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TOPLANTI TUTANAĞI 

     DASEV Darendeliler Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın 2018 YILI 11. Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı, 24.02.2019 tarihinde pazar günü Adana ZAİMOĞLU PARK ZİRVE Salonunda iki bölüm halinde yapıldı. Toplantının birinci bölümünde, Vakıf kurucu üyelerinin katıldığı DASEV’in 11. Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı saat 15:00’de Safiye Salonunda yapıldı. Safiye Salonuna geçildikten sonra, DASEV kurucu üyesi ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hilmi Keyhıdır, söz aldı. 
Hilmi Keyhıdır ‘’ Misafirlerin, üyelerinin karşısına eksiksiz çıkmak için çaba sarf eden mütevazi, nezaketli kadroya hazırladıkları ortamdan dolayı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum’’ diyerek,  gece ve gündüz demeden mesaj haberini yayınlayan Aysel Atilla ve Tuğba Kuluncaklı’ya teşekkür etti. Kurucuları ve misafirleri Vakfımızın 10. Kuruluş yılı münasebetiyle özel olarak hazırlanan sinevizyon gösterisini izlemeye davet etti. Sinevizyon gösterisinden sonra toplantının hayırlı olmasını diledi ve DASEV Başkanı M. Nevzat Buyurgan’ı toplantıyı açmak üzere davet etti. 
Başkan Buyurgan, “ Değerli kurucularımız,  Ankara’dan, Mersin’den,  Darende’den, Bursa’dan aramıza katılan değerli misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Vakfımızın 2018 yılı  (11.)  olağan mütevelli heyet toplantısına şeref verdiniz. Vakıf yönetim kurulumuz ve diğer vakıf organlarımız adına hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.  Vakfımızın 10. Yılını idrak etmiş olmamız münasebetiyle bugün ayrıca akşam yemeği düzenledik. Kurucularımız, bağış yapanlarımız, Adana içinde ve Adana dışında ülkemizin her yerinden Vakfımıza destek veren vakıf gönüllülerimizi de davet ettik,  bu coşkuyu hep birlikte kutlamak istedik. Bugün burada vakfımızın 10. Kuruluş yılını kutlamakla ziyadesiyle gurur ve mutluluk duyuyorum. 10 yıldan 

beri bifiil Vakfımıza hizmet etmek, Vakfımızı daha ileriye götürmek ve Vakfımızın faaliyetlerini sizlerle buluşturmak, daha çok öğrenciye ulaşmak, daha çok hayır ve daha çok insana faydalı olmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Vakfımızın yönetim kurulu başta olmak üzere tüm kurucuları, tüm organları ki bunlar Yüksek İstişare Kurulu, Gençlik Kollarımız, Kadın Kollarımız ve diğer komitelerimiz hep birlikte çalışıyoruz.  Konuşmamı fazla uzatmayacağım. II. Bölümde ayrıntılara girerim inşallah. Şimdi toplantı yeter sayısı için çoğunluğumuz vardır. Toplantıyı açıyorum, hayırlı uğurlu olsun’’ dedi. 

 

GÜNDEM MADDE 1- Buyurgan, Vakıf senedinin 10. Maddesi gereğince, 21.01.2019 tarih ve 2019/03 sayılı çağrı 
mektubunun usulüne uygun olarak kuruculara ulaştırıldığını, Mütevelli Heyet üyeleri tarafından 
imzalanan hazırlar listesinin incelendiğini, yapılan yoklama sonucunda  ( 49 ) kurucunun 

asaleten, ( 21 ) kurucunun vekâleten olmak üzere toplam ( 70) kurucunun toplantıya katıldığını 
beyan etti.  

 

Bu şekilde toplantı yeter sayısının sağlandığı, ayrıca üçte iki nitelikli çoğunluğun da bulunduğu anlaşıldığından toplantı, gündemin 1. Maddesi gereğince Başkan M. Nevzat Buyurgan tarafından açılarak divan heyeti seçimine geçildi. M. Nevzat Buyurgan, gündem gereğince, divan heyeti seçimi için, teklif olup olmadığını sordu. Teklif edilen tek listeyi Mütevelli heyetin onayına sundu. Divan Başkanlığına Ahmet Coşar, Divan başkan yardımcılığına Adem Mecit, Katip Üyeliğe Lütfü Karakaya, Katip üyeliğe Mustafa Çağatay, 
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Oy Toplama Memurluğuna Bekir Tuna oy birliği ile seçildiler. Buyurgan, Divan heyetini yerlerini almak üzere davet etti. Divan Heyetine, toplantıyı yönetmek, toplantı tutanağını tanzim ve imza için yetki verilmesi hususunu mütevelli heyetin onayına sundu. Divan Heyeti’ne oy birliği ile 
yetki verildi. 

  

GÜNDEM MADDE 2: Gündemi okumadan önce Divan Başkanı Ahmet Coşar, ‘’Divan heyeti ve şahsım adına göstermiş olduğunuz güvenden dolayı teşekkür ediyoruz’’ dedikten sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere 
ebediyete intikal eden  Onursal Başkanımız Sayın Nazım Turgut, Sayın Hacı Mustafa Kıvanç, Sayın Arif Karakaya, Sayın Ömer Aksoy, Sayın Tacettin Güzel, Sayın Süleyman Oral ve Sayın Ali Karakaya olmak üzere ebediyete geçmiş tüm hemşerilerimize bir dakikalık saygı duruşuna daha sonrada istiklal marşının okunmasına davet etti. Saygı duruşundan sonra istiklal marşı okundu. Divan Başkanı Ahmet Coşar tarafından gündem maddeleri tek tek kurucuların bilgisine sunuldu. Divan Başkanı Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden evvel gündeme madde ilavesi için her hangi bir önerge olup olmadığını sordu.  Herhangi bir önerge olmadığından 3. Gündem devam maddesine geçildi. 
 

GÜNDEM MADDE 3-Divan Başkanı Ahmet Coşar ‘’Gündenim 3. Maddesinde Vakıf başkanı ve konukların konuşması var’’ dedikten sonra ilk olarak DASEV Başkanı M. Nevzat Buyurgan’a söz 
verdi. 

DASEV Başkanı M. Nevzat Buyurgan ‘’Bildiğiniz üzere, vakfımız kurucularımızın ve vakıf gönüllülerimizin yaptığı bağışlarla faaliyetini sürdürmektedir. Ticari bir faaliyetimiz olmadığı gibi henüz düzenli gelir getiren bir kaynağımız da bulunmamaktadır. Beş yüz bin sermaye ile 

kurulan Vakfımız, tamamen iyi niyete, yardımlaşmaya dayalı ve daha iyiye ulaşmak için biraz da emek zoruyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Vakfımız buna rağmen bu on yılda içinde 500.000 
TL olan sermayesini öz kaynaklar itibariyle 2.100.000 TL çıkarma başarısını göstermiştir. 
2.100.000 TL tutarındaki özkaynağımız 545.889,.. TL’lik kısmı bağış yapanlar tarafından hibe 

edilen gayrimenkul bağışlarıdır. Binalardan birisi, Sayın Hasan Akgül ağabeyimizin diğeri de 

Mustafa Kaya beyefendinin geçen yıl bağışladığı bir konuttur. Bu on yıl içerisinde, Vakfımızın 
profesyonel bir şekilde yönetilmesine çalıştık. Kurumsal yönetim şeklini sağlamaya çalıştık. Vakfımızın 
bir web sitesi var, iletişim kaynakları var. Web sitesine girdiğinizde vakıf hakkında bütün bilgileri elde 

edebiliyorsunuz. Aynı zamanda Vakfımızın kuruluşundan bu yana ne kadar gelir toplamış ne kadar 
gider yapmış bunların bütün hesap ve kayıtlarını web sitesindeki ilgili dosyalarda rahatlıkla 
görebiliyorsunuz. Bu husus vakfımızın kendine güveni anlamında, ikincisi de hesap verilebilirlik 

anlamında çok önemli bir şeydir. Vakfımızın Web sitesinin yenilenmesi ve güncellenmesi adına Atilla 

Güzel’in katkılarına da teşekkür ederiz. Vakfımız 2008 yılında kuruldu biliyorsunuz. 2009 yılından 
itibaren kurucularımızı, bağış yapanlarımızı, vakıf gönüllülerimizi, ziyarete başladık. Nazım Turgut Bey 
de Allah rahmet eylesin önümüze düşerdi. Hacı Ali ağabeyimizle beraber. Ayhan Bey’i de alırdık. İlk 

gittiğimiz zamanlarda buruk bir karşılama olurdu. Biz de üzülürdük buna. Nazım Bey rahmetli o zaman 

“Bu iş için utanmadık yüz, yorulmadık diz gerekir. Onun için devam.” Derdi. Biz o aşamaları atlattık. 
Şimdi burada bulunan ve burada bulunmayan bütün hayırseverlerimizi ziyarete gittiğimizde bizi güler 
yüz ve çok iyi bir şekilde karşılıyorlar ve bu bizi çok mutlu ediyor. Vakfımızın, kurucuları, bağış 
yapanlarımız ve kamu oyu nezdinde genel kabul görmesi bizi mutlu ediyor. Huzurunuzda bütün 
kurucularımıza ve bağış yapanlarımıza Adana’nın içinde Adana’nın dışında her ilde bütün bağış 
yapanlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz onlara. Vakfımızın hayatiyeti, 
mevcudiyetini devam ettirmesi siz bağış yapanlarımızın, vakıf gönüllülerimizin destekleriyle oluyor. 
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İnşallah bir gün gelecek bizden sonraki nesillerimiz artık vakfımızın kendi kendine yeter olduğu bir 
döneme de kavuşacak. On yılda 8.751.000,00 TL. bağış ve yardım olarak para toplanmış. Buna karşılık 
7.150.000,00 TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın en önemli kalemi burs olmak üzere ikinci sırada 
yönetim giderleri geliyor. Bu süre zarfında 1.600.000,00 TL. ’de müspet gelir sağlamışız. Vakfımızın kıt 
olanaklarına rağmen biraz da yönetim kurulumuzun ve kurucularımızın, sizlerin gayretiyle Vakfımız 
Adana’da ve Türkiye’nin birçok bölgesinde tanınır duruma gelmiş bulunmaktadır. Bunu burs 
müracaatlarından da anlıyoruz. Adana dışında bulunan bütün hemşerilerimizin Vakfımıza 
gösterdikleri teveccühlerinden de anlıyoruz. Bugün bürokraside, valilikte, protokolde, kaymakamlıkta, 
milli eğitimde vakfımız gittiği zaman veya bir randevu istediğimiz zaman rahatlıkla bunu alabilmekte 
ve Vakfımızın ismi Darendelilerle birlikte herkes tarafından genel kabul görmektedir. Bu da hepimizin 

birlikte kazandığı bir başarıdır.  

Darende Bekir Ilıcak MYO’dan da biraz bahsetmek isterim. Vakıf Yönetim Kurulumuz ve 
Kurucularımızın gayreti ile ve vakfımızın o tarihte Darende Belediye Başkanı olan İsa Başkan’ın da 
gayretiyle, Darende Bekir Ilıcak MYO’nun bir yıl içerisinde inşaatı tamamlanıp bir yılsonunda eğitime 
başlanmıştır. Bilahare Okulun tüm inşaat masraflarını da Sayın Bekir Ilıcak Bey ödemiş, bizim vakıf 
olarak ödediğimiz parayı da bize geri iade etmiştir. Allah kendilerinden razı olsun. Bekir Ilıcak 
beyefendiye ve ailesine Sağlıklı bir ömür dileriz.  

DASEV olarak, Darende Bekir Ilıcak MYO’nu da ihmal etmiyoruz. Sürekli olarak iletişim halindeyiz. 
Eksikleriyle ilgileniyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. En son Darende MYO’nun dört bölümü faal 
durumdadır ve 420 öğrenci başarılı bir şekilde eğitim görmektedir. Hilmi Bey’e de teşekkür ediyoruz. 
Zaman zaman o da bize bir vakıf temsilcisi olarak gerekli bilgi aktarımında bulunuyor. Bu arada Ayşe 
Ilıcak hanımefendiye de teşekkür ediyoruz. Bekir Ilıcak Bey’in hanımıdır. Rönesans Eğitim Vakfı, MYO’ 
daki 420 öğrenciye 350’şer lira karşılıksız burs vermektedir. Bundan da mutluluk duyuyoruz. REV, 

yakın zamanda MYO’na 120 adete yakın bilgisayar temin ettiler. Ayrıca laboratuvar araç ve gereç 
ihtiyaçlarında da yardımcı oluyorlar. Biz okul müdürleriyle de sürekli görüşme halindeyiz. Yeni müdür 
atandı. Onlarla da görüşüyoruz. Eksikliklerini REV’na iletiyorlar.  

Rönesans Eğitim Vakfı Başkanı Jale Ilıcak, Dr.Erman Ilıcak ve Seyfi Yağmuroğlu’na teşekkürlerimizi 
sunarız. Bu arada çevre ve ağaçlandırma konusunda da hem DASEV’in hem Ayşe Ilıcak 
hanımefendinin büyük katkıları oldu. Darende’de Barış Sürenkök Ayşe Ilıcak hanımefendiyle 

görüşerek hem okulun eksiklikleri ve ağaçlandırma konusunda çok büyük katkılarda bulunuyorlar. 
Ayşe Ilıcak Hanımefendi, Bekir Ilıcak ve Barış Sürenkök’e de teşekkür ediyoruz.  

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser’e, MYO’ na alternatif yol düzenlemesi yaptığı için 
teşekkür ediyoruz. İbrahim Paşa tarafından gelen kabası yapılmış yolun da açılıp geliş gidiş yolu olarak 
işleme konmasını talep ediyoruz. Eğer Sayın Başkanımız tamamlayamazsa yeni gelecek 
başkanımızdan talep ediyoruz.  

DASEV Konuk Evi için zaman zaman başkanımıza tenkitlerimiz olmuştu. Onu da takip ediyoruz. Uzun 

süreden beri DASEV Konuk Evi de başarıyla hizmet vermektedir. Bekir Ilıcak MYO ve Darende Kadın 
Konuk Evi konusundaki ilgisi nedeniyle Sayın Hilmi Keyhıdır’a da teşekkür ederiz. Süleyman Eser 

Başkanımıza hem yol için hem konuk evi için teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. 

 Vakfımızın kurumsal bir yapıya kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz. 2016 yılında kabul ettiğimiz 
yönetmelikle üç dönem üst üste yönetim kurulunda görev alan üyelerimiz mütakip dönem 
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seçilemiyor (kendi isteğiyle ayrılanlar hariç). İki yıl ara verdikten sonra tekrar seçilebiliyor. Yönetim 

kurulunun değişime uğraması ve geriden gelen genç arkadaşlarımıza fırsat verilmesi konusunda özen 
gösteriyoruz. Çünkü gençler bizim en kıymetli varlıklarımız. Onlara fırsat vereceğiz ki vakfımız daha 
ilerilere gitsin. Vakfımızın kuruluşundan bu yana rahmetli Nazım Turgut’un başkanlığından itibaren 
2014 yılı sonuna kadar ikinci başkan 2015 yılından itibaren dört yıl da başkanlık yapmak suretiyle on 

yıldır bu vakfa şerefle, sevgiyle ve memnuniyetle hizmet etmekteyim. Bundan da gurur duyuyorum. 

Hiç de zorlanmadım bu güne kadar. Gece gündüz çalıştım elimden geldiği kadar. Sadece ben 
çalışmadım. Bütün yönetim kurulu üyelerimiz ve ayrılan üyelerimiz de bu güne kadar hep birlikte 

çalıştık. Geçtiğimiz yıl, Bu yıl yapılacak seçimde başkanlık görevinden ayrılacağımı ama yönetimde 
kalacağımı beyan etmiştim. İnşallah yeni seçilecek başkanımız ve yeni Yönetim kurulumuz daha 
verimli ve daha başarılı işler yapacaktır. Bu güne kadar başaramadığımız iki konu var. Birincisi vergi 
muafiyeti konusu ikincisi de vakfımıza bir sosyal tesis arsası alınması konusu. Vergi muafiyeti 

konusunda 2012 yılından bu yana her türlü girişimde bulunduk. En son 24 Haziran seçimlerinden 
evvel dosyamız Bakanlar Kurulunda onay aşamasına gelmişti. Araya seçimler girince dosyamız 
onaylanmadı. Vergi muafiyeti dosyamızın onaylanması için 37 adet yazılı başvuruda bulunduk. Bunun 

dışında Sayın Zeki Kıvanç, Sayın İmam Gazali Hıradağı ve İsa Başkan, AK Parti’nin bütün il başkanları, 
bütün AK Parti milletvekilleri, eski Malatya milletvekilimiz ve Gümrük ve Ticaret Bakanımız Tüfenkçi 
olmak üzere başvurmadığımız hiçbir ilgili bakanımız ve hiçbir ilgili milletvekilimiz kalmadı. Bu güne 

kadar başaramadık. Fakat inşallah bu vergi muafiyetini mutlaka alacağız. Çünkü bu bizim hakkımız. 
Yıllar itibariyle baktığımızda vergi muafiyetini alabilmek için bir takım kriterleri doldurmanız 
gerekiyor. Gerekli kriterlerin tamamını yerine getirmiş bulunuyoruz. 2012’ de yaptığımız başvuruya 
normal prosedür uygulansaydı, bizim vergi muafiyeti evrakımızın 2013 yılında elimize geçmiş olması 
gerekirdi. Maalesef hala uğraşıyoruz.  

Arsa konusunda da birincisi maddi imkânımız olsaydı bu güne kadar çoktan arsamızı almıştık. Öncelikli 
olarak Hazineden, Vergi Dairesi’nden, Belediyelerden en azından 40 yıllığına kiralamak suretiyle elde 
etmeye çalıştık. Vergi muafiyetimiz olmadığı için ihale yolu ile kiralamak gerekiyor. İkincisi de 
maalesef devlet bürokrasisi son derece kötü işliyor. Üçüncüsü de defterdarlıktan, Milli Emlak 

Müdürlüğünden evrakı çıkarıyorsunuz, gerekli dosyayı hazırlıyorsunuz. Dosya Ankara Maliye Bakanlığı 
Milli Emlak Genel Müdürlüğüne kadar ulaşıyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, sizin talebinize cevap 

vermeden evvel Özelleştirme İdaresi ve TOKİ ile görüşüyor. “Böyle bir arsa var siz bunu istiyor 

musunuz, istemiyor musunuz’’ diye. Özelleştirme İdaresine öncelik tanıyorlar. TOKİ’ye öncelik 
tanıyorlar.Bütün olumsuzluklara rağmen Vakfımıza devamlı gelir sağlayan bir tesis, bir işletme veya 
başka bir gelir kaynağı oluşturacağız inşallah. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum’’ dedi. 

Dr. Süleyman Eser ‘’DASEV Başkanı Nevzat Buyurgan ve yönetimine huzurunuzda teşekkür 
ediyorum. Tabi ki büyük hizmetlere imzalar attınız. Özellikle Darende’miz için en iyi hizmetlerden biri olan Meslek Yüksek Okulunu Darende’mize kazandırdınız. Sizler olmasaydınız Darende olarak biz böyle bir okula kavuşmuş olmayacaktık. Burada ne kadar teşekkür etsek az. Sayın başkanım yol konusunu söylediler. Yol konusunu iki taraftan açtık ve aynı yolu TOKİ’ye bağladık. Dolmuşlarımız da okuldan geçmekte ulaşımı rahatlattık. Okulumuz daha önce İnönü Üniversitesine bağlıydı, yeni üniversitenin açılması nedeniyle okulumuz Turgut Özal Üniversitesine bağandı. Yeni rektörümüzle görüşme yaptık, biz başkanlık görevini bırakıyoruz inşallah gelecek arkadaşlarımız ile birlikte devam edersiniz, dedik. İlahiyat Fakültesi Darende’de açılmıştı. 28 Şubat’lar da elimizden alındı. Onun iadesi için çalışmaları sürdürürseniz Darende’mize tekrar bir Fakülte kazandırmış olursunuz. Fazla vaktinizi almayayım tekrar Dasev 
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Yönetim Kurulu Başkanına ve Yönetimine siz değerli hemşerilerimize ve her seferde Divanda görev alan Divan Başkanı ve üyelerine çok teşekkür ediyorum, hepinizi saygı ve selamlarımı sunuyorum’’ diyerek konuşmasını tamamladı. Divan Başkanı Coşar başkan Sülayman Eser’e teşekkür ettikten sonra önceki dönem Darende Belediye Başkanı Sayın İsa Özkan’ı konuşması için kürsüye davet etti. 
İsa Özkan ‘’Çok kıymetli Divan, değerli Dasev Yönetim Kurulu Başkanı, değerli protokol, çok kıymetli hemşerilerim hepinize hoş geldiniz diyor saygı, sevgi ve muhabbet ile selamlıyorum. Öncelikle DASEV’in kurucusu olan Nazım amcamız ve hayatını kaybetmiş DASEV Kurucularına Allah’tan rahmet, hastalara şifa diliyorum. Nazım amcanın DASEV’e çok emek ve katkısı vardı. Allah rahmet eylesin ve yakınlarına da uzun ömür versin. Kıymetli hemşerilerim, DASEV gerçekten ülkemize Darende’mize canı gönülden güzel hizmetler yaptı. DASEV deyince başka vakıflara benzemeyen, her düşünceye eşit mesafede duran, hesabı da kitabı da şeffaf olan, 
herkesin denetleyebildiği, her şeyi resmi yapan bir vakıftır. Bunu çalıştığımız süre içinde böyle gördük ve inşallah böyle devam edecek ki bu vakıflar ülkeye insanlara hizmet etsin. Demin sayın başkanım söyledi. Vergi Muafiyeti Konusunu Türkiye’de çok art niyetli kullanan vakıflar olduğu için 15 Temmuzdan sonra Vergi Muafiyeti alan vakıfların çoğunun belgesini iptal ettiler. İnanıyorum ki, DASEV’in Vergi Muafiyeti talebi uzayabilir ama sonunda alacaktır. Çünkü hesabı, kitabı, çalışması ortada, şeffaf. DASEV,  hem ülkemize, hem ilçemize, hem hemşerilerimize güzel hizmetlerde bulunacak. Bizde geçmişte Darende Belediye başkanı olarak birlikte güzel 
hizmetlere imza attık. Önünüzdeki seçimde Allah nasip eder, hemşerilerimiz takdir ederse ilçemize, ülkemize, vatanımıza, milletimize hizmet etmekten onur ve şeref duyarız. Toplantıya çağırdığınız için, söz verdiğiniz için canı gönülden teşekkür ediyor saygı ile selamlıyorum.’’ 
diyerek sözlerine son verdi. Divan Başkanı Coşar İsa Özkan’a teşekkür ettikten sonra Ankara temsilcimiz Emekli Başbakanlık Müsteşarı Sayın Ahmet Kurtoğlu’nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet etti. 
Ahmet Kurtoğlu ‘’Muhterem Divan Başkanım, Muhterem Belediye Başkanım, Muhterem Belediye Başkan adayım, aziz hemşerilerim cümlenize bu kutsal yuva altında toplandığınız için teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu toplantı lalettayin bir vakıf toplantısı değildir. Bu toplantı Türkiye’de İstiklal savaşından daha büyük savaş vermekte olan aziz yurdumuzda birlik ve beraberliğin adıdır. Örnek olacak bir toplantıdır. Aziz kardeşlerim hakikaten bugün Türkiye bir kurtuluş savaşından daha büyük savaş vermektedir. Bu savaşın altından kalkabilmek üstesinden 
gelebilmek için silahtan, toptan önce birlik ve beraberliğe ihtiyaç vardır. Bundan dolayı bu toplantının bütün ülkemize örnek olmasını niyaz ediyorum. Bilirsiniz aziz hemşerimiz Cumhurbaşkanımız rahmetli Özal ne diyordu, onun bir işareti vardı, Bu işaret Anavatan 

Partisinin veya herhangi bir partinin işareti değildi. Rahmetli Özal’la birlikte görev yaptığımız sıralarda bu işaretin ne olduğunu anlayamamıştım. Ancak şu gün anlıyorum ki o işaret demin arz ettiğim gibi bir partinin işareti amblemi değildi. Bugünleri işaret ediyordu. Bilekte bir olun, yürekte bir olun, vatan sevgisinde bir olun, her karışı şehit kanıyla sulanmış ve halen de sulanmakta olan aziz vatanın birlikteliğinde birleşin diyordu. Bu bakımdan birlik ve beraberliğimizi cenabı Allah bozdurmasın, minarilerden ezanımızı susturmasın, bu aziz vatanın her karışı şehit kanı ile sulanmış ve sulanmakta olan aziz vatanımızı böldürtmesin diyor, cümlenizi saygı ve hürmetle selamlıyorum’’ diyerek konuşmalarını tamamladı. 
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Divan Başkanı Coşar Sayın Ahmet Kurtoğlu’na teşekkür ediyoruz. Dedikten sonra Hilmi Beye söz 
verdi. 

Hilmi Keyhıdır. ‘’Darende’den geldim ben diyerek Darende’de Optisyenlik bölümünden mezun 
olan Neslihan Özdemir’in DASEV’e gönderdiği mektubunu okudu. Daha sonra DASEV’in kuruluşunun 10.Yılına özel olarak kaleme aldığı ‘’10.Yıl Hayırlı olsun’’ şiirini okudu. Divan Başkanı Sayın Keyhıdır’a teşekkür ediyoruz dedi. 
GÜNDEM MADDE 4. Gündemin 4.maddesinde, 2018 Yılı Faaliyet Raporu ve Bilançoyu okumak üzere Divan Başkanı Coşar, II. Başkan Nadir Özata’yı kürsüye davet etti. Toplantıya başlamadan önce tüm kuruculara dağıtılan 2018 yılı faaliyet raporu, 2018 Yılı Bilançosu DASEV II. Başkanı Sayın Nadir Özata tarafından ayrı ayrı okundu. Nadir Özata, Yönetim Gideri Katkı Payı aidatını ödemeyen ve kısmen borcu olan kurucularımızın 31.700,00 TL tutarındaki borcunun en geç Mart 2019 ayı içinde ödemesi gerektiğini ifade etti. Divan Başkanı Coşar, Denetim Kurulu Raporunu okumak üzere Sayın Ahmet Karaman’ı kürsüye davet etti ve Denetim Kurulu raporu Sayın Ahmet Karaman tarafından okundu. Divan Başkanı Coşar, Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Bilanço ve Denetim Kurulu Faaliyet raporlarını görüşmeye açıyorum diyerek bu konuda konuşmak isteyenlerden sonra bu üçünü ayrı ayrı Genel kurulun ibrasına sunacağım diyerek ilk olarak E. Ayhan Erden’e söz verdi. 
E. Ayhan Erden ‘’Sayın hazırun hepinizi saygı ile selamlıyorum, Arkadaşlarımız çalışmışlar, bir emek vermişler ama bazı yerlerde yanlış vermişler, onları bir hatırlatmak istiyorum,” diyerek sözlerine başladı. 
Arsa konusunda Sayın Erol Kavlak Bey, ben bu yönetimdeyken 5 veya 6 arsaya götürdü. Ben de bunların hepsini Yönetim kuruluna bildirdim, ancak gidip görmediler bile. Arsa onun için bulunamadı. Şimdi de arsa almaya gücümüz yetmez, arsa çok pahalandı. TOKİ’nin orda 3 dönüm 
bir arsa vardı arsa bizim işimize yarardı. Bu bir yönetim eksikliğidir. 
Vergi Muafiyetine gelince. Elin adamları gidiyor 2 ayda, 3 ayda müracaat ediyor 4. Ayda alıp geliyor. Onların orda adamlarımı var bilmiyorum ama bizimki seneleri dolandı. 10 sene oldu. Arkadaşlar demek ki bu işi yapamıyor. Zaten oradakilerin bütün derdi vermemek, ama bizimde bütün derdimiz almak. Bunlardan üstün olmak lazım, onlara galip gelmek lazım. Galip gelenler alıyor, biz alamıyoruz. Burada diyorlar ki hassasiyetle, şiddetle takip ediyoruz diyorlar, öyle bir şey de olmuyor. Mesela Ahmet ağabeyimiz Ankara temsilcimiz, elemanı yok bir şeyi yok. Kendisinin de belli bir yaşı var, rahatsızlığı var. Bu fonksiyonel olmuyor. En az 10 yılda birkaç ile şubeler açabilirdik, bu yapılabilirdi ama buna hiç teşebbüs etmediler. Bizim olduğumuz zamanda kendilerine söyledik. Harcamalar konusunda 3 tane sporcuya altın vermişler. DASEV’in böyle bir hakkı da yok, görevi 
de yok. Bunu kendi keselerinden verebilirler ama para 2800 TL olsa bu parayı vermek için yetkileri yoktur. Bu belli bir amaca, bizim esas amacımız öğrenciye para vermek. Yani ileriye yetişmiş insan, yetişmiş talebeler hazırlamak, Vakfın amacı pehlivan hazırlamak değil. 
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Yine 15.000 TL değerinde yemek verdik diyorlar.1000 kişiye. Ama bu bizi büyütmez, bizim bir amacımızda sürekli büyümektir, bunu istemektir. Ama sevaptan önce şu eksikliklerimizi tamamlayalım. 
Bir başka konu yine harcamalar bölümünde. Farklı dört öğrenciye 7.474,89 TL değerinde toplam 11.384,80 TL değerinde ne yazmışlar burada hiçbir şey anlaşılmıyor. 
Ney bu? Buna benzer paraları alt alta yazsanız, toplasanız biz daha çok öğrenciye burs veririz. 
Erman Ilıcak Bey Şehir Hastanesi’nin temeli atıldığında orada bir toplantı yaptı. Dedi ki o toplantıda Darendeliler gitmesin Erman Bey bir toplantı yapacak. Biz de gittik, Erman bey geldi, sözüne şöyle başladı’ ’Vakıftan memnun değilim, Çünkü Darende’deki MYO ile hiç ilgilenmiyorsunuz dedikten sonra siz kaç öğrenciye burs veriyorsunuz dedi. Nevzat bey 400 dedi 
o zaman 380 390 a kadar veriyorduk.  400 öğrenciye de ben veriyorum dedi. Oldu mu 800 . Şimdi bu Erman beyin verdiği para kemiksiz et, para gelecek para gidecek ama bu para geldi ama biz hiçbir zaman 800 öğrenciye para vermedik. Onun için para ne oldu deyince bunlar yedi falan değil. Daha zekice düşünselerdi Erman Beyin 400 öğrencisini biz 850 ye 900 e çıkarmalıydık aynı sene., Erman Beyde bunlar iyi çalışıyor diyerek bunlara yardım edim diyecektir. 2. sene parayı verdikten sonra vaz geçiyor gibi görüş oldu. Erman beye gittiler, falan ettiler dört sene doluyormuş. Gidiyorlar Merkez camiinde lokum dağıttık, şu kadar tatlı dağıttık. Buralara verilen paranın hiçbir faydası olmaz DASEV’e. Biz yardım yapacaksak kalıcı yardım yapalım, en iyi yapılacak yer öğrenciye yapılan yardım. Bunlar uzun vadeli yatırım ama sonucu olan yatırım. Birde şunu yapıyorsunuz. Bu vakfı kuran benim. Ben Nazım Beye gittiğim zaman dedim ki, ben gittiğimde Aşudu da daha önce bir vakıf kurmuştum., Adana’da da bir vakıf kurmak istiyorum 
bunun üzerinde de 1,5 yıldır çalışıyorum, ama bu vakıf tek başına kurulmaz, zaten tek başına ben kuramam ama başlatan benim. Gittim Nazım Beye, Nazım Bey bana dedi ki bizim içimizde bir yara dedi. Biz dört senedir Nuri Çomu Bey, Allah rahmet eylesin Mustafa Kıvanç bey, Hacı Ali Hıradağı bey ve Abdullah Zaimoğlu vakıf kurmaya teşebbüs etmişler, başaramamışlar. Sonra İstanbul’da Fikri Aldemir galiba ne telaşa düşüyorsunuz ben size şube yetkisi vereyim çalışın gitsin. Demiş. Bunlar Nazım beyin ifadeleri. Aniden Fikri Bey öldü. O ölünce biz sanki ortada kaldık bu bizim içimizde bir yaradır dedi. Nazım beye ben kurarım dedim ve Nazım Beyle bir hafta her gün çalıştık. Ben gideceğim bu beş arkadaşa danışacağım eğer onlar tamam derse seninle devam edeceğim. Nuri bey demiş ki’’ Ayhan Erden bu vakfı kurmak için kendisine bizden bir ücret istiyor mu demiş. Nazım bey ‘’yok para pul istediği yok demiş’ ’Nuri bey ‘’kursun öğleyse demiş’’ onun üzerine başladık, birçok zorluklar oldu, karşımıza zorluklar çıktı ve vakıf kopma noktasına da geldi.’’ 
Divan Başkanı Ahmet Bey ‘’Ayhan bey bunları dört sefer anlattınız’’ dedi 
Ayhan Bey, ‘’anlattım ama bir sonuç almak istiyorum. Ben şimdi soruyorum size bu vakfı Ayhan Erden mi kurdu, Nazım Turgut mu kurdu, istediğinizi söyleyebilirsiniz, ben sizi tesir altına almak istemiyorum’’ dedi. 
Nadir Özata ‘’Bu vakfı Darendeliler Kurdu’’ dedi. 
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E. Ayhan Erden ‘’Darendeliler kurmadı, Darendeliler geldi çalıştılar, başlatan kim’’ ’hepinize teşekkür ediyorum. Sorduğum soruya cevabınızı istiyorum,  böylece bende bu soruyu aklımdan çıkarmak istiyorum’’ diyerek konuşmalarını tamamladı. 
Hilmi Keyhıdır söz aldı. ‘’Yaşım 75, yalan söylemedim, yalan söylemem, yanlışa da imza atmayan bir insanım. Bu vakfı gündeme taşıyan, daha Nazım Turgut beye gitmeden, bu beş kişi ile bu nasıl olur, bunla nasıl olur diye düşünen,  Nazım beyle konuşmadan iki ay önce benimle paylaşan, Ayhan erden kardeşim, gerisine karışmam. İki ay öncesinden bilen, gelip müdürüm böyle böyle diyen, hatta ne dedi biliyor musunuz, en iyisi Nazım Turgut, gücü kuvveti yerinde eğer Muaffak olamazsak dahi tek başına götürür dedi’’ diyerek sözlerini tamamladı. Divan Başkanı Coşar Hilmi beye teşekkür ettikten sonra, ‘’Yönetim kurulu Raporu, Bilanço ve Denetim kurulu raporu için  başka söz almak isteyen var mı? ’’diye sordu. 

Başkan M. Nevzat Buyurgan Söz aldı. ‘’Öncelikle Ayhan Beye teşekkür ediyoruz. Bizim amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Arsa konusu ile başlıyorum. Erol Kavlak Bey arsa gösterdi fakat kimse ilgilenmedi, dedi Ayhan Bey. Erol Kavlak Bey, ben, Ayhan Bey ve iki kişi daha vardı, rehabilitasyon merkezinin yakınındaki arsaya gittik, yeri gördük, ondan sonra o ilgili 
arsa sahibini aradık, görüştük sonuç alamadık Çünkü arsa üzerinde  bir kısıtlama vardı, imar çalışması vardı ve sonuç alamadık. Buna benzer yüzlerce yere gittik. Fakat sonuç alamadık hala 
da devam ediyoruz. Belgelerimiz var imar çaplarımız var, tapu fotokopileri var. ‘’Herkes vergi muafiyeti alıyor biz alamıyoruz’’ diyor, Sayın Ayhan Bey. Vakfımız yasal işler yapan yasal yoldan hareket eden bir vakıftır. Eğer başka bir vakıf alıyorsa ki İsa Başkan bir hatırlatma yaptı 15 Temmuz sonrası kimseye verilmedi diye, bize 15 Temmuzdan önce de vermediler. Biz vakıf olarak kanuni yoldan yapmamız gereken şeyleri yaptık. Görüşmemiz gereken yerlerle bizzat görüştük hem de gerekli mektuplarımızla araya insanlar sokarak hatırlı kişiler sokarak her türlü girişimde bulunduk ama olmadı. Eğer bu beceriksizlikse ben bunu kabul ediyorum. Ahmet Kurtoğlu Bey de bizim Ankara temsilcimizdir. Vergi muafiyeti konusu geldiğinde size onun yaptığı çalışmalarla ilgili konuşacağım. Üç sporcuya altın verilmesi konusuna iki açıdan bakalım. Birincisi DASEV vakfı gibi hayır ve hasenat peşinde koşan bir vakfın Darende’ye gittiğinde elini kolunu sallayarak orada kös kös oturup tekrar geri gelmesi DASEV için de bir ayıptır. Sizleri temsil eden DASEV için de bir ayıptır, bizler için de bir ayıptır. Oraya gittiğimizde güreşçilere teşvik anlamında böyle mütevazi bir hediye yaptık ve orda DASEV adına takdim ettik. Son derece de beğeni kazandık. İkincisi ve en önemlisi Vakıf senedimizin amaçlarına ilişkin 3/f maddesinde sporun teşvik ve destek edileceğine dair hüküm vardır. Zaten biz o maddeye istinaden bu bağışı yaptık. Yaptığımız olay 
son derece doğru ve etik bir uygulamadır İftar çadırında yemek vermek konusu. Adana’nın bütün vakıf ve dernekleri sırasıyla orada fakir 
fukaraya yemek veriyor. Bir ay süre zarfında her gün biner kişi fakir fukara gelip orada yemeğini yiyip iftarını açıp gidiyor. Biz de vakıf olarak mademki Adana’da bir adımız bir ismimiz var ve 

sizleri temsil ediyoruz. Bu girişimden bu etkinlikten geri kalamazdık. Biz de İmam Bey’le konuştuk. Yemekçi firmayla da pazarlık ettik. İhtiyaç sahibi bin kişiye de yemek verdik. Allah hayrınızı kabul etsin. Başkan Nevzat Buyurgan Ayhan Erden’in sorduğu 11.384,86 TL, harcamanın mahiyeti hakkında Aysel Atilla!yasöz verdi. Aysel Atilla harcama kalemlerini tek tek okudu. Başkan Nevzat 
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Buyurgan “Evvel Allah her kuruşun hesabını verebilecek konumdayız. ”Ayhan Bey’e yine teşekkür ederim. Sormaktan biz gocunmuyoruz. Her zaman sorulara cevap vermeye hazırız. Aysel Hanım’ın okuduğu harcamaları faaliyet raporumuza tek tek yazarsak yönetim kurulu raporu çarşaf gibi olur. İki yıl önce yönetim kurulu raporunu tafsilatlı yazdığımızda o zaman da 
bu kadar uzun faaliyet raporu mu olur? Çok sıkıldık demiştiniz. Bu sene kısaltarak yazdık. Özet olarak yazdık. Bilgilerinize sunuyorum. 

Ayhan Bey, Vakıflar haftasında neden lokma tatlısı dağıtıyorsunuz diye soruyor. Biliyorsunuz her yıl da mayıs ayında Vakıflar Genel Müdürlüğünün Türkiye çapında bir etkinlik düzenlemesi var. Vakıf olarak da bu etkinliğe katılan Adana’da bir iki vakıf var. Daha ziyade biz temsil ediyoruz Vakıflar Bölge Müdürlüğünü. Bu temsiliyetimizde elimizi kolumuzu sallayarak gitmek olmuyor. Her yıl bir camide bağış yapanlarımızın, geçmişlerimizin ruhuna kuran okutuyoruz lokma dağıtıyoruz. İkinci günde, Ramazanoğlu külliyesinde yapılan etkinlikte yine biz lokma dağıtıyoruz. Vakfımızı hem orada flamalarımızla temsil ediyoruz hem de hayır hasenat yapıyoruz. Bunlar da hepimizin geçmişlerinin ruhuna hayır olarak yazılıyor. Zaten harcadığımız meblağ çok da büyük bir rakam değil. 
Maalesef, Ayhan Bey bu vakıf kurma meselesini her yıl gündeme getiriyor. Ben hikâyeyi kısaca özetleyeyim. İnşallah bir daha da gündeme gelmez. Bu vakıf düşüncesi Ayhan Bey’indir. Ayhan Bey’in anlattığı gibi ilk defa Sayın Nazım Bey’le görüşüyor. Nazım Bey de zaten müspet bir insan. Olur mu olmaz mı derken, ’birkaç kişiyi gruplar halinde toplantıya çağıralım, “ diyor. Beş altı kişi 
gruplar halinde birkaç kez toplandık. Beni de çağırdılar Ayhan Bey söylemiş her halde. Bir kaç toplantı yaptıktan sonra bir fikir gelişti. ‘’Ben bu konuda sizlere yardımcı olurum’’ dedim. Ve nitekim iş gelişti karar verildi ve rahmetli Tacettin Bey de sağdı o zaman. Tacettin Bey de vakıf düzenlemesi diye bir çalışma yapmış. Bize bir vakıf senedi getirdi. Baktık o taslak bizim amacımıza uymuyor. Çok eski tarihli bir taslak. Sonunda Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ben bizzat 
gittim. Oradan iki tip Vakıf senedi örneği verdiler. Biri Beş yüz bin TL altındaki sermaye ile kurulan vakıflar diğeri de Beş yüz bin TL üstü sermaye ile kurulan vakıflar içindi. Bizim amacımıza uygun olan sermayesi beşyüz bin lira ve üzeri olan idi. Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, ‘’Vakıf Senedini eski örneklere bakarak yapmayın. Çünkü mevzuat değişiklikleri oldu. Verdiğimiz tip örnek vakıf senetlerine uygun olarak hazırlayın dediler. Onun üzerine görevi ben üzerime aldım ve vakıf senedini hazırladım. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Hukuk Müşaviri Reşide Hanım var. Onunla defalarca fikir teatisinde bulunduk. Vakıf senedi taslağını Reşide hanıma gönderip onayını aldık. Vakıf Senedi, Ayhan Bey’in söylediği gibi Ayhan Bey’in hazırladığı vakıf senedi değildir. Ayhan Bey’in hazırladığı senetten de yararlandık. Buna rağmen ‘’Ben, benim hazırladığım vakıf senedi’’ demiyorum. Hepimiz birlikte hazırladık. Özet olarak bu vakfın kuruluşu birincisi fikir babası Ayhan Bey’dir. İkincisi de Nazım Turgut Bey’dir. Fakat Vakfı Ayhan Bey değil, 96 kurucu ile hep birlikte kurduk. Nazım Turgut ve Ayhan Bey olmasaydı bu vakıf kurulmazdı. Onlara teşekkür ediyorum. Divan Başkanı Coşar “Kim kurduysa kim emek verdiyse Allah razı olsun. ”dedi. 
Hilmi Keyhıdır söz aldı. ‘’Bütün bu olayları gündeme taşıyan Ayhan Bey’e teşekkür ediyorum. Ona da gayet güzel cevap veren yapraklarını aça aça bilgi veren Sayın Nevzat Bey’e de teşekkür ediyorum. Akıllarda bir şey kalmamıştır. Biri sormakta haklıdır. Diğeri de kutluyorum fevkalade 

cevap verdi “dedi. 
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Divan Başkanı Coşar, 2018 yılı bilançosunu, 2018 yılı faaliyet raporunu ayrı ayrı ibraya sundu. 

Faaliyet Raporu ve Bilanço oy birliği ile kabul edildi. Denetim Kurulu faaliyet raporu onaya 

sunuldu. Oy çokluğu ile ibra edildi. 

Divan Başkanı Coşar, ”Dernekler, vakıflar, odalar sivil toplum örgütlerinin bir de sosyal sorumlulukları vardır. Siz sosyal sorumlulukları yerine getirmezseniz, toplumda hiçbir şekilde 
itibar görmezsiniz. Bunu da en iyi sen bilirsin Ayhan Bey değil mi?’’ dedi. 
GÜNDEM MADDE 5., Divan Başkanı Coşar 2019 yılı iş programı ve 2019 yılı bütçesi hakkında konuşmak üzere Nadir Özata’yı kürsüye davet etti. 
Nadir Özata ”Sayın kurucularımız DASEV fikri doğduktan bu güne emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rahmete kavuşanlara rahmet diliyoruz. Ayhan Bey’in emeği geçmiştir Nevzat Bey’ çok güzel açıkladı. DASEV hepimizindir. Mühim olan bundan sonra DASEV’i nereye götürürüz bunu hesap etmek gerekir. Benim Ayhan Bey’den tek ricam şu lütfen bir daha bu konuyu gündeme getirmesin. DASEV’i kuranlara teşekkür ediyorum diyerek 2019 yılı iş programını ve 2019 yılı bütçesini ayrı ayrı okudu. 2019 Yılı bütçesinde yer aldığı üzere; Yönetim Gideri Katkı Payının yıllık 720 TL/ YIL olarak, 2018 yılından sarkan Yönetim Gideri Katkı Payı aidatı borçlarının 2019 Mart ayı içinde ödenmesi gerektiğini izah etti. 
Divan Başkanı Coşar Sayın Nadir Özata’ya teşekkür ettikten sonra görüş bildirmek isteyen var mı ? diye sordu. Söz alan olmadı. İş Programı ve Bütçeyi oylamaya sundu Oy birliği ile  ayrı ayrı 
kabul edildiler.  

GÜNDEM MADDE 6- DASEV’in Web sitesinde bir ay önceden ilan edilen; Burs ve Yardım Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında Vakıf Sekreteri Aysel Atilla yapılacak değişiklikleri okudu ve neden yapıldığı hakkında açıklamada bulundu. 
Hilmi Keyhıdır “DASEV Yönetim Kurulu Başkanının bursiyerler konusunda bir inisiyatif hakkının olması gerektiğini düşünüyorum dedi.” 

Nevzat Buyurgan “İnisiyatife gerek yok, hakkaniyet kuralları çerçevesinde komite olarak biz görüşüp hallediyoruz ”dedi. 
Avukat Mutlu Tuncel “Kız çocukları toplum için çok önemli kız çocuklarına pozitif ayrımcılık yapalım ”dedi. 
Aysel Atilla “Kız çocuklarına +5 puan veriyoruz “dedi. 
Divan Başkanı Coşar “Avukat Mutlu Hanım 5 puanı 10 puana çıkarın demek istiyor herhalde.” 

dedi.  Divan Başkanı DASEV İş Dünyası Komitesi Yönetmeliği Hakkında konuşmak için Mehmet Ali Efe’yi kürsüye çağırdı. Mehmet Ali Efe DASEV İş Dünyası Yönetmeliğini madde madde okudu. Divan Başkanı Coşar Mehmet Ali Efe’ye teşekkür ettikten sonra burs ve yardım yönetmeliği değişikliğini ve DASEV iş dünyası komitesi yönetmeliğini ayrı ayrı oylamaya sundu. Burs ve yardım yönetmeliği değişikliği oy birliği ile kabul edildi. E Ayhan Erden DASEV iş dünyası 
komitesi yönetmeliği  hakkında “ a bendinde kamu haklarından yasaklı olmamak, Türkiye 
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Cumhuriyeti vatandaşı olmak bu madde kalacak sonra buradan ‘taksirli suçlar hariç, zimmet, 
ihtilas, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, terör, küçüklere cinsel 
taciz, tecavüz, ırza tasallut, gibi yüz kızartıcı suçlardan ağır hapis veya 6 (altı) aydan fazla 
hapis cezasından hükümlü bulunmamak,’’ değil buradaki suçların hiç birini buraya yazmayacağız ve bunları almayacağız. Bu maddenin çıkarılmasını talep ediyorum.”dedi. Divan Başkanı Coşar Yönetim Kuruluna redakte yetkisi verelim dedi. Ayhan Erden’e başka bir şey var mı diye sordu E. Ayhan Erden yok dedi. 

Avukat Mutlu Tuncel’e söz verildi ’’Tek tek anlatmaktan ziyade alt ve üst sınırı belirleyip ceza almamış olmak gibi denilebilir. Bu mevcut yasa değiştiği takdirde görüşülmek üzere denilebilir. Yasa tadilatları olduğu için bugünkü yasaya uygun bir karar almak yarın ne çıkacağını bilmemektir. O nedenle oraya parantez içinde yasa değişene kadar yeni bir tadilat yapılanana kadar denilebilir.” DASEV İş Dünyası Komitesi Yönetmeliği’ nin 2. Maddesi a ve b bendinin Av. Mutlu Tuncel’in önerisi doğrultusunda düzenlenmesi oy birliği ile kabul edildi. 
Ömer Fetullahoğlu ‘’Taksirli suçlar hariç yüz kızartıcı suç işlememiş olmak şeklinde olsun’’ 
dedi. Divan Başkanı Ahmet Coşar, Yönetim Kuruluna redakte yetkisi verilmesi için oylamaya sundu. Oy birliği ile yönetim kuruluna redakte yetkisi verildi. Divan Başkanı Ahmet Coşar Burs ve yardım yönetmeliğini oylamaya sundu.. Burs ve yardım yönetmeliği oy birliği ile kabul edildi. Divan Başkanı Ahmet Coşar DASEV iş dünyası komitesi yönetmeliğini oylamaya sundu. İş Dünyası Komitesi Yönetmeliği oy birliği ile kabul edildi. 
GÜNDEM  MADDE 7-  Divan Başkanı Ahmet Coşar DASEV organizasyon şemasının görüşülmesi için Mehmet M. Sungur’u kürsüye davet etti. 
Mehmet Sungur ”Kıymetli hazurun hoş geldiniz Mütevelli heyetimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum dedikten sonra DASEV organizasyon şemasını tek tek okudu. 

Divan Başkanı Ahmet Coşar ”Teşekkür ederim Sayın Sungur dedikten sonra bu konuda görüş bildirmek isteyen var mı? “ diye sordu  

Eyüp Ayhan Erden “Okunan isimlerin bir bölümü yaşlı, hasta, evden çıkamayan isimler var ve ya yurtdışına giden sonra bakıyorsunuz sayıyı tamamlayamıyorsunuz. Bunun yeniden düzenlenmesi mesela Nuri Çomu Bey rahatsız bir insan onu yazmışlar, gelemez, edemez. Pozitif 
grup yapmak lazım, teşekkür ederim. Dedi’’ Divan Başkanı Ahmet Coşar ”Başka görüş bildirmek isteyen var mı ?” diye sordu. Görüş bildiren olmadığından organizasyon şemasını oylamaya sundu. Organizasyon şeması oy birliği ile kabul 
edildi. 

GÜNDEM MADDE 8-  
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Gündemimizin 8. Maddesi vakfımıza arsa temini ve arsa satın alınması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesini konusunu konuşmak üzere Nevzat Bey’i kürsüye davet etti. 
M. Nevzat Buyurgan ”Arsa temini konusunu her yıl gündeme koyuyoruz. Çünkü olağanüstü toplantıya gerek oluyor Örneğin Mart ayında bir fırsat doğdu. Yönetim kurulunun olağanüstü toplantı yapıp mütevelli heyetten yetki alması gerekiyor. Ona gerek kalmasın diye mütevelli heyetten yetki alıyoruz ve gerçekleşirse o yetkiye istinaden Yönetim Kurulu o hakkını kullanıyor. Tamamen pratik çözüm için.’’ dedi. Divan Başkanı Ahmet Coşar Arsa temini ve arsa satın alınması konusunda Yönetim Kuruluna 
Yetki verilmesini oylamaya sundu. Oy birliği ile kabul edildi. 
GÜNDEM MADDE 9- Divan Başkanı Coşar, Vergi muafiyeti konusunda konuşma yapmak üzere Nevzat Buyurgana söz 
verdi 

Başkan M. Nevzat Buyurgan “Vergi muafiyeti konusunu fazla uzatmadan şunu belirtmek 
istiyorum.’’ Elindeki listeyi göstererek ‘’37 adet başvurumuz var. Kime gönderildiği hangi tarihte gönderildiği burada yazılı. Aşağı yukarı 2013 yılından başlamışız 2019’a kadar 37 tane resmi başvurumuz var. Bunlar bütün ilgili makamlardan evrak kayıt numarası almış ve kayda geçmiş belgeli müracaatlarımız. Bunun yanında da şahsen heyet olarak yaptığımız başvurular var. 2013’de başladık 2019’a kadar bizzat ilgili Bakanlar, Müsteşarlar, Başbakanlık, Kanunlar ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığı gitmediğimiz yer kalmadı. Şimdi en son gelişmeden bahsedeceğim. 
Geçtiğimiz ocak ve şubat ayı Sayın Ahmet Kurtoğlu vasıtasıyla Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı, aynı zamanda Sayın Devlet Bahçeliye üç tane başvuruda bulunduk. Kasım ayında ve Ocak ayında da başvurularda bulunmuştuk. Son ve ilk başvurularımızda evrak kayıt numarası alamadık. Ahmet Bey bizzat Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığına başvuruda bulunduğunda, evrak kayıt numarası için özel kaleme müracaat ettiğinde çeşitli bahaneler ileri sürdüler. Evrakın nereye konduğu, kime gittiği, hangi kayıt numarası aldığı 
belirsiz.  

En son Ahmet Bey Hazine ve Maliye Bakanlığına dilekçe yazıyor ve bizzat veriyor. Bu dilekçede özet olarak diyor ki Kasım ayından itibaren size onlarca defa başvuruda bulunduk. Fakat bu güne kadar ne cevap verildi ne de kayıt ve tarih numarası verildi. 24 Şubat’ta da bizim toplantımız var. Bu toplantıda da DASEV’in üyelerinin dışında Adana Bürokrasisi ve siyasi 

partiler seçim dönemi olması nedeniyle de Darendelilerin Adana’da ki potansiyeli herkes tarafından biliniyor. Ben toplantıda ne söyleyeceğim, söyleyecek lafım yok. Bu toplantıda, zatıâlinize yukarıda arz ettiğimiz şekilde, müracaatımıza cevap bile alamadık demek, bu kritik seçim döneminde her yönden bizim ifade edemeyeceğimiz bir husustur. Tensipleriniz olduğu takdirde, toplantıda muhatap olacağımız soruya mehaz teşkil edecek emirlerinize, Allah sizi inandırsın ziyadesiyle ihtiyacımız vardır. Değerli Bakanım, Kıymetli özel kalem müdürümüzün benim telefonuma toplantıdan önce lütfedip çekecekleri mesaj dahi, elleri öpülesi, hayırsever ve Darendeli müteşebbislerimizi iknaya yetecektir. Takdir ve tensiplerinize en derin hürmetlerimle arz ederim.” Şeklindeki dilekçesini taktim ediyor. 
Ahmet Kurtoğlu ‘’Özel kalem müdürü benim cep telefonuma mail yoluyla cevap gönderdi, dedi 

ki, Verdiğiniz müracaat dilekçesi ilgili yüksek makama arz edilmiştir.’’ Şeklinde bilgi verdi. 
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Başkan Buyurgan, ‘’Vergi muafiyeti dosyamız şu anda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığındadır. Yönetim olarak ve Ahmet Kurtoğlu eliyle takibe devam ediyoruz, inşallah vergi muafiyetini alacağız’’dedi. 
GÜNDEM MADDE 10 Divan Başkanı, Yönetim Kurulu asil ve Yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerin seçimine geçmeden evvel Seçim Yönetmeliğimiz gereğince seçimin ne şekilde yapılacağını oylarınıza sunacağım. Gizli oy açık tasnif veya açık oy açık tasnif şeklinde yapabiliriz. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu için teklif blok liste var mı? Diye sordu. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asil ve yedek üye adayları içeren blok 
liste Divana sunuldu. Blok Liste  Adem Mecit tarafından tek tek okundu. Divan Başkanı, başka bir liste veya münferit aday var mı? Diye sordu. Başka liste olmadığına göre, seçimin açık oy, açık tasnif yolu ile yapılması oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini içeren blok liste oya sunuldu. E. Ayhan Erden hariç oybirliği kabul edildi. Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini içeren blok liste oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Divan Başkanı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini aşağıda belirtildiği şekilde tutanağa geçirdi.- Yönetim Kurulu asil Üyeler                                          Yedek Üyeler 

1 Nadir Özata 1 M.Ali Efe 

2 Ahmet Coşar 2 Hakkı Köse 

3 Hüseyin Kubat 3 Süleyman Sürenkök 

4 Yusuf Turgut 4 Bekir Tuna 

5 Mehmet Mustafa Sungur 5 Cahit Benli 

6 İmam Gazali Hıradağı 6 Lütfü Karakaya 

7 Abdurrahman Oruç 7 Hikmet Baki 

8 Ali Uğurluay 8 Kurtuluş Şengül 
9 Mehmet Nevzat Buyurgan 9 Bedrettin Kızılaslan 

 Denetim Kurulu Asil üyeleri                                             Yedek Üyeler 

1 Mustafa Özgüven 1 Yusuf Atay 

2 Ahmet karaman 2 Selahattin Akkaş 

3 Ömer Fetullahoğlu 3 Süleyman Sezgin 

 Divan Başkanı Ahmet Coşar M. Nevzat Buyurgan’ı konuşmak üzere kürsüye davet etti. 
M. Nevzat Buyurgan “Hepinize teşriflerinizden dolayı teşekkür ederim. Güzel ve verimli bir toplantı oldu. İnşallah yeni yönetimimizle vakfımızın daha güzel günlere gitmesini, daha güzel işler yapmasını temenni ediyorum. Vakıf gönüllülerimizden, kurucularımızdan özellikle 

gayrimenkul bağışı konusunda desteklerinizi bekliyoruz. Küçük büyük demeden küçük bir arsa 

olabilir, eski bir ev olabilir, Darende’de ki ev ve arsalar olabilir. Bunlar belli bir süreden sonra 
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kar tanesi gibi birikerek vakfımıza kaynak olacaktır. Onun için büyük küçük demeden gayrimenkul bağışlarınızı bekliyoruz.  Vakfımız, sizin desteklerinizle güzide ve bir vakıf oldu. Vakfımızı el birliği ile daha iyiye nasıl götürebiliriz? daha nasıl yüceltebiliriz? Hepimiz bunun çabasında olalım. Hepinize sağlık ve esenlikler diliyorum ”diyerek sözlerini tamamladı. 
GÜNDEM MADDE 11-  

Dilek ve temenniler maddesinde  Divan Başkanı konuşmak isteyenlere söz verdi. 
Hilmi Keyhıdır  ”İnanın Ayhan Erden Bey’in tenkiti hizmetlerin sigortasıdır. Eğer Ayhan Erden Bey bunları gündeme taşımasa, olumlu cevapları da gerek Nadir Bey gerek Nevzat Bey bu cevapları vermeleri de kitabın yapraklarını tek tek çevirmeye benzer. Onun için güzel bir olay, 
Ben diğer taraftan da yönetim kim olur ona karışmam. Adamın biri küsmüş yemeğe gelmemiş. Yemeğe gelmeyince,. payını ayırın da biz yiyelim deyince, ‘’ben yemeyeceğim ama onu kime koyuyorsanız az koyuyorsunuz. Daha fazla koyun’’ demiş. Ben şuna inanıyorum ki Nevzat 
Buyurgan Bey ekibi ile birlikte Kadriye Hanım, Nadir Bey. Bu ekip gerçekten her gittikleri yerde, Darende’de DASEV’in adını gündeme taşıdılar. Takdir ettirdiler. İnşallah bundan sonra gelen başkan da aynı şeyi devam ettirir. Nevzat Bey’i tekrar kutluyorum “diyerek sözlerini bitirdi. 
Sadi Sürenkök ”Vakfımızın çok değerli kurucuları, Adana dışından gelen Darende’den, Ankara’dan, Bursa’dan gelen misafirlerimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum, DASEV 10. Yılını 
kutluyorum.  

 Kurucularımız, yönetimde görev alan, denetimde görev alan, vakfın çalışanları, burs verenler dahil hepimizin gayreti ile Vakfımız 10. Yılına geldi. Rakamlara baktığımızda vakfımız büyüyerek gidiyor. Çok olumlu bir olay ve baktığımızda on yılda 4000 öğrenciye burs verilmiş. Darende’ye bir okul kazandırılmış ve bu Darende’deki okul Darende esnafı için bir umut kapısı olmuş. Orda 
500 e yakın öğrenci okuyor. Darende esnafına da faydası oluyor. Darende’ye de bir hareketlilik kazandırıyor. Biz olaya olumlu tarafından bakmak zorundayız. Yani bu vakıfı kimin kurduğu hiç önemli değil. Ayhan Erden her toplantıda ‘’ben kurdum, Vakfı kurdum’’ diyor. Buyur Ayhan Bey sen kurdun. Önemli olan bu vakfın yaşatılması. Arkadaşlar geçmişte kimin kurduğu önemli değil. Ay’a gidilmesi insanlığın var olduğundan beri herkesin aklında. Önemli olan kim gitti. Neil 

Armstrong ve Edvin Aldrin ayakbastı. Ondan önce kimlerin düşündüğü önemli değil. Sen de düşünmüşsün eline sağlık, diline sağlık. Bu tartışmaları bırakalım. Burada bir olay oylanıyor. 
Ayhan Bey ona karşı. Gel arkadaş aday ol. Oy verelim. Âmâ şu beni attılar lafını kes. Demek sen 
hak etmemişsin ki atmışlar. Önemli olan burada medeni cesaret gösterip aday olmak. Kazanıyorsan da arkadaşlar takdir eder. 96 kişi kurucumuz var. . Bırakalım artık bu şeyleri. Biz vakfı daha ileriye nasıl götürürüz. On öğrenciye yüz öğrenciye daha fazla nasıl burs toplarız, buna bakalım. Asıl bizim yapmamız gereken Darendeliler olarak ticarette Adana’da bir numarayız. Siyasette neredeyiz? İşte önümüzde yerel seçimler var. Niye yokuz? Niye bizi kimse önemsemiyor da hemşeri gruplarını daha çok önemsiyor? Biz buna kafa yoralım. Eğer biz birlik 
olsak, her dönem bir milletvekilimiz bir belediye başkanımız olur. Ama Ayhan Bey gibi arkadaşlar sağ olsun var oluğu müddetçe ticaret odasında da geçmişte kaybedildi. Niye kaybedildi? Biz birbirimize düştük. Biz niye buradayız? Niye bir milletvekili çıkaramıyoruz? Niye belediye başkanı çıkaramıyoruz? Buna kafa yorarsak biz farklı yerde oluruz. Hilmş Bey, sende hem nalına vurmak, hem de mıhına vurmaktan vazgeç. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. ”diyerek sözlerini tamamladı. 
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Hilmi Keyhıdır kurucuların ve misafirlerin yemek ikramı için Safran Balo salonuna geçmesini söyledi. Topluca salona geçildi. Başka konuşma talebi olmadığından Divan Başkanı Coşar toplantıya son verdi. DİVAN BAŞKANI                              DİVAN BŞK.YARD. AHMET COŞAR                                  ADEM MECİT 
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