TESUD EĞİTİM VAKFI (TESUV)
I- GİRİŞ
TESUV Kasım 2009’da, TESUD’dan sağlanan 100.000,00(Yüzbin)TL.lık nakit malvarlığı ile
kurulmuştur.
Vakfın Amacı;
Türkiye Cumhuriyeti’ni, ATATÜRK’ün göstermiş olduğu çağdaş medeniyet seviyesine
ulaştırmak, insan kaynağımızı bilgi üreten ve kullanan konumuna getirmek, ülkemize ve insanlığa
katkılar sağlayacak kişilikli öncü gençleri yetiştirmek için, öncelikle akademik alanda olmak üzere
muhtelif çalışmalar yapmak, bu kapsamda yapılan çalışmaların sonuçlarını yayımlayarak toplumun
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini sağlamak, ATATÜRK İlke ve İnkılapları ile Anayasa ile belirlenen
Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, Emekli Subay ve Astsubaylar ile askeri
personelin ve aile fertlerinin yaşam boyu eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamalarına yardım
edecek, bilgi, beceri ve yeteneklerini artıracak ve kariyer kazanmalarına yardımcı olacak projeler
geliştirmek, bu maksatla Yüksek Öğretim ve Eğitim Kurumları ile destekleyici eğitim ve öğretim
sistemlerini ve kurslarını tesis ve idame ettirmek, gaziler ile şehit ve gazilerin aile fertlerine yüksek
eğitim ve öğrenim olanakları, beceri eğitimleri, aktif işgücüne katılımlarına destek sağlamak, bu
personele üniversiteler ve akademik çevrelerde istihdam olanağı vermektir.
Türkiye Emekli Subaylar Derneği 15’inci Olağan Genel Kurulunda seçilen TESUD Yönetim
Kurulunun teşkil ettiği, TESUD Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti 09 Nisan 2013 tarihinde tüm devir-teslim
işlemlerini yapmıştır. Vakıf Mütevelli Heyeti 07.05.2013 tarihinde vakfın Yönetim ve Denetim Kurulu
üyelerini seçmiş ve yeni seçilen Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri bu tarihten itibaren göreve
başlamışlardır.
09 Nisan 2013 tarihinde vakfın mal (Nakit) varlıkları 183.734,42 TL.dır. Karşılıksız Eğitim Bursu
kapsamında dokuz ay süreyle 15 öğrenciye eğitim yardımı sağlanıyordu.
Kuruluşundan bugüne vakfın geçmişi 2009-Ekim 2013 dönemi ve 2013-2015 dönemi olarak
değerlendirmek uygun olabilir. Kuruluşunu müteakip Vakıf 2013 yılı Ekim ayına kadar aldığı bağışlar
ve faiz gelirleri ile mal varlığını arttırmaya çalışmış, asıl amacı olan Üniversite kurulması konusunda
çalışmalar yapılmış olmakla birlikte bir sonuç alınamamıştır. 2011, 2012 ve 2013 yıllarında toplam 32
lisans öğrencisine yılın dokuz ayında, aylık 100,00 TL. karşılıksız eğitim bursu vermiştir. Bu dönemde
banka faiz getirilerinden kesilen peşin vergi stopajları dışında vakfın herhangi bir genel yönetim gideri
oluşmamıştır.
2013 Yılı Ekim ayı itibariyle vakfın mal (Nakit) varlıkları 181.162,23 TL.dır.
Balyoz Davasının mahkûmiyet kararlarının 09 Ekim 2013 tarihinde, Yargıtay tarafından
onaylanması üzerine; özellikle küçük rütbeli muvazzaf ve bazı emekli personelin maddi yönden ciddi
ölçüde mağduriyetleri ortaya çıkmıştır. TESUD olarak bu duruma duyarsız kalınmamış, her alanda
sürekli bir mücadele içine girilirken TESUD Eğitim Vakfı’da Balyoz Davası başta olmak üzere, tüm
kumpas davalarda mağdur edilen muvazzaf ve emekli askerlerin, çocuklarının eğitimlerinin
aksamadan sürdürülebilmesi konusunda görev üstlenmiştir. 2015 Yılı sonuna kadar sürdürülen bu
görevin yürütülmesine ilişkin hususlar müteakip maddelerde özetle sunulmuştur.
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2. TESUV’UN 2013 YILI FAALİYETLERİ VE MALİ DURUMU:
A. 09 Ekim 2013 tarihinde Yargıtay kararı ile mahkûmiyeti kesinleşip maaş ve emekli maaşı
alamayacak askerler belirlenmiş, bu askerlerin aileleri ile Ankara, İstanbul, Gölcük, İzmit ve İzmir’de
yüz yüze görüşmeler yapılarak, çocuklarının eğitimlerinin devamı için gerçek ihtiyaçlarının ne olacağı
belirlenmeye çalışılmıştır.
B. Diğer yandan 23 Ekim 2013 tarihinden itibaren TESUD ve tüm emekli subay camiasına çağrı ve
duyuru yapılarak, mağdur asker çocuklarının eğitimine katkı için TESUV’a bağışta bulunmaları
istenmiştir.
C. Diğer yandan konuyla ilgili yasalar ve tüm mevzuat ile Vakıf Senedi göz önünde bulundurularak bir
eğitim yardımı projesi hazırlanmıştır. Bu proje hazırlanırken;
(1) Mağduriyet ve ihtiyaçlar dikkate alınmış, kuvvet (Kara, Deniz, Hava, J.), rütbe ve statü (General,
Sb.,Astsb., Uzm.Erb., Svl.Me.) ayrımı yapılmamıştır.
(2) Mağdur aileler ilgili özel bilgilerin mahrumiyetine azami riayet edilmiştir.
(3) Bağış ve yardımların kabulünde mevzuat esas alınmıştır.
(4) Yapılan tüm iş ve işlerde, kurumsallık, güvenirlilik, hesap verilebilirlik, izah edilebilirlik, eşitlik,
açıklık, denetim ve genel yönetim giderlerinin en az düzeyde olması göz önünde bulundurulmuştur.
D. Vakıf Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan proje Vakıf Mütevelli Heyetinin 28 Kasım 2013 tarih ve
5 sayılı kararı ile onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Plan onayını takip eden Aralık 2013 ayından
itibaren uygulanmaya başlanmıştır.
E. Kumpas dava mağduru asker ailelerine eğitim yardımı amacıyla TESUV’a bağışta bulunulması
çağrısı, daha ilk günden itibaren ülke çapında yankı bulmuş ve vakıf hesaplarına tahmin edilenin çok
üstünde bağışlar gelmeye başlamıştır. 24 Ekim 2013 tarihinden 31 Aralık 2013 tarihine kadar, vakfa
toplam 426.004,64 TL. bağış yapılmıştır. Buna karşılık, çok kısa sürede yüz yüze görüşülerek ihtiyacı
olduğu belirlenen 12 aileye Aralık 2013 ayında 12.200,00 TL. Eğitim yardımı yapılmıştır.
F. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle vakfın gelir, gider ve öz varlıkları şu şekildedir:
- 2013 Yılı Gelirleri
- 2013 Yılı Giderleri

- Öz Varlıklar Toplamı

426.004,64 TL.
32.977,23 TL.
- Amaca Yönelik Gider
- Genel Yönetim Gideri
578.558,02 TL.dır.

25.700,00 TL.
7.277,23 TL.

2013 Yılında, 13.500,00 TL. karşılıksız eğitim bursu verilmiş, kumpas dava mağduru asker
ailelerine yapılan 12.200,00 TL.lık eğitim yardımı ile, amaca yönelik harcamalar 25.700,00 TL.
olmuştur.
Genel Yönetim giderlerinin tamamına yakını, faiz geliri vergi stopajı olup, kalanı noter, havale
ve posta masraflarından oluşmaktadır. Bu dönemde; vakıftan hiç kimseye, hiçbir ücret, huzur hakkı ve
diğer bir isim altında ödeme yapılmamıştır.
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3. TESUV’UN 2014 YILI FAALİYETLERİ VE MALİ DURUMU:
A. 2014 Yılında vakıf bir yandan amacına uygun bağışlar kabul etmeye devam ederken, diğer yandan
hem karşılıksız eğitim bursları ve hem de kumpas dava mağduru asker ailelerine eğitim yardımlarını
genişleterek sürdürmüştür.
B. 2014 Yılında toplam 22.950,00 TL. karşılıksız eğitim bursu verilmiştir. TESUV burs yönergesi esas
alınmakla beraber, kumpas dava mağduru çocuklar ile şehit ve gazi çocukları mutlaka eğitim burs
kapsamına alınmıştır.
C. 2014 Yılında sekiz asker ailesi daha, eğitim yardımı planı kapsamına alınıp, aylık olarak eğitim
yardımı yapılmaya başlanmıştır.
D. Ayrıca, bir defaya mahsus ihtiyacı olan dört kumpas dava mağduru aileye de çocuklarının eğitimi
için yardımda bulunulmuştur.
E. Yıl içinde muhtelif tarihlerde aylık olarak eğitim yardımı yapılan beş ailenin ihtiyacı kalmadığı için
yardımın durdurulmasını istemiş ve bu doğrultuda işlem yapılmıştır.
F. 2014 Yılında vakfa 504.033,91 TL. bağış yapılmıştır. 31 Aralık 2014 tarihi itibariye vakfın mali
durumu şöyledir:
- 2014 Yılı Gelirleri
- 2014 Yılı Giderleri

565.126,40 TL.
174.425,00 TL.
- Amaca Yönelik Gider 164.325,00 TL.
- Genel Yönetim Gideri 10.100,11 TL.

- 2014 Yılı Gelir Fazlası 390.701,29 TL.
- Öz Varlıklar Toplamı 969.259,31 TL.dır.

Amaca yönelik giderlerin 22.950,00 TL.sı karşılıksız eğitim bursları, 141.375,00 TL.sı kumpas dava
mağdurlarına yapılan eğitim yardımıdır. Genel Yönetim giderleri 10.100,11 TL. muhasebeci ücreti,
vergi, noter ve posta masraflarından oluşmaktadır.
4. TESUV’UN 2015 YILI FAALİYETLERİ VE MALİ DURUMU:
A. 2015 Yılında üniversite lisans öğrencilerine karşılıksız eğitim bursları artarak verilmeye devam
edilmiştir. Bu kapsamda toplam 56.250,00 TL. karşılıksız eğitim bursu verilmiştir.
B. Kumpas dava mağdurları için 2015 yılı 18 Haziran 2014 tarihinde Anayasa Mahkemesinin kararı
sonucu tahliye edilmeleri, yeniden yargılanarak beraat etmeleri, kesilen özlük haklarını geri almaları
ve açtıkları tazminat davalarının sonuçlanmaya başladığı bir yıl olmuştur.
C. Bu nedenle yıl içinde dört kumpas dava mağduru asker ailesi, ihtiyacı kalmadığı için yardımın
durdurulmasını istemiş ve bu doğrultuda işlem yapılmıştır.
D. Genel durum değerlendirilerek kumpas dava mağduru asker ailelerinin çocuklarının eğitimlerine
yardım için uygulanan planın 31 Aralık 2015 tarihinde sona erdirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar
Ekim 2015 ayında 1,5 ay önceden en son yardım edilmekte olan altı aileye duyurulmuş, Aralık ayı
eğitim yardımları ödendikten sonra eğitim yardım planı uygulaması sona ermiştir.
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E. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle vakfın mali durumu özetle şöyledir:
(1) 2015 Yılında alınan bağışların toplamı 64.471,75 TL., faiz gelirleri 97.522,76 TL., gelirlerin
toplamı 161.994,51 TL.dır.
(2) 2015 Yılı giderlerinin toplamı 197.448,76 TL. olup, dökümü şöyledir:
- Amaca Yönelik Giderler

170.100,00 TL.
- Burslar
56.250,00 TL.
- Eğitim Yardımları 113.850,00 TL.
- Genel Yönetim Giderleri
12.720,35 TL.
- Finansman (Stopaj) Giderleri
14.628,41 TL.

(3) 2015 Yılı Genel Mali Tablosu şöyledir:
- 2015 Yılı Gelirleri
161.994,51 TL.
- 2015 Yılı Giderleri
197.448,76 TL.
- 2015 Yılı Zararı
(-) 35.454,25 TL.
- Öz Varlıklar Toplamı 933.805,06 TL.dır.

F. Amaca Yönelik giderlerin (Burs ve Eğitim Yardımları) toplam giderler içindeki payı %86,14, vakfın
yönetim giderleri oranı %6,45, finansman giderleri oranı %7,41’dir.
G. 2015 Yılı bağış gelirlerinin (64.471,75 TL.) tamamı amaca yönelik olarak sarf edilmiş, yeterli
olmayan kısmı faiz gelirleri ile vakıf öz varlıklarından (sermayesinden) karşılanmıştır.
H. Sonuç olarak; TESUD Eğitim Vakfı 2013-2016 dönemindeki faaliyetleri ile 360.125,00 TL. burs ve
eğitim yardımı yaparken, öz varlıklarını 181.162,23 TL.’den 933.805,06 TL.sına çıkararak %415,50
oranında büyümüştür. Daha da önemlisi kumpas davalar sürecinde mağdur asker ailelerine yaptığı
yardımlar ile somut mesleki ve silah arkadaşlığı dayanışmasını örnek seviyede göstermiş, TESUD’un
etkinlik ve itibarının artmasına katkı sağlamıştır.

İbrahim ERGE
Yönetim Kurulu Başkanı
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