
Recep Konuk: “Para ithalata gitmesin, üretici kazansın”
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.

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 çiftçi 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-
9’unun 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.”

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…

Haber
Toprağın Tadı Dergisi’nin ücretsiz ekidir.

Yağ ithalatı azalacak,
Konyalı üretici kazanacak.
Yağ fabrikasında inşaat başladı, 
Üretim Ağustos’ta...

Yağda ithalat sorununa çözüm 
Konya Ovası’ndan.

KONYA OVASI YAĞ İTHALATINA DUR DİYOR!

KURDUĞU TESİSLE
ÜRETİCİNİN YAPTIĞI 
HAYVANCILIĞI DA
GÜVENCE KAPSAMINA 
ALAN KONYA ŞEKER; 
MÜNAVEBE ÜRÜNLERİNİ DE 
GENİŞLETİYOR.

HAM YAĞ FABRİKASI İŞLEYECEK,

AYÇİÇEĞİ VE KANOLA ÜRETİLECEK

KONYA OVASI’NDA
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“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.

ŞEKER PANCARI,
PATATES,  MISIR,
ARPA, BUĞDAY, 
ŞİMDİ DE 
AYÇİÇEĞİ VE KANOLA...



Konya Şeker için birinci öncelik üreticidir. 
Üreticinin 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 üreticilerin ekeceği 
tohum çeşitlerinin deneme ekimlerinde 
ulaşılan başarılı neticenin sözleşmeli ekimle 
Konya Ovasının değişik bölgelerinde ve çiftçi 
şartlarında 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 şartlarında 
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 şartlarına ve iklimine uygun 5 verimli 
tohum çeşidi geliştiren Konya Şeker bu 
tohumların önce tabi şartlarda deneme 
tarlalarında ekimini gerçekleştirmiş ve 
dünyanın en önemli kanola üreticilerinden 
Almanya’nın dekara veriminden bile fazla 
verim elde etmiştir. Bu kontrollü ekimde 
elde edilen sonucun, çiftçi şartlarında ve 
değişik bölgelerde de başarısını arazide test 
etmek isteyen Konya Şeker değişik, ilçe ve 
köylerden çok sayı üreticisine 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 şartlarına uygun kanola 
tohumları ve yine bölgeye uygun yüksek 
verimli ayçiçeği tohumları sayesinde yağlı 
tohum üretimi yapacak üreticiler 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 üreticiye destek 
verecektir.

Ham yağ fabrikasının işleyeceği yağlı tohumların üretimi bölgede verimli 
şekilde yapılabilecek mi? Bölgeye uygun tohum çeşitleri konusunda Konya 
Şeker’in bir hazırlığı oldu mu?

Tesis bölge insanı için hem doğrudan istihdam sağlayacak hem de nakliye gibi yan 
sektörlerin iş hacmini arttıracaktır. Ancak tesisin sağlayacağı doğrudan istihdam ve yan 
sektörlere yapacağı olumlu etkiden kat be kat fazlası tarım sektöründe yaşanacaktır. 
Tesisin üretime başlamasıyla birlikte tarımsal istihdam artacak, 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 artması bölge çiftçisine 
ekonomik refahı da beraberinde getirecektir.
Tesis tam kapasite üretime başlamasıyla onlarca kişi 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. 

Tesisin istihdama etkisi ne 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; 
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. 

Tesis hangi ürünleri işleyecek, ne üretecek ve ne 
kadarlık bir üretim hacmine sahip olacak?

Tesis çiftçi ortakları 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, elde olmayan 
nedenlerle arttırılamayan kota ve 
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.

“Konya Şeker için birinci öncelik üreticidir.” 

Tesisin finansmanı 
üreticinin üzerine 
yük müdür?

Tesis bölge insanı için hem doğrudan istihdam sağlayacak hem 
de nakliye gibi yan sektörlerin iş hacmini arttıracaktır. Ancak 
tesisin sağlayacağı doğrudan istihdam ve yan sektörlere yapacağı 
olumlu etkiden kat be kat fazlası tarım sektöründe yaşanacaktır. 



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 
arttırmaktır. Çiftçinin değişmez talebi 
ise kotanın arttırılmasıdır. Alım garantili 
sözleşmeli, ekimden söküme kadar Konya 
Şeker tarafından avanslarla desteklenen 
şeker pancarı için çiftçinin kota artırımı 
talebi olması doğaldır. Ancak kota artırımı 
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 ham yağ 
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 artışını 
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 
arttırmak 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 
artacak, dolayısıyla da bölge daha çok 
hayvan besleme potansiyeline ulaşacak ve 
bölgede hayvancılık da gelişecektir.
• Bu yatırım; bölgede yağlı tohum üreti-
minin artırılmasını sağlayacağından 
gelişmekte olan alternatif enerji biyodizel 
üretiminde de bölgeye ve tarımsal 
hammadde üretecek çiftçiye uzun vadeli 
avantajlar sağlayacaktır.

• 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 ortadan kaldıracak, yağlı tohumlarda çiftçinin kazancını 
arttıracaktır.
• 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 çiftçisi 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, çiftçiye arazisinin durumuna 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 
ürün zararlılarına karşı da etkin bir şekilde mücadele edilmiş olacaktır. 
• Bu yatırım hayvancılık açısından da büyük önem arz ettiğinden, çiftçi yüksek proteine 
sahip küspeyi ekonomik fiyatlarla temin etme avantajına sahip olacaktır.

Konya Şeker’in ana faaliyet konusu dışında olan bu tesisin kurulmasının amacı nedir?

Yağ fabrikasının kurulmasının pancar üreticisine faydası ne olacak?

Yağ fabrikasının tam kapasite üretime başlaması ile bölge çiftçisinin 
ürettiği yağlı tohumlara talep artacak dolayısıyla da ayçiçeği ve 
kanolanın fiyatı çiftçi lehine regüle olacak, ürün daha kıymetli hale 
gelecektir. Kaldı ki, yağlı tohumlar ülkemizin üretimiyle tüketimini 
karşılayamaması nedeni ile ekimi tarımsal destek kapsamında 
olan ürünlerdir ve devlet tarafından da desteklenmektedir. Tesisin 
faaliyete geçmesi ile yağlı tohuma talebin artmasıyla yaşanacak 
ürünün pazarda fiyatının iyileşmesinin yanı sıra bu destek de 
çiftçi lehinedir ve bunlar bölgede yağlı tohum üretimini cazip 
hale getirecek unsurlardır. Bunun yanı sıra, son yıllarda 
ülkemizde ve tüm dünyada yağlı tohumlar ve ham yağ 
fiyatları yükselme eğilimi göstermektedir. 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 artış ve ekim alanlarındaki değişimlerde dikkate alındığında son yıllarda önemini 
giderek artırması,
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 olacaktır.

Yağ fabrikasının faaliyete başlamasıyla Konya bölgesinde ay çiçeği fiyatları etkilenecek mi?

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.



Ülkemiz hammadde üretim yetersizliği ve sektörel 
açık nedeniyle ihtiyacının önemli bir kısmını 
ithalatla karşılamak zorunda kalmaktadır. Ham yağ 
ve yağlı tohum ithalatı petrolden sonra en önemli 
ithalat kalemimizdir ve bu kalemde yıllara göre 1,6 
milyar dolar ile 3,2 milyar dolar tutarında ithalatımız 
gerçekleşmektedir. Maalesef bu durum ülke olarak 
bir gerçeğimizdir. Ancak bu değiştirilemeyecek bir 
durum değildir. Türkiye ve Konya Ovası dünyanın en 
önemli tarımsal üretim potansiyeline sahiptir. Yani 
hem ülkemizin diğer tarımsal üretim havzalarında 
hem de bölgemizde yapılacak üretim planlaması 
ve üretim potansiyelinin harekete geçirilmesi ile bu 
ithalat kalemi kısa bir sürede sıfırlanabilir ve ithalat 
için ödenen milyar dolarlar ülke çiftçisinin gelir 
hanesine ilave edilebilir. Konya Şeker bölgenin 
yüksek üretim potansiyelini harekete geçirerek 
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. 

• 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 arttırmasına 
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. 

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,
gibi nedenlerden dolayı yan ürünler dahil tesisin üreteceği hiçbir ürünün 
pazar problemi yoktur. 

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 tarımsal hammadde üretimi açısından büyük bir 
tarımsal istihdam oluştururken, endüstriyel yönüyle de direk ve dolaylı olarak 
sanayiye özellikle de gıda sanayine önemli katkılar sağlamaktadır.
Sektörün en önemli yönü insan gıdası olarak enerji kaynağı olması ve 
beslenmede birinci derece önem arzetmesidir.
Yağlı tohum üretiminin artması; tarım sektöründe katma değeri yüksek üretim 
sağlanmış olmakla beraber ekonomik refahı da beraberinde getirecektir. 
Bitkisel yağ sanayi, bölgede yapılan hayvancılık açısından da büyük önem 
arz etmektedir. Çünkü yağ elde etme işleminde ekonomik değeri yüksek bir 
ürün olan küspenin tamamı, bölgede bulunan yem sanayinin hammadde 
ihtiyacını karşılamaktadır. Dolaylı olarak ise sabun ve kozmetik sanayiine de 
hammadde olarak katkı sağlamaktadır.
Üretim yetersizliği ve sektörel açık nedeniyle ithalatı zorunlu hale gelen bitkisel 
yağlar; ülke olarak halen ithal ikamesine mecbur kaldığımız petrolden sonraki 
en büyük ithalat kalemimizdir. 
Ekonomik anlamda bu durum ciddi oranda dövizin dışarıya çıkmasına ve 
döviz kaybına neden olurken, ülkemiz ekonomisi açısından en büyük problem 
olan cari açığı da arttırmaktadır. . 
Her yıl yağlı tohum ve ürünleri ithalatına ödenen rakam 1,5 milyar dolar ile 
3,2 milyar 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 artmış, 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 ortalaması kişi başı 15 kg/yıl olarak 
karşımıza çıkarken ülkelerin kişi başı yağ tüketimlerine bakıldığında AB ülkeleri 
ortalaması 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 artış ve ekim alanlarındaki değişimlerde 
dikkate alındığında son yıllarda önemini giderek artırmaktadır. 
Yağlı tohumların üretimini stratejik hale getiren ikinci bir konu ise gelişmiş ve 
gelişen ülkelerin biyodizel üretimini teşvik etmeleridir. Bu durum tüm dünyada 
yağlı tohumlara olan talebin artmasına ve ithalatçı ülkelerin yüksek fiyatla ürün 
tedarikine sebep olacaktır. Bu yönüyle yağlı tohumların üretimi ile ilgili milli 
politikaların geliştirilmesine acil ve zorunlu bir ihtiyaç bulunmaktadır.

Tesis kuruluş itibariyle kullanmış olduğu 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.

Ayçiçeğinin dışında yağlı tohum olarak soya ve 
kanola ekimi yaptırılacaktır.

Türkiye ihtiyacı olan yağlı tohumun 2/3’ünü 
ithalatla dışarıdan temin ediyor. Fabrika 
işleyeceği yağlı tohumları ithal mi edecek 
yoksa bölge çiftçisine mi ektirecek?

Tesis tam kapasiteye ulaştığında 
işleyeceği tarımsal ürünün üretiminin 
gerçekleştirileceği tarım arazisi miktarı ne 
kadar olacak ve tesis için kaç çiftçi ailesi 
üretim yapacak?

Tesiste üretilecek ürünlerin pazarı var mı?

Tesisin ülkemiz açısından önemi nedir? Tesis ürünleriyle bir yenilik getirecek mi? Tesisin faaliyete geçmesinin tüketici 
üzerinde doğrudan bir etkisi olacak mı?

Ay çiçeği dışında başka ürün 
ektirilecek mi?

Tesiste ham yağ üretimi sırasında çıkacak küspenin büyük bir kısmı Konya 
Şeker bünyesindeki yem fabrikasında girdi olarak değerlendirilecek, bunun 
yanı sıra bölgede kurulu yem fabrikalarının da nitelikli ve kaliteli hammadde 
ihtiyacı bu yan ürün ile karşılanabilecektir..
Kurulacak olan tesisimiz çevreci bir tesis olup, kendi buharını kendi atık 
hammaddesinden üretecektir.
Üretim aşamasında kabuk ayırma işleminden sonra çıkan kabuk buhar 
kazanında yakıt olarak kullanılacaktır. 

Tesis yan ürünlerini nasıl değerlendirecek?



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 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 arttırarak 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 artarken 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 artışını sürekli hale getirmenin 
yegane yolu çiftçinin üreteceği ürünü işleyecek ürün 
talep edecek tesislerin sayısının artmasıdır. 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.

DESTEKLER

MAZOT DESTEĞİ                                           6       TL/DEKAR

GÜBRE DESTEĞİ                                           6       TL/DEKAR

ÜRÜN DESTEĞİ

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ                                        23      KR/KG

SOYA FASÜLYESİ                                         50     KR/KG (SERTİFİKASIZ 40 KR/KG) 

KANOLA                                            40     KR/KG

ASPİR   40     KR/KG

YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM DESTEĞİ

KANOLA, ASPİR   4       TL/DEKAR                              

                                                                 MAZOT DESTEĞİ   GÜBRE DESTEĞİ   ÜRÜN DESTEĞİ   TOPLAM DESTEK TUTARI
                                                                            TL                            TL                          TL                                  TL                            
1 DEKAR ÜRETİM DESTEK MİKTARI

1 DEKAR VERİM - KG/DEKAR  382 KG  OLURSA 6 6 88 100,0

* 1 Dekar Ayçiçek Üretimi İçin Değerlendirme ve Ortalama Destek Tablosu

Haber
Toprağın Tadı Dergisi’nin ücretsiz ekidir.

T: 0 332 324 03 53  F: 0 332 324 03 45-46 
dergi@konyaseker.com.tr
www.konyaseker.com.tr

Genel Yayın Yönetmeni 
M. Yusuf İNANÇ

Konya Şeker A.Ş. Adına Sahibi 
Hamdi BAĞCI

Yazı İşleri Müdürü 
Nadide Ülkü ALTIPARMAK

Yayın ve Danışma Kurulu 
Ersal ÖZKAN

Erdoğan NESİMİOĞLU
Fatih SATILMIŞ - Fatih ÇELİK

Görsel Tasarım 
Bay Medya Prodüksiyon & Organizasyon

Melikşah M. Elbasan S. No: 30 Meram / KONYA
T: 0 332 324 18 12 • F: 0 332 324 60 68

Baskı 
Bahçıvanlar Basım Sanayi A.Ş.

Fevzi Çakmak M. 10633. S. No: 11 Karatay / KONYA
T: 0 332 345 24 24 • F: 0 332 345 24 25

İletişim Adresi 
Konya Şeker San.ve Tic. A.Ş.

Eski Beyşehir C. N: 47 Meram/KONYA

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 
ortaklarının 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 ortakları 
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. 

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 gelir 
düzeyinin arttırılmasına 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.

Tesisin Konya Şeker’in uzun vadeli planları 
açısından önemi nedir?

Tesisin çiftçinin tarımsal faaliyetinin geleceği açısından bir önemi var mı?

Tesis tarım sektörünün geleceğini etkileyecek mi?

Aspir Tarlası

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 ortaklarının tarımsal üretimde sürekliliği 
sağlamasına hizmet edecek stratejik önemde bir tesistir.

Tesis, ülke olarak bitkisel yağ açığımızın 
kapatılmasında büyük rol oynarken 
bölgesel yağlı tohum üretiminin 
teşvikinde önemli roller üstlenecektir.



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 
13,5 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 üreticilerin 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 Ovasındaki üreticilere çevrilecektir. 

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 Deden 
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 çıkar-
maya 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. Sitemin 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.

DEĞİRMENİN SUYUNUN KAYNAĞI; SUYUNUN SUYU

Recep KONUK
PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı

Konya Şeker’in yeni yatırımı Altınekin Yağ Fabrikası neden ve niçin yapıldı?


