
VAKFIN TARİHÇESİ 

 

1. Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Tüzüğünün 35/b maddesi genel olarak 

TESUD’ un gelişmesi, büyümesi önemli projelerinin hayata geçirilmesi, azami verim alıcı 

çalışma sistemi ve teşkilatının oluşturulması, üyelerimize daha fazla imkânı ve hizmet 

sunulması amacı ile derneğin şartları ve imkânları elverdiği takdirde Genel Merkez Yönetim 

Kurulu kararı ile vakıf kurulabilir hükmünü amirdir. 
 

2. TESUD 13’üncü Olağan Genel Kurulunun (24:27 Nisan 2007) 25 Nisan 2007 tarihli 

oturumunun 29’uncu gündem maddesi muhtevasında TESUD’ un şartları ve imkânları 

elverdiği takdirde dernek varlığının erimemesi kaydı ile vakıf kurulması için Genel Merkez 

Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Genel Kurulca kabul edilmiştir ifadesi bulunmaktadır.  
 

3. TESUD bünyesinde Üniversite kurulması için vakıf kurulması gerekli görülmüş ve 

TESUD Genel Merkez Yönetim Kurulunun 12 Mart 2009 tarihli toplantısında, TESUD 

Tüzüğünün 35/b maddesine uygun olarak TESUD Eğitim Vakfı (TESUV)’nın  kurulmasına, 

vakıf kuruluş malvarlığı olarak, TESUD’ a ait uygun bulunan bir mal varlığının vakfa tahsis 

edilmesine karar verilmiştir.  
 

4. ANKARA 20’nci Noterliğince düzenlenen 13.05.2009 tarihli 8167 yevmiye no.lu ve aynı 

noterlikçe düzenlenen 4.9.2009 tarihli 15525 yevmiye no.lu vakıf senedi, Ankara 7’inci 

Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.09.2009 tarihli  E.2900/175, K:2009/273 sayılı kararı ile 

tescil edilmesi uygun görülerek Resmi Gazetenin 31 Ekim 2009 tarihli 27392 sayılı 

nüshasında ilan edilmiştir. 
 

5. Vakıf Mütevelli Heyeti ilk toplantısını 4 Kasım 2009 tarihinde yaparak vakıf 

faaliyetlerine başlamıştır. Zaman içinde Vakıf Denetim Kurulunun tavsiyeleri ve uygulamada 

elde edilen tecrübelere istinaden Vakıf Yönetim Kurulu 14.11.2011 tarihli toplantısında Vakıf 

Senet değişikliğini Vakıf Mütevelli Heyetine teklif etmiş ve Mütevelli Heyeti 30.11.2011 

tarihli toplantısında teklifi uygun görmüştür.  
 

6. ANKARA 20’nci Noterliğince düzenlenen 09.12.2011 tarihli 19686 yevmiye no.lu vakıf 

tadil senedi Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.05.2012 tarihli 2011/588 esas 

numaralı davanın duruşmasında, vakıf senedindeki 2,4,9,10,12,14 ve 17’inci maddelerin tadil 

metninde düzenlenen şekli ile değiştirilmesine, karar kesinleştiğinde bir örneğinin Ankara 

14’üncü Asliye Hukuk Mahkemesinde tutulan merkezi sicile tesciline karar verilmiştir. Bu 

karar doğrultusunda yeniden bastırılan Vakıf Senedi uygulamaya konulmuştur.  
 

7.   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.  


