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Değirmenin Suyunun Kaynağı; SUYUNUN SUYU
Hocanın meşhur fıkrasıdır. Kendisine kesip yiyelim diyerek tavuk getiren komşusunu tavuğu pişirip davet etmesi ve sonra komşunun
komşusuyum diyerek kapısına dayananların ardı arkası kesilmemesi üzerine önce tavuğun suyuyla yaptığı çorba ile ilk gelenleri ağırlaması ve
son olarak kapısını çalan ziyafet ziyaretçilerinin önüne en sonunda kaynar suyu koyup, “bu ne hoca” sorusuna siz komşunun komşususunuz “bu
da tavuğun suyunun suyu” diye verdiği cevap.
Yazıya bununla başlamamın bir sebebi var. Bizdeki tavuğun suyunun suyu ne kadar pişirirsen pişir, lezzetinden ve nefasetinden bir şey
kaybetmiyor, aksine bereketleniyor. Bunun ispatı, Konya Şeker’in bugüne kadar yaptığı, yapmaya devam ettiği ve gelecekte yapacağı suyunun
suyu ile yapılan yatırımlardır.
Türk filmlerinin meşhur senaryosudur, Keloğlan padişahın kızıyla evlenir hem servete oturur hem de muradına erer. Ya da talih kuşu yakışıklı
başrol oyuncusuna lütfeder, işadamı olur, fabrikalar inşa eder, işletmeleri devralır, zengin kızın babasının karşısına başı dik çıkar. Veya şehir
efsaneleri vardır, Mısır’daki paşa dededen kalan servetle dev sanayi tesisleri kurulur. Bunlar masallarda veya filmlerde karşımıza çıkıyor. Gerçek
hayata ise özellikle tarım sektöründe iseniz akıl ve zekâ ile bezenmiş bir sanayileşme ve büyüme stratejisi uygulamak, yatırımlarınızı ona göre
planlamak zorundasınız.
Çiftçinin Mısırdan alabileceği bir müjdeli haber ihtimali yok. Talih kuşu da milyonlarca çiftçiyi pek ziyaret etmiyor. Yani çiftçinin kendi ayaklarının
üzerine dikilmekten, kendi servetini kendisi oluşturmaktan, şans kapısını kendi elleriyle aralamaktan başka seçeneği yok.
Konya Şeker, 1999’da çukur bakiyeli bir şirketken 12 yılda 700.000.000 $’lık fiili yatırımı tamamlamış. 2012 yılında tamamlayacakları ile
1.000.000.000 $ sınırını aşacak. Üstelik de borçsuz harçsız.
Herkes şunu soruyor; iyi de bu değirmenin suyu nereden? Kimi iyi niyetinden, kimi altından bir şeyler çıkar mı acaba diye kurcalama
isteğinden.
Herkes merak etmekte, değirmenin suyunun kaynağını bilmek istemekte haklıdır. Netice de Konya Şeker’e Mısır’daki paşa dededen miras
intikal etmedi. Piyangodan büyük ikramiye de çıkmadı. Ne arazi sattı, ne fabrika devretti, ne borsaya hisse senedi ihraç etti. Aksine, mal varlığını
yedi sekiz kat arttırdı, fabrika sayısını ise on misline çıkardı. Kimseden karlı bir işe giriyorum, para verin yatırım yapacağım diye para da
toplamadı. Konya Şeker’in arazilerinde petrol rezervi, gömü, hazine de bulunmadı. O zaman bu değirmenin suyu nereden? Bunun en kestirme
cevabı şudur; “suyunun suyundan”.
Konya Şeker, üreticinin pancarını ucuza alıp mı kâr ediyor? Hayır. Bugün Konya Şeker, sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın sektörde
hammaddeye en yüksek fiyatı veren kurumu. Türkiye ortalamasının hep % 10-20 üstünde bir ürün bedelini üreticisine çeşitli adlar altında ödüyor.
Avans uygulamasında Konya Şeker’in ulaştığı orana ve düzenli ödeme geleneğine yaklaşan bile yok. Ürünü teslim almadan ödenen paranın
maliyetini hesap bile etmeyerek, üreticinin derdine çare olmak kazançtan daha önemlidir diyen ve bu dediğini sözde bırakmayıp, bunun gereğini
yerine getirebilecek finansal güce sahip bir Konya Şeker var.
Soru hep aynı yere düğümleniyor, iyi de bu değirmenin suyu nereden? Bir kez daha belirterek izah etmek istiyorum; suyunun suyundan.
Konya Şeker önce pancarın suyunun suyunu bile ürüne dönüştürerek kâr etmeye başladı. Mesela, Konya şeker’in teknolojisinin yenilenmeye
ihtiyacı vardı. Çünkü melasta o teknoloji ile alınamayan on binlerce ton şeker kalıyordu. Pancarın suyunun suyunu değerlendirmeye ilk o teknolojiyi
yani dikey kristalizatörleri fabrikaya kazandırarak çıkarmaya başladık. Yani melastaki şekeri kazandık, pancar parasına dokunmadan, hatta
çiftçimize daha fazla ürün bedeli ödeyerek, çöpe giden şekeri çekip aldık ve fabrika kâr etmeye başladı. Kâr nereden pancarın suyunun suyundan.
Sonra enerji maliyetlerini düşürmek için elektrik santralimizi yeniledik. Santralde yaktığımız doğalgazın da suyunun suyunu değerlendirdik.
Otomasyona geçtik, işletme maliyetlerinin de suyunun suyundan artı değer oluşturduk. Yeni tesislerle birlikte istihdamı katladık, işçinin alın teri
kurumadan hakkını teslim ettik. Sadece 1954’te kurulan Konya’daki fabrikadan pancarın suyunun suyunu değerlendiren yatırımlarla 10 yılda
202 milyon $ ek gelir elde ettik.
Pancarın suyunun suyu Çumra Fabrikasını borçsuz harçsız yapmamızı sağladı. O fabrika da pancarın suyunun suyunu hatta kokusunu
bile değerlendirecek şekilde kuruldu. Çöpe giden küspeyi kurutup paketledik, üreticinin almaya bile tenezzül etmediği küspeyi para ödeyerek
aldık. Kuruttuk, Güney Kore’ye bile sattık. Melasını ise etanole dönüştürdük. Yani pancar benzinine. Yetmedi, şilempesinden organik gübre
yaptık. Kalanını ise yem de değerlendirdik. Kokusunun bile uçup gitmesine gönlümüz rıza göstermedi. Şimdi, etanolde kullandığımız melasın
mayalanması esnasında çıkan karbondioksit gazını havada yakalayıp atmosfere karışmasını engelleyecek sistemi kuruyoruz. O karbondioksiti
yakalayıp sıvılaştıracağız. Sıvı karbondioksitin kullanım alanı geniş, ister yangın söndürme tüplerinde kullan, ister içtiğimiz kara veya sarı gazoz
da. Konya Şeker özetle şunu yapıyor, pancarın gazını bile paraya çeviriyor. Sistemin maliyeti oluşturacağı ekonomik değere göre devede kulak.
Başka ne yaptı Konya Şeker, üretim prosesinde kullandığı kondanse suyu soğutma kulelerinde soğutmak yerine seralarda dolaştırdı. Hem
soğutma maliyetinden kurtuldu, hem de seralarını hiç para harcamadan ısıttı. Atık enerjiyi domatese, muza dönüştürdü. Masraftan kurtulmakla
kalmadı, para kazandı. Bir başka örnek patates için kurduğu doğal depo. Patatesi sanayi tip depolarda muhafaza etmek yerine doğal imkânları
kullanarak depolamayı gündemine aldı. Dağı deldi ve sıfır elektrik maliyetiyle patatesleri doğal depoda muhafaza etmeye başladı. Doğal ortamında
patateslerde depolama sürecinde yaşanan tonaj kaybı yaşanmadı, ürünün sanayi verimliliği yaklaşık % 5 arttı. Yani sanayi tipi depoda saklanan
patatese göre doğal depoda saklanan patates 100 kilo da 5 kilo daha fazla donuk patates üretmemizi sağladı. Patatesin kabukları da Konya
Şeker’de paraya dönüştü. Konya Şeker tek bir gram patates kabuğunu israf etmedi ve onları biyogaz tesisinde değerlendirdi. O kabuklar bu gün
tesisin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor.
Çikolatayı, bisküviyi, şekerli mamulleri, sıvı şekeri, damla sulamayı, yemi, tohumu izaha lüzum zaten yok. Eğer bir ürünü üzerine katma değer
ilave edecek şekilde işlenmiş ürün haline getirir ve pazara doğrudan arz ederseniz, işletme karlılığının üst seviyeye çıkarılacağını herkes zaten
biliyor. Konya Şeker’in bu alandaki farkı şu, herkesin bildiğini herkes kadar beceriyle yaparken, herkesin yapmadıklarını da yapmasıdır. Yani
fabrikaya giren her ürünü suyunun suyunu bile değerlendirerek işlemesidir. Suyunun suyundan bile dört dörtlük sofra kurmayı başarmasındadır.
Suyunun suyu Konya şeker’de paraya dönüşüyor ve 12 yıldır 3’er 5’er birikiyor, değirmenin çarkını döndüren suyun kaynağı her geçen gün
bereketleniyor, çarkın daha hızlı dönmesi için daha çok su akıtıyor.
Konya Şeker’in 700.000.000 $’a ulaşan ve 1.000.000.000 $’a dayanan yatırımlarının her kuruşunun kaynağı, pancarın veya fabrikaya giren
ürünün suyunun suyunu bile para eder hale getirilmesidir.
Bizim yaptığımız ise kaynaktan çıkan suyun yatağından taşmaması için suyu yönetmek, bir damlasının bile ziyan olamamasını sağlamak ve
o suya kimsenin tasını daldırmasına göz yummamaktan ibarettir.
Selam ve saygılarımla.
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Panagro Et ve Süt Gıda Kompleksi Entegre
Tesisleri’nde 50 bin çiftçi ailesi geçimini besicilikten sağlayacak
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Tarım ve tarıma dayalı entegre sanayide bir dünya devi olan Konya
Şeker’in, Türk tarımına ve ülke ekonomisine kazandırdığı devasa
yatırımlardan sadece birisi olan Panagro Et ve Süt Gıda Kompleksi Entegre
Tesisleri’nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet
Davutoğlu ve onbinlerce üreticinin katılımıyla 27 Mayıs’ta temeli atılan
Panagro Et ve Süt Gıda Kompleksi Entegre Tesisleri 122.000.000 €’luk
bir yatırımla tamamlanacak ve 2012 yılının ortalarında faaliyete geçecek.
Panagro üretim üssünün devreye girmesiyle birlikte 50.000 çiftçi ailesinin
geçimini hayvancılıktan ve süt üreticiliğinden sağlaması beklenirken
2.000 kişiye de doğrudan istihdam imkânı sağlanacak. Konya’nın Meram
ilçesine bağlı Kaşınhanı bölgesinde 364.000 m2’si açık, 75.000 m2’si
de kapalı alan olarak inşa edilen tesisler günlük 4.200 baş hayvan kesim
kapasitesine sahip olurken, yine bu tesislerde her ay 60.000 ton süt
işlenmesi hedefleniyor. Panagro Entegre Tesisleri tamamlandığı zaman
aynı kampüste faaliyet gösteren dünyanın en büyük et ve süt entegre
tesisleri ünvanına sahip olacak ve Türkiye’nin taze ihtiyacının % 15’ini tek
başına karşılayabilecek. Tesislerde 1.600 ton aylık şarküteri, taze ürün ve
ileri işlenmiş ürünler üretilecek. Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep
Konuk’un Türk tarımına ve ülke ekonomisine kazındırdığı yatırımlardan
birisi olan ve bölge çiftçisine bitkisel üretimin yanı sıra hayvancılık da
yapma imkanı sağlayacak olan Panagro Et ve Süt Gıda Kompleksi Entegre
Tesisleri’nin devreye girmesiyle birlikte ülke hayvancılığında da büyük bir

hayvancılık girdisini sağlama potansiyeline sahiptir. Hem yem bitkileri üretimindeki
yüksek verimi, hem en önemli sanayi bitkisi ürünü olan şeker pancarının atıkları
ile bugün ovada yapılanın üç beş misli hayvancılık yapmak mümkündür. İşte bu
potansiyeli harekete geçirip üretici ortaklarının bitkisel üretim dışında da yeni ve
daha standart bir gelir kaynağına kavuşmasını arzulayan Konya Şeker hayvancılığa
adım atarak etliye sütlüye karışmaya karar vermiştir.
Konya Şeker Konya’ya kazandıracağı dünyanın tek kampus içinde üretim
yapan en büyük et süt entegre tesisi ile sadece bir sanayi tesisini faaliyete
geçirmiyor. Binlerce üreticisi ile tüm Konya Ovası’nda hayvancılık üretiminin
kat be kat arttıracak bir üretim organizasyonunu da faaliyete geçiriyor. Konya
Şeker’in gerçekleştirdiği bu yatırımla Konya Ovası’nın bereketli topraklarının
sahip olduğu muazzam üretim potansiyelinin önemli bir kısmı daha devreye
girecek ve bu topraklarda yetişen ürünler ete süte dönüşerek önce bölge üretici
sonra da ülke ekonomimiz için muazzam bir gelir kaynağı oluşturacak. Konya
Ovası bu yatırımın faaliyete geçmesi ile daha çok yem bitkisi üretecek ve Ovada
hayvancılık canlanırken, hayvan varlığı da süratle artacak. Yani Türkiye’nin tahıl
ambarı Konya, Türkiye’de hayvancılığın ve gıda sanayinin de lider ili olacak.
Yani Konya için coğrafya kitaplarında yazan tahıl ambarı tanımı değişecek ve
Konya için artık Türkiye’nin gıda havzası yazılacak.
Konya asırlık bu tanımı değişen dünyada değiştirmek zorundadır ve değiştirmek
için önemli bir adım atmıştır. Bitkisel üretim önemlidir, ancak bitkisel üretimi
proteine çevirebilirseniz o zaman ürün kıymetlidir. Bugünün dünyasında

gelişme sağlanırken, son yıllarda spekülasyonlara açık hale gelen et ve
süt sektöründe de bir dengenin sağlanması bekleniyor. Konya Şeker’in
Et ve Süt Entegre Tesisleri’nin üretime başlamasıyla üreticiden tüketiciye
uzanan ekonomik zincir aracıların aradan çıkmasıyla kısalacak, üretici et
ve sütünü gerçek değerini alarak fabrikaya verirken, tüketici de mamul
ürünü aracıların sistemden çıkmasıyla daha ucuza tüketebilecek. Konuyla
ilgili görüşlerini açıklayan Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk,
Ülkemizdeki et ve süt pazarı büyüklüğünün yaklaşık 20 milyar lira civarında
olduğunu belirterek; “Panagro Et ve Süt Entegre Tesisleri olarak ilk etapta
% 10 - 15’lik bir pazar payı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için de ileri
teknolojiye yatırım yaptık. Pazarda farklılaşan beğenilen, helal sertifikalı
% 100 kalite güvencesine sahip ürünler üretmeyi kendimize prensip
edindik” dedi. Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk, hayvancılık
sektörünün gelişeceğine inandıkları için yatırımları büyütme kararı aldıklarını
ve tüketicinin daha ucuz et ve süt alabilmesini sağlamak amacıyla da
hayvancılığın gelişmesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi; “Biz
hayvancılığın geleceğine inandığımız için yatırımları büyütme kararı aldık.
Sofraların geleceğinin teminat altında olması, ülke hayvancılığının ayakta
kalmasına bağlıdır. Yüksek üretimle maliyetleri düşürüyoruz. Daha da
önemlisi biz araya hiçbir aracı girmeksizin hayvancılıkla uğraşan çiftçimiz
adına üretim yapıyoruz. Bu nedenlerle hem üretici daha çok gelir elde
edecek, hem de satış fiyatlarında tüketici lehine bir düşüş olacak.
Konya Ovası üretim deseni ile sadece Türkiye’nin değil dünyanın en önemli

insanlar karnını doyurmak için daha az, doğru ve dengeli beslenmek için
daha çok para ödüyor. Yani ekmeğe una göre et ve süt daha çok para ediyor.
Çiftçi de daha çok para edeni üretebilirse milli gelirden daha çok pay alabiliyor.
Bu sadece ülkemizin değil dünyanın gerçeğidir. Gelişmiş ülkelerde tarım
sektöründe artık üreticilerin gelirlerinin yaklaşık % 75’i hayvansal üretimden
oluşuyor. Yani et ve süt gelirinden. Ülkemizde ise bunun tam tersi bir durum
söz konusu. Yani çiftçi için hala en önemli ve en büyük gelir kaynağı pancar,
buğday, arpa, mısır, ayçiçeği gibi bitkisel ürünler. Konya Ovası’nın ve Konyalı
üreticilerin bu ürünleri üretmekte bir problemi yoktur, hatta ülke topraklarında
bu ürünleri en randımanlı üreten üreticiler de Konyalı çiftçilerdir. Burada
önemli olan bu ürünlerin sapından samanından, küspesinden, slajından daha
çok para eden daha kıymetli bir ürünü et ve sütü üretmektir. Ancak bunu
üretmekte yetmez bu ürünleri satış garantisiyle üretmek, en az bitkisel ürünü
ete süte çevirmek kadar önemlidir. Bu yatırımıyla Konya Şeker, aynı zamanda
üreticisinin ilave bir gelir kaynağına kavuşmasına da imkan oluşturmaktadır.
Bu tesis devreye girince, hem süt hem et fiyatlarında regülâsyonu sağlayacak,
hem de üreticinin yaşadığı fiyatlama probleminin aşılmasına hizmet edecektir.
Bu arada üretim hacmiyle sektörün lokomotifi olan ve dünyanın tek kampus
içinde en büyük tesisi olarak inşa edilen Et ve Süt Entegre Gıda Kompleksimiz,
Konya bölgesinde hayvancılıkla uğraşan yaklaşık 50 bin çiftçiden et ve süt
satın alacak. Bu tesis, üreticisinden aldığı eti işleyecek ve her yıl üreticisine yüz
milyonlarca dolar et ve süt bedeli ödeyecektir.”

“Panagro Et ve Süt Entegre Tesisleri olarak %10’luk bir
pazar payı hedeflemekteyiz.
Bu hedefe ulaşmak için de ileri teknolojiye yatırım
yapılmıştır.
Pazarda farklılaşan, beğenilen, helal sertifikalı
%100 kalite güvencesine sahip ürünler üretmeyi
tüm ürünlerimizde kendimize prensip edindik.”
Pankobirlik Genel Başkanı Recep KONUK
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ETLİYE SÜTLÜYE KARIŞIYORUZ
Panagro Et ve Süt Gıda Kompleksi Entegre Tesisleri’nde 50 bin çiftçi ailesi geçimini hayvancılıktan sağlayacak...

Konya Şeker’den 2.000 kişiye (500’ü dağıtımda doğrudan istihdam,
50.000 çitfçi ailesine dolaylı istihdam (Süt inekçiliği ve besicilik imkanı)

KONYA OVASI HAYVANCILIĞA DA EL ATIYOR...
TÜRKİYE’NİN ÜRETEN GÜCÜNDEN ÜRETENE VE ÜRETİME YENİ DESTEK; “PANAGRO”
364.000 m2 si açık alan, 75.000 m2 si kapalı alan, dev tesis günlük
4.200 baş hayvan kesim kapasitesine aylık 1.600 ton şarküteri, taze ürün, ileri işlenmiş
ürün üretimi, aylık 60.000 ton/ay süt işleme kapasitesine sahip.
ET VE SÜT TESİSİNİN ÖNEMLİ FARKLILIKLARI;
YATIRIM BÜYÜKLÜĞÜ:
1. Gıda kategorisinde tek seferde en büyük yatırım; 122.000.000 €
2. Aynı kampüste et ve süt üretiminde dünyanın en büyüğü
3. Çiftlikleri ve sözleşmeli üreticileriyle birlikte geriye doğru entegrasyonda en büyük işletme
TEKNOLOJİ:
1. Türkiye ve dünyada en son ve en ileri teknoloji
2. En yeni ve hijyende en yüksek standarda sahip proses ve paketleme makinaları
3. Akıllı üretim sistemleri
4. Tek panelle tüm fabrika yönetimi
5. Akıllı havalandırma sistemi
6. Akıllı soğutma sistemi
7. Parmak izi geçişli güvenlik sistemleri
8. İnternette online yayın
HİJYEN:
1. Clean ve Ultra clean proses paketleme sistemleri
2. Türkiyenin hijyen standardı en yüksek tesisi
3. El değmeden beyaz peynir üretimi
4. Termininizasyonla katkısız süt ürünleri üretimi
5. Ergonomik paketlenen ürünler
ÜRÜNLER:
1. Zamanı dar olanlar için hazırlanması kolay pratik ürünler
2. Sektörde olmayan kalite garantili yeni ve lezzetli ürünler
3. Türk damak tadına uygun leziz geleneksel ürünler
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PANAGRO Et ve Süt Entegre Gıda Kompleksi ne kadar yatırım ile kuruluyor?
Tarım ve tarıma dayalı entegre sanayide hızla büyüyen Konya Şeker, tek kampus içinde et ve süt ürünleri üreten dünyanın en büyük Et ve Süt
Entegre Gıda Kompleksi’ni yaklaşık 122.000.000 €’luk bir yatırım bütçesi ile tamamlayacak ve tesis bu yatırım bütçesinin yaklaşık 6-7 katı bir
bütçeyi hayvancılık faaliyeti karşılığı üreticilere girdi bedeli olarak ulaştıracak. Et ve süt ürünleri üretimi ile hayvancılık faaliyeti sonucu oluşacak
ilave katma değerin bölgede kalmasını sağlayacak olan tesis, bölgede hayvancılık faaliyetlerinin de mevcut duruma göre misli ile arttırılmasını
hedefliyor. İşleyeceği et ve sütü bölge üreticisinin yapacağı üretimle karşılamayı planlayan tesis, işleyeceği süt ve eti yerel üreticilerin üretebilmesi
için bölgede hayvancılığın gelişimini destekleyecek ve yapacağı ırk ıslahı çalışmalarıyla da verimliliği arttırırken, bu anlamda da dünyanın en
önemli kırsal kalkınma projelerinden biri olacak.

PANAGRO Et ve Süt Entegre Gıda Kompleksi’nin ne zaman
faaliyete geçmesi bekleniyor? Tesiste kaç kişi istihdam edilecek?

2012 yılının ikinci yarısının başlarında üretime başlanması planlanan
PANAGRO üretim üssünde tam kapasiteye ulaşıldığında 500’ü dağıtım
ağında, 1.500’ü Et ve SütEntegre Gıda Kompleksinde olmak üzere
yaklaşık 2.000 doğrudan istihdam sağlanacaktır. Tesis yaklaşık 2.000
kişilik doğrudan istihdamına karşılık, bölgede bunun 25 katı kadar bir
dolaylı istihdamı hayvancılık faaliyetleri sonucu tarım sektöründe ve yan
sektörlerde oluşturacaktır. Bölgede binlerce çiftçi ailesi süt inekçiliği,
binlerce çiftçi ailesi tesis için yapacağı besicilikle ek bir gelir kaynağına
kavuşurken, yem, veterinerlik hizmetleri, nakliye, yem bitkisi üreticiliği
gibi yan sektörlerin de gelişimi ve büyümesi ile tesis tarım sektörü ile
birlikte yan sektörler de dahil edildiğinde yaklaşık 50.000 kişi için ek
istihdam imkânı oluşturacaktır.

Tesisin üretim kapasitesi nedir?
PANAGRO üretim üssü tamamlandığı zaman aynı kampüste faaliyet
gösteren dünyanın en büyük et ve süt entegre tesisi olma unvanına da
sahip olacak ve bu anlamda Konya sektörde dünyanın en büyük tesisine
sahip olan il olma özelliğine kavuşacaktır. Türkiye’nin taze et pazarının
% 15’ini tek başına karşılayabilecek kapasitede olan tesis, mamul
ürünlerde de pazar liderliğini Konya’ya taşıyacaktır. 75.000 m2 kapalı
364.000 m2 açık alan üzerine kurulacak olan üretim üssünde günde
1.200’ü büyükbaş olmak üzere 4.200 adet kesim gerçekleştirilebilecek
ve ikinci aşamada 60.000 tona revize edilmek üzere ayda 60.000 ton
süt işlenebilecektir. Ayrıca tesiste 1.600 ton aylık şarküteri, taze ürün,
ileri işlenmiş ürün üretilebilecektir.

Türkiye’de Et ve Süt pazarının büyüklüğü ne kadar? PANAGRO’nun pazardaki hedefi nedir?
Ülkemizde et ve süt pazarının büyüklüğü yaklaşık 20 milyar TL civarındadır. PANAGRO Tarım ve Hayvancılık Ticaret Ltd. Şti. bu tesis ile ilk
etapta % 10’luk pazar payı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için ileri teknolojiye yatırım yapmıştır. Pazarda farklılaşan, beğenilen,
helal ser tifikalı % 100 kalite güvencesine sahip ürünler üretecek olan tesis sayesinde hem mevcut pazar genişleyecek hem de Konya Şeker’in
pazardan alacağı pay bölge çiftçisinin doğrudan geliri olacaktır.

Şeker pancarı üreticisi Konya Şeker, niçin hayvancılık

sektörüne girmeye karar verdi?
Bunun hem ticari anlamda, hem işletme bütünlüğü açısından ekonomik
sebepleri vardır. Ancak Konya Şeker’in hayvancılık sektörüne girmesinde
ve onun tamamlayıcısı olan et ve süt entegre tesisini kurmasındaki en
önemli sebep üretici ortaklarının ihtiyaçları ve üretici ortaklarının gelir
kalemlerini çeşitlendirme gayesidir. Konya Şeker’in öncelikli görevi
üreticinin yanında olmaktır. Yaptığı her yatırımla üretimde sürdürülebilirliği
ve sürekliliği sağlamayı hedeflerken, üretici gelirlerini de çeşitlendirmeyi
amaçlar. Üreticinin ürettiği şekerpancarı Konya Şeker için ne kadar
kıymetli ise patates, arpa, buğday ayçiçeği gibi akla gelen her ürün de
o kadar kıymetlidir ve her ürünün değerini bulacağı bir sistemi kurmak
Konya Şeker’in asli vazifesidir.
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Ancak sadece bitkisel üretimin korunması,
bitkisel üretimin değer bulması üreticinin
artan refahtan yeterince pay alabilmesi için
tek başına yeterli değildir. Bitkisel üretimin
en çok desteklediği yan sektör hayvancılıktır
ve her üretici aynı zamanda hayvancılık da
yapar, yapmak zorundadır. Çünkü sapını
samanını anızını küspesini, hayvancılık
yaparak en verimli şekilde ekonomik değere
dönüştürebilir. Yani saptan, samandan, ottan,
küspeden et ve süt üretir. Et ve süt gelir seviyesi
ve refah düzeyi yükselen ülkelerde tüketimi
gittikçe artan temel gıda maddesidir. Bizim
gibi kalkınma hızı yüksek ve milli geliri her yıl
bir önceki yıla göre daha hızlı artan ülkelerde

ise et ve süt eğer işlenebilir ise, üreticisine
daha fazla para kazandıran mamul ürünlerin
temel girdisini oluşturur. Bu itibarla, Konya
Ovası üretim deseni ile sadece Türkiye’nin
değil dünyanın en önemli hayvancılık girdisini
sağlama potansiyeline sahiptir. Hem yem
bitkileri üretimindeki yüksek verimi hem
en önemli sanayi bitkisi ürünü olan şeker
pancarının atıkları ile bugün ovada yapılanın
üç beş misli hayvancılık yapmak mümkündür.
Ancak bölgede yapılan hayvancılığın gelişmesi
ve bölgedeki hayvan varlığının artması
üreticinin gelirlerini arttırmaya tek başına
yetmemektedir. Artacak et ve süt üretimi
için bir talep garantisinin de oluşturulması

gerekir. Yani artan üretimi işleyecek yeterli
büyüklük ve kapasitede et ve süt entegre tesisi
olacak ki, ürün çiftçinin elinde kalmayacak ve
çiftçiye para kazandıracak. Konya Şeker’in
kurduğu Et ve Süt Entegre Gıda Kompleksi
çiftçinin üreteceği et ve süt için talep garantisi
oluşturacak,
fiyatlar
işletme
tarafından
regüle edileceği için üretim artışında ürün
fiyatlarında sert düşüşler yaşanmayacak ve
hayvancılıkta sürdürülebilirlik sağlanacak,
çiftçinin hayvancılık geliri işletme tarafından
teminat altına alınacaktır. İşte bu potansiyeli
harekete geçirip üretici ortaklarının bitkisel
üretim dışında da yeni ve daha standart
bir gelir kaynağına kavuşmasını arzulayan
Konya Şeker hayvancılığa adım atarak etliye
sütlüye karışmaya karar vermiştir. Atıl bir
potansiyeli harekete geçirerek ülkemizin
hayvancılıkta yaşadığı problemlerin çözümüne
katkı yapmayı amaçlayan Konya Şeker, aynı
zamanda üreticisinin ilave bir gelir kaynağına
kavuşmasına imkân oluşturmaktadır. Böylece
de hem süt hem et fiyatlarında regülasyon
sağlayarak üreticinin yaşadığı fiyatlama
problemini de aşmayı hedeflemektedir.

Et ve Süt Entegre Tesisi tüketiciye ne kazandıracak?
Tüketici üretimden tüketime aracısız ve
Konya Şeker güvencisi ile üretilen helal
ser tifikalı ve sağlıklı et ve süt ürünlerini
güvenle ve uygun fiyatla tüketebilecek.
Tesiste dini kurallara uygun kesim yapılacak
ve kesimden işlemeye nakliyeden tüketime
kadar kimsenin aklında ne yediği ile ilgili
soru işareti olmayacak. Tesis tüm üretimini

yerli hayvanlardan ve bölgede üretilen sütten
yapacak. Tesise kesime gelen her hayvan gibi
tesiste sütü işlenen her hayvan yediği yemin
içeriğine kadar Konya Şeker’in güvencesinde
olacak. Yani sofrasına gelen etten sütten
kimsenin şüphesi olmayacak. Kendi dağıtım
ağı ile uygun fiyatla Konya Şeker tarafından
tüketiciye ulaştırılacak mamul ürünlerin kalite

standardı ise üst düzeyde olacak. Peynirde
üretim dönemini ve teneke farkını kaldıracak,
teknolojiyle tüketicinin damak tadı ve lezzet
anlayışı teminat altında olacak, sofralar
sürprizlerle
karşı
karşıya
kalmayacak.
Mutfaklar zaman ve emek tasarrufu sağlayan
fonksiyonel ve hazırlanması kolay pratik
ürünlerle zenginleşecek.

Yükselen et fiyatlarını düşürmek için Tarım Bakanlığı’nın hayvan ithalatının önünü açması, hayvancılıkla ilgilenen bazı
yatırımcıların sektörden çekilmesine sebep oldu. Konya Şeker bazı büyük kuruluşların çekildiği sektöre niçin yatırım yapıyor?

Konya Şeker sektöre bir modanın peşine takılıp
adım atmamıştır. Konya Şeker’in sektörde
yer alma kararı vermesinde bir de hayvancılık
yapalım merakı etkili olmamış, sektöre hobilerini
tatmin için girmemiştir. Konya Şeker’in sektörde
var olmasının sebebi ana faaliyet alanının en
çok desteklediği yan sektörün hayvancılık
olmasındandır. Ancak, Konya Şeker’in bu ticari
gerekçenin ötesinde sektörde yer almasının
asıl sebebi bir üretici kuruluşu olması ve üretici
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ortaklarının iktisadi faaliyet alanında bitkisel
üretim ile birlikte hayvancılığın da asli uğraş
olmasıdır.
Hayvancılık sektörüne ana faaliyet alanları
finanstan beyaz eşyaya uzanan çeşitli sektörlerde
olan büyükler peş peşe adım atınca bir moda
oluşmuştu. Herkes bir çiftlik sahibi oluyordu.
Market fiyatlarının artması üzerine fiyatları
regüle etmek için yapılan müdahalenin ardından
aynı guruplar sektörden tersine bir göç başlattı

ve asıl faaliyet alanlarına dönmeye başladılar.
Ancak Konya Şeker bunun aksine sektöre
daha da önem vermeye başladı. Çünkü Konya
Şeker tarım sektörünün asli unsurdur ve bizatihi
sektörün sahibidir. Ne Konya Şeker’in ne de
temsilcisi olduğu milyonlarca üreticinin ikinci bir
geçim kaynağı yok ve üretici ekmeğini topraktan
ve ahırdan çıkarmak zorunda. Konya Şeker’de o
toprakta ve ahırda üretileni değerli hale getirmek,
toprağın ve ahırın daha çok üretmesini sağlayarak
çiftçinin gelirini garanti altına almak ve arttırmak
görevini üstlenmiş bir kurumdur. Çiftçi hem
üretmek hem de hayvancılık yapmak zorunda,
çiftçinin başka alternatifi yok. O nedenle Konya
Şeker’in küstüm oynamıyorum deme lüksü yok.
Konya Şeker sektör bugün kazanmıyorsa bile
kazanmanın yolunu ve yöntemini bulmak, çare
üretmek konusunda kendisini mesul hisseden
bir kuruluştur. Ülke hayvancılığının geleceğine
yatırım yapan Konya Şeker’in sektörde yer
almasının temel sebebi, hayvancılıkta rekabet
şartlarını hem üretici lehine, hem tüketici lehine
değiştirmektir. Sermaye akışkandır, kâra doğru
bir meyil oluştuğu zaman o tarafa akması tabiidir.
Tarım sektörünü bir dere yatağına benzetirsek
Konya Şeker, bu derenin kumudur ve gideceği
herhangi bir başka dere yatağı yoktur ve tüm
çabası derenin suyunu muhafaza etmek ve
arttırmak içindir.

Danabank, Damızlık Çiftliği şimdi de Et ve Süt Entegre Gıda Kompleksi bu süreç belli bir planlamanın sonucu mudur?
Yani Konya Şeker Danabank’ı kurarken Et ve Süt Entegre Tesisi kurmayı da planlamış mıydı?
Danabank bir model projedir. Bu projenin
esası toplu bakım ve ucuz girdi teminiyle
hayvancılığın uzmanlar nezaretinde verimli ve
yüksek getirili bir şekilde nasıl yapılabileceğini
uygulamalı olarak göstermekti. Proje aynı
zamanda üreticiye ait verimsiz ırkların süreç
içinde ıslahını ve verimli ırkların üreticiye
kazandırılması
halinde
hayvancılıktan
yüksek gelir sağlanabileceğini de fiili olarak
ispat etmeyi amaçlıyordu. Proje bir nevi
arazi toplulaştırmasının hayvancılığa teşmil
edilmiş halidir. Türkiye’deki olumsuz koşullar
karşısında üreticinin tek şansı, birlikte hareket
etmek ve örgütlenmektir. Ortak ahırlar yapılarak
toplu bakım ve toplu üretime geçilmesini esas
alan üreticilerin tabiriyle Danabank, resmi
adıyla Dana Kreşi olarak adlandırılan proje,
ortak ahırlar yapılarak toplu üretim ve toplu
bakımın sağladığı avantajlardan üreticinin
faydalanabilmesi
amacıyla
geliştirilerek
ülkemiz hayvancılığı için bir model olmak üzere
faaliyete geçirilmiştir. Dana Kreşi’nde, bakılan
her hayvanın yediği yem miktarı ile verdiği süt
miktarı ölçülebilmektedir. Bünyesinde besleme
uzmanı bulunduran ve veterinerlik hizmeti

bakiyeyi gelir olarak almalarıdır. Bu nedenle
işletme ayni mevduat kabul eden bir banka
işlevi gördüğü için çiftçilerimiz bu projeye
Danabank yakıştırması da yapmaktadırlar.
Proje toplamında 500 genç hayvan ve 500
sağmal inek olmak üzere toplam 1000 baş
hayvan kapasitesine ulaşılmıştır. Kreşte
hayvanı bulunan çiftçilerin internet aracılığı ile
kendilerine ait hayvanların bilgilerine anında
ulaşabilme ve hayvanları ile ilgili hesaplarını
görebilme imkânı vardır. Projenin bir diğer
özelliği de AB müzakerelerinde belirlenecek
ülkemiz süt kotasının hesaplanmasında
kayıtlı süt üretiminin dikkate alınacak olması
nedeniyle bireysel üretimden kaynaklanacak
kayıpları giderebilecek olmasıdır.
Danabank bir üretim modellemesidir, üç
beş başla hayvancılık yapan üreticiler için
kaynak, emek ve zaman tasarrufu sağlayan
ve örgütlenerek daha az masrafla daha verimli
bir hayvancılık yapılabileceğini uygulama ile
üreticilere anlatmayı amaçlayan bir projedir
ve Danabank ya da resmi adıyla Dana Kreşi
süt inekçiliğine yöneliktir. Bunun et inekçiliğine
yönelik uygulaması ise Tosunbank çiftlikleriyle

ırk ıslahını kendisine hedef seçen Damızlık
Çiftlikleriyle de verimi yüksek hayvanlarla
üretim artışı ile sürdürülebilir ve rekabet gücü
yüksek bir hayvancılığın bölgede geliştirilmesi
amaçlanmıştır.
Bu iki yatırım da bölgede hayvancılık altyapısına
yapılan yatırımdır. Ancak Konya Şeker’in
hayvancılık için final yatırımı niteliğinde olan Et
ve Süt Entegre Tesisi yatırımına giden süreçte
hayvancılık altyapısına yaptığı olmazsa olmaz
yatırımlar da vardır. Mesela bunlardan biri
küspe kurutma ve paketleme tesisleri yatırımı,
bir diğeri Yem Fabrikasıdır. Et ve Süt Entegre
Tesisi yatırımını yapmadan önce Konya Şeker,
bu yatırım ile birlikte bölgede hayvancılığın
hızlı bir gelişim göstereceğini hesap ederek,
üreticinin ahırında sayısı gittikçe artacak bu
hayvanlarının ihtiyaç duyacağı besi maddelerini
yani yemi üretmeyi planlamıştır. Yani önce girdi
üretimini planlayarak, hayvancılık konusunda
üreticinin girdi maliyetlerini stabil tutmayı
hedeflemiştir.
Et ve Süt Entegre Gıda Kompleksi yatırımı
Konya Şeker’in üç-beş sene öncesinde
yatırım programına girmiş bir yatırımdır.

veren kreşte, her sağımda hayvanların süt
sıcaklığı ve diğer hastalık etmenleri bilgisayarla
ölçülerek kaydedilip kontrol edilmekte, sağlık
problemleri erken teşhisle zamanında ve iptidai
şartlara göre daha ucuza çözülebilmektedir.
Ayrıca hayvanların boğazına takılan aktivite
ölçüm aleti ile kızgınlık hareketleri anında
tespit edilip, kızgınlığa gelen hayvana suni
dölleme metodu ile dölleme yapılmaktadır. Süt
sığırcılığında verimi artıran etkenlerden % 30’u
hayvanın genetiği, geriye kalan %70’i bakım
ve çevre şartlarıdır. Bu şartların üretici lehine
oluşması için, Kooperatifimiz önderliğinde
geliştirilen proje kapsamında bölge çiftçisine
ait hayvanlara bakılmaktadır. Sade bir
anlatımla, tesise çiftçiler kreşe çocuklarını
bırakır gibi hayvanlarını bırakmaktadırlar.
Ancak bu kreş yatılı ve uzun süreli bir
kreştir. Bir diğer farkı da buraya bıraktıkları
ineklerinin masrafı düşüldükten sonra kalan

hayata geçirilecek ve üreticilerin arzu
etmesi halinde Konya Şeker’in şirketleşme
konusunda vereceği destek ile hem Dana
Kreşleri hem de Tosunbanklar bölgede
yaygınlaştırılacaktır. Damızlık Çiftliklerinin
amacı ise farklıdır. Hem Taşağıldaki Angus
Çiftliği hem de Şeker Süt Çiftliğinin Damızlık
ırklara tahsis edilen bölümleri bölge şartlarına
uyumlu et ve süt verimi yüksek ırkların
üreticiye kazandırılmasını amaçlamaktadır.
Yani bu çiftliklerde hastalıklardan ari, yüksek
verimli et ve süt hayvanlarının bölgeye uyumu
gözlenecek, akabinde de et ve süt verimi
açısından bölge şartlarında en yüksek verim
alınan ırklar bu damızlıklar sayesinde çiftçiye
kazandırılacaktır.
Her iki projenin de ortak noktası yüksek verimli,
sürdürülebilir ve kazançlı hayvancılıktır. Dana
Kreşinde toplu bakım ve ucuz girdi temini
ile daha az masrafla hayvancılık, bölgede

Ancak bu yatırım hayvancılık altyapısına
yani, ırk ıslahına, yem ve yem bitkileri
üretimine
yatırım
yapılmadan
artacak
hayvan varlığının ihtiyaçları hesap edilmeden
yapılsaydı bölge hayvancılığına katkısı sınırlı
kalırdı. Bu yatırımın hayvancılık altyapısının
hazırlanmasından sonra hayata geçirilmesi
bir planlamanın sonucudur ve tesis üretime
başladığında bölgede hayvancılık hızlı bir
gelişim gösterecek, bölgedeki hayvan nüfusu
hızla artacak, buna karşılık hayvancılık girdileri
baştan alınan önlemler ve yapılan yatırımlar
sayesinde üreticiyi olumsuz etkileyecek
şekilde değişmeyecek, damızlık çiftlikleri
sayesinde de bölge üreticisine et ve süt verimi
yüksek ırklar kazandırılacak bölgede artacak
et ve süt üretiminin alım garantisini ise Et
ve Süt Entegre Tesisi oluşturacak ve Konya
Ovası’nda verimli kazançlı, sürdürülebilir bir
hayvancılık faaliyeti gelişecektir.
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Et ve Süt Entegre Tesisi’nin ülkeye sağlayacağı katma değer nedir?
Tesis ülkemizin taze et ihtiyacının yaklaşık
% 15’ini tek başına karşılayabilecek üretim
kapasitesine sahiptir. Üstelik de üretim
zincirini ilk halkadan itibaren kendisi
oluşturarak ülke hayvancılığını tüketmeden,
üretecektir.
Bölgemizin
hayvancılıkta
yeterince kullanamadığı atıl potansiyeli ve
iş gücü devreye alınacak, bitkisel üretim ve
onun atıkları et ve süte dönüşürken verimi

yüksek ırkların yetiştirilmesi ile hayvancılık
daha rantabl yapılabilecek, ırk ıslahı ve
hayvan varlığımızın ar ttırılabilmesi için
de gerekli tedbirler bizatihi Konya Şeker
tarafından uygulanacaktır. Bu çerçevede
bölgedeki verimsiz ırkların hem süt hem
et verimi yüksek ırklarla ıslahı ve yeni
ırkların bölge üreticisine kazandırılması
sağlanacaktır. Tesisin ve tesisin üretim

Et ve Süt Entegre Tesisi’nin üretime başlaması ile üretici ne kazanacak?
Konya Şeker’in amacı kendi hinterlandında
talep garantili üreticisinin açığa ekim
yapmadığı ve ürün fiyatlarının konjonktürel
dalgalanmalara maruz kalmadığı bir üretim
döngüsü oluşturmaktır. Pancar aynı tarlaya 4
yılda bir ekilen münavebeli bir üründür. Konya
Şeker üreticisinin diğer üç yılda da açığa
ekim yapmaması ve üreteceği münavebe
ürünleri de sözleşmeli ekim kapsamına alacak
yatırımlarını devam ettiriyor. Bu çerçevede
şimdilik patates, mısır, arpa da münavebeye
dahil olmuştur. Yakın zamanda yağlı tohumlar
da münavebeye dahil olacaktır. Bitkisel ürünü
işlemeye ve bitkisel ürünün kıymetini arttırmaya
yönelik yatırımlarıyla üreticinin pancarda
yoğunlaşan kota talebine diğer ürünleri de
dahil ederek ve çiftçinin münavebedeki diğer
ürünlerle de para kazanmasını sağlayarak
çare geliştiren Konya Şeker, bitkisel üretimin
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devamı olan hayvancılığı da destekleyerek
üretim zincirinin tüm halkalarına müdahil
olmayı hedefliyor. Herkesin bildiği gibi
çiftçinin tek üretim kalemi bitkisel üretimden
ibaret değildir. Çiftçi aynı zamanda üç-beş
baş hayvanıyla, bitkisel üretiminden kalanı
değerlendirmek için hayvancılık da yapar,
yapmak zorundadır. İşte Konya Şeker’in
bu yatırımıyla bölgede hayvancılık artık
sadece küçük ölçekli ve bitkisel üretimden
kalanı değerlendirmek için yapılmayacak,
süratle gelişecek ve bitkisel üretim dışında
üreticinin gelir hanesine hayvansal üretim de
eklenecektir. Yani iklim koşulları doğal afetler
tarlayı vurduğunda üreticinin ayakta kalması
için bir sigortası daha olacak. Dünyanın tek
kampus içinde en büyük tesisi olarak inşa
edilecek et ve süt entegre tesisi için Konya
Bölgesi’ndeki yaklaşık 50.000 üretici et ve

sürecinin
devreye
girmesiyle
birlikte
ülke hayvan varlığında hissedilir bir ar tış
da tetiklenecek ve arzu edilen seviyeye
ulaşılmasıyla et ve süt ürünleri fiyatları
konjonktüre
göre
dalgalanmayacaktır.
Ülkemiz daha az hayvan ve daha az karkas
et ithal edecek, ithalata akan kaynak yerli
üreticinin geliri olacağı için ekonomi çarpan
etkisiyle canlanacaktır.
süt üretecek. Bu tesis işleyeceği et ve süt için
her yıl üreticisine yüz milyonlarca dolar et ve
süt bedeli ödeyecek. Tıpkı şeker pancarındaki
avans uygulaması gibi, süt ve hayvancılık da
üreticiye maaş benzeri, ödeme zamanı ve
miktarı belli sağlam bir gelir kaynağı temin
edecek. Bölge üreticisi her yıl yaklaşık 400.000
besi hayvanı üretecek. Bu hayvanların yemi ve
bakımı için gerekli desteği ise Konya Şeker
sağlayacak. Bölgedeki düşük verimli et ve süt
hayvanlarının yüksek verimli ırklarla zaman
içinde değişimini de Konya Şeker sağlayacak.
Bu amaçla kurulan Angus çiftliğinde yeterli
damızlık sayısına ulaşılır ulaşılmaz, bu ırkın
üreticiye dağıtımına ve embriyo üretimi
yoluyla da ırk ıslahına başlanacak. Sütte de
benzer bir uygulamayı hayata geçirecek olan
Konya Şeker daha az masrafla üreticinin
daha çok üretmesine öncülük ederek üretici
gelirlerinin katlanmasını sağlayacak. Üreticileri
organize ederek ve sadece üretici ortakların
hayvanlarının bakılacağı orta ölçekli (1.000
başlık) hayvancılık ve süt çiftliklerinin de
Konya’da yaygınlaşmasını sağlayacak olan
Konya Şeker, toplu bakımla yüksek verim
sağlayarak, isteyen üreticisine zahmetsiz
hayvancılık yapma imkânını da sunacak.
Ayrıca üreticinin 12 ay boyunca ürettiği ve
satacağı süt sayesinde üreticiler sürekli
bir gelir kaynağına da kavuşmuş olacaktır.
Mevcut uygulamada süt fiyatları 2 yılda bir
geriye giderek üreticiyi zarara uğratmaktadır.
Et ve süt entegre ile birlikte üretici ürününü
sürekli değerinde satabileceği bir tesise sahip
olacağı gibi, sattığı ürünlerin parasını garantili
olarak zamanında alacaktır. Bu vesileyle
dolandırıcılardan da kurtulacaktır. Konya
üreticileri hemen yanında süt ve et tesisi
olacağı için km’lerce mesafe uzağa ürününü
satmak için gitmeyecektir. Üretici artık memur
düzenli süt parası alacak bu vesileyle sürekli
gelire sahip olacaktır. Ayrıca yaygınlaşacak
çiftlikler daha da güçlenecek hayvancılık
ekipleri vasıtasıyla da ücretsiz teknik
danışmanlık hizmeti üreticilere sunulacaktır.

Konya Şeker’in uyguladığı yatırım strateji nedir? Neden et ve süt üretimi yapacak bir tesis kuruyor?
Bunun Konya Şeker’in asıl faaliyet alanı olan şeker pancarı üretimi ile ilişkisi nedir?
Konya Şeker’in yatırım stratejisi, üreticinin
yanında olmaktır. Üreticinin refahını yükseltmeye
yönelik her alanda faaliyet göstermek ve
üreticinin daha fazla kazanmasını sağlamak
Konya Şeker’in en temel stratejisini oluşturur.
Konya Şeker, şekerpancarı üretiminin bölgede
arttırılabilmesi ve kotanın üretimi daraltan
etkisini kırmak için önce Çumra Şeker Entegre
Tesisleri’ni inşa etmiştir. Bir an için bu tesislerin
bölgeye kazandırılmadığını düşünürsek bugün
için Konya üreticisi ürettiği pancarın ancak
yarısını üretebilecekti. Ancak şimdi bu tesisler
üretiyor ve bu tesisler ürettiği için şeker pancarı
üretimi ikiye katlandı. Çumra Şeker’in devreye
girmesinin hemen akabinde sıvı şeker üretim
tesisi de üretime başladı ve pazarda şeker
pancarı üreticisi ile rekabet eden, üreticinin
üretimini tehdit eden alternatif ürünlerle de
mücadele başladı. Sıvı şekerin piyasaya girmesi
ile alternatif ürünlerin yerine pancardan üretilen
sıvı şeker kullanılmaya başlandı ve pancar
şekeri pazarı genişlerken, yaklaşık 1.000.000
ton ilave şeker pancarı üretimi için teminat
oluşturuldu. Bu tesis olmasaydı, Türkiye’de
şeker pancarı üretimi her yıl için 1 milyon ton
az olacak ve mutlak surette Konyalı üretici de
bundan etkilenecekti. Yine Konya Şeker’in
teknolojiye yaptığı yatırımlar olmasaydı,
küspenin içinde kalan şeker eskisi gibi çöpe
gidecek, melastan etanol üretilemeyecek küspe,
buharda kurutulmasaydı veya paketlenmeseydi
ekonomik değere dönüşemeyecek fabrika
verimli
çalışamayacak,
bugün
verdiği
yüksek ürün bedelini veremeyecek ve avans
uygulaması sistemini geliştiremeyecekti. Konya
Şeker’in üretime ve üreticiye katkısı, sadece
Çumra Şeker’in devreye alınması ve merkez
fabrikasının rehabilatasyonu ile sınırlı değildir.

Tohum işleme tesisiyle birlikte yüksek
verimli tohumların bölgeye kazandırılması,
dondurulmuş parmak patates tesisinin
devreye girmesiyle münavebe ürünlerin
değerlendirilmesi, yem fabrikasının üretime
başlamasıyla yem bitkilerinin değerlenmesi,
damla sulama fabrikasının açılışıyla piyasa
regülâsyonu ve daha az su tüketimi, girdi
tasarrufu hep Konya Şeker’in üreticinin her
ürününden para kazanması ve daha az masrafla
daha çok üretebilmesi için yaptığı yatırımlardır.
Üstelik bu yatırımlar üreticinin gelirinden
kısılmadan yapılan yatırımlardır. Sadece
tasarruftan Konya Şeker’in oluşturduğu
kaynak 202.000.000 dolardır. Konya Şeker,
şimdi biyoetanol tesisinde fermantasyon yani
mayalanma esnasında çıkan karbondioksit
gazını yakalayacak, onu atmosfere salmayacak
bir sistem geliştiriyoruz. O gazın atmosfere
karışıp girmesini önleyecek ve onu sıvılaştırıp
depolayacak. Bu ürün gazlı içecek sanayisinin
vazgeçilmezi, ürün paketleme yangın tüpleri
dahil pek çok alanda kullanılıyor. Bu ürünü
sanayinin hizmetine sunarak işletme her yıl
milyonlarca dolar kazanacak. Tıpkı doğal
depodaki gibi. Konya Şeker’in doğal depoda
da yaptığı iş şudur, sadece dağ delindi ve
oraya patatesler depolanıyor, bunun karşılında
da patatesleri muhafaza etmek için katlanılan
enerji maliyetlerinden kurtuldu. İşin özeti
şudur, işletme de havaya, çöpe giden her şey
değerlendirilmektedir ve Konya Şeker’in asıl
kazancını bunlar oluşturmaktadır. Bu nedenle,
Konya Şeker bugün üreticiye ürettirdiği
her ürüne en iyi fiyat garantisini veren tek
işletmedir. Avans uygulaması maaş ödemesi
gibi olmuştur. Ancak sadece bitkisel üretimin
desteklenmesi yetmez. Çünkü çiftçinin bir

diğer gelir kaynağı hayvancılıktır. Şeker
sektörünün en çok desteklediği yan sektör
de hayvancılıktır. Konya Şeker’in tamamladığı
yatırımlarda kullandığı ürünlerin atıklarının ve
yan ürünlerinin ulaştığı hacim ve bölgenin
üretim deseni büyük bir potansiyeli harekete
geçirecek imkânı sunmaktadır.
Konya Şeker’in işi de o potansiyelden
zenginlik üretmek ve bu zenginlikle üreticiyi
buluşturmaktır. Damızlık çiftlikleri bugünkü
bu tesisin ön hazırlıklarıydı. Yem fabrikası,
küspenin değerlenmesi bugüne hazırlıktı.
Konya Şeker, önce hayvancılığın altyapısını
hazırladı, şimdi hayvancılığı asli geçim
kaynağı yapmak istiyor. Konya Şeker, ilk adımı
Çumra Şeker’i kurup şeker pancarı üretiminin
ikiye katlanmasını sağlayarak atmıştır. O
adımı atarken, artan şeker pancarı üretiminin
küspe üretimini de ikiye katlayacağı, ikiye
katlanan küspenin daha çok hayvancılık
yapılabilmesi için zemin hazırlayacağı hep
hesaplanan hususlardır. Bunları ve bölgenin
mısırını, arpasını değerlendirip daha çok
yem üretmek için gerekli altyapı süreç içinde
oluşturulmuştur. Bu yatırımlar sonucunda
bölgede artacak hayvan varlığını beslemede
Konyalı üreticinin bir problemi olmayacak ve
verimli ırklar da bölgemize kazandırılınca az
girdi ile üretici geliri katlanabilecektir. Konya
Şeker, adımları böyle planlamış ve planladığı
gibi de ilerlemiştir. Şimdi finaldeyiz. Önce
dünyanın en büyük Et ve Süt Entegre Gıda
Kompleksi devreye girecek, sonra her ahır bir
üretim tesisine dönüşecek. Her üreticinin ahırı
birer fabrika olacak. Tarlada ürettiğinden arta
kalanla hayvancılığını destekleyecek. Hem
sütü hem eti en iyi fiyat garantisiyle Konya
Şeker tarafından alınacaktır.
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Nazif KARABULUT
Kırmızı Et Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı

Konuk’un ülke ekonomisine
katkısı saymakla bitmez
Sayın Başkanım bilindiği üzere Pankobirlik
Genel Başkanı Sayın Recep Konuk Beyin
girişimleriyle dünyanın en büyük Et ve Süt
Entegre Tesisleri Kaşınhanı’nda kuruluyor.
Tesisin temel atma törenine de iştirak
ettiniz. Bu açılışın bölge ekonomisine
Türkiye ekonomisine katkıları neler
olabilir? Sizler nasıl değerlendiriyorsunuz
bu tesisi?
Sizlerin aracılığıyla Recep Başkanımıza çok
teşekkür ediyorum. Niye derseniz Konya’da
bir eksiklikti. Çünkü önceleri Et ve Balık
Kurumu vardı, Konya’da. Özelleştirme
kapsamına alınmasından dolayı sizlerde
hatırlarsınız Meram Belediye Başkanlığı’na
yeri devredildi. O süreçte biz çok sıkıntı
çektik çünkü Konya’mızda Konet vardı. Et ve
Balık Kurumu özelleşince üretici hayvanını
kestirecek yer bulmakta sıkıntı çekti. Biz o
dönemde birlik olarak çok mücadele ettik.
Yani özelleştirme kapsamından kurumu
çıkaralım diye. Siyasi otorite kararını verdi ve
özelleştirdiler. Konya hayvancılıkta büyük bir
yer ve pilot bölge, Konet kaldıramadı. Üretici
yetiştirdiği hayvanlarını kestiremez oldu.
Yani yetmedi. Bu süreçte biz yer yer Sayın
Recep Konuk Başkanımıza konuyu anlattık
ve nihayetinde dünyada benim duyduğum
kadarıyla büyüklük olarak birinci sırada
gelebilecek bir yer olduğunu ve yıl sonuna
bitireceğini bizzat söyledi. Bu konuda büyük
bir eksiklik vardı. Bizler böyle bir tesisin
Konya’ya kazandırılması konusunda çok
memnun olduk. Bu tesis Konya’mız için
bulunmaz büyük bir fırsat. Zaten mezbaha
konusunda eksiklik vardı. Bu dev tesis
üreticimizi ve hayvan yetiştiricilerini çok
heyecanlandırdı ve sevindirdi. Biran önce
bitmesini istiyor. Kendilerine huzurlarınızda
böyle bir projeyi Konya’mıza kazandırdığı
için teşekkür ediyorum. Ülke ekonomisine
katkısı anlatılmakla bitmez. Niye derseniz
şuanda Konya’da günlük 1.000’e yakın
büyükbaş hayvan, 750’ye yakın da
küçükbaş hayvan kesilmekte. Yani dışardan
özel sektör geliyor Konya’da üreticiden
hayvanını alıyor kesiyor ve diğer büyük illere
sevkiyatını buradan yapıyorlar. Bu dönemde
onlarda sıkıntı çekiyor. Sektörde çok sıkıntı
çekiliyor. Bir arkadaşımız Lâdik’e küçük bir
mezbaha yaptı ve onun da Konya’ya katkısı
oldu. Konet kaldıramayınca üretici hayvanını
orada kestirmeye başladı. Bu nedenle Sayın
Recep Konuk Başkanımızın yaptıracağı
bu dev tesisi dör t gözle bekliyoruz. Diğer
illerde böyle bir potansiyel yok. İşte Recep
Başkanım bunu gördü ki bu dev projeye
imza atıyor.
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Sayın Başkanım sadece ette mi sıkıntılar
var? Aynı sıkıntı sütte de var mı?
Tabi aynı sıkıntı sadece ette değil, benim
anladığım kadarıyla bu dev proje sadece et
kesimine değil süt konusunda da Konya’mıza
katkı sağlayacak. Konya’da 7-8 tane mandıra
var. Arz talepte sütün çok olduğu dönemde
fiyatı birden düşürüyorlar. Süt az mı bir fiyat
veriyorlar yani bir denge sağlanamıyor. Bu tesis
yapılınca göreceğiz daha önce yapmış oldukları
kendi kafalarına göre fiyat açıklamaları, fiyat
düşürmeler ortadan kalkacak. Bu tesis hizmete
girdikten sonra et ve süt borsasının burada
oluşacağının ben inancındayım.
Sayın Başkanım Birlik Başkanı olarak
Konya Şeker’in diğer tesislerine ve
fabrikalarına bakış açınız nasıl?
Şimdi Konya Şeker benim burada söylememe
gerek yok dünyada kabul görmüş. İşte Recep
Başkan’ın yaptıkları belli. Seydişehir’de
Seydibey Tarımsal Üretim Entegre Tesisleri.
Ondan sonra Çumra’da Entegre Tesisleri. Biz
yer yer üreticiler olarak paylaşıyoruz yem
üretiminde de besicilere çok büyük katkısı var.
Yemle ilgilenen yetkili arkadaşlarımız bizlere
geliyor yer yer görüşüyoruz. Daha önceden
ismi bile duyulmazken Konya Şeker Birinci
Yem, üretici şuanda % 50 Konya Şeker’den
yem almakta. Yemde kalite çok önemli. Biz
bunu incelettik, rasyonunu yaptırdık diğer
yemlerle kıyasladığımızda çok büyük farklar
var. Bizler bu yemi denedik. Hayvanlarımıza
yediriyoruz, mesela bir dana başka bir yemle
beslenirken 8 ayda 350 kg gelirken, ben bu
yemle besledim 380-385 kilo aynı canlı

ağırlıkta koydum işletmeye ve bu yem bize
üretimde, kiloda kazanç sağladı. Paralelinde
de diğer yemlere göre hem kaliteli hem de
%30 daha ucuz. Öte yandan yine Konya
Şeker’in küspe konusunda da uyguladığı
politikayı çok beğendiğimizi vurgulamak
istiyorum. Daha önceleri üreticiler küspeyi
şeker fabrikasından alır bir açık araziye
döker orada muhafaza ederdi. Bu çok
sağlıklı bir uygulama değildi. Mesela kokusu
ağırdı,pislikten dolayı çürüme oluyordu.
Açığa dökülen küspeden dolayı üreticinin
kaybı oluyordu. Daha sonra paketleme
sistemine geçilince durum değişti. Şimdi
üretici Şeker Fabrikası’na küspe alımı için
müracaatta bulunuyor. Üreticinin talebi
doğrultusunda paketlenmiş küspe veriliyor
ve böylelikle de bahsettiğimiz olumsuzluklar
or tadan kalkmış oluyor. Bir gramı bile boşa
gitmiyor. Aynı durum hem küspe hem de silaj
içinde geçerli.
Konya Şeker’in ağaçlandırma çalışmaları
konusundaki görüşleriniz nelerdir?
Karaman Yolu girişinde yani Kaşınhanı’ndan
Konya’ya gelirken sağ tarafta kendi işletmem
var. Yolun sağı solu daha önceleri viraneydi.
Kendi işletmem olunca gözlemliyorum çorak
bir araziydi. Şimdi ise bakıyorum yolun sağı
solu yemyeşil. İnsanın bu manzarayı gördüğü
zaman içi açılıyor. Her alanda olduğu gibi
Ağaçlandırma konusunda da Sayın Recep
Konuk Başkanımıza özellikle teşekkür etmek
istiyorum.

Hedefimiz; 5 yılda 50 bin büyükbaş
Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk: “Hayvansal üretimdeki sorunların çözümünü
de üstlendik. Hayvancılığı doğru algılayarak dünya ile rekabette laf değil, iş üretiyoruz”
Konya Şeker A.Ş. tarafından ithal edilen 3 bin büyükbaş canlı hayvan
Angus çiftliğine getirildi.
Hayvancılıkta yaşanan üretim sorununu gidermek için Konya’nın
Çumra ilçesi Taşağıl Köyü yakınlarında kurulan Panagro Tarım ve
Hayvancılık A.Ş. Tesisleri’nde yavrularıyla birlikte sayıları 914’ü bulan
Angus cinsi damızlık hayvanlara 3 bin yeni arkadaş geldi. Uruguay’dan
ithal edilerek gemiyle Mersin Limanı’na gelen hayvanlar kamyonlarla
çiftliğe nakledildi. ‘Murray Grey’, ‘Hereford’ ve ‘Aberdeen Angus’
cinsi sığırlar üreticilerinde ilgi odağı oldu. Üreticiler Angus çiftliğinde
Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk ile birlikte yeni ithal
edilen hayvanları inceledi.
Sayın Recep Konuk, hayvansal üretimde sorunların çözümünü de
Konya Şeker olarak üstlendiklerini söyledi. Son 3 yılda süt fiyatlarındaki
düşüşten dolayı 2 milyon hayvanın kesildiğini, buna karşılık damızlık
hayvan ithalatının düve olarak 30 bini geçmediğini kaydeden Konuk,
Türkiye’nin ihtiyacı olan hayvan miktarının çok azının ithal edilebildiğini
belirtti.
Konuk, ithal edilen ve yavrulamaya başlayan Angusların sayısının 5
yılda 50 bine ulaşmasının hedeflendiğini, bu hayvanların sahibinin de
üreticiler olacağını ifade etti. Konuk, “Bütün kaygısı ülkeyi kalkındırmak
ve üreticileri de paralelinde taşımak olan Konya Şeker, 5 yılda 50
bin hayvan hedefine ulaşacaktır. Bu hayvanların gerçek sahipleri
de 5 yılın sonunda üreticiler olacaktır. Bugün 50 bin baş çok küçük
bir rakamdır. Hayvancılık yapan ülkelerde kişi başına düşen hayvan
ve et tüketimi sayısından ülkemiz çok gerilerde. Aynı şekilde besi
hayvancılığı yapılmasında da gerideyiz. Bugün yurt dışında 150-160
bin baş çiftliklerin olduğunu göz önüne alırsak, bu rakamların ne kadar
aşağılarda kaldığını ülkemiz adına görmüş oluruz” dedi.
Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk, 2012’de devreye
girecek Konya Şeker Et-Süt Entegre Tesislerinde sadece bir günde
4.200 hayvanın kesileceğini ve bölgedeki besi çiftliklerinde bulunan
hayvanların bu kapasite karşısında yetersiz kalacağını dile getirdi.
Konuk, “Tesislerimizde, besi çiftliklerimizdeki hayvanlar değil, bütün
bölgenin hatta Konya dışındaki üreticilerinde hayvanları ihtiyaca cevap
veremeyecek. 5 yılda ulaşacağımız 50 bin baş hayvanın 30 bininin

besi olduğunu varsayarsak sadece bir günde 3 bin hayvan kesilecek.
Dolayısıyla bu rakam 10 günlük hayvan ihtiyacına ancak cevap verebilir.
Kalan 355 günü dışarıdan tamamlamak zorundayız. Hayvancılığı
doğru algılamak lazım. Biz ülkenin kalkınması, bölgenin kalkınması,
bölgenin dünya ile rekabet edebilmesi için laf üretmiyoruz, iş ve icraat
üretiyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelen, dünyanın en iyi ırklarını da
bünyeye katan, burada gördüğünüz mevcut sistemle inşallah ülkemiz
hayvancılığının da meselelerinin çözülmesinde en önemli adımları atıp
bu ülkeyi başkalarına muhtaç etmeyeceğiz” diye konuştu.
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Tosun Bank

Konya Şeker, bu kez ‘Tosun Bank’ı kurdu

Sahibi çiftçi kooperatifleri olan Konya Şeker, süt üretimine yönelik
kurduğu Dana Bank’tan sonra şimdi de Tosun Bank’ı hayata geçirdi
Konya Şeker’in kurduğu ve 3 bin liralık bir ineğin sahibine her ay 250
ila 300 TL net ödeme yapan Dana Bank’ın kapasitesi 1.000 ineğe
çıkarıldı. Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Konuk, et
fiyatlarını aşağıya çekecek bu sistemle erkek danaların beslendiğini,
yeterli büyüklüğe geldiğinde kesime yollandığını ve bedelin, masraflar
kesildikten sonra çiftçiye ödendiğini açıkladı.

Kreş mantığı ile çalışıyor
Konuk sistemi şöyle anlattı: “Dana Kreşi ve popüler adıyla Dana Bank
olarak bilinen proje, yeni bir üretim organizasyonu modeli. Toplu
bakımla, üretim maliyetlerini aşağıya çekmeyi amaçlıyor. Sade bir
anlatımla, tesise çiftçiler kreşe çocuklarını bırakır gibi hayvanlarını
bırakıyorlar. Ancak bu kreş yatılı ve uzun süreli bir kreş... Bir diğer farkı
da üreticilerin, buraya bıraktıkları ineklerinin masrafı düşüldükten sonra
kalan bakiyeyi gelir olarak almaları. Bu nedenle işletme, ayni mevduat
kabul eden bir banka işlevi gördüğü için çiftçilerimiz bu projeye Dana
Bank yakıştırması da yapmakta.
Kreşte hayvanı bulunan çiftçilerin internet aracılığı ile kendilerine
ait hayvanların bilgilerine anında ulaşabilme ve hayvanları ile ilgili
hesaplarını görebilme imkânı var. Projenin bir diğer özelliği de AB

müzakerelerinde belirlenecek ülkemiz süt kotasının hesaplanmasında
kayıtlı süt üretiminin dikkate alınacak olması nedeniyle bireysel
üretimden kaynaklanacak kayıpları giderebilecek olması.
Dana Bank’ın tek cümleyle özeti şudur; toplu bakımla düşük maliyet,
iyi bakımla yüksek süt verimi ve hobi hayvancılığından yatırım
hayvancılığına terfi. Şimdi bunu bir adım daha ileri götürüyoruz.
Baktığımız danaların yavrularını bu sistemde sahiplerine veriyorduk.
Onlar da hemen kesime yolluyorlardı. Biz kurduğumuz Tosun Bank ile
ar tık bu erkek danaları çiftçi isterse besleyip büyütüyoruz. Kesim yaşı
gelince de satıp, bedeli bakım masraflarını düştükten sonra çiftçiye
veriyoruz.”
Dana Bank’a girmek için çiftçilerin yoğun bir talebi olduğunu ve
sıra oluştuğunu anlatan Konuk, “Biz aynı Dana Bank’taki gibi toplu
bakımla düşük maliyetli, iyi bakımla et verimi yüksek bir üretim
organizasyonuyla bu modelin yaygınlaşmasından yanayız. Bu et
fiyatlarını düşürecek modeldir. O nedenle biz örnek olarak bir Tosun
Bank kurduk ancak beklentimiz üreticilerin birlik olarak kendi üretim
organizasyonlarını kurmalarıdır. Bunun ülke hayvancılığına büyük
katkısının olacağını ve et fiyatlarına çözümün anahtarının burada
olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Dana Bank nasıl çalışıyor?
Dana Bank’ın sistemi, ortak ahırlar yapılarak toplu üretime geçilmesi sayesinde
maliyetleri düşürme mantığı üzerine kurulu.
AB kriterlerine uygun bir üretim standardı
yakalayan Dana Bank, çiftçilerin ineklerini
‘kreş’ mantığında ‘konaklatıp’ onların tüm
bakım ve gıda ihtiyaçlarını karşılıyor, sütlerini
sağıyor. Aylık olarak bakım masrafları düşüldüğünde, 3 bin liralık bir ineğin sahibine net
250 TL ödeniyor. Daha çok süt veren örneğin
4-5 bin liralık ineklerde bu rakam 300 TL’ye
çıkıyor. Dana Bank’ta bakılan inekler kesim
vakti geldiğinde kesiliyor ve bedeli inek
sahibine ödeniyor. Yavruladıklarında da yavruları inek sahibine veriliyor.
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Konya Şeker’in 58.Olağan Mali Genel Kurulu’nda konuşan Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk;

“Konya Şeker’de

Tarih Yazacağız”

Konya Şeker’in 2010 yılı cirosu 1milyar 205 milyon liraya, net kârı ise 117 milyon liraya ulaştı
Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 58. Olağan Mali Genel Kurulu’nda
konuşan Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk, Konya Şeker’in Mali
Bilançosu’ndaki rakamların büyüklüğünün Konya Şeker’i nerelere getirdiğinin
en güzel kanıtı olduğunu belirterek, “Bu kurumu hep birlikte büyüttük ve bu
günlere getirdik. Bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla destan yazıyorduk, sıra
yine hep birlikte tarih yazmaya geldi” dedi.
Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 58.Olağan Mali Genel Kurulu üretici
ortakların katılımı ile gerçekleşti. Alınan kararların hepsinin de oy birliğiyle
alınmasının dikkat çektiği Genel Kurul’da yeni Yönetim Kurulu ve Denetim
Kurulu üyeleri de belirlendi. Konya Şeker bilançosunun okunduğu Genel
Kurul’da geçen yıl 891 milyon lira olan cirosunun bu yıl 1 milyar 205 milyon
liraya yükseldiği ve net karının da 117 milyon lira olduğu vurgulandı. Gündem
maddelerinin tek tek okunup oy birliğiyle karar alındığı Genel Kurul’da konuşan
Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk, bugünün çok güzel bir gün
olduğunu, açıklanan rakamların ve gidişatın güzel olduğunu belirterek, bu
mutluluğa ulaşmak için çok zor günlerin yaşandığı, “Ama çok şükür Rabbim
bize bu güzel günleri de hep birlikte yaşama fırsatı verdi” diye konuştu. Recep
Konuk, genel kurul üyelerine hitaben yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı;
“Eğer siz çalışırsanız, işinizde gücünüzde samimiyseniz, işinizde yüreğiniz
ve gönlünüz varsa, işinizdeki birlikteliği dünya ile bir araya getirmişseniz,
yenilikçiyseniz, vizyonunuz varsa, inovatif düşünebiliyorsanız başarılısınız
demektir. Bu kurum dünkü seyrine göre bugünkü geldiği noktayı daha da çok
katlayarak bizim anayasa olarak kabul ettiğimiz öncelikle üreticinin hak ve
menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi, sonra bu kurumların büyütülmesi,
iyileştirilmesi, dünya ile rekabet etmesi gibi hususları bizatihi başarmış ve
herkesin sofrasındaki ekmeğin büyütülmesine katkı vermiştir. İşte bu kurumun
çalışanları çok şükür bunu başarmıştır.”
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ÜRETİCİ HAK VE MENFAATLERİ KORUNMUŞTUR
Konya Şeker’de özellikle üreticilerin hak ve menfaatlerinin
korunması yönünde ciddi çabalar gösterildiğini ve bunun da hayata
geçirildiğini belirten Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk,
üreticilerin hak ve menfaatlerinin korunduğunu şu sözlerle belirtti;
“Üreticilerin menfaatlerini statümüz gereği daha uygun fiyatlarla
koruma şansına sahip olmamıza, bunu korumuş ve ödemiş
olmamıza rağmen, daha çok ücretle hammadde girdisi temin
etmemize rağmen, bir başka ifadeyle % 25’leri bulan fiyatlarla
şeker pancarı satın almamıza rağmen biz üreticilerimizin hak ve
menfaatlerini koruduk ki, pazar aynı pazardır. Herkes aynı fiyattan
piyasaya şeker arz ediyor olmasına rağmen Konya Şeker diğer
muadil fabrikalara üreticisini koruma ve kollamada diğerlerine
rağmen açık ara bir başarıya imza atmıştır.
Bugün bu fark oluşmuşsa, bunun altında yatan temel espri işletme
kabiliyetidir. Bugün burada yöneticilerimiz ve çalışanlarımızla
dünyanın hayranlıkla takip ettiği ve okuduğu destanlar yazılmaktadır.
İşte bilançolar okundu, müthiş bir rakam ve müthiş bir başarı. Bunu
siz hammaddeden kazanamıyorsanız, pazarlamada aynı fiyatlarla
yarışıyorsanız, işte o zaman herkesin kafasındaki bu soru ortaya
çıkıyor. Nereden geliyor bu değirmenin suyu diye.
Bizim ilkelerimiz belli. Sağlam ve kıt olan kaynakların rantabl
kullanılması ve girdide kullanılan enerjiden işçiliğe kadar tüm
birimlerde tasarruflu davranılmasıdır. İşin nizam ve yasasına hem
Allah indinde, hem de hukuk indinde uyulmasıdır. Bunun altında
başka bir şey aranmasına gerek yoktur.”

ÇİFTÇİYE, ÜRETİCİ ORTAKLARA VE HAZİNEYE KAZANDIRDIK
Konya Şeker’de güzel işlerin başarıldığını, yatırımları ezbere saymanın
artık mümkün olmadığını ve yatırımları akılda tutmak için yazmak
gerektiğini ifade eden Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk,
Konya Şeker’de işe ilk önce rehabilitasyon yatırımlarıyla başladıklarını
belirterek şunları söyledi; “Biz burada çok güzel işler yaptık. Artık ezbere
sayamıyoruz bile, yazmak lazım. Biz ilk önce bu kuruma 50 milyon liralık
rehabilitasyon yatırımı yaptık. Bunların dışında Çumra Şeker, Sıvı Şeker,
Çikolata, Sert Şekerleme, Çumra ve Konya Yem, Buharlı Küspe Kurutma,
Arı Yemi, Panplast, Altınekin Tohumculuk, Patates, Paketli Şekerler, Şeker
Süt Çiftliği, Taşağıl Çiftçilği, Çumpaş Danabank ve Et ve Süt Entegre
Tesislerinin temel atılması gibi yatırımlar yaptık ve 650 milyon dolarlık
kaynak aktarılarak harcanmış ve tamamı da ödenmiştir.
Tüm bu yatırımlar yapılırken, esasen kooperatiflerin de katılması ve
kaynak aktarımında bulunması gerekirken, hiçbir kooperatifimizden

kaynak istenmemiştir. Buranın öz kaynaklarıyla bunlar karşılanmıştır.
Hiçbir kooperatifimizden biz Konya Şeker’e kaynak istemedik. Tam aksine
kooperatiflerimiz için bugünde 7 milyon liralık kaynak aktardık. Ayrıca
650 bin vergi mükellefi arasında ilk 100’e girdik ve devletimize de ciddi
anlamda kaynak aktardık.
Peki kazanamazsanız biraz önce adını saydığım kurum ve kuruluşlar para
kazanamaz ise nereden ödeyeceksiniz? Vergiyi nereden ödeyeceksiniz?
Vergi kârdan elde edilir. İşte bu kurum sadece kooperatiflere değil hazineye de
ciddi anlamda kaynak aktarmıştır. Başka ne yaptı? Bu kurum özellikle buranın
sahiplerine, üreticilerine, bizatihi işletme faaliyetlerinin yürütülmesinde
hammadde temin eden çiftçilere akaryakıt, avans vesaire adı altında kaynak
aktardı. Bu kurum çiftçileri destekliyor, kooperatif ortaklarını destekliyor ve
hazineyi destekliyor. Ama burada güzel bir şey daha var. Bu kurumu üretici
ortakları da her zaman desteklemeye devam etti.”

180 MİLYON LİRA TASARRUF ETTİK
Konya Şeker’in bir yandan yatırım yaparken, öte yandan da
üreticilerini desteklediğini ve bununla da kalmayarak devletine de
ciddi anlamda vergi kaynağı aktardığını anlatan Pankobirlik Genel
Başkanı Sayın Recep Konuk, bu tasarrufun yatırıma dönüştürülmesi
halinde bugün 1 milyar dolarlık bir yatırıma eş değer olduğunu
vurguladı. Konuk, konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Yani bu kurum
sadece tasarruflardan 180 milyon dolar kâr etmiştir. Bunlar dile kolay

ama gelin yapın, gelin hayata geçirin. Laf söylemek kolay, başkasının
sır tından laf söylemek çok daha kolay. Ama gelin icra ve inşa edin.
Gelin bunları hayata geçirin, gelin bunları dünya ile yarıştırın. Dün
zorla randevu aldığımız, zorla kabul edildiğimiz Avrupa bugün bizden
her gün randevu talep ediyor. Tesislerimiz her gün ziyaret ediliyor.
İşte bu başarı üretenlerin ve buraya inananların başarısıdır. Çok daha
iyilerini ve nitelikli olanlarını da hep birlikte hayata geçireceğiz.”

BİZİM ÇOÇUKLARIMIZ BİZİM SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM BULACAK
“Tüm bu işleri bilimsel bir çatı altında yürütmek zorundayız” diyen
Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk, bu amaçla üniversite
kurma çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek şunları söyledi;
“Burada üreticilerimizin çocukları doktora ve yüksek lisans yapacak,
okuyacak ve bizim sorunlarımıza bizim çocuklarımız çözüm bulacaktır.
Önümüzdeki günlerde mevcut yatırımlarımızın güçlendirilmesi adına
başka yatırımlarımız da olacak. Üniversite dışında enerji yatırımı
konusunda da bir talebimiz var. Bu yatırımın olma ihtimalini çok yüksek

görüyorum. Bu yatırım konusunda finans sorunumuz yok. Türkiye’nin
1980 yılında toplam ihracatı 2.5 milyar dolardı. Arkadaşlarımızı
gönderdik finans çevrelerine bir bakın bizim yatırımlarımızı nasıl
görüyorlar diye. Arkadaşlar gittiler geldiler ve 2.5 milyar dolar hazır
başkanım dediler. Bu kurumun itibarı var. Bu kurum bana kaynak
lazım dediği anda 2.5 milyar dolarlık kaynak hazır. Bunlar kolay elde
edilmemiştir. Sayın Başbakanımızın dediği gibi bunlar diklenerek değil
dik duruşlar sağlanarak, sağlam durularak elde edilmiştir.

DAĞDA EVLİYA OLMAK KOLAY
Dağda evliya olmak kolay, elinizde imkan yoksa, kaynak yoksa dürüst
kalabilirsiniz. Ama elinizde kaynak, imkan, para varsa gelin burada
dürüst kalın da sizi göreyim. Gelin bu varlığın içinde evliya kalın, gelin
burada dürüst kalın, dışarıda ahkam kesmek kolay. Bolluğun, çokluğun
ve imkanın olduğu yerde düz ve sağlam kalın. Bu kurumun çalışanlarının
tümü bunu Allah’ın izniyle başarmıştır.
Bugün piyasa değerinin 5 milyar dolardan daha fazla olduğunu
varsaydığımız bir kurumu hep birlikte, hep beraber meydana getirdik.
Bu kurum bugün Türkiye’nin 34. Büyük Sanayi Kuruluşu ve bu kurum
bir dünya devidir. Bu kurum kararlılıkla büyüyecek ve gelişecektir.
Bu kurumun büyüklüğünü göstermesi bakımından bir örnek vermek
istiyorum. 99 yılında bir kooperatifin hissesini 246 bin dolara aldık.

Bu hissesin bugünkü değeri tam tamına 33 milyon 948 bin dolar
olmuştur. Yani biz burada sadece çalışanlara, Konya Şeker’e, üreticilere
değil kooperatif hissedarlarına da, kooperatif hisselerinin de değer
kazanmasına katkı verdik.
Bu kurum dün destan ve destanlar yazıyordu, bugün artık tarih yazacaktır.
Bu kurum tüm kooperatiflerin sorunlarının çözümünde vardır. Bu destanı
birlikte yazdık, bundan sonra da sıra tarih yazmaya geldi. İnşallah bunu
da yine hep birlikte başaracağız.
Burada yapılacak iş bu büyük ve dev kurumun bir yerlere taşınması
noktasında herkesin göstereceği birlik, beraberlik ve dünya ile yapılacak
olan özellikle ekonomik mücadelede bu kurumu bir yerlere taşımaktır. Buna
var mıyız? Bunu hep beraber yapacak mıyız? Allah’ın izniyle yapacağız.
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KOYUN ET TUTUNCA TALEPLİSİ ÇOĞALDI
Tabii burada koyun et tutunca taleplisi çoğalmıştır. Biz burada bu işleri
yaparken birçok büyük kurumun ve kuruluşunda ayağına bastık. Onların
kârından üretici ve çalışanımıza kâr aktarmaya başladık. Tabii onlar da
rahat durmadı ve pek çok tetikçiyi devreye soktu. Ama biz bu kurumu
kararlılıkla büyütmeye ve sadece kurumumuzun değil ülkemizin de
büyümesine katkı vereceğimize inanıyoruz.

Onun için ayağımıza taş değecek diye yürüdüğümüz yolu terk edemeyiz.
Kimse bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Mücadelemizi de kim hangi dilden
anlıyorsa, başta hukuki olmak üzere vermeye hazırız. Çok şükür ekşi
erik yemedik ki karnımız ağrısın. Dışarıda eli boş gönlü hoş pek çok
insan var. Elinde soğuk suyun anahtarı var sağlam kalmaktan, dürüst
kalmaktan bahsediyor.

ESKİ USUL VE YÖNTEMLERLE ŞİRKET YÖNETİLMEZ
Bu kurumda 10’u aşkın şirket vardır. İşte bu yüzden holding olmuştur.
Buraları eski yol ve yöntemlerle, usullerle yönetemezsiniz. Bunun
bir adı var. Ya holding kuracaksınız, ya da şirketler topluluğu olarak
duracaksınız. Başka bir yolu yoktur. Bir çatı altında iki tane adı var. Bunun
sonucu bu olmuştur. Ekstra kaynak aktarmaya gerek yok. Bu kurumun
kredibilitesiyle hem özelleştirmede, hem de yeni tesislerin kurulmasında
bu kurum çok büyük görevler alacaktır. Burada hepinize çok teşekkür
ediyorum. Yılmak yok, asla yılmayacağız, asla korkmayacağız, asla
teslim olmayacağız, bu kurumları asla kimsenin emrine vermeyeceğiz.
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Bu kurum gelişmenin, terakkinin ve üreticinin emrinde olacak. Bu
kurumların gelişmesinde bizatihi görev alan arkadaşlarımız olacak.
Biz otobüsün sahibiyiz, yeni seçtiğimiz arkadaşlar sürecek, yanlış
sürerlerse uyaracağız. Bugün burada bir farklılığa da gittik ve 3 Ziraat
Odası’nın başkanını da göreve aldık. Çiftçiye olan katkılarını hep birlikte
göreceğiz.”
Tüm kararların oy birliğiyle alındığı Konya Şeker Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’nin 58. Olağan Mali Genel Kurulu’nda Yönetim ve Denetim Kurulu
üyeleri de belirlendi.

Çevre Bakanı Veysel Ereğlu ile Çumra Şeker’de buluşan Pankobirlik Genel Başkanı Konuk;

Ova’nın geleceği için
Karasu’yu istiyoruz
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Konya Şeker’in Çumra Kampüsü’nü ziyaret etti
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Konya Şeker’in Çumra Şeker
Kampüsü’nü ziyaret etti. Burada Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep
Konuk’la görüşen Çevre Bakanı Veysel Eroğlu, ilk defa gördüğü Konya
Şeker’in namını daha önceden duyduğunu belirterek, tahminlerinin çok
çok üstünde bir tesisle karşılaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Çumra Şeker Kampüsü’nde Konya Şeker yöneticileri ve çalışanları
ile bölge üreticileri tarafından karşılanan Bakan Veysel Eroğlu,
beraberindeki bakanlık yetkilileri ve Konya milletvekilleri Orhan Erdem,
Muharrem Candan, Hasan Angı, AK Parti Konya İl Başkanı ve ilçe
belediye başkanları ile birlikte Çumra Şeker Entegre Tesisleri’ni görme
imkanı buldu. Konya Şeker’in tanıtım filmini izleyen Bakan Eroğlu ve
beraberindekiler, Konya Şeker tarafından gerçekleştirilen yatırımları
hakkında da detaylı bilgi sahibi oldular. Tanıtım filminin ardından bir
konuşma yapan Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Konya Şeker’in
namını duyduğunu ancak buraya da ilk kez geldiğini söyledi. Burada
tahminlerinin çok çok üstünde bir tesisle karşılaşmanın mutluluğunu
yaşadığını vurgulayan Bakan Eroğlu, Çumra Şeker’in yapımında emeği
bulunan başta Başkan Recep Konuk olmak üzere herkese gönülden
teşekkür ettiğini kaydetti.
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Konya Şeker’le ilgili izlenimlerini
ise şu sözlerle sürdürdü; “Gerçekten teknolojide çağı yakalamış ve
aşmış bir tesis gördüm. Sayın başkan teknolojiyi takip eden ve bilen
bir kişi, burada muhteşem işler başarılmış.Ben biliyorum şekerdeki
sorunları. Örneğin, Eskişehir’deki şeker fabrikasının atık sularla ilgili
sorunu vardı. Su hem çevreyi hem de içme sularını tehdit ediyordu.
Defalarca uyarmamıza rağmen yapılmadı. Ama Konya Şeker’in bunları
aştığını ve başardığına tanık oldum. Atık melas etanol ve yem üretimi
yaptıklarını ve bir taşla tabiri caizse 3 kuş vurduklarını gördük.
Bu gerçekten çok önemli. Hem çevreyi korumuş hem de bunu
ekonomiye kazandırmış oldular. Ülkemizdeki şeker üretimi konusunda
muhteşem bir fabrika, teknoloji konusunda da aynı güzelliği taşıyan
bir fabrika. Burada ayrıca, benim özellikle teşekkür etmek istediğim bir
başka husus var. O da ağaçlandırma çalışmaları. Görüyoruz ki yolların
her tarafı ağaçlandırılmış. Konya’nın nüfusundan fazla ağaç dikilmiş.
Şimdi 74 milyon ağaç dikmek için kolları sıvamışlar. Bu çevrecilik adına
yapılmış mükemmel bir harekettir. Burada her şey çok güzel. Tekrar
sayın başkan Recep Bey kardeşimi, genel müdürü ve tüm çalışanları
bir kez daha yürekten kutluyorum.
Bugün burada bulunmamızın sebebini oluşturan suyla ilgili çalışmalar
Çumra ve bölgemiz için bir milat olacaktır. Konya ovasının sulanması
noktasında başlatılan Mavi Tünel Projesi tüm hızıyla devam ediyor.
İnşallah bitmesi halinde Konya Ovası’nın su hasreti bitecektir.”
Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk, Çumra
Şeker
Kampüsü’ne yaptığı ziyaretin anısına Çevre Bakanı Veysel Eroğlu’na
bir teşekkür plaketi verirken, Konya’ya ve bölgeye yaptığı önemli
yatırımlardan dolayı da Çevre ve Orman Bakanı Eroğlu, Pankobirlik
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Konuk’a plaket verdi.
Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Konuk’ta yaptığı
teşekkür konuşmasında, Çevre Bakanı Eroğlu’nu Konya’da, bölgemizde
ve Çumra Şeker’de ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, su
ve suyun olmadığı yerde tarımın ve üretimin yapılamayacağını vurguladı
ve konuşmasında şunları söyledi;

“Sayın bakanımızdan DSİ’nin tozlu raflarından indirdiği Mavi Tünel’le
ilgili dosyayı yeni bir dosya ile taçlandırmasını bekliyoruz. Artık Konya
Ovası’ndaki suyun Beyşehir’le, Suğla ve Göksu ile tamamlanamadığını
hepimiz biliyoruz. İnşallah Karasu’yu istiyoruz. Sayın Bakanım
inşallah Erzincan Karasu’daki suyu Kızılırmak vasıtasıyla getirecek ve
Konya Ovası’na verecektir. Bunu sayın bakanımız ve başbakanımızla
birlikte başarabileceğimize bütün yüreğimle inanıyorum. Bu anlamda
da Sayın Bakanımızın ziyaretini çok önemsiyorum. Çok önemli
olduğunu ve bölgenin kaderini değiştirecek önemli bir ziyaret olduğunu
düşünüyorum.
Geçmişte suyla ilgili benim de eleştirilerim oldu. Eleştirilerimde, Bozkır ve
özellikle Avşar Barajlarının gecikmesiyle sorunların artacağını söyledim.
Ama orada bir şey daha söyledim. Bu projeyi gerçekleştirenlerin yanında
olacağız demiştik. İşte Sayın Bakanım bu projeyi gerçekleştirdi bizde
yanında olduk. Ayrıca Sayın Bakanım çevreyle ilgili farklı gelişmeleri takip
eden ve dizayn eden birisi olarak kurumun başında. Biz de çevreci yakıt
olarak bilinen etanolü ürettik. Bundan ülkemiz ve bölgemiz çok kazançlı
çıkacaktır. Etanolun yasasının çıkmasında Sayın Vekillerimizin de çok önemli
katkıları oldu. Ancak, yasa ile ilgili hala tamamlanamamış eksikliklerimiz var.
İnşallah yakın zamanda bir adım daha atılacak. Ülkemiz ve üretici
kazançlı çıkacak. Etanol kullanımının vergi muafiyetinden zorunluluğa
dönüştürülmesi ve yüzde 2 veya 4 oranında kullanımda zorunluluk
getirilmesi halinde, buradaki atık ürünlerin de değer bulacağına
inanıyorum. Bundan ilçemizin, bölgemizin çok kazançlı çıkacağını,
ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığının azalacağını, üretime de çok
büyük katkı vereceğini biz zaten çok iyi biliyoruz.
Çumra Şeker tesislerinin açılışını Sayın Başbakanımız yaptı. O dönemde
zamanın enerji bakanı etanolun da yapılmasını ve gerekli kanuni
düzenlemelerin de yapılacağını söylemişti. Biz etanolu kurduk. Gerekli
kanuni düzenlemeler yapıldı. Tekrar Sayın Bakanımıza bizi ve bölgemizi
onurlandırmasından dolayı çok çok teşekkür ediyorum.’’
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Seçilmişler ve Ünlüler Konya Şeker İçin Ne Dedi?
Mahmut Mücahit FINDIKLI
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili;

“Konya Şeker

özelleştirmeye en iyi örnektir”

Özelleştirme öncesi memleketi Malatya’da
bir
değerlendirmede
bulunan
TBMM
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi
ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti
Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı,
“özelleştirmekten
korkmuyoruz”
diyerek,
özelleştirilen şeker fabrikaları arasında en iyi
örneği Konya Şeker’in oluşturduğunu söyledi.

“Şeker Fabrikası Özelleştirilecek” haberleriyle
sarsılan Malatya’da bir değerlendirme yapan
AK Parti Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit
Fındıklı, “Bizleri eleştirenler neden Konya Şeker
gibi canlı örnekleri görmüyorlar” dedi. Fındıklı
değerlendirmesinde,
özelleştirme
sonrası
büyük başarı gösteren ve İSO’nun ekonomik
büyüklük değerlendirmesinde Türkiye’nin ilk
500 büyük sanayi devi arasında 34. sıraya
yerleşen Konya Şeker’in, özelleştirmeye en güzel
örnek teşkil ettiğini anlattı. Şeker fabrikalarının
özelleştirilmesine değinen Fındıklı, ülkenin
serbest piyasa ekonomisine alışması gerektiğini,
devletin ekonomiden sıyrıldığını, denetleyici
ve düzenleyici bir konuma gerilediğini aktaran
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mücahit
Fındıklı şöyle konuştu;
“Hükümet olarak, üretim, dağıtım, ticaret
ayağını tamamen özel sektöre bırakması
gerektiğine inanıyoruz. Bu geçiş bazen

“Şeker fabrikası deyince biraz düşünmek lazım.
Neden düşünmek lazım? Çünkü Türkiye’de şeker
fabrikaları yıllarca zarar etmiş ve hükümetlere
büyük yük olmuş kuruluşlar idi. Hatırladığım
kadarıyla hemen hemen hiçbir şeker fabrikamız
kâr etmiyordu. Ama özelleştirme sonrası sürece
baktığımızda, özellikle Konya Şeker’in çok farklı bir
konuma geldiğini görüyoruz. Geçmiş dönemlerde
kendi ayaklarının üzerinde duramayan Konya
Şeker, sadece şeker üretimiyle kalmayıp, şeker
dışında özellikle Konya ve Karaman ovalarında
tarımsal üretimin gelişmesinde, modern tarımın
yaygınlaştırılmasında çok önemli katkılar sağladığını
ve buna paralel olarak değişik sektörlerde de
faaliyete girdiğini görüyoruz. Özellikle Sayın Konuk,
gıda sektöründe çok önemli tesisler kurdu. Hem
yöreye istihdam sağladığını hem de Konya Şeker’in
gerçekten sadece Türkiye’de değil dünyada rekabet
edebilir bir konuma ulaştığını görüyoruz. Bu yönüyle
ben, özellikle Pankobirlik Genel Başkanı Sayın
Recep Konuk Bey’i kutluyorum. Gerçekten Türkiye
için önemli bir hikâye. Bu hikâye sadece iş alanında
değil; Recep Konuk Bey’in bu yörede bu coğrafyada
ağaç dikiminin çok yaygın olmadığı, ovada ağaç
kültürünün çok fazla yerleşmediği bir ortamda
çevre dostu bir yaklaşım tarzını benimseyerek hem
Konya Ovası’nda hem de Karaman Ovası’nda çok
büyük ağaçlandırma projelerini uygulamayı ortaya
koyduğunu görüyoruz. Özellikle yörede ağaç dikim
kültürünü geliştirdi. Bu vesileyle vatandaşlarımız
köylülerimiz artık ağaç dikimine yönelik bir eğilim
içerisine girmiştir.Konya Şeker’in ilk 500 firma
içerisinde 34. olması da çok büyük bir başarıdır.
Ben umuyorum ve diliyorum ki bundan sonraki
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sancılı, bazen de inatlaşarak olacaktır. Şeker
fabrikasında da bu süreç işlemektedir. Ancak,
hükümet olarak özelleştirmekten korkmuyor,
çekinmiyoruz.
Özelleştirilme
ekonomik
literatürde kaçınılmaz bir hal aldı.
Konya Şeker özelleştirmeye en güzel örnek
teşkil etmektedir. Bizleri eleştirenler neden
Konya Şeker gibi canlı örnekleri görmüyorlar?
Özelleştirmede, tüketicinin üzerindeki faturalar
da alınmaktadır. Özelleştirme sistemi aslında,
tüketiciye de üreticiye de avantajlı ortam
sağlamaktadır. Bazı siyasi çevre her zaman
rahatsız olmuştur, bir noktaya kadar anlıyorum,
çatlak ve kulak tırmalayan sesler mutlaka
çıkacaktır, ancak yıllardır bekledik de elimize
ne geçti? Biz özelleştirmekten korkmuyoruz.
Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti arpalıkların
peşine düşmemelidir, özelleştirmeyle devlete
itibar kazandıracağız” dedi.

süreçte Konya Şeker yine farklı sektörlerde hem
bu bölgeye hem de Türkiye’ye öncülük eden
kuruluş olmaya devam edecektir. Bu sadece
Türkiye için değil bizzat çiftçinin sahip olduğu bir
kuruluş bir şirket olması nedeniyle de dünyada
örnek olarak gösterilebilecek işletmelerden biridir
diye düşünüyorum. Gelinen nokta, Sayın Recep
Konuk’un sadece Konya ve Karaman’a değil tüm
Türkiye’ye önemli hizmetlerde bulunduğunun bir
göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Konya ve
Karaman Ovamız birçok açıdan bakir ve önü açık.
Gelişmeye kalkınmaya ve hızlı büyümeye açık bir
yapısı var. Eğer siz iyi bir vizyona sahipseniz or ta
ve uzun vadeli bakabiliyorsanız ki, Sayın Recep
Konuk bunu yapmıştır. Hem bu yöreye ciddi katkı
sağlarsınız, hem de ülkeye ciddi katkı sağlarsınız.
Ben bu yönüyle gerçekten önümüzdeki dönemde
de özellikle hayvancılık sektöründe yine Konya
Şeker’in
öncülük
edeceğini
düşünüyorum.
Büyük bir hayvancılık potansiyelimiz var. Yine
tarımsal açıdan üretim açısından, modern tarım
teknikleri açısından baktığımızda özellikle suyun
çok kısıtlı olduğu bu coğrafyada damla sulama
gibi bir sistemin yaygınlaştırılmasına da önemli
katkı sağladığını görüyoruz. Böyle bir tesisin
Konya Şeker tarafından kurulduğunu görüyoruz.
Bunlar çok önemli gelişmeler. Biz sonuna kadar
bu tür girişimcilerimizin, bu tür yatırımcılarımızın
arkasındayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonrada arkasında olmaya devam edeceğiz. Tabiî
ki Sayın Recep Konuk Bey’den bundan sonraki
süreçte Karaman’a yönelik olarakda yatırım
yapmasını bekliyoruz. Karaman’ımıza da kendisini
davet ediyoruz. Bu vesileyle Sayın Recep Konuk
Bey’i ve onunla çalışan tüm personeli kutluyorum.”

Lütfi ELVAN
TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu Başkanı ve
AK Parti Karaman Milletvekili

Geçmiş dönemlerde kendi ayaklarının
üzerinde duramayan Konya Şeker,
sadece şeker üretimiyle kalmayıp,
şeker dışında özellikle Konya ve
Karaman Ovaları’nda tarımsal üretimin
gelişmesinde, modern tarımın
yaygınlaştırılmasında çok önemli
katkılar sağlamıştır. Konya Şeker, hem
bölgeye istihdam sağlamıştır, hem
de sadece Türkiye’de değil dünyada
rekabet edebilir bir konuma gelmiştir.

“

Geçen yılki başarısını iki basamak birden atlayarak ispatlayan Konya Şeker,
İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin en büyük 500 sanayi
kuruluşu arasında 34. sırada yer aldı. Konya’dan ilk 500 içerisine Konya
Şeker’in dışında 6 firma daha girdi. Konya Şeker’in ve ilk 500’e giren Konyalı
firmaların başarılı performansını değerlendiren Ticaret Odası, Sanayi Odası,
Ticaret Borsası, Selçuklu Ziraat Odası ve Mali Müşavirler Odası başkanları
Konya Şeker’in başarısının Konya’nın başarısı olduğu noktasında görüş birliği
yaptılar ve bu başarının Konya’yı gururlandırdığını söylediler. Konya Şeker’in
başarısının tesadüfi olmadığını ve her geçen yıl büyümesini katlayarak
sürdürdüğünü vurgulayan oda ve borsa başkanları, Konya Şeker’in çok

önemli bir güç olduğunu ve tarım sektörünün önemli kurum ve kuruluşlarından
birisi olduğunu ifade ettiler. Sanayi Odası Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Ticaret
Borsası Başkanı H.Uğur Kaleli, Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Selçuklu
Ziraat Odası Başkanı Faruk Çöklü ve Mali Müşavirler Odası Başkanı İsmail
Turan, İSO tarafından açıklanan Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu
sıralamasında Konya Şeker’in 1.2 milyar liralık cirosuyla Türkiye’nin en büyük
ilk 50 sanayi devi arasında yer almasının gurur verici olduğunu söylediler. Sanayi
Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Selçuklu Ziraat Odası ve Mali Müşavirler
Odası başkanlarının İSO’nun ilk 500 sanayi kuruluşu sıralaması ve Konya Şeker’in
yükseliş başarısı hakkındaki değerlendirmelerini şu sözlerle yaptılar;

“

Mevlüt AKGÜN
AK Parti Karaman Milletvekili

Konya Şeker kısa süre
içerisinde kendinden
beklenmeyen başarılara imza
atarak bugün dünyada örnek
gösterilebilecek, Türkiye’de ise
parmakla işaret edilebilecek
çok büyük bir başarı örneği
sergilemiştir. Bu bir başarı
hikayesidir. Bu başarı hikayesini
gerçekleştiren başta Sayın
Recep Konuk olmak üzere tüm
çalışanları bir Karamanlı olarak
tebrik ediyorum.

“İSO’nun her yıl açıkladığı
cirodan satışların belirlediği ilk
500 sanayi şirketinin içinde
Konya’dan da 7 firmanın olması
bizi mutlu etmiştir. Ancak geçen
yıla oranla sıralamaya giren
şirketlerin sayısında bir azalma
var. Geçen yıl 8 şirketimiz vardı,
bu yıl 7 şirketimiz bulunuyor.
Burada şirketlerimizin sayısının
azalmasına
üzülürken,
bizi
sevindiren bir başka olay ise ilk
500’de yer alan şirketlerimizin
sıralamalarının
yükselmiş
olmasıdır.
Konya
Şeker’de
geçen yıla oranla daha iyi bir
performans sergileyip üretimden
satışlarda 36. sıradan 34. sıraya

yükseldi.
Reel
ekonominin
bir tarafı olarak Türkiye’de
desteklediğimiz
en
önemli
unsur
üretmektir.
Bugün
Türkiye’de bir sürü tar tışma
yaşanıyor. Cari açık ve işsizlik
bağlamında.
Aslında
her
ikisinin çözümü de üretmekten
geçiyor.
Biz
daha
fazla
üretirsek, daha fazla ihracat
yapmak durumundayız, daha
fazla üretmek için de daha fazla
istihdam alanları oluşturmak
durumundayız.
Onun
için
Türkiye’de
son
günlerde
tar tışılan iki önemli konunun tek
bir çözümü vardır. O da daha
çok üretmek ve ürettirmektir.

“İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’de en büyük 500 sanayi kuruluşu
değerlendirmesinde Karaman’dan ve Konya’dan firmaların yer alması Anadolu
insanı olarak bizleri sevindirmiştir. Gerçekten Anadolu kaplanları dediğimiz hızla
büyüyen sanayi devlerimiz, şirketlerimiz, Türkiye’ye örnek olan, model olan,
kendi yağıyla kavrulan firmalar olarak çok güzel örnekler olarak karşımızda
duruyor. Özellikle Konya Şeker’in bu firmalar arasında ilk 50 arasında yer alması
gerçekten bölge insanı olarak Karamanlılar olarak bizleri çok memnun etmiştir.
Konya Şeker ailesine başarılar diliyor ve teşekkür ediyoruz. Konya Şeker kısa
süre içerisinde kendinden beklenmeyen başarılara imza atarak bugün dünyada
örnek gösterilebilecek, Türkiye’de ise parmakla işaret edilebilecek çok büyük
başarı örneği sergilemiştir. Bu bir başarı hikâyesidir. Bu başarı hikâyesini
gösteren başta Sayın Recep Konuk olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarını ben
bir Karamanlı olarak, bir hemşerisi olarak buradan tebrik etmek istiyorum. Aynı
zamanda Konya Şeker’i bu Konya çevresine yaptığı, Anadolu’ya can veren,
Anadolu’ya hareketlilik veren bu yatırımlarından dolayı kutlarken, aynı yatırım
heyecanını Karaman’da da görmek ve Karaman’a da Konya Şeker’in adını
yazdıracak önemli bir sanayi tesisi kazandırmak için Pankobirlik Genel Başkanı
Sayın Recep Konuk’u Karaman’a davet ediyorum.”

Selçuk ÖZTÜRK
Konya Ticaret Odası Başkanı

Konya Şeker geçen yıla
oranla daha iyi bir performans
sergileyip 36. Sıradan 34.sıraya
yükseldi. Bu başarıyı ve
başarıda söz sahibi olanları
yürekten kutluyorum.

Bu noktada Konya Şeker ve
diğer 6 firmayı, ilk 500’e giren
veya giremeyen tüm sanayi
kuruluşlarını tebrik ediyorum.”

Tahir BÜYÜKHELVACIGİL
Konya Sanayi Odası Başkanı

Tarım bizim kentimiz için çok
önemli. Biz ancak tarımla, gıda
ile öne çıkacağız. Bu anlamda
Konya Şeker ülkemize ve
bölgemize büyük yatırımlar
kazandırdı. Konya’da ülkemizde
hiç kimsenin yapmadığı çok
önemli bir güzellik kattı Sayın
Recep Konuk. Kentin her
tarafını ağaçlarla donattı. Örnek
bir çalışma oldu. Allah herkese
böyle bir şirket nasip etsin.
“Konya Sanayi Odası Başkanı sıfatıyla öncelikle İSO 500’de Konyalı firmaların
olması bizi fazlasıyla mutlu ediyor. İnşallah ikinci 500’de fazla şirketlerimiz
çıkar. Ama burada en önemlisi tarım sektörüdür. Biz bir tarım ülkesiyiz.

Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman tarım dışı ihracat fazlası veren ülkelerin
ayakta kaldığını görüyoruz. Gelecek 10 yılda tek konuşulan konu gıda
güvenliği konusudur. Bunun altında da tarım yatıyor. Siz gıdayı ancak tarımla
sağlayabilirsiniz. Bu ülke tarımda kendi kendine yeten 7 ülkeden bir tanesidir.
Coğrafyasının verimli olması nedeniyle tarımıyla gıdasıyla ender ülkelerden
birisiyiz. Tabii bunun başında da Konya geliyor. Burada da yıllar önce kurulan
Konya Şeker’in şimdiki geldiği nokta bizi çok mutlu ediyor. Bir önceki yıla
göre 2 basamak birden yükselerek 34. olması bizi gerçekten mutlu ediyor.
Başarılarının devamını diliyorum. Bugün 17 şirketi ve 3.000 çalışanı var.
İnşallah daha fazla insan çalışır. Son dönemde temelini attığımız dünyanın en
büyük et ve süt entegre tesisleri de çok önemlidir. Ülkemize ve özellikle Konya’ya
büyük faydalar sağlayacaktır. Burada Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep
Konuk’un önderliğinde tüm ekibe başarılar diliyorum. Bu gururu ülkemize ve
kentimize yaşattıkları için şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bu
başarının artarak devamını diliyorum. Tarımın önemli olduğunu söyledik.
Biz ancak tarımla, gıda ile öne çıkacağız. Bu konu da da Konya Şeker ülkemize
büyük yatırımlar kazandırdı. Konya’da ülkemizde hiç kimsenin yapmadığı çok
önemli bir güzellik kattı sayın başkan. Kentin her tarafını ağaçlarla donattı.
Allah herkese böyle bir şirket nasip etsin. Değerli başkan örnek bir çalışma
başlattı. Çevreye, sağlığa duyarlı bir faaliyet yaptı. Bu nedenle de bir kez daha
teşekkürlerimi sunuyorum.”
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Faruk ÇÖKLÜ
Konya Selçuklu Ziraat Odası Başkanı

Konya Şeker’in bu sıralamaya girmesi bir tesadüf değildir. Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep
Konuk’un çiftçilerle el birliği, güç birliği yapmasıyla ortaya çıkan bu yatırımlar sayesinde bu mertebeye
ulaşılmıştır.
“Bilindiği üzere İstanbul Sanayi
Odası’nın 2010 yılı Türkiye’nin
500 büyük sanayi kuruluşlarını
açıkladı. Konyamızdan 7 firma yer
aldı. Konyamızın gururu Konya
Şeker her yıl olduğu gibi yine birinci
sırada yer aldı. Bir numaralı firma
olduğunu ispatlamış oldu. Geçen yılki
büyümesini devam ettirdi ve bu yılda

2 basamak birden yükseldi. 10 yıldır
sermayesini artırdı ve büyümesini
sürdürdü ve ismini hep üst sıralarda
yazdırdı. Tabii ki Konya Şeker’in
bu sıralamaya girmesi bir tesadüfi
değildir. Pankobirlik Genel Başkanı
sayın Recep Konuk’un çiftçilerle el
birliği, güç birliği yaparak bu yatırımları
gerçekleştirmesiyle bu mertebeye

ulaşmıştır. Konya Şeker 10 yıldır aynı
güç birliği içerisinde genişlemiş,
istihdam sağlamış, yatırımlarını
büyütmüş ve bu safhaya gelmiştir.
İnşallah önümüzdeki yıllarda da
Konya Şeker’in bu başarısını,
genişlemesini ve büyümesini sürdüreceğini konuşacağız diye düşünüyorum.”

Hasan UZMAN
Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı

Konya Şeker’in hayvancılık sektörüne girmesi sadece çiftçiler için
değil, esnaf içinde hayati önemdedir.
Konya Şeker’in Konya’da yapmış
olduğu yatırımlardan dolayı öncelikle
teşekkür ediyorum.
Son yıllarda
yapmış olduğu yatırımlar neticesinde
aldığı
başarılar
bizleri
Konyalı
olarak gururlandırmıştır.
Özellikle
Konya Şeker’in son dönemde İSO
tarafından yapılan
Türkiye’nin en
başarılı şirketlerinde 34. sırasında yer

alması bizleri ayrıca mutlu etmiştir.
Başarılarının ve yatırımlarının devamını
diliyorum. Son dönemlerde Çumra yolu
üzerinde yapılan et-süt entegre tesisleri
ile hayvancılık alanına yapılan yatırım
biz ayakkabıcıları da ilgilendirmektedir.
Bu yatırım için ayrıca teşekkür
ediyoruz. Et- süt Entegre tesisinin
içine bir de ayakkabı işleme fabrikası

olursa bizi ayrıca çok mutlu eder. Çok
büyük çalışmalar ve yatırımlar yapan
Pankobirlik Genel Başkanımız Recep
Konuk’a çok teşekkür ediyoruz.
Ülkemizde Konya’mızı tanıtmakta,
yurt dışında ülkemizi tanımaktadır.
Sayın başkan, aynı zamanda Konyalı
iş adamlarının ve sanayicilerinin de
ufkunu açmaktadır.

Kemal CAN
Konya Şoförler Odası Başkanı

Konya Şeker ürettikçe Konyalı esnafın yüzü gülüyor
Konya Şeker Fabrikası’nı gururlanarak
takip ediyorum. İSO tarafından yapılan
değerlendirmede 34. oldu. Bu da bize
ayrıca bir gurur veriyor. Konya Şeker’in
ilk alındığındaki ekonomik durumunu
da biliyorum. Bugün ki gelinen noktayı
da çok iyi biliyorum. Bunun için
özellikle Recep Başkan’a teşekkür
ediyorum. Yatırımlarını destekliyorum.
Lojistik köyle ilgili duyumlarımız
var. Bizim üstümüze ne düşerse ,
Konya’nın menfaatleri doğrultusunda
biz her türlü yardıma varız.

Konya Şeker Konya sanayisine çok
büyük ivme kazandırdı. Sadece Konya
Şeker Fabrikası yok ki. Çumra Şeker
var, ayrıca Çumra Şeker’in içinde de
5 – 6 tane daha fabrika var. Beyşehir
Seydişehir arasında dondurulmuş
patates fabrikası var. Yakında Altınekin
bölgesine yağ fabrikası açılacak.
Konya Şeker yaptığı yatırımlarla
Konya sanayisine olduğu gibi Konya
nakliyesine de büyük katkı veriyor.
Üretimin olduğu yerde nakliyesi
olacak demektir. Onun için bizi çok

H. Uğur KALELİ
Konya Ticaret Borsası Başkanı

Konya Şeker’in başarısı Konya’nın başarısıdır. Konya Şeker’in tarım ürünlerinde, tarım ürünlerinin
imalatında Konyamızı temsil eden çok büyük bir güç olması bizleri çok mutlu ediyor.

“Konya Şeker’in tarım ürünlerinde, tarım ürünleri
imalatında Konya’mızı temsilen çok büyük bir güç
olması, çok büyük bir kurum, kuruluş olması ister
istemez tabii ki bizleri de çok mutlu ediyor. Konya
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Şeker’in başarısı Konya’nın başarısıdır. Konya
Şeker giderek daha da güçlenecek ve daha iyi
yerlere gelecektir diye düşünüyorum.”

yakından ilgilendiriyor. Heyecan ile
takip ediyoruz.
Ben Recep Konuk başkanın hem
ilkleri yapmasından dolayı hem de
cesaretinden dolayı tebrik ederim. Biz
kendi seçimlerimizden önce taksici
esnafı ile kamyoncu esnafı ile felan
görüşürken bizi deneyin derken
Recep Konuk’u örnek gösteriyoruz.
1999 yılından itibaren Konya Şeker
Fabrikası’nın durumunu görüyorsunuz
diye. Recep Konuk Bey bize bir model
oluşturdu.

Süleyman YILMAZ
Konya Bakkalcılar
Odası Başkanı

Konya Şeker üretiyor,
esnafın iş hacmi artıyor

Konya Şeker Fabrikamız, Pankobirlik
Genel
Başkanı
Recep
Konuk
önderliğinde
çok
büyük
işler
başarmıştır. İlimize çok büyük bir
istihdam yarattı. Bakanlarımızın,
devlet adamlarımızın yapamadığını
sayın başkanımız Recep Konuk
yaptı.
Bugün et-süt entegre tesisi, çikolata
fabrikası, temeli yeni atılan yağ
fabrikası ve daha nice fabrikalar.
Anlatmakla bitmez. Recep Başkan
çok güzel işler yaptı. Recep Konuk
gerçekten çok büyük bir insan.

Ağaçlandırma
faaliyetleri
de
gerçekten çok anlamlı. Çiftçiler
traktör gölgesi yerine, yakında
ağaçların
gölgesinde
yemek
yiyecek. Yaklaşık 3 bin üyemize
de Torku ürünlerini satmalarını ve
tavsiye etmelerini öneriyoruz. Torku
ürünlerimiz hem kaliteli hem de
fiyatı uygun. Bugün Konya Şeker’in
ürettiği her ürün markadır. Tek kelime
ile her şey mükemmel.
Sayın Recep Konuk Başkan ile
biz guru duyuyoruz ve her zaman
arkasındayız.

İsmail TURAN

Adil YÜKNÜ

Konya Mali Müşavirler
Odası Başkanı

Konya Elektrikçiler
Odası Başkanı

Konya Şeker’in başarısının
ardındaki tek gerçek başında
bulunan Sayın Recep
Konuk gibi inançlı, dirayetli
bir insanın bulunmasıdır.
Böyle giderse, Konya Şeker’i
önümüzdeki yıllarda ilk 5’e
görmek hayal bile değil.

Konya Şeker gururumuz.

Konya Şeker Türkiye’de ismini
duyuran bir müessesedir. Birçok
yerde yatırımlarını görüyoruz. İşte
Çumra’ya şeker fabrikası kuruldu,
et-süt entegre tesisleri kuruluyor,
Cihanbeyliği’nde boru fabrikası
var, Seydişehir ve Beyşehir
arasında Seydibey dondurulmuş
patates fabrikası var. Biz gurur

duyuyoruz Konya Şeker ile.
Ağaçlandırma konusunda Konya
Şeker’i tebrik ediyorum. Peygamber efendimizin bir sözü var:
“yarın kıyamet kopacağını bilsen
bile ağaç dik” diye. Gerçekten çok
büyük bir sevap ağaç dikmek.
Allah Recep Konuk’un yolunu
açık etsin.

“Türkiye’de ilk 500 içinde yer alması
gerçekten büyük bir başarıdır. İlk
500’ün içinde ilk 34’e girmek ise
Konya Şeker açısından müthiş bir
başarı. Öyle tahmin ediyorum ki,
Konya Şeker önümüzdeki yıllarda ilk
5’in içinde yer alacaktır. Hayvancılık
için yaptığı yatırımlar da inşallah
bunun göstergesi olacak. Konya
Şeker’in başarısının ardındaki tek

Mustafa TOKTAY
Karaman Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı

Ali KAMER
Karaman Sanayici ve
İşadamları Dernegi Başkanı

Pankobirlik Genel Başkanı
Sayın Recep Konuk
önderliğindeki Konya
Şeker, Türkiye’nin en büyük
500 sanayi devi arasında
36.sıradan 34.sıraya
yükselerek kooperatifçilikte
de bir örnek model teşkil
etmiştir.

“İstanbul Sanayi Odası tarafından
yapılan değerlendirmede 500
büyük sanayi kuruluşu arasına
giren Karaman’daki üç firmamız
ve bölgemizdeki Sayın Recep
Konuk başkanlığındaki Konya
Şeker çalışanlarını kutluyor ve
tebrik ediyorum. Konya Şeker
36. sıradan 34.sıraya çıkarak
Kooperatiflerde de bir örnek

model teşkil etmiştir. Aynı
zamanda sosyal sorumluluk
projesi
içerisinde
kendi
kanaatimce Karaman ve Ankara
karayolu
üzerindeki
yaptığı
ağaçlandırma çalışmalarından dolayı
Pankobirlik Genel Başkanı Sayın
Recep Konuk Bey’e teşekkür ve
şükranlarımı sunuyor başarılarının
devamını diliyorum.”

gerçek başında bulunan Sayın
Recep Konuk gibi inançlı ve dirayetli
bir insanın bulunmasıdır. Buradaki en
büyük başarı yapılan yatırımların boş
olmadığının görülmesidir. İnşallah
bu gelişme sürer ve ben süreceğine
inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda
Konya Şeker’i ilk 5’te görmek hayal
bile değil. Konya Şeker’i ve Sayın
Recep Konuk’u kutluyorum.”

Konya Şeker’in başarısı
Anadolu’ya örnek bir model
oldu. Bu başarının arkasında
bulunan başta Pankobirlik
Genel Başkanı Sayın Recep
Konuk olmak üzere tüm
çalışanları kutluyorum.

“İstanbul Sanayi Odası’nın
Türkiye’deki ilk 500 kuruluş
arasında Konya ve Karaman’dan
firmaların yer alması bizleri
çok memnun etmiştir. Bu
firmalar
arasında
Konya
Şeker’in 34.sırada yer alması
ise çok büyük bir başarıdır.
Bu başarı Anadolu’ya örnek
bir model oldu. Bu anlamda
Sayın Recep Konuk ve ekibini

kutluyorum. Şahsım ve Karaman
Sanayici ve İşadamları Dernek
Başkanı olarak bundan sonrada
başarılarının devamını diliyorum.
Büyük bir kuruluş olan Konya
Şeker’in
Karaman’da
da
yatırımlarını görmek istiyoruz.
Bizler kendisine her konuda
yardımcı olmaya hazırız.”
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Vedat HONÇA
Konya Fırıncılar Odası Başkanı

Gıda çok önemli ve Konya Şeker bu konuda duyarlı.

Biz Pankobirlik’in yapmış olduğu bütün işletmelerin
arkasındayız.
Recep Başkan’ın samimiyeti,
ciddiyeti, sıcakkanlılığı ile övünç vermiştir. Dünya
çapında Çumra’ya yapılmış olan şeker fabrikasının
çok değerli olduğu bariz bir şekilde bellidir.
Ağaçlandırma konusunda da ayrıca göğsümüz

kabarıyor.
Recep Konuk’un yapmış olduklarını
söylemekle bitmiyor. Sağ duyulu Konyalılar da
bunu görüyor. Gıda en önemli konulardan birisi ve
Konya Şeker bu konu da çok duyarlı.
Recep Başkanımızı kutlarız. Mutluyuz ve Konyalı
olarak övünç kaynağımız.

Ali Osman KARAMERCAN
Konya Lokantacılar Odası Başkanı

Konya Şeker’in hayvancılık sektörüne girmesiyle ette endişemiz kalmadı.

Sayın Pankobirlik Genel Başkanımız Recep Konuk’u takdir
ile karşılıyoruz. İnşallah bizlerde bir gün Recep Başkanın
seviyesine ulaşırız. Konya’mıza çok şeyler kattı ve katmaya
da devam ediyor. Kendisiyle onur duyuyoruz, gurur
duyuyoruz ve Allah Recep Konuk’u bizim başımızdan eksik
etmesin. Gerçekten çiftçiyi çiftçi yaptı. Tarımı tarım yaptı.

Şu anda hayvancılığa el attı ve inşallah 1-2 sene sonra
Konya’da hayvan sıkıntısı olmayacak. Sayın başkanımız
Recep Konuk’a çalışmalarında başarılar diliyorum.
Konya’ya her konuda yardımcı oluyor. Konya’mıza
istihdam sağlıyor. Recep Konuk Konya’mız için gerçekten
çok büyük bir kazanç.

Mustafa ALTIOKLAR:
Yönetmen

Konya Şeker’in başarıları
bizleri gururlandırıyor.

Şeker
bayramı
öncesi
yoğun
kampanyalarınızı televizyonlarda izledim.
Epeyce iyi çalışılmış bir kampanya idi.
Daha iyisini yapacağınıza inanıyorum.
Yerel değerlerin ortaya çıkartılmasını çok
önemsiyorum ve Recep Beyi tebrik

ediyorum. Başarılarının devamını
diliyorum. Bu yerel değerlerle ancak
dünya markası olunabilir. Kültür
bakanlığından bir tane mühendis bir
söz söylemişti o sözü önemsiyorum
ben de onu söyleyeyim. “evrensele
giden yol yerel değerlerden başlar”
diye bir sözdü. Ben de evrensele
giden yolu açık olsun diyorum Recep
Beye.

Ahmet YETİŞ
Konya Kuaförler
Odası Başkanı

200 üyemizle ziyaret ettik,
gururlandık.

Konya Şeker gerçekten Konya’mız için gurur verici. Bizler
oda olarak Konya Şeker’i ziyaret ettik. Üyelerimiz ile beraber
bizi Çumra’da ağırladılar. Tesisleri yerinde en güzel bir şekilde
gördük ve mutlu olduk. Yaklaşık 200 üyemiz ile beraber gittik
ve üyelerimizin hepsi
çok memnun oldular. Gerçekten ciddi
manada bir yatırım olmuş. Seraların sebzesini ve meyvesini
yedik. Ben başta Başkanımız Recep Konuk’a , ekibine ve çalışan
bütün personeline teşekkür ediyorum

Avni ÖZGÜLER
Gazeteci Yazar

TÜRKİYE’NİN

Konya Şeker başarıları
dikkate değer.

34. BÜYÜK

SANAYİ DEVİ
NEVVAL SEVİNDİ
Gazeteci Yazar

Konya Şeker Türkiye için
bir değerdir.
Recep Başkan ürünleri çok çeşitlendirdi
ve modernize ettiği yeni ürünlerde çok
önemli diye düşünüyorum. inşallah
daha güzel şeyler yapar. Recep Konuk
olarak nasıl bir TÜRK kültürüne sahip
çıktığını ve bölgesel çalışmaları ile
ekonomiye katkıda bulunmuştur.
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Konya Şekerin çok güzel çeşitli
ürünleri var. Allah utandırmasın,
hizmetlerinizi boşa çıkarmasın.
Bizim kendi kuruluşlarımızın
böyle
güçlü
bir
şekilde
ekonomiye katkı vermesi elbette
gurur vericidir. Hele de böyle
üreticinin doğrudan doğruya
alın teri olan bir kuruluş ise,
organize edilebilmiş ise bu
çok çok daha gurur vesilesidir.
Sadece şekerin başında olan,
işletmenin
sorumluluğunu

üstlenmiş kişiler için bizler için
de bir gurur vesilesi. İnşallah
çok daha güzel hedeflere
ulaştırılır. Bunların çok büyük
bir gayretin ürünü olduğu belli
oluyor Recep Bey ve tabiki
Pankobirlikte
çalışan
diğer
arkadaşlarında gayretleri vardır.
Ama Recep Beyin ateşleyici
bir özelliği var. Burayı da o
noktada bir hayli etkilediği
anlaşılıyor.
Zaten
albenisi
olan ürünler sunulmuş. Bir
şeyi güzel yapmak önemlidir
ama güzel sunmak da önemi
vardır. Ürünlerin hepsi güzel
sunulmaktadır. İnşallah herşey
çok iyi olur…
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Gönül ve güç birliği yaptılar
Konya Şeker’i uçurdular
2009 yılındaki üretimden satışları dikkate alarak, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında bir önceki yıla göre 22 basamak birden yükselerek ilk
50 arasına giren ve yaptığı bu sıçrama ile iş dünyasında dikkatleri üzerine toplayan Konya Şeker’in büyümesinin
tesadüflerin eseri ve konjonktürün sonucu olmadığı bu sene açıklanan sıralamada bir kez daha teyit edildi
2009 yılı için açıklanan rakamlara
göre üretimden satışlar cirosunu
bir önceki yıla göre yaklaşık 174
milyon lira artıran Konya Şeker
2010 yılında da %35’lik bir büyüme
gerçekleştirdi ve bir önceki faaliyet
yılında 879.716.527 lira olarak
gerçekleşen net satış hasılatını
307.364.011
lira
arttırarak
1.187.080.530 liraya çıkardı.
Geçen seneki büyüme oranını bu
sene de yakalayan ve son 10 yıldır
istikrarlı bir şekilde büyümesini
sürdüren Konya Şeker, cirosunda
gerçekleşen
307
milyonluk
artışla sanayi devleri arasında
2 basamak birden yükselerek,
36’ncı sıradan 34’üncü sıraya
ilerledi. 25 fabrikalı kamuya
ait Türkiye Şeker Fabrikaları
A.Ş.’nin yaklaşık 2 milyar liralık
satış hasılatıyla 17’nci sırada
yer aldığı listede toplamda 12
kamu kuruluşu yer alırken Konya
Şeker özel sektöre ait işletmeler
sıralamasında ise 30’uncu büyük
sanayi kuruluşu oldu.
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu
arasına
Konya’dan
Konya Şeker dışında 161’nci
sıradan Eti Alüminyum, 238’nci
sıradan Pakpen, 292’nci sıradan
Konya Çimento, 326’ncı sıradan
Tümosan, 425’nci sıradan Ova
Un ve 446’ncı sıradan Akova Süt
girmeyi başarırken ülke genelinde
37 ilden hiçbir sanayi kuruluşu ilk
500 içinde yer almadı. Konya Şeker
son yıllarda yakaladığı ve istikrarlı
bir şekilde sürdürdüğü büyüme
performansıyla Konya’daki sanayi
kuruluşları
arasında
liderliğini
perçinlerken, ilk 500 deki iki
kooperatif şirketinden biri oldu. Bir
üretici kuruluşu olarak otomotivden,
kimya sanayine, beyaz eşyadan,
çimento sanayine kadar pek çok
tanınmış marka ile kamu ve yerli/
yabancı sermayeli büyük sanayi
kuruluşlarını geride bırakan Konya
Şeker, listenin ilk ellisindeki en
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büyük tarımsal sanayi kuruluşu
olarak da dikkat çekti.
İstanbul Sanayi Odası’nın 2010
yılı verilerini baz alarak hazırladığı
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu sıralamasında Konya
Şeker’in 36’ncı sıradan 34’üncü
sıraya ilerleyişini ve özel sektör
kuruluşları arasında ise 30’uncu
büyük sanayi devi olmasını
değerlendiren Pankobirlik Genel
Başkanı Sayın Recep Konuk,
Konya Şeker’in son 10 yıldır
istikrarlı bir şekilde yatırım
yaptığını ve yapılan yatırımların
büyüme rakamlarına, dolayısıyla
da satış hasılatına yansıdığını
ve bunun sonucunda da sanayi
kuruluşları arasında her yıl
biraz daha yukarılara çıktıklarını
vurgulayarak
şunları
söyledi;
“Konya Şeker’in bu sıralamada
yukarılara
doğru
tırmanması
tesadüflerin
sonucu
değildir.
Konya Şeker kriz dönemlerinde
ya da ekonomide yaşanan
dalgalanma dönemlerinde bu

listede bir parlayıp bir sönen şirketlerden de
değildir. Konya Şeker son 10 yıldır istikrarlı
yatırım yapıyor. Bizim sloganımız belli, Konya
Şeker ismini biz Türkiye’nin üreten gücü
olarak tarif etmiştik. Bu bir inancın, iddianın
ve hedefin ifadesiydi. Biz o iddia ve inancın
gereği olarak hedefimizi her yıl bir önceki
yıldan daha çok üretmek olarak belirledik.
Bu iddia ve inançla yola çıkıp, hedeflerimizi
de birer birer gerçekleştirince İSO’nun her yıl
açıkladığı listede Konya Şeker’in istikrarlı bir
şekilde üst sıralara tırmanması da zaten doğal
bir sonuçtur.
Burada bir ayrıntıya dikkat çekmek istiyorum.
Konya Şeker geçen yıl bu sıralamada 22
basamak birden yükseldi. Bu sene ise bir önceki
yıla göre % 35 büyüyerek 2 basamak daha
ilerledik ve ilk 500’ün içinde 34’üncü sıraya,
özel sektör kuruluşları arasında ise 30’uncu
sıraya yükseldik. Şunu hemen belirtmem
lazım bir önceki yıla göre bizim şeker üretim
kotamız artmadı. Bu satış rakamları geçtiğimiz
yılın rakamları ve şekere gelen son zamdan da
bu rakamlar arîdir. Yani geçtiğimiz yıl, bu satış
hasılatının elde edildiği faaliyet döneminde

merak edenler için söylüyorum. Biz ürettiğimiz
kristal şekeri de katma değerli hale getirecek
yatırımlar yaptık. Bunlardan biri sıvı şekerdir.
Sıvı şekerden sonra, baklava ve tel kadayıf
şerbeti, sütlü tatlılar için şerbet, dondurma
şurubu gibi fonksiyonel ürünleri de üretmeye
başladık. Yani hem ürettiğimiz ürünü katma
değerli hale getirecek yatırımları yaptık hem
de işletmemizi atık atmayacak hale getirdik.
Üretimden satışlardaki her yıl istikrarlı artışın
kaynağı budur. Benim sıkılaşma yatırımları
dediğim ve yan ürünleri ekonomik değere
dönüştüren, nihai ürünümüzü de katma
değerli hale getiren bu yatırım yaklaşımı Konya
Şeker’in hem büyümesini hem yeni yatırımlara
sağlam finans kaynağı bulmasını hem de
üretici ortaklarının ürettiği tarımsal ürünlere
daha yüksek ürün bedeli verebilmesini
sağlamaktadır.”
Son on yılda yaptığı yatırımlar ve koyduğu
vizyon ile Konya Şeker’in Sanayi devleri
arasında üst sıralara tırmanmasına önderlik
eden Recep Konuk, Konya Şeker’in Türkiye
Sanayisinin sadece belli bir coğrafi bölgede
kurulu olursa gelişim gösterebileceği ya da

37 ilden hiçbir sanayi kuruluşunun ilk 500’de
yer alamadığı listede hem üst sıralarda Konya
Şeker’in yer alması hem de listede başka
sanayi kuruluşlarının da olması Konya’da
yatırım ikliminin iyileşmesi ve moral değerlerin
yükselmesi açısından önemlidir. Bu fotoğrafta
başka dikkat çekici unsurlar da vardır. Mesela
Türkiye’nin 34’üncü sanayi devi bir üretici
kuruluşudur. Birçok ağır sanayi kuruluşuyla,
yabancı ortaklı dev şirketlerle, her gün
ekranlarda, gazetelerde boy boy gördüğümüz
dev markalarla, otomotiv firmalarıyla, teknoloji
üreticileri ile aynı kulvarda ve bazılarının çok
çok önünde koşuyoruz.
Bu sanayileşme
yarışında önlerde koşmayı başaran Konya
Şeker bir kooperatif şirketidir. Bu önemlidir.
Çok ortaklı şirketlere karşı yanlış bazı ön
yargıları, ezber haline gelmiş yaklaşımları,
Konya
Şeker’in
gösterdiği
performans
bozmuştur. Bir diğer ayrıntı, listenin üst
sıralarında artık bir tarımsal sanayi kuruluşu
vardır ve oradan kopmayacağını, daha da
yukarılara tırmanacağını son yıllarda istikrarlı
bir şekilde yükselişini sürdürerek ispatlamıştır.
Bu da ülke tarımı ve tarım sektörü açısından

şeker fiyatlarında da ciddi bir artış yaşanmadı.
Üretimden satışlarımızdaki bu artışın kaynağı
yaptığımız yatırımların ciromuza verdiği
katkıdır. Biz yatırımlarımızla şunu yaptık, ana
faaliyet konumuz şeker üretimi sonrası ortaya
çıkan atıkları ve yan ürünleri ekonomik değere
dönüştürecek yatırımlar gerçekleştirdik. Mesela
çöpe giden küspeyi kurutacak, paketleyecek
tesisler kurduk ve bunu ekonomik değeri olan
bir ürüne dönüştürdük. Küspesini fabrikadan
almaya bile tenezzül etmeyen üreticilerimizin
küspesini birkaç kat fiyat vererek biz aldık.
Mesela melası da heba etmedik. O da şeker
üretimi sonrası çıkan bir yan üründür ve biz
bunu nasıl daha değerli hale getiririz diye
çalıştık. Biyoetanol üretim tesisini kurduk. Bu
tesiste atıktan biyoetanol üretmeye başladık.
Yine hem ülkemiz hem üretici hem kurum
kazançlı çıktı. Şimdi yine üretim faaliyetimiz
sonrası çıkan atıklardan organik gübre
üretmeye başladık. Bunlarla da kalmadık. Kota
artmadı, şeker fiyatları artmadı üretimden
satışlardaki artış nereden kaynaklandı diye

başarılı olabileceği ezberini de, tarımsal
sanayinin rantabl olmadığı yanılgısını da,
çok ortaklı şirketlerle ilgili yanlış algıları da,
kooperatif şirketlerin başarılı olamayacağı
ön yargısını da son on yılda gösterdiği
performansla yerle bir ettiğini, Anadolu’dan
da, tarım sektöründen de sanayi devleri
çıkabileceğini, kooperatif şirketlerin de başarılı
olabileceğini tüm Türkiye’ye ispatladığını,
bunun da İSO’nun açıkladığı sıralama ile teyit
edildiğini belirttiği değerlendirmesini şöyle
sürdürdü;
“İstanbul Sanayi Odasının her yıl yaptığı bu
sıralama bir tespittir. Yani ülkedeki sanayi
kuruluşlarının bir yıllık fotoğrafını çekiyor.
2010 yılı için hazırlanan raporda Konya Şeker
tüm kuruluşlar arasında 34’üncü özel sektör
kuruluşları arasında ise 30’uncu sırada
yer aldı. Bu bizim için bir gurur tablosudur.
Bizimle birlikte ilk 34’te yer alan kuruluşlardan
dördü kamu kuruluşu diğerleri özel sektör.
Bu kuruluşlar İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve
İzmir’de yer alıyor. Bu önemli bir ayrıntıdır.

son derece önemlidir. Biz listedeki bugünkü
yerimize 10 yıldır yaptığımız yatırımlarla
ulaştık. Hep daha çok üretmeyi hedefledik.
Üretirken de, daha çok ürettirmeyi hedefledik.
Bu halisane yaklaşım, üretim odaklı yatırım
planlaması bizi sanayi devleri arasında
34’üncülüğe taşıdı. Aynı iddia ve yaklaşımımız
devam ediyor. Biz Konya Şeker olarak bu
yetmez diyoruz. Daha çok yatırım, daha çok
ürün, daha çok üretim diyoruz ve daha çok
yatırım iddiamızı gerçekleştirmiş olmanın
öz güveni ile üretici ortaklarımızın daha çok
üretmesine ve daha çok kazanmasına imkan
verecek yeni tesislerimizin de devreye girmesi
ile önümüzdeki birkaç yıl içinde Türkiye’nin
500 sanayi devi arasında Konya Şeker’in oğul
vereceğini, Konya Şeker’den doğmuş ve ona
eşlik edecek kuruluşların da bu listeye dâhil
olacağını belirtmek istiyorum. Yani birken iki,
iki iken üç olacağız ve sanayileşme, kalkınma
yarışında bayrağı, bayrakları köylerimize de
taşıyacağız, refahı ve zenginliği oralara da
ulaştıracağız.”
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Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk:

“EPDK’nın kararı

enerjimize enerji kattı”

Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk’un öngörüsüyle
gerçekleştirilen Biyoetanol Tesisleri kimilerince gereksiz ve zarar eden bir
yatırım olarak değerlendirilirken EPDK’nın (Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulu) son kararıyla biyoetanol tesislerinin ne kadar önemli bir yatırım
olduğu bir kez daha ortaya çıktı. EPDK biyoyakıtlar konusundaki son
kararını değerlendiren Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk;
“EPDK’nın bu kararı bizim enerjimize enerji katmıştır” dedi. Konuk,
yenilenebilir enerji sektörüne Çumra Şeker’in açılışına katılan Başbakan
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cesaretlendirmesiyle girdiklerini
belirterek, “Bizi bu yatırımı yapmaya cesaretlendiren başta Sayın
Başbakanımız ve hükümetimizdir. Bu yatırım dünyadaki gelişmeleri
takip etmemizin bir sonucudur. Bu yatırımın kararını verirken, biyoyakıt
kullanımı gittikçe artan ülkelerin durumunu inceledik, AB Mevzuatını
ve AB’nin uygulamalarını araştırdık. Birleşmiş Milletler’in taraf olduğu
ve üyelerinden katılmalarını istediği sözleşmeleri değerlendirdik ve
tüm bu çalışmaların sonunda da kısa vadede ülkemizde de biyoyakıt
kullanımının bir zorunluluk olarak gündeme geleceği sonucuna vardık.
Bu yatırım o titiz bir çalışmanın sonunda yapılan yatırımdır ve bugün o
yatırım kararının doğruluğu EPDK’nın aldığı son kararla tescillenmiştir.
Bu kararın çıkmasını sağlayan başta sayın Başbakanımız olmak üzere,
EPDK Başkanı ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde
konuştu. Yenilenebilir enerji sektörüne bundan 4 yıl önce adım atan
ve üretimini gerçekleştirdiği biyoetanol’le ülkemizin petrolde dışa
bağımlığını azaltacak olan Konya Şeker’e ait Biyoetanol Tesisleri,
EPDK’nın son kararı ile ne kadar isabetli bir yatırım olduğunu bir kez
daha kanıtladı. Başbakanlık genelgesi çerçevesinde EPDK’nın kararıyla
biyoyakıt kullanımının önü açılırken, Türkiye’nin kurulu kapasitesinin
% 57’sini tek başına karşılayacak bir kapasiteye sahip olan Konya
Şeker’e ait Biyoetanol Tesisleri, yıllık 84 milyon litre üretim yapabilicek.
EPDK’nın kararı ile, 2013 yılından itibaren motorlu araçlarda benzinin
biyoetanol ile, 2014 yılından itibaren ise motorinin biyodizel ile
harmanlanması zorunluluk haline getirilirken harmanlama oranı her yıl
kademeli olarak arttırılacak. Kurulun aldığı karar ile piyasaya akaryakıt
olarak arz edilen benzin türlerine, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren en
az % 2, 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle de en az % 3 oranında yerli tarım
ürünlerinden üretilmiş biyoetanol ilave edilmesi zorunlu kılındı. Kurulun
aldığı karar çerçevesinde motorine, yerli tarım ürünlerinden üretilmiş
biyodizel harmanlama oranı 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle en az % 1,
1 Ocak 2015 tarihi itibariyle en az % 2, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle en
az % 3 olacak.
TARIM SEKTÖRÜNDE YENİ UFUKLAR AÇILDI
Başta ABD ve Brezilya olmak üzere dünyanın gelişmiş ülkeleri ile AB
ülkelerindeki uygulamalara paralel olarak biyoyakıt kullanımını zorunlu
hale getiren EPDK kararını değerlendiren Pankobirlik Genel Başkanı
Sayın Recep Konuk, şunları söyledi; “Bu düzenleme bir biyoetanol
üreticisi olan kurumumuzun, enerjisine enerji katmıştır. Bu kararın
önemi sadece kurumumuzla sınırlı değildir. Bu kararı tarım sektörünün,
üreticilerimizin önünde yeni ufuklar açtığı için çok önemli bulduğumuzu
belirtmek istiyorum. Enerji tarımına adım atmamızı sağlayarak,
hem tarımsal üretim hacmimizi hem de tarımsal istihdam ile tarım
sektörünün gelirini arttırma ortamını hazırlayacak bu düzenlemeden
tarım ekonomimizi hızlı bir şekilde büyüteceği için büyük mutluluk
duyduk, kararın bu yönünün altını özellikle çizmek istiyorum.
Başbakanlığımızın yerli üretimin teşvik edilmesini talimatlandıran
genelgesi çerçevesinde, EPDK’nın, Maliye Bakanlığımız, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ile Enerji Bakanlığımızın da katkı
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ve destekleriyle aldığı bu kararın tarımsal üretime yapacağı olumlu
katkının ve tarım sektöründe oluşturacağı sinerjinin beklenenden büyük
olacağını bir sektör temsilcisi olarak vurgulamak istiyorum.”
BİZİ BAŞBAKANIMIZ CESARETLENDİRDİ
Biyoetanol Üretim Tesisini kurarak enerji sektöründe ve tarımsal enerjide
dünyadaki gelişime paralel bir şekilde geleceğe yatırım yaptıklarını
hatırlatan Sayın Recep Konuk açıklamasında şu görüşlere yer verdi;
“Bizi bu yatırımı yapmaya cesaretlendiren başta Sayın Başbakanımız
olmak üzere hükümetimizdir. Konya Şeker’in Biyoetanol Tesisi kurma
kararındaki en önemli hareket noktası yerli üretimi destekleyen,
ülkemizin kaynaklarının ekonomiye kazandırılması konusunda hassas
davranan hükümetimizin yaklaşımı ve kurumumuzun çöpü bile israf
etmeme anlayışıdır. Biz bu tesisi geleceğe yatırım olarak kurduk. Hem
hükümetimiz hem de enerji ile ilgili kurumlarımız da enerji sektöründe
yeni bir çığır açan biyokütle enerjisi konusunda dünyada yaşanan
gelişmelerden ülkemizin geri kalmaması için azami dikkati sergilediler,
azami desteği verdiler. Başta Sayın Başbakanımız olmak üzere, enerji
tarımına güçlü bir adım atmamızı sağlayarak tarım sektörünün önünde
yeni ufuklar açılmasını sağlayan EPDK Başkanımız Sayın Hasan Köktaş
ve Değerli Kurul Üyeleri ile Enerji Bakanımız Sayın Taner Yıldız’a, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Mehdi Eker’e, Maliye Bakanımız
Sayın Mehmet Şimşek’e kararın altyapısını hazırlayan bürokratlarımıza
karara olumlu görüşleriyle destek veren dağıtım şirketi temsilcilerine
ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Konya Ovası’nda

PetrolBulundu!

Türkiye’deki araçlar Konya Şeker’in ürettiği biyoetanoli kullanacak
Benzinli ve dizel araçlarda biyoetanol ve biyodizel kullanımını
zorunlu hale getiren karar EPDK tarafından yayınlandı. EPDK’nın
aldığı bu tarihi karar enerjide dışa bağımlı olan ve en büyük ithalat
kalemi petrol olan ülkemiz açısından önemli bir karardır. Bu karar
ülkemizde yeni bir petrol rezervinin bulunduğunu müjdeleyen
bir haberdir. Bu kararla, ülkemiz benzin tüketiminin yüzde
üçünü karşılayacak bir kuyu petrol üretim havzası işletmeye
alınmıştır. Bu havza ülkemizin bereketli topraklardır. Bu petrol
kuyusunda çalışacak olan enerji işçileri de Türk çiftçisidir.
Hükümetimiz ve EPDK bu düzenleme ile kendi üzerine düşeni
yapmış ve tarım sektörümüz ile tarımsal sanayinin önüne yeni
bir ufuk açmıştır. Karar, dünyanın gelişmiş ülkelerinin biyoyakıt

enerjisi politikaları ile ülkemizdeki durumu paralel hale getirmiştir.
Biyoyakıt teknolojisinde ve üretiminde dünyada söz sahibi
ülkelerden geride değiliz. Yani aynı kulvarda koşacağız. Ancak
bundan sonrası daha önemlidir. Biyoyakıt enerjisinde dünya artık
ikinci, üçüncü nesil biyoyakıtları konuşmaya başladı.
Biyoetanolü ticaretleştiren bu karar sonrası sektörün de önü
açılmıştır ve artık ülkemizde de ikinci, üçüncü nesil biyoyakıtlar
üzerine çalışılmaya başlanabilecektir. İnanıyoruz ki, Türk çiftçisi
el ele verecek ve kısa bir süre sonra bu ülkenin enerjisini her
ürünü üretmeye müsait topraklarımızdan üretmeyi başaracaktır.
EPDK’nın biyoetanol için aldığı % 2 ve % 3 oranındaki zorunluluk
kararının tarihleri noktasında dağıtım şirketleri için bağlayıcı
olacağını belirten Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk
“Ancak bu kararın alınması sırasında yapıcı katkı veren dağıtım
şirketlerimiz inanıyorum ki % 2 için 2013 Ocak ayını % 3 için
2014 Ocak ayını beklemeyecektir. Teknik imkânları çerçevesinde
ülkemizin cari açığının azalması için kararı belirtilen tarihleri
beklemeden uygulayacaklardır. Dağıtım şirketlerimiz yerli üretime
ve çiftçiye ellerini uzatacaklar, çiftçi dostu olduklarını bu kararı
bir an önce uygulayarak göstereceklerdir. Kaybedilen her gün
uçup giden dövizdir elimizden kayan kaynaktır. Biz hem üretim
imkânlarımız hem stoklarımız, hem verebileceğimiz teknik destek
itibarıyla bu kararı gecikmeden hayata geçirmeye hazırız” dedi.
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BiR BAKIŞTA BiYOETANOL
Konya Şeker biyoetanol Tesisini ne zaman
ve ne kadarlık bir yatırım bedeliyle kurdu?
Biyoetanol fabrikası 2007 yılında 50 milyon $
(dolar) yatırım bedeli ile kurulmuş ve 2007 yılı
Ekim ayında ilk üretimini gerçekleştirmiştir.
Biyoetanol Tesisi niçin kuruldu?
Konya Şeker, Biyoetanol Üretim Tesisini
tarımsal üretimin geleceğini teminat altına
almak için kurmuştur. Biyoetanol, şeker
kanunu çerçevesinde kotalı üretim yapılan
şeker pancarı tarımı açısından gelecekte
bir çıkış yoludur. Çünkü ülkemiz açısından
şeker pancarı biyoetanol üretimi için en
elverişli ve en verimli tarımsal hammadde
kaynağıdır. Ülkemizde biyoetanol kullanımı
kademeli olarak ar ttıkça buna bağlı olarak,
biyoetanol için üretilen şeker pancarı üretimi
de ar tacaktır. Kaldı ki tarımsal ürünlerden
biyoyakıt üretimi ve buna bağlı olarak tarım
sektöründe gelişen enerji tarımı ileri ülkelerde
hızla gelişen bir üretim koludur ve enerji
sektöründe dünya bu alana yoğunlaşmaktadır.
Yani gelişmiş ülkeler petrolün yanı sıra
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kullandığı enerjinin önemli bir kısmını ar tık
kendi topraklarında üretmekte ve enerji
ihtiyaçlarını hızla ar tan bir oranda tarımsal
ürünlerden karşılamaktadırlar. Bunun iki
temel gerekçesi vardır. Birincisi, enerjide dışa
bağımlılığı olabildiğince azaltmak ve çevreye
olumsuz etkileri bilinen, rezervleri sınırlı
fosil yakıtları (petrol) daha az kullanmak.
İkincisi, tarım sektörünün katma değeri
yüksek ürünler üretmesini, ürettiği tarımsal
ürünlerin kullanım alanlarının genişletilmesini
ve tarımsal ürünlere daha çok ve standar t bir
talep garantisi oluşturulmasını sağlayarak
tarım sektörünün gelirlerini ar ttırmak.
Enerji sektöründe ve enerji tarımında
dünyadaki bu gelişmeleri yakından takip eden
Konya Şeker, pancar üreticisinin gelirlerini
arttırmak, şeker pancarı üretimine yönelik
ileride oluşabilecek risklere karşı baştan
önlem almak için Biyoetanol Üretim Tesisi’ni
kurmuştur.
Tesisin bu temel amaç dışında kuruluş
sebepleri ise başlıklar halinde özetle şunlardır;
•Enerji ithalatçısı ülkemizin petrol ihtiyacının
azaltılmasına ve enerji güvenliğimize katkı
sağlamak
•Ülkemizin enerji çeşitliliğini arttırmak,
•En büyük ithalat kalemi ham petrol olan
ülkemizin bu ithalatını olabildiğince azaltmasını,
dolayısıyla döviz tasarrufu sağlayarak cari
açığını düşürmesine katkı vermek,
•Küresel ısınmaya sebep olan sera gazı
emisyonlarının azalmasını sağlamak,
•Tarımsal üretim kaynaklarından enerji
üretmek ve tarımsal sanayiye yeni teknolojiler
ile sanayi ürünlerini kazandırmak,
•Çiftçilerimizin ürün çeşitliliğini ve üretim
hacmini arttırarak milli gelirden daha fazla pay
almalarını sağlamak

Biyoetanol tesisinin kurulması, Konya
Şeker’in entegre üretim yaklaşımının ve sıfır
atıkla üretim politikasının bir sonucu mu?
Evet. Biyoetanol Fabrikası, şeker üretim
prosesinde girdi olarak kullanılan şeker
pancarının bu üretim sonucunda elde edilen
yan ürünlerinden yeni ürünler elde ederek sıfır
atık ile üretim yapma yaklaşımı çerçevesinde
kurulmuştur. Tesis bu özelliğiyle, atık olarak
çöpe gidecek veya ekonomik değeri olmayan
ya da cüzi bir ekonomik değer sahip atık
ürünleri katma değeri yüksek bir enerji
ürününe dönüştürerek işletme verimliliğini ve
karlılığını arttırırken şeker pancarı üreticisine
hiçbir yük getirmeden yeni yatırımlar için
Konya Şeker’in sermaye biriktirmesi için
de önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu
gibi tesislerle atığı paraya çeviren Konya
Şeker, Biyoetanol Tesisi ve bunun gibi diğer
tesislerinden elde ettiği gelirlerle yatırımlarını
finanse ederken, üreticisine ürettirdiği tarımsal
ürünler için de ülkemizdeki en iyi fiyatı bu
sayede verebilmekte ve tesisin ürettiği ürünün
yıl boyu nakit akışı sağlaması nedeniyle de
üreticilerin üretimin her aşamasında avanslarla
destekleyebilmektedir.
Biyoetanol
Üretim
Tesisi’nde,
Şeker
Fabrikası’nın yan ürünü melas kullanılarak,
biyoetanol ve D tipi etanol üretimi yapılmaktadır.
Ayrıca Biyoetanol fabrikası atıklarından Biovin
Biovinplus gibi sıvı organik gübreler ile yem
fabrikası için hammadde ve atmosfere salınan
karbondioksit gazının tutulması suretiyle de
sıvı karbondioksit üretimi yapılarak sanayinin
hizmetine sunulmaktadır.
Tesis, şimdilik şeker üretim sonrası çıkan
atıklardan biyoetanol üretmektedir. Ancak,
ülkemizde biyoetanol kullanımı kademeli olarak
arttıkça, tesis şeker pancarından doğrudan

etanol üretimini gündemine alacak ve bölge
çiftçisine etanol üretimi için şeker pancarı
ektirme seçeneğini de değerlendirecektir.
Biyoetanol üretiminin pancar üretimi ve
üreticisi ile ilgisi nedir?
Biyoetanol, şeker pancarı, mısır, buğday,
patates gibi tarımsal ürünlerden üretilmektedir.
Ancak, bu tarımsal ürünler içinde şeker
pancarı sanayi verimliliği açısından özel bir
yere sahiptir ve ülkemiz açısından biyoetanol
üretimi için en elverişli ürün şeker pancarıdır.
Şeker pancarının, hem sanayi verimliliğinin
yüksek olması hem ülkemizin tarımsal üretim
planlamasında üretim hacmini en çabuk ve en
kolay şekilde arttırabileceği tek ürünün şeker
pancarı olması hem de diğer tarımsal ürünlere
kıyasla daha çok gelir getiren şeker pancarını
üreticinin yetiştirme konusunda tecrübeli ve
istekli olması biyoetanol üretiminde şeker
pancarını ve şeker pancarı çiftçisini diğer
ürünler ile diğer ürün üreticilerine göre misliyle
öne çıkarmaktadır.
EPDK’nın aldığı ve biyoyakıt kullanımını
zorunlu hale getiren kararda, yakıt amaçlı
biyoetanol üretiminin yerli tarım ürünlerinden
yapılması zorunlu kılınmıştır. Bu çerçevede
ülkemizin gıda güvenliğini riske atmadan en
çabuk arttırabileceği tarımsal üretim kalemi
şeker pancarıdır ve aynı zamanda şeker
pancarı biyoetanol üretimi için en uygun
tarımsal üründür. Çiftçilerimizin en iyi verim
ve kazancı elde ettikleri ürünlerin başında
gelen şeker pancarının enerji girdisi olarak
kullanılması hem bölgesel anlamda hem de
ülkemizde şeker pancarı üretimin artmasına
imkan sağlayacak, dolayısıyla şeker pancarı
üreticisi de yarın bugünkünden daha çok
kazanacaktır.
Biyoyakıt ve biyoetanol nedir? Hangi
kaynaktan üretilir ve kullanım alanları
nerelerdir?
Biyoyakıtlar; çevre kirliliğine ve küresel
ısınmaya sebep olmayan çevreci yakıtlardır.
•Bunlardan güneş enerjisinden elektrik ve
ısı, rüzgar enerjisinden elektrik hidroelektrik
santrallerden elektrik üretebiliriz.
•Biyoetanol; şeker pancarından melas ve
şerbetlerden üretildiği gibi mısır, buğday,

patates gibi nişastalı bitkiler ile selüloz kaynaklı
bitkilerden üretilmektedir. Biyoetanol araçlarda
benzin ve motorin gibi ürünlere harmanlanarak
veya direk yakıt olarak kullanılabilmektedir.
• Biyodizel; hammaddesi her türlü yağ
(ham, rafine, yanık vb.) olan bir üründür.
Yağ elde edilebilen tüm bitkilerden elde
edilmektedir. Motorin içine harmanlanarak
kullanılabilmektedir.
Dünyada
biyoyakıt
kullanan
başka
ülkeler var mıdır? Dünyada gelişen trend
nedir? Biyoetanol kullanımı uluslararası
kuruluşlar ve kurumlar tarafından önerilmekte midir?
Dünyada
biyoetanol
kullanan
ülkelerin
başında Amerika Brezilya, Avrupa ülkeleri
Çin, Hindistan ve Japonya gelmektedir. Örnek
olarak Amerika’da 2000 yılında biyoetanol
üretimi 6.746.200 m3 iken 2010 yılında
biyoetanol üretimi 44.896.600 m3 olmuştur.
Dünya’da gelişen trend her yıl en az % 5
artış şeklindedir. Biyoetanol kullanımı BM
İklim Değişikliği ile Mücadele Sözleşmesi
çerçevesinde çevreci kaygılarla desteklenen
ve sözleşmeyi imzalayan ülkeler açısından
zorunluluk haline getirilen bir uygulamadır.
AB mevzuatları çerçevesinde de biyoyakıt
kullanımı konusunda üye ülkeler için hedef
yıllar itibarıyla alt sınır belirlenmekte ülkeler bu
oranın altına düşmemek şartıyla zorunluluk
oranlarını kendileri belirlemektedirler.
Biyoetanol Tesisi’nin kurulmasının üreticiye
sağladığı veya sağlayacağı imkan ve
avantajlar nelerdir?
Biyoetanol tesisi neticede tarımsal üründen
yakıt üreten bir tesistir. Yani üreticilerimizin
tabiriyle biyoetanol tesisi pancar benzini
üretmektedir. Bunun anlamı açıktır, bu tesisin
ürettiği kadar benzin, dolayısıyla da petrol az
tüketilecektir. Ülkemiz varillerle petrol ithal
etmek yerine kendi tarlalarında ürettiği ve
traktörlerle üretim tesisine getirdiği pancardan
benzin üretecektir. Benzine harcanan para
da petrol şeyhlerine gitmeyecek ülkemizde
kalacak ve Türk çiftçisinin cebine girecektir.
Mesela ülkemiz EPDK tarafından yayınlanan
tebliğ ile 2 yılda akaryakıta harmanlanacak
tarımsal kökenli biyoetanol ile 508 Milyon TL

döviz tasarrufu sağlayacak ve bu rakamın
önemli bir bölümü çiftçilerimizin gelirlerine
yansıyacaktır.
Bunun dışında üretici biyoetanol kullanım
oranı arttıkça daha çok tarımsal ürün ve
şeker pancarı üretebilecek üreteceği ürünün
satış garantisi olacak ve üreticilerimizin geliri
çeşitlenecektir.
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Biyoyakıtların kullanımı bir zorunluluk
mudur? Türkiye bu zorunluluğa ne zaman
geçti veya geçecek?
Dünyanın pek çok ülkesinde biyoyakıt
kullanımı zorunludur ve bu zorunluluk
oranları her geçen yıl katlanarak artmaktadır.
Ülkemizde ise 2005 yılında çıkarılan tebliğ
ile benzine harmanlanacak % 2 oranında
biyoetanol ile motorine harmanlanacak
% 2 oranında biyodizel için ÖTV muafiyeti
getirilmiş, zorunluluk getirilmemiştir.
27 Eylül 2011 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğ ile yerli tarım
ürünlerinden üretilmiş olan biyoetanol için,
2013 yılında benzine % 2, 2014 yılında benzine
% 3 oranında harmanlama zorunluluğu, biyodizel
için 2014 yılında motorine % 1, 2015 yılında
motorine % 2, 2016 yılında motorine % 3
oranında harmanlama zorunluluğu getirilmiştir.
Bu zorunluluk kararı % 2 harmanlama oranına
kadar ÖTV muafiyeti sağlamaktadır.
Yani ülkemizde biyoetanol kullanım zorunluluğu
2013 yılında kanunen başlayacaktır. Ancak
yasal düzenleme her ne kadar 2013 Ocak
ayını hedef tarih olarak belirlese de kullanımın
2012 yılında peyderpey artması beklenen bir
gelişmedir.
Biyoetanol Tesisinin kurulması için
aceleci mi davranıldı? Yani önce EPDK’nın
biyoetanol kullanımına dair düzenlemeyi
yapması, sonra yatırımın gerçekleştirilmesi
beklenemez miydi?
Dünya’da gelişen trende ve ülkemizde buna
bağlı oluşan politik görüşlere paralel olarak
kurulma kararı ve tarihi son derece isabetlidir.
2004 yılında ülkemiz biyoyakıtlar konusunda
önemli gelişmeler yaşamış, hükümetimiz de
sektörü desteklemiş ve cesaretlendirmiştir.
Ancak, özellikle biyodizel üretimi için gerekli
yağlı tohumlarda yaşanan sıkıntı, biyodizel ile
birlikte biyoetanolün de araçlarda yakıt olarak
zorunlu kullanımını içeren düzenlemenin
yapılmasını bir süreliğine geciktirmiştir.
Ancak Konya Şeker bu tesisi kurarken
AB müktesebatını incelemiş ve ülkemizin
kullanım zorunluluğuna zaten bu yıllarda
geçeceğini hesaplamış ve hedef tarih olarak
da bu yılları belirlemiştir. Tesisin 2007
yılında tamamlanması, yatırım planlamasının
bir sonucudur ve entegre tesis yatırımı
çerçevesinde tesisin 2007 yılında yapılması
Konya Şeker’in tesis için yatırım maliyetini
olabildiğince düşürmesini sağlamıştır. Kaldı
ki, zaten bu yıllarda kullanımının zorunluluk
haline getirileceği tahmin edilen biyoetanol
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sektöründe Konya Şeker’in pazara en iddialı
ve hazır olarak girmesini sağlayan faktör de
tesisin önceden tamamlanması ve üretim
kabiliyetlerini geliştirmesidir.
Ayrıca tesis bu dönemde atıl kalmamış
ülkemizde kimya sanayi için ithal edilerek
kullanılan etanoller için Konya Şeker Sanayi, bir
ilki gerçekleştirmiş ve 25.000.000 litre etanolü
iç piyasada kullanıma açarak bu miktar için
ödenen döviz kadar tasarruf sağlamış, organik
gübre üretimi de gerçekleştirerek üreticilerinin
hizmetine sunmuştur.
Ayrıca Konya Şeker’in kurulu kapasitesi
ve sektörde önceden yerini alması sektöre
girmeye hazırlanan firmalara karşı rekabet
avantajı oluşturmuştur.

olarak, konsantre şilempe,
5- Sıvı organik gübre olarak, Biovin,
6- Aminoasit içerikli sıvı organik gübre
olarak, Biovin Plus,
7- Üretimi planlanan sıvı karbondioksit ise
içeçek, demir çelik, ihraç vb. alanlarda
kullanılmaktadır.

Biyoetanol Tesisi bu düzenlemeden önce
kuruldu. Bu sürede tesis atıl mıydı?
Tesiste fiili üretim gerçekleştirildi mi?
Üretilen ürünler nasıl ve hangi pazarlarda
değerlendirildi?
Tesis düzenlemeden önce atıl değildi.
Yakıt
biyoetanolünün
Alpet
Dolum
Terminalleri’nde
benzine
harmanlanarak
kullanımı sağlandı.
Ayrıca, üretim yapılarak yeni ürünler
geliştirildi. Bu yeni ürünler, yeni üretim
teknikleri kullanılarak ülkemizde ilk ve tek
olarak Konya Şeker tarafından üretildi ve
dağıtım yetkisi sadece Konya Şeker’de olmak
üzere, tamamen ithal edilen etanol ürünleri
yerine ikame edildiler.
Tesiste üretilen ve satışı gerçekleştirilen bu
ürünlerden bazıları şunlardır;
1- İhraç edilen endüstriyel etanol,
2- Kimya sanayi, matbaa ve mürekkep
imalatı için D tipi etanol,
3- Benzine harmanlanan yakıt
biyoetanolü,
4- Yem sanayi ve gübre destek ürünü

Bu kararın tarım sektörüne, çiftçiye ve
Konya Şeker’e etkisi ne olacak?
Bu karar sonrası tarım sektörü, zorunluluk
oranı kademeli olarak ar ttıkça, o ar tış
nispetinde daha çok tarımsal ürün üretecek.
Benzine karıştırılan biyoetanol miktarına
karşılık gelen para miktarı kadar, petrol için
harcanan döviz yur t dışına çıkmayacak
ve ülke çiftçisinin geliri o oranda ar tacak.
Biyoyakıt sektörü geliştikçe ülkemizde enerji
tarımı da gelişecek ve çiftçimizin tarımsal
ürününü kullanan alternatif bir sanayi kolu
da gün geçtikçe büyüyecek. Bu gelişim ile
birlikte tarımsal istihdam ve üretim hacmi
de ar tacak.
Bu kararın yürürlüğe girmesi ile Konya
Şeker biyoyakıt pazarının en büyük üreticisi
olarak, enerji sektöründe yerini alacak ve
enerji tarımında ve biyoyakıt sektöründe
ülkemizde öncü bir rol üstlenecek. Tesisin
tam kapasite ile çalışması, Konya Şeker’in
karlılığını ar ttırırken üreticisini de daha çok
desteklemesine ve yeni yatırımlar için ek
kaynak oluşturmasına imkan sağlayacak.

EPDK’nın aldığı biyoetanol kullanımını
zorunlu hale getiren karar ne anlama
geliyor?
Bu karar, Türkiye’de satılan tüm benzinlerin
içine zorunlu kılınan oran kadar yerli tarım
ürünlerinden örneğin, şeker pancarından
üretilen biyoetanolün harmanlanmasının
zorunlu olması anlamına gelmektedir.

Biyoetanolün kullanımının zorunlu hale
getirilmesinin ülke ekonomisi açısından
önemi nedir? Ülkemize katkısı ne olacak?
Biyoetanol
kullanımının
zorunlu
hale
getirilmesinin en ekonomiye en büyük etkisi,
petrol ithalatımızın azalmaması azalan petrol
ithalatı sonucu ise ülkemizden daha az
döviz çıkışı ve dolayısıyla ülke ekonomimiz
açısından en büyük sorun olan cari açığın
aşağı çekilmesi olacaktır. Bunun dışında
sektörler itibarıyla ekonomik etkilerini, dört
ana başlıkta özetlemek mümkündür;
A) Sanayi Açısından;
• Tarımsal ürünlerin sanayiye entegrasyonunu,
• Teknolojik gelişimi, yeni iş alanlarının açılmasını ve istihdam artışını,
• Ülke potansiyeline uygun standartlar geliştirilmesine,
• AB ile uyumu, sağlayacaktır.
B) Tarım Açısından;
• Enerji tarımının,
• Sürdürülebilir tarımın,
• Çiftçilerimize destek sağlanmasının ve
üreticilerimizin
ekonomik
kazancının
arttırılmasının,
• Atıl arazilerin değerlendirilmesinin,
• Ürün fazlası sorunlarının giderilmesinin,
• Kırsal kalkınmanın,
• İstihdam ile köyden kente göçün önlenmesinin önü açılacaktır.
C) Enerji Açısından;
• Enerjinin çeşitlendirilmesine,
• Enerjinin verimli kullanılmasına,
• Petrol ithalatımızın azaltılmasına ve yerli
ve temiz enerjinin kullanılmasına, imkan
sağlayacaktır.
D) Çevre Açısından;
• Hava, su, toprak kirliliği ile mücadelede,
• Küresel ısınmanın zararlarının azaltılmasında,
• Çevresel problemlerin olumsuz etkilerinin
giderilmesine katkı sağlayacaktır.
Biyoetanolün benzine karıştırılmasının
araçların performansına bir etkisi olacak
mı? Akaryakıt fiyatlarında bir değişim
yaşanacak mı?
Biyoetanolün hem laboratuar ortamında hem
de araçlar üzerinde uygulamada test edilmiş
sonuçlarına göre araçların performansında
artış meydana getirdiği tespit edilmiştir.
Kullanım oranı arttıkça bu etki tüketiciler
tarafından da hissedilecektir. Biyoetanolün
planlanan kullanım oranlarıyla kısa vadede
akar yakıt fiyatlarında bir değişikliğe neden
olması öngörülmemektedir. Ancak petrol
fiyatlarının
düşmesinin
beklenmediği
dünyamızda
biyoetanolün
kullanımının
gittikçe artması ve ülkemizde enerji tarımının
gelişmesi, biyoyakıtlar konusunda sanayi
verimliliğinin de her yıl artarak yükselmesi
beklenmektedir ve bu çerçevede orta vadede
zorunlu kullanım oranına göre biyoyakıtların
akar yakıt fiyatlarını nispeten aşağıya doğru
çekmesi beklenen bir gelişmedir.
Biyoetanol her araçta kullanılabilecek mi?
Biyoetanol bütün benzinli araçlarda % 10 % 20 harmanlama oranına kadar sorunsuz
kullanılabilmektedir. Biyoetanol dizel araçlarda

% 5 - % 10 harmanlama oranına kadar ilave
edilecek bir komponent ile kullanılabilmektedir.
Dünyada çeşitli ülkelerde biyoetanol ile çalışan
hibrit araçlar mevcuttur ve bu araçlar yakıt
olarak tamamen biyoetanol kullanmaktadır.
Biyoetanol kullanımının çevreye etkisi ne
olacak?
Biyoetanol kullanımı çevre kirliliğine sebep
olan emisyon gazı değerlerinin harmanlama
oranına bağlı olarak % 85’e kadar azaltılmasını
sağlayacaktır.
Dünyada biyoetanol kullanımına ilişkin
uygulamalar nelerdir?
Amerika’da;
a) 2017 yılına kadar benzin tüketimini % 20
azaltmak,
b) 2025 yılında % 25 biyoyakıt kullanımın
sağlanması.
Brezilya’da;
a) Şu andaki yasal zorunluluk benzine % 20 % 26 oranında harmanlama,

Geleceğin yakıtını

Biyoetanol Fabrikası’nda
güvencesi ile üretiyoruz...

b) Şu andaki yaygın kullanım benzine % 85
oranında harmanlama şeklindedir.
Avrupa Birliği’de;
a) 2020 yılında % 20 biyoyakıt kullanım
zorunluluğu,
b) 2020 yılında sera gazı emisyon değerlerinin
% 20 azaltımı şeklindedir.
Türkiye’de ve dünyada biyoyakıt sektörü
nasıl gelişecek? Türkiye bu sektörde
dünyadaki gelişime ayak uydurabilecek
mi?
Biyoyakıtlar son yıllarda pek çok ülkenin
enerji ve tarım politikalarında geniş yer
edinmiştir. AB, 1990’lı yıllardan bu yana
çeşitli politikalarla biyoyakıt üretimini ve
kullanımını teşvik etmektedir. 1997 yılında
yayımlanan “Beyaz Belge Bildirisi” ve 2000
yılında yayımlanan “Yeşil Belge Bildirisi”nde
yer alan biyoyakıt kullanımına ilişkin ifadeler
2003 yılında yayımlanan biyoyakıt direktifi
ile şekillenerek biyoyakıt kullanımına hız
kazandırılmıştır. Türkiye’de biyoyakıt sektörü
çok hızla gelişecektir. Ülkemizin kaynaklarının
güneş, rüzgar, su ve jeotermal gibi çok zengin
olması ile tarım ülkesi olmamızın avantajları
kullanılacaktır.
Biyoetanol
ve
biyodizel
hammaddelerinin çokça yetiştirmeye uygun
altyapımızın ve tarım arazilerimizin olması
gelişim için yeterli olacaktır. Biyoyakıtlar için
zorunluluk konusunda atılan bu somut adım,
ülkemizin de dünyaya ayak uydurmasını
sağlayacak ve kısa süre sonra biz de ikinci,
üçüncü nesil biyoyakıtlar konusunda dünya ile
paralel bir gelişim gösterebileceğiz.
Biyoetanolün
araçlarda
kullanılmaya
başlamasıyla birlikte tarımsal üretimde
enerji bitkilerinin üretimi yaygınlaşacak mı?
Tarımsal olarak üretimi yapılacak kanola, aspir
vb. yağlı enerji bitkilerinin teşvik edilmesi ile
üretimleri yaygınlaşacaktır.
Enerji sektöründeki bu yeni gelişme
çiftçiyi doğrudan etkileyecek mi?
Bu gelişme çiftçilerimizi doğrudan olumlu
olarak etkileyecek ve daha çeşitli münavebe
bitkileri yetiştirmesinin önünü açacaktır.
Enerji sektöründeki bu gelişme, çiftçilerimizin
daha karlı tarım ürünleri yetiştirilmesi ve daha
fazla gelir etmelerini sağlayacaktır.
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ENERJİDE
Yeni Dönem;

Tarımsal enerji

ya da pancar benzini

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun
(EPDK), 2013 yılından itibaren
benzin ve motorinde her yıl
kademeli artırılmak üzere yerli
katkı ilave zorunluğu beraberinde
yerli tarım ürünlerinden biyoetanol
ve biyodizel üretiminin artırılması
gerekliliğini de ortaya koyuyor

EPDK, Eylül ayı sonunda aldığı
kararla akaryakıta tarımsal ürün
katkısını zorunlu hale getirirken
bu karar bir anlamda yerli
biyoyakıtların üretiminin teşviği
anlamına da geliyor.
EPDK’nın kararına göre, piyasaya
akaryakıt olarak arz edilen benzin
türlerine, 1 Ocak 2013 tarihinden
itibaren % 2, 1 Ocak 2014 tarihi
itibariyle de en az % 3 oranında
yerli tarım ürünlerinden üretilmiş
etanol ilave edilecek.
Piyasaya akaryakıt olarak arz
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edilen motorin türlerine de, yerli tarım
ürünlerinden üretilmiş yağ asidi metil
esteri (YAME) içeriğinin (biyodizel) 1
Ocak 2014 tarihi itibariyle en az % 1,
1 Ocak 2015 tarihi itibariyle en az %
2, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle en az
% 3 olması gerekiyor.
Türkiye’de 2010 yılında yaklaşık
13,9 milyon ton motorin ve 2,1
milyon ton da benzin tüketimi
yapıldı. Motorinin yoğunlu ortalama
0,845 gr/cm3 olarak alındığında
16,4 milyon metreküp motorin,
benzin yoğunluğu ortalama 0,775

gr/cm3 olarak alındığında 2,7 milyon
metreküp benzin tüketimi bulunuyor.
Benzin ve motorinde yüzde 3’lük bir
harmanlama yapılmasının zorunlu
hale getirilmesi durumunda ise
493 bin metreküp biyodizel ve 80
bin metreküp biyoetanole ihtiyaç
bulunuyor.
Bu da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
ürün
verimlilikleri
de
dikkate
alındığında 493 bin metreküp
biyodizel için 1 milyon 233 bin
728 ton kolza ve aspir ile 80 bin
metreküp biyoetanol için 945 bin 83

ton şekerpancarı veya 223 bin 145
ton mısır üretimi anlamına geliyor.
2010 yılı tüketimi sabit alındığında
bu
rakama
harmanlanması
gereken biyodizel üretimi için
gerekli yerli tarım ürünlerinin
üretiminin Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı verilerine dayanılarak,
2016
yılında
karşılanabileceği
hesaplanıyor. Benzin tüketimi daha
az olduğu için de benzine etanol
harmanlanmasında herhangi bir
sorun olmayacağı değerlendiriliyor.
Kaynak: (CNNTÜRK)

EPDK’NIN BİYOETANOL KARARI İÇİN KİM NE DEDİ?

Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı
Mehdi Eker

İstihdam ve katma değer
yaratılmış olacak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, "gıda fiyatlarını artırdığı için" insan gıdası
olarak kullanılan ürünlerin akaryakıt üretiminde kullanılmasını doğru bulmadığını ifade etti

EPDK’nın cari açığın azaltılması ve yerli
biyoyakıtların üretiminin teşviki için akaryakıta
tarımsal ürün katkısı konusunda yaptığı
düzenleme
konusunda,
“Bu
düzenleme
Türkiye’de tarımsal üretimi artıracaksa, üretimi
teşvik edecekse, çiftçiye ek gelir sağlayacaksa,
yerli üretimi ve yerli ürün kullanımını artıracaksa
olumlu” diyen Eker, akaryakıta yerli tarımsal
ürün katkısını “mevcut ürünler kullanılarak değil,
mevcut üretimi artırarak yapıldığı takdirde olumlu”
bulduğunu vurguladı. EPDK’nın bu düzenlemeye
gitmeden önce görüş aldığı, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı düzenlemeye ilişkin şu

görüşü ifade etti: “Bakanlığımızca Tarım Havzaları
Üretim ve Destekleme Modeli oluşturulmuş olup,
destekleme uygulamaları, 2010 yılından itibaren
bu modele göre gerçekleştirilmektedir. Ülkemizin
iklim toprak, topoğrafya ve arazi sınırları dikkate
alınarak 30 tarım havzası belirlenmiş, her
havzada bitki çeşitlerinin ekolojik istekleri ile
ilişkilendirilerek hangi ürünün daha verimli ve ne
kadar üretebileceği belirlenmiş ve sağlıklı bir tarım
envanteri oluşturularak geleceğe yönelik talep
projeksiyonlarının yapılabilmesi sağlanmıştır.
Bakanlığımızca yürütülen destekleme uygulamaları, özellikle yağlı tohumlu bitkiler olmak üzere

biyoyakıt hammaddesi olarak kullanılan bitkisel
ürünlerin üretim miktarlarında önemli artışlar
sağlamıştır. Avrupa Birliği üyeliğine aday olan
ülkemizde, biyoyakıtların akaryakıt ile harmanlama
oranının AB kriterlerine uygun haline getirilmesi
ile biyoyakıt kullanımı cazip hale getirilecek ve
bu sayede hem biyoyakıt hammaddesi olarak
da kullanılmakta olan bitkilerin üretimi cazip
hale getirilerek ülkemiz çiftçisinin gelir düzeyi
artırılacak hem de biyoyakıt işleme tesislerindeki
mevcut atıl kapasite değerlendirilerek istihdam ve
katma değer yaratılmış olacaktır.”

EPDK’nın kararı
üreticileri memnun etti
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel
Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım ürünlerinden
biyoyakıt
üretimi
yapılmasının
üreticiyi
rahatlatacağını, Türkiye için önemli bir gelir
kaynağı ve istihdam yaratacağını vurguladı.
Son yıllarda dünyada biyoyakıta ilginin arttığını
belirten Bayraktar biyoyakıtların, başta petrolde
dışa bağımlılığın azaltılması olmak üzere, tarımsal
üretimde çeşitliliğin artırılması, kırsal kalkınmayı
desteklemesi ve yem sanayisine hammadde
sağlaması gibi sebeplerle büyük önem taşıdığını
vurguladı.
Dünyada ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere
çoğu ülkenin biyoyakıt üretimlerini çeşitli şekillerde
desteklediğini ve üretimlerini her yıl artırdıklarını
ifade eden Bayraktar şöyle dedi: “Dünyada
öncelikli olan gıda amaçlı tarımsal üretimdir.
Ancak, gıda temel ihtiyaç maddesi olmakla birlikte
artan enerji fiyatları ülkeleri biyoyakıt üretimine
yönlendirmektedir. Ülkeler biyoyakıt üretimini her
geçen yıl artırırken, Türkiye bu gelişmelerden
uzak kalmamalı, gıda güvenliğini sağladıktan
sonra, dünyadaki gelişmeleri de takip ederek
tarımsal politikalarına biyoyakıt üretimine yönelik
hedeflerini de eklemelidir. Türkiye’de biyoyakıt
üretim çalışmaları 2005 yılında hızlanmış, plansız
ve mevzuat çalışmaları tamamlanmadan kısa
sürede 1-1.5 milyon ton kurulu kapasite ve 90
bin ton fiili üretime ulaşılmıştır. Ancak yasal
olmayan birçok firmanın kayıtdışı ve standartlara
uymayan üretimleri sektörü sıkıntıya sokmuştur.
Biyodizel üretimi için gerekli olan yağlı tohumların
yetersizliğinin de etkisiyle biyodizel üreticileri
de üretimlerini devam ettirememişlerdir. Geçen
süreçte ülkemiz biyoyakıt üretim çalışmaları
biyoetanol üzerine yoğunlaşmıştır. Pankobirlik
tarafından yapılan çalışmalar sonucu biyoetanol
üreten ilk fabrika Konya’da hizmete açılmıştır.
Türkiye’nin en büyük biyoetanol tesisi olan ve
2007 yılında faaliyete geçen fabrika ülkemizde
şeker pancarı tarımının sürdürülebilirliğinin
sağlanması ve ülkeye yarattığı katma değer

açısından son derece önemli bir yatırım olmuştur.
Son yıllarda biyoetanol üretim tesisi sayısı 4’e
çıkarılmıştır.
“EPDK’NIN KARARI
ÜRETİCİLERİ MEMNUN ETTİ”
Türkiye’de şekerpancarı üretiminin biyoetanol
üretiminde
değerlendirilmesine
yönelik
çalışmalar devam ederken, biyoetanol üretiminin
desteklenmesine yönelik EPDK’nın 19 Eylül
2011 tarihinde aldığı karar üreticilerimizi
memnun etmiştir. Kota ile engellenen şeker
pancarı üretiminin kullanım alanının biyoetanole
yönlendirilmesiyle özellikle İç Anadolu Bölgesi
çiftçileri kota sıkıntısını aşarak rahat nefes
alacaktır. Şeker pancarının yoğun olarak
gerçekleştirildiği bölgelerde kurulacak biyoetanol
üretim tesisleri ile şekerpancarı değerlendirilirken
aynı zamanda bölgedeki istihdamın artırılmasına
da katkı sağlanacaktır.”
“KARAR, TÜRKİYE’DE YAĞLI
TOHUM İHTİYACI
DAHA DA ARTIRACAK”
EPDK’nın benzer Kararı biyodizel üretimi için de
aldığına işaret eden Bayraktar EPDK tarafından
alınan karar ile akaryakıt olarak piyasaya arz
edilen motorin türlerine yerli tarım ürünlerinden
elde edilecek biyodizel katkısının 1 Ocak 2014
tarihi itibarıyla en az yüzde 1, 1 Ocak 2015
tarihi itibarıyla en az yüzde 2 1 Ocak 2016
tarihi itibarıyla en az yüzde 3 olma zorunluluğu
getirilmiştir. Türkiye’de biyodizel üretiminin
ar tırılması amacıyla alınan bu karar gıda amaçlı
yağlı tohum ihtiyacını daha da ar tıracaktır. Bu
ihtiyacın karşılanarak ülkemizi 2014 yılına kadar
yağlı tohum açığını kapatıp biyodizel üretecek
seviyeye getirmek için başta GAP, KOP, BAP
gibi büyük sulama yatırımlarının bir an önce
tamamlanması ile yağlı tohum üretiminin
ar tırılması önemlidir. Burada dikkate alınması
gereken önemli husus şudur: 2009 yılında

TZOB Genel Başkanı
Şemsi BAYRAKTAR
toplam yağlı tohum üretimi 2.2 milyon tondur.
Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği verilerine göre
ülkemizde üretilen yağlı tohumlardan elde edilen
yağ miktarı ise 506 bin ton, tüketilen toplam yağ
miktarı ise 1.8 milyon tondur. Görüldüğü üzere
yağ ihtiyacının sadece yüzde 28’i ülkemizde
üretilen yağlı tohumlarla karşılanmaktadır. Yağ
ihtiyacımızın karşılanması amacıyla her yıl yağ
ve yağlı tohumlar ithalatı gerçekleştirilmektedir”
dedi.
“TÜRKİYE’NİN YAĞLI TOHUM ÜRETİMİNİ
ARTIRMA POTANSİYELİ MEVCUT”
2010 yılı itibarıyla Türkiye’nin yağlı tohum
ithalatı 2 milyon 732 bin ton, bitkisel yağ ithalatı
816 bin ton ve bunların işlenmesi sonucu ar ta
kalan küspelerin ithalatı ise 944 bin ton olarak
gerçekleştiğini belir ten Bayraktar bütün bu
ithalat kalemlerine ödenen döviz tutarının ise
2.3 milyar dolar olduğunu vurguladı. Bayraktar,
ithalat miktarları ve ödediğimiz döviz miktarının
her yıl ar tış gösterdiğine dikkat çekti. Türkiye’de
aslında dışa bağımlı olunan yağlı tohumlar
başta olmak üzere, çeltik mısır gibi üretiminin
ar tırılması için gerekli potansiyelin mevcut
olduğunun altını çizen Bayraktar, özellikle GAP
bölgesinde, yağlı tohumların hemen hemen
tamamının üretilebildiğini, ancak GAP bölgesinde
üretimin ar tırılmasına yönelik uzun yıllardır
hedefler olmasına rağmen halen bu ürünlerin
ekilişi oldukça yetersiz olduğunu bildirdi.
Bayraktar, bu potansiyelin değerlendirilerek
üretimin ar tırılmasının sağlanabi-lecek yağlı
tohum açığının kapatılıp biyodizel üretimi
gerçekleştirilebileceğini vurguladı.
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EPDK Başkanı
Hasan Köktaş

PETDER Genel Sekreteri Erol Metin EPDK’nın
kararının, biyodizel ve biyoetanolün üretiminin
desteklenmesi açısından önemli bir adım
olduğunu söyledi. Karar ile yerli tarım
ürünlerinin yeteri kadar üretilmesi, akaryakıta
harmanlamasını sağlayacak kademeli bir
geçişin öngörüldüğünü hatırlatan Metin,
biyoetanolde bir problem olmadığını sektörün
ihtiyaçlarını
karşılayabilecek
üretimin

EPDK Başkanı Hasan Köktaş karara ilişkin yaptığı açıklamada aldıkları kararın
önümüzdeki birkaç yıl içinde hem cari açığın azaltılması hem de yerli tarım üretimi
açısından çok büyük önem taşıdığını belirtti.
Türkiye'nin petrol ihtiyacının çok büyük bir kısmının ithalat yoluyla karşıladığı
dikkate alındığında, bu karar sayesinde, yerli tarım ürünlerinden elde edilecek
biyoyakıtların enerjide dışa bağımlılığı azaltacağını ifade eden Köktaş ayrıca yerli
tarım ürünlerinden biyoyakıt üretiminin teşvik edilmesiyle belirli tarım ürünlerine
olan talebin artacağını ve tarım sektörü için ek gelir ve istihdam imkanı oluşacağını
vurguladı.

olduğunu ifade etti. Motorine ilave edilecek
biyodizel için de 2014’e kadar süre olduğuna
işaret eden Metin, Türkiye’de yerli tarım
ürünü ve yağlı tohum üretiminin artırılmasının
ve yerli tarım ürün politikasının geliştirilmesi
gerektiğini vurguladı. Kararın enerji verimliliği
ve çeşitlilik açısından önemli olduğunu
ifade eden Metin, bunun çevre etkilerinin de
bulunduğunu söyledi.

PETDER Genel Sekreteri
Erol Metin

Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı
BİYOSİAD: Biyodizel Sanayicileri ve
İşadamları Derneği (BİYOSİAD), bu
konudaki düzenlemenin Türkiye’de
yağlı tohum bitkisi tarımına ve
dolayısıyla yerli kaynaklardan elde
edilmiş biyodizel üretimine büyük
ölçüde destek olacağını kaydetti.

ALBİYOBİR: Alternatif Enerji ve
Biyodizel Üreticileri Birliği Derneği
(ALBİYOBİR) dünyadaki biyodizel
uygulamalarının “biyodizelin bitkisel
yağ üretiminin ar tmasını sağlayan
lokomotif
görevi
gördüğünü”
belir terek,
biyodizelle
alternatif
müşteri potansiyeli yaratılmasının
tarıma ve çiftçilere önemli avantajlar
sağlayacağını, “Rekabetin ülkede
yağlı tohum üretimini ar ttıracağını
bundan da Türk tarımı ve çiftçisinin
karlı çıkacağı” görüşünü açıkladı.
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Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı EPDK’nın Biyoyakıt
harmanlama zorunluluğu ile ilgili almış olduğu kararın bir çok yönü ile
Türkiye’ye büyük katma değer yaratacak nitelikte olduğunu söyledi. Cari açığın
azaltılmasında en etkili yöntemlerden biri olan yerli üretilen katma değerin
yükseltilmesi, biyoyakıt sektörünün mevcut düzenlemeler ile kolaylıkla hayata
geçirebileceği bir konu olduğunu belirten Boravalı, zorunluluğun başlaması ve
kademeli olarak artmasının ise kurulun konuya ne kadar ciddiyet ve sorumlulukla
yaklaştığının bir göstergesi olduğunu söyledi. Geçmişte yasal düzenlemeler
tam hayata geçmeden ve planlama kapsamlı düşünülmeden sektörün hızlı ve
kontrolsüz bir büyüme sürecine girdiğini ve birçok işletmenin kısa süre sonra
değişen şartlar yüzünden sıkıntıya düştüğünü hatırlatan Boravalı, şöyle devam
etti: “Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren 6 dağıtıcı firma, hem biyoethanolde,
hem de biyodizelde yaklaşık 2 yıldan beri az sayıda ancak kurumsal yapıdaki
biyoyakıt üreticileri ile biyoyakıt harmanlama yapmaktaydı. Sektör geneli,
yurtdışında yüzde 7’lere kadar varan harmanlama uygulamasını izlemekte
ancak yurtiçinde harekete geçmede pazar genelini kapsayacak bir zorunluluk
beklentisi içerisindeydi. Bu karar ile EPDK, ülkemizde bugünün rakamları ile
yıllık 350 Milyon TL’den başlayarak 1 Milyar TL’ye kadar kademeli olarak
artacak bir kaynağın ithal ikamesi ile tarım sektörüne, yani Anadolu toprağını
işleyen ekiciye aktarılmasına imkan sağlamıştır. Aynı zamanda, kademeli geçiş
ile birlikte, sektörün geçerli kalite standartlarında ve akaryakıt sektörünün
beklentilerine uygun biyoyakıt ihtiyacını karşılayacak tesislerin kurulmasına
piyasanın serbest rekabet şartları içerisinde gelişmesine imkan tanımıştır.”
Önemle altının çizilmesi gereken bir konunun çıkan harmanlama zorunluluğunun
sadece yerli tarım ürünlerinden Türkiye’de üretilecek biyoyakıtları kapsaması
olduğunu belirten Boravalı, “Uygulama tam kapasite ile hayata geçtiğinde
araçlarımıza her doldurduğumuz 1 depo yakıt sayesinde 10 metreküp tarım
toprağını ekime/işlemeye kazandırılmış olacağız” dedi. Bu arada Türkiye’de
biyodizel üretiminin oldukça düşük olduğuna dikkati çeken Boravalı, düzenleme
ile birlikte yakıt amaçlı kullanılan tarımsal ürün üretiminin artacağını savundu.

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk,

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik
Günü’nü kutladı
“Birlik ruhu, her Sorunun çaresidir”
Birleşmiş Milletlerin 2012 yılını Dünya
Kooperatifler Yılı ilan ettiğini belirten Pankobirlik
Genel Başkanı Recep Konuk, “Kooperatif
girişimler daha iyi bir dünya yaratır” şeklindeki
dikkat çekici sloganla 2012’ye adım atmaya
hazırlandıklarını ifade etti. Recep Konuk,
Birleşmiş Milletlerin, 2012 yılını Kooperatifler
Yılı ilan etmesindeki amacın sosyal ve istisadi
kalkınmanın nimetlerini daha geniş kesimlere
ulaştırmak olduğunu söyledi.
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, 21
Aralık Dünya Kooperatifçilik günü dolayısıyla
yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı;
“Modern kooperatifçiliğin değişmez ilkeleri ve
hedefleri arasında; yoksullukla mücadelede
geniş kesimlerin iktisadi güç birliği yapmalarını
sağlayacak zemini hazırlayarak, iktisadi faaliyet
alanlarının genişlemesini sağlamak. Tek tek
küçük, ancak birleşince büyük bir iktisadi güç
haline gelecek atıl kaynakların birleşmesini
temin ederek, geniş toplum kesimlerine refahı
yaygınlaştırmak bulunmaktadır.
Elbette BM öncülüğünde dünya, bu hepimizin
tezahür etmesini istediği, isteyeceği, kooperatifçi
olsun olmasın geniş toplum kesimlerinin
üzerinde mutabakat sağlayacağı bu hedeflerin
tamamına 2012 yılında ulaşmayacak. Ancak BM
suya bir taş atacak ve attığı taşın etkisinin hale
hale büyümesini amaçlayacak. Bu hedeflerin
gerçekleşmesi için tüm dünyada eş zamanlı
adım atılmasına öncülük edecek. Konuya
dikkat çekecek, bir kooperatifçilik modasının
tüm dünyada esmesini sağlamaya çalışacak,
düzenleyeceği etkinliklerle tecrübe ve birikimlerin
paylaşılması için zemin hazırlayacak, örnek
ve saha başarısı kanıtlanmış uygulamaların
yaygınlaşmasına destek verecek.”
“Ülkemiz de 2012 Dünya Kooperatifler yılı öncesi
geniş bir katılımla kooperatifçilik strateji belgesini
hazırladı” diyen Pankobirlik Genel Başkanı Recep
Konuk, açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Ülkemiz,
kooperatifçiliğimizin
zaaflarını
ve fırsatlar ile güçlü yönlerimizi tespit etti.
Kooperatifçiliğe yeni bir ivme kazandırarak, geniş
toplum kesimlerinin refah düzeyini yükseltmek,
kooperatif girişimleri destekleyerek üretim
düzeyini arttırmak için yapılacakları 43 ana başlık
halinde sıraladı. Tüketicilerden, dezavantajlı
guruplara, esnaf ve sanatkarlardan, küçük
ve orta boy işletmelere kadar tüm kesimleri
kooperatif girişimler bünyesinde reel ekonomiye
dahil etmeyi hedefleyen strateji belgesinde
önem atfedilen, gelecek için büyük beklentilerle
işaret edilen sektör ise tarım sektörü ve üretici
kooperatifleri oldu.
Bir üretici kooperatifi olarak biz de hem ülkemizin
büyük hedeflere yürürken kooperatifçiliğe

atfettiği önem ve anlamın farkındayız hem de
Birleşmiş Milletlerin Dünya Kooperatifler Yılı
ilan ettiği 2012 yılını heyecanla beklerken, bu
yıl vesilesiyle Türk Kooperatifçiliğinin de güçlü
ve büyük adımlar atmasına katkı vermeye
hazırlanıyoruz. Arkamızda büyük bir birikim,
tecrübe ve kooperatifçiliği daha etkin bir konuma
taşıyacak bir kültürün, bu toprakların hayat
tarzının varlığından güç alarak.
Çünkü biz biliyoruz ki, bizim medeniyetimiz bugün
imrenerek baktığımız gelişmiş ekonomilerin
bundan sadece bir asır önce keşfettiği
kooperatifçiliğin daha gelişmiş modellerinin
müellifidir. Ahilik, loncalar, imece bizim
medeniyetimizin duygu, vicdan, dayanışma,
yardımlaşma ve insani boyutla da zenginleştirdiği
ve halen gelişmiş kooperatif uygulamalarının
bile seviyesine erişemediği sosyo-ekonomik
örgütlenmelerdi. Hem kültürü, hem sosyal
hayatı, hem inancı, hem de medeniyet tarihi
dayanışmaya, el ve güç birliğine müsait olan
milletimizin, kooperatifçilikten refah ve zenginlik
üretmek için tek ihtiyacı biraz destek ve teşviktir.
Kendimizi keşfetmektir. Kendimizi keşfettiğimiz
de bugün çağdaş ve gelişmiş dediğimiz
uygulamalar için bile Türk Kooperatifçilik Modeli
ortaya çıkacaktır.”
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk,
“Pancar Kooperatifleri olarak bizler maddi ve fikri
zeminde yaşanan zorluklara rağmen kendimizi
keşfederek geliştirdiğimiz modelin başarısını
sahada ispatladık” diyerek, ilk şeker fabrikasını
el ve güç birliği ile Türk çiftçisinin kurduğunu,
adı kooperatif olmasa da modelin ruhunu
yakalayarak, sosyo-ekonomik tarihi birikimine
sahip çıktığını ispat ettiğini vurguladı.
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk ispat
edilmiş ekonomik modelle kooperatif çatısı
altında yarım asrı aşkın süredir, refahın ve
zenginliğin tarlaya, üreticiye ulaşması için

mücadele verdiklerini belirterek konuşmasını
şu sözlerle bitirdi;
“Üretici kooperatifleri olarak başladığımız
yolculukta üretimden, toplu girdi teminine,
oradan tarımsal sanayiye ve sanayicilikten
de teknoloji üretimine uzanan bir süreç
geliştirdik. Ve bir fark ortaya koyduk çağdaş
kooperatifçiliğe göre; modeli vicdanla, insan
merkezli yaklaşımla, sosyal sorumlulukla
zenginleştirdik. 1.672.000 insanımız güçlerini
31 kooperatifte birleştirdi ve tüm ülke sathında
birlik ruhunu canlandırırken, modern tarımın
yaygınlaşmasına, refah ve zenginliğin gözden
ırak hanelere ulaşmasına öncülük etti.
Adını bugünkü modelden alan, ancak
ilhamı kendi medeniyet tarihinde olan bir
kooperatifçilik modelinin başarısını uygulamada
ispatlamış pancar üreticileri kooperatifleri
olarak, 2023 yılında kendisine büyük hedefler
çizmiş ülkemizin bu hedeflerine ulaşması için
herkesin taşın eline altını koyması gerektiğini
biliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirme de en
önemli dayanaklarımızdan birinin de kooperatif
girişimler olacağına inanıyoruz.
İlhamını
Anadolu’nun birikiminden alan, kurduğu
modeli insani duygu ve davranış kalıplarıyla
zenginleştiren, iddiasına ilk günkü gibi kararlılıkla
sahip çıkan ve elde ettiği tecrübe ve birikimle
Türk Kooperatifçiliğine ve ülke ekonomisine
katkı verme azim ve kararlılığından asla taviz
vermeyen, refah ve zenginliğin her kesime
ve herkese ulaşmasını amaç edinen Pancar
Üreticileri Kooperatifleri ve onun sahipleri
adına, birlik ruhunun her meselenin çaresi
olduğunu hatırlatarak ve Türk Kooperatifçiliğine
emek vermiş değerli büyüklerimizi bir kez daha
rahmet ve minnetle anarak, daha iyi bir dünya
için kooperatif girişimlerin daha etkin konuma
gelmesi dileğiyle 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik
Gününü kutluyorum.”
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TÜRKİYE’NİN ÜRETEN GÜCÜ
KONYA ŞEKER

KONYA ŞEKER FABRİKASI
Ticari anlamda gelişmesini üreticilere yatırım ve hizmet olarak
yansıtan Konya Şeker, son 12
yılda gösterdiği önemli gelişme
ile tabana yayılmış sermayenin
doğru yönetildiğinde nelere
muktedir olduğunu kanıtlayan
örnek bir kuruluş oldu.
Konya Şeker, Türkiye’nin üreten
gücüdür.

TORKU ŞEKER / ŞEKER GRUBU
Konya Şeker, şeker grubundaki ürünlerini
Torku üst markasıyla piyasaya sunmuştur. 25

fabrikalı Türk Şeker’den sonra iki fabrikasıyla
Türkiye’nin ikinci büyük şeker üreticisi olan

Konya Şeker, Türkiye’de üretilen pancar
şekerinin yaklaşık % 25’ini üretmektedir.
Türkiye’de tüketilen her 4 kilo şekerden
1 kilosu Konya Şeker ve Çumra Şeker
Fabrikaları’nda üretilmektedir. Konya Şeker’in
ana faaliyet alanı şeker üretimidir. Konya
Şeker’in Torku markalı şekerleri üreticiden
tüketiciye direk olarak ulaşmaktadır.
Konya Şeker şeker grubunda yüzde 100
doğal şeker pancarından ürettiği toz şeker,
küp ve paket şeker, pudra şekeri, şeker
damlası, kandis şekeri ve baklava şerbetini
“Torku” üst markasıyla tüketicinin beğenisine
sunmuştur.

KANDİS ŞEKER
Kandis Şeker Üretim Tesisi
Türkiye’de ilk defa Konya Şeker tarafından kurulan
Kandis Şeker Üretim Tesisi’nde günlük 500
kilogramlık üretim yapılmaktadır. Tek bir kristal şeker
tanesinin büyütülmesi ile elde edilen kandis şeker
500 gramlık ambalajlarda tüketiciye sunulmaktadır.
BAKLAVA ŞERBETİ
Konya Şeker tarafından üretilen baklava ve
tel kadayıf şerbeti Çumra Şeker Entegre
Tesisleri’nde üretilmektedir. Yüzde 100 pancar
şekerinden üretilen, GDO içermeyen baklava
ve tel kadayıf şerbeti Türkiye’de ilk kez Konya
Şeker tarafından üretilmiştir. Sıvı şeker tesisinde
üretimi gerçekleştirilen baklava ve tel kadayıf
şerbetinin üretim aşamasında katkı maddesi
kullanılmamaktadır.
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ÇUMRA ŞEKER ENTEGRE TESİSLERİ
Çumra Şeker Entegre Tesisleri, 25 Eylül 2004
tarihinde binlerce üreticinin coşkulu katılımıyla
işletmeye açıldı. Dünyanın en modern,
Türkiye’nin en büyük şeker fabrikasıyla birlikte 7
adet fabrika, 2 adet sera ve fidan üretim merkezini
bünyesinde bulunduran Çumra Şeker Entegre
Tesisleri; Türk çiftçisinin öz sermayesiyle,
borçsuz olarak ve bir takvim yılı gibi rekor bir
sürede tamamlandı. Tesisin bir diğer özelliği
ise tasarımının neredeyse tamamının Türk
mühendislerce yapılmasıdır.
Entegre tesis mantığıyla projelendirilen ve
kullanılan hammaddenin tamamını fiyatlandıran
(her aşamada ürünü ve atığı değerlendiren),
atıkların
değerlendirilmesini
de
sağlayan
(enerji, su, ürünle gelen toprak) Çumra Şeker;
Türkiye’nin en modern ve en büyük şeker
fabrikasıdır. ISO 9001 ve ISO 22000 Kalite
Yönetimi ve Gıda Güvenliği Belgelerine sahip
tesis, 10 bin noktadan bilgi alan bilgisayarlı
otomasyon sistemi ile idare edilmektedir. Kuru
Sistem ile pancarı işlemeye alan ve günde 2 bin
ton şeker üretebilen tesis, 25 km. yarıçaplı ekim
alanından ham madde temin edebilen dünyanın
tek şeker fabrikasıdır. Enerji maliyetini asgariye

indiren akışkan yataklı kazana sahip tesiste,
otomatik nem ve sıcaklık kontrolü sayesinde
ürün kalitesini uzun süre muhafaza edebilen 80
bin tonluk dikey şeker silosu mevcuttur.
Çumra Şeker Fabrikası, bölgedeki tarımsal
üretim hacmini arttırarak üreticiler için yeni bir
gelir kalemi oluştururken, teknolojik üstünlükleri
ile şeker sektörünün rekabetçi yapısını da
güçlendirmektedir.
Çumra Şeker Entegre Tesisleri’nin özellikleri ve
ilkleri;
• Günlük nominal pancar işleme kapasitesi 16
bin 500 ton/gün olan Tesis, Türkiye’nin en büyük
üretim kapasitesine sahip şeker fabrikasıdır.
• Tesis, enerji maliyetini asgariye indiren en modern
akışkan yataklı kazana sahip tek şeker fabrikasıdır.
• Türkiye’nin, şeker pancarından sıvı şeker
üreten ilk tesisidir.
• Çevrecilik değerleri açısından, yılda 2
milyon fidan üreten sektörün tek ve en çevreci
fabrikasıdır.
• En modern arıtma tesislerine sahip tek şeker
fabrikasıdır.
• Bu fabrikada, şeker sektörü ile ilgili teknoloji
en iyi hangi ülkede üretilmişse, orijinalinden ve
en ucuz maliyetle alınmaktadır.
Özet olarak; en iyilerden en iyi şartlarda dünya

karması bir tesis kuruldu.
Toplam 340 milyon dolar yatırım maliyetine
sahip olan Çumra Şeker Entegre Tesisleri’nde
yılda;
• 280 bin ton kristal şeker,
• 10 bin ton küp şeker,
• 150 bin ton sıvı şeker,
• 2 bin ton çikolata,
• 2 bin 160 ton sert şeker,
• 84 milyon litre biyoetanol,
• 70 bin ton melas,
• 360 bin ton karma yem üretebilmektedir.
Çumra Şeker Fabrikası; 16.03.2006 tarihinde
TÜV NORD, TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme
A.Ş.’den ISO 9001 - 2000 (Kalite Yönetim
Sistemi) ve ISO - 22000 Gıda Güvenlik Sistemi
sertifikalarını aldı.
Çumra Şeker Entegre Tesisleri’nin, bölge ve
Türkiye ekonomisine sağladığı katkılar şunlardır:
• Bölge çiftçisine tarımsal destek sağlandı.
• Çiftçilerin eğitimine katkı sağlandı.
• Çiftçilerin geliri artırılarak refah seviyeleri yükseltildi.
• Elde edilecek yan ürünler sayesinde bölgede
hayvancılığın ve
besiciliğin gelişmesi sağlandı.
• Kırsal alandan şehre göçün önlenmesine katkı
sağlandı.

bir alandan temin edebilen, Türkiye’nin en büyük
şeker fabrikasıdır. Çumra Şeker Fabrikası’nın
işletmeye alındığı 2004 yılından itibaren her
geçen kampanya döneminde işletme değerleri
optimal normlara ulaşmaktadır.
Şeker üretim süreci adımları Konya Şeker
Fabrikası’nda uygulanan teknolojiye benzemekle
beraber;
• Kuru pancar boşaltma sistemi,
• Su halkalı kireç ocağı,
• Şerbeti kendi ağırlığı ile süzen koyulaştırma
filtreleri,
• Düşey film tephir istasyonu (şerbet buharlaştırıcılar),
• Eritmeli santrifüjler,
• Katlı vakum aparatları,
• Rafineri proses akış döngüsü,
• Birleştirilmiş rafineri vakum kondansatör sistemi,
• Şeker silosu,
• Merkezi tam otomasyon
gibi yeni teknolojilerin kullanılması Çumra Şeker
Fabrikası’nın üstünlükleri arasında sayılabilir.
İşlediği pancarın büyük bir kısmını fabrika
sahasında stoklama imkânına sahip olan
tesis, bu yolla işleyeceği pancar üzerinde en
etkili kontrolü sağlamakta ve olumsuz iklim
koşullarından kaynaklanan pancar naklindeki
aksamalar bertaraf edilmektedir.

•
İstihdam
alanı
yaratılarak,
işsizliğin
önlenmesine katkı sağlandı.
Çumra Şeker Entegre Tesisleri’nin bünyesinde
bulundurduğu fabrika ve birimler:
• Şeker Üretim Tesisi
• Sıvı Şeker Üretim Tesisi
• Arı Yemi Şurubu Üretim Tesisi
• Sert Şeker Üretim Tesisi
• Fondan Şeker Üretim Tesisi
• Çikolata, Bisküvi, Gofret, Kek Üretim Tesisleri
• Şekerli Mamüller Üretim Tesisleri
• Küp Şeker Üretim Tesisi
• Paketli Şekerler Üretim Tesisi
• Kandis Şeker Üretim Tesisi
• Biyoetanol Üretim Tesisi
• Buharlı Küspe Kurutma Tesisi
• Çumra Yem Üretim Tesisi
• Tarımsal Ar-Ge
• Fidan Üretim Merkezi
• Seralar

Üretilen sıkılmış küspenin bir kısmının sucuk
tabir edilen balyalama sistemi ile beraber 1000
ve 1200 kg’lık balyalar şeklinde paketlenerek
tüketiciye sunulması da Konya ve Çumra Şeker
Fabrikaları’nda uygulanan yeni teknolojilerden
biridir. Böylece sıkılmış küspenin çok kısa olan
dayanma ömrü, 2 yıla kadar uzatılmakta ve
ekonomiye katkı sağlanmaktadır.
Ürettiği
şekerle
beraber
özellikle
enerji
entegrasyonu anlamında üsteki diğer fabrikaların
da merkezinde bulunan şeker fabrikası, üssün
denge unsuru konumundadır.
Çumra Şeker Fabrikası’nda Endüstriyel Atık
Su Arıtım Tesisi de bulunmaktadır. Bu tesis,
aerobik ve anaerobik arıtım kademelerinden
oluşan biyolojik bir atık su arıtım tesisidir. 2004
yılında kurulan bu tesisin arıtım kapasitesi 3
bin 600 m3 kirli sudur ve kirlilik derecesi olarak
10 bin mg/l kimyasal oksijen ihtiyacına kadar
olan suları arıtma kabiliyetine sahiptir. Yeni
tesislerin devreye girmeleri neticesinde ortaya
çıkan kapasite ihtiyacı, 2007 yılında anaerobik
bölümün kapasitesinin 150 m3/h’ten 300 m3/
h’a çıkarılmasıyla çözüme kavuşturuldu.
Çumra Şeker Fabrikası’nda, Kristal Şeker /50
kg Çuval, Bigbag, Dökme / Melas / Yaş Küspe
/ Dökme ve Balya/50 kg paketli küspe üretimi
yapılmaktadır.

ÇUMRA ŞEKER TESİSLERİ
Çumra Şeker Fabrikası, dünyada pancar şekeri
üretiminde kullanılan en son teknolojinin
uygulandığı, merkezi endüstriyel otomasyona
sahip, günlük nominal pancar işleme kapasitesi
16 bin 500 ton/gün olan ve günde 2 bin ton
şeker üretebilen, hammaddesini 25 km. yarıçaplı
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SIVI ŞEKER ÜRETİM TESİSİ
Türkiye’de ilk defa Çumra Şeker Entegre
Tesisleri’nde kurulan Sıvı Şeker Üretim Tesisi,
piyasaya sunduğu yüksek kaliteli pastörize
edilmiş sıvı şeker ve invert şekerle pazardaki
önemli bir açığı kapattı. Sıvı şeker, şeker
veya tatlandırıcı kullanılan tüm ürünlerde
kullanılabilmektedir. Özellikle gazlı içecek
sektörünün, şekerleme ve reçel sanayinin yoğun
talebiyle karşılaşılmaktadır. Sıvı Şeker Üretim
Tesisi kurulduğunda, günde 220 ton sıvı şeker
üretim kapasitesi ile çalışmaktaydı. Yapılan ilave
yatırımlarla tesisin üretim kapasitesi 600 ton/
güne çıkarıldı. Tesis otomasyon sisteminde
çalışmaktadır. Tüm fabrikanın, tankların,
tankerlerin CIP sistemi otomasyonla kontrol
edilerek satılan ürünler mühürlü ve sertifikalı

olarak nakledilmektedir. Sıvı Şeker Üretim Tesisi,
ISO 9000, ISO 22000 ve HACCP belgelerine
sahiptir. Endüstriyel olarak satılan sıvı şekerin
imalathanelere ve mutfaklara girmesinin
kararlaştırılmasıyla, Şeker Damlası adıyla
çeşitli ambalajlarda ve boyutlarda piyasaya
sunuldu. İlaç sanayinde kullanılabilmesi için
Sağlık Bakanlığı’nca uygunluk belgesiyle
ruhsatlandırıldı. Pek çok gelişmiş ülkeden önce
ülkemizde üretimi gerçekleştirilen sıvı şekerin
tek üreticisi Konya Şeker’dir.
Yıllık 150 bin ton üretim kapasitesine sahip
tesiste, sanayide kullanılan ve toplum sağlığı
açısından ciddi şüpheler taşıyan alternatif
tatlandırıcıların yerine kullanılmak üzere,
sağlıklı ve doğal pancar şekerinden üretim
yapılmaktadır. Doğal ve katkısız olarak sıvı
şeker üreten tesiste gazlı içecek üreticileri ile
şekerli mamul üreticilerinin yanı sıra sürekli

gelişen ürün portföyü ile pastane ve evsel
tüketime yönelik ürünler de geliştirilmektedir.
Sıvı şekerden sonra, invert şeker, tel kadayıf
ve geleneksel tatlılarımızda kullanılmak üzere
%100 pancar şekerinden üretilen baklava ve
tatlı şerbeti üretimine de başlayan tesiste,
ürünler hem sanayi hem de evsel tüketime
göre tüketiciye ulaştırılmaktadır. Baklava ve
tatlı şerbeti büyük üreticiler ile pastanelere
yönelik ambalajların dışında perakendeye
hitap edecek şekilde de pazara sunulmuştur.
Şeker sektörüne sağlıklı ve doğal bir ürün
kazandırmanın yanı sıra tesis, pancar
şekeri pazarını koruyarak ve genişleterek
pancar üreticisinin üretiminin sürekliliğine
ve sürdürülebilirliğine hizmet etmektedir.
Pancar şekerinin kullanım alanını genişleten
tesisin pazarı genişletici etkisi, tarımsal üretim
hacminin de artmasına imkân tanımaktadır.

SERT ŞEKER VE ŞEKERLİ MAMÜLLER,
HELVA VE LOKUM ÜRETİM TESİSİ
Sert Şeker Üretim Tesisi’nde, Torku
üst markasıyla geniş bir aroma ve
çeşitlilikte sert şeker üretilmektedir. Bu
tesis, içi sıvı aroma dolgulu olan sert
şeker üretimiyle Türkiye piyasasına
farklılık getirmektedir. Bu tesiste sert
şeker üretiminin gıda güvenliği ve
kalite standartlarına uygunluğunu
tescilleyen, ISO 9001 ve HACCP
sertifikasyonları, dünyada kabul gören
bir kurum olan TÜV-NORD’un onayıyla
alındı. 2007’de bu belgelere ISO
22000 de eklendi.
Tesis, şekerin girdi olarak kullanıldığı

ARI YEMİ ÜRETİM TESİSİ
Arıcılıkta koloni varlığı bakımından dünyada
3’üncü sırada, bal üretimi açısından ise 4’üncü
sırada yer alan ülkemizde, kovan başına
verim 16 kg civarında ve düşük düzeydedir.
Bunun en büyük nedeni, arının yazın üretmiş
olduğu balın yüzde 35’inin, arıya kış yemi
olarak kovanda bırakılmasıdır. Tesis bu kaybı
önleyebilmek ve verim artışını sağlayabilmek
amacıyla kuruldu. Arı sağlığı konusunda hassas
olan ürün, renklendirilerek üretilmektedir ve
arıların bal yaptığı dönemde kullanımının önüne
geçilmektedir. Bal üretimindeki sahteciliğe
karşı da önlem alınmaktadır. Ülke arıcılığının
geleceğine yapacağı katkının yanı sıra tesisin
bir diğer katkısı da, şeker pancarı üretiminedir.
Pancar şekerinin kullanım alanını genişleten
tesisin, pazarı genişletici etkisi ile tarımsal üretim
hacmini de arttırması beklenmektedir.
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nihai
ürünleri
de
üreterek,
oluşacak katma değerin tarım
sektöründe kalmasını sağlamak,
üretici ortakların refah seviyelerini
yükseltmek amacıyla kuruldu. Tesis,
iç pazara ve ihracata yönelik üretim
yapmaktadır. Üretim bantları ve
teknolojisi açısından benzerlerine
göre üstünlükleri olan tesisin ürettiği
sert şeker ve şekerlemelerde de yine
temel ilke sağlıklı, doğal ve katkısız
üretimdir. Tesiste ayrıca, geleneksel
ürünler olan lokum ve helva üretimi
gerçekleştirmektedir.

BİYOETANOL ÜRETİM TESİSİ
84
milyon
litre/yıl
üretim
kapasiteli
Biyoetanol Tesisi, şeker üretimi sonrası
çıkan atığı değerlendirmek amacıyla kuruldu.
Tesisteki biyoetanol üretimi, Türkiye Kurulu
Kapasitesi’nin % 56’sına karşılık gelmektedir.
Tesiste
üretilen
biyoetanolün
gelişmiş
ülkelerde çevreci yaklaşımlarla kullanımı
zorunlu ve yaygındır. EPDK’nın aldığı karar ile
piyasaya akaryakıt olarak arz edilen benzin
türlerine, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren
en az % 2, 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle de
en az % 3 oranında yerli tarım ürünlerinden
üretilmiş biyoetanol ilave edilmesi zorunlu
kılınmıştır. EPDK’nın aldığı karar çerçevesinde
biyoetanolün 2013 yılından itibaren benzine
karıştırılmaya
başlanmasıyla
ülkemizdeki
benzinli araçların her ikisinden biri Konya
Şeker’in ürettiği biyoetanolü içeren akaryakıtı
kullanacaktır. Hibrit araçlarda % 85’e kadar
kullanılabilen biyoetanol, kullanım oranına
göre egzoz gazı emisyonlarını % 74’e kadar
azaltması nedeniyle, BM İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi ve Türkiye’nin de
imzaladığı Kyoto Protokolü çerçevesinde
desteklenmektedir. Biyoetanolü değerli kılan
bir diğer sebep ise enerji temini bakımından
dışa bağımlı olan ülkemizde, bu ürünün
tamamen yerli üretimle ve tarımsal hammadde

veya atıklardan üretilebiliyor olmasıdır. Bu
çerçevede ülkemizin enerji hammaddesi
ithaline yaptığı ödemeleri dolayısıyla dış
ticaret açığını azaltıcı etkisi olan biyoetanolün
asıl önemli etkisi, hammadde üretiminin
yapıldığı
tarım
sektörünedir.
Tarımsal
üretimin kullanımını arttıran ve kırsalda ek
istihdam oluşturan biyoyakıtlar, kullanımın
yaygınlaşması
halinde
yan
sektörleri
de
etkileyerek
ekonomik
canlanmaya
hizmet edecektir. Tesis, bu amaçların
gerçekleştirilmesi ve işletme prosesinde
ortaya
çıkan
atıkların
değerlendirilerek

ekonomik değere dönüştürülmesi amacıyla
kuruldu.
TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA BİYOETANOL
Türkiye’de toplam üretim kapasitesi 132
bin m3 olup; Konya Şeker 84 milyon litre
kapasitesi ile Türkiye ihtiyacının % 56’sını
karşılayacak
durumdadır.
Biyoetanol,
benzinle çeşitli oranlarda karıştırılarak, yeni
nesil benzinli araçlarda her hangi bir değişime
gidilmeden ya da hibrit araçlarda yüzde
100 oranında kullanılabilmektedir. Gelişmiş
ülkelerde çevreci yaklaşımlarla kullanımı
zorunlu ve yaygındır.
üretici ortakların münavebe (Şeker pancarı aynı
araziye 4 yılda bir ekilebilmektedir. Üreticilerin
pancar ekmedikleri dönemde ektikleri ürünler
münavebe ürünleridir. Bunlar; buğday, mısır,
arpa vb…) ürünlerinin de değerlendirilmesidir.
Bu sayede üretici ortaklarla pancar dışında da
sözleşmeli ürün ekimi devam etmekte, şirket ile
üretici ortakların bağı sürekli hale gelmektedir.
Böylece üreticilerin tarımsal faaliyeti iktisadi
açıdan değer kazanmaktadır. Türkiye’deki en
büyük üretim kapasitesine sahip olan tesis,
hem pancardan şeker üretimi sonrası çıkan
yan ürünlerin ekonomik değerinin arttırılması,
hem de 4 yılda bir ekilen pancarın dışında
üreticilerin münavebe bitkisi olarak ektikleri yem
bitkilerinin değerlendirilmesi amacıyla kuruldu.
Mısır, arpa gibi bölgesel üretim desenine uygun
ürünlerin kullanım alanını genişleten ve talebi
arttıran tesis, bu etki ile birlikte hayvancılıkta da
verimliliği yükselterek, bölgedeki hayvan varlığını
çoğaltarak üretici gelirlerini çeşitlendirmeyi ve
arttırmayı hedeflemektedir.

YEM FABRİKASI
Türkiye’nin “En” büyük yem fabrikası Çumra
Yem, 60 ton/saat kapasiteli en son teknolojiyle,
hammadde alım ve silolama kapasitesiyle,
optimum düzeydedir. Tesiste, 10 adet dikey
silo bulunmakta olup; yaklaşık 35 bin ton
hububat konulabilmektedir. Her siloda alt ve üst
havalandırma sistemleri mevcut olup; otomatik
olarak devreye girip, çıkabilmektedir. Akıcı
olmayan hammaddeler için de 3 adet yatay
ambar mevcuttur. Ayrıca stoklama ihtiyacı
olması ihtimaline karşı 1 adet mamul ambarı da
mevcuttur. Tesis, çift hattan oluşmaktadır. Tesiste
kurulan laboratuar ile gelen hammaddelerin
ve üretilen yemlerin analizi yapılarak, yemlerin

belirtilen kriterlere uygunluk ve kalite yönünden
istenen standartlarda olması sağlanmaktır.
Türkiye’nin en modern ve en büyük tesisi Çumra
Yem’de, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve özel
yemler olmak üzere her çeşit yem yapılmaktır.
Tesiste, Palet, granül başta olmak üzere
Şeker Yem markasıyla üretim yapılmakta ve
hayvancılık sektörünün tüm ihtiyaçlarına cevap
verilebilmektedir. Sığır besi yemi, sığır süt yemi,
toklu yemi, koyun süt yemi, buzağı başlangıç
yemi, buzağı büyütme yemi, çeşitlerinin yanı
sıra zenginleştirilmiş yem üretimi kapsamında
üniversite–sanayici ve TÜBİTAK işbirliğiyle
yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde
granüle yem üretimine de başlandı. Tesisin
yem üretimiyle hayvancılığa yaptığı katkının
yanı sıra bir diğer özelliği, pancar tarımı yapan
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ENDÜSTRİYEL ATIK SU ARITMA TESİSİ
Çevreye duyarlılık bilinci ile hareket eden
Konya Şeker, son teknoloji ürünü Endüstriyel
Atık Su Arıtma Tesisi yatırımını, 17 milyon
942 bin 773 dolarlık yatırımla tamamladı.
Bu yatırımıyla kullandığı suda yüzde 50
tasarruf sağlarken, arıtılan suyun da tarımsal
sulamada kullanılmasına imkan yarattı. Bu
çerçevede pancarla birlikte fabrikaya gelen
toprak, geri kazanılmak amacıyla tekrar tarlaya
dönecek şekilde projelendirilmektedir, böylece
verimli tarım arazilerinde taşınmadan dolayı
oluşacak erozyonun önüne geçilebilmektedir.
Geri
kazanılan
topraklar,
ağaçlandırma
çalışmalarında kullanılmaktadır.

SEYDİBEY TARIM ÜRÜNLERİ İŞLEME ENTEGRE TESİSİ
DONDURULMUŞ PARMAK PATATES İŞLETMESİ (PRATİKO)
Ham patatesin işlenmesini ve böylece
üreticinin ürettiği ürünün katma değerli
bir ürün haline gelmesini amaçlayan ve
üretici ortaklarının münavebe ürünlerini
değerlendirmek amacıyla kurulan tesis 2009
Ocak ayında üretime başlamış ve iki yıl gibi
kısa sürede dondurulmuş parmak patates
pazarında % 25’lik paya ulaşmıştır. Tesiste
devreye giren üretim bantları ile mamul ürün
çeşidini arttırılarak, patates kroketi ile soğan
halkası üretimine de başlandı ve pazara
girişiyle birlikte sektör lideri olan Konya Şeker
5 bin kg/saat nihai ürün proses hatlı tesiste
kapasitesini iki katına çıkaracak yeni yatırım
kararını almıştır.
Tesis dünyanın, en tanınmış fast-food
zincirlerinin tedarikçiliğini yapmaktadır. Tesisin
patates kabuğu gibi atıklarının değerlendirilmesi
için biyogaz tesisi yatırımını projelendiren
Konya Şeker, bu tesisini de tamamlamış
ve işletmenin enerji ihtiyacının önemli bir
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kısmını bu kaynaktan karşılamaya başlamıştır.
Dondurulmuş parmak patates sektöründe
işletmelerin,
hammaddenin
yetiştirildiği
bölgelere yakın noktalara kurulması, girdi
maliyetlerini büyük oranda düşürmektedir. Bu
nedenle Konya Şeker dondurulmuş parmak
patates üretim tesisi için yatırım yeri olarak
Seydişehir ve Beyşehir bölgesini seçti.
Tesiste, üretimin tamamı yerli sermayeye
ait
işletmelerce
gerçekleştirilmektedir.
Dondurulmuş parmak patates üretimi için
Seydişehir ve Beyşehir Bölgesinde, sözleşmeli
sanayilik patates ekimi gerçekleştirilmekte
ve çiftçilerin sertifikalı patates tohumluğu
ihtiyacını karşılamak amacıyla da patates
tohumluğu üretimi yapılmaktadır. Tesiste
devreye giren üretim bantları ile mamul
ürün çeşidi arttırılarak, patates kroketi ile
soğan halkası üretimine de başlandı. Tesis
dünyanın, en tanınmış fast-food zincirlerinin
tedarikçiliğini yapmaktadır. Tarımsal üretim

hacmini yükseltmeyi hedefleyen tesisin
devreye girmesi ile bölgedeki sanayi tipi
patatesin tarla fiyatları
% 33 oranında
yükseldi, buna karşılık dondurulmuş paket
patates fiyatları ise düştü. Tesisin atıklarının
değerlendirilmesi için biyogaz tesisi inşaatına
başlandı. Yeni üretim döneminde devreye
girecek biyogaz tesisi ile patates kabuğu
ve diğer atıklardan elde edilecek biyogaz ile
tesisin enerji ihtiyacının önemli bir kısmının
giderilmesi planlanmaktadır. Tesisin işleyeceği
patatesin depolanmasında kullanılmak üzere
ülkemizde bir ilk gerçekleştirilmiş ve bölgenin
doğal yapısından istifade edilerek 10 bin ton
kapasiteli bir doğal depo inşa edilmiştir. Enerji
harcanmadan ham patatesin depolanmasını
sağlayacak
yatırım
sayesinde
tesisin
enerji tüketimi asgari seviyeye düşerken,
patateslerin doğal ortamına yakın özelliklerde
depolanmasıyla işletme verimliliği de üst
seviyeye çıkacaktır.

BUHARLI KÜSPE KURUTMA
FABRİKASI VE PAKETLEME TESİSİ
Küçük tarım işletmelerinin yaygın olduğu
ülkemizde,
bitkisel
üretim
ile
birlikte
yapılan hayvancılık, tarım sektöründeki aile
işletmelerinin geçim kaynağıdır. Pancar
üreticileri de bu anlamda hayvancılık
faaliyetlerini yürütürken, bitkisel üretimini
yaptıkları pancarın küspesini hayvancılıkta
kullanmaktadır. Küspenin kurutularak ve
vakumlu paketlere konularak üreticilere
ulaşmasını sağlayan Konya Şeker, bu
yatırımıyla küspenin besin değerini muhafaza
ederek bozulmadan daha uzun süreli
kullanılabilmesini amaçlamaktadır. (Açıkta
muhafaza veya sıradan paketleme de en uzun
ömür altı aydır. Ultraviyole ışınların ürünle
temasını engelleyen vakumlu paketlerde
muhafaza sağlayan tesis, ürünün kullanım
ömrünü iki yıla çıkarmaktadır.) Çumra Şeker
Entegre Tesisleri'nde bulunan tesis, buhar
türbini ile çalışacak şekilde dizayn edilerek,
tasarruflu bir şekilde küspenin kurutulmasını
sağlamaktadır. Eski klasik sisteme göre yüzde

90 enerji tasarrufu sağlayan tesiste, havayı
kirleten toz ve koku salınımı da azaltılmakta,
ürün kaybı sıfıra indirilmektedir.
Hayvancılık açısından son derece kıymetli
bir besin maddesi olan küspenin ekşimesi
halinde, bunu tüketen hayvanların süt ve et
kalitesi düşmektedir. Konya Şeker dışında
benzeri sadece ABD’de olan tesiste kurutma
işlemi şeker üretim prosesinde kullanılan
buharın atmosfere salınması yerine tekrar
kullanılmasıyla gerçekleştirildiğinden enerji
maliyeti de son derece düşüktür. Ürün
ateşle temas etmediği için çevreye is ve kül
salınımını da önlemektedir. Küspe paketleme
tesisinde ise yaş küspe preselerde sıkılarak
belli oranda kuru hale getirilmekte ve
ultraviyole ışınları geçirmeyen paketlere
konulmaktadır. Bu işlem de küspenin kullanım
ömrünü iki yıla kadar çıkarmaktadır. Her iki
tesis de, yem hammaddesi ithalatçısı olan
ülkemizde, hayvancılık açısından kıymetli olan
ve muhafaza edilemediği için çöpe giden bir
yan ürünün kullanımının sağlanması ve ülke
hayvancılığının gelişimine katkı vermesi için
kuruldu.

ÇİKOLATA, BİSKÜVİ, GOFRET,
KEK ÜRETİM TESİSİ

Çikolata Üretim Tesisi, şekerin girdi olarak
kullanıldığı nihai ürünleri de üreterek oluşacak
katma değerin tarım sektöründe kalmasını
sağlamak, üretici ortakların refah düzeylerini

yükseltmek amacıyla kuruldu. Tesis, 2010
yılında tamamlanan yeni tesislerle birlikte
dünyadaki en modern teknolojiye sahip
fabrikalardan biri haline geldi. Bu teknolojik

üstünlükle, yüksek kalitede çikolata ve çikolatalı
ürünler üretilen tesiste, birinci öncelik tüketici
sağlığı ve doğal, katkısız çikolata üretmektir.
Torku üst markasıyla üretim gerçekleştirilen
tesis, kısa sürede devreye girecek olan
bisküvi, gofret, kaplamalı ürünler ve kek üretim
bantları ile ürün çeşitliliğini de arttıracak ve iç
piyasada önemli bir yer edinecektir. Konya
Şeker’in çikolata fabrikasında ürettiği ürünlerin
iç pazar dışında ihraç kabiliyeti de yüksektir.
Ortadoğu ile Asya ülkelerinin yanı sıra Avrupa
ülkelerine de ihraç gerçekleştirilmektedir.

KANDİS VE PUDRA ŞEKER
ÜRETİM TESİSİ
Tesis, geleneksel kristal şeker üretimini
çeşitlendirerek pancar şekerinin kullanım
alanını genişletmek, bu etki ile pancar şekeri
pazarını büyüterek üreticilerin daha çok tarımsal
üretim yapmasını sağlamak, şekerin özü diye
tarif edilebilecek kandis şeker ile de mamul
ürünlerinde şeker kullanan işletmelere depolama
ve nakliye avantajı sağlamak amaçlarıyla
kuruldu.
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ALTINEKİN TOHUM ÜRETİM ve
İŞLEME TESİSLERİ
Altınekin Tohum Üretim ve İşleme Tesisi,
tohum sektöründe üretimin yetersizliğinden
dolayı çiftçilerin temin etmekte güçlük
çektiği kaliteli ve ucuz tohumu kendilerine

ürettirerek, bu tohumları temizlemek,
işlemek ve ser tifikalı tohum haline getirmek
amacıyla kuruldu. Ser tifikalı tohum üretimi
yapan tesis, 2008 yılında üretime başladı
ve yapılan ilave yatırımlarla kapasitesini
ve tohum çeşidini her yıl ar ttırmaktadır.
Tohumlukta kullanılacak ürünler, sözleşmeli
çiftçilerce ekilmektedir. Tesis, bölge iklimine

BETA ZİRAAT VE TİCARET A.Ş.
BETA Ziraat ve Ticaret A.Ş., 1961 tarihinde
kuruldu. Ankara, İzmir, Manyas, Adana,
Antalya, Amasya, Konya ve Samsun satış
teşkilatları, 31 Pancar Kooperatifi ve 11
Başbayii, 1.200’ü aşkın Bayii kanalı ile
Türkiye çapındaki üreticilerle buluşarak ülke
tarımına hizmet etmektedir. Her yıl Türkiye
şeker pancarı tohum ihtiyacının yüzde 40’ı
olan 400 ton tohum, Türkiye’de BETA Ziraat
tarafından üretilmektedir. Son yıllarda hızla
gelişen sera ve ör tü altı yetiştiriciliği için ihtiyaç
duyulan tohumların üretimi ve ithalatında da

uygun nitelikli tohumlar üreterek tarımsal
üretimde verimliliği ar tırmak, çiftçi refahını
yükseltmek amacıyla kuruldu. Tesisin diğer
kuruluş nedenleri ise ülkemizin tohumdaki
dışa bağımlılığını azaltmak, çiftçinin pancar
ekmediği yıllarda münavebe ürün olarak
tohum üretimi yapmasını sağlamak ve
çiftçinin kazancını ar ttırmaktır.

önemli bir pazar payına sahiptir. Merzifon’da
kurulan Türkiye’nin ilk ve tek “Şekerpancarı
tohumu
kaplama
tesisi”,
Yenişehir’de
tamamlanan “biyoteknoloji laboratuarı” ve
son teknolojiye sahip “5 bin metrekare fide
üretim tesisleri” son üç yılda gerçekleştirilen
önemli yatırımlardır. BETA Ziraat, BursaYenişehir, Balıkesir-Manyas ve AmasyaSuluova’da konuşlandırılmış tesisleri ile
sebze tohumu, şeker pancarı tohumu üretimi
gerçekleştirmektedir.
Yenişehir-Bursa’da
bulunan hazır fide tesislerinde Türkiye’nin
bütün bölgelerine, kendi çeşitleri ve diğer
firmalara ait çeşitlerden geliştirdiği hazır
fideleri sevk etmektedir.

TAŞAĞIL ANGUS ÇİFTLİĞİ
Ülkemizdeki hayvancılığın ihtisaslaşmış
şekilde yapılabilmesi için et hayvancılığına
yönelmek
gerekmektedir.
Türkiye’deki
hayvancılığı ihtisaslaştırmak için kurulan
tesiste et verimi açısından dünyada en
verimli ırk kabul edilen angus ırkı tercih
edilmektedir. 50 bin büyükbaş damızlık
kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük çiftliği
olan tesis, dünyada da sayılı bir yere sahip
olacaktır. Tesis 2012 yılının ilk yarısında
tamamlanacak olan et-süt entegre tesisine
üretim yapması, hayvancılıkta problemler
yaşayan ülkemize et hayvancılığı açısından
seçenek sunmak amacıyla kuruldu.

TOSUN BANK
Proje aşamasında olan Tosun Bank, yine
DanaBank’taki gibi üreticilerin hayvanlarına
uzmanlar nezaretinde bakarak, toplu bakımla
verim ar tışını sağlamak ve üreticilere ek gelir
kaynağı oluşturmak amacıyla kurulmaktadır.
Dana kreşinden farkı ise et hayvancılığına
yönelik olmasıdır.
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DANA KREŞİ/DANABANK
Hayvancılıkta da öncü ve yeni yatırımlar
gerçekleştirmeyi amaçlayan Konya Şeker,
ülkemiz için örnek bir proje geliştirmeyi
amaçladı. Ülkemizde genellikle küçük çapta
yapılan hayvancılığın maliyetlerin artmasına,
çiftçilerin de zaman ve emek kaybetmesine
yol açtığı tespitinden hareket eden Konya
Şeker, hayvancılığa da örnek bir çözüm üretti.
Türkiye’de ilk defa Konya Şeker tarafından
hayata geçirilen ve hayvan toplulaştırmasına
örnek teşkil eden, hem üreticinin üzerindeki
yükü hafifleten hem de kaliteli ve hijyenik
süt üretimi yapılmasını sağlayan Danabank
projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde
çiftçilere ait hayvanların bakımı tesiste
gerçekleştirilmektedir. 1000 baş kapasiteli
tesisin kurulmasındaki amaç toplu bakımın
avantajlarının somut olarak görünmesi ve
sistemin ülke çapında yaygınlaşmasıdır.
Sistemde hem toplu alım nedeniyle girdi

maliyetleri düşerken hem de sürekli veteriner
gözetiminde bakımı yapılan hayvanların
hastalanma ve ölüm riskleri de neredeyse
sıfırlanmaktadır. Süt inekçiliği açısından da
verimli ırklara yönelik bir değişim süreci
yaşanmaktadır. Kurulan veri aktarım sistemiyle,
çiftçiler hayvanlarına yapılan masrafları
ve verimlerini internet üzerinden takip
edebilmekte, tesiste kurulan kamera sistemi
sayesinde internetten canlı olarak hayvanlarını
gözleyebilmektedir. Her ay düzenli olarak
hayvanlardan elde edilen gelirden, masrafların
mahsup edilmesinden sonra kalan bakiyeyi
kimseyle muhatap olmadan banka hesabından
çekebilen üreticilerin hayvanlarının tamamı
sigortalanmaktadır. Elde edilen gelirin yanı
sıra hayvanın buzağısı da üreticiye ait olmakta
ve bakımı yine tesiste gerçekleştirilmektedir.
Hayvancılığa yeni bir bakış açısı getiren bu
modern tesis, AB sürecinde ülkemizin süt
kotasının belirlenmesinde dikkate alınacak
olan kayıtlı üretim açısından da önemli ve
örnek bir görev üstlenmektedir. AB müzakere

sürecinde ülkemizin süt kotası belirlenirken,
kayıtlı süt üretimi dikkate alınacaktır. Ülkemizde
süt üretimi ağırlıklı olarak aile işletmeleri
tarafından gerçekleştirilmekte ve bu üretim de
sağlıklı bir şekilde kayıt altına alınamamaktadır.
Bu nedenle ülkemizin süt kotasının gerçek
üretimin altında belirlenmesi ihtimali yüksektir.
Sistemin yaygınlaşması halinde hem süt
üretimi kayıt altına alınarak kota belirlenmesi
sürecinde avantaj sağlanabilecek hem de
sütün sağımı ile işleme tesisine nakli sırasında
ortaya çıkan kaybın önüne geçilebilecektir.
Tesisin kuruluş amaçlarından biri toplu bakımı
özendirerek köylerde hijyenik ortam oluşmasını
sağlamaktır, bir diğer amaç ise çiftçi ailelerinin
3-5 hayvan için harcayacakları zamandan
tasarruf etmeleridir. AB müzakerelerinde
ülkemiz süt kotasının hesaplanmasında
kayıtlı süt üretiminin dikkate alınacak olması
nedeniyle, bireysel üretimden kaynaklanacak
kayıpları da gidermeyi hedefleyen model
proje, 2012 yılında açılacak yeni kreşler ile
bölgede yaygınlaştırılacaktır.

ET-SÜT ENTEGRE GIDA KOMPLEKSİ

ET VE SÜT TESİSİNİN ÖNEMLİ
FARKLILIKLARI;
YATIRIM BÜYÜKLÜĞÜ:
1. Gıda kategorisinde tek seferde en büyük
yatırım; 122.000.000 €
2. Aynı kampüste et ve süt üretiminde
dünyanın en büyüğü
3. Çiftlikleri ve sözleşmeli
üreticileriyle birlikte geriye
doğru entegrasyonda
en büyük işletme

TEKNOLOJİ:

HİJYEN:

ÜRÜNLER:

1. Türkiye ve dünyada en son ve en

1. Clean ve Ultra clean proses

1. Zamanı dar olanlar için

ileri teknoloji

paketleme sistemleri

hazırlanması kolay pratik ürünler

2. En yeni ve hijyende en yüksek

2. Türkiyenin hijyen standardı en

2. Sektörde olmayan kalite garantili

standarda sahip proses ve pak-

yüksek tesisi

yeni ve lezzetli ürünler

etleme makinaları

3. El değmeden beyaz peynir

3. Türk damak tadına uygun leziz

3. Akıllı üretim sistemleri

üretimi

geleneksel ürünler

4. Tek panelle tüm fabrika yönetimi

4. Termininizasyonla katkısız süt

5. Akıllı havalandırma sistemi

ürünleri üretimi

6. Akıllı soğutma sistemi

5. Ergonomik paketlenen ürünler

7. Parmak izi geçişli güvenlik sistemleri
8. İnternette online yayın
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SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FABRİKASI
(ŞEKERSÜT A.Ş.)
Konya Şeker Fabrikası ve Pancar Ekicileri
Kooperatifi tarafından 1993 yılında kurulan
Şekersüt, hayvancılık da yapan üretici
or taklarımızın sektörde desteklenmesi
amacıyla kuruldu. Üretimini özelleştirme
kapsamında satın aldığı Konya Süt
Fabrikası’nda gerçekleştirmektedir. “Konya
Süt’’ 1993 yılında satın alındıktan sonra
yeniden
yapılandırılarak
modern
bir
işletme haline getirildi. Bugün 100 tam
gün süt işleme kapasitesi, 80 personeli
ile bölgenin en gözde ve en popüler süt
fabrikası haline geldi. Konya’da yüksek
bir pazar payına sahip olan Şekersüt,
Aksaray, Ankara, Antalya, Sivas, Niğde,
Nevşehir, Karaman, Kayseri, Mersin’deki
bayilikleri aracılığıyla da tüketicilere
hizmet ulaştırmaktadır. ISO-9000 ve

HACCP Kalite Güvence Sistemi ile çalışan
Şekersüt A.Ş., modern şar tlarda en kaliteli
süt ve süt ürünlerini üreterek hizmet
vermektedir. Bölge çiftçilerinden sağladığı
sütün yanı sıra pazar payını gittikçe

TERMAVİLLA OTELCİLİK TURİZM A.Ş.
20 milyon lira sermaye ile kurulan
Termavilla Otelcilik A.Ş.’nin ilk yatırımı
Ilgın İlçesinde gerçekleştirilmektedir. Sağlık
turizmine yönelik hizmet verecek tesis
yüksek standar tlı bir termal oteli ülkemize
kazandırmaktır. Şirket Balçova’daki sağlık
turizmine yönelik 23 Haziran 2011 tarihinde
kurulmuş termal tesisin ve Avrupa’daki
yüksek standar tlı tesislerin incelenmesinin
ardından, ülkemizin alanında en iyisi olacak

ar ttıran Şeker Süt, Çumra’da 3 milyon 850
bin metrekarelik alanda kurduğu Şeker
Süt Çiftliği’nde de süt üretimi yapmakta
ve süt, yoğur t, ayran, peynir çeşitleri ve
terayağ üretimi gerçekleştirmektedir.
bir otel olarak projelendirmiştir. Tesis yur tiçi
ve yur tdışından ağırlayacağı misafirlerinin
yanı sıra, Konya Şeker or tağı üreticilere
de sosyal amaçlı hizmet sunacaktır. Tesis,
ticari müşterilerine ve çiftçi or taklarına
aynı standar tta hizmet sunarken,
ticari
müşterileri ile çiftçi or taklarını ayrı ayrı misafir
edebilecek şekilde planlanmıştır.
Ticari
başarıya ulaşarak, çiftçi or taklarına daha
fazla sosyal imkân sağlamak ve ülkemizde
gelir skalasının en altında yer alan çiftçi
or taklarına düşük ücretle yüksek standar tlı
sağlık hizmeti sunmak için kurulmaktadır.

PAN-GEV TARIM HAYVANCILIK
SAN. VE TİC. A.Ş.
4 milyon lira sermaye ile 2011 yılının
Ekim ayında kurulan tesis AN-GEV, toplu
bakımla, ucuz maliyetle yüksek verimli süt
hayvancılığını hedefleyen Danabank model
projesinin tüm Konya’ya yaygınlaştırılmasını
sağlamak amacıyla kurulmuştur. Tesis 1.000
başlık çiftlikler kuracak ve bu tesislerde
her bir üreticiye ait 5’er 10’ar büyükbaştan
oluşan süt ineklerinin toplu bakımını bilimsel
ve profesyonel metodlarla gerçekleştirecektir.
Tesislerde bakımı yapılan hayvanların sütleri
Panagro Et-Süt Entegre Tesislerine doğrudan
satılacak, her bir hayvanın masrafları
düşüldükten sonra kalan bakiye hayvan
sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Tesiste
büyükbaş hayvanı bulunan çiftçiler günlük
olarak büyükbaşlarının durumunu internet
ortamından takip edebilecektir.

PAZARLAMA (PAN-EK A.Ş.)
Konya Şeker, üstün teknolojisi
ve sektördeki birikimi ile ürün
yelpazesini her geçen gün
genişletirken, üretmiş olduğu
kaliteli ürünleri, aracısız olarak
tüketiciyle
buluşturmak
için
PANEK A.Ş.’yi kurdu. Konya
Şeker tarafından üretilen, çuval
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ve paketli şekerlerin yanı sıra,
ürün portföyüne eklenen sert
şeker, çikolata, dondurulmuş
parmak patates gibi ürünleri
tüketici ile buluşturan PANEK
A.Ş.,
bölge
müdürlükleri
vasıtasıyla
distribütör
ağını
genişletmektedir.

DAMLA SULAMA SİSTEMLERİ ÜRETİM TESİSİ (PANPLAST)
Tarımsal
üretimde
verimliliği
arttırmak için dünyadaki gelişmeleri
ve teknolojileri dikkatle izleyen Konya
Şeker’in vizyoner projelerinden birisi
de, Damlama Sulama Sistemleri
Tesisi’dir. Ortakların damla sulama
yöntemi ile sulama yapmalarını
teşvik etmeyi bir görev bilen
Kooperatif; Cihanbeyli bölgesinde
01.11.2006 tarihinde üretime geçti.
Tesis, Türkiye’deki damla sulama
fabrikaları arasında en yüksek
üretim kapasitesi ile ilk sıradadır.

AR-GE ÇALIŞMALARI
Tarımın ve tarımsal sanayinin gelişmesi için
fabrika bünyesinde kurulan AR-GE biriminin
çalışmaları da aralıksız olarak devam
etmektedir. Denemesi yapılan yeni ürünler ve
yöntemler üreticiye yol gösterirken, alternatif
ürünlerin yerli üretim modelleri de AR-GE’de
şekillenmektedir. Gelişmekte olan ülkeler tarım
teknolojisinde de genellikle gelişmiş ülkelere
bağımlıdır. Bu bağımlılıktan kurtulmanın tek
yolu ise araştırma ve geliştirme çalışmalarına
yatırım yapmaktır. Bu bağımlılıktan ülke
tarımının kurtulmasını hedefleyen Konya
Şeker, ülke ekonomisinin ve tarımının yeni

SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI
Ağaçlandırma, spor, eğitim ve sağlık
alanında iddialı sosyal sorumluluk projeleri
yürüten Konya Şeker’in bu faaliyetlerle
amacı; toplam faydayı ar ttırmak, toplumda
sorumluluk
bilincini
yaygınlaştırmak,
gelecekteki risklere karşı yapabilecekleri
ölçüsünde
somut
önlemler
almaktır.
Bu çerçevede, eğitim, spor, sağlık ve
ağaçlandırma ana başlıkları altında yürütülen
faaliyetler şunladır:
Eğitim; Konya Şeker İlköğretim Okulu’nun
tüm masraflarını üstlenen Konya Şeker,
ihtiyaç sahibi öğrencilere de her türlü
desteği vermektedir.

teknolojilere daha ucuz ve kolay ulaşmasını
sağlamak amacıyla AR-GE bölümünü kurdu.
AR-GE faaliyetleri sonucu geliştirilen teknik
ve teknolojileri geciktirmeksizin yatırımlarında
uygulayan, çiftçinin kullanımına sunan Konya
Şeker’de araştırma konuları; Enerji Bitkilerine
Yönelik Çalışmalar, Alternatif Ürünlere Yönelik
Araştırmalar, Sulama Sistemlerine Yönelik
Araştırmalar, Tarımsal Girdilerin Azaltılmasına
Yönelik
Araştırmalar
ana
başlıklarında
sürdürülmektedir. Nitekim bu çerçevede
kanola üretiminde önemli mesafe alınmış
ve sözleşmeli ekiminin önümüzdeki yıldan
itibaren yapılması planlanmaktadır. Anadolu
şartlarında, yüksek verimli üretim için toprak

yapısı, sulama gibi konular dikkate alınarak 86
çeşit tohumla deneme üretimleri başlatıldı ve
bu sene uygun ve ülkemiz şartlarında yüksek
verimli tohum tespiti gerçekleştirildi. Dünyada
büyük kanola üreticilerinden olan Almanya’ya
göre dekara verimin yaklaşık yüzde 30 daha
fazla elde edildiği kanola üretimin ticari
başarısı, hem ülkemiz hem de tarım sektörü
açısından önemlidir. Ülkemizin yağ ve yağlı
tohum ihtiyacının yaklaşık beşte ikisi ithalat
yoluyla karşılanmaktadır. Ülkemizin bu açığının
kapatılabilmesi için oluşan seçeneğin yanı sıra
üretici açısından da alternatif bir ürünün ortaya
çıkması, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği
açısından son derece önemlidir.

Spor ve sağlık; Futbol takımı ikinci ligde
mücadele eden Konya Şeker’in, güreş ve
bisiklet takımları da mevcuttur. Yarışmacı
takımlarla gençleri spor eğitimine özendiren
Konya Şeker’in altyapı takımlarında yaklaşık
1.000 genç spor eğitimi almaktadır.
Gençlerin yeteneklerini geliştirmesi ve
sokaktan kur tulması amacıyla spora destek
veren Konya Şeker, organ bağışı ve ihtiyaç
sahibi engelli vatandaşlarımıza hayatlarını
kolaylaştıracak ekipman temini konusunda
da projeler gerçekleştirmektedir.
Ağaçlandırma;
Tarımsal
üretimde
sürdürüle-bilirliğin olmazsa olmaz koşulu,
üretime imkân verecek bir ekosistemin
varlığının temini veya muhafazasıdır. Konya
Şeker’in ağaçlandırma çalışmalarındaki

yaklaşımı,
doğadan
aldığını
doğaya
verme ilkesidir. Konya Şeker ağaçlandırma
çalışmalarını yaparken, ağaçlandırılacak saha
olarak Konya Kapalı Havzası’nın tamamını
seçti. Bunun nedeni ise kapalı havzanın
ekolojik şartlarının ve ikliminin bütünlük
arz etmesidir. Konya Şeker ağaçlandırma
çalışmaları ile küresel ısınma ve kuraklık
gibi son yıllarda somut etkilerini hissettiren
ve tarımsal üretim aleyhine değişen çevre
şartlarını, tekrar üretici lehine etkilemeyi
amaçlamaktadır. Bu çerçevede öncelikli
hedefini Konya nüfusu kadar fidanı toprakla
buluşturmak olarak belirleyen Konya Şeker,
bu hedefi kısa bir sürede gerçekleştirerek
bugüne kadar yaklaşık 7 milyon ağaç
diken kurum, Türkiye nüfusu kadar ağaç
dikmeyi hedeflemektedir. Diktiği ağaçları da
kaderlerine terk etmeyen Konya Şeker, kendi
kendilerine gelişimlerini sağlayacak düzeye
gelene kadar ağaçların bakımını ve sulamasını
da
oluşturduğu
ekiplerle
yapmaktadır.
Ağaçlandırmayı satıh esaslı olarak Konya
Ovası’nın tamamında yapan Konya Şeker,
ağaçlar sayesinde oluşacak iklimleme ile
verim artışını amaçlamaktadır. Konya Şeker’in
ağaçlandırma çalışmalarındaki temel amacı;
çevre şartlarını üretici lehine değiştirmektir.
Bu çalışmalar ilk sonuçlarını vermeye başladı.
Ağaçlar sayesinde oluşan doğal iklimleme
verime yansımakta ve biyolojik hayatın
canlanmasıyla süne ile mücadelede netice
alınmaktadır.
Eğitim, spor ve çevrenin dışında Ana-Kız
Okuldayız” projesine sponsor oldu. Ayrıca
Pakistan ve Somali’de yaşanan açlık ile
Van’da meydana gelen deprem felaketi için
yardımlar yapıldı.
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Konya Şeker, üreticilerini üretimin her aşamasında destekledi

Üreticiye hep destek
tam destek
Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep
Konuk yönetimindeki Konya Şeker, ekimle
başlayıp sulamayla devam eden ve
sökümle sona eren bir kampanya dönemi
içerisinde, kendisine hammadde temin
eden üreticilerini üretimin her aşamasında
ayni ve nakdi destekle yalnız bırakmadı.
Üreticiler, şeker sektöründe ilk kez motorin
desteğini Recep Konuk önderliğindeki
Konya Şeker’de gördüler. Son 11 yıl
içerisinde sayısı zaman zaman 5’i bulan
motorin desteğini hep Konya Şeker
verdi. Motorin desteğiyle birlikte üreticiler
akaryakıt
istasyonlarının
insiyatifine
bırakılmadı ve tefecilerin eline teslim
edilmedi. Üreticilerin ihtiyacı olduğu
her dönemde motorin desteği verildi.
Yine Recep Konuk yönetimindeki Konya
Şeker, sektörde bir ilki gerçekleştirdi ve
üreticilerine ilk kez Ramazan ile Kurban
Bayramları’nda nakdi destek vererek.
Üreticilerin bayramları huzur içinde
geçirmelerine vesile oldu.
Konya Şeker, pancar ekimiyle birlikte
tohum ile başlayan ve gübre, zirai ilaçla
devam eden süreçte, üreticilerin her türlü
tarımsal ihtiyaçlarının karşılanmasında
yanında
oldu.
Üreticilerin
tarımsal
faaliyetlerini
gönül
rahatlığı
içinde
sürdürmeleri
için
nakdi
desteğini
esirgemedi ve deyim yerinde ise üreticileri
adeta maaşa bağladı.
Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep

Konuk önderliğindeki Konya Şeker,
üretimin
devamlılığının
sağlanması,
üreticilerin
karınlarını
doyurdukları
ve
doğup
yaşadıkları
topraklarını
terketmemeleri için de ciddi anlamda
destek
verdi.
Tarımsal
faaliyetlerin
sürdürülmesini sağlayacak ve üreticilerin
tek bir ürüne bağlı kalmamasının önüne
geçecek alternatif tarım bitkileri geliştiren
Konya Şeker, bu anlamda da ciddi
ve önemli çalışmalar yaptı. Buğday,
arpa ve şeker pancarından başka ürün
ekmeyen üreticilerin daha farklı ürünlerle
tanışmasını sağladı. Seydibey Tarım
Ürünleri Entegre Tesisleri ile patatesi
münavebe ürünü yaptı. Altınekin ilçesine
yapılacak bitkisel yağ fabrikasıyla da
ayçiçeği ve kanola bitkisi de üreticilerimizin
ekimini yapacakları tarım ürünleri arasına
katılacak.
Üreticilerin tarımsal faaliyetlerini sürdürmeleri
adına tarımsal sanayi yatırımlarına da ağırlık
veren ve bu anlamda pek çok yatırımı hayata
geçiren Konya Şeker, üretimin devamlılığını
sağlamak için yaptığı bu yatırımın yanında
üreticileri hep destekledi. Gününden önce
yaptığı destekleri artırarak sürdürdü ve
üreticileri hiç mağdur etmedi.
Konya Şeker’in, bir kampanya dönemi
içinde üreticilerine sağladığı ayni ve nakdi
desteklerin miktarı her geçen yıl artarken,
yıl içerisindeki desteklerin oranı % 80’lere
ulaştı.

Konya Şeker’in, bir kampanya dönemi içinde
üreticilerine sağladığı ayni ve nakdi desteklerin
miktarı her geçen yıl artarken, yıl içerisindeki
desteklerin oranı % 80’lere varmaktadır
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Kamu dışında tarım sektörünün
tek temsilcisi Konya Şeker oldu
2010 Yılının Kurumlar Vergisi Şampiyonları Belli Oldu; Kârlılığını Arttıran
Konya Şeker İlk Yüz İçinde 86’ncılığa Yükseldi
Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in, gelirini doğru beyan eden,
vergisini ödeyen “gerçek kahramanlarımız” sözleriyle takdim ettiği
Kurumlar Vergisi İlk 100 Listesinde Tarım Sektöründen sadece Konya
Şeker yer aldı. Bakan Şimşek’in “onur tablosu” sözleriyle açıkladığı
Kurumlar Vergisi Rekortmenleri Listesinde İstanbul Merkezli Şirketlerin
ağırlığı gözlenirken, 19 kamu kuruluşu da ilk yüze girdi. İstanbul’dan
55 mükellefin ilk yüzde yer aldığı rekortmenler listesinde Ankara’dan
26, İzmir, Kocaeli ve Muğla’dan 3’er, Antalya, Bursa, Denizli, Kayseri,
Kırklareli, Kütahya, Manisa, Mardin ve Rize’den birer firma yer alırken
Konya’dan sadece Konya Şeker listeye girebildi. 31 enerji şirketi ile 22’si
banka olmak üzere 26 finans kurumu ile 8 inşaat, 5 otomotiv, 4 telekom
ve 3 perakende firmasının yer aldığı ilk yüzde kamu dışında tarım
sektörünün tek temsilcisi Konya Şeker oldu. İlk yüz içinde tek kooperatif
iştiraki olma özelliğini de taşıyan Konya Şeker, gıda sektöründe elde
ettiği işletme başarısı ve artan karlılığı sonucu ödediği 24.326.516 Lira
vergi ile de “onur listesinde” geçen seneye göre 20, bir önceki yıla göre
7 basamak yükselerek sektöründe Türkiye’nin vergi şampiyonu oldu.
Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in yaptığı açıklamaya göre
kurumlar vergisi tahakkukunda geçen seneye göre %12’lik artış
gerçekleşti. Geçen seneye göre gerçekleşen ve Türkiye ortalamasını
yansıtan bu artışın üzerinde bir gelir artışı performansı gösteren Konya
Şeker’in ödeyeceği kurumlar vergisi miktarı ise, %40,26 arttı.
Konya Şeker’in ödediği vergi ile yaklaşık 600.000 Kurumlar Vergisi
Mükellefi içinde 86’ıncı sırada yer almasını değerlendiren Pankobirlik
Genel Başkanı Sayın Recep Konuk, Konya Şeker’in hem üretici
ortaklarına, hem ülkesine karşı yükümlülüklerini yerine getirdiğini
belirtti ve, “Yaptığımız yatırımlarla üretici ortaklarımızın tarımsal
faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaktan, üretici ortaklarımızı üretimin
her aşamasında gerek avans uygulamaları, gerekse yüksek ürün
bedelleriyle desteklemekten ve bunları yaparken ödediğimiz vergi ile de
ülke ekonomisine katkı vermekten gurur duyuyoruz” dedi.
Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk, hem yatırım yapmak
hem üreticiyi desteklemek hem de yüksek vergi ödeyebilmek için
işletme performansının üst düzeyde olması gerektiğini vurguladığı
açıklamasında, “Konya Şeker gelir artışında Türkiye’nin örnek
kuruluşlarından biridir. Bunun teyidi Maliye Bakanlığımızın açıkladığı
rakamlardadır. Ülkemizdeki kurumlar vergisi mükelleflerinin ödeyeceği
vergi Sayın Bakanımızın açıklamasına göre bir önceki yıla göre %12
artmış. Konya Şeker’in ödeyeceği vergi ise %40,26 arttı. Yani Konya
Şeker gelirlerine göre ödeyeceği vergide ülke gelir artışı ortalamasına
göre 3 katın üzerinde daha iyi bir performans göstermiş. Karlılığını ülke
ortalamasına göre 3 kattan fazla arttırmış” şeklinde konuştu.
İlk yüz de yer alan tek kooperatif iştiraki ve gıda sanayinde Anadolu’nun
tek temsilcisi olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Recep
Konuk, açıklamasında özetle şunları söyledi:
“Ülkemize karşı vazifemizi yapmanın gururunu, değer
üreterek, gelir oluşturarak ve vergimizi eksiksiz ödeyerek
helalinden kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak bu
mutluluğun bir tarafı eksiktir, bir tarafında hüzün vardır,
biz Anadolu’dan daha çok şirketin bu onur listesinde yer
almasını arzuluyoruz. Tarım sektöründen daha çok
kurumun ilk yüzün içinde olmasını istiyoruz.
Bunlar gerçekleştiği zaman biz şunu bileceğiz,
refah İstanbul’un dışına da yayılıyor,
Anadolu’da daha çok yatırım yapılıyor,
daha çok iş sahası açılıyor, tarımsal üretim
değerleniyor ve oluşan katma değer
sektörde kalıyor. Maalesef ülkemizde
tarım ekonomik bir sektör değildir

diyenler var. Tarım ülke ekonomisinin kamburudur ezberini tekrarlayanlar
var. Türk tarımı ve tarımsal sanayisinin rekabet gücü yoktur diye ferman
buyuranlar var. Bunlar ve bunlar gibi, Türk tarımı, Türk çiftçisi ve tarımsal
sanayimizi hedef alan haksız eleştiriler, Konya Şeker’in yatırımları ve
ödediği vergi ile tekzip edilmiştir. Konya Şeker nezdinde Türk çiftçisi
ödediği vergi ile devletimize yük olmadığını, devletimizin üzerinden yük
aldığını ispatlamıştır. Konya Şeker olarak biz, içinde yer aldığımız tarım
sektörüne ve üretici ortaklarımıza karşı sorumluluklarımızı asla ihmal
etmeden, yani tarımın geleceğine yatırım yaparak, tarımsal üretimde
sürdürülebilirliği ve sürekliliği sağlayacak ekonomik realitelere uygun
yatırımları gerçekleştirerek, kısaca üretici ortaklarımıza ve tarıma
karşı sorumluluklarımızla ekonomik faaliyetlerimizi örtüştürerek
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bunun sonucunda da hem üretici
ortaklarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmekte zorlanmıyor,
hem yeni yatırımlarla istihdam alanları açıyor, hem de oluşturduğumuz
ticari faaliyet sonucunda yaptığımız vergi katkısıyla ülke ekonomisine
hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Konya Şeker olarak bizim
verdiğimiz vergi, ortaklık yapımız düşünüldüğünde Türk
çiftçisinin ödediği vergidir. Yani hiç kimse Türk
çiftçisi vergi vermiyor diyemez. İleriki yıllardaki
hedefimiz, üretici ortaklarımıza ve
tarıma karşı sorumluluklarımızı
yine eksiksiz yerine getirerek
Türk çiftçisini bu gurur
tablosunda daha üst
sıralara taşımaktır.”
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Başarı ödüllerle taçlandırıldı
Fransa “Altın
Kategori” ödülü:
Business İnitiative Direction (BID)’in her yıl verdiği
“Uluslararası Kalite Liderliği Yıldızı” ödülleri dağıtıldı.
Konya Şeker, kalitesiyle “Altın Kategori” ödülünü bu yıl
Türkiye’ye getirdi. QC 100
Kalite standartları dikkate
alınarak adayların ve ödül
alacak şirketlerin belirlendiği Organizasyonun, bu yıl
gerçekleştirilen ödül töreni
60 ülkeden şirket temsilcileri, diplomatlar ve ticari
temsilciler ile iktisatçıların
katılımıyla Paris’te 10-11
Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi.
ISO 9000 standartlarının yanı
sıra şirketlerin müşteri memnuniyeti çalışmalarından iş verimine, ticari
başarılarından ürün geliştirme kabiliyetlerine kadar pek çok kriteri dikkate
alan ödül komitesi aylar süren aday belirleme sürecinde Üniversiteler,
Ticaret Odaları ve Büyükelçiliklerin görüş ve önerilerine de başvuruyor.
Ödül için aday gösterilen şirket ve markalar hakkında daha önce ödül
almış şirketlere oylama yaptıran B.I.D. son olarak uzman kişilerden
oluşan ödül komitesinin karıyla ödül alacak şirketleri belirleyerek, ilan
ediyor. Altı Kategoride dağıtılan Uluslararası Kalite ödüllerinden “Kalite
Liderliği Yıldızı” Altın Kategori ödülünü bu sene ülkemize getiren Konya
Şeker’in ödülünü, Paris’te düzenlenen törende Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Recep Konuk adına Pankobirlik APK Müdür Yardımcısı Cem
Kaptan, BID Başkanı Jose E. Prieto’nun elinden aldı.
BID Başkanı Jose E. Prieto, adayların belirlenmesi sürecinde
ve organizasyon vesilesiyle Konya Şeker’le Türkiye’yi daha iyi
tanıma fırsatı bulduklarını belirtti. BID Başkanı Prieto, hem Türkiye
ekonomisinin hem de Konya Şeker’in gelişimini takdirle izlediklerini ve
bu başarının görülmesi gerektiğini ifade ederken, BID’ın de bu başarıyı
ödüllendirdiğini söyledi.

“Gıda Güvenliği” ödülü:
Tarım Bakanlığı, TÜGİS ve FAO’nun Ortaklaşa Düzenlediği Dünya
Gıda Günü Kutlamaları Çerçevesinde Üretim ve Faaliyetleriyle Açlıkla
Mücadelede Fark Yaratan Kurum ve Kuruluşlar Madalya ve Sertifika ile
Ödüllendirildi. Konya Şeker Ödülünü Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın
Mehdi Eker’in elinden aldı.

Avrupa “Altın Kalite” ödülü:

Merkezi İspanya Madrid’te bulunan “Ticaret Liderleri Kulubü” nün her
yıl düzenlediği Avrupa Altın Kalite Ödülü bu yıl Konya Şeker’e verildi.
Bu yıl 25’incisi düzenlenen ve Fransa’nın Paris kentinde gerçekleştirilen
Uluslararası Avrupa Altın Kalite Ödül töreninde, 112 ülkeden gelen
7 binden fazla girişimci üyeden alınan bilgiler doğrultusunda bir
seçim yapıldı. Ticari lobilerin gerçekleştirildiği Avrupa’nın önde gelen
kurumlarından birisi olan Ticaret Liderleri Kulubü, Avrupa’daki şirketlerin
ürün-kalite normlarının değerlendirilmesinde önder bir kuruluş olarak
gösteriliyor. Ürünlerinin ve hizmetlerinin kalitesini ilerletmeye kendisini
adamış şirketlerin ayırt edilmesi, Avrupa pazarındaki bütün ülkelerden
gelen şirketler arasındaki ticari bağlantıların güçlendirilmesi amacıyla
oluşturulan Ticaret Liderleri Kulubü, her yıl Avrupa’daki şirketleri
girişimcilerden gelen bilgiler doğrultusunda değerlendiriyor.
Bu yıl Konya Şeker de değerlendirme kapsamına alındı ve Konya
Şeker’in son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla adını tüm dünyaya
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duyurduğunun vurgulandığı ödül töreninde, Konya Şeker’in üretimini
gerçekleştirdiği ürünlerin, ürün-kalite bakımından da Avrupalı şirketler
arasında hızlı bir yükselişinin olduğu belirtildi. Ticaret Liderleri Kulubü,
112 ülkeden gelen 7 binden fazla girişimciden aldığı bilgileri göz önüne
alarak bir değerlendirme yaptı ve, 2010 yılı Altın Kalite Ödülü’nü Konya
Şeker’e vermeyi kararlaştırdı.
Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk ödülle ilgili olarak şu
değerlendirmeyi yaptı; “112 ülkeden binlerce girişimcinin verdikleri
oylarla Avrupa Altın Kalite Ödülüne Konya Şeker’i layık görmesi
şirketimiz için başlı başına bir onur kaynağıdır. Ancak, şirket olarak
yaşadığımız bu onurun ötesinde bizi asıl sevindiren husus, bir Türk
Şirketinin ve Türkiye menşeli ürünlerin kalite standartlarıyla dünya ile
yarışır hale gelmesidir.”

Enerji Ödülü:
Türkiye Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kongresi (Turkish İnternational
Renewable Energy Congress-TİREC) 2010 yılı yenilenebilir enerji
ödülleri sahiplerini buldu. Seçici kurul “Proje Geliştirici” olarak Konya
Şeker’e ödül verdi.
İstanbul’da düzenlenen törende, rüzgar, güneş, karbon piyasaları
ve biyoenerji kategorilerindeki ödüller, alanlarında proje geliştirici ve
çözüm üretici şirketlere dağıtıldı. Prof.Dr. Günnur koçar, Prof.Dr. Filiz
Karaosmanoğlu, Prof. Dr. Raşit Turan, Prof. Dr. Tanay Sıtkı Uyar, Prof.
Dr. M. Pınar Mengüç, Dr. Hüdai Kara ve Mehmet Öğütçü’den oluşan
Seçici Kurul, Konya Şeker’i Biyoenerji kategorisinde proje geliştirici
olarak 2010 yılı ödülüne lâyık gördü.
Tarım ürünlerinden biyoetanol ve biyogaz üretim projeleri ile de ödüle
lâyık görülen Konya Şeker’in ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Recep Konuk adına Aysın Ünal aldı. Ünal, Konya Şeker’in biyoenerji
alanındaki çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

TIREC 2010

TASAM’dan Recep Konuk’a “Vizyon Sahibi İş Adamı” ödülü
Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM tarafından 2006
yılından beri her yıl düzenli olarak verilen Stratejik Vizyon Ödülleri
Ortaköy Princess Otel’de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.
Bir milyon 700 bin çiftçi üyesi olan PANKOBİRLİK’in Yönetim Kurulu
Başkanı Recep Konuk, “Stratejik Vizyon Sahibi İş Adamı” Ödülü’ne
layık görüldü. Stratejik Vizyon Sahibi Siyasetçi Ödülü’nü ise Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek aldı.
TASAM Başkanı Süleyman Şensoy yaptığı açılış konuşmasında,
tarihin kırılma anlarından birisini yaşadığımız bu dönemde stratejik
vizyon sahibi kurum ve yöneticilere her zamankinden fazla ihtiyacımız
olduğunu dile getirdi. Şensoy; “Bireysel ve kurumsal düzeyde gelişen
vizyoner ve stratejik nitelikler onurlandırılmalıdır. İnsan kaynağına dayalı
kalkınma modelimizi teşvik etmek, bu ödüllerin ana fikridir” dedi.
Konya’nın bozkırında çiftçinin başarısı ile

10 yılda 700 milyon dolarlık yatırım gerçekleşti.
Stratejik Vizyon Sahibi İş Adamı Ödülü’nü alan PANKOBİRLİK Genel
Başkanı Recep Konuk, yaptığı teşekkür konuşmasında; “Öncelikle
TASAM’a şükranlarımı arz ediyorum böyle bir kurumdan ödül almak
büyük bir onur. Önce üreticilerin başarıları, Konya Şeker’de, Konya’nın
bozkırında vücut buldu. Hazine’den, devletten amiyane tabiriyle kör
kuruş almadan onlar, 10 yıl içerinde 700 milyon dolarlık yatırımı hayata
geçirdiler. Artık önümüzdeki günlerde inşallah hepimizin sofrasında
etinden sütünden şekerinden unlu mamullerine kadar hepsini sağlıklı
bulacağımız bir gıda zincirini de inşa edeceklerdir.” dedi. Gıda alanındaki
tüm bu yatırımların, sadece iç pazar odaklı değil özellikle dış rekabette,
gümrüklerin olmadığı alanda da süreceğini belirten Konuk, konuşmasını
“Bu ödülü bu alanda katkı veren üreticiler, çalışanlar, özellikle çiftçiler
adına aldığını ifade ederek” tamamladı.

Vizyon Dergisi “Yılın İşadamı” ödülü:
Konya Vizyon Dergisi “2010 ve 2011 Yılı Konya
Şeker Vizyon Ödülleri” sahiplerini buldu. 15 dalda
117 adayın katılımıyla gerçekleştirilen ve 6 ay süren
araştırma sonucunda 450 bin oy kullanıldı. Pankobirlik
Genel Başkanı Sayın Recep Konuk, kullanılan oyların
% 12’sinden fazlasını alarak açık ara farkla “Yılın
İşadamı” seçildi.
10 Mayıs -20 Ekim tarihleri arasında Konya Vizyon
Dergisi tarafından biri internet ortamında diğeri de
birebir olmak üzere 2 farklı şekilde anket çalışması
gerçekleştirildi. Titiz bir şekilde gerçekleştirilen anket
çalışması sonucunda, oylamaya katılan vatandaşlar
15 dalda yarışan 117 adaya oy verdi. Oy verme
işleminin sona erdiği tarihten sonra da ödülleri
kazanan adaylar açıklandı.
Ülke ekonomisine kazandırdığı birbirinden önemli
devasa tarımsal sanayi yatırımları ve bölge insanına
sağladığı ekonomik katkı ile Konya Şeker’i dünyaya tanıtan Pankobirlik
Genel Başkanı Sayın Recep Konuk, Konya Vizyon Dergisi tarafından
gerçekleştirilen “Vizyon Başarı Ödülü” çalışmasına katılan ve oy
kullanan vatandaşların tercihlerini önemsediğini, kendisine gösterilen
bu ilgiyi ise “Marifet, iltifata tabidir” şeklinde değerlendirdiğini söyledi.
Konuk, ödülü başta üreticiler, çalışanlar ve yöneticiler adına aldığını
belirterek, “Bize gösterilen teveccühe lâyık olmaya çalışıyoruz. Bizim
amacımız bellidir. Ülke tarımının kalkınmasını sağlamak ve tarımsal

sanayinin gelişmesine öncülük etmektir. Biz, bir yandan tarımsal sanayi
yatırımları yaparak ülke istihdamına ciddi anlamda katkı verirken, öte
yandan da üreticilerin üretimi sürdürmeleri adına da önemli destekler
veriyoruz. Bu ödül bana değil üreticilere verilen bir ödüldür. Bu vesile ile
üreticilerimiz adına bizi tercih eden tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi
sunuyorum” dedi.
Yılın işadamı seçilen Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk’un
yanı sıra, Yılın yatırımında Panagro, yılın markasında ise Torku Konya
Şeker Vizyon ödüllerinin sahibi oldu.
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KTO, KSO, KTB ve Vergi Dairesi Başkanlığı ortak Ekonomi Ödülleri verdi

Konya Şeker ödülleri topladı
Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi
Odası, Konya Ticaret Borsası ve
Vergi Dairesi Başkanlığı’nın bu yıl
“Birlikte Konyayız” sloganı ile ilk
kez ortaklaşa olarak düzenledikleri
“Ekonomi Ödülleri 2011” ödül
töreninde, Konya’nın iş dünyası
alanında
dağıtılan
ödüller
sıralamasında Konya Şeker en
çok vergi ödeyen kurum, İstanbul
Sanayi Odası’nın ilk 500’deki en
büyük sanayi devi ve en çok ihracat
yaparak ülkesine en çok döviz
kazandıran kurumlar gibi önemli
dallarda ödül aldı.
Bilindiği üzere, Konya Şeker vergi
sıralamasında ödediği vergi ile ilk
100 firma içinde 86.sırada yer alan
bir kurum olmakla birlikte, İstanbul
Sanayi Odası’nın her yıl düzenlediği
“İlk 500 Sanayi Devi” sıralamasında
da ilk 50 içerisinde 34. sırada
yer alarak Konya’nın tek şirketi
olma ünvanını taşırken, yine son
yıllarda gerçekleştirdiği ihracatla
da en çok ihracat yapan ilk 5 firma
içerisinde 3. sırada kendisine yer
bulmuş bir şirket olma özelliği
taşıyor. Konya Şeker bununla da
kalmayıp yine bölgesinde Ticaret
Borsası’na en çok tescil yaptıran
şirketler sıralamasında ilk sıralarda
bulunuyor.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu,
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,
Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan ve
Spor Bakanı Suat Kılıç’ın yoğun
kış şartları ve tipi nedeniyle
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katılamadığı ödül törenine, Vali
Aydın Nezih Doğan, Büyükşehir
Belediye Başkanı Tahir Akyürek,
Konya
Milletvekilleri
Mustafa
Kabakçı, Mustafa Başoğlu, Cem
Zorlu, Kerim Özkul, Pankobirlik
Genel Başkanı Recep Konuk,
Üniversite
Rektörleri,
oda
başkanları, sivil toplum örgütleri
temsilcileri
ile
ödül
alacak
kurumların yöneticileri katıldı.
Rixsos Otel’de gerçekleştirilen ve
katılımın çok yoğun olduğu ödül

töreninde, Vali Aydın Nezih Doğan,
Büyükşehir Belediye Başkanı
Tahir Akyürek, AK Parti Konya
Milletvekili Mustafa Kabakçı, ev
sahipleri adına Konya Ticaret
Odası Başkanı Selçuk Öztürk,
Konya Sanayi Odası Başkanı Tahir
Büyükhelvacıgil, Konya Ticaret
Borsası Başkanı M. Uğur Kaleli ile
Vergi Dairesi Başkanı Sıtkı Aksöz
birer konuşma yaparken, Konya
Şeker’in ödüllerini ise Pankobirlik
Genel Başkanı Recep Konuk aldı.

Pankobirlik Genel Başkanı Recep
Konuk, gecenin ilk ödülünü AK
Parti Konya Milletvekili Mustafa
Kabakçı’nın
elinden
alırken,
ödülü Konya halkı ile birlikte
çalışanlar, üreticiler ve yöneticiler
adına aldıklarını belirterek şunları
söyledi; “Konya Şeker, sizlerin
desteği ve bizlerin de gayreti ile
birlikte büyüyor. Konya Şeker’in
büyümesi yatırımlarıyla daha da
bir anlam kazanıyor. Bu yıl itibariyle
Konya Şeker, 1 milyar dolarlık bir
yatırımı gerçekleştirmiş olacak.
Bu yatırımları ve hizmetleri sizlerle
birlikte yaptığımıza inanıyorum.
Konya Şeker büyümesinin yanında,
ülkesine ve bölgesine kazandırdığı
katma değeri de yine bölgesinin
insanlarıyla paylaşıyor. Konya
Şeker, yatırım yapmakla kalmıyor,
devletinin hazinesine, ülkesinin
ekonomisine,
ortaklarına
ve
üreticilerine katma değer sağlıyor.
Yani, üreticiye destek, hazinesine
vergi, ülkesine ise katma değer
üretiyor” dedi.
Ödül
töreninde
Pankobirlik
Genel Başkanı Recep Konuk’a
katılımcıların büyük ilgi gösterdiği
gözlenirken, ödül sırasında pek
çok katılımcı başkan Konuk’la
görüşerek,
Konya
Şeker’deki
başarıyı
kutladılar,
hem
de
ülkemize sağladığı katma değerin
yarattığı aş ve iş imkanlarından
dolayı teşekkür ettiler.

Meliha OKUR

Serpil YILMAZ

Sabah Gazetesi

HaberTürk Gazetesi

Konyalı üreticiler
fabrikalara patron oldu

Şeker, yalnızca
asla şeker değildir

Bugün size şeker gibi bir atılımdan bahsedeceğiz. Zihnimiz tatlanacak.
Bir insanın bir dünyayı nasıl değiştirdiğini göreceğiz! 2 milyon ton şeker
üretiyoruz, bunun dörtte biri Konya Şeker’e ait. Eğer bir ülkenin tarımda
dünya standartlarına uygun üretim modeli yoksa sürdürülebilir üretim
de yapılamıyor. Konya Şeker, Türk tarımının yapısal sorunlarını aşmış
bir şirket! Konya’nın kümelenme modeli...
Peki, zirveye çıkmak o kadar kolay mı oldu? Elbette değil.
Her şerde bir hayır vardır. 1999’da Konya Şeker 40 milyon lirayla borç
batağında yüzüyordu. IMF ve Dünya Bankası’na verdiğimiz iyi niyet
mektubu çerçevesinde tarımda can yakan değişim programı başladı.
Bu, Konya Şeker’e yaradı. Şirketin ortağı olan 17 pancar üretici birliği,
1954’te kurulurken verdikleri yönetim hakkını, hisseler üzerindeki
tedbiri kaldırarak devletten geri aldılar.
Arkasından da Konya Şeker Pancarı Üretici Birliği Başkanı Recep
Konuk’u yönetime getirdiler. Bu değişim sihirli dünyanın kapısını açtı.
***
Fabrikayı borçla devralan Konuk, üyelerin onayını alarak bir tasarruf
programıbaşlattı. Görünmeyen giderleri kapattı. Kayıp kaçağı önledi.
Borçlanmak yerine elde edilen 50 milyon dolar tasarrufla yatırıma
başladı. Sadece ABD ve AB’den teknoloji transfer etti. Böylece
büyümenin kapısını araladı.
12 yılda 202 milyon dolar tasarruf.
700 milyon dolar yatırım.
Yakında üretime geçecek altı fabrika.
Halen 20 tesiste 4 bin kişiye iş ve aş yaratılıyor. 250 bin hektar
üzerinde 150 bin üreticiyle sözleşme yapılıyor. Sadece pancar işlenip
şeker olmuyor. Şeker küspesi hayvan yemine biyoetanole dönüşüyor,
Fabrikalarda hiçbir şey boşa gitmiyor. Birinin atığı diğerinin hammaddesi
oluyor.
Ortaya herkesin katıldığı, herkesin paylaştığı bir model çıkıyor.
Konya Şeker bir patron şirketi değil. Konyalı üreticilerin fabrikalara
patron olduğu, “birlikten kuvvet doğar” modeli.
***
Bölgesel kalkınma ve paylaşımı içeren bu modelde, üreticiler küçük
birikimleriyle kooperatifleri kurdu, kooperatifler şirketleri, şirketler de
Anadolu Birlik Holding çatısı altında toplandı.
İçtiğimiz bir bardak çayda, yediğimiz her tatlıda, patateste binlerce
üreticinin hayat hikâyesi var. Türkiye’nin tek sıvı şeker üreten fabrikası
Çumra Şeker başlı başına ayrı bir model.
Yani, Anadolu Birlik Holding inovasyona inanıyor, finans yönetimi
yapıyor. CEO’su VOB’un eski genel müdürü Hamdi Bağcı. İMKB’nin
eski başkanı Hüseyin Erkan da uzun yıllar sistemin finans ayağına
destek verdi.
Avrupa’nın bir şeker pancarı konfederasyonu var, adı CIBE. AB üyesi
olmayan iki üyesinden biri İsviçre, diğeri Türkiye. Bu, Konya Şeker’in
başarısı değil mi?
Torku markasıyla sütte, ette, çikolata, pasta ve şekerlemede atak
yapmaya hazırlanıyor. Diyeceğimiz bu yapı, sanayinin istediği
hammaddeyi, pazarın istediği girdi mamulü üretiyor.
Az buz iş mi?

Küresel para babalarının derdi, bir ülkenin tarımını ele geçirip; tarıma
dayalı sanayi gelişme altyapısını tırpanlamak, uluslararası rekabet
gücünü yok etmek ve kendilerine bağımlı hale getirmektir. Derdim
solculuk yapmak değil.
IMF’nin, 2001’de ekonomik krizle dibe vuran Türkiye’ye dayattığı tarım
politikaları sonucunda; kota, destekleme uygulamalarının kaldırılması
ve özelleştirme politikalarının devreye alınması ile şekerpancarı, tütün,
fındık, çay gibi tarım ürünlerini hatırlatmak...
Türkiye’deki pancar şekeri üretiminin dörtte birini gerçekleştiren Konya
Şeker ve Pankobirlik’in (Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği) Yönetim
Kurulu Başkanı Recep Konuk, “İstanbul’da ekonomi basınına açılmanın
vakti geldi” diye düşünmüş olacak ki, geçen akşam bir aradaydık.
Recep Konuk’u 2009 seçimleri öncesinde Anavatan ile birleşerek
şahlanacağı iddiası taşıyan DYP’den, milletvekili adayı olacağı sırada
tanımıştım. Mehmet Ağar’ın gözdesiydi.
Ortada ne Ağar, ne de DYP kaldı... Konuk da en iyi bildiği işi yapmaya
devam etti.
Ne var ki, arkasına bir çıkar grubunu alan neredeyse hiçbir “başkandan”
azade olmayan “siyaset” yapma arzusu, Onun da peşini bırakmadı,
2011 yılı seçimlerinde yine Konya’dan, AK Parti aday adayı oldu.
Arada ne geçtiyse, ilde yapılan teamül yoklamasında açık ara birinci
çıkan Konuk, aday gösterilmedi. O da “köyüne” döndü...
İÇİMİZDEKİ HOLLANDA
60 bin şekerpancarı üreticisinden, 30 bininin üye olduğu ve 17
kooperatiften oluşan Pankobirlik’in yüzde 100’üne sahip olduğu
bir çiftçi şirketi olan Konya Şeker’in, 12 yıldır Başkanlık koltuğunda
oturan Konuk, büyük ölçekte “entansif tarım” (belirli büyüklükteki tarım
arazisi üzerinde daha fazla bir ya da birden çok ürün alınması yöntemi)
yapıyor. Sözleşmeli çiftçi ile 3-4 yılda bir patates ve şeker pancarı
ekimi gerçekleştiriyor.
Şekerpancarı, özellikle sulama kültürünün oluşmasında ve tarımın
sanayiye entegrasyonunda önemli katkıları olan bir ürün.
özkaynaklarından 700 milyon dolar yatırımla, Türkiye’nin 34. sanayi
kuruluşu olan Konya Şeker cirosunu, iştirakleri ile birlikte bu yılın
sonunda 1 milyar dolara çıkarıyor.
1999’a göre dönem kârlılığında yüzde 68.370, ciroda yüzde 2.345,
özkaynaklarda yüzde 10.398, sermayede yüzde 13.650 büyüme
gerçekleştiriyor.
Eğer 12 yıllık karşılaştırma benim gibi sizi de şaşırtıyorsa, baştan
söyleyeyim yazım hatası yok!
2011 yılında 350 milyon dolarlık yatırımı devreye sokan Konuk,
havyancılıktan enerjiye; turizmden balıkçılığa kadar yatırım çeşitliliğinde
sınır tanımıyor, geniş gövdesiyle rakiplerine tosluyor.
Ne bileyim belki de Konya Şeker’in sırtından devlet sopasının eksik
olmaması bu yüzdendir!
Türk Şeker Fabrikaları ihalelerinden eli boş dönen Konuk, 2012’nin BM
tarafından “Kooperatif Yılı” ilan edildiğini hatırlatarak, ABD’de ve AB’de
şeker pancarı üretiminin kooperatifler aracılığıyla gerçekleştiğine vurgu
yapıyor.
Konuk, hedeflerinin Konya’yı, Hollanda yapmak olduğunu söylüyor.
Zira 40 bin kilometrekare olan Konya’nın yüzölçümü, Hollanda’dan
yalnızca 1000 kilometrekare küçük.
Madem AB’ye giremedik, içimizde Avrupa yaratmanın hiçbir mahzuru
yok...
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Cumhurbaşkanı Gül, BAE’li İşadamlarına Türkiye’de birlikte yatırım
için uygun bir iş ortamının olduğundan bahsetti.

Recep Konuk ve
Büyükhelvacıgil
BAE’de yatırım
bağlantısı yaptı
Resmi Ziyaret programı çerçevesinde Dubai’de
düzenlenen Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş
Konseyi toplantısında iki ülke işadamlarına
seslenen Cumhurbaşkanı Gül, konuşmasında
Türkiye’nin riski düşük, getirisi büyük ender
ülkelerden birisi olduğunu belirterek, BAE
ile geçici işbirlikleri, geçici ortaklıklar yerine
stratejik ve büyük ortaklıklar kurulması
gerektiğini söyledi.
Avrupa’daki ekonomik krize dikkat çeken Gül,
işadamlarına yatırımın adresi olarak Türkiye’yi
gösterdi. Gül, Dubaili işadamlarını yatırım için
Türkiye’ye davet ederken iki ülke arasındaki 5
milyar dolarlık ticaret hacminin kısa sürede iki
katına çıkarılması için çalışmalara başlandığını,
iki ülke iş dünyası arasındaki işbirliğinin daha
da gelişmesini arzuladığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Gül’e gezisinde refakat eden
Türk işadamları Türkiye-BAE İş Forumu
kapsamında sektörel bazlı ve ikili görüşmeler
gerçekleştirirken, resmi heyette yer alan
Konyalı işadamlarının da BAE’deki ciddi ve
büyük gruplarla yaptıkları görüşmelerde
Konya’da yatırım ve mamul ürünlerin ticareti
konusunda önemli mesafe aldıkları öğrenildi.
Gezi ile ilgili soruları cevaplayan Pankobirlik
Genel Başkanı Recep Konuk, hem Konya
Şeker’in hem de heyette birlikte yer
aldıkları Konya Sanayi Odası Başkanı Tahir
Büyükhelvacıgil’in son derece verimli iş
görüşmeleri
gerçekleştirdiğini
vurguladı.
Konuk, bu görüşmelerin neticesinin kısa
sürede alınmasını ümit ettiğini belirterek
şunları söyledi;
“Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomik ağırlıklı
bir ziyaret gerçekleştirdi ve hem Birleşik Arap
Emirleri’nden hem de Türkiye’den iş forumuna
katılan iş adamlarının işbirliği ve ortak yatırım
konusunda cesaretlenmelerini sağlayacak
bir konuşma yaptı. O nedenle sektörel bazlı
görüşmeler ile ikili görüşmeler son derece
verimli geçti. Görüşmelerde öne çıkan sektörler,
tarım, tarımsal sanayi, gıda ve turizm oldu.
Malum tarım, tarımsal sanayi ve gıda deyince
de Türkiye’nin yatırım için ya da ticaret için
akla gelen ilk ili Konya ve biz Konya iş dünyası
olarak bu avantajımızı iş birliğine ve somut
yatırıma dönüştürmek için önemli adımlar
attık. Mesela biz finans, bankacılık ve sigorta
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alanında BAE’nin büyük guruplarından biri
ile tarım ve hayvancılığa yönelik ülkemizde
yapılacak bir yatırım konusunda ön mutabakat
sağladık. Yine Dubai merkezli büyük bir sanayi
gurubu ile işlenmiş gıda sanayine yönelik iş
ortaklığı görüşmelerini başlattık.
Mamul ürün numunelerini gösterme fırsatı
yakaladığımız ürünlerimizi Dubai merkezli
ancak bölge ticaretinde etkin bir guruba
gösterme fırsatını yakaladık ve bu ürünlerin
ihraç bağlantılarını başlattık.

Özetle ürettiklerimizi satmak için kanal açtık,
yeni yatırımlar için mutabakat sağladık. Bunun
anlamı şudur, ürettiklerimizi katma değerli
olarak satabileceğiz, ümit ediyorum ki kısa
sürede sonuçlandıracağımız işbirliği sayesinde
hem tarım ve hayvancılık hem de tarımsal
sanayi ve gıda sanayine yönelik yatırımlarla
Konyalı üreticilerimizin daha çok üretmesini,
ürünlerinin daha da kıymetlenmesini ve inşa
edilecek fabrikalarla da daha çok hemşerimizin
istihdam edilmesini sağlayacağız.”

Başkan Konuk,
Sudan İKT
Kongresi’ne katıldı
Sudan Tarım Bakanı’nın ülkemizi ziyareti sırasında şeker sektörüne
ilişkin işbirliği talebi çerçevesinde, Tarım Bakanımız Sayın Eker’in ikili
görüşmeler yapmak ve yerinde incelemelerde bulunmak için Pankobirlik
Genel Başkanı Sayın Recep Konuk’u daveti üzerine gerçekleştirilen
ziyarette, Konuk’a Pankobirlik Genel Müdürü Fahrettin Tan ile birlikte bir
heyet de eşlik etti.
50’ye yakın ülkenin Tarım Bakanları ile tarım sektöründeki üst düzey
bürokratlarının İslam Konferansı Teşkilatı, 5. Gıda Güvenliği ve Tarımsal
Kalkınma Bakanlar Konferansına katılmak için Sudan’da bulunduğu
dönemde gerçekleşen ziyarette Konuk ve beraberindeki heyet bir yandan
konferansı takip etme fırsatını bulurken, öte yandan da hem Sudan’lı hem
de diğer ülke temsilcileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Sudan Devlet Başkanı Omar Hassan Al-Bashir’in Başkanlık yaptığı ve
Pankobirlik heyetinin de izlediği toplantıda, Tarım ve Köyişleri Bakanı
Mehmet Mehdi Eker toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “İslam
Konferansı Teşkilatı üyesi ülkelere teker teker bakıldığında, bazı ülkeler
tarımsal kalkınma ve gıda güvenliğinin sağlanması için gerekli kaynaklara
fazlaca sahiptir. Ancak, bazı ülkeler ise bundan yoksundur. Bir bütün
olarak ele alındığında İKT ülkeleri, farklı coğrafyalarda yer almaları, iktisadi
ve siyasi bakımdan büyük farklılıklar göstermelerine rağmen tarımsal
üretim için her türlü kaynağa sahiptir. Ayrıca, aynı dine ve kutsal değerlere
sahip olmanın sunduğu büyük potansiyelin de değerlendirilmesi gerekir.
İmkân ve kaynaklar paylaşımcı, katılımcı ve tamamlayıcı bir anlayışla;
hukuki zemin de oluşturularak kullanılmalı. Bunun için cesaret, arzu, istek
ve politik kararlılığa sahip olunmalıdır. İKT ülkeleri, gerek kendi aralarında
gerek küresel ölçekte tarımsal yatırımları teşvik edici idari ve yasal
düzenlemeleri yapmalıdır. İşgücü eğitimi, bilgi ve teknoloji paylaşımı ve
özellikle özel sektörün önünü açacak tedbirler alınmalıdır. Özel sektörün
İKT üyesi ülkelerde yatırıma ve kamu-özel sektör işbirliğine teşvik edilmesi
gerekir” dedi.
Toplantı sonrasında bir değerlendirme yapan Konuk şunları söyledi;
“Sayın Bakanımız toplantıda potansiyele ve işbirliğine vurgu yaptı. Zaten
Pankobirlik olarak biz de bu ziyarete o işbirliği arzusunu hayata geçirmek
için dahil olduk. Hem Pankobirlik’teki tarımsal üretim organizasyonuna
ait deneyimiz hem de dünyada benzerleri arasında seçkin bir yere sahip
Konya Şeker’deki entegre tesis yaklaşımımız ile teknolojik üstünlüklerimiz
dikkate alınarak Sudan’a davet edildik. Sayın Bakanımız Sudan’daki
potansiyel ve bizim birikimimizden bir sinerji oluşturulmasını ve her iki
ülkenin çıkarına bir işbirliğinin gelişmesini arzuladılar. Biz de bu iyi niyeti
ve işbirliği arzusunu paylaştığımız için Sudan’a geldik. Son derece verimli
görüşmeler gerçekleştirdik. Mevcut tesisleri ve tarım arazilerini inceleme
fırsatı bulduk. Sadece Sudan Tarım Bakanı ve Bakanlık yetkilileri ile değil
diğer İslam Ülkelerinin Bakanları ve bürokratlarıyla da görüşmeler yaptık.
Birikimlerimizi paylaştık ve yeni işbirliği davetleri aldık. Bu ziyaretin bize
bir diğer faydası ise şu oldu; İslam Coğrafyasındaki 50’ye yakın ülkenin
gündemine vakıf olduk. Bizce malum olanların dışında da sorunları ve
avantajları tespit ettik. Mesela İslam Konferansı Örgütü üyesi ülkelerin en
önemli ortak meselesinin, tarımsal üretimin ve verimliğin artırılması olduğu
bu toplantıda üzerinde en çok durulan konu oldu. Bu konuda üst düzeyde
olan birikimimizi paylaşabileceğimiz konusunda istişare yapma fırsatı
bulduk. Bu işbirliği için de ortak din ve kutsal değerlerin kolaylaştırıcı rol

oynayacağını tespit ettik. Mesela bu 50 ülkede 2008 yılında gıda açığının
20 milyar dolar arttığını konferansa sunulan raporlardan öğrendik. Bu
gıda açığının kapatılabilmesi için Dünyanın 8’inci büyük tarım ekonomisi
Türkiye’nin önemli bir işlev görebileceğini tespit ettik.”
Tarım Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker’in Sudan ile olan Bölgesel
İşbirliğinin geliştirilmesi ve özellikle de tarım sektöründe işbirliğinin
arttırılması amacıyla, yaptığı davet üzerine Hartum’a giden Pankobirlik
Genel Başkanı Sayın Recep Konuk ile beraberindeki heyet, gerçekleştirdiği
çok sayıda görüşme dışında Bakan Eker ile birlikte, Sudan Tarım Bakanı
Sayın Abdülhalim İsmail El Muhtahfi, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar
Bakanı Sayın Zorlu Töre ve Sudan şeker sektörü temsilcileri ile de detaylı
görüşmelerde bulundu.
Sudan Tarım Bakanı Sayın El Muhtahfi ile dostane ve kapsamlı bir
görüşme gerçekleştiren Konuk, El Muhtahfi’nin Konya Şeker ve
Pankobirlik’teki birikim ve teknolojiyi Sudan’da da görmek istediklerini
vurgulayan ve bu konuda her türlü işbirliğine açık olduklarını söylemesi
üzerine, “Pankobirlik’in konuyu değerlendirileceğini ve gerekli araştırma
ve işbirliği imkânlarının tüm yönleriyle ele alınacağını, işbirliği noktasında
kardeş Sudan ile çalışmaya ve ortak girişime olumlu” baktıklarını belirtti.
Görüşme sonunda taraflar işbirliği niyetinin somut sonuca ulaşabilmesi
için Türkiye’den teknik bir ekibin Sudan’da inceleme yapması konusunda
anlaşmaya vardılar.
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Dr. Faruk ECZACIBAŞI
Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı

Konya Şeker’de bir
başarı hikâyesi gördük
Sayın Recep Konuk’un anlattıkları ve yaptıkları
çok zor görevler. Bu manada işi çok zor
olsa da, belli ki onların altından da çok
kolaylıkla kalkacaktır. Recep Bey’in yaptıkları
yapacaklarının teminatıdır. Ben kısa sürede
çok daha başarılı bir kuruluşla karşılaşacağıma
inanıyorum.
Sanırım sizi ve Eczacıbaşı ailesini tanımayan
yoktur. Lakin Faruk Eczacıbaşı’nı kendi
ağzından Toprağın Tadı Dergisi aracılığıyla
tanımak isteriz.
Eczacıbaşı
Grubunun
yöneticilerinden,
ortaklarından, iki kardeşten biriyim. Onun
dışında iyi bir aile babasıyım. Hayatımı kısaca
özetlemek gerekirse Eczacıbaşı Holding
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve
Eczacıbaşı Bilişim ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim
Kurulu Başkanı olarak görev yapıyorum.
Bilişim alanında çeşitli kurumlarda aktif görev
aldım, TÜBİSAD Yönetim Kurulu ve Yüksek
Bilişim Konseyi üyesiyim. Türkiye Bilişim
Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da
yürütüyorum. En çok ilgi duyduğum alanların
başında Bilişim Vakfı gelmektedir. Konya’ya
da Bilişim Vakfı üyeleri ile birlikte geldik. Hepsi
çok değerli arkadaşlar Konya’da vakfın bir
toplantısını yapacağız. Amacımız ülkemize
faydalı işler yapmak. Çünkü ülkenin geleceği
beni yakından ilgilendiriyor. Hepsi birbirinden
değerli arkadaşlarımızla Bilişim Vakfı olarak
Konya’ya geldik.
Bilişim Vakfından bahsetmişken, niçin
kuruldu Türkiye Bilişim Vakfı?
Gerek teknolojik ilerlemeler, gerek bunun
sonucunda oluşan ekonominin yurt dışındaki
etkilerini Türkiye’ye yansıtmak ve Türkiye’de
bilgi teknolojilerinin kullanımıyla ülkeye katma
değer sağlamak amacıyla, bilgi toplumuna
dönüşmüş bir Türkiye vizyonluğunda kuruldu,
Türkiye Bilişim Vakfı. Vakfımızın temel amacı;
Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşebilmesi
için altyapının oluşturulabilmesine katkıda
bulunmak ve bilişim sektörünün ekonomideki
payının arttırılması için, bilimsel araştırma ve
geliştirme etkinliklerinde bulunarak ekonomik ve
sosyal çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve
uygulamalarını sağlamak için uğraş vermektir.
Konya ve Türkiye geneline baktığımızda
sizce şirket yapılarında nasıl bir değişiklik
söz konusu?
Bundan 30 yıl önce, çalışma hayatına
atıldığımız dönemlere bakacak olursak, çeşitli
kalıplar vardı. Kalite kontrol, satış, pazarlama,
mali işler… Bunların hepsi farklı farklı alanlardı.
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Bu sistemler şu anda da hala bu şekilde devam
ediyor, ama giderek iç içe geçiyor ve birçok
dalda görev alabilecek insanlara çok daha
fazla ihtiyaç duyulmaya başlanıyor. Artık eskisi
gibi ürün odaklı değil, süreç odaklı bakmak
zorundasınız.
Ürününün
yaratılmasından,
pazara girene kadar ki bütün süreci hızlı ve
bir bütünlük içinde değerlendirmek gerekiyor.
Kurumsal yapılardaki en büyük değişim bu
noktalarda yaşanıyor. Bu hepimiz için geçerli.
Konya Anadolu Selçuklu’ya başkentlik yapmış
bağrında birçok önemli şahsiyeti yetiştirmiş
bir şehir. Sizce Konya tarihinde ki başarılı
öyküsü ile hak ettiği bir konumda mı?
Sorunuzda çok güzel ifade ettiniz. Ben ilk
geldiğim zaman Konya’nın tarihine gelmiştim.
Şimdi ise geleceğini görmeye geldim.20 Sene
arayla temel farkın bu olduğunu düşünüyorum.
Tarihi ve de geleceği ile Konya çok güzel
sinyaller veriyor. Bence çok daha iyi yerlere
geleceğine inanıyorum.
Rahmetli Dr. Nejat Eczacıbaşı, kalıcı
başarıların nasıl elde edilebileceğini şöyle
açıklamıştı: “Başarı, kolay yolları değil, yeni
ve daha ileri yöntemleri göze alabilenlerindir.”
Bir imparatorluğun yıkıntıları arasından
yeniden vareden “Kurucular Kuşağı”nın
özlemlerini, Dr. Nejat Eczacıbaşı tüm
yaşantısında uygulamaya çalıştı. Özetle
yurduna âşık bir ailenin yeni kuşak ferdi
olarak; sizin düşünceleriniz neler? Eczacıbaşı
ailesinin yurt sevgisinde bayrak yarışı devam
ediyor mu?
Süleyman Ferit Eczacıbaşı, Cumhuriyet’in ilk
yılarında İzmir’de eczanesi ile işe başladı. Nejat
Eczacıbaşı 1945 yılında şirketimizi kurdu.
Kişisel başarı tek başına çok önemli ama
kişisel başarı adı üstünde kişisel olmaktan
öteye çıkamıyor. Siz ne kadar topluma
yaptıklarınızı verebilirseniz ancak o zaman kalıcı
iz bırakıyor. Zaten babam Nejat Eczacıbaşı’nın
bir sözü var: “Toplumdan aldığınızı topluma
verin.” Bu toplumun çok güçlü olacağına tüm
arkadaşlarımızla inanıyoruz. Zaten amacımız bu
topluma daha iyi hizmet verebilmek. Sizin de
çok iyi özetlediğiniz gibi babam 80 yıllık ömrünü
daha uygar yarınlara adamış bir öncü olarak,
en çok değer verdiği özlemleri ile yaşam süresi
içinde başardıklarının birbirleriyle özdeşleştiğini
görmenin de mutluluğunu duydu. Bizler de bu
sorumluluğun bilincinde bugün Konya’dayız
Konya Tarihinde en çok etkilendiğiniz
şahsiyet kimdir?
Tabi ki Mevlana, lakin bu toprakların geçmişi

herhalde 2000, 3000 yılı buluyor. Hangi
birini sayacaksın. Lâkin bu isimlerin hepsi
belki bu topraklarda yaşadılar. Yâlnız kültürleri
mükemmeldi. Bu yönleriyle kendi kimlikleri
Konya’yı epey aştı. Yani bir Mevlana, Nasrettin
Hoca, Yunus Emre… Artık tüm dünyaca kabul
görmüş fenomenler. Onların yaşadıkları yerleri
görmek ayrıca son derece büyük mutluluk
Konya Şeker’i gezdiniz, düşünceleriniz
nelerdir?
Bir kere ilk geldiğimiz zaman hakikaten çok
etkilendik. O güzellik, o yeşillik o geldiğimiz
yerdeki huzur sakinlik çok etkileyici.
Şu doğrusu çok etkiledi; Sayın Recep Konuk’un
ortaya koyduğu vizyon yaptıklarını dinlemek ve
bütün konuya gerçekten nasıl hakim olduğunu
görmek, izlemek bizi son derece mutlu etti.
Beni ayrıca mutlu eden, Recep Bey’in bilinç
düzeyi, yani tamamen ileriye hazırlanan bir
kurumu anlattı. Örneğin bir atık nerdeyse sıfıra
yakın. Hepimizin hayalini kurduğu bir şey. Ona
karşılık karbon ayak izini mümkün olduğu kadar
bırakmamaya çalışıyor. Ve bunu bir strateji ile
düzenlemeye çalışıyor.
Hakikaten Türkiye’de Kooperatiflerin çok fazla
başarı hikâyesi yok. Burada ise büyük başarı
hikâyesi gördük. Bu da çok mutluluk verici
bir durum. Yalnız Konya’nın değil bütün bu
toprakların, Türkiye’nin gurur duyması gereken
bir kurumu gezdiğimizi hissettik. Hepsi aynı bir
vizyonun parçası. Bir tanesi olmasa hepsi sırıtır
zaten. Hatta bir iki sene sonra gelip kurumun
başarısını yeniden görmek isterim.
Toprağın Tadı Dergisi aracılığıyla iletmek
istediğiniz bir mesajınız, eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Sayın Recep Konuk’un anlattıkları ve yaptıkları
çok zor görevler. Bu manada işi çok zor olsa
da, belli ki onların altından da çok kolaylıkla
kalkacaktır. Recep Bey’in yaptıkları yapacaklarının
teminatıdır. Ben kısa sürede çok daha başarılı bir
kuruluşla karşılaşacağıma inanıyorum.
Bu vesileyle, sizlerin aracılığı ile kendilerine
başarılar diliyorum. Sayın Faruk Bey,
yoğunluğunuza ve yorgunluğunuza rağmen,
bizlere yüreğinizi tüm samimiyetinizle
açtınız.
Çok
değerli
düşüncelerinizi
paylaştınız. Bizlerde Konyaşeker Basın
Merkezi adına Toprağın Tadı Ekibi olarak
sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Son derece keyifli bir sohbetti, asıl ben
teşekkür eder; sizin nazarınızda, Sayın Recep
Konuk’a, Konya Şeker ailesine ve Türk iftçisine
selamlarımı sunarım.

Konya
ilinde
kanola
denince akla Konya Şeker gelmektedir. Son yıllarda yürütülen araştırma
çalışmaları artık 2011 yılı
hasat sezonunda Kanolanın yüksek fiyat görmesi
2011-2012 üretim sezonu
için çiftçilerimiz tarafından
rağbet görmeye başlamasına sebep olmuştur

İl Tarım Müdürü İ.Bülent ALPARSLAN

“Konya Şeker bölge
hayvancılığını canlandıracak”
Konya ilinde toplam 555.309 büyükbaş hayvan mevcut olup, bunların
198.268 başı sağılan hayvanlardan oluşmaktadır. İlimizde ki toplam
büyükbaş hayvanların % 35,7 si sağılan hayvanlardan oluşmaktadır.
İlimizde sağılan hayvanların 169.511 başı kültür ırkı, 20.499 başı melez
ve 8.258 başı yerli hayvanlardan oluşmaktadır. 1.353.197 adet küçükbaş
olmak üzere hayvancılık açısından büyük bir kapasiteye sahiptir. Konya
ilinde toplam 198.268 baş sağılan hayvandan günlük 2612 ton süt üretimi
yapılmakta, hayvan başına ortalama 13,17 lt. süt alınmaktadır. 20 baştan
daha az hayvana sahip işletmelerde ortalama süt verimi 11,50 lt. iken, 20
baş ve üzeri hayvana sahip işletmelerde süt verimi günlük 15,58 lt’dir.
Küçükbaş hayvan varlığı olarak ülkede ilk sıralarda olup son yıllarda
azalan küçükbaş hayvan varlığı uygulanan destekleme politikaları ile
yeniden önem kazanmaya başlamıştır. Hayvansal üretim açısından
Konya ili ülke sıralamasında ön sıralarda görünmesine rağmen hayvansal
ürünlerin işlenmesi açısından bakıldığında durum daha farklı olarak ortaya
çıkmaktadır. Konya ilinin etrafında bulunan illerde Karaman, Aksaray ve
Afyonkarahisar da Türkiye pazarına hitap eden entegre tesisler dikkat
çekmektedir. Bu tesislerin bu illere kurulmasında kalkınmada öncelikli illere
yönelik yürütülen teşvik programlarının büyük etkisinin olduğu bilinmektedir.
İlimizin bu programın dışında olması özel sektörün yatırımlarını Konya
iline yakın illere kaydırmasına sebep olmuştur. Buna rağmen Konya ilinde
üretilen süt ve etin bir kısmı da bu tesislerde işlenmektedir.
Konya Şeker A.Ş’nin iştiraki Panagro Tarım ve Hayvancılık A.Ş. tarafından
Konya’nın Meram ilçesinde Kaşınhanı Mahallesi’nde inşa edilen Et ve Süt
Entegre Gıda Kompleksi’nin ilimizde hayvancılık alanında büyük bir eksikliği
kapatacağı düşünülmektedir.
Bu tesis ile; hayvansal üretimin hak ettiği değeri bulmasında büyük bir sorun
olan fiyat dalgalanmalarının pazara giren çiftçi kuruluşu olan Panagro Tarım
ve Hayvancılık A.Ş.nin bir denge unsuru olarak yer almasıyla çözüleceğine
inanılmaktadır. 2010 yılında ilimizde bulunan kesimhanelerde 75.919
büyükbaş ve 108.242 küçükbaş hayvan kesimi yapıldığı düşünüldüğünde
günlük 1200 büyükbaş ve 3000 küçükbaş kesim yapabilecek bir tesisin ne
kadar büyük bir kapasitede de olacağı anlaşılacaktır.

Bu tesislerde 1500 işsiz insanımız iş bulacak bundan daha önemlisi
sözleşmeli tarım ile binlerce aile doğduğu köyde doyacaktır. Bu büyüklükteki
bir tesisin tamamlanmasıyla hem ilimiz tarımı hem de ülke tarımı çok büyük
bir ivme kazanacaktır.
Konya Şeker daha önce şekerpancarı, patates, kanola ve sertifikalı tohum
üretiminde ispatlamış olduğu sözleşmeli üretim modelini et ve süt üretimine
de uyguladığı takdirde üreticiler girdilerini daha ucuz ve kaliteli olarak
temin edecek, alacakları avans ödemeleri ile piyasanın zorlu koşullarına
dayanacak ve istikrarlı fiyat politikaları ile emeklerinin karşılığını alacaklardır.
Et ve süt üretiminin gerçekleştirilebilmesi için modern yetiştiricilik
tekniklerine geçilecek, daha fazla yem bitkisi ekilecek, buğday sapları ve
anız hayvancılıkta değerlendirilecek. Bu sayede Konya ovasında hububat
alanlarında büyük sorun olan anız yangınlarının azalmasına neden olacaktır.
Hayvansal üretim sonrası oluşan gübre, organik maddece çok fakir olan
Konya toprakları ile buluşacak, toprağın su tutma kapasitesini ve besin
değerini arttıracaktır. Bu çalışmaların bir çiftçi kuruluşu tarafından organize
bir şekilde yapılması tüm çiftçilerimize örnek teşkil edecek ve hayvansal
gübrenin Konya ovasında kullanım oranını arttıracaktır.
Bu tesislerin tamamlanmasıyla Konya Ovası’nda tarla tarımına dayalı olarak
yürütülen tarımsal faaliyetin eksik olan hayvansal üretim kısmı artacak. Bu
sayede tarlada üretilen yem bitkisi ete ve süte, çiftliklerde üretilen gübre
ise tarlaya dönecektir. Bu sürdürülebilir tarımın başlangıcını oluşturacak,
tarlalarımız bu döngü içerisinde verimlerini arttıracak ve zamanla yok
olmaktan kurtulacaktır. Konya iline ve ülke ekonomisine yapacağı ekonomik
katkı dalga dalga artacaktır.
Hayvansal üretimle iştigal eden işletme sayısının fazlalığı bu işletmelerin
hem kamu ayağında hemde sivil toplum ayağında koordinasyonunu
zorlaştırmaktadır. Bu durum Hayvancılık konusunda çalışan kurum ve
kuruluşlar arasındaki koordinasyonu da etkilemektedir. Bununla birlikte
2010 yılı Aralık ayından beri süt ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkı
sağladığı “Süt Eylem Planı” çalışmaları valilik makamının başkanlığında
sürmektedir. İlgili kurum ve kuruluşlar arasında uyumun artarak devam
ettiğini görmekteyiz.
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Konya Şeker, Et-Süt Entegre, PVC ve Korige Boru ile
Çuval Fabrikası’ndan sonra Yağ Fabrikası için de ilk kazmayı vurdu

2011’in Özeti;

2 Ayda Bir Fabrika Temeli
Geçtiğimiz yıl mayıs ayında dünyanın en büyük
Et-Süt Entegre Gıda Kompleksinin temelini
binlerce çiftçinin katılımıyla atan Konya Şeker,
Meram ilçesinde inşaatını başlattığı bu tesisin
dışında sessiz sedasız 5 yeni fabrika ile 2
tesisinin kapasite artırım yatırımı ve 1 üretim
tesisinden de yeni ürün üretmesini sağlayacak
ek yatırıma 2011 yılı içinde start verdi.
Son olarak hafta içinde Altınekin’de projelendirdiği
Yağlı Tohumlar İşleme Ham Yağ Fabrikasının
inşaatını sadece yönetimin ve projede
çalışanların katıldığı, kurum içinde düzenlenen
sade bir törenle ve dualarla başlatan Konya
Şeker, yıl içinde inşaatını başlattığı PVC boru ve
Korige Boru Üretim Tesisleri, Çuval Fabrikası,

da yine aynı şekilde sade bir törenle ve hayırlı
dualarla başlatmıştı. Bu 6 fabrika inşaatı ile yeni
bir fabrika yatırımına eş değerdeki iki büyüme
yatırımının dışında Çumra Şeker Entegre Tesisleri
bünyesindeki Biyoetanol Üretim Tesisinde
başlattığı ilave yatırım ile sıvı karbondioksit de
üretecek olan Konya Şeker, inşaat ve montaj
işleri devam eden bu yatırımlarının tamamını
2012 yılında tamamlayacak. 6’sı yeni üretim
tesisi, 2’si büyüme 1’i genişleme olmak üzere
9 üretim tesisi ile üretim hacmini ve çeşitliliğini
etkileyici bir şekilde artıracak olan Konya
Şeker’in bu yatırımları ile binlerce istihdam
sağlaması bekleniyor. 2012 yılında üretime
başlayacak tesislerden Et-Süt Entegre Gıda

Bu hafta tanklar ve ürün depolarının yer
alacağı alanda inşaat çalışmalarına başlanan
ve önümüzdeki hafta da ana fabrika ile
hammadde depo sahalarında inşaatın
başlayacağı yağ fabrikası, 350 bin m2’lik
kampüs alanının 95.000 m2’lik bir alanında
kurulacak ve 2012 Ağustos Ayında üretime
başlayacak. Ayçiçeği, kanola ve soya gibi
bölge çiftçisinin üreteceği tarımsal ürünleri
işleyerek ham yağ üretecek olan Yağlı
Tohumlar İşleme Tesisinin, bölgede 300350 milyon liralık bir ilave ekonomik faaliyet
oluşturacağı ve bu faaliyet sonucunda 20-25
bin çiftçi ailesinin yapacağı tarımsal üretim
ile ek bir gelir kaynağına kavuşacağı ifade

Recep Konuk; “Her fabrika için tören yapsak çalışmaya zaman bulamazdık...”

Unlu ve Şekerli Mamüller, Çikolta, Bisküvi, Kek,
Gofret Üretim Tesisleri ile Yem Fabrikasının
kapasitesini 1,5 katına, Dondurulmuş Parmak
Patates Üretim Fabrikasının hem donuk sebze
üretmesini hem de üretim kapasitesini 2 katına
çıkarmasını sağlayacak büyüme yatırımlarını
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Kompleksi ile Yağ Fabrikası ve kapasite artırımı
için ek yatırım yapılan Dondurulmuş Parmak
Patates Üretim Tesisi ile Yem Fabrikası için bölge
çiftçisinin üretim yapacağı düşünüldüğünde ise
bu tesislerin yaklaşık 60-70 bin çiftçi ailesine
gelir imkanı sağlayacağı belirtiliyor.

ediliyor. Her yıl 150.000 ton ayçekirdeği,
100.000 ton soya ve kanola işleyecek olan
tesis, 66.000 ton ayçiçeği yağı, 42.000
ton kanola yağı, 25.000 ton soya yağı ve
65.000 ton yüksek kaliteli ayçiçeği küspesi
üretecek.

Beta Ziraat’a büyük ilgi
Önemli tohum üretim merkezlerinden birisi olan ve Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya’da, ilk
kez tohumculuk fuarı açıldı. Tohum Fuarı’nda yer alan tohumculukla ilgili firmalar arasında ise en çok
ilgiyi Konya Şeker’in iştiraklerinden birisi Beta Ziraat A.Ş. görüyor.

1961 yılından bu yana tohum ve fide konusunda üretim gerçekleştiren
Beta Ziraat, tohumculuk fuarında açtığı devasa stantla büyük ilgi
çekti. Standa gelen ziyaretçilere tohum ve fide konusunda bilgi verildi.
Beta Ziraat’in üretimini gerçekleştirdiği tohum ve fideleri de stantta
görme imkanı bulan üreticiler, Beta Ziraat’in tohumlarından memnun
olduklarını söylediler. Tohum Fuarı’na gelerek Beta Ziraat’in standını
gezen üreticiler, tohum konusunda da bilgi sahibi olurken, Beta Ziraat’in
üretimini yaptığı tohumları kullandıklarını ve daha fazla verim aldıklarını
söylediler.
Bilindiği üzere Konya Şeker iştirakleri arasında bulunan Beta Ziraat,
Altınekin ilçesinde Tohum Üretim Tesisleri kurmuş ve üreticilere

sözleşmeli tohum ektirmeye başlamıştı. Tohumculuk konusunda
büyük bir bilgi birikimine sahip olan Beta Ziraat, ülkemizin tohumda
dışa bağımlılığına son vermeyi amaçlarken, şeker pancarı tohumundan
sebze ve meyve ile hububat ürünlerine kadar her türlü tohum ve fideyi
bünyesinde üretiyor.
Beta Ziraat A.Ş.’nin ülkemizdeki tohumculuk açığını kapatmak için büyük
bir çalışma içine girdiğini söyleyen yetkililer, Beta Ziraat’in ülkemizin
tohum ihtiyacını karşılayacak güce sahip olduğunu ve tohumculuktaki
gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade ettiler. Bu arada Beta Ziraat’in
Altınekin ilçesindeki Tohum Üretim Tesisleri’nde ülkemizin ihtiyacı olan
ürünlerin tohumlarının üretimine başladığı da vurgulandı.

Kamuoyuna
saygıyla duyurulur!
Pancar tohumu kutularındaki etiketleri değiştirdiler, satamadan yakalandılar
Konya Şeker’in bir iştiraki olan ve ülkemizin en büyük tohum ve
fide üretim şirketleri arasında yer alan BETA Ziraat’in ürettiği pancar
tohumları üzerinde etiket değişikliği yaparak haksız kazanç sağlamaya
çalışan ve Konya Buğday Pazarında faaliyet gösteren bir firma ile iki
ortağı Konya 9. Sulh Ceza Mahkemesince 6’şar ay hapis cezasına
çarptırıldılar. 2009 yılında gerçekleşen olayda, üretim izni BETA
Ziraat’a ait olan pancar tohumlarından yeni geliştirilen ve piyasa değeri
daha yüksek olan Coyote cinsi pancar tohumlarına ait etiketlerin
sahtelerini temin edip, Achat cinsi tohumlara ait kutulara yapıştıran ve
Achat cinsi tohumları Coyote cinsi pancar tohumu imiş gibi çiftçiye
satmaya hazırlanan uyanıklar, Beta Ziraat’in ürününü takip etmesi ve
sahip çıkması sonucu bu tohumları çiftçiye satamadan yakalanmıştı.
BETA Ziraat’in Konya Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusu
üzerine mahkeme arama ve el koyma kararı vererek güvenlik güçlerini
harekete geçirmişti. Güvenlik şube ekiplerinin yaptığı arama sonucu
el konulan ürünlerden numuneler Savcılıkca bilirkişi tayin edilen
Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsüne gönderilmiş ve bilirkişi
tarafından da söz konusu sahtekârlık tespit edilmişti. Bilirkişiden
gelen rapor doğrultusunda, BETA Ziraat tarafından üretilen Achat cinsi
tohumları yine BETA Ziraat tarafından üretilen ve piyasa değeri daha
yüksek olan Coyote cinsi tohummuş gibi çiftçiye satmaya hazırlanan

iki kişi hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı “Haksız Rekabet”
suçlaması ile dava açmıştı. BETA Ziraat’in şikayeti üzerine başlayan
soruşturma sonucu açılan ve BETA Ziraat’in müdahil olarak da yer
aldığı söz konusu davanın karar duruşmasında sanıklara Konya 9. Sulh
Ceza Mahkemesince haksız rekabetten 6’şar ay hapis cezası verilirken,
mahkeme sanıkları kamu hizmetlerinden de kısıtladı. Sanıkların daha
önce benzer bir suç işlemediklerini ve mahkeme süresince iyi halini
dikkate alan mahkeme bu cezayı altıda bir oranında azaltarak 5’er aya
düşürdü. Mahkeme, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 231/5
maddesi gereğince davada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verirken, sanıkları yargılama giderleri ile bilirkişi ücretleri ve
rapor masraflarını da karşılamaya mahkûm etti. Dava ile ilgili bir
değerlendirme yapan BETA Ziraat yöneticileri, “biz ürünümüzü her
aşamada takip ediyor, her ürünümüze sonuna kadar sahip çıkıyoruz.
Bizim tesislerimizden çıkan ürünlerin sorumluluğu çiftçiye ulaşana
kadar bize aittir. Biz bu çerçevede bizim ürünümüzün ticaretini
yapanları da azami düzeyde gözlüyor, takip ediyoruz. Markamız ve
ürünümüz bizim için son derece kıymetlidir. Bu kıymet üreticimize
saygımızın bir sonucudur. Biz bir ürüne adımızı verdiysek üreticimiz
o ürünü güvenle kullanabilir. Bu dava bu hassasiyet ve dikkatin bir
sonucudur” dediler.
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Prof. Dr. Hüdaverdi ERER
S.Ü. Veterinerlik Fakültesi Dekanı

Konyalılar çok şanslı
Selçuk
Üniversitesi
Veterinerlik
Fakültesi
Dekanı Prof Dr. Hüdaverdi Erer ile Toprağın Tadı
Dergisi, ülkemiz ve bölgemiz hayvancılığı ile
ilgili bir söyleşi yaptı. Konya Şeker’in Panagro
Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi yatırımlarını
değerlendiren Dekan Erer, Konyalıların bu
yatırımla çok şanslı olduklarını söyledi.
Gelin hep birlikte S.Ü. Veterinerlik Fakültesi
Dekanı sayın hocamız Prof.Dr. Hüdaverdi Erer ile
yapılan söyleşiyi okuyalım.
Türkiye’de Hayvancılık Sektörünün
Temel Sorunları sizce nelerdir? Bu
sorunlar hangi çözüm stratejileri ile
ortadan kaldırılabilir?
Sektörün önemli sorunları var ama en başta
sektöre bakış açısını değiştirmek gerekiyor.
Diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, bu sektörü
stratejik bir sektör olarak görmek gerekir.
Türkiye’de hayvancılık işletmelerinin küçük ölçekli
ve örgütsüz yapıda olması, rasyonel üretim ve
rekabet açısından önemli bir problemdir. Son
yıllarda hayvansal üretimde işletme ölçeklerinde
bir artış eğilimi olmasına rağmen mevcut
şartlarda işletme ölçeklerinin küçüklüğü sektörün
en önemli problemlerinden biridir.
Hayvan ıslahı açısından sorunlar vardır. Büyükbaş
hayvancılıkta bu konuda önemli ilerleme
kaydedildi ancak küçükbaş hayvan varlığı
%95 oranında düşük verimli yerli ırklarımızdan
oluşmaktadır. Kayıtlı yetiştiricilik ve verim takibi
genel olarak yapılamamaktadır.
Türkiye’de
hayvansal
üretimdeki
önemli
problemlerden biri de üretimin kalitesi ve güvenilirliğidir.
Burada hayvan hastalıkları ile mücadelenin yetersizliği
netice almayı zorlaştırmaktadır. Hayvan hastalıkları ile
özellikle zoonotik hastalıklarla mücadele için daha
fazla kaynak ayrılmalı ve eradikasyon programları
uygulanmalıdır. Hayvan hareketleri mutlaka kontrol
altına alınmalıdır.
Ülkemizde yem maliyetleri çok yüksektir. Çünkü
yeterli kaba yem üretilemediği gibi, karma yemin
bir kısım ham maddeleri ithal edilmektedir.
Maliyetler içerisinde her zaman en yüksek payı
yem maliyeti oluşturmaktadır. Bu da hayvansal
ürün fiyatlarına yansımakta, diğer ülkelerle
rekabet gücünü zayıflatmaktadır.
Hayvan kaynağı konusunda ülkemizin
mevcut durumu nedir? Hayvancılık
konusunda
sıkıntı
çekilmesinin
nedenleri nelerdir? Ne gibi önlemlerle
bu sorun ortadan kaldırılabilir?
Özellikle et ve süt üretimini sağlayan türler bazında
söylenecek olursa; 2008 verilerine göre, 11
milyon sığır, 86 bin manda, 24 milyon koyun ve
5 milyon kıl keçisi vardır. Bu rakamlar aşağı yukarı
bugün de böyledir.
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1980’lerden sonra Türkiye’de hayvan sayıları
sürekli azalmıştır. Koyun miktarı neredeyse
yarıya inmiştir. Manda ve Kıl keçisindeki azalma
daha da fazladır. Sığır sayısında azalma olsa
da, sığırcılıkta giderek yerli ırklar yerine, yüksek
verimli kültür ırkı ve melezleri ikame edilmiştir.
Dolayısıyla sığır sütü ve eti üretiminde bir azalma
olmamış (2008’den sonrası hariç) aksine
artma olmuştur. Yine de, küçükbaş hayvan
sayısının artırılması gerekliliği yanında, kırmızı
et üretimi için mevcut sığır sayısının da artması
gerekmektedir.
Geçici olarak dışarıdan damızlık hayvan
gelebilir. Fakat hayvan seçimi konusunda
genetik ve sağlık yönünden kontrol
yapılmalıdır. Satılan sperma ve embriyoların
genetik kontrolü yapılmalı, suni tohumlama
teşvikleri ar tırılmalıdır.
Süt ve süt ürünleri yeteri kadar desteklenirse
damızlıklar kesilmez. Dişi hayvan kesimi,
zorunluluk dışında yasaklanmalıdır.

Biz Millet olarak Örgütlenme ve
planlama sıkıntısı çeken bir ülkeyiz.
Hayvancılık konusunda da bu sıkıntıyı
çekiyor muyuz? Eğer çekiyor isek hangi
tür çalışmalarla bu işin üstesinden
gelebiliriz? Ve bu çalışmalara nasıl
işlevlik kazandırabiliriz?
Özellikle küreselleşme eğiliminin artmaya
başladığı günümüz ekonomilerinde örgütlenme
sektör ve bölge bazından daha ileri bir safhaya
doğru taşınmış, örgütlenmenin önemi daha da
artmaya başlamıştır.
Hayvansal üretimde meydana gelen teknolojik
gelişme ve ilerlemeler örgütlenme sayesinde
üyelere daha kısa süre içerisinde ulaştırılmaktadır.
Bunun sonucunda verimlilik artışları ve maliyet
tasarrufları sağlanmaktadır.
Avrupa ülkelerindeki gibi etkili bir örgütlenme,
kırsal alandaki küçük ölçekli işletmelerin orta
ve büyük ölçekli işletmelere dönüşmesi ve
piyasa şartlarında daha karlı ve verimli bir yapıya
dönüşebilmeleri sürecini kolaylaştırabilir. İşletme
yapılarının iyileşmesi ile piyasanın istediği miktar
ve kalitede ürün üretmek daha kolay olur.
Türkiye’de hayvancılık konusunda devlet destekli
veya takipli yetiştirici örgütleri kurulmuştur. Ancak
yetiştirici henüz bunu tam olarak anlamamış ve
benimsememiştir. Örgütlenmede yetiştiricilerin
bilinçlendirilmesi
gerekmektedir.
Gönüllü
katılımcılığın yaygınlaşması ve üreticilerin yasal
zorunluluktan değil, faydasına inandıkları bir
örgütlenme anlayışı içinde olmaları gerekir.
Örgütlerin, kaynak yaratan, problem çözen ve
üyelerinin ekonomik menfaatlerini koruyan bir
yapıda olmaları gereklidir.

Hayvancılık
sektöründe,
İşletme
büyüklüğü ve altyapı konusunda
ülkemizin sorunları nelerdir? Çözüme
yönelik stratejiler ve araçlar sizce
nelerdir?
Türkiye’de hayvancılık işletmeleri önemli oranda
küçük ölçekli işletmelerden oluşmaktadır.
Örneğin süt sığırcılığı işletmelerinin yaklaşık
% 90’ı 1-10 baş hayvana sahip işletmelerdir.
Bu ölçekler, üretimin her aşamasında rasyonel
davranmayı ve işletme karlılığı ile verimliliğini
olumsuz etkilemektedir.
Türkiye’de son yıllarda uygulamaya konulan
desteklemelerde 5 baş sınırı bu anlamda olumlu
bir adım olmuştur. İşletme büyüklüklerinin
gelişmiş ülkelerdeki büyüklüğe ulaşması
için sektörde karlılığı öne alan desteklemeler
yapılmalıdır.
Konya’da Hayvancılık Sektörü hangi
aşamadadır?
Konya, Türkiye’de son yıllarda önemli ekonomik
ilerleme sağlayan illerin başında gelmektedir.
Hayvancılık sektöründe de kendini göstermiş ve
önemli ilerlemeler sağlamıştır. Örneğin, Konya’da
kültür ırkı ve melezi varlığının toplam hayvan
varlığı içerisindeki payı Türkiye ortalamasının
üstündedir. Hayvansal üretimde verimlilik
değerleri de Türkiye ortalamasının üzerindedir.
Özellikle son yıllarda Konya ve Aksaray illeri
entansif süt üretiminde önemli ilerlemeler
sağlayarak Türkiye’nin önemli süt üretim
merkezleri haline gelmiştir.
Konya, sığır besiciliği açısından da Türkiye’nin
önemli kırmızı et üretim merkezlerinden biridir.
Sığır besiciliğinde işletme büyüklükleri Türkiye
ortalamasının üzerindedir ve yaygın olarak orta
ölçekli sayılabilecek besicilik yapılmaktadır.
Konya ili, hayvancılığa dayalı sanayi işletmeleri
açısından da sektörün büyümesi ve gelişmesi
için önemli bir potansiyel olma konumundadır.
Konya, süt sanayi sektörünün daha da
büyümesine
imkan
sağlayacak
kapasite
düzeyine ulaşmıştır. Konya’daki süt endüstrisi,
çevre illerin sütünü de işlemektedir.
Konya’da hayvansal üretimde olumsuz gelişme
Türkiye genelinde olduğu gibi küçükbaş hayvan
yetiştiriciliğinde yaşanmaktadır. Son yıllarda
küçükbaş hayvan varlığı yarı yarıya azalmıştır.
Türkiye’nin kırmızı et açığının azaltılmasında
koyun ve keçi yetiştiriciliği oldukça önemlidir.
Gerek coğrafi konumu ve şar tları, gerekse
ekonomik potansiyeli ve teknik alt yapısı
ile Konya, Türkiye’nin önemli hayvan ve
hayvansal ürün üreten merkezlerinden biri
olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bu hızlı
ilerlemeyi kolaylaştıracak destek, teşvik ve
yasal alt yapı oluşturulmalıdır.

rlik Fakültesi
S.Ü. Veterine

Konya’da Hayvancılığının Sorunları
sizce nelerdir?
Bu konuda çözüm
önerileriniz nelerdir?
Hayvansal üretimde önemli ilerleme sağlayan
Konya hayvancılığının sorunlarını Türkiye
hayvancılığından soyutlamak elbette imkansızdır.
Türkiye genelindeki problemler Konya için de
geçerlidir. Örneğin Konya’da da ırk ıslahı ve sürü
kompozisyonunun iyileştirilmesi ve verimliliğin
artırılması gerekmektedir. Ancak, burada
Konya’nın farklı alt bölgeleri itibariyle, farklı
yaklaşım ve tercihler ile öncelikler söz konusudur.
Atılacak adımlarda bu nokta dikkate alınmalıdır.
Konya hayvancılığı için de işletme ölçeklerini
büyütecek destek ve teşvikler uygulamaya
konulmalıdır.
Hayvan hareketliliğinin fazla olması ve çevre
illerden yoğun hayvan girişi nedeni ile, hayvan
hastalıkları ve hayvan hareketleri daha sıkı
denetlenmelidir.
Konya ilinde özellikle et sanayi işletmelerinin
gelişimi ve kapasitesinin artırılmasına yönelik
önlem ve teşvikler uygulamaya konulmalıdır.
Bu durum, Konya’da yapılacak besiciliğinin
işletmeler açısından daha karlı ve il açısından da
daha yüksek katma değere dönüşmesine katkı
sağlayacaktır.
Süt sanayi işletmeleri, uygulayacakları alım
politikasında üretim maliyetini dikkate alan
bir fiyatlandırma yapmalıdırlar. Konya süt
piyasasında, piyasa düzenlenmesi için pilot
bölge seçilebilir ve ortak tarım politikası benzeri
bir müdahale sistemi Konya’dan başlatılabilir.
Konya’da hayvansal üretimde ürün kalitesini
iyileştirmek için iyi uygulamaları teşvik edecek bir
sistem kurulmalı ve üretimin kalitesini iyileştirici
ve özendirici önlemler alınmalıdır.
Konya
bölgesinin
Süt
inekçiliği
ve kırmızı et besiciliği konusunda
sorunları
nelerdir?
Bu
sorunları
çözmek için hangi tür çalışmalar
yapılmalıdır?
Bu sorudaki “kırmızı et besiciliği” deyimini
öncelikle bir düzeltmek gerekir. Son yıllarda
değişik basın organlarında bu şekilde kullanıma
rastlanmaktadır. Bu yanlış bir tanımdır. Sığırcılık
ile uğraşanların yaptığı iş ya süt sığırcılığı, ya
besi sığırcılığı veya her ikisi şeklindedir. Sığır
beslenir ama et beslenmez, et üretilir. Dolayısıyla
bu ifadenin “Kırmızı et üreticiliği” ya da “Besi
sığırcılığı” şeklinde olması gerekir.
Süt inekçiliği veya besi sığırcılığında Konya’da

yaşanan sorunlar aslında Türkiye genelinden
farklı değildir. Yem maliyetlerinin yüksek, buna
karşılık ürün fiyatlarının düşük olması en belirgin
sorundur. Süt inekçiliğindeki yem maliyetlerinin
yüksek olması besi sığırcılığının hayvan
materyalinin de pahalı olmasına yol açmaktadır.
Bu nedenle son yıllarda kırmızı et fiyatları
yükselmiştir.
Süt tüketiminin yeterince özendirilememiş
olması ve süt fiyatlarının düşüklüğü karlılığı
azaltmaktadır. Süt sığırcılığı ile besi sığırcılığını
birbirinden tam olarak ayırmak mümkün değildir.
Birindeki sorun diğerini de etkilemektedir. 2007
ve 2008 yıllarında yaşandığı gibi, süt fiyatları
düşerken yem fiyatları yükselirse, besi materyali
üretecek olan damızlık inekler kasaplık edilmekte
ve besi yapılacak hayvan arzı daralmaktadır. Bu
da netice olarak, besi materyalinin daha pahalı
olmasına yol açmaktadır. Yüksek yem maliyeti
yanında bir de yüksek besi materyali maliyeti
olunca et fiyatları ister istemez artmaktadır.
Konya
Şeker’in
iştiraki
Panagro
tarafından Konya’nın Meram ilçesinde
inşa edilen Et ve Süt Entegre Gıda
Kompleksi ile “Ölçeğimizi büyüttük”.
Dünya ölçeğinde bir ekonomiye sahip
olmak için sizce bu tür yatırımların
katkısı neler olabilir?
Kuşkusuz bu büyük bir projedir. Sadece Konya
ve çevresi değil, ülke hayvancılığına da çok
katkısı olacaktır. Uluslar arası standartlarda
entegre tesisler ile hem güvenliği sağlanmış et
ve süt ürünleri iç piyasaya sunulacak, hem de
önemli istihdam oluşturacaktır. Ayrıca Türkiye
için, hayvan yetiştiriciliği ve ürünlerinin işleneceği
entegre işletme olarak çok önemli bir örneği
Konya’da görecek olmaktan memnuniyetimizi ve
çalışmaları kesinlikle desteklediğimizi belirtmek
isteriz.
Konya Şeker ve çalışmaları hakkında
görüşleriniz nelerdir?
Öncelikle, Konya’dan her yöne ve karayollarının
her iki tarafına yapılan ağaçlandırma çalışmaları
için, Konya Şeker’i ve Sayın Recep Konuk’u
teşekkürle andığımızı belirtmek isteriz. Aynı
konumdaki işletmelerin ve yöneticilerinin de bu
kadar hassas olmalarını dileriz.
Konya Şeker’in son yıllardaki atılımları tüm
Türkiye tarafından izleniyor. Üretim tesisleri ile
tarım sektörüne verdiği katkı ve yeni üretim
alanları yanı sıra hayvancılığa katkısı da devam
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ediyor. Bölge çiftçisine eğitim ve destek
sağlayarak, refah seviyelerini olumlu etkilemesi
şehirlere göçü engelleyen faktör olmakta,
istihdama önemli katkı yapmaktadır. Çumra
Şeker ve diğer işletmeleri ile birlikte bölgede çok
önemli bir ekonomik güç oluşturmuştur.
Konya Şeker, “Etliye sütlüye karışmaya
karar verdik” sloganıyla hayvancılığa da
girmiş ve beş yıl içinde 50.000 büyükbaş hayvan
kapasitesine ulaşma hedefiyle dünyanın en büyük
Et-Süt Entegre Tesisini kurma çalışmalarını çok
ayrıntılı olmasa da biliyoruz. Bu tesisin, teknoloji
ve üretim hacmi bakımından örnek ve öncü
kuruluş olacağını sanıyoruz. Konyalıların şanslı
olduklarını söyleyebiliriz.
Tarım ve hayvancılığını geliştirmeden bir
ülkenin kalkınması düşünülemez. Ülkelerin
gelişmişliğinde kişi başına tüketilen hayvansal
ürünlerin miktarı çok önemli bir ölçüt olarak
değerlendirilmektedir. Hayvancılık sektörü milli
geliri ve iş sahaları ile istihdamı arttıran, gelir
düzeyi ve emeklerin karşılığının alınmasıyla
şehirlere göçü tersine çevirebilecek sektördür.
Kesinlikle devlet desteğinin olması gerekir. Ayrıca,
deri, ilaç ve kozmetik endüstrisi gibi dallara ham
madde sağlamaktadır. Biyoetanol konusu da
ülke ekonomisi için ciddi yatırım ve üretim olarak
dikkati çekmektedir. Bunları değerlendirdiğimizde
Konya Şeker’in bölgemiz ve ülkemize katkılarının
çok önemli olduğunu görebiliriz.
Toprağın Tadı dergisi olarak bize
zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.
Son olarak iletmek istediğiniz bir
mesajınız var mı?
Konya Şeker’i Anadolu’nun ekonomik ve sosyal
açıdan parlayan bir yıldızı olarak görüyor, tüm
çalışmaları için tebrik ediyoruz.
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Dondurulmuş Parmak Patates Pazarına Girer Girmez Pazarda %25’lik Paya Ulaşan Konya Şeker;

Artan talebi karşılamak için
kapasitesini 2 katına çıkarıyor
Türkiye’de dondurulmuş parmak patates pazarına Pratiko markasıyla
girmesinden hemen sonra pazarda % 25’lik paya ulaşan Konya Şeker’e
ait Seydibey Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri’nde kapasite artırımına
gidiliyor. Sektörde kalitesiyle fark yaratan ve Pratiko markasıyla
tüketiciye sunulan ürünlere karşı pazarda talebin gittikçe artması
üzerine, artan talebi karşılamak için Seydibey Tesislerindeki mevcut
üretim hatlarına yenilerinin eklenmesi kararı verildi.
2011-2012 yılı üretim sezonunda mevcut üretim hattını %100 kapasite
ile çalıştıran Konya Şeker şimdiden üreteceği mamul ürünün satış
bağlantılarını büyük oranda tamamlarken, pazardan gelen ilave taleplere
olumlu cevap veremiyor. Seydibey Tesislerinde üretilen dondurulmuş
parmak patates, patates kroketi ve soğan halkasına yönelik artan talebi
karşılamak ve kaliteli ürün segmentindeki boşluğu doldurmak için
kapasite artırımı kararı alan yönetim, kapasitenin 2 katına çıkarılması
ve donuk sebze üretimi için yatırım sürecini başlattı. Sektöründe
lider olan Konya Şeker’in donuk gıda üretiminde kapasite dar boğazına
girmesini önlemek amacıyla yönetim tarafından başlatılan çalışmalar
sonunda, bugüne kadar entegre tesisler için gerçekleştirilen 70 milyon
dolarlık yatırımın ilave yatırımla birlikte iki katına çıkarılması planlanıyor.
Seydibey Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri’nde gerçekleştirilecek kapasite
artırımı ile birlikte yeni innovatif ürünlerin de üretimi gerçekleştirilirken,
kapasite artırımının en büyük etkisi üreticiye olacak. Son yıllarda yaptığı
tarımsal sanayi yatırımlarıyla tarım sektörüne yön veren Konya Şeker’in
kapasitesini iki katına çıkarmasıyla sözleşmeli olarak bölge üreticisine
ürettirilen patates üretimi ikiye katlanırken bölge çiftçisine alım garantili
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sebze üretimi de yaptırılacak.
Geçen yıl bölge üreticileri ve bölge dışındaki üreticilerden onbinlerce
ton patates alımı gerçekleştiren Konya Şeker, üreticilere şeker pancarı,
buğday ve arpa dışında 3. bir münavebe ürünü kazandırarak, üreticilerin
“ne ekeceğim?” kuşkusunu da ortadan kaldırmıştı. Sektörün lideri
konumundaki Konya Şeker, geçen yıl yaklaşık 25 bin ton mamul ürün
üretimi gerçekleştirirken, kapasite artırımıyla birlikte bu üretim 50 bin
tona çıkacak.
Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk, Seydibey Tesislerinde
kapasite artışı kararı verildiğini ve bu yatırım kararının istihdama olumlu
etkisinin olacağını vurgularken, Seydibey Tarım Ürünleri Entegre
Tesisleri’ndeki kapasite artırımının ardından hem tarım sektöründe
istihdamın artacağını hem de doğrudan ek istihdam fırsatlarının ortaya
çıkacağını söyledi.
Seydibey Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri’nde 3 yıl önce üretimine
başlanılan dondurulmuş parmak patates ürünleri pazarda kısa zaman
içerisinde büyük ilgi görmüş ve dünyaca ünlü fast-food zincirleri şirketi
Türkiye’deki tüm fast-food’larında Seydibey de üretilen Pratiko markalı
ürünleri kullanmaya başlamıştı. Tedarikçileri ile kalite standardı yüksek
üst segment ürün tedariki konusunda uzun süreli anlaşmalar yapan
büyük zincirlerin de kalite yaklaşımı ile gözdesi haline gelen Konya
Şeker, Seydibey Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri’nde dondurulmuş
patates çeşitlerinin dışında soğan halkası ve patates kroketi üretimi
de yaparken, 2012 yılında tamamlanacak yatırım sonrası donuk sebze
çeşitleri de üretilmeye başlanacak.

Seydibey Patates Entegre Üretim Tesisleri yeni yatırımlarla büyüyor

Konya Şeker
patates kabuğundan gaz üretmeye başladı
Türkiye’nin en büyük kurulu üretim
kapasitesine sahip olan Seydibey Patates
Entegre
ÜretimTesisleri’nde
biyogaz
üretimi için düğmeye basıldı. İnşaatı
tamamlanan biyogaz üretim tesislerinde
üretim başlamıştır.
Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep
Konuk, Seydibey’de bu yıl içerisinde
32 bin ton patates alımı yapıldığını
belirterek, Seydibey Patates Entegre
Üretim Tesisleri’nde saatte 12 ton patates
işlenerek, 60’ı aşkın bayiler kanalıyla ülke
genelindeki tüm otellere, restorantlara ve
fastfoodlara ürünlerin ulaştırıldığını ve
dondurulmuş patates üretimiyle birlikte
yeni yatırımlara da başlandığını söyledi.
Konuk, üretim kapasitesinin artırılması
için yapılan çalışmaların yanı sıra ürün
çeşitliliğini artıracak projelerin de hayata
geçirildiği tesislerde yeni bir yatırım
olarak biyogaz üretimine de başlandığını
vurguladı.

Patates kabuklarından ve atıklarından
üreten tesislerin inşaatı tamamlandı ve
tesislerin devreye girmesiyle birlikte Konya
Şeker kendi gazını üretmeye başladı.
Konya Şeker bu yatırımla üretimdeki
maliyetleri de aşağıya çekmiş oldu.
Yaklaşık 20 milyon liraya malolan yeni
yatırımlarla birlikte Seydibey Patates
Entegre Üretim Tesisleri sürekli büyüme ve
gelişme devam edecek.

Ürün çeşitliliği artacak
Seydibey Patates Entegre Tesisleri’nde
parmak patateslerin tüm çeşitlerinin
üretiminin yapıldığını belirten Pankobirlik
Genel Başkanı Sayın Recep Konuk, diğer
taraftan da yeni yatırımların yapılmaya
devam ettiğini söyledi.
Konuk, yeni yatırım kapsamında patates
kroketi, soğan halkası üreteceklerini
2012 yılından itibarende donuk sebze
üretmeye başlayacaklarının müjdesini
verdi. Bu arada, Konya Şeker’in
yatırımlarının olduğu tüm tesislerde arıtma
tesislerine de önem verdiklerini kaydeden
Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep
Konuk, yatırımla birlikte çevreye olan
saygıları gereği her yapılan tesise arıtma
tesisleri de yaptıklarını vurguladı.
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Prof. Dr. Rahmi ÖRS
Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı

Sütün sağlıklı beslenme, çocuk
sağlığı ve gelişimindeki önemi
Sayın Hocam başarılı çalışmalarınızı bizler
yakından takip ediyor ve tanıyoruz. Bir de
okuyucularımıza kendinizi tanıtır mısınız?
Akşehir Cankurtaran köyünde 1964 yılında
doğdum. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
mezunuyum. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
uzmanı olduktan sonra 1992-1994 yılları
arasında Hatay Reyhanlı’da Başhekimlik
ve Sağlık Grup Başkanlığı yaptım. Atatürk
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent
(1994), Doçent (1998) ve Profesör (2004)
oldum. 1995-2000 yıllarında iki kez 6 ay süreyle
Amerika Birleşik Devletleri’nde Yenidoğan
Yoğun Bakım Ünitelerinde bulundum. 1998
yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
Neonatoloji yan dal eğitimini tamamladım. 19982006 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Tıp
Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim
Dalı’nda Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı olarak
görev yaptım. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp
Fakültesi’nde 2006 yılından itibaren çalışmaktayım.
Halen Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
ve Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı olarak görev
yapmaktayım.
Türk
Neonatoloji
Derneği
Yönetim Kurulu üyeliği, Milli Pediatri Derneği
Konya Şube Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı AÇSAP
Yenidoğan Yoğun Bakım Komisyonu üyeliği,
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Yenidoğan
Yoğun Bakım Bilim Kurulu üyeliği, Meram Tıp
Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığı
görevlerini yürütmekteyim. Evli ve dört çocuk
babasıyım. Kitap okumayı, bilgisayar kullanmayı
ve çocuklarımla vakit geçirmeyi severim.
Çocukların sağlığı için öncelikle ele
alınması gereken konu nedir?
İlk olarak çocuklar hastalanmadan önce
hastalanmalarını engelleyecek tedbirleri almak
önemli. Yani koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık
vermek lazım. Bu anlamda belki de en öncelikli
konu beslenmenin uygun şekilde yapılmasıdır.
Bebekler için yeterli süre en az 6 ay, sadece
anne sütü almaları, sonrada tamamlayıcı
beslenme ile iki yaşına kadar emzirilmeleri çok
önemli. Daha sonra da bu beslenmenin dengeli
biçimde devam etmesi tabii ki önemli. Koruyucu
sağlık dediğimiz zaman bunun içine pek çok şey
giriyor. Aslında çocukları bu anlamda çevresel
olumsuzluklardan (hava kirliliği, gürültü vs),
beslenme ve gıdalardaki olumsuzluklardan da
(fast food beslenme, hormonlu gıdalar, endokrin
bozucular vs.) korumak gerekiyor. Temizlik
sağlığı korumak için mutlaka alışkanlık haline
gelmelidir. El yıkama alışkanlığı çocukluktan
itibaren kazandırılmalı.
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Çocuklarımızı hastalıklardan nasıl korumalıyız?
Hastalıklardan korunmada önemli konu, temizlik
ve hijyen koşullarına dikkat etmek. Az önce el
yıkamadan bahsettim. Bu durum biliyorsunuz
ki domuz gribi salgını konusunda çok gündeme
geldi. Bu konuda gerçekten toplumsal bir bilinç
oluşturmalıyız. Aslında bu durum su kaynakları,
çeşmeleri ile kültürümüze de çok yabancı bir
uygulama değil. Bu arada sağlıklı ve temiz içme
suyuna ulaşmak önemlidir. Ayrıca sebze ve
meyvelerin temizliğine dikkat edilmesi gerekir.
Sağlıklı ve uygun koşullarda üretilmiş besinleri
tüketmek, çocukları bu açıdan güvenli gıdalara
ulaştırmak önemlidir. Çocuklarımızın bu anlamda
genel temizlik kurallarına uyması yanında; bu
konuda korumak ve bilinçli olmaları için eğitmek
biz erişkinlere düşüyor. Bir de aşı konusu var.
Hastalıkların oluşabilecek çok ciddi olumsuz
yan etkileri ve ölüme kadar giden sonuçlarına
karşı çocuklarımıza bağışıklık kazandırmak aşı
ile mümkündür.
Çocuklarımıza yapılması gereken aşılar
nelerdir?
Şu anda çocuklarımıza yapılması gereken
aşıların neredeyse tamamı devlet tarafından
ücretsiz olarak yapılmaktadır. Kayıtlı olduğunuz
aile hekiminize, Toplum Sağlık Merkezi’ne veya
Ana Çocuk Sağlığı Merkezi’ne gittiğinizde yaşına
göre yapılması gereken aşılar aşı takvimine
göre yapılıyor. Bu aşılar sizin birkaç sene evvel
satın alarak yaptırdığınız aşıların tamamiyle aynı
niteliktedir. Ve çocuklar aşı kartı ile düzenli olarak
takip ediliyor. Aşı hastalıklardan korunmak için
bu uygulama çok önemlidir.
Çocukları hangi sıklıkta kontrol amaçlı
doktora getirilmesi uygundur?
Çocuklarımızı hastalık dışında büyüme ve
gelişme takibi ile temel ve koruyucu sağlık
hizmetleri
açısından
değerlendirilmek
ve
desteklenmek üzere doğumdan sonra, ilk bir
hafta içinde, birinci, ikinci, dördüncü aylarda,
altı aylıkken, dokuz aylık olduğunda, bir yaşında,
15 ayda ve 1,5 yaşında sağlam çocuk kontrolü
dediğimiz kontrollere getirmek lazım. Daha
sonra 2,3 ve 5 yaşlarında kontrole gelmeliler.
Tabii bu aralık herhangi bir rahatsızlık ve şikayet
olmaksızın olan rutin sağlık kontrolleridir.
Çocuklarda kırmızı etin faydaları nelerdir?
Kırmızı et önemli bir demir kaynağıdır.
Biliyorsunuz demir eksikliği küçük çocuklarda
büyüme ve gelişme geriliğine, okul çocuklarında
öğrenme güçlüğü, okul başarısızlığı gibi
olumsuz sonuçlara yol açar. Aynı zamanda
kırmızı et B12 vitamini için önemli bir kaynaktır.
B12 vitamininde eksiklikte yine kansızlığa yol
açmaktadır. Hamilelik döneminde hiç kırmızı
et yemeyen annelerin bebeklerinde doğumdan
sonra gevşeklik, kas güçsüzlüğü, sinirsel

gelişimde gerilik ortaya çıkmaktadır. B 12
vitamini ve demir açısından kırmızı et tüketimi
çok önemlidir. Sağlıklı beslenme açısından,
omega-3 yönünden zengin balıkların tüketimi,
beyin ve göz gelişimi açısından çok yararlıdır.
Aslında bütün besinlerin uygun şekilde
tüketilmesi sağlığımız açısından çok önemlidir.
Çocuk Gelişiminde Süt ve Süt ürünlerinin
Faydaları nelerdir?
Kalsiyum çocuk gelişiminde çok önemli bir
mineraldir. Kemiklerin ve dişlerin sağlıklı ve
güçlü olması için mutlak gereklidir. Vücut için
çok önemli bir yapı taşıdır. Kalsiyum yönünden
zengin gıdalar ilerleyen yaşlarda ortaya
çıkabilecek günümüzün önemli problemi olan
kemik erimelerine karşı korunma sağlar.
Kalsiyum açısından en zengin gıdalar süt, peynir,
yoğurt gibi süt ürünleridir. Bir su bardağı sütle
300 mg kalsiyum alınır.
Yoğurt anne sütünden tamamlayıcı beslenmeye
geçişte bebekler için çok yararlı, hazmı kolay bir
besindir. Bugün probiyotikli ürünlere ulaşmaya
çalışırken aslında yanı başımızda duran yoğurt
çok önemli bir doğal probiyotiktir. Özellikle çocuk
ve yetişkinlerde ishâl tedavisinde yarar sağlar.
İçerdiği maddelerle aslında ishâli önlemektedir.
Bir süt ürünü olan yoğurdun sağlığı geliştirici
etkisi artık herkesin bildiği bir gerçektir.
Yoğurtta
bulunan
bakteriler
kansere,
enfeksiyonlara, mide barsak hastalıklarına
ve astım gibi hastalıklara karşı koruyucu ve
önleyici etki göstermektedir. Bunun yanında
yoğurdun içerdiği probiyotik ve prebiyotik
maddelerin; kabızlık, ishal, kalp hastalıkları,
şeker, kemik erimesi ve kalın bağırsak kanseri
gibi çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği, bağışıklık
sistemini güçlendirdiği, laktozun sindirimini
kolaylaştırdığı da bilinmektedir.
Yetişkinler için günde iki porsiyon süt veya
yoğurt yeterlidir. Ama gebelik, emziklilik ve
büyüme, gelişme dönemlerinde bu ihtiyaç 3-4
porsiyona çıkar. Bir içecek olarak da ayran
hem kalsiyum açısından zengin bir besindir
hem de bugün bağırsaklarda yararlı bakterilerin
gelişimini sağlayarak, vücudumuzu çok önemli
hastalıklara karşı koruyan probiyotik maddeler
için en doğal ve yararlı bir kaynaktır. Cilt ve gece
körlüğü gibi problemlere karşı koruyucu etki
gösteren A vitamini süt ürünlerinden tereyağı ve
peynirden alınabilir. Aslında süt ve süt ürünleri
sadece bebekler için değil büyük çocuklar
ve erişkinler için de çok önemlidir. Aslında
çocuklarımızı gazlı içecekler yerine ayrana
alıştırmak yerinde bir davranış olur.
Konyaşeker Basın Ekibi olarak bizlere
ayırmış olduğunuz çok değerli vaktiniz
için teşekkürlerimizi sunar başarılarınızın
devamını temenni ederiz.
Ben de sizlere çok teşekkür ederim.

Konya Şeker’de 2011-2012 yılı kampanyası sona erdi

Türkiye’de ki şekerin
dörtte birini biz üretiyoruz
Konya ve Çumra Şeker’de, bu yıl ki kampanya döneminde 3.387.000 ton bedeli
ödenen ve 3.762 bin ton tesellüm edilen pancar alımı yapıldı. Bu kampanya döneminde
üreticilere pancar bedelinin yarısına yakını olan 238.2 milyon liralık ödeme yapıldı
Dünyanın en modern, Türkiye’nin ise en büyük
şeker fabrikasına sahip olan Konya Şeker,
2011-2012 yılı kampanya döneminde, Konya
ve Çumra’da bulunan her iki fabrikasında
bu yıl içerisinde 495 bin ton şeker üretimi
gerçekleştirdi.
Kazasız-belasız
bir
kampanya
dönemi
yaşadıklarını belirten Konya Şeker Genel
Müdürü Yavuz Erence, “Bir kampanyamızı daha
başarıyla ve kazasız-belasız sonuçlandırdık.
Kampanya süresi içerisinde emeklerini ortaya
koyarak çalışan tüm çalışanlarımızı yürekten
kutluyorum” dedi. Erence, bu yıl ki kampanya
döneminde Konya Şeker Fabrikası’nda 10.000
ton, Çumra Şeker Fabrikası’nda da 17.000
ton olmak üzere günlük 27 bin ton pancar
işlendiğini de vurguladı.
Konya Şeker Genel Müdürü Yavuz Erence,
Konya Şeker’in büyük bir şirket olduğunu ve
tarımsal sanayi yatırımlarına ağırlık verdiğini
söyledi. Erence, ülkemizin en büyük kapasiteli
yem fabrikasının yapıldığını, pancarın atığından
elde edilen etanolün benzinde kullanılmasının
zorunlu hale getirildiğini ve bunun da hem
Konya Şeker için hem de üreticiler için önemli
bir adım olduğunu ifade ederek şöyle konuştu;
“Başkanımızın vizyonu sayesinde ülkemizin
en büyük kapasiteli etanol tesisi bünyemizde
bulunuyor. Artık pancarın atığından ürettiğimiz
etanolü yasadan doğan zorunluluk sonucu
tüm araçlarda yakıt olarak kullanabileceğiz.
Bu uygulama da üreticilerimize ciddi anlamda
büyük katkı sağlayacaktır.
İrili ufaklı onlarca yeni tesis ve kapasite artırımı
yatırımımız var. Bunların hepsini burada
saymaya gerek yok. Ancak bunların hepsi sizlere
daha fazla hizmet sunmak, ürünlerimizin değer
bulmasını sağlamaya yönelik yatırımlardır.”
495 BİN TON ŞEKER ÜRETTİK
Konya Şeker Genel Müdürü Yavuz Erence, yeni
kampanya dönemine ilişkin bilgiler vererek,
Konya ve Çumra Şeker’in 2011-2012 yılı
kampanya döneminde 3.387.000 ton bedeli
ödenen ve 3.762 bin ton da tesellüm edilen
pancar aldığını bildirdi.
Kampanya sonunda 495.515 ton kristal
şeker, 700.000 ton küspe, 117.381 ton melas
üretildiğini vurguladı. Erence, ayrıca kampanya
süresi içerisinde üreticilere bugüne kadar 238.2
milyon liralık ödeme yaptıklarını ve yaş küspe
bedelini de bu yıl 30 lira taban fiyatı olarak
belirlediklerini söyledi. Erence, yaş küspe
bedellerinin de peşin ödendiğini sözlerine
ekledi.
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Tarımsal Sanayi yatırımlarıyla dikkat çeken Konya Şeker, yabancı yatırımcıların da gözdesi oldu

Konya Şeker modeli
dünyaya örnek olacak
Tarım ve hayvancılığa yaptığı yatırımlarla
sürekli büyüyen ve yakaladığı başarı ile
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları
arasında 34. sıraya yükselen Konya Şeker
tarım sektöründe uyguladığı üretici ve üretimle
bütünleşmiş tarımsal sanayi modelinden
sonra, hayvancılıkta geliştirdiği yeni üretim
modeliyle Türkiye ile birlikte Avrupa Kalkınma
ve Yatırım Bankası’nın da ilgi odağı oldu.
Son yıllarda gerçekleştirdiği tarımsal sanayi
yatırımlarıyla tarım sektörünün gündemine
oturan Konya Şeker’i ziyaret eden Avrupa
Kalkınma ve Yatırım Bankası yöneticileri
birlikte proje üretebileceklerini söylediler.
Kendi üretimlerini katma değerli hale getirmek
için bir kooperatif şirketi bünyesinde bir araya
gelen üreticilerin oluşturdukları modelle başka
ülkelerdeki üretici gurupları için de örnek teşkil
edecek, örnek alınacak işler yaptığını belirten
Banka yetkilileri, modeli incelemek ve bu
modelin know-how transferiyle başka ülkelere
de yaygınlaştırılması için yapılabilecekleri
görüşmek için Konya Şeker’i ziyaret ettiklerini
vurguladılar.
Konya Şeker’in geliştirdiği üretimle ve üretici
ile bütünleşmiş tarımsal sanayi modeli ve
yatırımlarıyla yakından ilgilenen Avrupa
Kalkınma ve Yatırım Bankası yöneticileri
Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk
ve Konya Şeker yöneticileriyle bir araya geldi.
AB Holding’te yapılan görüşmede Pankobirlik
Genel Başkanı Sayın Recep Konuk’un dışında,
AB Holding CEO’su Sayın Hamdi Bağcı ve
Konya Şeker yöneticileri de hazır bulundu.
Avrupa Kalkınma ve Yatırım Bankası adına ise
toplantıya Amerika Direktörü James Hudson,
Avrupa Birliği Direktörü Vasili Lelakis, İngiltere
Temsilci Müdürü Alex Skinner ve Polonya,
Bulgaristan. Arnavutluk Temsilci Müdürü
Stefka Slavova, İspanya, Meksika Temsilci
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Müdürü Enrigue Bal, Fransa Direktörü Allain
De Cointet, Türkiye, Romanya, Azerbaycan,
Kırgız Cumhuriyeti Direktörü Memduh Akçay,
Müdür Yardımcısı Şevki Acuner, Türkiye
Direktörü Michael Davey katıldı.
Üst düzey yetkililerinden oluşan kalabalık
bir heyetin katılımıyla Konya Şeker modelini
yerinde inceleyen ve Avrupa Birliği’nin finansal
kuruluşu olan Avrupa Kalkınma ve Yatırım
Bankası, kamu ve özel sektör kuruluşlarına
uzun vadeli finansman sağlamak suretiyle
Birliğin ekonomik ve politik hedeflerinin hayata
geçirilmesinde kâr amacı düşünmeden ve
özellikle de kalıcı projelere finansman desteği
sağlamak amacıyla kurulan bir kuruluş olarak
hizmet üretiyor.
Konya Şeker’in hayata geçirdiği tarımsal
sanayi yatırımlarını yerinde gören ve özellikle
de Panagro ile yakından ilgilendiklerini belirten
Banka yetkilileri, Pankobirlik Genel Başkanı
Sayın Recep Konuk’un yatırımlarla ilgili verdiği
bilgiler ile üretimden sanayiye uzanan süreçte
modelin işleyişi hakkında yaptığı açıklamaları
dikkatle dinlediler ve Konya Şeker’in sahip
olduğu teknoloji ve entegre yatırım modelinin
yaygınlaştırılması
gerektiğini
söylediler.
Yabancı konuklar, Konya Şeker’in geliştirdiği
ve üreticilerin sürece dahil olduğu, üretimle
bütünleşmiş Tarımsal Sanayi modelinin, Konya
Şeker’in de içinde yer alacağı ve buradaki bilgi
ve birikim üzerine inşa edilecek bir işbirliği
ile Kuzey Afrika ülkelerinde uygulanabilirliği
üzerinde görüş ve tekliflerini sundular.
Yatırımcı bankanın yöneticileriyle verimli
ve planlanan sürenin üzerinde bir görüşme
gerçekleştirilirken, Konya Şeker’in tarımsal
üretim
organizasyonundan,
sanayileşme
stratejisine
ve
üreticilerin
de
sürece
dahil
olduğu
hayvancılık
modelinden,
toplu bakımla verim artışını hedefleyen

Danabank ve Tosunbank modelleri ile et-süt
sektörüne yapılan yatarımlar da dahil pek
çok konu masaya yatırıldı ve detaylı şekilde
değerlendirildi. Yabancı konuklar, Konya
Şeker ile her türlü işbirliğine açık olduklarını
söylerken, birlikte çalışabileceklerini ifade
ettiler.
Yatırımcı banka yöneticilerine kurdukları
sistemi ve Konya Şeker’i anlatan Pankobirlik
Genel Başkanı Sayın Recep Konuk, Avrupa
Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın Avrupa
Birliği’nin kurulduğu 1958 yılından bu yana
hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde
insanların
refahını
amaçlayan,
sosyoekonomik
kalkınma
projelerine
verdiği
finansman desteğinden dolayı teşekkür
ederken, sürekli proje üreten bir kurum
olarak, başarılı projeleri destekleyen ve
bunu yaparken kâr amacı gütmeyen, sosyoekonomik kalkınmayı hedefleyen yatırımcı
banka ile işbirliğini değerlendireceklerini
olduklarını söyledi. “Bizim bu işbirliği için tek
kriterimiz kurumumuzun, ülkemizin ve üretici
ortaklarımızın menfaatleridir” diyen Konuk,
“Bu işbirliği bizi bulunduğumuz noktadan
daha ileri bir noktaya taşıyacaksa, bilgi ve
tecrübemizden dünyanın başka yerlerindeki
insanlarda fayda elde edecekse ve bu bilgi
transferi de kurumumuz açısından iktisadi
bir anlam ifade edecekse biz bu işbirliğinden
imtina edemeyiz” dedi.
Bu arada Başkan Recep Konuk, Konya
Şeker’in ürettiği ürünleri de konukların
dikkatine sunarken, paketli toz ve küp şekerden
bonbon şekere, pudra şekerinden kandis
şekerine, çikolatadan sürülebilir kremaya,
kısa süre içerisinde pazarda söz sahibi olan
Dondurulmuş gıdadan Damlama sulama
borularına ve Türk mutfağı ile gıda sanayinde
devrim yaratan sıvı şeker ve şeker damlasına

kadar geniş bir pazarda söz sahibi olduklarını
ve tüm bu ürünleri tüketiciye, güçlü pazarlama
stratejilerinin ve pazarlama ağının ulusal ve
uluslararası rekabette ön koşul olduğu inancı
ile kendi bünyelerinde kurdukları pazarlama
ağı “Panek” ile ulaştırdıklarını vurguladı.
Yabancı konuklara Kaşınhanı bölgesinde
temeli atılan ve inşaatı devam eden Panagro
Et-Süt Entergre Gıda Kompleksi hakkında da
bilgi veren Pankobirlik Genel Başkanı Sayın
Recep Konuk, tek kampüste et ve süt ürünleri
üretecek dünyanın en büyük tesisini inşa
ettiklerini, tesislerin tamamlanmasıyla yaklaşık
50 bin çiftçiden et-süt alınacağını ve bu vesile
ile 50 bin ailenin geçimini hayvancılıktan
sağlayacağını belirterek, “Konya Ovası üretim
deseni itibarıyla sadece Türkiye'nin değil
dünyanın en önemli hayvancılık girdisini
sağlama potansiyeline sahiptir. Hem yem
bitkileri üretimindeki yüksek verimi, hem
en önemli sanayi bitkisi ürünü olan şeker
pancarının atıkları ile bugün Ova'da yapılanın
üç beş misli hayvancılık yapmak mümkündür.
İşte bu potansiyeli harekete geçirip üretici
ortaklarının bitkisel üretim dışında da yeni ve
daha standart bir gelir kaynağına kavuşmasını
arzulayan Konya Şeker olarak hayvancılığı
tek yönlü düşünen bir kurum değiliz. Bizim,
‘biz fabrikamıza bakarız o karlı çalışıyorsa
yeter gerisi bizi ilgilendirmez’ deme lüksümüz
yok. Biz, üreticinin de nasıl karlı hayvancılık

yapacağını düşünmek ve üretici or taklarımızın
üretirken kazanmasını sağlayacak önlemleri
baştan
geliştirmek
zorundayız.
Biz
hayvancılığa üretimden tüketime kadar tüm
sürece müdahil olmak için girdik. Yani hem az
masrafla üretilmesini, hem de tüketicinin ucuz
ancak kaliteli ve güvenilir gıda tüketmesini
sağlamak
için
hayvancılık
sektöründe
yerimizi aldık. Bu tesis sadece tüketime
cevap vermek için yapılan bir tesis değildir.
Bu tesisin asıl hedefi hayvansal üretimi
ar ttırmak ve desteklemektir. Biz sürekli şunu
diyoruz, tüketirken tükenmeyelim. Bu tesis
de tüketime ürün sunarken, tüketmeyecek.
İnşaatını devam ettirdiğimiz Et-Süt Entegre
Gıda Tesisi sürecin son halkasıdır. Bu tesisten
önce biz, hayvan varlığının tüketilmemesini
sağlayacak bir üretim döngüsünü kurduk.
Eşzamanlı olarak, çiftlikler ve yem fabrikası
inşa etmeye başladık. Çiftliklerimize hem et
hem süt verimi yüksek verimli ırkları dahil
ettik. Ar tan hayvan varlığının besin ihtiyacını
karşılamak için nitelikli yem üreten bir yem
fabrikası kurduk. Hem bu yem fabrikasının
üretimini teminat altına almak hem de
ar tan ve ileri de bölgede daha çok ar tacak
olan hayvan varlığının ihtiyacına yetecek
kadar üretim altyapısını oluşturmak için de
sözleşmeli olarak yem bitkileri ürettirdik.
Şimdi son aşamaya geldik. Bizim damızlık
çiftliklerimizde pedigrilerine göre seçtiğimiz

ve yüksek verimli ırklardan elde edeceğimiz
embriyolarla bölgedeki hayvan varlığını ve
verimi ar ttırmak. Yani hem hayvan varlığını
hem de et-süt verimini ar ttıracağız. Bu
bölgede, bu tesis için yapacağı üretimle,
yaklaşık 10 bin üreticinin süt hayvancılığı,
yaklaşık 40 bin üreticinin de et hayvancılığı
ile geçimini sağlamasını hedefliyoruz.
Özellikle de şunu belir tmek istiyorum, bu
tesis mevcudu tüketmek için kurulmadı.
Önce üretim ayağına yatırım yaptık ve 50
bin üreticinin sistemin içinde yer alacağı
bir üretim döngüsüne star t verdik, tüketime
yönelik bu tesis son aşamadır ve bunun da
amacı ar tan üretimi değerli hale getirmek,
üreticilerin kazançlarını ar ttırmaktır” dedi.
Sözlerinin sonunda daha çok üretmelerini
ve daha çok tarımsal ürün ürettirmelerini,
çiftçinin de daha çok kazanmasını sağlayacak
her türlü işbirliğine açık olduklarını kaydeden
Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep
Konuk şunları söyledi; “Çok değerli Avrupa
Kalkınma ve Yatırım Bankası yöneticilerini
burada ağırlamaktan, proje odaklı görüş alış
verişinde bulunmaktan, somut tekliflerini ve
önerilerini duymaktan son derece mutluyuz,
tecrübe ve birikimlerini bizlerle paylaştılar.
İnşallah bu işbirliği ve projeler konusunda
daha somut sonuçları da önümüzdeki
günlerde alacağımızı ümit ediyor, kendilerine
teşekkür ediyorum.”

Avrupa Kalkınma ve Yatırım Bankası yöneticileri, Konya Şeker
modelinin diğer ülkelerde de yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi
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Konya Şeker’den

Eğitime Destek
Konya Şeker A.Ş. ile İl Milli
Eğitim
Müdürlüğü
arasında,
“Ana Kız Okuldayız” okuma
yazma kampanyası için işbirliği
protokolü imzalandı.
Konya Şeker Fabrikası toplantı
salonunda gerçekleşen imza
töreninde konuşan İl Milli Eğitim
Müdürü Halil Şahin, 3 yıl önce
başlatılan “Ana Kız Okuldayız”
kampanyası
kapsamında
il genelinde okuma yazma

Konya Şeker ile Milli Eğitim Müdürlüğü
arasında “Ana Kız Okuldayız” okuma yazma
kampanyasında işbirliği protokolü imzalandı

bilmeyen 116 bin 962 kişinin
eğitiminin hedeflendiğini söyledi.
Bugüne kadar açılan 3 bin 110
kursta 47 bin 843 kişiye eğitim
verildiğini belirten Şahin, bu
eğitim yılında hedeflerinin 36
bin 271 kişinin okuma yazma
öğrenmesini sağlamak olduğunu
dile getirdi.
Konya Şeker A.Ş. adına konuşan
Pancar Ekicileri Kooperatifleri
Birliği
(Pankobirlik)
Yönetim

Kurulu Başkanı Recep Konuk
ise, sosyal sorumluluk alarak
Konya’da
okuma
yazma
bilmeyen kimsenin kalmaması
için
kampanyaya
destek
verdiklerini kaydetti.
Pankobirlik
Yönetim
Kurulu
Başkanı Recep Konuk, yüzde
100 okullaşma oranı sağlayan
Türkiye’nin,
okuldan
gelen
evlatlarına
annelerinin
‘Ben
okuma yazma bilmiyorum’ demek
zorunda kalmadığı bir ortamı
da hazırlamayı başarabileceğini
anlatarak, “Annelerin boynunu
eğdirmemeli, onları ders çalışan,
okuma yazma öğrenmeye gayret
eden evlatlarına karşı mahcup
etmemeli.
Anaların
kızlarına
ödev yaparken yol göstermesini,
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destek
olmasını
sağlayacak
ortamı oluşturmalı. Bilmemek,
okumaktan yazmaktan mahrum
olmak onların değil, bizim
eksiğimizdir, hepimizin eksiğidir.
Konyalılar olarak bizim de bütün
kurumlarımızın, kuruluşlarımızın
muhtarlarımızın da taşın altına
elini koyması gerekiyor. Bu
eksikliği gidermek için yola çıkan
herkese, 21’inci yüzyıldaki bu
ayıba son vermek için çabalayan,
gayret gösteren kurumlarımıza
destek olmak, destek vermek
hepimizin görevidir. Özellikle
de bizim gibi köyde doğmuş ve
köyde yaşayan insanlarımız için
mücadele eden, varlık sebebini
köydeki insanlarımıza hizmet
olarak tarif eden bir kurum
için öncelikli görevdir. Orada
yaşayanlar bizim ortaklarımız.
Orada
okur-yazar
olacaklar
Konya Şeker ailesinin fertleri”
diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından
Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin
ve Pankobirlik Yönetim Kurulu
Başkanı Recep Konuk işbirliği
protokolünü imzaladı. İşbirliği
protokolü kapsamında Konya
Şeker
A.Ş.
düzenlenecek
kurslarda kursiyerlere kırtasiye
malzemelerinden oluşan eğitim
çantası verilecek. Her kursiyer
adına bir ağaç dikecek ve
bu ağaç kursiyerin yaşamı
boyunca
kendisinin
olacak.
Ayrıca kursiyerlere başarılarının
artırılması için çeşitli hediyeler
verecek. Yazılı ve görsel basında
konunun önemini vurgulayan
demeçlerde bulunulacak, afiş ve
dövizler hazırlanacak.

“Ana-kız okuldayız” kampanyasına destek veren Konya Şeker, kursiyerlere ödül verdi;

Başkan Konuk söz verdi; her kursiyere 5 fidan dikilecek
Başbakan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın
himayelerinde başlatılan “Ana-Kız Okuldayız”
kampanyası
çerçevesinde
okuma-yazma
kursuna devam eden 12 kursiyere Konya Şeker
tarafından çeşitli ödüller verildi.
Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Kazım Özenç
Seçen İlköğretim Okulu’nda düzenlenen ödül
törenine Pankobirlik Genel Başkanı Recep
Konuk, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin, İl Milli
Eğitim Şube Müdürleri, okul öğretmenleri, ana
okulu öğrencileri ve kursiyerler katıldı. Tören
öncesi, kursiyerlerin sınıfına girerek okumayazma kursuna giden kursiyerlerle bir süre
sohbet eden Pankobirlik Genel Başkanı Recep
Konuk, kursiyerlerin öğrendiklerini okumalarını
izledi. Kursa katılan 72 yaşındaki yaşlı bir kadının
önündeki kitabı okumasından çok etkilenen
Recep Konuk, yaşlı kadının elini öperek,
“Buradan size söz veriyorum. Okuma-Yazma
kursunu bitiren her kursiyerin bundan sonra 5
tane dikili ağacı olacak. Onlar adına bu ağaçları
biz dikeceğiz.” dedi.
Kursiyerler tarafından okunan metinleri dikkatle
dinleyen Konuk, yaşına aldırmadan okumayazma öğrenen kursiyerlerin herkese ders
verdiğini belirterek, "Bu annelerimiz, ablalarımız,
kardeşlerimiz bize okumanın yaşı yoktur
deyiminin nasıl gerçek olduğunu gösteriyor.
Milli Eğitim Müdürümüz bana gelip, 'Siz de bu
projeye destek verir misiniz' dediğinde hemen
evet dedim. Konya Şeker olarak bu tür güzel
uygulamalara sonuna kadar omuz vereceğimizi

söylemek isterim. 2008 yılında Konya'da 117
bin okuma yazma bilmeyen vatandaşımız
vardı. Bugün ise bu rakam oldukça düştü ve
önümüzdeki yıllarda Konya'da okuma - yazma
bilmeyen kimse kalmayacak. Buradan bir müjde
daha vermek istiyorum. Bu kurslara katılarak
okuma-yazma öğrenen bütün kursiyerler adına
Konya'ya 5 ağaç dikeceğimin sözünü vermek
istiyorum" diye konuştu.
Okul konferans salonunda düzenlenen törende
konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin
ise, projenin hayata geçtiği ilk yıl Konya'nın
okuma-yazma bilen vatandaş sıralamasında 62.

sıradayken bugün 23. sıraya kadar geldiğini ifade
ederek, kampanyanın bu hızla devam etmesi
halinde önümüzdeki yıl Konya'da okuma-yazma
bilmeyen kimsenin kalmayacağını dile getirdi.
Konuşmaların ardından kursa devam eden ve
yaşları 35 ile 72 arasında değişen 12 kursiyere
Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Recep
Konuk ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin
tarafından içinde çeşitli kitapların ve Konya
Şeker ürünlerinden oluşan çeşitli hediyeler
verildi. Tören öncesi, okuma yazma kursuna
katılan bir kursiyer “Türkiyem” adlı şiiri okurken,
öğrencilerin halk oyunları gösterisi ilgiyle izlendi.

71

RECEP KONUK;

PARA İTHALATA GİTMESİN, ÜRETİCİ KAZANSIN

Tarımsal
sanayi
tesislerini
ilçelere
yaygınlaştırarak, tarımsal üretimi arttırmayı ve
istihdamı yaygınlaştırmayı hedefleyen ve bu
çerçevede tüm yatırımlarını kendi hinterlandı
içerisindeki ilçelere yapmayı gelenek haline
getiren Konya Şeker, bu amaçla hem bölgelerin
kalkınmasına ciddi anlamda katkı veriyor, hem
de bölge insanının aş ve iş sahibi olmasına
zemin hazırlıyor.
“Bölgemizde sıfır işsizlik sağlanıncaya kadar
yatırımlarımız sürecek” diyerek, bölge insanına
aş ve iş sağlama yolunda emin adımlarla
yürüdüklerini vurgulayan Pankobirlik Genel
Başkanı Recep Konuk, imkânlar ölçüsünde ve
bir planlama dahilinde Konya’nın tüm ilçelerini
yatırıma kavuşturmayı hedeflediklerini vurguladı.
ALTINEKİN’E HAM YAĞ FABRİKASI
Ülkemizin, tarımsal sanayi yatırımları ile tarım
sanayi entegrasyonunda kat edebileceği
önemli bir mesafe olduğunu ve henüz
harekete geçirilememiş önemli bir tarımsal
üretim potansiyeline sahip olduğunu hatırlatan
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, son
olarak Altınekin’de inşaatını başlattıkları Yağlı

Tohumlar İşleme ve Ham Yağ Üretim Tesisi’nin
bu potansiyelin bir kısmını daha harekete
geçirmek için kurulduğunu söyledi. Konuk,
tesisin 95 bin metrekarelik bir üretim alanından
ve fabrika binalarından ibaret olmadığını
belirterek, tesisin on binlerce hektarlık bir
alanda binlerce çiftçi ailesinin yağlı tohum
üretimi yapmasına imkân tanıyacağını, tükettiği
yağın yaklaşık üçte ikisini ithalatla karşılayan
ülkemizde Konya Ovasını harekete geçirerek
çiftçileri yağlı tohum üretmeye teşvik edeceğini
belirterek şunları söyledi;
“Türkiye tarımsal üretim potansiyeli açısından
dünyanın en şanslı ülkelerinden biri. İklimimiz,
toprak yapımız her türlü ürünü üretmek için
müsait. Çalışkanlığından kimsenin şüphe
duymadığı üretken, gayretli ve fedakâr bir tarım
nüfusuna sahibiz. Önemli olan sahip olduğumuz
bu potansiyeli hakkıyla kullanabilmek. Mesela
bizim ülkemiz tükettiği yağın önemli bir
kısmını ithalat yoluyla karşılıyor. Tenceremize
döktüğümüz, tavada kızartma yağı olarak
kullandığımız yağın büyük bir kısmı bu
toprakların dışında üretiliyor ve ülkemizdeki
tüketicilerimizin yağ için ödediği paranın

yine büyük kısmı başka ülkelerde geçimini
çiftçilikten kazanan insanların geliri oluyor.
Halbuki bu topraklarda daha çok üretmemiz
mümkün ve bu topraklarda çiftçilik yapan
insanlar bu ülkenin en fukara kesimi. Yani
ülkemizin ihtiyacı olan bir ürün var, bu ürünü
de bu topraklarda daha çok üretmemiz
mümkün. Bu topraklarda bu ürünü üretince
yine bu topraklarda üreterek geçimini
sağlayan çiftçilerimizin gelirini arttırmamız
da mümkün. Konya Şeker’in Yağlı Tohumlar
İşleme Tesisini kurmasındaki temel düşünce
budur. Yağ ihtiyacımızın bu topraklardan
karşılanmasına katkı sağlamak ve bunu
yaparken de çiftçilerimize ek bir gelir kaynağı
oluşturmak. Bizim yağ fabrikamız için
bölgemizde binlerce çitfçi ortağımız üretim
yapacak. Ayçiçeği, kanola, soya üretecek.
Yani pancar ekmediği yıllarda ektiği bir
ürünü daha Konya Şeker güvencesiyle ve
Konya Şeker desteği ile ekebilecek. Üretimin
her aşamasında biz yine çiftçimize destek
olacağız, pancar münavebesindeki bir ürün
daha bölgemizde kıymetlenecek. Fabrikamız
95.000 metre karelik bir alanda üretim
yapacak ancak bu fabrika on binlerce dekarlık
tarım arazisinde binlerce çiftçimizi yağlı tohum
üretmek için harekete geçirecek. Bu fabrika
yağlı tohum ithalatına ödediğimiz dövizin
yaklaşık %10’unun bu topraklarda kalmasını
ve dışarıya akıp giden paranın bölge çiftçisine
kanalize olmasını sağlayacak. Fabrikamız tam
kapasiteye ulaştığında yaptıracağı yağlı tohum
üretimiyle ülkemizin yağlı tohum ihtiyacının
yaklaşık %7-8’inin bölge çiftçisi tarafından
üretilmesini sağlayacak. Yani Konyalı çiftçi
hem ülkemizin cari açığının azaltılmasına ciddi
bir katkı verecek hem de ekonomik değeri daha
yüksek ve daha kıymetli bir ürünü üreterek
tarımsal gelirini arttıracak, milli gelirden daha
çok pay alacak.”

KONYA OVASI YAĞ İTHALATINA DUR DİYOR!
YAĞDA İTHALAT SORUNUNA ÇÖZÜM KONYA OVASI’NDAN YAĞ İTHALATI AZALACAK KONYALI ÜRETİCİ KAZANANACAK..
YAĞ FABRİKASINDA İNŞAAT BAŞLADI, ÜRETİM AĞUSTOS’TA...
KURDUĞU TESİSLE
ÜRETİCİNİN YAPTIĞI
HAYVANCILIĞI DA
GÜVENCE KAPSAMINA
ALAN KONYA ŞEKER;
MÜNAVEBE
ÜRÜNLERİNİ DE
GENİŞLETİYOR
ŞEKER PANCARI,

Tarımın sürekliliği için Konya Şeker’den
münavebeli ürünlere bir yatırım daha...
KONYA ŞEKER
HAMYAĞ FABRİKASIYLA
Çiftçisi İçin 325 Milyon Liralık
Tarımsal Üretim Hacmi
Oluşturmayı Hedefliyor.

PATATES,
MISIR,
ARPA,
BUĞDAY,
ŞİMDİ DE
AYÇİÇEĞİ VE KANOLA
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HAM YAĞ FABRİKASI
İŞLEYECEK,
KONYA OVASINDA
325 MİLYONLUK AYÇİÇEĞİ
VE KANOLA ÜRETİLECEK

Konya Şeker’in yeni yatırımı Altınekin Yağ Fabrikası neden ve niçin yapıldı?
Yağ fabrikası nerede kurulacak, üretime
ne zaman başlayacak ve ne kadarlık bir
yatırım bedeliyle tamamlanacak?
Konya Şeker inşaatı devam eden ham yağ
fabrikasının yatırım yeri olarak Tohum Üretim
ve İşleme Tesislerinin de bulunduğu Altınekin
Kampusunu belirlemiştir. Yatırım yerinin
belirlenmesinde tarımsal ürünün avantajlı
ve verimli olarak üretilebileceği bölgelere
yakınlık ile merkezi konum nakliye açısından
önemli bir işletmecilik avantajı sağlamaktadır.
Yatırım yeri olarak Altınekin Kampusunun
seçilmesinde de bu iktisadi kriterlerin yanı
sıra Konya Şeker’in ilçelerde kurduğu
kampusların belli alanlarda ihtisaslaşarak
büyümeyi sürekli ve sürdürülebilir hale
getirme yaklaşımı etkili olmuştur.
Altınekin
kampusunda
inşaatı
devam
eden ham yağ fabrikası 95.000 m2’lik bir
alana kurulacak ve 2012 hasat sezonunda
yağlı
tohum
alımına
başlayacaktır.
Fabrikanın montajının 15 Temmuz 2012’de
tamamlanması ve testler ile deneme
üretimlerini müteakip Ağustos 2012’de
üretime
başlaması
planlanmaktadır.
Önümüzdeki yıldan itibaren sözleşmeli
ürün ekimine başlayacak olan ham yağ
fabrikasının yaklaşık 12 milyon dolarlık
yatırım bedeliyle tamamlanması ve bölge
çiftçisine yaptıracağı yağlı tohum üretimiyle
yaklaşık 325 milyon liralık bir ekonomik hacim
oluşturması hedeflenmektedir. Fabrikanın
üretime başlamasıyla, Konyalı çiftçilerin
şeker pancarı münavebesine ekleyeceği
yağlı tohumlarla tarımsal üretimde gelir ve
ürün kalemleri çeşitlenirken, bölge çiftçisi
yapacağı ayçiçeği ve kanola üretimiyle
yağ ve yağlı tohum ihtiyacının büyük bir
kısmını ithalatla karşılayan ülkemizin toplam
tüketiminin yaklaşık %10’unu üretecek,
ülkemiz döviz tasarrufu sağlarken, ithalat
için harcanan yaklaşık 200 milyon dolarlık
kaynağın yönü Konya Ovası’ndaki çiftçilere
çevrilecektir.
Ham yağ fabrikasının işleyeceği yağlı
tohumların üretimi bölgede verimli
şekilde
yapılabilecek
mi?
Bölgeye
uygun tohum çeşitleri konusunda Konya
Şeker’in bir hazırlığı oldu mu?
Konya Şeker için birinci öncelik çiftçidir.
Çiftçinin verimli şekilde üreteceği ve
para kazanacağı bir üretim altyapısını
oluşturmadan ve bunun deneme tarlalarındaki
olumlu neticelerini almadan sanayi tesisi
yatırımını gerçekleştirmez. Nitekim bu
tesis temeli atıldıktan sonra 8-10 ay içinde
üretime başlayabilecek bir fabrikadır ve bu
tesisin fizibilitesi ile projesi birkaç yıl önce
tamamlanmıştır. Bu tesisin bu yıl yapılıyor
olmasının sebebi Konya Şeker’in bu tesis
için yağlı tohum üretecek çiftçilerin ekeceği
tohum çeşitlerinin deneme ekimlerinde
ulaşılan başarılı neticenin sözleşmeli ekimle
Konya Ovasının değişik bölgelerinde ve
çiftçi şar tlarında başarısının test edilmesidir.

Konya Şeker’in yağ fabrikasına giden süreç
için ilk attığı adım bundan 6 yıl öncedir. İlk
girişim tohumla başlamıştır. Konya Şeker 6
yıl önce 93 çeşit kanola tohumunun bölge
şar tlarında verimini görmek için deneme
tarlalarında ekimini yapmış, bazı çeşitlerin
geliştirilmesi halinde çiftçinin kazanacağı
verimli üretimin bölgede yapılabileceğine
dair sonuçlar elde etmesiyle de tohum
çalışmalarına hız vermiştir. Kanola ile birlikte
ayçiçeği tohumları konusunda da eş zamanlı
çalışma yürüten Konya Şeker, kanola
tohumunda çaprazlama ile kışlık ekime
müsait, eksi 20 dereceye dayanıklı kanola
tohumlarını geliştirmiştir. 93 çeşitle başladığı
çalışma neticesinde Konya şar tlarına ve
iklimine uygun 5 verimli tohum çeşidi
geliştiren Konya Şeker bu tohumların önce
tabi şar tlarda deneme tarlalarında ekimini
gerçekleştirmiş ve dünyanın en önemli
kanola çiftçilerinden Almanya’nın dekara
veriminden bile fazla verim elde etmiştir. Bu

Verimi yüksek, yetiştirilmesi
kolay bir ürün; Ayçiçeği, Kanola...
Ayçiçeğinin, sulanabilir tarım alanlarında özellikle şeker pancarı ile
münavebeye sokulması suretiyle ülke
tarımına ve bölge ekonomisine daha
büyük katkı sağlanacak…

kontrollü ekimde elde edilen sonucun, çiftçi
şar tlarında ve değişik bölgelerde de başarısını
arazide test etmek isteyen Konya Şeker
değişik, ilçe ve köylerden çok sayı çiftçisine
sözleşmeli kanola ektirmiştir. İki üretim yılı
yapılan bu ekimlerden de olumlu neticeler
alınması ve çiftçinin alternatif ürünlere göre
daha çok para kazanacağının rakamlarla
teyit edilmesi üzerine de yağ fabrikasını inşa
etmek üzere harekete geçmiştir. Konya Şeker
tarafından geliştirilen bölge şar tlarına uygun
kanola tohumları ve yine bölgeye uygun
yüksek verimli ayçiçeği tohumları sayesinde
yağlı tohum üretimi yapacak çiftçiler verim
konusunda herhangi bir risk yaşamayacak,
alternatif ürünlere göre daha çok gelir elde
edebilecektir. Kaldı ki, yağlı tohumların
ekimi ve üretim sürecinde Konya Şeker’in
Ziraat teşkilatı her aşamada çiftçiye destek
verecektir.

Tesisin istihdama etkisi ne olacak?
Tesis bölge insanı için hem doğrudan
istihdam sağlayacak hem de nakliye gibi
yan sektörlerin iş hacmini ar ttıracaktır.
Ancak
tesisin
sağlayacağı
doğrudan
istihdam ve yan sektörlere yapacağı olumlu
etkiden kat be kat fazlası tarım sektöründe
yaşanacaktır. Tesisin üretime başlamasıyla
birlikte tarımsal istihdam ar tacak, ekonomik
değeri daha yüksek olan yağlı tohum ekimi
bölgede
yaygınlaşacak, bölge çiftçisinin
üretim deseninde destekleme kapsamında
olan ayçiçeği ve kanola gibi ürünler daha
çok yer alacaktır. Bitkisel yağ sektörü
gerek tarımsal boyutu gerekse endüstriyel
boyutu ile gıda sektöründe çok önemli ve
vazgeçilmez bir yere sahiptir. Yağ Sektörü
ve yağlı tohumlar; tarımsal boyutu ile hem
hammadde üretimi hem de önemli derecede
istihdam oluştururken; endüstriyel yönüyle
de direk ve dolaylı olarak sanayiye önemli
katkılar sağlamaktadır. Katma değeri yüksek
bir ürünün bölgede tarımsal üretiminin
ar tması bölge çiftçisine ekonomik refahı da
beraberinde getirecektir.
Tesis tam kapasite üretime başlamasıyla
onlarca
kişiye
doğrudan
istihdam
sağlayacak, yapacağı üretim için kullanacağı
tarımsal ürünle ise bunun yüzlerce katı bir
istihdam imkanı oluşturacaktır. Bu yatırımla;
güvenli satış kanalı endişesi yaşayan
çiftçilerimizin bu problemi çözülmüş olacak,
bölgede yağlı tohumlar alternatif bir ürün
olarak çiftçimizin münavebeli olarak ekeceği
bir ürün haline gelecektir. Konya Ovası’nda,
kanolanın ve ayçiçeğinin, sulanabilir tarım
alanlarında özellikle şekerpancarı, patates
ve mısır ile münavebeye sokulmasıyla
tesis, bölge ekonomisine büyük katkı
sağlayacaktır. Tesis bölge çiftçisi tarafından
üretimi gerçekleştirilecek kanola, ayçiçeği
ve soyayı işleyecek ve tam kapasiteye
ulaştığında yaklaşık 20-25 bin çiftçi
ailesi ham yağ fabrikası için yapacağı
tarımsal üretimle ilave bir gelir kaynağına
kavuşacaktır. Ham yağ fabrikasının tam
kapasite üretime ulaşmasıyla birlikte bölge
çiftçisinden temin edeceği yağlı tohumların
bölge tarım sektöründe oluşturacağı ilave
ekonomik hacmin yaklaşık 300-350 milyon
lira civarında olacağı hesaplanmaktadır.
Tesis hangi ürünleri işleyecek, ne
üretecek ve ne kadarlık bir üretim
hacmine sahip olacak?
• Yatırımı devam eden ve sezonda üretime
başlayacak ham yağ fabrikası; yüksek
teknoloji ürünü makine-ekipman parkı ve
tam otomatik PLC otomasyona sahip bir
donanıma sahip akıllı bir tesistir. Kurulmakta
olan tesis çevreci bir tesis olup, kendi
buharını
kendi
atık
hammaddesinden
üretecektir. Üretim aşamasında kabuk
ayırma işleminden sonra çıkan kabuk buhar
kazanında yakıt olarak kullanılacaktır.
• Tesis yağlı tohum olarak;
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500 ton/gün ayçekirdeği,
325 ton/gün soya ve kanola işleme
kapasitesine sahiptir.
150.000 ton/yıl ayçekirdeği
100.000 ton/yıl yağlık soya ve kanola işleme
kapasitesine sahiptir.
• Tesisimiz işlenmiş ürün olarak yaklaşık
225 ton/gün ham ayçiçeği yağı,
135 ton/gün ham kanola yağı ile,
75 ton/gün ham soya yağı
210 ton/gün yüksek kaliteli ayçiçek küspesi
(36 protein)
66 bin ton/yıl ham ayçiçeği yağı,
42 bin ton/yıl kanola yağı ile,
25 bin ton/yıl ham soya yağı
65 bin ton/yıl yüksek kaliteli (36 protein)
ayçiçeği
küspesi
üretimi
kapasitesine
sahiptir.
Tesisin finansmanı çiftçinin üzerine yük
müdür?
Tesis
çiftçi
or takları
açısından
her
hangi bir yük teşkil etmediği gibi pancar
münavebesine eklenmesini sağlayacağı
yağlı tohumlarla çiftçiye pancar dışında
bir ürün de daha sözleşmeli tarım imkânı
sağlayacak, ekonomik değeri yüksek
bir ürünün münavebeye girmesiyle de
çiftçi pancar ekemediği yıllarda da birim
alandan daha fazla gelir elde edebilecek,
ar ttırılmayan kota problemi de yeni ürünlerin
ilavesiyle aşılmış olacaktır. Kaldı ki, ham
yağ fabrikası tarım sektöründe oluşturacağı
ilave ekonomik hacimle kıyaslandığında
yüksek maliyetli bir yatırım değildir ve
bu yatırımın kaynağı da zaten Konya
Şeker’in atık ürünleri işleyerek ekonomik
bir
değere
dönüştürmesi
neticesinde
sağladığı finansman ile karşılanmaktadır.
Yani patatesin kabuğu biyogaza ve enerjiye,
melas biyoetanole, biyoetanol üretilirken
çıkan karbondioksit sıvı karbondioksite
dönüştürülmekte ve çerden çöpten elde
edilen kazançlar bu yatırımları finanse
etmektedir. Bunun yanı sıra tesis ekonomik
açıdan geri dönüşü çok kısa olan, yani
yatırım maliyetini birkaç yıllık üretimiyle
finanse edebilen bir yatırımdır.
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Konya Şeker’in ana faaliyet konusu
dışında olan bu tesisin kurulmasının
amacı nedir?
Bu yatırımın birinci ve en temel amacı
bölge çiftçisinin daha çok üretmesini,
ekonomik değeri daha yüksek olan ürünleri
üretmesini, ürettiği ürünü alım garantisi ile
üretmesini ve birim alanda ürettiği üründen
daha çok kazanmasını sağlamaktır. Kısacası
çiftçiye ilave bir gelir kaynağı oluşturmak ve
çiftçinin toplam gelirini ar ttırmaktır. Çiftçinin
değişmez talebi ise kotanın ar ttırılmasıdır.
Alım garantili, sözleşmeli, ekimden söküme
kadar Konya Şeker tarafından avanslarla
desteklenen şeker pancarı için çiftçinin kota
ar tırımı talebi olması doğaldır. Ancak kota
ar tırımı Konya Şeker’in inisiyatifinde olan
bir husus değildir. Ülkemizin miktarı belli
bir toplam kotası vardır ve bu toplam miktar
fabrikalara Şeker Kurumunca kanunda yazılı
kriterler çerçevesinde dağıtılmaktadır. Konya
Şeker hinterlandındaki çiftçiler ülkemiz şeker
pancarı üretiminde en büyük paya sahip
olmalarına rağmen bu kota çiftçi açısından
bir sınırlama getirmektedir ve çiftçi daha çok
üretmek istemektedir. Bunu aşmanın yolu
aynı şekilde Konya Şeker tarafından üretimin
her aşamasında desteklenen, sözleşmeli ve
alım garantili, birim alanda (dekarda) çiftçiye
şeker pancarı ile eşdeğerde gelir getirecek
yeni ürünlerin şeker pancarı münavebesine
dahil
edilmesidir.
Yağlı
tohumlar
da
bunlardan biridir ve tıpkı patateste olduğu
gibi münavebeye dahil olacak ve çiftçiler
şeker pancarında olduğu gibi alım garantili
olarak Konya Şeker için üretim yapacaklar,
çiftçi üretimin her aşamasında Konya
Şeker tarafından desteklenecek ve dekara
kazançları şeker pancarına eşdeğerde
olacaktır. Kısaca Konya Şeker’in hamyağ
fabrikası yatırımının temel amacı kendi
çiftçisinin daha çok üretmesini, daha çok
kazanmasını ve yaşadığı kota problemine
kalıcı ve etkin çözümler bulmaktır. Ancak
tesisin kuruluşunda bunun dışında başka
amaç ve sebepler de mevcuttur ve bunları şu
şekilde özetleyebiliriz;
• Bu yatırım; üretim yönüyle açık alan

ve ithalata bağımlı olan ülkemizde yağlı
tohumlar ve yağ sektörünün talebinin ülke
içinden karşılanmasına çok büyük katkı
sağlayacaktır. Bölgede gerçekleştirilecek
yağlı tohum üretimiyle yaklaşık 200 milyon
dolarlık döviz tasarrufu sağlanacak, yağlı
tohum ithalatı için harcanan bu para bölge
çiftçisine gelir olarak yansıyacaktır. Tesis,
tarımsal hammadde üretiminin ar tışını
beraberinde getirecek ve aynı zamanda
çiftçisinin
ilave
bir
gelir
kaynağına
kavuşmasına imkan sağlayacaktır.
• Bu yatırımla; ürettiği ürünü satma endişesi
yaşayan çiftçilerimizin sorunu çözülmüş
olacak, bölgede yağlı tohum üretimi alım
garantili olarak bölge çiftçisi tarafından
yapılabilecektir. Bölgede yağlı tohumlara
olan talebin canlanmasıyla, çiftçilerimizin
ürettiği ürün değer kazanacak, çiftçi lehine
fiyat regülasyonu sağlanacak ve çiftçinin
ürününü en iyi şekilde değerlendirilmesine
imkan oluşacaktır.
• Tesis; ayçiçeğinin, sulanabilir tarım
alanlarında özellikle şekerpancarı, patates
ve mısır ile münavebeye sokulması suretiyle
çiftçimizin
alternatif
ürün
üretimiyle
tarım arazilerinin etkin ve verimli şekilde
kullanılmasını sağlayarak; bölge ve ülkemiz
ekonomisine katkı sağlayacaktır.
• Bu yatırım; bölgemizde yağlı tohum ekim
alanlarının genişletilmesine hizmet edecek
ve yüksek verimli çeşitlerin kullanılması ile
de yağlı tohum üretimi hızlanmış olacaktır.
• Halen ayçiçeği üretiminin yeni yeni
yaygınlaşmaya başladığı bölgede üretilen
ve üretilecek olan yağlı tohumların bölge
ekonomisine kazandırılması, ek katma değer
oluşturulmasını sağlayacaktır.
• Konya ve bölgede kurulu olan rafine
yağ fabrikaları ham yağ ihtiyacının büyük
bir kısmını il dışından veya ithalatla
karşılamaktadır. Böylelikle bu tesislerimizin
ihtiyaçları da bölge çiftçisinin yapacağı
üretimle ve bölge çiftçisinin gelirini ar ttırmak
suretiyle giderilmiş olacaktır.
• Bu yatırım; bölgede yapılan hayvancılık
açısından da büyük önem arz etmektedir.
Çünkü yağ elde etme işleminden sonra

üretilen yüksek proteine sahip küspenin
tamamı, bölgede bulunan yem sanayinin
kaliteli hammadde ihtiyacını karşılayacak ve
uzun vadede yem üretim kapasitesi ar tacak,
dolayısıyla da bölge daha çok hayvan
besleme potansiyeline ulaşacak ve bölgede
hayvancılık da gelişecektir.
• Bu yatırım; bölgede yağlı tohum üretiminin
ar tırılmasını sağlayacağından gelişmekte
olan alternatif enerji biyodizel üretiminde
de bölgeye ve tarımsal hammadde üretecek
çiftçiye uzun vadeli avantajlar sağlayacaktır.
Yağ fabrikasının kurulmasının pancar
çiftçisine faydası ne olacak?
• Bu yatırımla, şeker pancarı çiftçisinin üretim
desenine ve şeker pancarı münavebesine
yağlı tohumlar da eklenecek ve yağlı tohum
üretimiyle şeker pancarı çiftçisi ekonomik
anlamda kazançlı bir ürün üretmiş olacaktır.
• Yağ Fabrikası; yağlı tohum fiyatlarında
çiftçi
lehine
regülasyonu
sağlayarak,
çiftçinin yaşadığı fiyatlama problemini
or tadan
kaldıracak,
yağlı
tohumlarda
çiftçinin kazancını ar ttıracaktır.
• Bu yatırım sayesinde; çiftçi şeker
pancarında olduğu gibi ürettiği ürünü satma
endişesi yaşamadan yağlı tohumları en iyi
fiyat ve alım garantili olarak üretebilecektir.
• Pancar çiftçisi şeker pancarında olduğu
gibi üretimin her aşamasında desteklenecek,
üreteceği yağlı tohumu işleyecek bir tesis
olduğu için güvenli bir üretim ve satış
kanalına sahip olacaktır.
•
Pancar
çif tçisi
ayçiçeğini
ve
kanolayı,
şekerpancarı,
patates
ve
mısır
ile
münavebeye
sokabilecek,
üretebileceği alternatif bir ürüne daha
kavuşacaktır. Sadece şeker pancarına
yönelmiş kota talebi yeni ve kazançlı
ürünlerin münavebeye dahil olmasıyla
karşılanabilecek,
çif tçiye
arazisinin
dur umuna göre şeker pancarı ile eşdeğerde
gelir elde edebileceği yeni alternatif ürün
ekimi imkanı sağlanacaktır. Böylelikle
tarım arazilerinin etkin ve verimli şekilde
kullanmasının da önü açılacaktır.
• Münavebeye çok sayıda ürünün dahil
olmasıyla doğal olarak toprak korunacak ve

Tüm bunlar dikkate alındığında bölge için
yağlı tohumlar ve ayçiçek fiyatları çiftçi için
kazandıran bir ürün konumunda olacaktır.
Bunların dışında yağlı tohumların;
• Ülkemizin hammadde üretim yetersizliği
ve sektörel açık nedeniyle ithalatı zorunlu bir
ürün olması,
• Gıda ve enerji kaynağı olması sebebiyle
üretimi ve satışının stratejik yapısı,
• Gelişmiş ve gelişen ülkelerin biyodizel
üretimini teşvik etmeleri,
• Dünya nüfusundaki ar tış ve ekim
alanlarındaki değişimlerde dikkate alındığında
son yıllarda önemini giderek ar tırması,
tarım sektöründe ürünün ekonomik değerinin
gelecekte daha da kıymetleneceği yönündeki
tahminleri kuvvetlendirmektedir. Konya Ovası
ve bölge çiftçisi de geleceği olan bu ürünün
üretiminden pay almalıdır.
Bütün bu parametreler dikkate alındığında
yağlı tohumların üretimi ve özellikle ayçiçek
fiyatları çiftçiye yeni bir kazanç kapısı
ürün zararlılarına karşı da etkin bir şekilde olacaktır.
mücadele edilmiş olacaktır.
• Bu yatırım hayvancılık açısından da büyük Türkiye ihtiyacı olan yağlı tohumun
önem arz ettiğinden, çiftçi yüksek proteine 2/3’ünü ithalatla dışarıdan temin ediyor.
sahip küspeyi ekonomik fiyatlarla temin Fabrika işleyeceği yağlı tohumları ithal
etme avantajına sahip olacaktır.
mi edecek yoksa bölge çiftçisine mi
ektirecek?
Yağ fabrikasının faaliyete başlamasıyla Ülkemiz hammadde üretim yetersizliği ve
Konya bölgesinde ay çiçeği fiyatları sektörel açık nedeniyle ihtiyacının önemli
etkilenecek mi?
bir kısmını ithalatla karşılamak zorunda
Yağ fabrikasının tam kapasite üretime kalmaktadır. Ham yağ ve yağlı tohum
başlaması ile bölge çiftçisinin ürettiği yağlı ithalatı petrolden sonra en önemli ithalat
tohumlara talep ar tacak dolayısıyla da kalemimizdir ve bu kalemde yıllara göre 1,6
ayçiçeği ve kanolanın fiyatı çiftçi lehine regüle milyar dolar ile 3,2 milyar dolar tutarında
olacak, ürün daha kıymetli hale gelecektir. ithalatımız gerçekleşmektedir. Maalesef bu
Kaldı ki, yağlı tohumlar ülkemizin üretimiyle durum ülke olarak bir gerçeğimizdir. Ancak
tüketimini karşılayamaması nedeni ile ekimi bu değiştirilemeyecek bir durum değildir.
tarımsal destek kapsamında olan ürünlerdir Türkiye ve Konya Ovası dünyanın en önemli
ve devlet tarafından da desteklenmektedir. tarımsal üretim potansiyeline sahiptir.
Tesisin faaliyete geçmesi ile yağlı tohuma Yani hem ülkemizin diğer tarımsal üretim
talebin ar tmasıyla yaşanacak ürünün pazarda havzalarında hem de bölgemizde yapılacak
fiyatının iyileşmesinin yanı sıra bu destek de üretim planlaması ve üretim potansiyelinin
çiftçi lehinedir ve bunlar bölgede yağlı tohum harekete geçirilmesi ile bu ithalat kalemi kısa
üretimini cazip hale getirecek unsurlardır. bir sürede sıfırlanabilir ve ithalat için ödenen
Bunun yanı sıra, son yıllarda ülkemizde ve milyar dolarlar ülke çiftçisinin gelir hanesine
tüm dünyada yağlı tohumlar ve ham yağ ilave edilebilir. Konya Şeker bölgenin yüksek
fiyatları yükselme eğilimi göstermektedir. üretim potansiyelini harekete geçirerek
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yağlı tohumların ülke topraklarında ve ülke
çiftçisi tarafından üretilmesi için sorumluluk
üstlenmiş ve bölgede ürettireceği yağlı
tohumları işlemek üzere ham yağ fabrikası
yatırımını başlatmıştır. Fabrika işleyeceği
yağlı tohumları bölge çiftçisine ektirecektir.
Konya Şeker bu tesis sayesinde; ayçiçeğinin
ve diğer yağlı tohumların, şeker pancarı,
patates, mısır ve hububat ile münavebeye
sokulması suretiyle bölge çiftçisi ve
pancar çiftçisince üretiminin yapılmasını
sağlayacaktır.
Tesis
tam
kapasiteye
ulaştığında
işleyeceği tarımsal ürünün üretiminin
gerçekleştirileceği tarım arazisi miktarı
ne kadar olacak ve tesis için kaç çiftçi
ailesi üretim yapacak?
• Bu yatırım; bölgemizde yağlı tohum ekim
alanlarının genişletilmesine hizmet edecek
ve yüksek verimli çeşitlerin kullanılması
ile de yağlı tohum üretimini hızlandırmış
olacaktır. Halen ayçiçeği üretiminin yeni yeni
yaygınlaşmaya başladığı Konya bölgesinde
üretilen ve üretilecek olan yağlı tohumların
bölge ekonomisine kazandırılmasıyla ek
katma değer oluşturulması sağlanacaktır.
• Ham yağ fabrikası ilk etapta yaklaşık
300 - 350 bin dekarlık bir alanda yağlı
tohum üretimin gerçekleşmesini sağlarken,
bölgede 9 - 10 bin çiftçi ailesinin yağlı
tohum üretimi ile gelirini ar ttırmasına imkan
sağlayacaktır.
• Tesis tam kapsiteye ulaştığında ve bölge
genelinde oluşturacağı sektörel sinerji ile
toplamda yaklaşık 800-900 bin dekarlık
tarım arazisinin yağlı tohum üretimine
açılmasına imkan sağlayacak; bölgede 20 25 bin çiftçi ailesine yapacakları yağlı tohum
üretimi ile ilave gelir imkanı sağlayacaktır.
Ay çiçeği dışında başka ürün ektirilecek
mi?
Ayçiçeğinin dışında yağlı tohum olarak soya
ve kanola ekimi yaptırılacaktır.
Tesiste üretilecek ürünlerin pazarı var
mı?
Tesiste üretilecek olan hamyağların ve
küspenin pazar problemi yoktur. Ülkemiz
hem yağ hem de besicilik hammaddesi
olan küspe ithalatçısı bir ülkedir ve her iki
pazarda da arz açığı mevcuttur. O nedenle
tesisin üreteceği ürünün alıcısı vardır ve
pazar problemi yoktur.
Özetle;
• Ülkemizin yağlı tohumlarda ve bitkisel
yağlarda üretim açığının olması ve tüketicinin
önemli bir kısmını ithalatla karşılıyor olması,
• Ülke genelinde tüm rafinatörlerin ham
yağa olan ihtiyacı,
• Konya ve bölgesi ile yakın hinterlantında
kurulu olan yağ rafineri fabrikalarının ham
yağ ihtiyacının çok büyük bir kısmını Trakya
bölgesinden ve diğer illerden karşılamaları,
• Üretilen yüksek proteine sahip küspenin
tamamının, bölgede bulunan yem sanayinin
kaliteli hammadde ihtiyacına cevap verecek
olması,
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gibi nedenlerden dolayı yan ürünler dahil açısından da büyük önem arz etmektedir.
tesisin üreteceği hiçbir ürünün pazar Çünkü yağ elde etme işleminde ekonomik
değeri yüksek bir ürün olan küspenin tamamı,
problemi yoktur.
bölgede bulunan yem sanayinin hammadde
Tesis yan ürünlerini nasıl değerlendi- ihtiyacını karşılamaktadır. Dolaylı olarak ise
sabun ve kozmetik sanayiine de hammadde
recek?
Tesiste ham yağ üretimi sırasında çıkacak olarak katkı sağlamaktadır.
küspenin büyük bir kısmı Konya Şeker Üretim yetersizliği ve sektörel açık nedeniyle
bünyesindeki yem fabrikasında girdi olarak ithalatı zorunlu hale gelen bitkisel yağlar;
değerlendirilecek, bunun yanı sıra bölgede ülke olarak halen ithal ikamesine mecbur
kurulu yem fabrikalarının da nitelikli ve kaldığımız petrolden sonraki en büyük ithalat
kaliteli hammadde ihtiyacı bu yan ürün ile kalemimizdir.
Ekonomik anlamda bu durum ciddi oranda
karşılanabilecektir.
Kurulacak olan tesisimiz çevreci bir dövizin dışarıya çıkmasına ve döviz kaybına
tesis olup, kendi buharını kendi atık neden olurken, ülkemiz ekonomisi açısından
en büyük problem olan cari açığı da
hammaddesinden üretecektir.
Üretim aşamasında kabuk ayırma işleminden ar ttırmaktadır.
sonra çıkan kabuk buhar kazanında yakıt Her yıl yağlı tohum ve ürünleri ithalatına
ödenen rakam 1,5 milyar dolar ile 3,2 milyar
olarak kullanılacaktır.
dolar arasında değişmektedir. Yani sadece
yağ ve yağlı tohum ithalatımızı sıfırlayarak
cari
açığı
bu
miktarda
azaltmamız
mümkündür.
Bitkisel yağ sektörü ülkemiz açısından ele
alınması gereken ve önem arzeden özel bir
konuma sahiptir. Yağlı tohumlar yukarıda
zikredildiği üzere birinci derecede insan
gıdası ve enerji kaynağı olması sebebiyle
ülkeler ve toplumlar için önemi giderek
ar tmış, üretimi ve satışı stratejik bir yapı arz
etmeye başlamıştır.
Ülkeler açısından yağ tüketim göstergeleri
önemli bir parametre olarak karşımıza
çıkmaktadır. Zira yağ tüketim miktarları
ülkelerin sağlıklı beslenme ve gelişmişlikleri
hakkında da ipuçları vermektedir.
Dengeli beslenme ve sağlıklı bir yaşam için
kişinin günlük enerji ihtiyacı 2700-3100
kaloridir. Alınması gereken bu kalorinin
850-950 kalorisinin yağlardan alınması
sağlıklı bir hayat için gereklidir. Dünya Gıda
ve tarım Teşkilatı (FAO) nın verilerine göre
yağ tüketimi dünya or talaması kişi başı 15
kg/yıl olarak karşımıza çıkarken ülkelerin
kişi başı yağ tüketimlerine bakıldığında AB
ülkeleri or talaması 35 kg/yıl, ABD 30 kg/
yıl, İngiltere 29 kg/yıl, Almanya 39 kg/
yıl olarak görülmektedir. Ülkemizde ise bu
miktar 20 kg/yıl olarak gerçekleşmektedir.
Yağlı tohumlar; dünya nüfusundaki ar tış
ve ekim alanlarındaki değişimlerde dikkate
Tesisin ülkemiz açısından önemi nedir?
alındığında son yıllarda önemini giderek
Bitkisel yağ sektörü gerek tarımsal boyutu ar tırmaktadır.
gerekse
endüstriyel
boyutu
ile
gıda Yağlı tohumların üretimini stratejik hale
sektöründe çok önemli ve vazgeçilmez bir getiren ikinci bir konu ise gelişmiş ve
yere sahiptir. Yağ sektörü ve yağlı tohumlar; gelişen ülkelerin biyodizel üretimini teşvik
tarımsal boyutu ile tarımsal hammadde etmeleridir. Bu durum tüm dünyada
üretimi açısından büyük bir tarımsal istihdam yağlı tohumlara olan talebin ar tmasına
oluştururken, endüstriyel yönüyle de direk ve ithalatçı ülkelerin yüksek fiyatla ürün
ve dolaylı olarak sanayiye özellikle de gıda tedarikine sebep olacaktır. Bu yönüyle yağlı
sanayine önemli katkılar sağlamaktadır.
tohumların üretimi ile ilgili milli politikaların
Sektörün en önemli yönü insan gıdası olarak geliştirilmesine acil ve zorunlu bir ihtiyaç
enerji kaynağı olması ve beslenmede birinci bulunmaktadır.
derece önem arzetmesidir.
Yağlı tohum üretiminin ar tması; tarım Tesis ürünleriyle bir yenilik getirecek
sektöründe katma değeri yüksek üretim mi? Tesisin faaliyete geçmesinin tüketici
sağlanmış
olmakla
beraber
ekonomik üzerinde doğrudan bir etkisi olacak mı?
refahı da beraberinde getirecektir. Bitkisel Tesis kuruluş itibariyle kullanmış olduğu
yağ sanayi, bölgede yapılan hayvancılık teknoloji ve sahip olduğu makine ekipman

parkı ile yüksek teknolojiye sahip bir tesistir.
En yeni ve verimli teknolojilerin tercih
edilmesi ile üretilen ürün kalitesinin de
yükseltilmesi hedeflenmiştir.
Tarımsal ürün ve üretim yelpazesinde
değişiklikler getirecektir.
Kaliteli yağ üretimi ile; kaliteli ve sağlıklı
ürünleri Türk tüketicisiyle buluşturacak ve
güvenilir ürünler sunacaktır.
Tesiste üretilecek yüksek kaliteli küspe
üretimi ile yem sanayimiz sağlıklı ve güvenilir
hammadde temin edecektir. Unutmayalım ki
sağlıklı yem sağlıklı gıda demektir.
Tesisin Konya Şeker’in uzun vadeli
planları açısından önemi nedir?
Tarım ve tarıma dayalı entegre sanayi de bir
model olan Konya Şeker’in, Türk tarımına
ve ülke ekonomisine kazandıracağı bu tesis
Konya Şeker’in hem işletme bütünlüğü
hem diğer tarımsal sanayi tesisleri ile
entegrasyon hem de çiftçi or taklarının

tarımsal üretimde sürekliliği sağlamasına
hizmet edecek stratejik önemde bir tesistir.
Tesis gıda sanayinde ülkemizin en büyük
kuruluşu olan Konya Şeker’in yağ üretimi
gibi stratejik öneme sahip bir üretim kolunda
da etkin şekilde rol üstlenmesine imkan
verecek, tesisin yapacağı üretimin bir kısmı
halen üretimde olan mamul ürün üretimi
yapan işletmelerde girdi olarak kullanılacak,
ileri de kurulacak işlenmiş gıda üretimi
yapacak tesisler de düşünüldüğünde tesiste
yapılacak üretimin en büyük müşterilerinden
biri yine Konya Şeker olacaktır. Tesisin Konya
Şeker’in üretim tesislerine yapacağı bu
katkının yanı sıra bir diğer katkısı da tesisin
yan ürünlerinin diğer üretim tesislerinde ham
madde olarak kullanılacak olmasıdır.
Ancak tesisinin en önemli katkısı tarımsal
üretime olacak ve tesisin işleyeceği yağlı
tohumları Konya Şeker’in çiftçi or takları
üreteceği için çiftçinin arazisine iş garantisi
sağlanacaktır. Konya Şeker’in temel gayesi

olan, kârlılığı yüksek, bölge çiftçilerinin
ürünlerinin yüksek değer kazandığı, güvenle
üretip
satabilecekleri
yapının
eksiksiz
oluşturulması açısından tesis önemli bir
işleve sahip olacaktır.
Bunun yanı sıra Konya ve bölgesi tarıma
dayalı endüstrilerin geliştiği ve önünün açık
olduğu bir bölgedir. Bölgede üretilen ürünlerin
yine bölgede kurulan işletmelerde işlenmesi
oluşan katma değerin bölgede kalmasını
sağlayacak, bölgenin milli gelirden daha
fazla pay almasına hizmet edecek ve bölge
için topyekün kalkınmayı birlikte getirecektir.
Tesisin çiftçinin tarımsal faaliyetinin
geleceği açısından bir önemi var mı?
Tesis, ülke olarak bitkisel yağ açığımızın
kapatılmasında önemli bir rol oynarken
bölgesel yağlı tohum üretiminin teşvikinde,
alternatif ürün yelpazesinin genişlemesinde
büyük bir etki sağlayacaktır. Değişen
ürün yelpazesi ile bölge tarım kesiminde
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gelir düzeyinin ar ttırılmasına
katkı yaparken, ek istihdama
da katkı yapacaktır. Tarımsal
üretime ekonomik değeri yüksek
ürünler üretme, ürün ve üretim
planlamasının
uzun
vadeli
yapılabilmesi
açısından
yeni
bir yön ve anlayış kazandırma
konusunda katkı sağlayacaktır.
• Tesis çiftçinin Konya Şeker gibi
organize bir tarımsal faaliyetin
imkânlarından
şeker
pancarı
dışında da faydalanmasına imkan
sağlayacak, bu anlamda da
tarımsal modernizasyona hizmet
edecektir.
• Tesis, çiftçinin ürün ve üretim
planlamasını uzun vadeli katkı
sağlayacaktır.
• Tesis bölgede Yağlı tohum
fiyatlarında regülasyonu da sağlayacağından
çiftçinin
fiyat
problemi ve ürünü satma endişesi
yaşamadan ve bu endişelerden
uzak, planlı üretim yapabilmesine
de teminat oluşturacaktır.
Tesis tarım sektörünün geleceğini etkileyecek mi?
• Tesis, ülke olarak bitkisel
yağ açığımızın kapatılmasında
büyük rol oynarken bölgesel
yağlı tohum üretiminin teşvikinde
önemli roller üstlenecektir.
Ülkemizde Yağlı tohum üretimi
2002 yılı ile 2010 yılları arasında
2.1 - 2.3 milyon ton arasında
olmuştur. Ancak bu üretim
miktarı
ülkemizin
ihtiyacını
karşılamada yetersiz kalmakta
ve ülkemiz yap ve yağlı tohum
ithalatı
gerçekleştirmektedir.
Ülkemizde 2010 yılında; 950 bin
ton yemeklik likit yağ ve 530 bin
ton margarin olmak üzere toplam
1,5 milyon ton yağ tüketilmiştir.
Bu rakama diğer sanayi (yem,
sabun, boya) de kullanılan 200
bin ton civarındaki yağ dâhil
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değildir. 2010 yılı itibarıyla
tüketilen 1,5 milyon ton bitkisel
yağın sadece 620 bin tonu yerli
tohumun işlenmesinden elde
edilmiştir. İhtiyacımızın geri kalan
kısmı ise yani yaklaşık 2/3’ü ise
yağlı tohum veya ham yağ olarak
ithal edilmiştir.
Üretim yetersizliği ve sektörel
açık nedeniyle ithalatı zorunlu
hale gelen bitkisel yağlar ülke
olarak halen ithal ettiğimiz
en önemli ve en büyük ürün
kalemlerimizdendir.
Ekonomik
anlamda bu durum büyük miktara
dövizin dışarıya çıkmasına, döviz
kaybına neden olmakta, bu dışa
bağımlı pozisyonumuz ülkemizin
gıda güvenliği açısından ise ciddi
bir risk teşkil etmektedir.
Ülkemiz
tarımsal
üretim
açısından
avantajları
olan,
atıl üretim kapasitesini ve atıl
alanları değerlendirerek bugün
ürettiğinden
daha
fazlasını
üretebilecek bir ülkedir. Üstelik
bu üretimin ülkemiz ekonomisi
açısından kıymeti de büyüktür. Bu
potansiyelin harekete geçirilmesi
döviz
kaybımızı
önlerken,
ithalatımızı azaltacak ve ithalatta
kullandığımız
kaynak
tarım
sektörünün geliri haline geleceği
için sektör çarpan etkisiyle

ülke tarımının büyümesine ve
daha çok üretmesi için yeni bir
kaynağa kavuşacaktır.
Nitekim hükümetimizde ülkemizin kronik problemi olan
yağ ve yağlı tohum ithalatını
azaltmak için harekete geçmiş
ve yağlı tohumlara yönelik
desteği ar ttırarak yerli üretimi
teşvik etmiştir. (Yağlı tohumlara
sağlanan destekler aşağıdaki
tabloda yer almaktadır.) Bu
tedbirin olumlu neticeleri de
2010 yılında üretim rakamlarına
yansımış
ve
yağlı
tohum
üretimimiz yaklaşık %20 ar tarken
ithalatımız da gerilemiştir.
Mesela,
ayçiçeği
tohumu

üretimi; 2009 yılında 800 bin
tondan 2010 yılında 1 milyon
tona yükselmiş, pamuk tohumu
(Çiğit) üretimi, 2009 yılında
850 bin tonken 2010 yılında 1,1
milyon tona ulaşmıştır.
Rakamlara da yansıyan ve
destekleme
sonucu
oluşan
bu üretim ar tışını sürekli hale
getirmenin yegane yolu çiftçinin
üreteceği ürünü işleyecek, ürün
talep edecek tesislerin sayısının
ar tmasıdır.
Konya
Şeker’in
de temel amacı budur ve
bölgede yağlı tohum üretimini
desteklemek, teşvik etmek için
bu yatırımı gerçekleştirmektedir.
Tesisin tam kapasiteye ulaşması
ile birlikte yaptıracağı yağlı
tohum üretimiyle Konya Şeker
ülkemiz toplam yağlı tohum
tüketiminin yaklaşık %10’unun
bölge çiftçisinin yapacağı yağlı
tohum üretimiyle karşılanmasını
hedeflemektedir ve bu ilave
üretim bile ülkemizin yağlı
tohum ithalatını yaklaşık %7
oranında azaltmaya yeterlidir.
Bunun anlamı ise açıktır ve
tarım sektörü ithalata ayrılan
bu kaynağa ilave gelir olarak
kavuşacak
ve
o
oranda
büyüyecektir.
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MAZOT DESTEĞİ

6

TL/DEKAR

GÜBRE DESTEĞİ
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4
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ÜRÜN
DESTEĞİ TL

TOPLAM DESTEK
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6

6
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* 1 Dekar Ayçiçek Üretimi İçin Değerlendirme ve Ortalama Destek Tablosu

Prof. Dr. Hüseyin Tekin GÖKMENOĞLU
Sağlıklı Güvenilir Hijyen ve
Helal Gıda Derneğinin İslamî Yürütme Kurulu Üyesi

Sayın Konuk kimseye balık vermemiş,
balık tutulacak nehirlerin hem suyunu
çoğaltmış, hem de sayısını artırmıştır.
Sayın Hocam, Dünyada bu kadar çok
domuz eti üretimi yapılırken dünyanın
en büyük helâl Et-Süt Entegre tesisi
olma yolunda olan Panagro hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Öncelikle bu tesisin, İslâm alemi için oldukça
önemli olan helal gıda ihtiyacını gidereceğine
can-ı gönülden inanıyorum.
Giderek artan dünya nüfusunu doyurmak için
ucuz ve randımanlı hammaddeye yönelim
artmakta, beslenme hususunda İslâmî tutum
endişesi bulunmayalar için de bununda
başında maalesef domuz eti gelmektedir.
Ülkemizde yaygın olarak üretilmemesine
rağmen ithal edilen ciddi miktarlarda domuz
eti yağı vb. ürünleri gıda sektörünün çeşitli
alanlarında kullanılmakta olduğunu biliyoruz.
Bu durumu ancak ülkemizde daha çok helâl
et üretimi yaparak helâl ürünlerin maliyetini
düşürerek gerçekleştirebiliriz. Bu anlamda
Panagro et-süt entegre tesisi sadece ülkemiz
için değil, inşallah tüm İslâm Dünyası için
son derece önemli olan helâl gıdaya ulaşımda
önemli bir basamak olmak yanında, yeni
tesislere örnek ve öncü olacaktır.
Kısaca Et-Süt Entegre tesisleri büyük bir
ihtiyaçtan doğmuştur diyebiliriz. Bu ihtiyacı
görebilen gözlere ve onun baktığı yere hepimiz
heyecanla bakmalıyız, diye düşünüyorum.
Peki, Hocam, Dünyada ve ülkemizdeki
Helal Gıda Standartları ve Helal Gıda
üretiminde son durum nedir?
Helâl konusu henüz tüm dünyada yeteri
kadar bilimsel ve teknolojik araştırmaya konu
olmamıştır, henüz herkes tarafından kabul
edilebilen standartlar oluşturulmamıştır. Bu
standartlara ihtiyaç her geçen gün artmakta
ve bu konudaki araştırmalar tüm dünyada
hızlanmıştır. Helâl gıda ile ilgili çalışmalar
trilyon dolarlar ile ifade edilecek potansiyel
bir pazara hitap edecek çalışmalardır. Yapılan
araştırmalarda 1.8 milyarlık müslüman
nüfusun
bulunduğu
dünya
üzerinde
halihazırdaki helâl gıda pazarının değeri “World
Halal Forum’’un (WHF) verilerine göre yıllık
150 milyar Amerikan doları seviyesindedir.
Highbeam Reserch araştırma kuruluşu bu
rakamın günümüzdeki demografi eğiliminin
bu şekilde devam etmesi halinde 2011 yılına
kadar 500 milyar Amerikan doları seviyesine
ulaşacağını beklenmektedir. Günümüzde gıda
sanayindeki büyüme ve teknolojik gelişmeler
geleneksel üretim yöntemlerinin giderek
ortadan kalkmasına ve muhteviyatının çok
çeşitlenmesine neden olmuştur. Üretimde
uygulanan karmaşık süreçler, gıda ve gıda
katkı maddelerini menşeinden uzaklaştırmıştır.
Öyle ki gıdaların ambalajında yazılan
muhteviyatı uzman olmayanın anlaması pek

mümkün değildir. Gıda sektöründe kullanılan
katkı maddesinin en önemlisi jelatin olup her
türlü gıdada rastlamak mümkündür. (Yoğurt,
peynir, puding…) Jelatin üretiminin Türkiye’de
yapılmaması ve AB’deki üretimin yaklaşık %70
inin domuz menşeinden üretilmesi oldukça
vahim bir durumdur.
Dünyada ve ülkemizde Helâl Sertifikalandırma süreci nasıl gelişiyor, sertifikalandırma nasıl yapılıyor?
90’lı yıllarda bazı özel girişimcilerin Helal
belgelendirme ile ilgilendiklerini biliyoruz.
“Helâl Gıda Standardı’’ önerisi, Malezya
Hükümeti tarafından Yemen’de 2005 yılında
gerçekleşen 32. İslâm Dışişleri Bakanları
Konferansında gündeme getirilmiş daha sonra
resmi kurumlarında gündemine girmiştir.
Özellikle son yıllarda Amerika, Avrupa, Kanada
ve Uzakdoğu ülkelerine yapılan ihracatlarda
Helâl
gıda
standartlarının
öneminin
artması, ülkemize gelen kimi yabancı alım
heyetlerimizin ürünlerimizde helâl belgesini
araması, Dışişleri Bakanlığı’nı ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı’nı harekete geçirmiştir. TSE
‘ninde helal sertifikasyonu ve helâl standardı
üzerine çalışmaları devam etmekte önemli bir
süreci tamamlamak üzeredir.
Ülkemizde GIMDES adındaki kuruluş ile
çalışmaktadır. ICRID adındaki kuruluş ise
İran’da faaliyet göstermekte bu kurum da
çeşitli ülkelerde eğitim programları ile denetçi
yetiştirip denetimler sonucu sertifikalandırma
yapmaktadır.
Ülkemizde
de
denetçileri
mevcuttur. Bu iki kuruluşunda helal gıda
standartları var ama ortak zeminde maalesef
buluşmuyorlar.
Konya’mız da tüm dünya tarafından kabul
edilmiş helâl gıda standardı oluşturmak için
akademik çalışmalar yapan HELALDER kurulmuştur. İlahiyat Fakültesi, Gıda Mühendisliği
bölümü, Veteriner ve Ziraat Fakültesindeki hocalarımızla 2010’ da faaliyete geçen hazırladığı
standart doğrultusunda helâl sertifikalandırma
yapmaktadır. Hiçbir kâr amacı gütmeden, hiçbir baskı altında olmadan akademik olarak
çalışan derneğin çalışma sisteminin sağlıklı
olduğunu düşünüyorum.
Ülkemizdeki helal et üretimi hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Herkesin malumudur ki et, çok stratejik bir
gıda türüdür. Yeterli ve sağlıklı beslenmenin,
dolayısıyla, koruyucu hekimlik gibi sağlık
sorunlarının birçoğunu baştan halletmek
gibi bir neticesi vardır. Diğer taraftan bir gıda
Profesörünün ifadesiyle, “hayvanın sesi hariç,
her şeyi kullanılır”, yani ekonomik bir değeri
vardır. Üstelik hayvan üretimi bir katma değer
oluşturmaktan çok farklı sıfırda bir değer ihdas

etmek yani ortaya çıkarmaktır. Etki alanı çok
büyüktür. Yem talebi ile atıl arazileri harekete
geçirir. Deri sektörüne etkisi büyüktür. Burada
sayamayacağımız birçok sektöre katkısı
olacaktır. Fakat ülkemizde helâl etin kaynağı
olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretimi,
bizim çocukluk ve gençlik yıllarımızda daha
çok köylerde olurdu. Köylerimiz hızla boşaldı
ve bu süreç şu anda da devam etmektedir.
O yüzden köylerde atıl araziler ve meralar
gittikçe artarken bu üretim boşluğundan helâl
et arzında bir daralma meydana gelmiştir.
Geçtiğimiz yıllarda bu durum, arz-talep
grafiğinde net biçimde yansıdığından et fiyatları
oldukça yükselmiş, bu arz açığı bir dereceye
kadar ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bu durum
palyatif bir çözümdür. Devletin de teşvik ve
desteğiyle yerli üretim, talebi karşılayacak,
hatta ihraç edilecek dereceye ulaştırılmalıdır.
Bu da, köylerde bu iş bittiğine göre ancak
modern tesislerin biran önce kurulmasıyla
olur. Bu tesislerin desteklemesi kadar, yem
bitkilerinin üretimi de desteklenmelidir. Çünkü
bunlar birbiriyle çok yakından bağlantılıdır. Bu
etlerin sağlıklı ve hijyenik olması da önemlidir.
GDO’lu ürünlerin dini açıdan sakıncaları
nelerdir?
GDO’lu ürünler yeni bir kavram olmakla
beraber 2000’li yılların bize armağanıdır.
Etkileri henüz bilinmemekte çeşitli bilim
çevreleri tarafından sakıncaları ve avantajları
gündeme gelmiştir. Yaygın düşünce, etkilerinin
uzun vadede ortaya çıkacağıdır. Bu yüzden
kesin bir yargıya varmak oldukça zor. Ama
gözlemlediğim kadarıyla GDO’lu ürünleri
ikiye ayırarak incelemek daha doğru olur.
Canlının genetiğini değiştirme amacı bu
sınıflandırmada önemli. Verimi artırmak,
böcek ve zararlılara karşı mücadele ve daha
hızlı üretim için yapılan genetik değiştirme
işlemi yapılıyor. Yani ürünün doğasına zarar
vermeden fiziksel özelliklerine müdahale
edilmeden yapılan işlemdir. Örneğin; normal
büyüklükte kırmızı domates üretilirken hızlı
ve daha yüksek verim elde etmek için yapılan
genetiği değiştirme işlemi. Lakin Frankeştayn
diye tabir edilen ürünün fıtratına aykırı olarak
genetiği değiştirme işlemi dini açıdan uygun
değildir. Mavi çilek, küp karpuz vb. ürünler
yetiştirmek için yapılan genetiği değiştirme
işlemi çok da sağlıklı olmasa gerekir.
Bu konuyu dilerseniz şöyle bağlayalım. Konya
Şeker ve bünyesinde bulunan iştiraklerinin
organik ve doğal tarıma yapmış olduğu
katkılarının tüm kuruluşlara örnek olmasını
temenni ederim. Bizlerde tüketici olarak her
şeyin doğal olanına yönelmeliyiz. Ben özellikle
doğal şeker, bal, sebze vs. kullanılmasını yakın
çevreme tavsiye ediyorum.
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Çevreciliği geyik muhabbeti olmaktan kurtardılar, 7.000.000 fidanı toprakla buluşturdular...

Geyik Sohbeti Değil!
Ormanlar da, Geyikler de Gerçek...

Ağaçlandırma çalışmalarına, 2004 yılında faaliyete geçen Çumra Şeker
Entegre Tesisleri bünyesinde kurduğu Türkiye’nin en büyük Fidan
Üretim Merkezi ile start veren ve 6 yıldır Konya Ovasının her tarafını
ağaçlandırmak için hummalı bir çalışma yürüten Konya Şeker, “Türkiye
Nüfusu Kadar Ağaç” dikme hedefine adım adım ilerliyor.
Ağaçların uykuda olduğu Kasım-Nisan aylarında yürüttüğü ağaç dikim
çalışmalarını 2010-2011 ağaçlandırma sezonu için tamamlayan
Konya Şeker, bu sene de 1.000.000 fidanı daha toprakla buluşturarak
ağaçlandırma çalışmalarında toplam 7.000.000 rakamına ulaştı.
Ağaçlandırmada ilk hedefini Konya nüfusu kadar ağaç şeklinde
belirleyen ve bu hedefini kısa sürede gerçekleştirdikten sonra, ülkemizin
en iddialı ağaçlandırma projesini “Türkiye Nüfusu Kadar Ağaç” hedefiyle
başlatan Konya Şeker, ağaçlandırma çalışmalarında kullandığı fidanları
da büyük oranda kendi kurduğu ve 2 milyon fidan üretim kapasitesine
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sahip Çumra’daki 300 dekarlık alanda faaliyet gösteren Fidan Üretim
Merkezinden temin ediyor. Ağaçlandırma çalışmalarında bölgeye ve
bölge iklimine uygun fidanları tercih eden Konya Şeker, diktiği fidanların
doğa şartlarına dayanabilmesi ve canlılar tarafından tahrip edilmesinin
önüne geçmek için de belli bir yaş, boy uzunluğu ve gövde kalınlığına
ulaşmış fidanları dikiyor. Bu çerçevede gövde çapı en az 8-12 kutura,
boyu da 1,5 metreye ulaşmış fidanları orman alanlarında ve karayolu
kenarlarında toprakla buluşturan Konya Şeker, dikimini gerçekleştirdiği
fidanları da kaderine terk etmiyor. Oluşturulan bakım ekipleri, fidanlar
doğal ortamında kendi kendine gelişimlerini sürdürecek seviye ve kök
uzunluğuna gelene kadar ağaçların bakım ve sulamasını yıl boyunca ve
yıllarca gerçekleştiriyor.
Şeker Pancarı ile birlikte fabrikaya gelen verimli tarım topraklarını
ayrıştırarak ağaçlandırma sahalarında toprak ıslahı amacıyla

değerlendiren Konya Şeker, bu çerçevede
bu güne kadar 872.000 ton verimli toprağı
çoraklaşmış
arazide,
ağaçlandırma
çalışmalarında tutma oranını yükseltmek için
kullandı. Kasım ayında başladığı ve Mayıs
sonu itibarıyle tamamladığı bu yılki ağaç dikim
çalışmalarında akasya, dişbudak, akçağaç,
karaağaç, çınar, katalpa, ceviz, badem, iğde,
gladiçya, ahlat, ıhlamur, atkestanesi, sedir,
karaçam, mavi selvi ve meşe palamudundan
oluşan 1.000.000 fidanı toprakla buluşturan
Konya Şeker, 46 ayrı bölgede 4995 dekarlık
daha toplu orman alanı da oluşturdu.46 ayrı
bölgedeki 4995 dekarlık toplu orman alanında
damlama sulama sistemi döşeyerek ağaçların
sulamasını da yapan Konya Şeker, yürüttüğü
ağaçlandırma çalışması dışında 2005 yılından
bu yana bölge çiftçisine de 300.000 adet
meyve fidanı dağıttı.
İrili ufaklı 46 ayrı orman alanın yanı sıra
Taşağıl’daki orman alanına ilave edilmek üzere
2012 yılında 1.400 dekarlık arazinin tahsis
çalışmasını yürüterek, Kaşınhanı’nda 250,
Beylerce köyünde 50 dekar, Üçhüyük köyünde
25 dekarlık, toplamda 50 noktada 6720 toplu
büyük orman alanları oluşturan Konya Şeker,
bu orman alanlarında ağaçların büyümesi
ile doğal hayatın canlanması ve habitatın
oluşması için de bölge iklimi ve ağaçlara
uygun canlılarla ormanlara renk katmaya
başladı. Ormanlık alanlara salınan sincaplar ve
28 kovan olarak başlayıp 160 kovana ulaşan
arılardan sonra Ağabeyli ormanına şimdi de
Kızıl Geyikler salındı.
5 Haziran’ın Dünya Çevre Günü olarak
kutlandığını hatırlatan ve “Biz laf üreterek,
slogan üreterek çevrecilik yapmıyoruz,
biz Ovanın çehresini değiştirmek için
gayret
gösteriyoruz”
diyen
Pankobirlik
Genel Başkanı Sayın Recep Konuk, Konya
Şeker’in
gerçekleştirdiği
ağaçlandırma
çalışmalarına ilişkin şunları söyledi; “Türkiye
Cumhuriyeti’nin nüfus cüzdanına sahip
herkesin Konya Ovasında bir dikili ağacı
olacak. Biz bütün vatandaşlarımız adına
burada birer ağaç dikmekte kararlıyız. Nitekim
ağaçlandırma çalışmalarına ilk başladığımız da

Ağaçlandırma çalışmalarına, 2004 yılında faaliyete geçen Çumra
Şeker Entegre Tesisleri bünyesinde kurduğu Türkiye’nin en büyük
Fidan Üretim Merkezi ile start veren ve 7 yıldır Konya Ovasının her
tarafını ağaçlandırmak için hummalı bir çalışma yürüten Konya
Şeker, Türkiye Nüfusu Kadar Ağaç hedefine adım adım ilerliyor
hedefimiz Konya nüfusu kadar fidanı toprakla
buluşturmaktı. Bu hedefi çoktan aştık, üçe
katladık. Şimdi hedefimiz daha büyük, Türkiye
nüfusu kadar fidanı toprakla buluşturmak.
Bunu da gerçekleştireceğimizi biliyorum..
Ağaçlandırmada %95 tutma oranına ulaştık.
Önceleri ağaçlarla birlikte artacak kuş sayısı
ürüne zarar verecek endişesi yaşanıyordu.
Ancak şimdi bütün vatandaşlarımız, ağaçlar
sayesinde oluşacak iklimleme ve tarım
zararlılarıyla ekolojik mücadelenin kuşların
nasibinden çok daha fazlasını bereket olarak
ürüne yansıttığını yaşayarak gördü. Şimdi
bizim diktiğimiz ağaçların on binlerce sahibi
var. Her köy, her çiftçi ağaçlar sayesinde
oluşan verim artışına şahitlik etti. Onların
dalına, yaprağına zarar gelmemesi için en
hassas davrananlar şimdi çiftçilerimiz.
Biz önceleri ağaç dikecek yer bulmakta

zorlanırken şimdi köylerin ve üreticilerin
taleplerine yetişemiyoruz. Siz yetişemiyorsanız
verin fidanı biz dikelim diyen yüzlerce
köyümüz var. Bence bu oluşan hassasiyet,
bu oluşan çevre bilinci, gittikçe sayıları artan
on binlerce ağaçlandırma gönüllüsü diktiğimiz
7.000.000 fidandan daha kıymetlidir. Bu
anlamda da Konya Şeker sadece ağaç dikerek
çevrecilik yapmamış, çevreciliği Konya’da
yaygınlaştırmış, hayat tarzı haline getirmiştir.
Dünya Çevre Gününü kutlarken, yaşadığımız
heyecan ve mutluluğun kaynağı, daha iyi
çevre şartları içinde yaşama konusunda
gelecek açısından beslediğimiz umudun
sebebi budur.”
Ağaçlandırma çalışmalarını hobi amaçlı
yapmadıklarına ve tarımsal üretimde verim
artışını sağlamak için çevre şartlarının üretici
lehine değiştirilmesi gerektiği zorunluluğuna
işaret eden Konuk, ağaçlandırma ile birlikte
bir habitatın da oluşmasını arzuladıklarını,
bu amaçla 4 adet ormanımızda 5’er dekarlık
habitat alanı oluşturmak ve doğal hayatın bu
alanlarda canlanması ile ağaçların ekolojik
dengeye katkısının daha çok artacağını
belirterek özetle şunları ifade etti;
“Biz bir üretici kuruluşuyuz. Üreticilerimizin
ekonomik
faaliyetini
sürdürebilmesinin
olmazsa
olmaz
koşulu
ise
üretime
imkân verecek bir ekosistemin varlığının
tesisi veya muhafazasıdır. Bunun için
yapılabilecekleri
kararlılıkla
yapıyoruz.
Yatırımlarımızın tamamının bir kere çevreye
zarar vermeyecek şekilde projelendirildiğini
öncelikle söylemeliyim. Ancak biz bunun
da ötesinde işler yapmaya gayret ediyoruz.
Mesela biz tarımsal bir ürünü işliyoruz ve o
tarımsal ürünle yani şeker pancarı ile verimli
tarım toprağı da fabrikamıza geliyor. Biz o
toprağı üründen ayrıştırıyoruz ve o toprağı
ağaçlandırma çalışmalarımızda kullanılmak
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üzere verimini kaybetmiş çorak arazilerin
ıslahında kullanıyoruz. Bizim ağaçlandırma
çalışmalarındaki
yaklaşımımız,
doğadan
aldığını doğaya geri verme ilkesidir. Konya
Şeker ağaçlandırma çalışmalarını yaparken
ağaçlandırılacak saha olarak Konya Kapalı
Havzasının tamamını seçmiştir.
Bunun nedeni ise kapalı havzanın ekolojik
şartlarının ve ikliminin bütünlük arz etmesidir.
Biz ağaçlandırma ile küresel ısınma ve kuraklık
gibi son yıllarda somut etkilerini hissettiren ve
tarımsal üretim aleyhine değişen çevre şartlarını
tekrar üretici lehine değiştirmeyi amaçladık.
Bu çerçevede de bu sene diktiğimiz fidanlarla
birlikte ağaçlandırmada yaklaşık 7.000.000
rakamına ulaştık. Bu ektiğimiz ağaçları da
kaderlerine terk etmedik. Kendi kendilerine
gelişimlerini sağlayacak düzeye gelene kadar,
bakımını sulamasını oluşturduğumuz ekiplerle
yapıyoruz. O ağaçlar Konya Şeker’in evladı
gibi. O evlatlar ayaklarının üzerine dikilinceye
kadar sorumluluğu bizde. Biz bu yaklaşımı
benimsedik.
Biz ağaçlandırmayı satıh esaslı olarak
Konya’nın her tarafında yapıyoruz. Bunun bir
amacı var. Bu ağaçlar sayesinde oluşacak
iklimleme ile verim artışını sağlamak.
Ağaçlar sayesinde oluşan doğal iklimleme
bölgemizdeki verimi arttırmaya başladı. Bir
sonucunu daha aldık ağaçlandırmanın, ağaçlar
sayesinde biyolojik hayat canlandı ve üretici
için baş edilmesi ciddi bir problem teşkil eden
süne ile mücadele doğal ortamında ve biyolojik
olarak yapıldı ve beklenmedik bir başarı elde
etti. Bunun sonucunda Konya Ovası’nda süne
varlığında ciddi azalma meydana geldi.
Şunu söylemek istiyorum, bizim çevreci
yaklaşımımız bir modanın veya halka ilişkiler
faaliyetinin sonucu değildir. Biz çevreciliği
hayat kaynağı olarak, varlık sebebi olarak
kabul eden bir kurumuz. Üretim için gerekli
çevre
şartları
ekosistemdeki
bozulma
nedeniyle üretici aleyhine gelişmektedir ve
ağaçlandırma ile bu denge üretici lehine
yeniden tesis edilmelidir. Israrla ve inatla biz
bunu anlattık. Şimdi Konya Şeker’in köylerde
binlerce ağaçlandırma gönüllüsü var ve onlar
fidanların bekçiliğini yapıyor.
Bizim ilk ektiğimiz ağaçlar büyüdü. Orman
alanlarımız gelişti, genişledi. Artık içinde
yaşayabileceklere
hayatlarını
idame

ettirme imkânını sağlayacak düzeye geldi.
Diktiğimiz ağaçların gölgesinde mola verip
dinlenmek isteyenler, tarlada yorulup gölgede
nefeslenmek isteyenler, gelip geçerken
bakanlar görmüştür. Hemen her ağaçta artık bir
kuş yuvası var. Artık bizim orman alanlarımızın
doğal bekçileri, ev sahipleri sadece kuşlar
olmayacak. Buralar da canlanan doğal ortamı
daha da zenginleştirmek için birbirine ve
insanlara zarar vermeyecek yaban hayvanlarını
da doğal ortama salmaya başlıyoruz. Daha
önce sincapları ormanlarımıza salmıştık,
onlar orada yaşıyor ve ürüyor. 28 kovan
arıyı ormanlarımıza yerleştirmiştik bunlar
üredi, çoğaldı 160 kovana ulaştı. Şimdi de
Ağabeyli’deki orman alanımıza kızıl geyikleri
saldık. Eğer onlar buraya zenginlik katarsa,
yaban tavukları, yaban koyunları, ceylanlarla
ve birbirine uyumlu bir canlı deseniyle bu
ormanlarımızdaki doğal hayat gelecek yıllarda
daha da canlanacak. Oluşacak tabii denge
de kendi içinde bu alanların doğal gelişimini
sağlarken, bölgemizin verim artışına katkı

verecek.”
Yetkililerden alınan bilgiye göre, ağaçlandırma
çalışmalarını
39
ziraat
mühendisinin
nezaretinde kampanya dönemi dışında
fabrikada çalışan personelin de yer aldığı
ağaçlandırma ekipleriyle yürüten Konya Şeker,
ağaçlandırma sahalarının bakımı ve sulamasını
36 arazözle gerçekleştiriyor. Konya’nın çevre
illerle olan karayolu güzergâhlarının tamamı
ile Konya’nın ilçe ve köy yollarının da dahil
olduğu 3.600 kilometrelik mesafede ve 278
ayrı güzergahta yol kenarlarında sağlı sollu ve
uygun bölgelerde 8-10 sıraya kadar derinlik
kazanacak şekilde yol kenarı ağaçlandırması
yapan
Konya
Şeker’in
ağaçlandırma
çalışmalarının bir ucu ise Başkent Ankara’ya
kadar ulaştı. Ankara’nın mücavir alanında
başlayan
Konya-Ankara
Ağaçlandırma
Güzergâhı dışında, Konya Ovasından geçen ve
Konya ile komşu illeri ve çevre illeri birbirine
bağlayan yolları çift taraflı ağaçlandıran Konya
Şeker’in yine Konya Ovasında çeşitli bölgelere
dağılmış 46 ayrı toplu orman alanı bulunuyor.

7 Milyon ağaç diktik.
Hedef Türkiye nüfusu kadar
ağacı toprakla buluşturmak....
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Aylık İş ve Ekonomi Dergisi infomag İş Dünyasının En Çok Konuşulan İsimlerini Sıraladı;

Türkiye’nin Gündemindeki Konyalı;

Recep KONUK
Aylık iş ve ekonomi dergisi İnfomag Aralık
sayısında 1.700’ü aşkın medya mecrasını
tarayarak 1 Ocak - 31 Ekim 2011 tarihleri
arasında Türkiye’nın en çok konuştuğu iş
dünyasındaki 100 ismi belirledi. İş dünyasında
ismi en çok gündeme gelen yüz isim arasında
Pankobirlik Genel Başkanı Recep KONUK 51’inci
sırada yer aldı

İnfomag dergisinin Aralık sayısında
Nesrin Koçaslan imzasıyla yayınlanan
araştırma haberi yazılı ve görsel basın
ile sosyal medya taranarak hazırlandı
ve “Medya ve Sosyal Medyada En Çok
Konuşulan 100” başlığıyla kapaktan
okuyucuya sunuldu. “İş dünyasının
medyaya yansıyan yüzleri” iş dünyasının
öne çıkan 100 iş insanı şeklinde dergi
tarafından listelenirken, listenin ilk 10
sırasının 7’sini futbol yöneticiliği yapan
işadamları aldı. İlk ondaki diğer isimler
ise, 3.527 haber ile TOBB Başkanı
Rifat HİSARCIKLIOĞLU, 3.060 haberle
TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ve 2.748
haber ile İZTO Başkanı Ekrem DEMİRTAŞ
oldu.
İlk 50’sinde Ali AĞAOĞLU, Güler
SABANCI,
Aydın
DOĞAN,
Murat
YALÇINTAŞ, Rahmi KOÇ, Mehmet Emin
KARAMEHMET, Aytekin KOTİL, Hasan
KÖKTAŞ, Ömer Cihad VARDAN gibi
isimlerin yer aldığı listede, PANKOBİRLİK
Genel Başkanı Recep KONUK, 47’nci
sırada yer alan Mustafa KOÇ, 48’inci
sırada yer alan Cem BOYNER, 49’uncu
sırada yer alan Başaran ULUSOY ve
50’nci sıradaki Bülent ECZACIBAŞI’nın
hemen ardından 621 haberle 51’nci
sırada yer aldı.
İlk sırasında KONUK’un yer aldığı
Türkiye’nin en çok konuştuğu iş insanları
listesinin ikinci 50’sinde ise Ahmet
ZORLU, Ahmet ÇALIK, Hüsnü ÖZYEĞİN,
Ali SABANCI, Tevfik BİLGİN, Hüseyin
ERKAN, Tuncay ÖZİLHAN, Ferit ŞAHENK
gibi iş dünyasının önemli isimleri yer aldı.
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Şükrü ÖZBUĞDAY
Konya İl Müftüsü

Bu yatırımlar, Anadolu’nun
kalkınmasının mihenk taşıdır
İslâm toplum ve iktisat anlayışı nizam kavramına dayalı bir denge fikrini esas alır. İçtimaî
ve iktisadî çelişkiler Batıda olduğu gibi denge unsurlarını oluşturmamıştır. İslâm modelinde sınıflaşma değil işbölümü, emek-sermaye çelişkisi değil emek-sermaye işbirliği
vardır. Sömürü anlayışı değil hizmet anlayışı
hâkimdir. Peki, günümüzde kurumlar buna
sizce yeteri özeni gösteriyor mu?
İfade ettiğiniz şartların gerçekleştirilmesi halinde
yarınlarımızın daha güzel olacağını düşünüyorum.
Bu konuda Konya Şeker gibi kurumların model
olması sevindirici. Bu şekilde güzel örnekler
arttıkça iktisadi çelişkiler ortadan kalkacaktır.
Konya şekerin ağaçlandırma çalışmaları
hakkında bir din adamı olarak ne düşünüyorsunuz?
Yüce Allah, insandan, tabiî çevresini ve kâinatı
korumasını, onların tabiî ve ekolojik dengelerini
bozmamasını istemektedir. Aksi takdirde, bizzat
insanın kendisinin bundan zarar göreceğini şöyle
ifade etmektedir: “İnsanların elleriyle işledikleri
yüzünden karada ve denizde fesat çıkar; Allah da
belki dönerler diye yaptıklarının bir kısmını böylece
kendilerine tattırır.” Hz. Peygamber (s.a.v) de
çevreyle ve onun korunmasıyla ilgilenmiştir.
O’nun, insanın tabiî yakın ve uzak çevresiyle, bu
çevrenin temiz ve sağlıklı tutulması, korunmasıyla
ilgili fiilen yaptığı ve sözle ifade ettiği pek çok şey
vardır. Bunlardan bazılarını burada zikredelim:
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) ağaç dikimine
ve korunmasına çok önem vermişler, bizzat
kendileri de ağaç dikmişler ve Müslümanlara
buna teşvik ederek şöyle buyurmuşlardır:
“Kıyamet koparken sizden birinizin elinde bir
hurma dalı bulunur da, kıyamet kopmadan
dikebilirse onu mutlaka diksin, bırakmasın.”
“Kim bir ağaç diker de büyüyüp meyve verinceye
kadar bakımını yaparsa elde edilen her meyvesi
Allah katında onun için sadaka olur.”
Hz. Peygamber (s.a.v), ormanların tahrip
edilmesinin, gereksiz ağaç kesilmesinin büyük
günah olduğuna işaret ederek: “Kim yolcuların
ve hayvanların gölgelendiği bir ağacı boşuna ve
lüzumsuz olarak keserse, Allah onu baş aşağı
cehenneme atar” buyurmuştur.
Yine Hz. Peygamber (s.a.v), halkın kullandığı genel
yerlere çöp döktürmemiştir. Peygamberimiz (s.a.v),
evlerin geniş olması, yüksek olması ve avlulu veya
bahçeli olmasını tavsiye etmiştir. Özellikle evlerin iki
kattan fazla olmamasına titizlik göstermiştir.
Eskiden bir orman yeri olduğu anlaşılan ve o
zaman “Zureybu’t-Tavîl” adıyla bilinen, Harise
Oğulları’nın otlak yeri olan Medine yakınlarındaki
bir yerin yeniden ormana dönüştürülmesini bizzat
Hz. Peygamber (s.a.v) istemiştir.
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Peygamberimizin (s.a.v), tabii çevrenin bozulmaması
ve tabiatta dengenin korunması konusunda da
uyarı ve tavsiyeleri bulunmaktadır; Meselâ: “Her
kim boş, kuru ve çorak bir yeri ihya edecek
olursa, bu davranışından dolayı, Allah tarafından
mükâfatlandırılır. İnsan ve hayvan ondan
yararlandıkça orayı ihya edene sadaka yazılır.”
“Haksız olarak bir serçeyi öldürenden, Yüce
Allah kıyamet gününde hesap soracaktır.” Ayrıca,
kuşların yuvalarının bozulmamasını, yumurta ve
yavrularının alınmamasını da emretmiştir.
Bundan başka Hz. Peygamber’in (s.a.v) akar ve
durgun suların kirletilmemesine, yol, meydan ve
mahallelerin temiz tutulmasına dair bir çok hadisi
de vardır. Bunlardan birkaç örnek verelim:
“Kim Müslümanların gelip geçtiği yerden, onları
rahatsız eden bir şeyi kaldırıp atarsa Allah ona
sevap yazar. Allah kime sevap yazarsa, o sayede
onu cennete koyar.”
“Avlularınızı ve meydanlarınızı temiz tutunuz.”
“Lâneti gerektiren iki hareketten sakınınız. O iki
şey nedir ey Allah’ın Resulü?” diye sorulduğunda,
şöyle buyurmuştur: “İnsanların gelip geçtiği yolları
ve gölgelendikleri yerleri kirletmektir.”
Görüldüğü gibi, Hz. Peygamber (s.a.v) çevre
konusunda, “Ekolojik Sünnet” bırakmıştır
denebilir. O halde, İslâm’ın doğuşuyla birlikte çevre,
şuurlu bir şekilde bir problem olarak görülmüş
ve o günün var olan çevre problemlerine karşı
tedbirler alınmıştır. Kısaca çevrecilik İslâm ile
başlamıştır; ne yazık ki, tarih içinde İslâm’ın
getirdiği çevrecilik, çoğu zaman göz ardı edilmiş;
fakat bazı yönleriyle kısmen de olsa, bazı
kesimlerce yaşatılmaya çalışılmıştır.
Konya Şeker ve iştirakleri 911 çalışanı ile
organ bağışında bulundu. Bu konuda sizin
düşünceleriniz nelerdir?
Bilindiği üzere İslâm Dini insan hayatına ve
sağlığına büyük önem vermiştir. Kur’an-ı Kerim’de
ve Peygamber (s.a.v) Efendimizin hadis-i
şeriflerinde, hayat ve sağlığın, Cenab-ı Hakk’ın
insana en büyük emanet ve nimeti olduğu beyan
edilerek, bunların korunması emredilmiştir. İçki
uyuşturucu madde alışkanlığı fuhuş gibi, insan
sağlığını bozan fiil ve davranışlar yasaklanmış,
hastalanan kimselerin, gerektiği şekilde tedavi
olmaları tavsiye edilmiştir. Nitekim Sevgili
Peygamberimiz (s.a.v) kendisi de bizzat tedavi
olarak, bu konuda örnek olduğu gibi, “Yüce Allah
indirdiği herhangi bir derdin, şifasını da indirmiştir.
Her derdin bir devası (yani) her hastalığın bir ilacı
ve tedavisi vardır. İlacı bulunur, tedavisi yapılırsa,
Allah’ın izni ile hasta iyileşir” buyurmuştur.
Başka bir hadis-i şerifte ise; tedavi olmayı ilahi
takdire aykırı sayarak, Ey Allah’ın Resulü, tedavi
olalım mı? Allah’ın takdirine karşı bunun bir

yararı olur mu? diye soranlara: “Tedavi olmak
da Allah’ın takdiridir. Tedavi olunuz, Zira Cenab-ı
Hak hiçbir hastalık yaratmamıştır ki, devasını
da yaratmış olmasın. Sadece biri, yani yaşlılık,
müstesna” buyurmuştur.
Görüldüğü üzere, bu hadis-i şeriflerde her derdin
bir dermanı, her hastalığın bir ilacı ve tedavisinin
bulunduğu ifade edilmektedir, onlar yapıldığı zaman
Cenab-ı Hakkın şifa vereceği beyan edilmektedir.
Çağımızda tıp ilmi, gerçekten çok ileri bir seviyeye
yükselmiş, eskiden çaresi bilinmeyen tedavisi
mümkün görülmeyen pek çok hastalık, bu gün
kolaylıkla tedavi edilebilir hale gelmiştir. Başka
kimselerden, özellikle ölülerden alınan organ ve
dokuların, hastalara nakli de, günümüzün en
önemli, hatta zorunlu tedavi yolları arasına girmiş
bulunmaktadır.
İslâm tedaviye önem vermiş, her insana
tedavi olmada eşit haklar tanımış, bir insana
hayat vermeyi bütün insanlığa hayat verme
mesabesinde görmüştür. (Maide, 5/3) Buna
göre, organ nakli açısından müslüman ile gayr-i
müslim, dindar ile fâsık ayırımı yapılması doğru
olmaz. Kaldı ki, doğruya hidayet eden de, eceli
takdir eden de Allah’tır. Sorumlulukta herkesin
kendi hür iradesi esastır. Bu sebeple, müslüman
veya dindar olmayana organ vermenin, onun
günah işlemesine yardımcı olmak veya ömrünü
uzatmak olarak değerlendirilmesi İslâm’ın bu
konudaki genel esasları ile bağdaşmaz.
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de :“Kim bir kişiyi
ölümden kurtarırsa sanki bütün insanları
kurtarmış gibi sevap kazanır.” (Maide,5/32)
buyurmuştur. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) de
bir hadis-i şeriflerinde: “Allah katında amellerin
en üstünü, bir müminin gönlüne sürur vermek,
onu
sevindirmektir”buyurmaktadır. Bildiğiniz
gibi, günümüzde bazı hastalar ancak kan, doku
ve organ nakli ile tedavi edilebilmekte; aksi halde
bunlar ya hayatlarını kaybetmekte veya sıkıntı
içinde ömürlerinin sonunu beklemektedirler.
Böyle bir kişinin sağlığını kurtarmak ona
yeniden hayat kazandırmak büyük bir sevaptır.
Ölümünü beklerken, yeniden hayata dönen bir
insanın sevincine ve kurtuluşuna vesile olan
kişiye duyduğu sonsuz minneti ve duaları, elde
edilebilecek en büyük mutluluktur.
Sizlerle Konya Şeker bünyesinde dünyanın
en büyük et ve süt entegre tesislerinin
temelini birlikte attık. Böyle güzel bir olaya
dualarınızla başlangıç verdiniz. Bu konuda
düşünceleriniz nelerdir?
Dünyanın en büyük et ve süt entegre tesislerinin
temelinin Konya’da atılmış olması herkes için
büyük bir mutluluk kaynağıdır. Bu yatırımların
kıymetini bilmeli ve emeği geçen herkese

dua etmeliyiz. Bu tür yatırımlar Anadolu’nun
kalkınmasında mihenk taşıdır.
Konya Şeker’in başarısında yapılan tasarrufların, çok büyük önemi vardır. Hiç bir atık boşa
harcanmamaya özen gösterilerek istihdama
kazandırılmıştır. Sayın Müftüm sizin tasarruf
konusunda düşünceleriniz nelerdir?
Yaşamın devam etmesinde, insanların ve diğer
canlıların kullandığı, vazgeçilmez olan maddelerin
tüketiminde dikkatli davranma, gereği kadar
kullanma, idareli tüketmeye tasarruf denir.
Üzerinde yaşadığımız dünyada, insanların ve diğer
canlıların yaşamsal olarak kullandıkları, bütün
kaynakların, tükenen cinsten kaynaklar olduğunu,
düşünecek olursak, bu yaşamsal kaynakların bir
gün tükeneceği kaçınılmaz bir sondur. İnsanlığın
yaşamsal kaynakları olan bu maddelerin, bilinçsizce
tüketilmesi yada tüketilmesi esnasında çevreye
verilen zararların, bazı maddelerin tüketilmeden yok
olmasına sebep olduğu, tüketilen bazı maddelerin
ise bir miktar enerji kullanılarak geri dönüşümlerinin
mümkün olmasına rağmen, bu enerjinin harcanarak
geri dönüşümün sağlanmadığı, insanlığın ortak

malı olan bazı maddelerin, insanlığın bazı kesimleri
tarafından ekonomik güç ve üstün olma hırsı gibi
gayeler için kullanılması tahribatın boyutlarını
artırmakta ve verilen zararlar önüne geçilmez bir
hızla insanlığın yaşamını tehdit edecek düzeylere
gelmektedir.
Dünyamızda var olan, su, hava, toprak, bitki,
hayvanlar, petrol ve doğalgaz gibi maddeler,
sınırlı yaşamsal kaynaklardır. Bilinçsiz ve aşırı
tüketim nedeniyle bu kaynaklar her geçen gün
biraz daha azalmakta, nispeten daha uzun
süreli olan, güneş enerjisi ve rüzgâr gibi enerji
kaynakları ise insanlık tarafından henüz yeteri
kadar kullanılmamaktadır. Ya da bu enerjilerde
yararlanmak için kurulan sistemlerin ekonomik
olarak pahalı sistemler olması nedeni ile
insanlık henüz bu kaynaklara yeteri kadar
yönelmemiştir. Hazır kaynakları kullanmak
daha az emek ve sermaye gerektirdiğinden,
daha cazip gelmektedir. İnsanlık görülen ve
hiçte uzak olmayan bir tehlike ile karşı karşıya
bulunmaktadır. İnsanlığı tehdit eden tehlikeye
karşı, dünyanın ortak malı olan bazı tüketim
maddelerinin bilinçsizce tüketilmesi insanlığı

ortak tavır almaya zorlamaktadır. Ortak tavır
alınabilmesi için insanlara, eğitim yolu ile
tasarruf yapma, bilinçli tüketicilik, dünyanın
ortak malı olan bazı tüketim maddelerine sahip
çıkma gibi istendik davranışların kazandırılması
gerekmektedir. Çağımız tasarruf çağı ancak
bazı şeylerden tasarruf ederken iki kere
düşünmemiz lazım. Bu konuların başında
ise Kur’an tarafından hayatın kaynağı olarak
tanıtılan su tasarrufu gelmektedir.
Su tasarrufunu maddi anlamda yapılacak bir
tasarruf olarak görmemeli. Tükenen su stokları
ve küresel ısınma nedeni ile önümüzdeki yıllarda
dünya ülkeleri arasında en önemli çatışma
nedenlerinden biri olacaktır. Su kaynaklarını
tutarsız kullanan biz insanoğlu yüzünden
birçok kaynağımız artık tükenirken geleceği
düşünmememiz neticesinde su kaynaklarında
tükenme olmasa bile büyük çaplı azalmalar
olmaktadır.
Bu bakımdan damlama sulama
projesi büyük bir önem arz etmektedir. Ayrıca
Çumra Entegre tesisleriniz de Pancarın en az
fire ile birçok farklı ürünün elde edilmesi sanırım
anlattığımız doğrularla örtüşmektedir.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) ağaç dikimine ve korunmasına
çok önem vermişler, bizzat kendileri de ağaç dikmişler ve
Müslümanları buna teşvik ederek şöyle buyurmuşlardır: “Kıyamet
koparken sizden birinizin elinde bir hurma dalı bulunur da,
kıyamet kopmadan dikebilirse onu mutlaka diksin, bırakmasın.”
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Devam Eden Yatırımlar
BİSKÜVİ, KEK, GOFRET, JELLY, TOFFEE VE KALIPLAMA HATTI YATIRIMLARI:
Büyük bir bölümünün yapımı tamamlanan ve
kapalı alanı 38 bin metrekare olarak dizayn
edilen fabrikanın, 2012 yılı sonbaharında
faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Mevcut
kapasitenin yanında gelecekte oluşacak
talepler göz önünde bulundurularak yeni
tesislerin kurulabileceği büyümeye yönelik
bir fabrika olarak dizayn edilmiştir. Planlanan
tesis kapasiteleri çeşidine göre aylık toplam
4500 tona kadar çıkması hedeflenmektedir.
Yatırımların genelinde ilk etapta 500 kişinin
üzerinde istihdam sağlanacak olup bu sayı
ilerleyen zamanlarda büyümeyle birlikte
artabilecektir.
Ana
hammadde
beslemeleri
tamamen
otomasyondan yönetilecek olup hamur
yapımından pakete girinceye kadar hijyen
ve sanitasyon kuralları gözetilerek bölgenin
ve Türkiye’nin en modern tesislerinden biri
olacaktır. Bunun yanında pilot tesisleri proje
aşamasında olan büyük bir Ar-Ge laboratuarı
kurulmakta
olup
burada
yürütülecek
çalışmalarla çok farklı ürünlerin üretilmesi için
çalışmalar başlatılacaktır.
Bisküvi hatlarında kullanılacak ekipmanlar;
mikserlerinden
paketleme
makinelerine

kadar son teknoloji olacak şekilde dizayn
edilmiştir. Bu tesisler sade ve kraker tipi
bisküviler yanında dolgulu, kremalı, jöleli
ve marsmellowlu bisküviler yapabilecek
kabiliyette olup çeşidine göre çikolata
kaplamalı
ve
dekorasyonlu
ürünlerde
üretebilecektir. Kurulacak olan hatlar ekipman
yönünden oldukça fonksiyonel ve esnek olup
üretilebilecek ürün çeşitliliği fazla olacaktır.
Kurulacak olan kek tesisi kremalı, çikolatalı,
jöle dolgulu; karamelli ve çikolata kaplamalı
ürünlerin yanı sıra ev tipi büyük baton ve
dilimli keklerde üretebilecektir.
Gofret hattı ilk etapta çikolata kaplamalı ve

kaplamasız çeşnili ürünlerin üretileceği bir
tesis olacaktır.
Jelly şeker hattı yüksek kapasiteli ve 6 renkli
ve dolgulu ürün çeşitlerini kapsayacak bir
tesis olarak tasarlanmıştır.
Jelly şekerin
yanı sıra dolgulu ve dolgusuz çift renkli
yumuşak şekerlerin üretilmesi için ayrı bir
hat kurulacaktır.Mevcut çikolata kalıplama
hattında üretilmesi mümkün olmayan ürünleri
yenilikçi ve farklı alternatif ürünleri; dolgulu
dekorlu, bisküvili, gofretli ve içi boş ve/veya dolu
3 boyutlu figürler, dolgulu dekorlu ikramlık
çeşitler gibi ürünleri üretebilecek yüksek
kapasiteli bir çikolata kalıplama hattının yaz
aylarında faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.

PANPLAST ÇUVAL GRUBU YATIRIMLARI:
Anadolu Birlik Holding iştiraklerinden Panplast
A.Ş. sizlerin de bildiği üzere hem holding
bünyesindeki firmalarımızın ihtiyacını karşılamak
hem bölgemizde ihtiyaç duyulan ürün
açığını kapatmak hem de istihdam yaratarak
bölge
ekonomisine
katkıda
bulunmak
maksadı ile Tekstil Üretim Grubu olarak
nitelendirebileceğimiz bir üretim kompleksi
kurma hazırlığı içindedir.
Üretim tesisimizin ana konusu kısaca PP
ÇUVAL üretimi olarak nitelendirilebilir. Bu ana
üretim kalemi ile birlikte 2 ünite daha yaklaşık
olarak eş zamanlı devreye girecektir. Üretim
hatlarımızı kısaca açacak olursak;
1- PP Çuval imalat hatları,
2- LENO Çuval üretim hatları,
3- Balya İpi üretim hatları,
şeklinde gösterebiliriz.
PP Çuval üretim hatlarımızda grubumuz
iştiraklerinden özellikle ülkemizin en büyük 500
sanayi kuruluşunun içerisinde 34. sırada yer
alan Konya Şeker fabrikamızın ihtiyacı olan 25
kg ve 50 kg lık PP Çuval üretimi yapılacaktır.
Aynı zamanda diğer işletmelerimiz içinde yer
alan Yem ve Küspe üretim tesislerimizin de
ihtiyacını karşılayacak olan bu tesisimiz üretime
girdiği andan itibaren, ihtiyaç duyulan ürünleri
kendi firmalarımıza ve bölgede ihtiyaç duyan
diğer üreticiler daha kaliteli ve daha ucuza
sağlamayı hedeflemiştir.
Fabrikamızın üretim kapasitesi ürün çeşitliliği
ortalaması dikkate alındığında yaklaşık olarak
30.000.000 adet/yıl olacaktır. Bu kapasite
üretim grubumuzun ihtiyacını karşılamaya
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yeterlidir ve aynı zamanda bölge firmalarımızın
da ihtiyaçlarını karşılayacaktır.
Teknolojisi itibarı ile tesis son derece modern
ve ileri teknoloji ile üretim yapan makinalardan
oluşmaktadır. Üretim tesisimizde çuval üzerine
baskı yapabilme imkanımız da bulunmaktadır.
Bu sayede firmaların logo ve ihtiyaç duyulan
diğer bilgiler de çuval üzerine yazılabilecektir.
Yatırımımız ileride gelişecek taleplere uygun
olarak genişletebilmeye müsait olarak dizayn
edilmiştir. Toplam yatırım maliyetimiz yaklaşık
olarak, arsa ve diğer işletmelerde de ortak
kullanılacak yardımcı tesisler hariç 6.800.000
TL civarında gerçekleşecektir. Ve bölgemizde
yaratacağı istihdam yaklaşık olarak 55 kişi
olacaktır. Yatırımımızın devreye alınması için
planlanan tarih Nisan 2012 dir.
LENO Çuval üretim hatlarımızda halk arasındaki
tabiri ile Patates ve Soğan çuvalı üretimi
yapmayı hedefledik. 2 farklı ölçüde üretim
yapan bu tesisimizin devreye girmesi ile
beraber içinde bulunduğumuz coğrafyanın ve
bölgemizin ihtiyacı olan LENO Çuval ihtiyacının
karşılanmasına ciddi bir şekilde katkıda
bulunmayı hedeflemiş bulunmaktayız.
Bu üretim hattımızın da kapasitesi ortalama
30.000.000 adet/yıl olacaktır. Teknolojisi itibarı

ile PP Çuval üretimi yapacak olan tesisimiz
ile aynı özellikleri taşımaktadır. Son teknoloji
ile üretim yaparak üreticilerimizin ihtiyaçlarını
en ucuza ve en kaliteli şekilde karşılamayı
hedefledik.
Yatırımımızın toplam tutarı arsa ve ortak
kullanılacak olan yan tesisler hariç yaklaşık
olarak 2.000.000 TL civarında olacaktır. Ve
yaratacağı istihdam yaklaşık 35 kişi olacaktır.
Balya İpi üretim tesisimiz Tekstil Grubu üretim
hatlarımızın son halkası. Gerek bayiilerimizden
ve gerekse Pancar Kooperatiflerinden gelen
talep üzerine bu yatırımımızı gerçekleştiriyoruz.
Üreticilerimizin ihtiyacı olan ve bölge dışından tedarik
edilen bu ürün kendi tesislerimizde üretilecek artık.
Bu üretim tesisimizin kapasitesi 168.000 adet
5 kg bobin/yıl olacak. Bu üretim hattımızda
çuval grubunun yanında yerini alacak ve hepsi
aynı fabrikanın içinde üretilecek.
Üretim tesisinin toplam maliyeti 250.000 TL olacak.
Ve yaratacağı istihdam yaklaşık olarak 12 kişi olacak.
Sonuca baktığımızda PANPLAST A.Ş yaptığı
yatırımlar ile bölgemizde yaklaşık olarak 102
işçi + 10 mühendis ,toplam 112 personel
olacaktır. Yapılan yatırımlar ile bölgemizde
ihtiyaç duyulan ürünler üretilecek ve çiftçimize
daha ucuz ve kaliteli hizmet verebileceğiz.

Devam Eden Yatırımlar
TERMİK SANTRAL:
Çobanyıldızı Elektrik Üretim A.Ş.
Gelişen teknoloji ve sanayi ile birlikte toplumların
enerji ihtiyaçları hızla artmaktadır. Enerjinin
düşük maliyetler ile üretilmesi ve verimli
kullanılması gün geçtikçe çok daha fazla önem
kazanmaktadır. Üretilen enerjinin dışa bağımlı
olmaması ülkenin geleceği açısından büyük
önem arz etmektedir.
Çobanyıldızı Elektrik Üretim A.Ş. Çumra Şeker
Entegre Tesisleri bünyesinde montajı devam
etmekte olan ve %100 yerli linyit kömürü ile
elektrik üretimi yapacak termik santraldir.
Düşük kalorili yerli linyit, akışkan yataklı yakma
teknolojisine sahip modern kazanlarda yakılarak
düşük maliyetlerde buhar üretilmektedir. Akışkan
yatak teknolojisi sayesinde kazan emisyonları
düşüktür ve çevreye olan etkisi en aza
indirilmiştir. Üretilen buhar kondenserli türbinde
elektrik üretiminde kullanılmaktadır.
Santral Teknik Verileri
Buhar Kazanları
Tip: Tam dolaşımlı akışkan yataklı kazan
Kapasiteler: 1 x 100 ton/saat + 2 x 75 ton/saat
Yakıt: 2200 kCal/kg Düşük kalorili linyit

Buhar Özellikleri : 37 bar(g), 430 ºC
Kondenserli Türbin
Tip: Tek kademeli buhar türbini
Kapasite: 37 MW elektrik
Yıllık maksimum elektrik üretim kapasitesi:
324.120.000 kWh / yıl

Soğutma sistemi: Açık tip soğutma kulesi
Bu yatırım sayesinde AB Holding iştiraki olan
şirketlerimizin
maliyetlerinin
düşürülmesi
ve ulusal ve uluslararası rekabet gücünün
artırılması, ülkemizin enerji sektöründeki dışa
bağımlılığının azaltılması hedeflenmiştir.

TRIJENERASYON YATIRIMI:
Şirketlerin rekabet edebilme ve üretimlerine devam edebilme
şartlarının gün geçtikçe daha da zorlandığı günümüzde, enerji
verimliliği ve atık enerjilerin değerlendirilmesi büyük önem
taşımaktadır.
Çumra Şeker Entegre Tesisleri bünyesinde faaliyet gösteren
bütün fabrikaların atık suları, endüstriyel atık su arıtma tesisinde
toplanmakta ve burada sulama suyu kalitesinde arıtılarak deşarj
edilmektedir. Endüstriyel atık su arıtma projesinin gereği süreçte
biyogaz elde edilmektedir. Planlanan bu proje ile elde edilen ve
kullanım alanı olmayan biyogazın kampanya dönemi elektrik
üretiminde kullanımı, atık su arıtım tesisi devreden çıktıktan
sonra da doğalgaz kullanımı ile ekonomik ve temiz elektrik
ve termal enerji üretiminin yapılması öngörülmektedir. Bu
projede biyogaz bir içten yanmalı motorda yakılarak mekanik
güç elde edilmekte, bu mekanik güçte jeneratör vasıtası ile
elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Motorun baca kanalına
konulacak atık ısı kazanı sayesinde atıl egzoz gazından buhar
üretilecektir. Motorun soğutma suyu devresi olan 90/70 ºC sıcak
su bir absorbsiyonlu çillerde soğuksu (ABS çiller) üretimi için
kullanılacaktır. Bu soğuksu kampanya döneminde şeker fabrikası
prosesinde yaz aylarında ise idari ofislerin soğutulmasında
kullanılabilecektir. Bütün bu atık ısıların kullanılması sayesinde
sistemin verimi %90 civarında hesaplanmaktadır.
Teknik Veriler
Saatlik elektrik üretimi : 1560 kwh (elektrik)
12.000.000 kWh/ yıl
Buhar Üretimi
: 1240 kg/h
Soğuk su (ABS çiller) kapasitesi : 590 kw
Bu örnek yatırım sayesinde çevre dostu ve yüksek verimli
enerji üretilecek, fosil yakıt kullanımının azalması ile enerjide
Türkiye’nin dışa bağımlılığı azalacak, Entegre tesis bünyesindeki
atıl enerjinin değerlendirilmiş olması sebebi ile üretim maliyetleri
düşecek ve rekabet gücü artacaktır.
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BİYOETANOL FABRİKASI SIVI KARBONDİOKSİT TESİS YATIRIMI:
Biyoetanol
Fabrikası
prosesi
sonucunda
atmosfere salınan karbondioksit gazı hammadde
olarak kullanılacak Sıvı Karbondioksit Üretim
Tesisi 8.000.000 TL yatırım ile kurulacaktır.
Konya Şeker’in çevreci misyonunu ön plana
çıkaran bir yatırım olarak çok özel bir öneme
sahiptir. Konya Şeker, biyoetanol üretimi sırasında
açığa çıkan karbondioksit gazından üretimi
yapılacak sıvı karbondioksit yatırımı ile enerji
tarımında çevrenin korunması adına önemli bir
görevi de yerine getirmektedir.
Konya Şeker bu yatırımı ile havadan bile para
kazanarak ülkemize para kazandırmaktadır.
Tesisimizde üretilecek olan Sıvı Karbondioksit
çok yönlü özellikleri sayesinde birçok endüstride
zengin ve geniş bir kullanım alanına sahiptir.
KARBONDİOKSİT TESİSİNİN ÇEVREYE KATKISI:
Karbondioksit gazı, dünyanın küresel ısınmasına
sebep olan en büyük orandaki sanayi gazıdır.
Konya Şeker’in çevre bilinciyle yatırımını yaptığı
bu tesis, Kyoto protokolünü imzalamış bir
ülke olarak, dünya ülkeleri arasında karbon
ticaretinin yapılmasına ve karbon emisyonlarının
azaltılmasına yönelik olarak Konya Şeker’in
çevreye olan saygısı ve misyonu gereği, hayata
geçirdiği bir yatırımdır.
CO2 Saflaştırma ve Sıvılaştırma Tesisi kurulmadan
önce atmosfere salınan CO2, bu tesis sayesinde
atmosfere salınmak yerine genellikle gıda olmak
üzere birçok sektörde kullanılabilecek hale gelecek
ve ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacaktır.

Bu tesis ile Konya Şeker Sanayi, Biyoetanol
Fabrikası’ndan atmosfere atılan bir karbon
emisyonu olmayacaktır.

TÜRKİYE’DEN KARBONDİOKSİT İHRAÇ
EDİLEN ÜLKELER:
• Irak • Suriye • Lübnan • Israil
• Yunanistan • Iran
SIVI KARBONDİOKSİT KULLANIM ALANLARI:
• Gazlı Meşrubat Sektöründe,
• Gazaltı kaynağında inert bir örtücü olarak,
• Atık su arıtma pH kontrolü için,
• Fumigasyon, hububat silolama, incir, bakliyat
depolarında,
• Et ve et ürünlerinin dondurulmasında,
• Balık ve deniz ürünlerinin dondurulmasında,
• Sebze ve meyvelerin dondurulmasında,
• Bisküvi hamurunun soğutulmasında,
• Hazır gıda sektöründe,
• Tarımda toprak pH’ının düşürülmesinde,
• Seralarda,
• Kuru buz üretiminde,
• Gıda ürünlerinin paketlenmesinde,
• Plastik sanayisinde,
• Sünger imalatında,
• Strafor imalatında,
• Aspirin imalatında,
• Çelik endüstrisinde,
• Madencilikte patlayıcı maddelerin soğutulmasında,
• Süt endüstrisinde pH kontrolü ve raf ömrünü
artırmada,
• Penisilin üretiminde,
• Araç hava yastıklarında,
• Aerosol ve yangın tüplerinde,
• Tehlikeli sıvıların transferinde yastıklayıcı olarak.

BiYOETANOL FABRİKASI YENi EVAPORASYON TESiSi YATIRIMI:

Şeker Fabrikası yan ürünü melasın
hammadde
olarak
kullanıldığı
Biyoetanol Fabrikası’nda, kurulması
planlanan
yeni
evaporasyon
tesisi için, 20.000.000 TL yatırım
yapılacaktır.
Tesisin 12 ayda tamamlanarak
üretime geçmesi planlanmaktadır.
Konya Şeker Sanayi bu yatırımı ile
atıkların değerlendirilerek ülke sanayi
ve
çiftçilerimize
kazandırılması
yönünde önemli bir adım atmaktadır.
Bu yatırım Biyoetanol Fabrikası’ndan
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atık
olarak
çıkan
konsantre
şilempenin, kullanım sektörleri ve
alanlarını çeşitlendirerek, ülkemizde
daha uygun hammadde kullanımının
önünü açmaktadır.
Bu sektörlerin başında Yem Sanayi
gelmektedir.
Gübre
sektörünün
de kullandığı ucuz hammadde
kendilerine sunulmaktadır.
Konya Şeker bu yatırımı ile, %42
ham proteinli konsantre şilempeyi
yurtdışına ihraç ederek, fabrika
atıklarının değerlendirilmesi sonucu
ülkemize döviz kazandırmanın yolunu
açmış olacaktır.
Yeni
kurulacak
Evaporasyon
Tesisinde üretilecek ürünler;
1- Sıvı Konsantre Şilempe,
Üretimi yapılacak konsantre şilempe,
Şeker Pancarının topraktan bünyesine

aldığı tüm besinleri içermektedir.
Yüksek
potasyum
miktarı
ile
organik azot ve fosfat, kalsiyum,
demir, bakır, magnezyum gibi mikro
besin
elementlerini
bünyesinde
barındırmaktadır. Ayrıca bitkiler için
çok değerli olan aminoasit içeriği
konsantre şilempeyi çok değerli bir
sıvı organik gübre yapmaktadır.
Konsantre
Şilempe
anızlara
uygulanarak, sapların daha kolay
çürümesini ve tarlalarda organik
maddenin artmasını sağlar.
Sıvı Konsantre Şilempeden üretilen
yeni ürünler;
A) Biovin, konsantre şilempe içindeki
tüm mineral ve besin maddelerini
içerir.
Yüksek miktarda Fülvik asit içeriği ile
sıvı organik gübre olarak satılmaktadır.

B) Biovin Plus, aminoasit ile yüksek
miktarda fülvik asit ve konsantre
şilempe içindeki tüm mineral ve
besin maddelerini içerir.
C)BiovinZa, organik yayıcı ve
yapıştırıcı olarak satılacaktır.
Böcek ilaçları ile birlikte yapraklara
atılarak haşerelerin mücadelesinde
kullanılıcaktır.
2- % 42 Ham Proteinli Konsantre
Şilempe,
Yeni
evaporasyon
tesisinde,
konsantre
şilempe
içindeki
potasyum ve diğer tuzlar azaltılacak,
ham protein miktarı % 42 oranına
yükseltilerek
yem
fabrikalarına
protein kaynağı konsantre şilempe
olarak satılacaktır.
3- % 20 Ham proteinli Konsantre
Şilempe,
Yeni
evaporasyon
tesisinde,
konsantre
şilempe
içindeki
potasyum ve diğer tuzlar azaltılacak,
ham protein miktarı % 22 olarak
yem fabrikalarına protein kaynağı
konsantre şilempe olarak satılacaktır.
4- Organik Potasyum Sülfat Katı
Gübresi;
Üretilen potasyum sülfat gübresi,
çok değerli organik katı gübre olarak
tarlalarda, seralarda tüm ekimi
yapılan bitkiler ile sebze ve meyve
ağaçlarında kullanılacaktır.

Devam Eden Yatırımlar
ÇUMRA ŞEKER TOPRAKSIZ SERA TESİSLERİ:
Endüstriyel manada üretim gerçekleştiren veya bunu hedefleyen tüm
modern sera işletmelerinde esas hedef “yüksek karlılık” olmaktadır. Ancak
unutulmamalıdır ki yüksek karlılık her zaman yüksek tonaj ile eşdeğer
değildir. Üretim maliyetlerinden tasarruf edebilmek üzere bazı işletmelerde
yatırım maliyetlerinde kısıntılara gidilmiştir. Bunun sezon sonu işletme
karlılığı üzerine olumlu bir etkisinin olmadığı çeşitli bölgelerde sonuçlarını
ortaya koymuştur.
Çumra Şeker Entegre Tesisleri olarak fabrika atık sıcak suyunu
değerlendirmek adına hayata geçirdiğimiz 10.000 m2 topraksız sera ve
kurmayı planladığımız yüksek teknoloji seralarda hedefimiz;
1- Kaliteli başlangıç ve kaliteli üretim
2- İleri teknoloji seralar kurarak etkin iklimlendirme ve etkin ürün yönetimi
3- Kaliteli işçilik uygulayarak, bulunduğumuz bölge ve ülke genelinde
sebze ihtiyacına yönelik modern, hijyenik, kaliteli ve verimli tesis modelini
hayata geçirmektir
Çumra Şeker Entegre Tesislerinde topraksız üretime geçen 10.000 m2’lik
serada kaya yünü ortamında (% 95’lik su kültürü) kontrollü üretim ve
arılı polinasyon sistemi uygulanmaktadır. Kurulması planlanan diğer
sera projelerimizde ise yine aynı üretim tekniğinin yanı sıra IPM (Entegre
Mücadele Sistemi – Biyolojik Mücadele) sistemi de dahil edilecektir. Bu
sistemde sera içerisinde hastalık ve zararlıların yok edilmesine ilişkin
herhangi bir kimyasal ilaç (pestisit) kullanılmayacak, onların doğal
düşmanları olan faydalı böceklerin sera içerisine salınımlarıyla kontrol
altında tutulan doğal bir flora oluşturmak olacaktır. Bu sistemle insan ve
çevre sağlığı ön planda tutulacaktır.
Çumra Şeker Entegre Tesislerinde fabrika atık enerjisinin değerlendirmek
amacıyla kurulan 10.000 m2’lik topraksız kontrollü serada yıllık ortalama
250 - 300 ton salkım domates üretilecektir. Kurulması planlanan 1. etabı
50.000 m2 olacak yeni projelerde ise bu rakamlar dekara 50 - 60 ton,
toplamda ise ortalama 2.500 - 3.000 ton salkım domates üretilmesi
planlanmaktadır.
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Çöpe giden tonlarca yaş
küspe üretime dönüştü
Konya Şeker’in başlattığı uygulama ile bugüne kadar çöpe atılan tonlarca atık
yaş küspe, kurutularak yem ham maddesi olarak üretime dönüştürülüyor

Konya
Şeker’in
başlattığı
uygulama
ile bugüne kadar çöpe atılan tonlarca
atık yaş küspe, kurutularak yem ham
maddesi olarak üretime dönüştürülüyor.
Tesisin
Sorumlu
Müdürü
Nevzat
Kahveci yaptığı açıklamada, bugüne
kadar
üreticilerden
alınan
tonlarca
pancarın
işlenmesi
sonucu
or taya
çıkan atık yaş küspenin (Posa) gerektiği
şekilde değerlendirilemediğini söyledi.
Tonlarca yaş küspenin fabrika sahası
dışına çıkarılarak, yok pahasına birilerine
atık olarak veriliyordu. Kahveci, “Bu
küspelerin bir kısmı çevresel etkenlerden
dolayı bozulup kullanılmaz hale geliyordu.
Bu uygulama diğer fabrikalarda olduğu
gibi Konya Şeker’de de böyle devam
ediyordu. Yani bir anlamda milli servet
göz göre göre heba olup gidiyordu” dedi.
ATIK YAŞ KÜSPELER
ÜRETİME DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Nevzat
Kahveci,
bu
atıkların
değerlendirilmesi amacıyla küspe kurutma
ve
paketleme
tesisleri
kurduklarını
vurgulayarak, şunları kaydetti: “Yönetim
Kurulu Başkanımız Sayın Recep Konuk’un
direktifleri doğrultusunda kurulan tesisler
sayesinde atık yaş küspelerin bir kısmını
paketleyerek besi yemi olarak piyasaya
sunmaya başladık. Bu şekilde atık
küspelerin çeşitli nedenlere bağlı olarak
bozulmasının önüne geçildi ve kullanılmaz
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hale gelmesi engellendi. Bir kısmını
da buharlı küspe kurutma tesislerinde
düşük enerji maliyetiyle kurutarak yem
katkı maddesi olarak yem tesislerimizde
üretime
dönüştürdük.
Böylece
atık
küspeler
değerlendirilmiş
oldu.’’
Sadece Konya Şeker’de bir kampanya
dönemi içerisinde or taya çıkan atık yaş
küspe miktarı 400-450 bin ton iken 3 TL’ye
bile satamadığımız için çöpe dökmek
zorunda kaldığımız ve yer konusunda
Belediyelerle sorunlar yaşadığımızı atığın
miktarı Çumra Şeker Entegre tesislerinin
devreye girmesinin ardından
800-850
bin tonlara ulaşmasına rağmen 3 TL’ye
bile satılamayan yaş küspe ,buharlı küspe
kurutma tesisi ve küspe balya tesisleri
yatırımları ile tonu 30-35 TL olan bir
ürüne dönüşmüştür. Başka bir tabirle
ekonomik değeri olmayan bir atık, ülke
ekonomisi ve hayvancılık için çok kıymetli
bir
hammaddeye
dönüştürülmüştür
Nevzat
Kahveci,
ülke
genelindeki
milyonlarca tonluk yaş küspenin yeterince
değerlendirilemeden
çöpe
gittiğini,
bundan da ülke ekonomisinin büyük zarar
gördüğünü dile getirerek, “Uygulama ile
atık küspe, yem ham maddesi olarak et
ve süte dönüştürülürken, besicilere yem,
üreticilere destek ve ülke ekonomisine ciddi
anlamda katkı sağlanıyor.ekonomik değeri
olmayan bir atık, rekabet gücü yüksek
bir ürün haline getiriliyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Süleyman TÜRK
S.Ü. Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Nefroloji ve Hipertansiyon Uzmanı

Bir bardak pancar suyu
tansiyonu düşürüyor...
S.Ü. Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi ve Nefroloji ve Hipertansiyon Uzmanı Prof. Dr. Süleyman
Türk, günde bir bardak kırmızı pancar suyu içmenin gün boyunca
kan basıncı yükselmelerini engelleyebilecek hem doğal hem de
çok ucuz maliyetli bir uygulama olduğunu söyledi

Kırmızı Pancar Mucizesi

Akdeniz Diyetinin Önemi

William Harvey Research Institute’den Professor Amrita Ahluwalia
ve Peninsula Medical School’dan Profesör Ben Benjamin tarafından
yapılan araştırma sonuçlarını değerlendiren Prof.Dr. Süleyman
Türk, günde bir bardak kırmızı pancar suyunun 24 saat boyunca
tansiyonu düzenlediğini bu özelliklerin yeşil pancar yapraklarında
da ortaya çıktığını belirtti.
Araştırmayla ilgili ayrıntılı bilgi veren Prof. Dr. Türk, “Çalışmada
bir bardak kırmızı pancar suyunu içen gönüllülerin yüksek olan
tansiyonunun bir saat sonra düştüğü, kırmızı pancar suyunun
kan basıncını düşürücü etkisinin 3-4 saat içinde zirveye çıktığı ve
24 saat boyunca devam ettiği gösterildi. Kırmızı pancar suyunun
kan basıncını düşürücü ve damar koruyucu etkisine ait çalışma
bu konuda dünyanın en saygın dergilerinden olan Hypertension
dergisinin Mart 2008 sayısında yayınlandı (Amrita Ahluwalia
et al. Acute blood pressure lowering, vasoprotective, and
antiplatelet properties of dietary nitrate via bioconversion to nitrite
Hypertension 2008; 51: 784 – 790)” dedi.

Prof. Dr. Süleyman Türk, sebze ve meyveden zengin Akdeniz Diyetinin bir
an önce toplumumuzda yerleşmesi gerektiğini söyledi ve “Özellikle tedavi
maliyetleri sağlık bütçesinde ciddi bir oran teşkil eden kalp-damar hastalıklarının
toplumda azalmasını sağlayacak olan Akdeniz tipi diyet konusunda toplumun
bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır” dedi.
Nefroloji ve Hipertansiyon Uzmanı Prof. Dr. Türk, öncelikli olarak üniversiteyi
bitirinceye kadar öğrencilere sağlıklı beslenme yardımı yapılması gerektiğini,
ayrıca okullarda meyve, salata ve süt gibi gıdaların öğrenciler tarafından daha
fazla tüketilmesini sağlayacak uygulamaların teşvik edilmesini önerdi. Prof.
Dr. Türk, “Toplumun diğer kesimlerinde de sağlıklı besin tüketimi vergilerle
teşvik edilmeli, sağlığa zararlı ürünlere satışını caydırıcı vergiler eklenmeli.
Özellikle pancar konusundan bahsetmişken, şekerin doğal olanı GDO olmayan
ve pancardan elde edilen şeker kullanılmalı” diye konuştu.Nefroloji ve
Hipertansiyon Uzmanı Prof. Dr. Türk, koruyucu hekimlikteki başarının sağlıklı
beslenme ile doğrudan ilişkili olduğunu ifade ederken, pancar kooperatiflerinin
birçok konuda olduğu gibi kırmızı pancar suyu konusunda ülkemizde öncülük
etmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.

Hipertansiyon İnsanlığın Baş Düşmanı

Nefroloji ve Hipertansiyon Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Türk, dünyada
her dört kişiden ve ülkemizde her üç kişiden birinde yüksek tansiyon
problemi olduğunu belirtti ve “Hipertansiyon yaşam kalitesini
olumsuz etkileyen felç, kalp krizi ve böbrek yetmezliğine yol açan
ana nedenlerden biri olarak yaşamımızı tehdit etmektedir” dedi. Kalp
krizlerinin yüzde 50‘sinde, beyin kanamaları ve damar tıkanıklığına
bağlı felçlerin yüzde 75’inde hipertansiyonun sorumlu olduğunu
dile getiren Nefroloji ve Hipertansiyon Uzmanı Prof. Dr. Süleyman
Türk, ülkemizde hipertansiyon tedavisi için harcanan paranın milyar
dolarları aştığını belirtti. Nefroloji ve Hipertansiyon Uzmanı Prof. Dr.
Süleyman TÜRK, “Kırmızı pancar suyunun hipertansiyon tedavisinde
çok ciddi maliyet azalmasına yol açabilecek bir koruyucu hekimlik
uygulaması olarak uygulamada yer alması çok önemli” dedi. Nefroloji
ve Hipertansiyon Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Türk, günde bir bardak
kırmızı pancar suyu içmenin gün boyunca kan basıncı yükselmelerini
engelleyebilecek hem doğal hem de çok ucuz maliyetli bir uygulama
olduğunu söyledi.

Sağlıklı Beslenmede Eğitimin Önemi
Türk halkının sağlıklı beslenme konusunda eğitilmesinin ve bu konunun
hükümet tarafından da desteklenmesinin önemine değinen Nefroloji
ve Hipertansiyon Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Türk, “Ülkemizde
Ulusal Gıda Enstitüleri kurulmalı” dedi. Bu yıl okullarda fast-food türü
gıdaların kantinlerde satışının yasaklanmasının bir devrim olduğunu
ve bunun okul çevresinde de satışının engellenmesinin gençlerimizin
sağlığı için çok önemli olduğunu belirtti.
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Başarılarımızda on
“Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin
en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet
hissi duymayan bir milletin, istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.”

Çalışanlarımız hizmet süresini tamamladıktan sonra; kurumumuzdan ayrıldılar.
Ama kalbimizden asla…
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük
önder Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği bu
güzel vecizesini kendimize hep şiar edindik.
Dünkü çalışanlarımızı emekli olduktan sonra
kendimizden asla ayrı düşünmedik!
Çalışanlarımız hizmet süresini tamamladıktan
sonra;
kurumumuzdan
ayrıldılar.
Ama
kalbimizden asla…
Biz onları dün nasıl içimizden birileri olarak
sevdiysek, emekli olduktan sonra da sevgimiz
aynı güzellikte sürüyor. Konya Şeker’e dün

güç ve omuz veren emeklilerimizi asla
unutmadık ve bundan sonraki yaşamlarında
da unutmayacağız. Onların dün bize
verdikleri, üretime sağladıkları emeklerini
gün gibi hatırlayacağız. Konya Şeker’in
tüm etkinliklerinde görmeyi arzu ettiğimiz
emeklilerimize, yeni yaşamlarında başarılar
diliyoruz.
Dün uzun yıllar bu kuruma emek veren
çalışanlarımıza, bugün verdikleri emeğin
karşılığı olarak, onları sürekli yanımızda

görmüş olmanın bir payesi olarak, parasal
değeri olmasa dahi, manevi olarak büyük
değer taşıyan plaketle ödüllendirdik.
Belki bizi ve yıllarca alın teri döktükleri
kurumlarını hatırlasınlar diye…
Bu bağlamda; Basın ve Halkla İlişkiler
Merkezi’mizin emeklilerimiz için yürüttüğü
anlamlı
çalışmalarından
bir
bölümünü,
birlikteliğimizi yansıtan enstantaneleri, yayın
organımız olan “Toprağın Tadı Dergisi’nde
ilginize sunuyoruz.

1. Kampanya Döneminde Konya Şeker hizmet yoluna beraber çıktığımız çalışma arkadaşlarımızla 58. kampanya döneminde de birlikteydik
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ların alın teri var...
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Sanatçı Engin NOYAN:

Ünlü yazar, tiyatrocu Engin Noyan
Karaman'da Konya Şeker'in onur konuğuydu

“

Recep Konuk Bey’in
Konya’da, Konya Şeker
ile birlikte yaptıklarını
burada duymak beni çok
duygulandırdı. İnsanlara
hizmet eden bizim
dostumuzdur.
Fiilen ve dualarımızla her
zaman onun yanındayız.
Bu memleketin ülkenin
dinamiklerini harekete
geçirecek düzgün insanlara
ihtiyacı var.

“
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“

Recep Konuk
“Ülkemizin
gibi insanlara ihtiyacı var

Karaman’da yapılan Ramazan gecelerinde tek kişilik bir gösteri sunan,
yazar, tiyatrocu Engin Noyan program sonrası meydanda bulunan Konya
Şeker’e ait Torku Şeker’in standını gezerek yetkililerden Konya Şeker
hakkında bilgi aldı.
Aktekke meydanında Ramazan boyunca binlerce kişinin her gün ziyaret
ettiği Torku Şeker’in standını ziyaret eden Noyan, kendisine ikram edilen
ürünlerin tadına baktı. Sonra Konya Şeker yetkililerinden Konya Şeker
ve faaliyetleri hakkında bilgi alan Noyan, yapılan çalışmaları hayranlıkla
dinledi. Anlatılanları hayranlıkla dinleyen Noyan, kendisine anlatılanların
mucize gibi bir şey olduğunu belirtti.
Şu anda en büyük zulmü toprağa yaptığımızı ifade eden Noyan, onun
damarlarını kestiğimizi, içine zehir akıttığımızı, onun içinden çıkan
ürünlerinde insanların sağlığıyla oynadığını ifade ederek, şunları kaydetti:
‘’Bunun zararları hemen belli olmuyor. Fatura uzun vadede ortaya çıkacak.
Biz gerekli tedbirleri almazsak gelecek nesiller çok büyük tehlike altında.
Bu dünyada toprağı ıslah eden, ürünü ıslah eden insanlarında rahmetten
ve bereketten istifade etmesine sebep olanlar iyi insanlardır. İnsan öldüreni
ceza evine atıyorsun. Toprağı katledeni, ağaç keseni ne yapıyorsun?
Doğaya zarar vermek adam öldürmek gibidir.’’
Bu anlamada doğaya gerekli önemi verenlerin kendisini çok
duygulandırdığını belirten Noyan:
‘’Recep Konuk Bey’in Konya’da, Konya Şeker ile birlikte yaptıklarını
burada duymak beni çok duygulandırdı. İnsanlara hizmet eden bizim
dostumuzdur. Fiilen ve dualarımızla her zaman onun yanındayız. Allah
onu ve çalışma arkadaşlarını başarılı kılsın. Bu memleketin ülkenin
dinamiklerini harekete geçirecek düzgün insanlara ihtiyacı var. Ülkeye
hizmet ediyorsun, bölgeye hizmet ediyorsun ve çiftçiye hizmet
ediyorsun. Örnek oluyorsun. Üretiyorsun. İbadetlerin en büyüğünü
yapmış oluyorsun. Allah Recep Konuk’tan ve yanındakilerden razı olsun.
Çıktığınız bu muzaffer yolda Allah utandırmasın’’ dedi.

“

Japonya'ya gittiğini ve gördüğü manzaranın kendisini şaşırttığını
belirten Akın, ''Japonya deyince akla teknoloji gelir. Japonya da toplum
saygınlık anlamında 6 katmandan oluşur. En üstte çiftçiler var. En altta
beyaz gömlekliler var. Bizde nasıl. Düşünebiliyor musunuz dünyaya
teknoloji veren ülkede çiftçi her şey. En saygın kesim. Pirinç tarlalarını
gezdim. Devlet tarımı inanılmaz şekilde destekliyor. Çiftçiye bakıyorum.
En güzel evde oturuyor, en güzel arabaya biniyor. Benim ülkemde o
kadar tarlası olan çiftçi öyle refah içinde yaşayamaz. Anlatmak
istediğim üretim yapan en önemli kesim olarak görülüyor'' dedi.
Ülkemizde bir kooperatifin bu kadar başarılı çalışmalarına ancak şapka
çıkartılacağını sözlerine ekleyen Akın, Konya Şeker olayı bitirmiştir
diyerek, “Emeği geçen herkese saygı ve hürmet ediyorum.”
Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk'tan, güvenlik memuruna,
temizlik yapan işçiye, pancar üreten çiftçiye, fabrikalarda çalışan işçiye
kadar herkese. Bu tür örnekler az. Fakat şunu bilmek lazım: Bir taşı
delen suyun gücü değil, damlalar olarak sürekliliğidir. Vazgeçmemek
lazım. Vazgeçmezseniz örnekler çoğalacaktır. Sizin Konya Şeker
olarak yapmaya çalıştıklarınızı ben bütün dünyada gelişmiş ülkelerde
görüyorum. Örnekleri var. Bana anlatıyorsunuz. Şunu ektik, şunu
yaptık, şunu yapmaya çalışıyoruz. Olay bitmiştir. Vatan yapmışsınız bu
toprakları. Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk'a buradan bir
şeyler söylemek istiyorum.
“Sevgili Recep Üstadım sanmayın ki burada değilsiniz. Siz buradasınız.
Çünkü burada birbirinden, nezih ürünler ve yine bir birinden güzel
insanlar sizi öyle güzel sevgiyle hayranlıkla anlatıyorlar ki her ne kadar
gül cemalinizi göremiyor olsak ta kalben o güzel düşüncelerinizle,
hayata kattıklarınız la buradasınız.
Sizi bir kez daha kutluyorum. Çünkü doğru insanlarla yola çıkmışsınız.
Bu toprağın insanına yatırım yapan, onlara inanan…
Yüreğinize emeğinize sağlık''

Olay budur. Olay bitmiştir. Siz bu toprakları
emeğinizle, çalışmanızla vatan yapmışsınız
Sanatçı Sunay AKIN

“

Karaman'da yapılan Ramazan gecelerinde bir gösteri yapan ünlü şair,
yazar, gazeteci ve meddah Sunay Akın Program sonrası meydanda
bulunan Konya şeker'e ait Torku şeker'in standını gezerek yetkililerden
Konya şeker hakkında bilgi aldı.
Karaman Aktekke meydanında Ramazan boyunca binlerce kişinin her
gün ziyaret ettiği Torku Şeker'in standını ziyaret eden Akın, kendisine
ikram edilen ürünlerin tadına baktı. Sonra Konya Şeker yetkililerinden,
Konya Şeker ve faaliyetleri hakkında bilgi alan Akın, yapılan çalışmaları
hayranlıkla dinledi.
Anlatılanları dinledikten sonra başlı başına pancar ve Konya Şeker ile ilgili
bir program hazırlamak isteyen Akın, basılı eserlerden bir örnek istedi. Bu
topraklarda 3 saç ayağı olduğunu ifade eden Akın, şunları kaydetti: ''Bu
topraklarda 3 saç ayağı var. Tarım, tekstil, turizm. Başka bir saç ayağı
bulmak zor. Ben bütün ekonominin, politikaların bu saç ayakları üzerinde
oluşturulmasını istiyorum. Başka da bir şansımız yok. Bu yüzden Konya
Şeker gibi kuruluşlar çok önemli. Aslında siz Cumhuriyetsiniz. Gerçek
milliyetçilik budur. Üretimle, tarımla, istihdamla, çalışmakla emekle iç
alanı genişleterek vatan yaparsınız bu toprakları. Etkin yapı budur. Alın
terini döktüğün yer, ürettiğin yer vatandır. Bunları sizler yapıyorsunuz.
Bunların giderek azalmasıyla sıkıntılar yaşıyoruz.
Örneğin bir aydır Trabzon’daydım. Biliyor musunuz? Benim köyümde
1 tane inek kalmamış. Ne oldu Trabzon tereyağına? Her taraf yeşillik,
mera. Köyde genç kalmamış. Trabzon’da gençlerin hepsi çakı gibi.
Okumuş. Üniversite mezunları. İşletme okumuşlar, halkla ilişkiler
okumuşlar. Dış ticaret okumuşlar. Bir şey demiyorum. Tarım yapan
yok. Öbür taraftan gençler okudukları halde yanlış tercihten dolayı
işsiz. Onun için bu tür kuruluşlara ihtiyaç var. Nitelikli Tarım elemanı
yetiştirecek öncü olacak kuruluşlara ihtiyaç var. Gençlerimizi tekrar
üretime, tarıma yönlendirecek çalışmalara ihtiyaç var.''
Geçen yıl kültür alışverişi için Japonya'dan gelen istek üzerine
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Tarım fuarında

ilgi Konya Şeker’e
Türkiyenin en büyük tarım
fuarına 200 bini aşkın
ziyaretçi katıldı

Ulusal düzeyde gerçekleştirilen tarım fuarları
içerisinde Türkiye’nin en büyük katılımlı Tarım
Fuarı olma özelliğini taşıyan Konya Tarım Fuarı’nda
Konya Şeker ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
Tüyap Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Konya Tarım
Fuarı’na firma katılımı oldukça yüksek oldu. Yaklaşık
7 fuayenin açık olduğu fuar alanında adım atacak yer
kalmadı. Geçen yıllara oranla ziyaretçi sayısının da
oldukça yüksek olduğu Konya Tarım Fuarı’na 5 günlük
fuar süresince yaklaşık 200 bini aşkın ziyaretçinin katıldığı
ifade edildi.
Tarım makinalarının, tarımsal ekipmanların, biçerdöverlerin ve dev traktörlerin sergilendiği fuara Konya
Şeker tüm iştirakleriyle katıldı. Panplast Damlama Sulama
Tesisleri, Birinci Yem ve Şeker Yem, Şeker Süt, Pratiko
Dondurulmuş Gıda, Beta Ziraat, Arı Yemi, Sıvı Şeker,
Torku çikolata ve şeker ürünleriyle fuarda yer alan Konya
Şeker, fuarın en büyük standını kurdu.
Ziyaretçilerin tümünün ziyaret ederek bilgilendiği Konya
Şeker standında, fuara gelen ziyaretçilere hem bilgi
verildi, hem de üretimini gerçekleştirdiği ürünler tanıtıldı
ve bu arada da Pratiko markalı dondurulmuş parmak
patatesler kızartılarak ikram edildi. Şeker Süt ürünlerinden
oluşan ayran, peynir ikramının yanında Torku markalı
çikolata ve bayramlık şekerlerde ziyaretçilere ikram edildi.

Antalya Fuarı’na

Pratiko damgasını vurdu

Bu yıl 17.si düzenlenen Antalya Uluslar
arası Yiyecek ve İçecek İhtisas Fuarı’na
farklı ürün gruplarıyla katılan Konya
Şeker, fuarın gözde firmaları arasında
yerini alırken, Konya Şeker’in yeni ürünü
Pratiko ise fuara damgasını vurdu.
Dondurulmuş gıda sektörüne yeni giriş
yapan ve Antalya Yiyecek ve İçecek
İhtisas Fuarı’nda ziyaretçilerin de büyük
beğenisini kazanan Konya Şeker’in
Pratiko markalı dondurulmuş patates
çeşitleri tüketicilerden de tam not aldı.
Antalya Aşçılar Birliği’nin de ziyaret
ettiği Konya Şeker standında, konuklara
Pratiko ikram edildi. Aşçılar Birliği üyeleri,
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kendilerine ikram edilen dondurulmuş
patatesleri çok beğendiklerini söylerken,
Antalya bölgesinde bulunan büyük
otellerde Pratiko markasını tercih ettiklerini vurguladılar.
Turizm cenneti Antalya’da lezzet şöleni
yaşanırken, Akdeniz Yiyecek ve İçecek
İhtisas Fuarı’nda sektörün en’leri bir
araya geldi. Ulusal TV kanallarının da ilgi
odağı olan Konya Şeker standında, ATV,
Show TV, Kanal 7 ve Dost TV kanalları
çekim yaptı. Röportajların yapıldığı, ürün
çekimlerinin gerçekleştirildiği programlar
Ekopazar, 7.Gün ile İş ve Hayat adlı
programlarda yayınlandı.

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi
yeni binasına taşındı

Üreticilerin tohum, gübre, zirai ilaç, sulama sistemleri borusu ve
tarımsal ekipmanlar gibi her türlü tarımsal ihtiyaçlarını karşılayan Konya
Pancar Ekicileri Kooperatifi yeni binasına taşındı.
Konya Şeker Kampüsü içerisinde uzun yıllar hizmet vermeyi sürdüren
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi, üreticilere daha iyi hizmet vermek
amacıyla yaptırılan modern ve geniş donanımlı olarak inşa edilen yeni
binada hizmet vermeyi sürdürecek. Konya-Adana Çevreyolu üzerinde
bulunan Buğday Pazarı’nda, Ticaret Borsası’nın yanı başında hizmet
verecek olan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi bodrum, zemin ve bir
kattan oluşuyor. Binanın üst katında bulunan 1.950 m2’den oluşan idari
ofiste üreticilerle ilgili muhasebe, kayıt ve benzeri hizmetler verilirken,
zemin katında ise faaliyete geçen Satış Mağazası ile üreticilere tarımla

ilgili her türlü ekipmanların satışı yapılmaktadır. Bu arada mağazada
Konya Şeker ve iştiraklerinin üretimini gerçekleştirdiği şeker, çikolata,
yağ, peynir gibi ürünlerin de satışı gerçekleştiriliyor. Bodrum katta ise
2.431 m2’den oluşan büyük bir depo bulunuyor. Konya Pancar Ekicileri
Kooperatifi’nin yer olarak Buğday Pazarı’nı seçmesindeki amacın
başında, üreticilere daha yakın olmak hedeflenirken, bu bölgede
tarımsal faaliyette bulunan işyerlerinin çok olması ve üreticilerin de
daha çok bu bölgede bulunması binanın bu bölgeye yapılmasında etkili
oldu. Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin bölgeye taşınmasından
dolayı memnun olduklarını belirten, bölge esnafı ise üreticilerin yoğun
ilgisini çeken kooperatifin Buğday Pazarı’na taşınmasının bölge esnafı
açısından da çok olumlu olduğunu söylediler.

Amaç, üreticiye
daha iyi hizmet
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Konya’dan Ellerini Uzattılar
Kıtaları Aşıp Somali, Pakistan
ve Deprem Bölgesi Van’a Ulaştılar
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Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’a Sonsuz Şükran Köyü’nden davet var

Konya Şeker’in
çalışmaları
Yönetmen, mimar, yazar Mehmet Taşdiken’in Hüyük ilçesine
bağlı Çavuş beldesinde köye dönüş amacıyla dekorunu kurduğu
“Sonsuz Şükran Köyü” sosyal sorumluluk projesine sanat
çevresinin ilgisi artarak devam ediyor.
Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş beldesinde oluşturduğu
“Sonsuz Şükran Köyü” projesi kapsamında yaptığı kerpiç
evlerle kültür ve sanat adamlarının yanı sıra medyanın da yoğun
ilgisini çeken proje mimarı, İstanbul’daki “Fransız Sokağı”nın da
kurucusu olan yönetmen Mehmet Taşdiken, bu köyde doğmuş
birisi olarak köyüme ne yapabilirim diye yıllarca düşündüğünü
ifade etti ve İç Anadolu’nun özellikle de Konya’nın uygarlıkların
merkezi olduğunu söyledi.
Taşdiken, “Selçuklu’ya başkentlik yapmış bu toprakların layık
olduğu yerde olmadığını düşünüyordum. Bu düşünceler içerisinde
böyle bir proje ortaya çıktı. Doğduğum topraklara vefa borcum
olan bu proje Anadolu kültürünü yeniden yeşertecek” dedi.
RECEP KONUK ASRIN PROJESİNİ YAPTI
Köyüne geldiğinde ilk dikkatini çeken olayların başında Pankobirlik
Genel Başkanı Recep Konuk’un önderliğinde gerçekleştirilen
ağaçlandırma çalışmalarının geldiğini söyleyen Yönetmen,
Yazar Mehmet Taşdiken, “Bana göre Konya Şeker’in yaptığı
ağaçlandırma çalışmaları asrın projesidir” diyerek, konuşmasını
söyle sürdürdü: “Bu konuda emeği geçen başta Pankobirlik
Genel Başkanı Sayın Recep Konuk olmak üzere tüm çalışanlarına
teşekkür ediyorum ve böyle bir çalışmaya önayak oldukları için
de kutluyorum. Bu arada, Pankobirlik Genel Başkanı sayın Recep
Konuk Beyi de Sonsuz Şükran Köyü’nde, aramızda görmek
istiyoruz.”

Yönetmen, yazar Mehmet Taşdiken, “Bana
göre Konya Şeker’in yaptığı ağaçlandırma
çalışmaları asrın projesidir. Bu konuda emeği
geçen başta Pankobirlik Genel Başkanı Sayın
Recep Konuk olmak üzere tüm çalışanlarına
teşekkür ediyorum ve böyle bir çalışmaya
önayak oldukları için de kutluyorum. ”
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ÇUMRA ŞEKER’DEN ETKİLENDİM
Sonsuz Şükran Köyü projesine destek veren Çavuş Beldesi
Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Çavuş Beldesi’nin kültür
merkezi olma yolunda önemli bir mesafe aldığını belirterek,
Belediyeler Birliği olarak ziyarete gittikleri Çumra Şeker Entegre
Tesisleri’nden çok etkilendiğini söyledi.
Çigdem, Çumra Şeker Entegre Tesisleri’nde en çok dikkatini çeken
konunun muz yetiştirilmesi olduğunu ifade ederek, “İnsanlara,
Çumra Şeker’de muz yetiştirildiğini söylediğimde hayret ettiler”
dedi ve konuşmasında şunları ifade etti: “Beldemize gelen herkese
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’un yaptığı yatırımları ve
hizmetleri anlatıyorum. Yediden yetmişe herkes Recep başkanın
tanınıp sevildiğini söylüyor. Biz, bu topraklara sevdalı olan sayın
Recep Konuk’u kendimize örnek alıyoruz. Sayın başkanımızı da
aramızda görmekten büyük onur duyacağız. Bize şeref verirse
mutlu oluruz.”
“Türk ve dünya sanatçıları Anadolu kültürüne kesin dönüş
yapıyor” sloganıyla başlatılan “Anadolu’ya Şükran Buluşmaları”
başlığı adı altında yapılan sanatsal etkinlikler ve kermes, Çavuş
Beldesi’nin yamacına yapılan Sonsuz Şükran Köyü’nde film
gösterimleri, söyleşiler, seminerler, sergiler ve konser etkinlikleri
yapılıyor. Etkinlikler 20 Eylül’de sona erdi.

ağaçlandırma
asrın projesidir
Sonsuz Şükran Köyü projesine
destek veren Çavuş Beldesi Belediye
Başkanı Mehmet Çiğdem, “Beldemize
gelen herkese Pankobirlik Genel
Başkanı Sayın Recep Konuk’un
yaptığı yatırımları ve hizmetleri
anlatıyorum. Yediden yetmişe herkes
Recep başkanın tanınıp sevildiğini
söylüyor. Biz, bu topraklara sevdalı
olan Sayın Recep Konuk’u kendimize
örnek alıyoruz. Sayın başkanımızı
da aramızda görmekten büyük onur
duyacağız. Bize şeref verirse mutlu
oluruz” dedi.

İstanbul Konyalılar Vakfı Kültür Merkezi’ne katkılarından dolayı;

Sayın Recep KONUK’A TEŞEKKÜR

İstanbul’da yapılan Konya Kültür Merkezi’nin
inşaatında sona gelindi.
İstanbul’un prestijli semtlerinden Yeşilköy’de
gerçekleştirilen ve tüm Konyalıların iftihar
edeceği Konya Kültür Merkezi’nde son rötuşlar
gerçekleştiriliyor. Konyalılar Derneği Başkanı
Hasan Eskil ve İstanbul Konyalılar Vakfı Başkanı
Oktay Özaydın, inşasında sona yaklaşılan kültür
merkeziyle ilgili açıklamalar yaptılar.
Konya Kültür Merkezi’nde, anfi şeklinde
konferans salonu, el sanatları için işlikler, her türlü
kitap ve dökümanın bulundurulacağı modern
araçlarla donatılacak kütüphane, Konyalı iş
adamlarının iş görüşmelerini yapabilecekleri
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teknik donanımlı ofisler ile hemşeri etkinliklerine
tahsis edilecek geniş salonların bulunacağını
belirten Özaydın ve Eskil, kültür merkezi’nin
tamamlanması için çok sayıda Konyalının
yardımcı olduğunu vurguladılar.
Eskil ve
Özaydın, tüm Konyalıların hizmetinde olacak
kültür merkezinin tamamlanması sürecinde en
büyük desteği ve katkıyı ise Pankobirlik Genel
Başkanı Recep Konuk’un yaptığını söylediler.
Yardım yapan herkese teşekkür eden başkanlar,
ulvi
görevi
tamamlamada
yardımlarını
esirgemeyen Konyalılar sayesinde Konyalı
olmanın gururunu yaşadıklarını belirttiler ve
“Kültür Merkezi inşaatının tıkandığı yerde yine

yardım elini uzatan ve durdurmak zorunda
kaldığımız inşaatın tamamlanmasını sağlayan
sayın Recep Konuk’a ayrıca teşekkür ederiz”
şeklinde konuştular.
İstanbul’da yapımı süren ve kısa süre sonra
açılması planlanan Konya Kültür Merkezi’nin
yapımına destek veren, katkıda bulunan kişi
ve kuruluşların isimlerinin çeşitli bölümlere
verilerek yaşatılacağını belirten Özaydın ve Eskil
“Bu merkez Konyalı dayanışmasının eseridir.
Dolayısıyla
hemşerilerimizin
hizmetinde
olacak bu eser için taş taş üstüne konulmasını
sağlayan, herkesin ve her kurumun ismi bu
merkezde yaşayacak” dediler.
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Yerli ve yabancılar
Konya Şeker’e akın ediyor
“Dünyanın en modern ve Türkiye’nin en büyük şeker fabrikası olma özelliğiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen Konya
Şeker’in Çumra Şeker Kampüsü, entegre tesis olma özelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Yabancı büyükelçilerin ve yerli ziyaretçilerin
akınına uğrayan Çumra Şeker Kampüsü, Konya’da Mevlana Müzesi’’nden sonra en çok ziyaret edilen yerler arasında yerini aldı”

İşte ziyaretçilerimizden bazıları:

TÜRK ŞEKER’DEN, ÇUMRA ŞEKER ZİYARETİ

Türkşeker’in üst düzey yöneticilerini ağırlayan Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk;

Yıkıcı değil, yapıcı
rekabet içindeyiz
Türkşeker Genel Müdürü Azmi Aksu ve
Türkşeker üst düzey yöneticileri ile Türkşeker’e
ait 25 Şeker Fabrikanın yöneticilerinden
oluşan heyeti, Konya Şeker’de ağırlayan
Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Recep Konuk, Türkşeker’in sektörde 85 yıllık
bir birikim ve tecrübeye sahip olduğunu
hatırlatarak, “Türkşeker bu birikim ve
tecrübesini paylaşmaktan kaçınmayan bir
kurumdur. Ülkemiz şeker sektöründe kamu
fabrikaları ile kooperatif fabrikaları arasında
yıkıcı bir rekabetten çok yapıcı bir işbirliğinden
söz edilebilir. Nitekim benzer bir durum şeker
sanayi ile üretici arasında da mevcuttur” dedi.
Bugün sektörde devlet, kooperatifler ve üretici
arasında hiçbir iş kolunda görülmeyecek
şekilde bir işbirliği ortamı oluşmuş ise
bu
ortamın
oluşmasında
Türkşeker’in
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yaklaşımının hakkını teslim etmemiz gerektiğini
vurgulayan Pankobirlik Genel Başkanı Sayın
Recep Konuk, “Türkşeker sektöre hem nitelikli
yetişmiş eleman kazandırdı ve kazandırıyor,
hem de sektörün daha da ileri gitmesi için
yaptığı araştırmalar, yayınlar, öncülük ettiği
projelerle hem sanayi ayağında hem de
tarımsal üretim ayağında sektöre hizmet etti ve
ediyor. Konya Şeker olarak biz de Türkşeker’in
bu yaklaşımını kendimize örnek edindik.
Türkşeker ve diğer kooperatif fabrikalarıyla
birlikte aynı ailenin üyeleriyiz. Aynı bütünün
parçalarıyız. Hedef ve amaçlarımız da bir,
problem ve risklerimiz de bir. Birimizin ayağına
taş batarsa hepimiz o acıyı hissederiz. Birimiz
başarılı olursa bu hepimizin ortak başarısıdır.
Çünkü kazanan sektördür, kazanan üreticidir.
Konya Şeker olarak biz Türşeker’in tecrübe

ve birikimlerinden dün faydalandık, bugün
faydalanıyoruz, yarın da faydalanacağız.
Sektörde bugün bizim öncülük ettiğimiz
konuları, teknolojisi ve üretim standartlarıyla
fark oluşturan yatırımlarımızla ilgili tecrübe
ve birikimlerimizi de sektörle paylaşmaktan
mutluluk duyarız. Bu ziyaretin amacı da budur.
Farklılıklarımızı görmek ve sektörün geleceği
için yapılabilecekleri paylaşmak. Çünkü biz de
tıpkı Türkşeker gibi şuna inanıyoruz, sektörde
kıskançlık lüksümüz yok. Sektör ancak
paylaşarak büyür, o büyümenin sonuçları da
üretici için zenginlik ve refahtır. Hep birlikte el
ele vererek çalışmamızın asli gayesi budur”
diye konuştu.
Türk Şeker’in üst düzey yöneticileri ile
Türk Şeker’e bağlı şeker fabrikalarının
yöneticilerinden oluşan kalabalık bir heyetle

birlikte Konya Şeker’e ait tesislere iki günlük
inceleme gezisi düzenleyen Türk Şeker Genel
Müdürü Azmi Aksu, tesisleri gezdikten sonra
yaptığı değerlendirmede, “Konya girişinden
itibaren hakikaten çok güzel görünüm veren, pek
çok yatırım yapılmış. Bu yatırımların sektörün
güçlenmesine katkı vereceğine inanıyorum,
katkı verdiğini biliyorum. Birlikteliğimizin devamlı
olmasını diliyorum. Türk Şeker olarak sektörle
tecrübe ve birikimimizi her zaman paylaşmayı,
sektörde yer alan her kuruma her zaman yardım
etmeyi, doğruların yanında olmayı istiyoruz. Bu

vesile ile de ülkemize ve sektöre yenilikler katan,
yatırımlar kazandıran Pankobirlik Genel Başkanı
Sayın Recep Konuk’a şahsım ve kurumum
adına teşekkür ediyorum” dedi.
Konya Şeker’in bu yıl içerisinde tamamlayarak
üretime alacağı et ve süt yatırımının ilk
ayağını oluşturan ve bu yatırıma işlenmek
üzere süt ve et sağlayacak büyükbaş
hayvanları barındıran Şeker Süt Çiftliği ile
Panagro Angus Çiftliğini gezen heyet daha
sonra Çumra Şeker Entegre Tesisleri’ni
ziyaret etti. Çikolata ve Yem Fabrikaları başta

olmak üzere Entegre Tesisler’de bulunan
Biyoetanol, Buharlı Küspe Kurutma, Paketli
Şeker, Sıvı Şeker ve seraları gezen konuklar,
gördükleri yatırımların büyüklüğünün yanı
sıra tesislerdeki entegre yaklaşımın ve
sektörde sıfır atıkla çalışan bir yatırımlar
bütününün hayata geçirilmiş olmasının
etkileyici olduğunu söylediler. Biyoetanol,
buharlı küspe kurutma, sıvı şeker ve seralara
özel ilgi gösteren heyet, pek çok şeker
fabrikasında bulunmayan bu yatırımların
özellikleri hakkında da bilgi sahibi oldular.

Taşağıl’dan, Kaşınhanı’ndan Ses Verdiler, Kansas’tan Duyuldu

Son yıllarda yaptığı yatırımlarla sürekli
büyüyen ve yakaladığı ivme ile Türkiye’nin en
büyük sanayi kuruluşları arasında 34’üncü
sıraya yükselen Konya Şeker, tarımsal sanayi
yatırımlarını bitkisel üretime yönelik olanlar
dışında hayvancılık ile de zenginleştirince
Türkiye ile birlikte uluslararası hayvancılık
sektörünün de ilgi odağı oldu.
Son yıllarda süratle tamamladığı üretim
tesisleri ile tarım sektörünün gündemine
oturan Konya Şeker, son olarak hayvancılığa
da “etliye sütlüye karışmaya karar verdik”
sloganıyla adım atmış ve beş yıl içinde 50.000
angus kapasitesine ulaşacağını açıklayarak
işletmeye aldığı Taşağıl Damızlık Çiftliğinden
hemen sonra dünyanın en büyük Et-Süt
Entegre Tesisinin temelini de geçtiğimiz Mayıs
Ayında Kaşınhanı’nda atmıştı. Yaklaşık 250
milyon TL yatırım bedeliyle tamamlanması

planlanan tesisin hem teknolojisi hem de
üretim hacmi ile sadece Türkiye’nin değil
sektöründe dünyanın da örnek ve öncü
kuruluşlarından olacağı ifade ediliyordu.
Konya Şeker’in hayvancılık sektöründe
gerçekleştirdiği bu yatırım atağının ülkemizdeki,
özellikle de Konya Bölgesindeki hayvancılık
faaliyetlerine yeni bir dinamizm katması
beklenirken Konya Şeker’in hayvancılığa
yönelik çalışmaları ise hız kesmiyor. Son
olarak ABD’den gelen ve ülkelerinde
hayvancılık sektöründe önemli bir yere ve
etkinliğe sahip olan kuruluşların yöneticileri
bir yandan Konya Şeker’in tesislerini gezerken
öte yandan geleceğe yönelik işbirliği imkânları
konusunda Konya Şeker yöneticileriyle görüş
alış verişinde bulundular. Kansas’tan gelen
ve üç ayrı şirketin yöneticisi olan Galen Fink,
Russ Simith ve Steve Irsik’in başkanlığındaki

uzmanlar sırasıyla Panagro Et ve Süt Entegre
İnşaatını, Çumpaş Dana Kreşi Tesislerini,
Çumra Şeker Entegre Tesislerini, Panagro
Taşağıl İşletmesini, Seydibey Tarım Ürünleri
İşleme Entegre tesislerini gezdiler. Konya
Şeker’in sahip olduğu teknoloji ve entegre
yatırım modelinden etkilendiklerini ifade
eden ABD’li sektör yöneticileri yaptıkları gezi
ve teknik incelemelerin dışında gelecekte
gerçekleştirilebilecek işbirliğine yönelik Konya
Şeker yetkilileri ile de bir dizi görüşmelerde
bulundu. Bu çerçevede yüksek verimli et-süt
üretimine yönelik yapılabileceklerden, damızlık
düve çiftliği kurulmasına, yüksek verimli
ırkların bölgeye kazandırılmasına yönelik
alternatiflerden, embriyo üretimine yönelik
teknik altyapının oluşturulmasına kadar pek
çok konu detaylı şekilde masaya yatırıldı.
ABD’li sektör temsilcileri, Konya Şeker’in
hayvancılıkta aldığı mesafenin Konya’ya
gelmeden
önceki
tahminlerinin
ve
beklediklerinin çok üzerinde başarılı, entegre
ve hem teknolojisiyle hem de fikri altyapısıyla
çağını yakalamış bir çalışmanın ve yatırımların
yapıldığını gördüklerini belirttiler. Yaptıkları bu
yerinde inceleme ve görüşmelerin işbirliği için
atılacak adımları hızlandıracağına inandıklarını
belirten ABD’liler Konya’dan ayrılmadan
önce Pankobirlik Genel Başkanı Sayın
Recep Konuk’u da ziyaret ettiler. Konuk’un,
tarım sektöründe ve tarımsal sanayi de
gerçekleştirdiği öncü ve yenilikçi yatırımlarla,
sektörde faaliyet gösteren kurum ve
kuruluşların kamuoylarında Türkiye dışında da
haklı bir şöhrete sahip olduğunu vurgulayan
ABD’li sektör yöneticileri Konya Şeker’in
hayvancılığa da iddialı bir giriş yapmasının
sektör açısından hem ulusal ölçekte hem
de tüm insanlık için bir kazanç olduğunu
söylediler.

Ziraat Mühendisleri Odası yöneticileri de aramızdaydı
Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Dr. Turhan Tuncer ve beraberindeki çeşitli illerin ZMO başkanları,
yönetim kurulu üyeleri ile ziraat mühendisleri Konya Şeker’e ait Çumra Şeker Kampüsü’nü de ziyaret ettiler
Çumra Şeker Kampüsü’nde bulunan tesisleri
gezerek ilgililerden bilgi alan ZMO üyeleri,
Konya Şeker’in gerçekleştirmiş olduğu
tarımsal sanayi yatırımlarını yerinde görmekten
duydukları mutluluğu dile getirdiler ve toprakla
uğraşan kişiler olarak entegre tesislerden çok
etkilendiklerini söylediler. ZMO üyeleri tesisleri
gezdikten sonra Pankobirlik Genel Başkanı
Sayın Recep Konuk’la bir araya geldiler. ZMO

Genel Başkanı Dr. Turhan Tuncer yaptığı
konuşmada, başta Recep Konuk olmak üzere
tüm çalışanlarına teşekkür etti.
Çumra Şeker Kampüsü’nü gezen ZMO
üyelerine bir teşekkür konuşması yapan
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk ise,
ZMO Heyetini Konya Şeker’de ağırlamaktan
büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek,
“Bugün burada gördükleriniz bugüne kadar

hayata geçirdiğimiz projelerdir” dedi.
Başkan Konuk, Türkiye’nin bugün dünyanın
8’inci büyük tarım ekonomisi olduğunu
kaydederek, “2023 yılında ise dünyanın
en büyük 5. tarım ekonomisi olmayı
hedeflemektedir. Bu hedef doğru bir hedeftir. En
önemlisi de bu hedefi gerçekleştirebileceğimiz
potansiyel mevcuttur. Ancak mesele şudur,
sektörde insanlar gelecek görmezken bu
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büyük hedefi nasıl gerçekleştireceğiz? Biz
gençlerin gelecek planlarının içine mutlaka
tarım sektörünü de dahil etmeliyiz. Geleceğin
dünyasında önümüze gelecek olan ve
tüm dünyanın bugün üzerinde durduğu iki
stratejik sektör var; Gıda ve enerji. Gıda
dediğiniz zaman da tarımsal üretim olmak

zorundadır. Tarım arazisi varlığı açısından
dünyanın sayılı ülkelerinden biriyiz. Tüm
dünyada var olan 12 bin çeşit endemik türün
Avrupa 2 bin 400’üne, bizim ülkemiz ise 3
bin 900’üne sahip. Yani ekvator kuşağı ve
tropikal bölgeler hariç hemen hemen her
türlü ürünü ticari kabiliyetle burada üretmek

mümkün ve 4 mevsimi eş zamanlı yaşıyoruz.
Bunların hepsi iyi ve güzeldir. Ülke olarak
avantajlarımızdır. Biz burada gördüğünüz
yatırımları üreticilerimizle ve çalışanlarımızla
yaptık. Onlara güvendik, onlar da bize
güvendi ve bu güzellikler or taya çıktı”
şeklinde konuştu.

Başkan Konuk, Hollanda Büyük Elçisini Misafir Etti
Konuk ile Dirkse’den Ortak Mesaj;

Türkiye AB için, Konya Ovası
insanlık için önemlidir...
Konya Ovası’nın yaklaşık üçte biri oranındaki
tarım arazisiyle dünyanın en önemli tarım
ürünleri ihracatçısı ülkelerinden biri olan
Hollanda’nın
Ankara
Büyükelçisi
JanPaul Dirkse, Türk Tarımın Başkenti kabul
edilen Konya’da, ülke tarımının ve tarımsal
sanayimizin öncü kuruluşlarından Konya
Şeker’i ziyaret ederek, Pankobirlik Genel
Başkanı Sayın Recep Konuk’la makamında
buluştu.
Aralarında Tarım Ataşesinin de yer aldığı ve elçilik
yetkilileri ile uzmanlardan oluşan bir heyetle birlikte
Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk’u
makamında ziyaret eden Büyükelçi Dirkse, büyük
ve gelişmiş bir kent olan Konya’nın, tarımsal
üretim potansiyeli açısından da çok şanslı bir
kent olduğunu söyledi. Konya’yı Türkiye’nin
ve dünyanın önemli bir tarım havzası olması
nedeniyle yakından takip ettiğini ve tarımsal
sanayi kuruluşu olan Konya Şeker’i de yaptığı
yatırımlar ve ülkesi ile de gerçekleştirdiği işbirlikleri
nedeniyle tanıdığını belirten Büyükelçi Jan-Paul
Dirkse, Hollanda ile Konya’nın benzer yanlarının
olduğunu ve Konya ile Hollanda arasında tarımsal
işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Konya Ovasının tarımsal üretim potansiyelinin
değerlendirilmesinin hem Türkiye hem de İnsanlık
açısından önemli olduğunu vurgulayan Dirkse,
“Konya Şeker ile ülkemiz arasındaki işbirliğini
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geliştirmeyi arzuluyoruz” dedi.
Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Jan-Paul
Dirkse’nin Konya Şeker’e yaptığı ziyareti
anlamlı ve önemli bulduğunu belirten
Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk
ise Türk Tarımının potansiyelini anlatmak için
Hollanda’nın tarımda elde ettiği başarıyı çeşitli
vesilelerle örnek gösterdiğini hatırlatarak,
“Hollanda bütün tarımsal üretimini Konya’nın
tarım arazisinin yaklaşık üçte birinde yapıyor.
Toprak varlığı açısından sınırlı imkanlarına
rağmen Hollanda Dünya’nın en önemli
tarım
ürünleri
ihracatçısı
konumunda.
Türkiye’nin birkaç misli tarım ürünü ihracatı
gerçekleştiriyor. Biz Konya Şeker olarak
sadece laf olsun diye Hollanda’yı örnek
göstermedik. Gittik, inceledik, Hollanda’nın
önemli tarımsal sanayi kuruluşları ile işbirlikleri
gerçekleştirdik. Bilim ile tarım ve tarımsal
sanayinin pratikte nasıl buluşturulduğunu,
oradan ülke ekonomisine nasıl katma değer
oluşturulduğunu
gördük.
Yani
sadece
tespit yapmak sorunları çözmüyor. Çözüm
geliştirmek için çaba sarf etmek de gerekiyor.
Bu ziyaret karşılıklı atılan bu adımların, işbirliği
gayretlerinin daha da geliştirilmesine vesile
olacaktır diye düşünüyorum. O nedenle
Sayın Büyükelçi Dirkse’nin kurumumuzu
ziyaretini önemli ve anlamlı buluyorum. Sayın

Büyükelçi’nin belirttiği ve bizim de defaatle
tekrarladığımız gibi, Konya Ovası hem Türkiye
hem de insanlığın geleceği açısından önemli
bir tarım havzasıdır. Bu önem sadece sahip
olunan arazi genişliği ile de alakalı değildir. İklim
özellikleri, tarım için son derece elverişli rakımı
ve yetiştirilebilecek bitki türleri bakımından
dünyanın en kıymeti tarım bölgelerinden
biridir Konya. Mesela Türk tarım sektörünün
rekabetçi yapısının güçlü olduğunun ispatı
da Konya Ovasındadır. Özellikle şeker
pancarı tarımında birim alanda alınan şeker
veriminde AB ülkeleri ortalamasının üzerinde
olduğumuzu söylemeliyim. Son yıllarda
Konya’nın gelişen sanayisi ile birlikte tarımsal
sanayisi de buna paralel tarımsal üretim hacmi
de uluslararası camianın da dikkatini çekecek
şekilde bir gelişim göstermektedir.
Konya Türkiye’nin, Türkiye Avrupa ve Bölgenin
parlayan yıldızıdır. Bu gelişme ve büyüme trendi,
yeni işbirliklerine, yeni fırsatlara da uygun bir
zemin hazırlamaktadır. Faaliyet alanı ağırlıklı olarak
tarımsal sanayi olan bir üretici kuruluşu olarak,
tarım sektörünü verimli ve katma değer üretecek
şekilde organize etmiş Hollanda ile işbirliğine
açığız. Bu işbirliğini geliştirmeyi arzularız. Bizim
yapacağımız işbirliğinin de ülkemiz ile Hollanda
arasındaki işbirliğine, dostluğa katkı vermesini
isteriz.” dedi.

İstanbul Sanayi Odası(İSO) Meclis üyeleri ve yöneticileri Türkiye’nin 34. Büyük sanayi devi Konya Şeker’i gezdiler.
İSO Başkanı Küçük;

“Konya Şeker, ülke ekonomisine hizmet ediyor”
Her yıl üretimden yaptıkları satışlara göre
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarını
yaptığı anket çalışmasıyla ilk 500 ve ikinci
500 sanayi devi olarak sıralayan İstanbul
Sanayi Odası, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Tanıl Küçük ve Meclis Başkanı Sayın Erdal
Bahçıvan ile birlikte Meclis üyelerinden oluşan
85 kişilik bir heyeti ile Konya Şeker’e ait Çumra
Şeker Kampüsü’nü ziyaret etti. Pankobirlik
Genel Başkanı Sayın Recep Konuk’un ev
sahipliğinde ve nezaretinde kampusta bulunan
yatırımları ve tesisleri yerinde gören İSO heyeti,
Konya Şeker’in Anadolu’da gerçekleştirdiği
yatırımlardan
etkilendiklerini
ve
sanayi
yatırımlarının Anadolu’ya yapılmasından ve
Anadolu Sanayisinin gelişmesinden dolayı
büyük mutluluk duyduklarını söylediler.
Çumra Şeker Kampüsü’nde bulunan Çikolata,
Yem, Biyoetanol, Sıvı Şeker, Sert Şeker,
Paketli Şeker, Küspe Kurutma Tesisleri ile
seraları yerinde gören İSO heyeti, daha sonra
Konya Şeker’in tanıtım filmini izledi. Tanıtım
filminin izlenmesinin ardından Meclis üyeleri,
Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep
Konuk’a su sorununun nasıl çözüldüğü,
Konya Şeker’in pazarlama stratejisi, şeker
lobisi ile nasıl mücadele edildiği, istihdam,
üretim tesislerinin kapasitesi, yeni yatırımlar
ve sektör ile ilgili sorularını yönelttiler.
Meclis üyelerinden gelen soruları tek tek
cevaplayan Pankobirlik Genel Başkanı Recep
Konuk, İstanbul Sanayi Odası’nın değerli
başkanı, Meclis Başkanı ve Meclis üyelerini
Konya Şeker’de ağırlamaktan dolayı çok mutlu
olduklarını belirterek başladığı konuşmasına
su sorunuyla başladı. Su ile ilgili sorunun
ülkenin çok önemli sorunlarının başında
geldiğini ancak, susuz tarımın da mümkün
olmadığını vurgulayan Recep Konuk, pancarın
dışındaki ürünlerin de sulu tarımla yapıldığını
söyledi.
Konuk, Konya Ovası’nda 2 milyon hektar
tarım arazisi bulunduğunu, ancak tarım
yapacaksanız mutlaka suya ihtiyacınızın
olduğunu ve burada önemli olanın suyun
rantabl ve verimli kullanılmasının olduğunu
belirterek, bunun temellerinin Konya Ovası’nda
atıldığını ve vahşi sulamanın terkedilip modern
sulamaya geçildiğini söyledi. Konuk, suyla
ilgili soruna yönelik şunları söyledi;
“Dünyanın neresine giderseniz gidin eğer
gıda gündemde ise hemen paralelinde Konya
Ovası akla gelir. Çünkü yarınlarda burası çok
lazım. Ben Sayın Başbakanımız ile küçük bir
görüşmeyi size aktarmak istiyorum. Konya’da
suyla ilgili sıkıntıları biz geçmiş dönemlerde
çok fazla dillendirdik. Sayın başbakanımız
bana sordu: “Başkanım nedir mesele, Niye
bu kadar üzerine gittiniz?” diye. Ben şöyle bir
örnek verdim. Hakikaten bu dünyanın birçok
yerinde görünür ve yaşanır. Gıda ve gelecek
konuşuluyorsa söz mutlaka Konya Ovası’ndan
açılır, Konya Ovası mutlaka gündeme gelir.
Dedim ki bugün petrolün üretildiği Arap
ülkelerinin yoğunlukta bulunduğu yerde körfez
ülkelerinde petrol üretiliyor. Bu ülkeler biz

Türkiye’nin en büyük sanayi devleri sıralamasında 34. Olan Konya
Şeker, İSO 500 Anketini düzenleyen İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nın
Meclis üyeleri ve yöneticilerini Çumra Şeker Kampüsü’nde misafir etti

petrol üretmiyoruz diyebilirler mi? Diyemezler.
Niye? Onlar üretiyor, katma değerini alıyor
bu dünya insanının ortak malıdır. Üretmek
zorundalar. Biz üretmiyoruz diyemezler.
Üretmezsek ne olur derlerse, çekil biz üretiriz
derler. Konya Ovasının durumu da bunun
gibidir. Dünyanın geleceğinde iki sektör çok
önemli, enerji ve gıda. Ancak özellikle gıda
stratejik önemde. Dünyanın en önemli tarımsal
üretim havzalarından bir Konya Ovası. O
nedenle, Konya Ovasında biz üretmezsek,
üretebileceğimiz kadar üretmezsek, çekilin
biz üretelim derler. Bunun için su lazım.
Sayın Başbakanımıza su talebimizi naçizane

bu örnek ile anlattım. Kendilerine üreticiler
olarak şükranlarımızı sunuyoruz, hassasiyet
gösterdiler, KOP Projesini hızlandırdılar ve
Konya Ovası yüz yıllık rüyasını gerçekleştirmek
üzere. Artık Akdeniz’e boşa akan 3 milyar
metreküp suyun 1milyar metreküpü mavi tünel
projesi ile Konya Ovası’na transfer dilecek ve
Konya’daki su sorununun çok büyük bir kısmı
halledilmiş olacak.”
Recep Konuk, Ovanın sulanması amacıyla
yapımı süren Mavi Tünel Projesi’nin hızla
devam ettiğini, Beyşehir Gölü ve Suğla
Depolama bölgesinde bulunan suyla ovanın
su ihtiyacının giderildiğini ifade ederek, Konya
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Şeker’in yatırımlarından birisi olan Panplast
Damla
Sulama
Sistemleri
Tesisleri’nin
üretimini yaptığı sulama borularıyla da suyun
rantabl kullanımının sağlandığını bildirdi.
Pazarlama stratejisine değinen Pankobirlik
Genel Başkanı Sayın Recep Konuk, bundan
10 yıl önce Konya Şeker’in pazarlama gibi
bir derdinin olmadığını ve sadece üretim
yaptığını belirterek, “Biz göreve geldikten
sonra üretimini hızlandırdığımız katma değerli
ürünlerin pazarlanması sorunu ortaya çıktı
ve bununla ilgili şirketimizi kurarak, geniş bir
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bayi ağı oluşturduk. Bizim asıl amacımız dış
pazardır. Dış pazara yönelik çalışmalarımız
devam ediyor” dedi.
Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep
Konuk,
üretimin
olmazsa
olmazlarımız
arasında bulunduğunu, ülkelerin üretimleri
üzerinden
birbirleriyle
rekabet
ettiğini
belirterek, “Artık, Türk’ün şanlı bayrağını
eskiden bizim söylediğimiz gibi başka ülkelere
dikemiyorsunuz.
Üreteceksiniz,
rekabet
edeceksiniz ve kaliteli ürünlerinizle o ülkelere
gireceksiniz. İşte bugünün dünyasının fetih

stratejisi, şanlı bayrağı dikmenin yeni şekli,
pazarlarda kurduğunuz hâkimiyettir, made in
Türkiye damgasıdır” diye konuştu.
Şeker pancarının doğal bir ürün olduğunu
ve tatlandırıcılara karşın metabolizmadaki
enziminin daha kolay olduğunu vurgulayan
Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep
Konuk, kendilerinin bulunduğu makam
gereği tatlandırıcılara yönelik söylenecek
sözlerin yanlış anlaşılacağını söyledi ve
bununla ilgili kamuoyunda akademisyenlerin
ciddi anlamda tartışmalarının bulunduğunu
belirterek, “Obezite sorunu yaşayan Amerika
bile doğal olan şeker pancarını kullanmaya,
tatlandırıcılara yasak getirmeye başladı. Bunun
da ülkemizde iyi anlaşılmaya başlandığını
görüyoruz” diye konuştu.
İstanbul
Sanayi
Odası
Başkanı
Tanıl
Küçük ise konuşmasında, Konya Şeker’de
bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade
ederek, “Öncelikle başkan beye çok teşekkür
ediyorum. Konya benim yabancısı olmadığım
bir il ve şeker sektörü de hiç yabancısı
olmadığım bir sektör. Şeker fabrikalarını
gezdim, ama buradaki dünyanın en modern
tesisidir. Çiftçiye yaptığınız, bölgeye yaptığınız
hizmet çok önemli. Ama hepsinden önemlisi
ülke ekonomisine hizmet yapıyorsunuz. Bunu
hep beraber gördük. Sizin adınız çok sık
duyuluyor, bilenler biliyor ama bunu görmek
çok daha farklı, yaşamak çok daha farklı. Ben
samimiyetle ülkem adına ülkemin bir ferdi
olarak ortaya koyduğunuz başarı için teşekkür
etmek istiyorum. Başarılarınızın da devamını
diliyorum” dedi.

Tarım Bakanlığı TAGEM Genel Müdürü Burak, Et ve Gıda Kompleksi inşaatını gezdi

Panagro Gıda Kompleksi
Türkiye’nin gururu olacak
Dünyanın en büyük et ve süt gıda kompleksi
entegre tesisleri inşaatını gezen Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı TAGEM Genel Müdürü
Doç. Dr. Mahsun Burak, Konya Şeker A.Ş.
tarafından gerçekleştirilen Panagro Et ve
Süt Gıda Kompleksi Entegre Tesisleri’nin
tamamlanması halinde Türkiye’nin gururu
olacağını söyledi.
Günde 4.200 büyükbaş ve küçükbaş hayvanın
kesiminin yapılacağı, günlük 1.000 ton sütün
işleneceği tesislerin, ülkemizdeki ciddi bir
sorunu or tadan kaldıracağını vurgulayan
Tarım Bakanlığı TAGEM Genel Müdürü Doç.
Dr. Mahsun Burak, “Et ve süt konusu Türkiye
için ciddi bir sektör. Bu sektör sorunların ve
spekülasyonların çok olduğu bir alan. Konya
Şeker’in inşa ettiği Panagro Et ve Süt Gıda
Kompleksi Entegre Tesisleri’nin tam kapasite
ile çalışması halinde hem ülkemizi, hem
de sektörü rahatlatacak bir tesis olacağına

inanıyorum” dedi.
Doç. Dr. Burak’a Hayvancılık Koordinatörü
Murat Gül ile Yavuz Kızılöz tesisleri gezdirdi.
Tesisleri gezdikten sonra bir değerlendirmede
bulunan
Burak, Konya Şeker’in aynı
kompleks içerisinde hem et, hem de süt
olarak iki ayrı tesisi bünyesinde bulunduran
dünyanın ilk üçünde yer alacak bir entegre
tesisi hayata geçirecek olmasının ülkemiz
adına sevindirici olduğunu kaydetti. Doç.
Dr. Burak, bu tesislerde gerçekleştirilecek
üretimin yanında ayrıca marka olayının da
gündeme geleceğini belir terek, “Konya
Şeker’de oluşturulacak marka uluslararası
arenada
adını
duyuracak.
Marka’nın
yanında bu tesislerin sağlayacağı istihdamı
da unutmamak gerekir. Bize anlatılanlara
bakacak olursak ciddi anlamda bir istihdam
sağlanacak. Bu tesislerde 1.500 kişinin
doğrudan, 500 kişinin de pazarlamasında

olmak üzere 2 bin kişinin iş ve aş sahibi
olması demek, ülkemizdeki ve özellikle de
Konya’daki işsizliğe büyük ölçüde çözüm
getirmesi demektir. Bu tesisleri ülkemize
kazandıran başta Pankobirlik Genel Başkanı
sayın Recep Konuk olmak üzere emeği geçen
herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.
Panagro Et ve süt Gıda Kompleksi Entegre
Tesisleri’nin devreye girmesiyle birlikte
yem sektöründe de ciddi bir gelişme
olacağını vurgulayan Doç. Dr. Mahsun
Burak, ülkemizde yem konusunda da
ciddi bir açığın bulunduğunu söyledi ve
yem temini sağlamayan hiçbir besici veya
hayvan işleticisinin karlı olmasının mümkün
görünmediğini bildirdi. Doç. Dr. Burak, bu
tür işletmelerde maliyetinin %70’ni yemin
oluşturduğunu ifade ederek, bu amaçla
tesislerde yemin mutlaka temin edilmesi
gerektiğini vurguladı.

111

Altınekin heyetinden, Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’a teşekkür ziyareti

Karanlıkları aydınlığa dönüştüreceğiz
Tarımsal
sanayi
tesislerini
ilçelere
yaygınlaştırarak, tarımsal üretimi arttırmayı
ve istihdamı yaygınlaştırmayı hedefleyen
ve bu çerçevede tüm yatırımlarını ilçelere
yapmayı bir görev sayan Pankobirlik Genel
Başkanı Recep Konuk’a, bölge halkının
temsilcilerinden tebrikler yağıyor.
Konya Şeker tarafından Altınekin ilçesine
yapılan Tohum Üretim Tesisleri, Beta
Tohumculuk Tesisleri ve son olarak inşaatına
başlanan Ham Yağ İşleme Tesisleri’nin
bölgelerine
yapılmasından
dolayı
teşekkürlerini bildirmek için Pankobirlik
Genel Başkanı Recep Konuk’u ziyaret eden
Altınekin, Dedeler ve Akıncılar Belediye
Başkanları ile Altınekin Ziraat Odası Başkanı
ve delegelerden oluşan bir heyet, ilçelerine
yapılan hizmetler için başkan Recep Konuk’a
plaket verdiler.
Altınekin Belediye Başkanı Ali Poçan ve
beraberindeki Dedeler Kasabası Belediye
Başkanı Mehmet Elmalı, Akıncılar Kasabası
Belediye Başkanı Muharrem Dere, Altınekin
Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu ile
Ziraat Odası delegelerinden oluşan heyetle
görüşen Pankobirlik Genel Başkanı Recep
Konuk, Anadolu insanının bu ülkenin emniyeti
olduğunu, onların da gelirden pay almaları,
varlıklarını katlamaları ve geliştirmelerinin en
az diğerleri kadar onların da hakkı olduğunu
belirterek, “Kalkınma lafla fitne üretmekle
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olmaz. İcraat ile olur. Hayata geçirmekle
mümkündür. Çok şükür kurumumuz bugün
Türkiye’nin en büyük 34. Kuruluşu olmayı
da bu anlayıştan dolayı oraya taşımış ve
oturmuştur. Bütün bu yapılanlar üreticilerin
refahı ve mutluluğu içindir. Onların geleceği
içindir” dedi.
Konya Şeker’in hızlı büyümesinden dolayı
ülkede birilerinin rahatsız olduğunu ve son
günlerde bu büyümeyi hazmedemeyenlerin
pervasızca saldırılara başladığını ifade eden
Recep Konuk şöyle konuştu;
“Bu kurumun çok büyümesi birilerini rahatsız
ediyor. Çünkü bu Konya Şeker büyüyerek
birilerinin ayağına basıyor. Biz çiftçiyi Konya
şeker olarak damla-sulamada koruyoruz.
Siz oraya girmeyin, üretmeyin diyorlar. Biz
gireceğiz ve üretmeye de devam edeceğiz.
Tohum sizin işiniz mi diyorlar? Ne işiniz
var sizin tohumla diyorlar? Tohumu biz
üreteceğiz. Tohum üreticinin en önemli
girdisidir.
Üretici tohumun içinde yer
alacaktır. Ve bundan da payını alacaktır.
Etliye- sütlüye karışmaya karar verdik dedik,
dünyanın en büyük et süt entegre tesislerinin
temelini Konya’da attık ama ardından da bir
çok kurum ve kuruluş ayağa kalktı. Sizin ne
işiniz var bırakın biz üreticiyi sömürmeye
devam edelim. Ama sömürülecek hali
kalmadı üreticinin.
Üreticiye biz sahip
çıkacağız, üretici daha da çok üretecek.

Siz üretmeyin diyorlar. Biz üretince de bu
kez ne yapıyorlar? Hemen saldırıyorlar
bize. Bir kılıf uyduruyorlar, top yekün
yükleniyorlar. Bunun örnekleri çok fazla.
Patatese karışmayın, sıvı şekere karışmayın,
biz üretelim diyorlar. İnsanların sağlığıymış,
çocukların geleceğiymiş umurlarında değil.”
“Anadolu insanı üretecek. Biz sadece
zirai üretim yapmayacağız. Biz sanayideki
üretimde de var olacağız. Oradan da payımızı
üretici olarak alacağız” diyen Pankobirlik
Genel Başkanı Recep Konuk, Altınekin’e
kurulan ham yağ fabrikasının da bunlardan
bir tanesi olduğunu, ancak tesislerin
Altınekin’e kurulmuş olmasının dışında
özellikle tüm Türkiye’nin bundan daha çok
faydalanacağını vurguladı.
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk,
kendisine teşekkür ziyaretine gelen Altınekinli
heyete daha sonra şunları söyledi;
“Tek bir gayretimiz, tek bir niyetimiz, tek bir
hedefimiz vardır; ülke insanının dünyadaki
üretimden pay almasıdır. Ülke insanımızın hak
ettiği yerde olması ve ayağa kaldırılmasının
alt yapısını hazırlamaktır.
Biz kaynak oluşturduk ve oluşturduğumuz
kaynaklarla yeni tesisler yaptık. Konya
Şeker’in yirmiye yakın fabrikasında kimsenin
tek kuruşu batmamıştır.
Ve Konya Şeker
1 miyar dolar yatırımın büyük bir kısmını
yaklaşık 700 milyon dolarlık bölümünü

bizatihi yapmış, hayata geçirmiş ve bedelini
ödemiştir. Bu yılda inşallah 300 milyon
dolarlık yatırımla, 1 milyar dolarlık yatırıma
Konya Şeker’i taşıyacağız.
Ancak biz bunları yaparken, bunu durdurmak
isteyen, buna mani olmak isteyen , ayağına
bastığımız birçok şirketin firmanın olduğunu
unutmayın
.
Konya’da
oluşturulmaya
çalışılan spekülatif çalışmaların altında da
bunların olduğunu unutmayın.
Bunlar bu
iyi gidişatı, doğru gidişatı durdurmak, kendi
menfaatlerini daha da güçlendirmek adına
pervasızca saldırılarına devam edeceklerdir.
Ama bizler inadına ülkemizin ve milletimizin
gelişmesi için yüreğimizi, gönlümüzü ve
ruhumuzu da bu işin içine koyarak bu
memleketi kalkındıracağız, üreticiyi tefeciliğe
fukaralığa mahkum ettirmeyeceğiz.
Bizi
burada Altınekin belediye başkanı, Ziraat
Odası başkanlarımız, belediye başkanlarımız
ilgili diğer temsilci arkadaşlarımız, kısaca
Altınekinli’leri burada topyekûn görmek,
bu kararlılığa olan desteğin ve buna olan
saygının da sonucudur diye düşünüyorum
ve desteğinizden dolayı da hepinize sonsuz
şükranlarımı sunuyorum.”
Pankobirlik
Genel
Başkanı
Recep
Konuk’un üreticilerin ziyaretinden duyduğu
memnuniyeti bildirmesinden sonra söz
alan Altıekin Ziraat Odası Başkanı Bekir
Kağnıcıoğlu ve beraberindeki Ziraat Odası
delegeleri, ilçelerine büyük hizmetleri bulunan
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’a bu
hizmetlerinden ve katkılarından dolayı plaket
vermek için buraya geldiklerini belirterek,
İlçemize, bölgemize büyük yatırımlar yaparak,
hem ilçemizin kalkınmasına ciddi anlamda
destek veren ve hem de bölge insanımızın
aş ve iş sahibi olmasını sağlayan sayın
başkanımız Recep Konuk’a sonsuz teşekkür
ediyoruz. Bizim burada bulunma sebebimiz

başkanımıza olan desteğimizdir. Biz her
zaman bize sahip çıkan, bizim sorunlarımızla
ilgilenen Recep başkanımızın yanındayız.
Çiftçi vefakardır, cefakardır. Kendisine sahip
çıkanı unutmaz. Bizim burada olmamız
başkanımıza olan desteğin bir ifadesidir”
dediler. Pankobirlik Genel Başkanı Recep
Konuk’un konuşmasının ardından söz alan
Altınekin merkez Belediye Başkanı ALİ
Poçan, bugünkü ziyaretlerinin ana sebebinin,
Konya Şeker’in ve Recep Konuk Bey’in
Altınekin ilçesine yapmış olduğu yatırımlara
bir teşekkür mahiyetinde olduğunu ifade
ederek, şu açıklamayı yaptı; “Altınekin’e
getirilen Beta Tohumculuk ve daha sonra yağ
fabrikası temelini atmak suretiyle , Altınekin’in
sosyo-ekonomik değerlerinin yükseldiğini
ve ileriye dönük çok büyük tarımsal
hareketlerin olacağını , tarımsal manada
üretim deseninin değişmesinde çiftçilerimize
çok büyük katkıda bulunacağına inanıyoruz.
Bu manada ilçeye yayılan hizmetlerin,
kooperatif üyelerinin bulunduğu ilçelere

yapılması Konya Şeker ve Recep Konuk
başkanın yaptığı büyük hizmetlerdendir. Biz
bu manada başkanı onore etmek için beraber
olduğumuzu bir defa daha bildirmek için
burada toplanmış bulunmaktayız.”
Ali Poçan’dan sonra söz alan Dedeler
Kasabası Belediye Başkanı Mehmet Elmalı
ve Akıncılar Kasabası Belediye Başkanı
Muharrem Dere ise düşünceleri şöyle
paylaştılar; “Bugün Konya Şeker’e ve
Pankobirlik Genel Başkanımız sayın Recep
Konuk Beyi ziyarete geldik. Konya şeker’in
çalışmalarını ikiye bölmemiz lazım. Sayın
başkandan önce ki durum ve sonra ki
durum diye. Mevcut Başkanımız Recep
Konuk’un seçilmesiyle Konya Şeker fabrikası
bir ivme kazanmıştır. O ivme ile beraber
çiftçide cebinde para bulmuştur. Adeta her
eve bir istihdam ortamı sağlanmıştır. Bunun
en basit örneği, kendisinin de öyle bir tabiri
var hoşuma gitmişti, “biz etliye-sütlüye
karışıyoruz” demişti. Ben sayın başkanın
etliye- sütlüye karışmasını seviyorum.”
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Konya Şeker ve Microsoft
ortak sinerji oluşturabilir
Microsoft CEO’su ve beraberindeki heyet, Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’u ziyaret etti
Konya’daki
şirketlerle
ortak
toplantılar
düzenlemek
üzere
Konya’da
bulunan
Microsoft’un CEO’su ve beraberindeki heyet,
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’u
makamında ziyaret etti. Ziyarette, ortak
işbirliklerinin oluşturulması konusunda fikir
alış-verişi yapıldı.
Microsoft CEO’su Tamer Özmen, Genel Müdür
Yardımcıları Mustafa Çağan, Münir Kundakçı,
Kobi Enerji İcra Kurulu Başkanı Ayhan Kaymaz
ve Kobi Enerji Yönetim Kurulu Üyesi, Konya
Çimento Beton Santralleri Genel Müdürü
Ali Umur’u, Anadolu Birlik Holding CEO’su
Hamdi Bağcı ile birlikte makamında ağırlayan
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk,
Microsoft’un
yöneticilerinin
ziyaretinden
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuk,
iki şirketin üreteceği katma değerle insanlığa
nasıl bir katkı vereceği noktasında ortak
sinerjiler oluşturulacak işbirliklerine açık
olduklarını söyledi.
Konya Şeker’le ve ülke tarımıyla ilgili kısa bir
değerlendirmede bulunan Pankobirlik Genel
Başkanı Recep Konuk, “Gıda güvenliği ve
stratejisinde temel teşkil eden ülkenin zirai
verimliliğinde coğrafyanın bize bahşettiği
üstünlükler var” diyerek, konuşmasını şöyle
sürdürdü;
“Mesela, dünyada 12 bin endemik çeşit var
ve bunun bütün Avrupa Kıta’sında sayısı
2500 iken, biz de bu rakam 3900, 4 bine
yakın. Yani bu şu anlama geliyor; Siz gıda
da ekvator kuşağında yetişen ürünler dışında
neyi üretecekseniz tamamını bu coğrafyada
üretebilirsiniz. Böylesine müthiş bir alt yapı
var. İşte bu kurum tam olarak ülkenin bu
potansiyelinin açığa çıkarılmasını, ülkemize
katma değer olarak dönüştürülmesini, özellikle
burada üretilen ürünlerin markalaşmasını ve
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dünyadaki pazarda yerini almada çok önemli
görevler ifa eden bir kuruluştur diyebiliriz.
Ayrıca Konya Şeker’in bir diğer özelliği
de;
ürettiği katma değerini kendi tabanı
ile paylaşıyor olmasıdır. Yani tabanla tavan
arasındaki gelir açıklığının daraltılmasında
çok önemli bir görevi de ifa ettiğini rahatlıkla
söyleyebilirim.
Biz düne kadar yerel hatta il düzeyinde bir
firma iken bugün Türkiye çapında, hatta
küresel oyuncu olma yolunda dünya ile yeni
birliktelikler kuran, dünyayla karşılıklı teknoloji
ve bilgi transferinde de ürünlerini geliştiren,
insanlarımızın zenginliğine zenginlik katma
noktasında büyük bir gayret ve çabanın
içerisindeyiz. Zaten son 10 yılda geldiği nokta
da bunun en güzel göstergesidir. Bugün
Konya Şeker son 10 yılda yaklaşık 2012 yılı
sonu itibariyle 1 milyar dolarlık yatırımı da
tamamlamış olacaktır.”
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk,
ülkemizin yarınlarda gıda ile ilgili stratejik
üstünlüğünün oluşturulmasında çok önemli
görevleri yerine getirdiğini ve gıdada zincirin
tüm halkalarına sahip bir şirket olduklarını
vurguladı ve, “Yani tohumla başlayan, sulama
sistemleri ile devam eden, sonra bunun zirai
faaliyetlerini çok nitelikli olarak sağlayan,
buradaki üretimi sanayi ürününe dönüştüren
sonra o’nu katma değerli hale getirerek Pazar
ve kabiliyetleri ile birlikte bu zincirin bütün
halkalarında olan bir şirketiz. Dolayısıyla hem
gıda güvenliğini, hem ürünlerin değerli hale
getirilmesi, hem de Üretimin sürdürülebilirliği
noktasında çok önemli görevleri ifa ettiğini
rahatlıkla ifade edebilirim” diye konuştu.
“Türkiye’deki başarınızı biliyorum. Dışarıdaki
çalışmalarınıza baktım çok mutlu oldum.

Ancak sizden beklentim şudur” diyen Recep
Konuk konuşmasını şöyle tamamladı;
“Bu birikiminizi kullanmada elbette şirket
endeksli kaygılarınız olacaktır. Bu iş hayatının
bir zorunluluğudur.
Orada çalışıyorsunuz,
oranın menfaatleri için elbette gayret
göstereceksiniz. Ama benim istediğim bu
gayreti diğer kurum ve birimlerle birlikte
koordine ederek hem kazandığınız hem de
kazandırdığınız bir aralıkta olmalı. Sizler
büyürken
beraber
olduğunuz
firmaları
da büyüterek yani, birlikte büyüyerek
yeni
sinerjilerde
oluşturabileceğimizi
düşünüyorum. Tekniğinizin bizim birçok ilgili
alanda kullanıldığına vakıf olmuşunuzdur.
Bundan sonrasında ne yapılabilir, inşallah
önümüzdeki günlerde bunu istişare edelim.
Birlikle çalışalım, birlikte yeni katma değerler
üretelim. O zaman bu ziyaretler anlamlanır.
Yoksa hoş geldiniz, güle güle olur.”
Microsoft CEO’su Tamer Özmen’de ziyarette
yaptığı konuşmada, “Konya Şeker, sizin
getirdiğiniz vizyon ve icraatlardan dolayı
Türkiye’de çok farklı bir yerde.” diyerek şunları
söyledi;
“Biz bugüne kadar bu sektörlere odaklanmadık,
bankalara gittik, İstanbul’da ki şirketlere gittik.
Bizim bu anlamda ilk önemli toplantımız
sizlerle. Burada, sizin şirketiniz üzerinden bir
başarı hikayesi yaratabilirsek bunu Türkiye’nin
projesi yapma şansımız var. Burada yakalanan
başarı Türkiye’deki tarımı ve ekosistemi
geliştirebilir. İzninizle ben döner dönmez ne
yapabiliriz araştırmasını yapmak istiyorum.
Yaptığımız her yatırımı da inşallah memlekete
çok iyi geri dönüşüm getiren bir proje haline
getirirsek bizi başka bir şey memnun edemez.
Verimli bir görüşme oldu, ayırdığınız zaman
için teşekkür ederim.”
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911 Konya Şeker çalışanı

organlarını bağışladı
Toplumun organ bağışına bakış acısını doğru
yönde geliştirmek için önder ve örnek olacak
kurumlara ihtiyaç var. Bu aşamada KONYA
ŞEKER fabrikası yöneticileri ve çalışanlarına
bir teşekkürü borç biliyoruz. Pankobirlik
Genel Başkanı ve Konya Şeker Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Recep Konuk önderliğinde
başlatılan organ bağışı kampanyasına, Konya
Şeker ve Çumra Şeker Entegre Tesisleri
çalışanları katıldı. Organ bağışı kampanyası
çerçevesinde başlatılan çalışma sonucunda,
911 Konya Şeker çalışanı organlarını
bağışladılar.
Üretim devi olan bu nadide kuruluşumuz
Türkiye’nin yegâne sorununun üretim olmadığının bilinci ile
• Konya nüfusu kadar fidan dikimi hedefini

listesindeyken organ bulamadığı için solan
fidanların yeşermesi, tekrar hayata dönmesi
mümkün olacaktır. Türkiye’de kurumsal olarak
en büyük yardımı yapan 911 çalışanın organ
bağışı ile öncü kuruluş olan Konya Şeker
yönetimine ve çalışanlarına, bu kampanyaya
liderlik yapan Pankobirlik Genel Başkanı Sayın
Recep Konuk’a teşekkür ederiz. Bu yolda
Organ Nakli Koordinatörleri Derneği olarak
bizler de KONYA ŞEKER’ le beraber yol almaya
hazırız.
Hepinizin yüreğine sağlık.				
		
Dr. Melih AZAP		
		
Konya Numune Hastanesi		
		
Organ Nakli Koordinatörü

Türkiye’de kurumsal olarak en büyük yardımı yapan 911 çalışanın
organ bağışı ile öncü kuruluş olan Konya Şeker yönetimine ve
çalışanlarına, bu kampanyaya liderlik yapan Pankobirlik Genel
Başkanı Sayın Recep Konuk’a teşekkür ederiz.

“

“

aşmış ülke nüfusu kadar fidan dikimi gibi dev
bir hedefe koşmaktadır.
• Pancarla beraber fabrikaya gelen toprak,
yeniden kazanılmak amacıyla tekrar tarlaya
dönecek şekilde projelendirilmiştir.
• İlköğretimden üniversitelere kadar her
kademedeki eğitim kurumlarına destek
vermeye devam etmektedir.
• Konya Şeker Spor Kulübü’nü kurmuş ve
kulüp bünyesinde futbol takımı, bisiklet takımı
ve güreş takımını aktif hale getirmiştir.
Konya Şeker;
çalışanlarının yanında
bünyesinde
bulunan
çiftçi
ve
diğer
emekçilerine organ naklinin ne denli kutsal
ve gerekli bir vazife olduğunu anlatmaya
devam etmektedir. Bu takdire şayan çabaları
neticesinde belki de her yıl organ bekleme
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Konya Şeker’den,
engellilere bir destek daha
Konya Şeker A.Ş., 50 bedensel engelliye düzenlenen
törenle akülü tekerlekli sandalye hediye etti
Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep
Konuk, Türkiye Sakatlar Derneği Konya
Şubesi’ndeki törende, hayatın engelliler için
çok zor olduğunu söyledi.
Engellilerin hayatlarını daha kolay yaşamaları
adına herkesin bir şeyler yapması gerektiğini
vurgulayan Konuk, “Millet ve aile olmanın
bize verdiği yükümlülükler var. Hiçbirimizin
engellilerin yanında olmama, küçük de olsa
katkı vermeme lüksü yok’’ dedi.
Konuk, Türkiye’de 8 milyona yakın engelli
olduğunu, engellilere yönelik hizmetlerin
hergün artarak devam ettiğini belirterek,
şunları kaydetti: “Şehirlerimizde son yıllarda
engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılımını
kolaylaştıracak sesli sinyalizasyon, engelli
asansörü, rampalı merdiven ve kaldırım gibi
altyapı düzenlemeleri yapıldı. Ancak ülkemizin
hala büyük bir bölümünde engellilerin
sosyal hayata ve iş hayatına katılımına fiziki
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engeller, engel olmaya devam ediyor. Yani
yapabildiklerimiz var, yapamadıklarımız var,
yapacaklarımız var.’’
Konya Şeker olarak sosyal sorumlulukları,
sosyal zorunluluk olarak algıladıklarına
değinen Konuk, bu sorumluluğu yerine
getiren bir anlayışın temsilcileri olduklarını
bildirdi.
Konuk, tüm kurumların üzerine düşen
görevleri yerine getirirken cömert davranması
gerektiğini ifade ederek, “Bu ülkede birlikte
yaşayacaksak, zorlukları, kolaylıkları, sevinçleri ve kederleri lafla değil bizzat icra ederek
birlikte yaşamalıyız. Gününüzün bu anlamda
kutlu olmasını diliyorum’’ diye konuştu.
Daha sonra Türkiye Sakatlar Derneği Konya
Şubesi Başkanı Ahmet Mıhçı, desteklerinden
dolayı Konuk’a teşekkür plaketi verdi.
Törenin sonunda engellilere akülü tekerlekli
sandalyeleri teslim edildi.

Ahmet MIHÇI
Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi Başkanı

Ahmet MIHÇI

Ahmet bey öncelikle kenedinizi tanıtır
mısınız?
1961 İsmil doğumluyum. Orta okulu 1976
yılında İsmil’de bitirdim. 1976 ekim ayında
Konya’da serbest muhasebeci çıraklığına
başladım. Bugüne kadar çıraklık ustalık
dönemini bitirdik. Bu esnada beni Konya
sakatlar derneği başkanlığına kadar olan
sürece atan şey özürlü olmamdır. Kendi
çektiğim sıkıntılardan dolayı başka özürlü
arkadaşlarımızın sıkıntılarına çare olabilmek
için biz bu yola çıktık. Asıl yola çıkışımız,
derneğin kuruluşu 1981 yılında yedi arkadaş
olmamız gerekirken yedi arkadaş bulamadık.
Yedi arkadaşın yerine beş özürlü iki kişiyi
de fahri üye ederek derneği kurduk. Ama
hamdolsun şimdi derneğimizin üye sayısı
iki binleri aştı. Toplumda, konya da kendini
varsaydıran, kendinin varlığını hissettiren bir
gelenek haline geldi. Derneğimizi var ederken
özverili bir şekilde çalıştık. Kurucu olan yedi
tane arkadaşımızdan çıtayı büyüttük ve otuza
çıkardık. Birbirimizden hiç kopmadık, sürekli
bir şekilde hayatı devam ettirdik. Akabinde asıl
derneğimizin kuruluş amacı özürlüleri topluma
kazandırmak, özürlüleri sokağa taşımak yani
diğer bir tabirle özürlü evde değil sokakta
olmalıdır. Ve bugüne kadar hamdolsun bizler
bu işi başardık. Akülü tekerlekli sandalyeler
sayesinde ve kendilerine gelen özgüven ile

birlikte özürlü kardeşlerimiz şu an sokaktalar.
Özürlüleri sokağa taşıma çalışmaları sürerken
bir de Pankobirlik genel başkanımız Sayın
Recep Konuk katkılar verince, toprağın
dostu, bizim özürlülerimizin gönül dostu,
gönlümüzden çıkartıp atamayacağımız bir
dostluk kurduğumuz için, 2008 yılı için
30 tane, 2011 yılı için 50 tane akülü araba
verdi. Bunların hepsinin üst üste katlayacak
olursak bize büyük bir destek ve bizim
gönlümüzde ve özürlü camiasının gönlünde
bir taht kurdu. Nasıl ki bir köylünün kalbinden,
kafasından bir Recep Konuk çıkmıyorsa bizim
özürlülerimizden de çıkmıyor. Çünkü bizim
özürlü camiamızın beynine altın harflerle
yazıldı. inşallah recep konuk başkanımızdan,
köylünün tahtına geçtikten sonra bizim de
bahtımıza, bizi de daha yükseklere götürme
arzusunda olduğu için her yıl belirli bir şekilde
özürlülerimizi sokağa taşıma çalışmalarında
bizi de unutmayacağını biliyoruz.
Bu zamana kadar Recep Konuk Beyin
akülü araba haricinde derneğinize bir
desteği oldu mu?
Biz talep etmedik. Çünkü bize esas
önemli olan ayak. Biz or tapediyiz sokağa
çıkamıyoruz. Recep Konuk başkanımızın
bize vermiş olduğu ayak bize yetiyor zaten.
Elli tane özürlüyü sokağa taşımak ne

demek biliyor musunuz? Bu elliden 300 kişi
faydalanıyor. Bugün bir tekerlekli sandalyeye
muhtaç olan birisi en az iki kişi ile hayatını
devam ettirir. Ama arabası olan bir kişi kendi
başına hayata devam edebilir. 3 kişi nerde bir
kişi nerde? Arabası olanlar çarşıda geziyor
görüyorsunuz. Hiçbir tanesinin yanında
kimse olmayabiliyor. Ama tekerlekli sandalye
ile gezen iki kişi ile geziyor. Yardımcıya
ihtiyacı var. Ama Recep Konuk ‘un bize
vermiş olduğu akülü tekerlekli sandalye ile
yanında yardımcıya gerek kalmadan geziyor.
Kendi evinden çıkacak binecek. Benzin derdi
yok, mazot derdi yok, ceyrana takacak
sadece. Çok da ceyran yakmaz zaten. Bu bizi
toplumun içerisine daha da fazla itmiş oldu.
Bunları unutmak, bunları silip atmak hayatta
mümkün değil.
Recep Konuk’a şükran plaketi sundunuz.
Neden şükran plaketi?
Benim gönlümde daha üstü olsaydı ben onu
takdim ederdim. Biz bunları unutamayız.
Unutmamız mümkün değil. Çünkü yıllardır
bize iyilik edenleri biz unutmadık. Recep
Konuk’un iyiliği daha da kademeli olunca hiç
unutulmaz. İnşallah başka değerli plaketler de
vermek isteriz. Ama şükran plaketinin üzerine
başka değerli plaket olursa onu da veririz.
Gönül ister bir altın madalya verelim…
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Konya Şeker’in

reklam yıldızı gerçek çiftçiler

Bir çiftçi kooperatifi olan Konya Şeker, kolektif sermaye ve dayanışmayla 12 yılda, 40 milyon dolar
borçluyken tamamı özkaynaklarla 700 milyon dolarlık yatırım yapmayı başararak küresel bir sanayi
şirketine dönüştü. Türkiye’nin 34. büyük sanayi devi Konya Şeker, reklam kampanyası ile de fark yaratıyor
Reklam filmlerinin ilkinde, bir grup çocuk
imkânsızlıklar içinde pes etmek yerine köyün
her yerinden farklı eşyalar toplayarak bunlardan
müzik aletleri yapıyor. Kimisi eski bir tenekenin
dibini kesiyor, kimisi evde bulduğu bir tahta
parçasını getiriyor, kimisi kuzuyu orkestraya
renk katmak için çalıştırıyor. Çocukların kendi
yaptıkları müzik aletlerini kullanan ve köyün
çocuklarından
oluşan
orkestranın
müzik
yapmaya başlaması ile köylülerin yaşadıkları
sevinç ve alkışlarla verdikleri destek film
karelerine yansıyor, gözyaşlarını tutamıyor.
Filmde, çocukların azmi ve başarısını umut dolu
gözlerle izleyen köylülerin arkasından Konya
Şeker üretim tesisleri görülüyor. Çiftçilerin güç
ve gönül birliği yaparak kurduğu Konya Şeker’in
diğer reklam filmlerinde ise şeker pancarından
şeker, çikolata, yem, süt, peynir, sıvı şeker ve
enerji üreten çiftçileri temsilen Ahmet Emmi,
Mehmet Efendi, Mustafa Amca, Fatma Teyze
ve Ali Emmi rol alıyor. 5 farklı reklam filminin de
finalinde Konya Şeker’in gerçek sahibinin 900 bin
çiftçi olduğu vurgulanıyor. Ortaklarının tamamı
çiftçilerden oluşan Konya Şeker’in diğer reklam
filmlerinde ise kurumun ortaklarını temsilen rol
alan çiftçilerin günlük işlerinin dışında Konya
Şeker nezdindeki girişimcilik özelliklerine atıf
yapılıyor. Konya Şeker’in hissedarı 17 Pancar
Kooperatifine üye olan ve Türkiye’nin dört bir
yanında çiftçilikle geçimini sağlayan 900.000
üreticiyi temsilen reklam filminde rol alan
Ahmet, Mehmet, Mustafa ve Ali Beyler ile
Fatma Hanım gerçek hayatta da köyde yaşıyor
ve film bir kurgudan ziyade onların günlük
yaşamda yaptıkları işleri izleyiciye yansıtıyor.
Reklam filminde, kendilerininki ile benzer bir
hayatı sürdüren 900.000 üreticiyi temsil eden
çiftçilerin aynı zamanda Konya Şeker hissedarı
olmaları hasabiyle Türkiye’nin 34’üncü büyük
sanayi kuruluşunun sahibi olduklarına, ülkemiz
pazarında tüketilen dondurulmuş parmak
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patatesin ¼’ünün üretimini gerçekleştirdiklerine,
dünyanın en büyük ve en modern et ve süt
entegre tesislerini kurduklarına, Türkiye’nin en
lezzetli çikolatasını ürettiklerine, 7 milyon ağaç
diktiklerine ve hedeflerinin Türkiye nüfusu kadar
fidanı toprakla buluşturmak olduğuna vurgu
yapılıyor. 5 farklı reklam filminin de finalinde film
karelerinde görünen üreticinin Konya Şeker’in
gerçek sahibi 900 bin çiftçiden sadece biri
olduğu belirtiliyor.
‘Oyunculuğa gerek yok
doğru olanı verdiler’
Çekimlerin hem filmin çekildiği köy halkı için
hem de Konya Şeker için çok heyecanlı geçtiğini
belirten Anadolu Birlik Holding CEO’su Hamdi
Bağcı, konuyla ilgili şunları söyledi: “Reklam
filmimizin senaryosu Konya Şeker’in başarı
öyküsü ile şekillenmiş oldu. Ajansa verdiğimiz
briefde ve gerçekleştirdiğimiz toplantılarda

Anadolu topraklarından yükselen ve Türkiye’nin
34. sanayi devi olan Konya Şeker’in nasıl bu
günlere geldiği üzerine yoğunlaştık. Çıkan
mesaj tekti, Konya Şeker imkânsızı başarmıştı
ve ajansımız da bu mesaj üzerinden reklam
filmimizi kurguladı. Reklam filminin çekimleri
ise oldukça heyecanlıydı. Reklamda gerçek
çiftçilerin yer alması bizim için özellikle büyük
önem taşıyor. Zira onlar Konya Şeker’in sahibi,
Konya Şeker’in başarısının altına desteği,
emeği ile alın teri ile imza atan 900 bin çiftçiyi
temsil ediyorlar. Hiçbir oyunculuk deneyimi
olmamasına rağmen bizim mesajımızı en doğru
onların vereceğine inandığımız için gerçek
çiftçiler reklam yıldızlarımız oldu. Çekimler
muhteşem bir atmosferde gerçekleşti. Köy halkı
çekimler boyunca bizlere yardımcı olabilmek için
elinden gelen gayreti gösterdi ve onların büyük
emeği ile bu reklam filmleri oluşturuldu.”
Konya Şeker’in dünyada örneği olmayan bir
çiftçi kuruluşu olduğunu ve örnek bir model
teşkil ettiğini vurgulayan Bağcı, “Konya Şeker,
son dönemde tarım sektörünün gündemine
oturmuştur. Çünkü bir çiftçi kuruluşu olan
Konya Şeker’de uygulanan model üreticiden
başlayarak üretime oradan da sanayiye doğru
uzanmakta ve örnek teşkil etmektedir. Ayrıca
Konya Şeker’in en büyük amacı üretici ortağı
çiftçilerinin refah düzeyini arttırmaktır. Reklam
filmimiz de Türkiye’nin üreten gücünün nasıl
bu günlere geldiğini ve şuan nerede olduğunu
özetlemektedir” dedi.
Kampanya Publicis Yorum reklam ajansının
imzasını taşıyor. Reklam filmlerini, imkânsızlıklar
içinde kol gücüyle kendi uçağını yapmak için
mücadele eden Doğan ustanın hikâyesini
anlattığı “Usta” filmi ile tanıdığımız Bahadır
Karataş yönetti. Kampanya, televizyonun yanı
sıra yazılı basın ve internette de yer alıyor.

Gerçek çiftçiler ve çocuklarının rol aldığı 6 farklı reklam filminde, Konya Şeker’in
sahibi olan 900 bin çiftçinin zorlukları aşarak imkânsızı başardığı anlatılıyor. Ayrıca
Konya Şeker reklamlarında şeker, çikolata, sıvı şeker, gibi ürünleriyle doğallık iddiasını
sürdürürken reklamında da gerçek çiftçileri oynatarak sahicilik mesajını pekiştiriyor.

Bütün ürünlerinde
katkısız ve doğal üretim
yaklaşımını benimseyen
Konya Şeker, bu
iddiasını reklamlarında
şeker, çikolata, sıvı
şeker, dondurulmuş
patates, et-süt gibi
ürünlerin üretiminde
kullandığı tarımsal
girdileri üreten gerçek
çiftçileri oynatarak
mesajını pekiştiriyor.
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İhracatta
Konya Şeker Damgası
Konya Şeker, Anadolu’da ihracatını artıran
en büyük şirketler arasındaki yerini aldı
Türk Ekonomi Bankası(TEB) ile Ekonomist Dergisi’nin Turkcell desteğiyle gerçekleştirdiği
ve bu yıl 8.kez düzenlenen “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasında, Anadolu’da
ihracatını en çok ar tıran şirketler sıralamasında Konya Şeker ilk 3’e girdi.

Bu yıl yapılan “Anadolu’nun En büyük 500 Şirketi” araştırmasına
İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde faaliyet gösteren firmalar
değerlendirildi. Araştırma kapsamında firmalar ciro, net satışlar,
vergi öncesi kar, ihracat tutarları ve özsermayelerine göre sıralandı.
Değerlendirme sonucunda, “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi”
sıralamasında Kromsan Çelik birinci olurken, ihracatını en çok artıran
şirketler sıralamasında Bursa’dan Asil Çelik ilk sırayı aldı. Geçtiğimiz yıl
30’un üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren ve ihraç ürünlerinin çeşidi
ile ihracat portföyünü sürekli genişleten Konya Şeker ise ilk üçe girmeyi
başardı. İSO değerlendirmesinde Türkiye’nin en büyük 500 sanayi
devi sıralamasında 34. Sırada yer alan Konya Şeker, Anadolu’nun 500
büyük şirketi araştırmasında ihracatını en çok arttıran 3 şirketten biri
olarak sıralamada yerini alırken, gösterdiği çarpıcı performans ile iş
dünyasının da dikkatini çekmeye devam ediyor.
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın katılımıyla Anadolu’nun En Büyük
500 Şirketi araştırmasında ilk 5’e giren şirketlerin temsilcilerinin
kürsüye çıktığı ödül töreninde, Konya Şeker adına ödülü Panek Genel
Müdür Yardımcısı Hakan Kayra alırken, törene Bakan Çağlayan’ın yanı
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sıra dereceye giren şirketlerin temsilcileri ile TEB Genel Müdürü Varol
Civil, Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, Boydak Holding ve Sanko
Holding yöneticileri katıldı. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, törende
yaptığı konuşmasında, dünyada gelişmiş ülkelerin yerini gelişmekte
olan ülkelere bıraktığının altını çizerek, “Anadolu Kaplanları”nın da
Türkiye ekonomisindeki payının arttığına dikkat çekti.
Çağlayan, 2011 yılının ilk 9 ayında İstanbul toplam ihracatın %
45.5’ini yaparken, Marmara bölgesinin dahil edilmesi halinde bölgenin
ülkemizin toplam ihracatındaki payının % 57.5’e ulaştığını, toplam
ihracatımızın % 42.5’ini ise Anadolu’nun gerçekleştirdiğini vurguladı.
Anadolu’daki şirketlerinin toplam ihracatımız içindeki payının 2002
yılında % 25 olduğunu hatırlatan Bakan Çağlayan, Anadolu’nun toplam
ihracatımız içindeki payının yükselmesinde Konya, Trabzon, Bursa
ve Gaziantep’in rolü olduğunu ve bu illerin rakamın yükselmesinde
önemli başarılar elde ettiklerini söyledi. Bakan Çağlayan, 2002 yılında
İstanbul dışındaki 80 ilin ihracatının 15 milyar dolar olduğunu ifade
ederken, 2010 yılında bu illerin ihracatının 60 milyar doları bulduğunu
kaydetti.

Konya Şeker’den

baklava ve kadayıf şerbeti
Türk tarımına ve tarımsal sanayiye sağladığı katkılarla adından övgüyle söz ettiren Konya Şeker’in, innovatif
ürünler alanında da ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak ürünlere yönelmesi ve üretimini yaparak piyasaya
sürmesi dikkat çekmeye devam ediyor. Konya Şeker’in innovatif ürünlerinden oluşan ve tamamen bir AR-GE
çalışması olan sıvı şekerden elde edilen baklava ve tel kadayıf şerbeti, merkezi İstanbul’da bulunan
Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği üyelerine tanıtıldı. Kısa adı BAKTAT olan Baklava ve Tatlı
Üreticileri Derneği üyelerinin katılımıyla Bakırköy Titanic Otel’de gerçekleştirilen
organizasyonda, Konya Şeker’in Çumra Şeker Entegre Tesisleri’nde üretimini
yaptığı baklava ve tel kadayıf şerbeti hakkında detaylı bilgiler verildi.
Titanic Otel’de düzenlenen tanıtım yemeğinde baklava ve tel
kadayıf şerbeti hakkında bilgi veren PANEK Genel Müdürü Haluk
Kayaaslan, “Panek, Konya Şeker ürünlerinin satış ve pazarlama
faaliyetlerinin yapılması için kuruldu. Ürün yelpazemizi, endüstriyel
şeker, paketli kristal ve küp şeker, çikolata çeşitleri ve dondurulmuş
patates oluşturuyor. Baklava ve tel kadayıf şerbeti de bunlardan biri.
Yüzde 100 pancar şekerinden üretilen, GDO içermeyen baklava
ve tel kadayıf şerbeti Türkiye’de bir ilk. Doğal oluşu, kullanım ve
saklama koşullarının kolaylığı sayesinde baklava üreticilerinin işini
kolaylaştıracak ve vazgeçilmez bir ürün olacak.” dedi.
Baklava ve tel kadayıf şerbeti ile ilgili BAKTAT üyelerine detaylı bilgiler
veren Sıvı Şeker Üretim Şefi Fuat Akay ise, “Şerbetin üretildiği sıvı
şeker tesisi, Mayıs 2006 tarihinden beri faaliyet gösteriyor. Tesisimiz
ilk kurulduğunda, günlük 220 ton sıvı şeker üretim kapasitesi vardı.
Ürünlerimize gelen yoğun talep nedeniyle kapasite artırımına gittik
ve tesisin sıvı şeker üretim kapasitesini günlük 450 ton, invert
şeker üretimini de günlük 50 tona çıkardık” diye konuştu. 2010
yılında Karaköy Güllüoğlu ve Nadir Güllü ile birlikte yürütülen AR-GE
çalışmaları sonucunda baklava ve tel kadayıf şerbetini geliştirdiklerini
belirten Üretim müdürü Akay konuşmasını şöyle sürdürdü; “Baklava
ve tel kadayıf şerbeti, sıvı şeker tesisinde elde edilen sıvı şeker ve
invert şekerin belli oranlarda karıştırılmasıyla elde ediliyor. Sıvı şeker,
içinde yüzde 67 kuru madde olan tamamı sakkaroz olan bir üründür.
İnvert şeker, içinde yüzde 72 kuru madde olan yüzde 66’sı invert olan
üründür. Baklava ve kadayıf şerbeti, kullanıcılara büyük avantajlar
sağlıyor. Müşteri için kullanım kolaylığı sağladığı gibi enerji ve zaman
tasarrufu sağlamaktadır ve üretimin hiçbir aşamasında katkı maddesi
kullanılmamaktadır.”
Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği 2001 yılından beri, baklavayı
uluslararası alanda tanıtmak, baklava üretiminin kalitesini ve miktarını
arttırmak için faaliyet gösteriyor. BAKTAT Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Yıldırım, baklavayı geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez
bir parçası ve tatlıların sultanı olarak nitelendirdi. Baklavanın günlük
tüketiminin İstanbul’da 150 ton, Türkiye genelinde ise 500 ton
olduğunu sözlerine ekleyen Yıldırım, ”Baklava ihracatı her geçen gün
artıyor. 2001 yılında 292 bin dolar olan baklava ihracatı, 2008’de 2,5
milyon dolara ulaştı, 2009’un ilk yarısında ise 234 bin dolardı. Baklava
ihracatının en çok yapıldığı ülke ise Yunanistan’dır” şeklinde konuştu.
Sağlık mı, ağız tadı mı ikilemine son. Hem ağız tadı hem sağlık
Bu arada, toplantıda ülkemizde de kullanılan nişasta bazlı (NBŞ)
tatlandırıcıların insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğine dair bilim
adamlarının açıklamalarının tüketicilerde bir hassasiyet oluşturduğu,
konunun gündeme gelmesi sonrası tüketicilerin aldıkları baklava
ve şerbetli tatlılarda pancar şekeri mi, NBŞ mi kullanıldığını özellikle
sordukları belirtildi. Bu açıdan Konya Şeker tarafından üretilen ve şeker
pancarından üretilen sıvı şekerin, tamamen doğal olması nedeniyle
nişasta bazlı tatlandırıcılar nedeniyle geleneksel tatlılarımıza karşı
sektörde ve tüketicide oluşan tedirginliği gidererek, sağlık mı, ağız
tadı mı ikilemine son vereceği katılımcılarca vurgulandı. Meşrubat ve
tatlı sanayinde kullanılan sıvı şekerin hem sağlıklı ve doğal bir ürün
olması hem de kullanım kolaylığının olması nedeniyle daha çok tercih
edildiğinin dile getirildiği toplantıda, doğal, kaliteli, hijyenik, pastörize
ve mikroorganizmalardan arındırılmış sıvı şekerin kısa süre içerisinde
şerbetli tatlı imalatında tatlandırıcıların önüne geçeceği belirtildi.
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Üreticinin yeni gelir kapısı;

KANOLA
Tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticilerin Konya
Ovası’nda üretebileceği ürün sayısını alternatif ürünler ile
çeşitlendirerek çiftçinin gelirini arttırmayı amaçlayan ve bu
amacı gerçekleştirmek için tarımsal AR-GE çalışmalarına
büyük önem veren Konya Şeker, 6 yıl önce başlattığı kanola
üretimi deneme çalışmalarını başarıyla sonuçlandırdı

Mülteci bir bitki olan Kanola ile Anadolu insanının
tanışması bir hicret sonucunda olmuştur.

KANOLANIN ÖNEMİ
Bitkisel yağ kaynağı olarak Kanola II. Dünya
savaşı sırasında Bulgaristan ve Romanya’dan
gelen göçmenlerle kolza adı ile ülkemize girmiş ve
Trakya’da ekim alanı bulmuştur.
Kanola, verimli ve iyi drenajlı topraklara ihtiyaç
duyar. Havanın güneşli olduğu günler ve soğuk
geceler kanola yetiştiriciliği için uygundur. Kanola
300-2800 mm yıllık yağışa ve 4,2-8,2 pH4’e
toleranslıdır. Toprak derin yapılı, iyi drenajlı, su
tutma kapasitesi yüksek ve derin olmalıdır. Kışlık
çeşitler Trakya, Marmara, Ege ve Güney Anadolu
bölgelerinde eylül-ekim tarihleri arasında ekim
yapılabilir. Uygun tarihlerde ekim yapıldığında kanola
iyi bir çıkış yapar. Kışa 4-6 yapraklı rozet döneminde
girer ve kuvvetli bir kök sistemi geliştirerek soğuktan
zarar görmez. Kanola için en iyi sıra aralığı 20 cm
sıra üzeri mesafe ise 30-40 cm olacak şekilde
olmalıdır. Kanola tohumu küçük olduğundan ve
çimlenmede yeterli neme ulaşması için yüzlek ekim
yapılmalıdır. En iyi ekim derinliği 2,5 cm ‘dir. Nemli
ılık tohum yatağına ekilen kanola en iyi çıkış gösterir.
Bir dekara yaklaşık 1000 gram. Tohum atılmalıdır ve
iyi gelişimi için 12 C’nin üzerinde 30 C altında sıcaklık
yeterli olmaktadır. Kanolanın büyümesi için gerekli
optimum sıcaklık 20 derece olarak belirlenmiştir.
Kanola bitkisi çıkış sırasında yabancı otlarla sapa
kalkma döneminde mücadele edilmediğinden ekim
ile birlikte dekara 200 cc TREFLURALİN uygulaması
iyi sonuçlar vermiştir.
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Kanola hasadında meyve kolay açıldığından
meyve de dağılmalar olur böylece ürün kaybı
or taya çıkar bu durumu önlemek için harnuplar
sarı ekin hasat edilmesi ve harnup rengi kahve
rengine dönene kadar ürün yerde yatırılarak
beklenmesi önerilir. Hasat biçer döverle
yapılabilir Kanola’ dan, bölgelere göre farklılık
göstermekle birlikte or talama 250-400 kg/da
arasında ürün alınabilmektedir.

KANOLA TARIMININ FAYDALARI
• Sapa kalkma döneminden itibaren dallanan
kanola yabancı otların gelişmesini engeller
• Kendinden sonra ekimi yapılacak bitkiye
ottan arınmış temiz bir tarla bırakır
• Çimlenen Kanola bitkisi toprak işlemesi
sırasında yeşil gübre olarak toprağa karıştırılabilir.
• Çiçeklenme süresi 40-45 gün arasında
olduğundan çiçeklenme dönemi arıcılık için
uygun bir dönemdir

KANOLADA MÜNAVEBE UYGULAMASI
Tarımı yapılan alanlarda aynı bitkinin aynı tarlaya üst
üste ekilmesi toprağın fakirleşmesine ve o bitkinin
hastalık ve zararlılarının artmasına neden olur. Bu
nedenle kanola tarımında münavebe uygulanması
zorunluluk arz eder. Kanolanın gireceği bazı
münavebe uygulamaları aşağıdaki gibidir.
• MODEL AYÇİÇEĞİ + KANOLA + -BUĞDAY + -MISIR
• MODEL BUĞDAY + KANOLA + BAKLAGİL + AYÇİÇEĞİ
• MODEL AYÇİÇEĞİ = KANOLA + BUĞDAY
• MODEL BUĞDAY + KANOLA + ŞEKER PANCARI + KAVUN + KARPUZ

KANOLA
Konya Şeker, bir yandan ülkemizin yağ ihtiyacının
karşılanması, diğer taraftan da üreticilerin alternatif ve
ticari değeri yüksek tarım ürünleri üreterek daha fazla
gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla yağlık bitki
üretimi için bundan 6 yıl önce deneme üretimlerine
başladı ve dünyanın değişik ülkelerinden getirilen 93
değişik türdeki kanola tohumu denemelerinde başarılı
sonuçlara ulaşıldı.
4 yıl boyunca deneme tarlalarında sürdürülen
çalışmalar sonucunda, Konya Ovası’nın toprak yapısı
ve iklimine uygun, soğuğa dayanıklı, verimli ve yüksek
yağ oranına sahip 3 çeşit kanola üretiminin Konya
şartlarında gerçekleştirilebileceği tesbit edildi. Bunun
üzerine, ürünün deneme tarlaları dışında üreticilere
de ürettirilerek, arazideki uygulama başarısını da
değerlendirmek isteyen Konya Şeker, 2 yıl önce
üreticilere ait tarlalarda da sözleşmeli kanola üretimi
yaptırmaya başlamış ve birim alandan da istenilen
verim alınmıştı.
Tarımsal AR-GE çalışmaları ve kanola üretimiyle ilgili
açıklamada bulunan Pankobirlik ve Konya Şeker Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Recep Konuk, kanola gibi yağlık
bitkilerin özellikle Orta Anadolu’nun üretim desenine
kazandırılmasının hem bölge çiftçisi hem de ülke
ekonomisi açısından bir kazanç olduğunu belirterek,
kanola üretiminin iki yıl öncesine kadar laboratuvar ve
deneme ortamlarında yapıldığını söyledi. Konuk, “Emek
verdik, zaman ayırdık, sonuç aldık ve artık kanoladan
üreticinin gelir elde edebileceği bir aşamaya geldik.
Gelinen bu nokta hepimizi mutlu etmiştir. Geçen yıl
Cihanbeyli, Çumra, Beyşehir ve Konya merkezde
gerçekleştirdiğimiz kanola ekimi ve hasadı sonucunda
birim alandan istediğimiz verimi almada olumlu
gelişmeler yaşandı. Şu anda AB ülkeleriyle dekara
alınan verim konusunda başabaş gidiyoruz ve pekçok
Avrupa ülkesinden de iyiyiz” dedi.
Kanola ve benzeri alternatif tarım ürünlerinin ülkemizde
yeterince üretilemediğine dikkat çeken ve ülkemizin
ihtiyacı bulunan yağın önemli bir kısmının ithal edilmek
suretiyle temin edildiğini söyleyen Pankobirlik Genel
Başkanı Sayın Recep Konuk, diğer yeni ürün çalışmaları
ile birlikte yağlık bitkilerle ilgili denemelerinde Konya
Şeker bünyesinde bulunan Tarımsal AR-GE Müdürlüğü
tarafından yütüldüğünü söyledi. Konuk, üretim desenine
yeni bir ürün kazandırmanın zaman ve sabır gerektirdiğini
söylediği konuşmasında kanola için de uzun bir zaman
diliminde hassas deneme çalışmaları yaptıklarını ve bu
çalışmalar sonunda özellikle Konya Ovası’nın toprak
yapısı ve iklimine uygun çeşitlerin yetiştirildiğini ve
başarılı sonuçların alındığını vurguladı.
Konuk, ayrıca tarıma elverişli veya kullanılmayan tarım
arazilerinin tamamında kanola üretiminin yapılması
halinde ise ülkemizin bitkisel yağ konusunda hiçbir sıkıntı
çekmeyeceğini ve bugün tükettiğimiz motorinin büyük
bir bölümünü de tarımsal yoldan elde edebileceğimizi
söylerken, kanola üretiminin üreticilerimizin yeni gelir
kapısı olacağını da belirtti.
Öte yandan, 2 yıl önce sözleşmeli kanola üretimine
başlanmasıyla birlikte dekar başına alınan verimin
istenilen düzeyin üstünde gerçekleşmesi sonucu, Konya
Şeker sözleşmeli kanola ekim alanlarını genişletilerek bu
yıl 3 ilçe ve 22 köyde 2000 dekar arazide sözleşmeli
kanola ekimi yaptırdı.
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Biovin

Organik Gübre

Konya Şeker, Türk tarımına yeni bir ürün daha kazandırdı

Sıvı şeker, etanol, buharlı küspe kurutma, yassı damlama borusu gibi “ilk”leri ve “tek”leri bünyesinde
bulunduran Konya Şeker, Türk tarımına kazandırdığı tarımsal sanayi yatırımlarının yanı sıra çiftçilerin
kullanımına sunmak üzere Biovin ve Biovin Plus adıyla iki yeni ürünü daha ülke tarımına kazandırdı
Etanol tesislerinde üretimi gerçekleştirilen ve bitkisel menşeili sıvı
organik gübre olarak piyasaya sürülen Biovin ve Biovin Plus markalı
sıvı organik gübreler çiftçilerin büyük ilgisini çekmeye başladı. Naturel
yoğunlaştırılmış bitki özleri olarak da bilinen sıvı organik gübrelerin bitki
üzerindeki yararları saymakla bitmiyor.
Bitkilerin kök gelişimini teşvik etmesi, toprak mikroorganizmalarının
çoğalmasını sağlaması, tarlada kalan anızın kısa sürede bozulması, hafif
topraklarda suyun tutulmasını gerçekleştirmesi, azot, fosfor,potasyum,
demir, çinko gibi elementleri bitkilerin almasına yardımcı olması ve su
ile havanın toprağın içinde daha iyi bir şekilde dolaşmasını sağlaması
gibi yararlarıyla bitki üzerinde olumlu bir sonuç veren Biovin sıvı organik
gübrelerin ürün verimine de büyük katkı verdiği gözlendi.
Biovin ve Biovin Plus markalı naturel yoğunlaştırılmış sıvı organik
gübreler, yaprakları yenen bitkiler, domates, patlıcan, biber, kabak,

salatalık, kavun, karpuz, meyve ağaçları tahıllar, şeker pancarı, patates,
mısır, ayçiçeği, turp, soğan, havuç, kanola, yer fıstığı, susam, tütün,
pamuk, çilek ve bağlarda kullanılabileceğini belirten yetkililer, Konya
Şeker’in üretimini yaptığı sıvı organik gübreleri kullanan çiftçilere teknik
bilgiler de verdiler.
Biovin ve Biovin Plus sıvı organik gübrelerin, bitki özsularının
yoğunlaştırılmış çözeltisi olduğundan bitkilerde doğal olarak
bulunan tüm yapı taşlarını bünyesinde barındırdığını, organik olması
bakımından su ile karıştırıldıktan sonra dört saatten fazla bekletilmeden
kullanılmasının daha yararlı olacağını, aşırı alkali ilaç ve gübrelerle
karıştırılmaksızın kullanılması gerektiğini ve uzun süre hareketsiz
bekletildiğinde kolloidlerin çöktüğünü söyleyen yetkililer, Biovin ve
Biovin Plus’ların kullanılmadan önce bidonlarının mutlaka çalkalanması
gerektiğini vurguladılar.

Biovinle Havuç Bereketi
Konya Şeker tarafından üretilerek çiftçilerin kullanımına sunulan ve köklü bitkilerin veriminde
de büyük katkısı olduğu belirtilen Biovin ve Biovin Plus sıvı organik gübreleri havuç tarlasında
deneyen Kaşınhanlı çiftçiler, alınan sonuçtan çok memnun kaldılar.
Etanol tesislerinde üretilen ve organik özellikleriyle toprak dostu olan Biovin ve Biovin Plus sıvı
organik gübreleri kullanan çiftçiler, bu gübrenin toprağı kabarttığını, yumuşak tuttuğunu ve ürünlerin
su tutma kapasitesini artırdığını belirterek, tarladan bol mahsul aldıklarını söylediler. Havuç gibi
ürünlerin yanı sıra Turp ve benzeri ürünlerde de Biovin kullandıklarını kaydeden çiftçiler, Konya
Şeker’in üretimini yaptığı yeni gübrelerden çok memnun olduklarını belirterek, bu ürünün Türk
tarımına kazandırılmasında büyük emeği bulunan başta Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep
Konuk olmak üzere tüm çalışanları kutladıklarını söylediler.

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

Gülhan Kara / Gurme – Yazar
Konya Şeker Yemek Danışmanı

Türk mutfağının şerbetli tatlıları

Geleneksel Türk mutfağının şerbetli tatlılarının lezzeti, sunumu ve
zenginliği dünyaca ünlüdür. Yabancılar tarafından en çok bilinenler
lokum ve baklava olmakla birlikte sütlü tatlılarımız, helvalarımız, lokma,
tulumba gibi hem yağda kızartılan hem şerbetlenen tatlılarımız da
globalleşen dünya ile birlikte daha çok tanınıyor ve biliniyor. Dünyada
şeker üretimi yokken şeker yerine bal ve pekmez kullanılarak hem
hamur tatlıları helvalar yapılmış hem de şerbetler, limonatalar, hoşaflar,
kompostolar tatlandırılmış.
Türk mutfağında tatlıların yeri özeldir ve anlamlıdır. Geleneklerimizin
ayrılmaz parçasıdırlar. Bayramların ağızları ve sohbetleri tatlandıran
ikramları baklava ve lokumdur. Ramazan aylarında iftar sofralarının
olmazsa olmazı revaniler, şekerpareler… Kandillerde, düğünlerde,
sünnetlerde, mevlitlerde helvalar kavrulur, lokmalar dökülür. Misafir
sofrası için öncelikle hangi tatlının ikram edileceği düşünülür ve özel
hazırlık yapılır. Söz kesmede, nişan törenlerinde bir tepsi baklava
götürülmesi adettendir. Damla sakızı veya gülsuyu ile kokulandırılmış
nefis muhallebilerimiz, fırın sütlacımız, bademin eşsiz tadıyla
hazırlanan keşkülümüz, kazandibi, tavuk göğsü… Sütlü tatlılar hem
sağlıklı hem hafif olması; yapımı, sunumu ve tüketimi de son derece
kolay olduğundan evlerde sık sık yapılır. Çocuklar tarafından da
sevilerek tüketilir. Evinizde hazırlayacağınız tatlılar her zaman dışarıda
hazır tüketeceğiniz tatlılara göre daha hafif ve sağlıklıdır. Yağ ve şeker
miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz.
Şerbetli hamur işi tatlılarınızın başarılı olması için öncelikle kullanacağınız
malzemenin taze olması gerekir. Doğru fırında ve doğru ısıda
pişirmek, doğru teknikle hazırlamak
ve ölçülü hazırlanmış şerbet
kullanmak önemlidir.
Kullanacağınız yağ,
yumurta, süt gibi
buzdolabında
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duran gıdaları 1 saat öncesinden dışarıya çıkarıp oda sıcaklığında
bekletiniz. Hamurun dinlenmesi gerekiyorsa ihmal etmeyip mutlaka
reçetede verilen dinlendirme süresini uygulayınız.
Fırını önceden ısıtıp verilen sıcaklığa ulaştıktan sonra tepsiyi fırına
verip pişiriniz. İlk 15 dakika fırın kapağını asla açmayınız. Her tatlının
şerbetlenme şekli farklıdır. Kimisi sıcağa sıcak kimisi sıcağa ılık bir kısım
da sıcağa soğuk olarak şerbetlenir. Hamurun yapısına göre şerbetin
yoğunluğu, kıvamı da değişir. Bazı tatlılar piştiği tepsinin içindeyken
üzerine şerbet dökülerek ıslatılır. Ancak Kemalpaşa, Şambaba, Ekmek
kadayıfı gibi tatlılar kuru olup ise şerbetle birlikte kaynatılır ve soğumaya
bırakılırlar. Bu nedenle tatlı çeşitlerini ve şerbet kıvamlarını bilmek,
uygularken dikkat etmek gerekir. Şeker üretimi yokken, Osmanlı saray
mutfağında ve halk mutfağında şerbetler balla yapılırmış. Bal, kaynar su
veya süt ile sulandırılarak şerbet yapılırmış. Bal, tereyağı ve süt tatlıların
ana malzemesi iken günümüzde hem eski ürünlerin ve lezzetlerin artık
olmayışı, hem de beslenme anlayışının değişmesi ile daha hafif tatlılar
üretilmeye başlandı. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli husus
kullanılacak malzemenin doğal olmasıdır. Şerbetlerin bal ve su ile
hazırlandığı dönemlerde henüz sanayi gelişmemiş olduğundan şeker
üretimi yoktu. Günümüzde ise şeker üretiminde dünyadaki en son
teknolojiyi kullanan Konya Şeker, Osmanlı dönemindeki bal ve suyla
hazırlanan en doğal tatlı şerbetinin özelliklerine sahip olan Torku Tatlı
Şerbetini pastörize olarak üretti ve tüketicinin kullanımına sundu. %100
doğal pancar şekerinden üretilen Torku Tatlı Şerbetini ev
yapımı her türlü hamur tatlılarınızda,
sütlü
tatlılarınızda,
aşure
ve helva gibi diğer tatlı
çeşitlerinizde güvenle
kullanabilirsiniz.

TATLI TARİFLERİ

LİMONLU REVANİ
GEREKLİ MALZEME:
3 yumurta
1 su bardağı tozşeker
1 su bardağı sıvıyağ
1 su bardağı yoğurt
1 kahve fincanı un
1 su bardağı irmik
1 limonun rendenmiş kabuğu
Yarım paket kabartma tozu
ŞERBET İÇİN:
3 su bardağı Torku Tatlı Şerbeti
1 su bardağı su

ŞEKERPARE
GEREKLİ MALZEME:
3 su bardağı un
1 su bardağı pudraşeker
1 çay bardağı irmik
125 gr tereyağı
1 yumurta
Yarım paket hamur kabartma tozu
Yarım paket vanilyayı
ŞERBET İÇİN:
3 su bardağı Torku Tatlı Şerbeti
1 su bardağı su

EV YAPIMI BAKLAVA
GEREKLİ MALZEME:
500 gr un
2 yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
3 çorba kaşığı sıvıyağ
1 su bardağı süt
İÇ MALZEME:
250 gr ceviz içi
250 gr tereyağı
ŞERBET İÇİN:
3 su bardağı Torku Tatlı Şerbeti
1 su bardağı su

YAPILIŞI

• Yumurtaları 1 su bardağı tozşekerle çırpın.
Sıvıyağ ve yoğurt ekleyip karıştırın. 1 kahve
fincanı un, irmik, ince rendelenmiş limon kabuğu
ve yarım paket kabartma tozunu ilave edip
karıştırın.
• Hazırladığınız hamuru, 24 cm çapında
yağlanmış bir tepsiye boşaltıp önceden ısıtılmış
180 derece fırında 30 dakika kadar pişirin.
• 3 su bardağı Torku Tatlı Şerbeti’ni, 1 su bardağı
su ile bir kapta iyice karıştırın. Kaynatma /ısıtma
yapmadan fırından çıkan sıcak tepsiye soğuk
olarak dökün. Şerbeti tatlının üzerine ince ince
akıtarak veya kepçe kepçe gezdirerek dökün.
Tatlı şerbeti için ayrıca toz şeker ve limonsuyu
kullanmayın.

YAPILIŞI

• Hamur için gerekli malzemeyi bir kapta
karıştırarak
yoğurun.
Hamurdan
ceviz
büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
• Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin.
Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp birer
fındık batırın.
• Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin.
• 3 su bardağı Torku Tatlı Şerbeti’ni, 1 su bardağı
su ile karıştırıp kısık ateşte ısıttıktan sonra sıcak
tepsiye ılık olarak dökün. Tatlı şerbeti için ayrıca
toz şeker ve limon suyu kullanmayın.
YAPILIŞI
• Hamur için verilen malzemeyi bir kapta
karıştırarak yoğurun. Pürüzsüz kıvama gelen
hamurun üzerine örtüp 20 dakika dinlendirin. 10
eşit parçaya bölüp bezeler yapın ve her birini altına
üstüne nişasta serperek tabak büyüklüğünde açıp
üst üste dizin. Üzerini örtüp 45 dakika dinlendirin.
• Hamur bezelerini önce merdane ile sonra oklava ile
açarak inceltin. 30-35 cm çapında yuvarlak bir tepsiyi
yufkaların üzerine kapatıp çevresinden kesin.
250 gr tereyağını eritip ılıtın. Fırını 180 derece
ısıtın. 250 gr ceviz içini robotta çekin veya dövün.
• Yağlanmış tepsiye 1 yufka serin. Kesilmiş yufka
artıklarıyla aralarına yağ serperek 5 kat yapın.
Üzerine 2 kat bütün yufka serip cevizi serpin. Kalan
yufkaları aralarını yağlayarak kat kat döşeyin.
(Toplam 15 kat olacak).
• Keskin bir bıçakla dikkatlice kare kare kesip
kalan yağı üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180
derece fırında 45 dakika pişirin.
• 3 su bardağı Torku Tatlı Şerbetine 1 su bardağı
su ilave edip 5- 6 dakika kaynatın. Bir kepçe ile
kaynar şerbeti 2-3 kez havalandırın. Fırından çıkan
tepsiye gezdirerek döküp şerbetini çekene kadar
bekletin. Tatlı şerbeti için ayrıca toz şeker ve limon
suyu kullanmayın.
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Konya Torku Şekersporlu

Ahmet Örken

Avrupa
Şampiyonu
Konya Torku Şekerspor sporcularından
Ahmet Örken(18), Portekiz’de 26-31
Temmuz tarihleri arasında düzenlenen
“23 Yaş Altı Gençler Pist Bisikleti Avrupa
Şampiyonası’ndan” birincilikle döndü. Milli
formayı en iyi şekilde temsil eden Örken,
Türk bisiklet tarihinde bir ilki gerçekleştirerek
pist bisikletinde çoklu müsabaka olan ve 6
disiplinden oluşan “omnium” branşında
Avrupa şampiyonu oldu.

Konya’da bisiklet sporu ve
Konya Şekerspor Kulübü

Portekiz’de düzenlenen “23 Yaş
Altı Gençler Pist Bisikleti Avrupa
Şampiyonası’nda” Konya Torku
Şekerspor’lu
Ahmet
Örken
Avrupa
Şampiyonu
olurken
ikinciliği
İtalya’dan
Niccolo
Bonifazio ve üçüncülüğü ise
Belçikalı Jasper De Buyst elde
etti. Örken, elde ettiği Avrupa
Şampiyonluğu ile Türk bisiklet
tarihinin en büyük başarısına imza
atarak; Türk bisiklet sporunda
yeni bir dönemin başlamasını
sağladı.
Pist bisikleti ile ilk
kez 2010 Ocak ayında tanışan
Konya Torku Şekerspor’lu Ahmet
Örken,
aynı yıl gerçekleşen
müsabakada aynı branşta dünya
8’inciliğine ulaşmıştı. Sadece bir
yıl içerisinde disiplin, programlı
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çalışma ve azmi sayesinde
Avrupa Şampiyonu ünvanına
ulaştı. Portekiz’de milli formayı
en iyi şekilde temsil eden genç
sporcunun kulübü, Konya Torku
Şekerspor da haklı gururunu
yaşıyor. Kulüp başkanı Yavuz
Erence, “Sporcumuzun başarısı
bizleri ziyadesiyle mutlu etti.
Kendisini kutluyorum. Konya
Torku
Şekerspor’un
onursal
başkanı Sayın Recep Konuk’un
desteğiyle başarılı sporcular
yetiştirmek
için
çalışıyoruz.
Çalışmalarımızın
meyvelerini
almaya başladık. Ahmet, daha
önce de birçok başarıya imza
atmış bir sporcumuz. Başarısının
artarak devam etmesini temenni
ediyorum” dedi.

Konya’da ilk bisiklet yarışları 1923 yılında İdman Cemiyetleri İttifakı’nın
kuruluşu ile başladı. Şehrin topografik yapısının elverişliliği, bisiklet
sporunun gelişmesine katkı sağladı. Türkiye’de bu güne kadar milli
formayı giyen bisikletçilerin yüzde yetmiş beşini Konyalı sporcular
oluşturdu. Konya’da bisiklet sporunun gelişimi için önemli katkılarda
bulunan Konya Şeker, 1955 yılında Şekerspor Bisiklet Takımı’nı
kurarak bugüne kadar bine yakın sporcunun yetişmesini sağladı. Türk
sporuna genç ve dinamik sporcular yetiştirmek amacıyla kurulmuş
olan kulüpte, futbol takımı da, Türkiye İkinci Liginde mücadele
etmektedir.
İlk kuruluş amacı; Konya Şeker Fabrikası mensuplarını temsilen spor tif
faaliyetlere katılmak, mensuplarının boş zamanlarını değerlendirerek
beden ve moral eğitimlerini tamamlamak olan kulüp, zamanla
hedeflerini büyüttü. Bugün, dünya sporcuları ile yarışacak sporcular
yetiştirmek hedefinde olan Konya Şeker Spor Kulübü 1955 yılından
bu güne kadar faaliyet gösteren Konya ilinin köklü kulüplerindedir.
Konya Şekerspor, Konya Torku Şekerspor’un onursal başkanı Sayın
Recep Konuk’un spora verdiği önem ve yaptığı katkılarla son 10
yılda tüm branşlarda önemli başarılara imza atmıştır. Türkiye İkinci
Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Konya Şekerspor
Kulübü, bisiklette Türkiye Şampi-yonluğu’na ulaşmıştır. 2006 yılında
gerçekleştirilen Grekoremen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Dünya
Şampiyonluğu’nu kazanan Türk milli takımına 6 sporcu vermiştir.
Konya Şekerspor Kulübü, bisiklet ve futbolda da Türk milli takımına
birçok genç sporcu kazandırmıştır. 2011 yılında ise bisiklet takımı
Türkiye’nin ilk profesyonel bisiklet takımı olmuştur.

