
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 426.004,64 TL.  

- 2013 Yılı Giderleri 32.977,23 TL.  

- Amaca Yönelik Gider 25.700,00 TL.  

- Genel Yönetim Gideri 7.277,23 TL.  

- Öz Varlıklar Toplamı 578.558,02 TL.dır.  

 

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. 

 


