
C. Senatosu B:7 21 . 11 . 1974 0: 1 

III. - SORULAR VE CEV APLAR

AJ Y AZILI SORU VE CEV AB! 

1. - Cwnhuriyet Senatosu Eski�·ehir Uyesi Omer

Ucuzal'nz, pancar mustahsiline salllan pancar ya� kiis

pesinin beher tonundan J·eker fabrikalan talebe yurt

Ian irin alman teberrulara dair soru omrgesi ve Sana-

yi ve Teknolo_ii Bukam Meh,net Golha11'1n yazzlz ce

vabz (7/ 281) 

Cumhuriyet Senatosu Ba�kanilgma 

A�ag1daki sorumun Saym Sanayi ve Teknoloji Ba
kam tarafmdan mi.iddeti i9inde yaz1h olarak cevaplan
dmlmasma delaletinizi istirham ederim. 3 Ekim 1974-

Cumhuriyet Senatosu 
Eski§ehir Uyesi 

Omer Ucuzal 
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Soru : 
Türkiye Şeker Fabrikalarnca, pancar müstahsiline 

satılan pancar yaş küspesinin beher tonundan tayin 
ve tespit edilen bedelin dışında ton başına olmak 
üzere şeker fabrikaları talebe yurtları için 10 lira te
berru alınmaktadır. 

A) Beher ton için alınan 10 lira teberrunun hu
kukî mesnedi var mıdır? 

B) Bahismevzuu yurtlardan pancar müstahsili 
vatandaşların çocukları istifade etmekte midir? Et
mekte iseler, sayı itibarı ile ne kadardır? 

C) 1973 - 1974 kampanya döneminde tahsil edi
len teberru miktarının tutarı ne kadardır? 

D) Bahismevzuu teberrular hukukî mesnetten 
mahrum olduğuna göre bu yola tevessül eden ve et
miş olanların görevlerini kötüye kullandıklarını ka
bul ediyor musunuz, ettiğiniz takdirde bu haksız ha
reketi önlemek için ne gibi tedbir alındığının açıklan
ması. 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 
Sanayi Dairesi Reisliği 

Sayı : 13/ŞK-4 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Eski
şehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın önergesi 
Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü, 8 . 10 . 1974 tarihli 
ve 2366 - 4596/7 - 281 sayılı yazınız. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Sa
yın Ömer Ucuzal'ın yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediği önerge ile ilgili olarak yaptırılan inceleme 
sonucunda; , g | 

Söz konusu teberru, Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. Ş. ve diğer Şeker şirketleri mensupları tarafından 
kurulmuş bulunan Şeker Sanayii Mensupları Hayır 
ve Eğitim Müesseseleri Kurma Derneği tarafından 
toplanmaktadır. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile 
bir ilişkisi bulunmamaktadır. 

Şeker Sanayii Mensupları Hayır ve Eğitim Mües
seseleri Kurma Derneği, Dernekler Kanunu uyarınca 
kurulmuş olup, an asözleşm esine göre şehirlere uzak 
ve bu nedenle okul ve camiye daha çok ihtiyacı bu
lunan Şeker Fabrikalarından başlamak üzere, Şe
ker Sanayiinin bütün birimlerinde okul ve cami in

şa ettirmek, Üniversite ve Yüksek Okulların toplan
dığı büyük şehirlerde öğrenci yurtlan inşa ettirmek 
ve inşa edilen bu okul, cami ve öğrenci yurtlarını 
işlemek, onarmak ve yaşatmak derneğin konu ve ama
cını teşkil eder. 

Derneğin bugüne kadar inşa ettirerek hizmete 
açtığı okul. cami ve yurtlar aşağıda gösterilmiştir. 

Hizmete Giriş 
Okullar Yılı Özellikleri 

Alpullu 
Eskişehir 
Burdur 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Malatya 
Amasya 
Kayseri 
Konya 
Camiler 

Alpullu 
Uşak 
Susurluk 
Turhal 
Amasya 
Kayseri 

Öğrenci 
Ankara 

Şek 

carr 
» 
» 
» 
» 
» 

er 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

i 

Yurdu 

İlkokulu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Öğrenci Yurdu 

1963 
1961 
1963 
1957 
1959 
1964 
1958 
1958 
1958 
1964 

1955 
1958 
1956 
1954 
1957 
1958 

1973 

550 
500 
350 
338 
500 
300 
400 
320 
350 
500 

616 

Öğretici 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Öğrenci 

Bugüne kadar yaptırılmış olan okullarda binlerce 
çocuk okumaktadır. Bu çocuklar sadece şirket men
suplarının çocukları olmayıp, çevrede oturan çiftçi 
ve bütün diğer vatandaşların çocuklarıdır. 

Derneğin yurdumuza kazandırdığı son güzel eser 
de Ankara'da yaptırılmış olan modern talebe yurdu
dur. Bu tesisten yurdun en uzak köşelerinde, mahru
miyet bölgelerinde feregat ile hizmet eden Şeker Sa
nayi ve Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifleri men
suplarının çocukları yararlanmaktadır. Pancar Eki
cileri İstihsal Kooperatiflerinin Yönetim ve Denetim 
Kurullarında fiilen çalışan pancar üreticisi çiftçi üye
lerin çocukları da bu yurtta kalabilmektedir. 

Derneğin bu örnek çalışmaları başarı ile sür
dürülmekte olup. yeni okullar ve yurtlar açma ça
bası içindedir. 

— 141 — 



C. Senatosu B : 7 21 . 11 ,; 1974 O : 1 

Derneğin çalışmaları olumlu sonuçlar verdiği ve 
ülkemizin gerçekten ihtiyaç duyulan birçok yerle
rinde okul ve cami gibi tamamen amme hizmetine 
tahsis edilmiş güzel eserler kazandırdığı herkes ta
rafından gözle görüldüğü ve bilindiği için gerek çift
çiden ve gerek çevreden daima teşvik ve destek gör
müş bulunmaktadır. Toplanan teberrüler konusunda 
şimdiye kadar hiç bir şikâyet de olmamıştır. 

Dernek, yukarıda belirtildiği gibi Dernekler Ka-

«..>., 

nununa göre kurulmuş hukukî mesnedi olan özerk bir 
kuruluş olup, anasözleşmesinin 21 nci maddesine is
tinaden teberru toplamaktadır. 

1973 - 1974 Yılında Derneğin makbuz mukabili 
topladığı teberrular 2.357.716,99 TL. olduğu anlaşıl
mıştır. 

2. — Bilgilerinize arz ederim. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mehmet Gölhan 

»-«-« 
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