
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.  

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.  

 


