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.

