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Konya Şeker, Afrika’da Yaşanan Drama 
Sessiz Kalmadı 

 
Doğu Afrika’da açlık ve susuzluk nedeniyle yaşanan insanlık dramının merkezinde 
olan Somali’ye Türkiye’den uzanan şefkat eli gittikçe büyürken, Konya Şeker’de 
yardım kervanına 219 bin 904  TL değerinde 100.000 kg şeker  ile katkıda 
bulundu.  
 
Kuraklık ve kıtlıkla boğuşan, geçtiğimiz günlerde UNİCEF tarafından son üç ayda beş yaşın 
altında 29.000 çocuğun açlık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladığı , acil yardım gelmezse 
500.000 çocuğun daha hayatının tehlikede olduğunu tüm dünyaya duyurduğu Somali’ye, 
Başbakanlığın tüm vatandaşlarımızı ve kurumları yardıma çağırması sonrası Türkiye’den 
toplanan yardımlar çığ gibi büyürken, Somali’ye bir yardım konvoyu da Konya’dan yola çıktı. 
 
Konya Şeker’in açlıkla pençeleşen Somali’ye ulaştırılmak ve oradaki dağıtımının 
koordinasyonunun sağlanması için Kimse Yok Mu Derneği organizasyonunda gerçekleştirdiği  
4 Tır’dan oluşan yardım konvoyu, düzenlenen törenin ardından, konteynerlerin gemilere 
yükleneceği Mersin Limanı’na hareket etti.  Çumra Şeker Entegre Tesisleri’nde düzenlenen 
törene Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk ile birlikte Anadolu Birlik Holding CEO’su 
Hamdi Bağcı, Konya Şeker Genel Müdürü Yavuz Erence ve fabrika çalışanları ile Kimse Yok 
Mu Derneği Genel Başkan Yardımcısı Metin Çetiner, Konya Şube Başkanı Hasan Kıratlı, Konya 
Şube Müdürü Hasan Aşçı ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. 
 
Düzenlenen törende konuşan ve kampanyanın sloganının “İnsanlık Öldü Mü?” olduğunu 
hatırlatan Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, “Dünyanın başka coğrafyalarında durum 
nedir bilemem ama bizim ülkemizde insanlık ölmedi. Biz dün Pakistan’da, Filistin’de dünyanın 
pek çok yerinde yaşanan dramlara nasıl gözümüzü kapatmamış ve millet olarak oralardaki 
kardeşlerimize şefkat elimizi herkesten önce uzatmışsak, Doğu Afrika’nın bu kadersiz ve 
mazlum ülkesi Somali’de yaşanan insanlık dramına da gözümüzü ve gönlümüzü 
kapatamazdık. Bu drama sessiz kalmamak hem millet olarak bizim karakterimizin bir 
gereğidir, hem de içinde bulunduğumuz, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yoğun 
olarak yaşandığı Ramazan Ayı’nın manevi havasının bir tezahürüdür. Televizyonlarda, 
gazetelerde her gün gördüğümüz ve gözlerindeki ışıltıya rağmen bir deri bir kemik kalmış 
kararan hayatlar gözümüzün önündeyken biz inananların sahurda ve iftarda lokmaların 
boğazımızda düğümlenmemesi mümkün değildir” dedi. 
 
Kimse Yok Mu Derneği’nce Afrika’ya ulaştırılacak yardım malzemesinin asıl sahiplerinin 
üreticiler olduğunu hatırlatan Konuk konuşmasını şöyle sürdürdü, “56 bin üretici ortağımız 
Afrika’dan yükselen yardım feryadına Konya Şeker vasıtasıyla biz buradayız diye ses vermiştir. 
Bu yardım Türk çiftçisi tarafından Afrikalı annelere hiçbir evladını açlıktan ölüme terk 
etmemeleri için gönderiliyor. Geçtiğimiz günlerde UNICEF’in açıklaması basında yer aldı, 
Somali’de üç ay içinde beş yaşın altında 29.000 çocuk açlıktan hayatını kaybetti. Kaba bir 
hesapla her bir saatte Somali’de 13-14 çocuk, beş yaş altında 13-14 çocuk açlıktan hayatını 
kaybediyor. Günlük kayıpları 322 çocuk. Bu acıyı tahayyül etmek bile zor. Mesela biz bu 
törene başlayalı yaklaşık yarım saat oldu ve bu süre içinde Somali 7 evladını kaybetti. Eğer bu 
drama dünya sessiz kalır ve yardım ulaştırmazsa aynı kaderle 500.000 çocuk daha karşı 



 
karşıya kalacak. O nedenle vaktimiz yok, zaman kıymetli her geçen saat Afrika için kararan 
hayatlar anlamına geliyor. O nedenle sözü uzatmaktansa yolu kısaltmakta fayda var diyerek 
yardım konvoyumuzu hayır dualarıyla uğurluyoruz” dedi. 
 
Nüfusunun yaklaşık % 98’i Müslüman olan ve iç çatışmaların yanı sıra bu sene yaşanan aşırı 
sıcaklar ve kuraklık nedeniyle başlayan açlık nedeniyle toplu ölüm ve salgın tehdidi ile karşı 
karşıya kalan Somali daha önceki yıllarda da açlıktan on binlerce vatandaşını kaybetmişti. 
Afrika’nın kara talihli ülkesi Somali’de yaşanan insanlık dramı karşısında ilk harekete geçen 
ülke Türkiye olmuş ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İmzası ile yayınlanan Başbakanlık 
Genelgesi ile hem vatandaşlarımız hem de özel sektör kuruluşları yardıma davet edilirken, 
yardımların koordinasyonu konusunda da düzenleme yapılmıştı. Başbakan Erdoğan’ın da 
gerek basına verdiği demeçler gerekse gerçekleştirdiği her toplantıda Somali’ye yardım 
yapılmasına yönelik çağrıları sonucunda toplanan yardımların boyutu çığ gibi büyümeye 
başlamış ve hafta başında 150 milyon liraya ulaştığı açıklanmıştı. 
 
 
 


