KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 05 AĞUSTOS 2013
PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10.00 DA YAPILAN ORTAKLAR ALTMIŞINCI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 01 Mayıs 2012 – 30 Nisan 2013 hesap
dönemine ait Genel Kurul Toplantısı, 05 Ağustos 2013 tarih, saat 10.00’da Şirket merkez adresi
olan Dedekorkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 41 Meram / Konya adresinde Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Konya İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nün 05.08.2013 tarih ve 996 sayılı yazılarıyla
görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Haşmet YILMAZ’ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de
ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.07.2012 tarih ve 8103 sayılı nüshasında
ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve
gündemi bildirilerek süresi içinde yapılmıştır. T.T.K. 417. Maddesine istinaden düzenlenmesi
gereken cetvel tanzim edilerek Genel Kurul salonuna asılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 800.000.000 TL.’lik sermayesine tekabül eden
800.000.000 adet hisseden 799.955.022 adet hissenin ortaklarca vekâleten, 17.491,04 adet hissenin
ise asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen
asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Mustafa ZEREK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEM MADDE 1:
Şirket Esas Sözleşmesinin 60.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Divanının teşekkülü
ve 60. maddesi hükmüne göre toplantı zaptının imzalanması hususunda teşekkül eden divana yetki
verilmesi,
BAŞKAN: Değerli Ortaklarımız ve misafirlerimiz, 60. Genel Kurulumuza hepiniz ayrı ayrı
hoş geldiniz. Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şirketimizin Ana
Sözleşmesinin 59. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı olarak Divan Başkanlığı
tarafımdan yürütülecektir. Divan teşekkülü için bir önerge var. Önergeyi okutuyorum.
“Genel Kurul Divanının aşağıdaki şekilde oluşturulmasını arz ve teklif ederiz. Oy toplayıcı
Yusuf YAZIR, Oy toplayıcı Doğan AKIN, Katip Yusuf TÜMER”
Teklif edenler “Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri, Anadolu Birlik
Holding A.Ş. Temsilcileri, Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri, Afyon Pancar
Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri, Balıkesir-Bursa Pancar Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri, Uşak
Pancar Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri ”
Önergeyi oylarınıza sunuyorum, “Kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy birliği ile kabul
edilmiştir.” Teşekkür ediyorum. Divan teşekkül etmiştir. Aynı gündem maddesi gereğince toplantı
zaptının imzalanması hususunda teşekkül eden Divana yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum.
“Kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir.”
BAŞKAN: Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş Kurucularımız, Ortaklarımız ve
Çiftçilerimiz adına hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna ve İstiklal Marşının okunmasına davet
ediyorum.
- Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu.
BAŞKAN: Değerli mesai arkadaşlarım Şirketimizin 60.mali genel kuruluna hepiniz hoş
geldiniz. Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesine göre asgari toplantı nisabı oluşmuştur.
Bu şekilde Şirketimizin 60. Olağan Genel Kurulunu hayırlara vesile olması vesilesiyle açıyorum.
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Sayın Ortaklarımız gündemimizin 2.maddesine geçmeden gündeme ilave madde eklemek
isteyen var mı?
Olmadığına göre gündemi ilan edildiği şekli ile görüşmeye devam ediyoruz.

GÜNDEM MADDE 2:
Şirketin 1 Mayıs 2012 – 30 Nisan 2013 hesap dönemine ait faaliyet ve hesapları hakkında
Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporlarının okunması ve müzakeresi,
BAŞKAN: Gündemimizin 2. maddesine geçiyorum. “Şirketin 1 Mayıs 2012-30 Nisan 2013
hesap dönemine ait faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının
okunması ve müzakeresi.” Bununla ilgili bir önerge var okutuyorum:
“Genel Kurul Divan Başkanlığına, Gündemin ikinci maddesi; “Faaliyet raporu daha
önceden dağıtılmış ve okunmuştur. Bu itibarla zaman kazanılması ve müzakerelere daha fazla süre
ayrılması açısından yalnızca kanunen okunması gereken kısımların okunmasını arz ve teklif
ederiz.”
“Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri, Anadolu Birlik Holding A.Ş.
Temsilcileri, Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri, Afyon Pancar Ekicileri Kooperatifi
Temsilcileri, Balıkesir-Bursa Pancar Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri ”
BAŞKAN: Önergeyi oylarınıza sunuyorum. “Kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy birliği
ile kabul edilmiştir.”
Faaliyet raporunun kanunen okunması gereken kısımları okundu.
BAŞKAN: Değerli arkadaşlar her iki
Gündemimizin 3.maddesine geçmek istiyorum.

raporda

okunarak

müzakere

edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 3:
Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile 1 Mayıs 2012 – 30 Nisan 2013 hesap dönemi
bilanço, kar zarar hesaplarının tasdiki ve Yönetim Kurulu ile Denetçilerin ibra edilmesi,
BAŞKAN: Değerli Ortaklarımız, bu maddede yer alan hususların hepsini ayrı ayrı Genel
Kurulumuzun onayına sunmak istiyorum.
-Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporlarının tasdikini ve 1 Mayıs 2012 - 30 Nisan 2013
hesap dönemi bilanço ve kâr – zarar hesaplarının tasdikini oylarınıza arz ediyorum.
“Kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir.”
- Yönetim Kurulunun ibra edilmesini oylarınıza arz ediyorum.
“Kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir.”
- Denetçilerin ibra edilmesini oylarınıza arz ediyorum.
“Kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir.”
BAŞKAN: Gündemimizin 4. maddesine geçmek istiyorum.
GÜNDEM MADDE 4:
1 Mayıs 2012– 30 Nisan 2013 hesap dönemi sonucunda oluşan karın dağıtım şekli ve
zamanı hakkında karar alınması,
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BAŞKAN: Bu maddeyle ilgili bir önerge var. Okutuyorum.
Genel Kurul Divan Başkanlığına, Gündem Maddesi No 4:
Ana sözleşmemiz gereğince; tevziye esas karın %5’i olan 5.594.945,21 TL’sinin I.Tertip
Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, ödenmiş sermayenin %5’i nispetinde 40.000.000,00 TL.’nin
Ortaklar I.Temettü olarak ayrılmasını, kalan kardan brüt 5.402.645,54 TL.’sinin kar dağıtımına ait
gelir vergisi stopajı düşüldükten sonra bakiye kalan net 5.000.000,00 TL.’nin Şirketin mali durumu
dikkate alınarak 31.12.2013 tarihine kadar hisseleri oranında ortaklarımıza nakit olarak
ödenmesini, dağıtılan karın %10 nispetinde 540.264,55 TL.’nin II.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak
ayrılmasını, bakiye kalan 60.361.048,92 TL. ile Ortaklar I.Temettüsü olarak ayrılan 40.000.000,00
TL.’nin dağıtılmayarak sermaye artışlarında kaynak olarak kullanılması amacıyla kar yedeklerine
aktarılmasını,
Arz ve teklif ederiz.
“Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri, Anadolu Birlik Holding A.Ş.
Temsilcileri, Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri, Balıkesir-Bursa Pancar Ekicileri
Kooperatifi Temsilcileri”
BAŞKAN :
Değerli arkadaşlarım önergeyi oylarınıza arz ediyorum. “Kabul edenler, kabul etmeyenler.
Oy birliği ile kabul edilmiştir.”
GÜNDEM MADDE 5:
6103 sayılı kanunun 25. Maddesi gereğince; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinden
28.09.2012 tarihinde istifa eden Sn. Ali ATA İYİBİNER, Sn. Lütfi TOPBAŞ, Sn. Ufuk DEMİR,
Sn. Levent DÜZEN, Sn. Faruk ÇÖKLÜ, Sn. Muhammet Seyda ERTUĞ, Sn. Ercan DİKMEN, Sn.
Mustafa ZEREK, Sn. Yavuz ERENCE ’nin istifalarının kabulü ile yönetim kurulu üyesi olarak
yeniden seçilmelerinin onaylanması
BAŞKAN: Yıl içinde yeni TTK gereği yapılması zorunlu olan bu görev değişikliğini
oylarınıza sunuyorum. “Kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.”
GÜNDEM MADDE 6:
05.12.2012 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa eden Sn. Muhammed Seyda
ERTUĞ’ un yerine 05.12.2012 tarihi itibariyle seçilen Sn. Ali TUNÇEL’in yönetim kurulu
üyeliğinin onaylanması,
BAŞKAN :
Yıl içinde yapmış olduğumuz bu görev değişikliğini oylarınıza sunuyorum. “Kabul edenler,
kabul etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.”
GÜNDEM MADDE 7:
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 400. maddesi çerçevesinde Bağımsız Denetim firması
seçilmesi,
BAŞKAN: Gündemimizin 7. maddesine geçiyorum. Bu konudaki önergeyi okutuyorum.
Genel Kurul Başkanlığına Gündem Maddesi 7 : “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun
400.maddesi çerçevesinde 01.05.2013-30.04.2014 faaliyet dönemi için DRT Bağımsız denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Bağımsız Denetim firması olarak seçilmesini tasvip
ve müsaadelerini arz ederiz.
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Arz ve teklif ediyoruz.
“Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri, Anadolu Birlik Holding A.Ş.
Temsilcileri, Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri, Balıkesir-Bursa Pancar Ekicileri
Kooperatifi Temsilcileri, Uşak Pancar Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri, Afyon Pancar Ekicileri
Kooperatifi Temsilcileri”
BAŞKAN: Önergeyi oylarınıza sunuyorum. “Kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy
birliğiyle kabul edilmiştir.”
GÜNDEM MADDE 8:
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 419/2. maddesi ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca hazırlanan iç yönergenin okunması,
müzakeresi ve tasdiki,
BAŞKAN: Bu madde ile ilgili bir önerge var var onu okutuyorum.
“6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 419/2. maddesi ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”in 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede
yayınlandığı şekli ile okunmuş kabul edilerek tasvip ve müsaadelerinize arz ederiz.
“Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri, Anadolu Birlik Holding A.Ş.
Temsilcileri, Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri, Balıkesir-Bursa Pancar Ekicileri
Kooperatifi Temsilcileri, Uşak Pancar Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri, Afyon Pancar Ekicileri
Kooperatifi Temsilcileri”
GÜNDEM MADDE 9: Yönetim Kurulu Üyeleri verilecek ücretlerin tespiti,
Divan Başkanı:Bu konuda bir önerge var. Okutuyorum.
01.09.2013 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri için 550,00
TL(BeşyüzelliTürkLirası) aylık ücretin tesbit edilmesini arz ve teklif ederiz.
“Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri, Anadolu Birlik Holding A.Ş.
Temsilcileri, Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri, Balıkesir-Bursa Pancar Ekicileri
Kooperatifi Temsilcileri, Uşak Pancar Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri, Afyon Pancar Ekicileri
Kooperatifi Temsilcileri”
GÜNDEM MADDE 10: Şirket Ana Sözleşmesinin 4.maddesinde yapılacak değişikliğin
tadil tasarısına göre görüşülmesi ve karara bağlanması,
BAŞKAN: Gündemimizin 10. maddesine geçiyorum. Şirket Ana Sözleşmesinin Şirket
Amaç ve Konuları ile ilgili 4.maddesinin tadil edilmesi ile ilgili tadil metni var. Eski ve yeni halini
okutuyorum.
Bu tadil metnini oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler, etmeyenler
Oybirliği ile kabul edilmiştir.
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GÜNDEM MADDE 11: Şirket Ana Sözleşmesinin 7.maddesinde yapılacak değişikliğin
tadil tasarısına göre görüşülmesi ve karara bağlanması,
BAŞKAN: Gündemimizin 11. maddesine geçiyorum. Şirket Ana Sözleşmesinin
7.maddesinin tadil edilmesi ile ilgili tadil metni var onu okutuyorum.
“Şirketimiz Ana Sözleşmesinin sermaye ile ilgili 7. maddesinin ilişikteki tadil metnine göre
değiştirilerek, 800.000.000,00 TL olan mevcut sermayemizin 900.000.000,00 TL’ ye çıkartılması,
artırılacak 100.000.000,00 TL’nin; Olağanüstü Kar Yedeklerinden karşılanmasına”,
Bu tadil metnini oylarınıza sunuyorum. “Kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy birliğiyle
kabul edilmiştir.”
GÜNDEM MADDE 12:
Şirket Yönetim Kurulunun 14.11.2012 tarih ve 2012/90 sayılı Yönetim Kurulu Kararının
Genel Kurulun onayına sunulması,
BAŞKAN: Şirket Yönetim Kurulunun 14.11.2012 tarih ve 2012/90 sayılı ;
“Şirketimiz Adına Kurulmasına Karar Verilen “Orta Anadolu Teknoloji
Üniversitesi” Kampüsüne Yapılacak Binalar ve Üniversiteye Bedelsiz Devri Hk.” Yönetim Kurulu
Kararının Genel Kurulun onayına sunulması
Kararı Okutuyorum
Yönetim Kurulu Kararının onayını oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler, etmeyenler
Oybirliği ile kabul edilmiştir
GÜNDEM MADDE 13:
Şirket Yönetim Kurulunun 14.11.2012 tarih ve 2012/91 sayılı Yönetim Kurulu Kararının
Genel Kurulun onayına sunulması,
BAŞKAN: Şirket Yönetim Kurulunun 14.11.2012 tarih ve 2012/91 sayılı ;
“Şirketimiz Adına Kurulmasına Karar Verilen “Orta Anadolu Teknoloji
Üniversitesi”nin Cari Giderlerinin Şirketimiz Tarafından Karşılanması Hk.”
Kararı Okutuyorum
Yönetim Kurulu Kararının onayını oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler, etmeyenler
Oybirliği ile kabul edilmiştir
GÜNDEM MADDE 14:
Şirket Yönetim Kurulunun 14.11.2012 tarih ve 2012/92 sayılı Yönetim Kurulu Kararının
Genel Kurulun onayına sunulması,
BAŞKAN: Şirket Yönetim Kurulunun 14.11.2012 tarih ve 2012/92 sayılı ;
“Bilimsel Araştırma Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfı’na Yapılacak Bağış Hk..”
Kararı Okutuyorum
Yönetim Kurulu Kararının onayını oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler, etmeyenler
Oybirliği ile kabul edilmiştir
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GÜNDEM MADDE 15:
Şirket Yönetim Kurulunun 17.07.2013 tarih ve 2013/45 sayılı Yönetim Kurulu Kararının
Genel Kurulun onayına sunulması,
BAŞKAN: Şirket Yönetim Kurulunun 17.07.2013 tarih ve 2013/45 sayılı ;
“Şirketimiz Tarafından Kurulacak “Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi”nin Cari
Giderlerinin Şirketimiz Tarafından Karşılanması Hk.
Kararı Okutuyorum
Yönetim Kurulu Kararının onayını oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler, etmeyenler
Oybirliği ile kabul edilmiştir
GÜNDEM MADDE 16: Dilek ve Temenniler.
Gündemimizin son maddesi dilek ve temenniler. Bu bölümde söz almak isteyen
ortaklarımız var mı?
BAŞKAN: Buyurun Sayın Genel Başkanım
Sayın Pankobirlik Genel Başkanı Recep KONUK :
Saygıdeğer çok değerli arkadaşlarım, sayın divan değerli mesai ve beraber yürüttüğümüz
kardeşlerim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz şerefler verdiniz. Aslında işin
özeti belli genel kurulun resmi rakamları herşeyi açıklıyor burada çok konuşulacak bir şey yok
esasen tanıtım cd si de şirketin bütün detaylarını üç aşağı beş yukarı aktardı. Ramazan mübarek
gün sözü uzatmaya hacet yok ama kabaca belki birçoğunuzun hafızasında yer eden ve çok
doğrudan dillendiremediğimiz birkaç husus var. Ben kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum bilindiği
gibi burası kooperatif Şirketi kooperatif. İlgili algı maalesef Türk kamuoyunda çokta iyi değil yani
kooperatiflerin yaptığı işle bugüne kadar çokta başarılı olmadığı biriken kıt kaynakların çok kötü
kullanıldığı gibi bir imaj var bu imaj maalesef bizim bagajımızda bagajla bu işler yapılıyor.
Bagajımızda böyle bir algı var yoksa bu algının olmaması bizim işimizi daha da kolaylaştıracak
ama bu algı gerçekten bizi zorluyor ama Pankobirlik biliyorum bunları aşabilen ve aşmış ve
aşmaya da devam edecek bir kuruluştur. Çok şükür kooperatiflerimizin mevcut seyirleri fevkalade
iyi daha da iyi olacak iştiraklerimizde müthiş değişimler ve gelişimler var bu algıyı inşallah Ülke
genelinde Pankobirlik yıkacak biz yıkacağız nasıl ki dünyada gelişmiş memleketlerde sadece özel
sektör yok sadece devlet yok bunun arasında gri tonları oluşturan kooperatiflerin ülkelerine ve
temsil ettikleri alana büyük katkıları var inşallah bizde Pankobirlik olarak bir kooperatif kuruluşu
olarak diğer ülkelerde olan bu gelişmeyi kendi bünyemize katacağız. Bundan hiç kimsenin
tereddüttü olmasın.
İşte bugün Anadolu’nun bağında rakamlar burada devasa bir gelişme ve hep büyüyerek
katlanarak seyrini sürdürüyor inşallah bunlara yenilerini birlikte ilave edeceğiz Biliyorsunuz
Türkiye’nin fukara kesimi, fukaralığın en yoğun yaşandığı kesim kırsal kesim bizlerde onların
temsilcileriyiz. Bunu ben söylemiyorum TUİK’ in rakamlarında Türkiye’nin %40ı yani açlık ve
yoksulluk sınırının %40 ında olan kesim kırsal kesim yani kırsalda yaşayanların %40 açlık ve
yoksullukta yaşıyor. Bizler onların temsilcileriyiz. Onların böyle bir standardı yaşıyor olmaları
onların kaderi olmamalı. Onları değiştirmeliyiz olaya müdahil olmalıyız.
Türkiye’de şekerle ilgili algıyı değiştirdi. İnsanlar dışardan GDO’lu mısırı ithal etti, ondan
GDO’lu früktoz yapıldı bütün çoluğumuz çocuğumuz bundan beslendi. Bugün Amerika’da birçok
dava açılmaya başlandı acaba früktoz mu früktozdanmış oluyor diye. Kim yapacak peki Konya
Şeker bu ülkede bana göre hem şeker sektörünün hem de tarımın amiral gemisidir. Bu gemiyi daha
da güçlendireceğiz. Güçlendiğini görüyorsunuz rakamlar ortada işte bu açılmamış kar yolunun
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izini Konya Şeker’e açtıracağız. Konya Şeker bu terakki ile sadece Konya’daki açılımı gelişmeyi
sağlamayacak inşallah bunu ülke genelinde teşkil edeceğiz. Bunu antrenmanları pratikleri burada
yapıldı. İşte birçok alana girmeye başladık kısaca üzerimizde bir baskı var sen biraz kenarda kal bu
işlere karışma karışırsan farkı problemler yaşarsın diyor yaşatmaya da çalıştılar ama çok şükür biz
bu emaneti, emanete ihanet etmek için bu emaneti almadık. Bu emaneti çok daha ilerilere çok daha
ötelere taşımak için devraldık. Biz sektörün değişimini sağlamak için mücadele vermedik. Ayrıca
gelişmenin de mücadelesini verdik. Vermeye de devam ediyoruz.
İşte birçok ürün portföyü grubumuza katılmaya başladı Grup her gün büyüyor her gün
gelişiyor daha da çok gelişecek gelirken baktım 17 tane şirketimiz olmuş on yedi tane anonim
şirket ve bu grup şirketleri holding çatısı altında nizamlı intizamlı dünyayla rekabet eden yarınlarda
gümrük duvarları olmadığı zamanda biliyorsunuz ticaret serbestleşiyor. Ticaretin serbestleşmesine
dünya katılıyor. Ticaret daha da çok serbestleşecek koruma ve gümrük duvarları daha da çok
zayıflayacak artık ülkelerin hudutları siyasi anlamdan öteye geçmeyecek ticari ekonomik hudutlar
yıkılacak bunlar yok olacak ki Avrupa birliğinde oldu biz bunların olmadığı döneme hazırlık
yapıyoruz. koruma duvarları olmaksızın üretilecek ve rekabet yapılacak alana yatırım yapıyoruz.
Bunun için üniversite yapıyoruz üniversite bunun için var. Bu yaptığımız işlerin akademik bir
perspektiften gözetimden denetimden büyük bir ar-ge faaliyetini akademisyenler nezaretinde
yaparak. Önce ülkemizin ve sonra bölgenin de sorunlarını çözecek özellikle tarım ve gıdadaki o
alışılmış, mühendis arkadaşlarıma sonsuz saygılıyım onların başta bu kurum olmak üzere ülkenin
gelişmesine ziraat mühendislerimizin çok katkısı olmuştur.
Ama onların dünyayla olan paralelliğini maalesef kuramadık. Bunu biliyorum bununla ilgili
çalışmalarımız devam ediyor daha öncede bahsettim arkadaşlarımız birçok ülkede çalışma
yapıyorlar birçok ülkenin üniversitesiyle teması vardır. İnşallah çok dolu bir bilimsel alt yapıyı
bilginin üretildiği ve sahada uygulandığı bir üniversite, inşallah bu anlamda ülkemin ihtiyaçlarını
da gidermiş olacağız Ayrıca üniversitemizde bugüne kadar üretici çocukları, üretici çocukları çok
mağdur oldu bizde üretici çocuklarını burada pozitif ayrımcılıkta bulunacağız onlara öncelik
Kangal termik santralini biz bir ortakla beraber girerek aldık.%40 a %60 onlara %10 da
ortak bulma hakkı tanıdık isterlerse hisselerini %50’ye çıkarma hakkı verdik onlar bu hakkı
kullanmada zorlandılar bunlar geleneksel konvansiyon yöntemlerle kredi kullanmıyorlar
kendilerine göre farklı prensipleri var. Şu anda Konya Şeker finansman yapılanması ile ilgili
piyasaya çıktı. Konya Şeker finansmanı temin edebilecek durumdadır. Eğer bir sıkıntı olacak
olursa da bize onun bir bedeli var %40’a % 60 biliyorsunuz ihaleyi devralamazsanız 20 milyon
dolar cezası var 12 milyon dolarını biz ödeyeceğiz 8 milyon dolarını onlar ödeyecek gerekirse bir
problem çıkarsa bir kirlilik oluşa bu kurum kaldırmaz arkadaşlar bu kurumun yaptığı her iş duru
olması lazım açık olması lazım, şeffaf olması lazım bunu yapmazsak sağlayamazsak bu kurum
sıkıntılar yaşar.
Konya Şeker artık hızla büyüyor. Tabii 44. Sırada bir çok şirketimizin rakamları buna dahil
değil Panplast’ın rakamları bunların içinde değil betanın rakamları bunların içinde değil onları da
ilave ettiğimiz zaman daha üst sıralarda yer alır ama Türkiye’nin ilk 500 firması arasında ;Konya
Şekerin ilk 50 ye girmesi tabii çok sevindirici inşallah çok daha ilerilere taşınacaktır.
Gerçi rakamları gördük ama çok hızlı değişmiş ne zaman hazırladık biz sunumu arkadaşlar
mesela dönem karı 13 yılda %64430 artmış Konya Şekerin büyüme trendini rakam olarak takip
edersek cirosunu 1998 yılına göre %2.898 büyültmüş. Bunlar laf değil tabii burada hikaye
anlatmıyorum bu olmuş yaşanmış Öz kaynaklarını % 14.358’e çıkarmış sermayesini de yeni karar
hariç %19.900 büyümüş ben sermaye artırırken dikkatinizi çekmiştir hiçbir kooperatiften katkı
istemem kendi öz kaynaklarımızdan artırım farkındasınız değil mi sermayeniz şu kadar hissenizi
artırıyoruz şu kadar katılır mısınız demedim katılmadığı zaman düşürmedim. Her şartta buranın öz
kaynaklarıyla sizin sermayeniz korunur.
2023 de Konya Şeker dünyanın ilk 5 gıda firması arasında yerini alacak çok iddialı
olduğunu biliyorum niye söyleyeyim geçen gün başka rakamlarda açıklandı Türkiye’de ilk 500
firmanın toplam cirosu hacmi Amerika’daki bir firmanın %75 ine denk geliyor anladınız değil mi?
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Hedefin büyüklüğünü görmeniz açısından söylüyorum hedefi koyarken hedefin büyüklüğünün
farkındayız inşallah bunu yaparken değerli arkadaşlarım ülke satına yayacağız inşallah.
Değerli ortaklarımız
60. genel kurulumuzun camiamıza, ülkemize ve bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını
temenni ederim.
BAŞKAN: Sayın Genel Başkanımız Recep KONUK’a temennilerinden dolayı teşekkür
ediyorum.
Değerli arkadaşlar ben tekrar hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, 60. Genel
Kurulumuzun başta Konya Şeker olmak üzere Konya’mıza, Ülkemize ve bütün insanlığa hayır
getirmesini diliyor, tekrar hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

DİVAN BAŞKANI

HAŞMET YILMAZ

MUSTAFA ZEREK
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