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Konya Şeker, Orta Anadolu’da küresel bir tarım ve sanayi devine dönüştü ve 
tarıma itibarını iade etti.   
 

Topraktan 650 milyon dolar kaynak 
yarattı, çiftçiyi holding sahibi yaptı! 
 
Türkiye’nin en büyük, dünyanın sayılı şeker üreticilerinden Konya Şeker, 
tesislerini medyaya açtı. Konya Şeker, Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk’un 
liderliğinde inovasyon, tasarruf ve verimlilikle 650 milyon dolarlık devasa bir 
kaynak yarattı. Yaratılan kaynağın tamamıyla hiç kredi kullanmadan çok sayıda 
yatırım yapan Konya Şeker, tarım ve tarıma dayalı entegre sanayide dünya 
çapında bir firma oldu ve büyük bir holdinge dönüştü. Kolektif çiftçi sermayesiyle 
örnek bir kalkınma modeli olduğunu kanıtladı. Pankobirlik ve Anadolu Birlik 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, tarımın uluslararası politikada 
stratejik silah haline geldiğini ve gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi mutlaka 
desteklenmesi gerektiğini belirtti. 
 
Anadolu Birlik Holding, Konya Şeker ve Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, 
Konya’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Konya Şeker’in dünü, bugünü ve geleceğinin 
görüşüldüğü buluşmada medya mensupları Konya Şeker’in Çumra Şeker Entegre Tesisleri’ni, 
Anadolu Birlik Holding ve Konya Şeker Yöneticileri ile birlikte gezdi. Basın mensupları Çumra 
Entegre Şeker Fabrikası’nı ve Torku Çikolata Fabrikası’nı, Danabank, Panagro ve Şekersüt 
çiftliklerini yerinde görme olanağına sahip oldular.  
 
11 yılda yüzde 53 bin 832 büyüme 
Anadolu Birlik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, Konya ve Çumra’da faaliyet 
gösteren iki fabrikasıyla Türkiye’deki pancar şekeri üretiminin yaklaşık dörtte birini Konya 
Şeker’in ürettiğini belirtti. Konuk; “1999’da 40 milyon dolar borçla yönetimini devraldığımız 
Konya Şeker’de, son 11 yıllık dönemde tamamını öz kaynaklarından finanse ederek yaklaşık 
650 milyon dolarlık yatırım yaptık. 21 ayrı tesisin yatırımını gerçekleştirdik ve çiftçimizi 
holding sahibi yaptık” dedi. Bu dönemde Konya Şeker, sermayesini yüzde 13 bin 650 
oranında arttırarak 550 milyon TL’ye yükseltti. Cirosunu 891 milyon 864 bin 138 TL’ye 
çıkararak yüzde bin 708 büyüme sağlayan Konya Şeker, aktif büyümesini yüzde bin 460 
oranında, kârlılığını yüzde 53 bin 832 oranında arttırdı. Bugün Türkiye’nin en büyük 500 
sanayi kuruluşu arasında 36. sırada olan Konya Şeker, vergi sıralamasında da 654 bin kurum 
arasında ilk 100’de yer alıyor.  
 
Tarım stratejik silah 
Dünya Tarım ve Gıda Örgütü’nün (FAO) Beslenme Raporu’na göre her beş saniyede bir, 10 
yaşından küçük bir çocuğun açlıktan öldüğünü belirten Recep Konuk, şunları söyledi: 
“Dünyada, 963 milyon insan sürekli mutlak açlık sınırının altında yaşıyor. Ama dünya tarım 
endüstrisi, bugün bulunduğu seviyede 12 milyar insanı, yani dünya nüfusunun iki katını 
besleyebilecek düzeydedir. Böyle bir dünyada gıda maddeleri doğal olarak uluslararası 
politikada stratejik silah haline gelmiştir. Bu fevkalade önemlidir. Gelişmiş ülkelerin tümü 
tarımla gelişmiştir. Bugüne kadar tarım ihmal edildi. Aslında tarım ve sanayi at başı gitmek 
zorundadır.” 
 
Tarım konusunda çok değerli bir mirası Konya’da geleceğe taşıdıklarını belirten Recep Konuk, 
“Konya, insanlık tarihinde tarım ve hayvancılığın başladığı yer. Çatalhöyük’te yapılan kazılar, 9 
bin yıl önce ilk kez burada hayvan yetiştirmeye başlandığını ve tarıma dayalı yerleşik topluma 



 

geçildiğini gösteriyor. Bizler bugün yaptığımız yatırımlarla Konya’yı 9 bin yıl sonra yeniden 
tarımda ilklerin yaşandığı bir merkez haline getirdik” dedi. Konya’nın tarımda iddiasını, 
genetik ve biyoteknoloji araştırmaları yapmak üzere bir üniversite kurarak sürdürmeyi 
hedeflediklerini açıklayan Konuk; Amerika, Japonya, Hollanda, Almanya ve İsrail’deki 
üniversitelerde görev yapan değerli Türk bilimadamlarıyla görüşmeleri sürdürdüklerini belirtti. 
 
İnovatif ürün sıvı şekerin en büyük alıcıları kola devleri 
Pancar üretimini arttıracak inovatif yatırımlardan biri olan sıvı şeker tesislerinde yıllık 110 bin 
tonluk üretim yapılıyor. Coca Cola ve Pepsi, Çumra’da üretilen sıvı şekerin en büyük alıcıları 
arasında yer alıyor. Konya Şeker’de yapılan verimlilik çalışmalarında da pancar atığı olan 
melasta kalan yüzde 3.5 oranındaki şekerin yüzde 1’i geri kazanılarak yıllık 35 bin ton daha 
şeker elde edildi. Fazladan elde edilen bu miktar, Erzurum şeker fabrikasının yıllık 
kapasitesiyle eşdeğerdir ve parasal değeri yaklaşık 70 milyon TL’dir. 
 
Brezilya’da şeker fabrikası alacağız 
Konya Şeker olarak dünyanın her yanında yatırım ve işbirliği fırsatlarını araştırdıklarını belirten 
Recep Konuk; Brezilya’da biyoetonol üretimi de yapacak bir şeker fabrikası almak için 
görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etti.  
 
Konya Şeker 1952’de kuruldu, 2011’de küresel güç oldu  
Pancar üreticileri ve Konya eşrafı tarafından 1952 yılında 10 milyon TL sermaye ile kurulan 
Konya Şeker, 1954 yılında 1800 ton/gün kapasite ile üretime başladı. 1990’lı yılların ortasına 
kadar Türkşeker A.Ş. tarafından işletildi. 1994 yılından sonra yönetim kamudan alındı. 40 
yılda biri yem fabrikası biri süt fabrikası olmak üzere iki işletmeyi bünyesine aldı. 1999 yılında 
Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk’un yönetime gelmesiyle Konya Şeker 
yatırımlarına hız verdi. Anadolu Birlik Holding yetkililerinin verdiği bilgiye göre Konya Şeker ve 
diğer yatırımların bugünkü durumu şöyle: 
 
Konya Şeker; ulaşılması güç rekorlar kıran tesis 
1999 yılından bu yana sürdürülen atılımlarla Konya Şeker, finansal anlamda da başarılı bir 
kuruluş haline geldi.  

 Cirosunu; 49 Milyon TL’den 891 milyon 864 bin 138 TL’ye çıkararak yüzde 1.818 
artışla,  

 Sermayesini; 4 milyon TL’den 550 milyon TL’ye çıkararak yüzde 13 bin 750 artışla,  
 Verimliliğini de yüzde 53 bin 832 artışla katlayarak, ulaşılması güç birçok rekora imza 

attı. 

 Bu atılım ve başarı Konya Şeker’i Türkiye’nin en büyük sanayi devleri arasında 36. 
sıraya taşıdı.  

Çumra Şeker Entegre Tesisi 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. 
 
Türkiye’nin en büyük şeker entegre tesisi Çumra Şeker;    

 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 1,5 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. 



 

 Pek çok gelişmiş ülkeden önce ülkemizde üretimi gerçekleştirilen sıvı şekerin tek 
üreticisi Konya Şeker’dir. 

 
Pancar atıkları biyoyakıt oldu: Türkiye’nin ilk Biyoetanol Üretim Tesisi  
Biyoetanolü değerli kılan bir diğer neden ise enerji temini bakımından dışa bağımlı ülkemizde 
bu ürünün tamamen yerli üretimle ve tarımsal hammadde veya atıklardan üretilebiliyor 
olmasıdır. Ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek, döviz ödenerek satın alınan matbaa mürekkep 
imalatı ve kimya sanayinin ihtiyacı olan D tipi etanol üretimini gerçekleştirmiştir. Artan talep 
karşısında D tipi etanol üretiminde kapasite artışını gerçekleştirerek sanayimizin ve 
tüketicilerin hizmetine sunmuştur.  
 
Çumra Yem Fabrikası Türkiye’nin en büyük ve en modern yem tesisidir 
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. 
 
Damla sulama sistemleri üretim tesisi –PANPLAST 
Tesis, Türkiye'deki damla sulama fabrikaları arasında en yüksek üretim kapasitesi ile ilk 
sıradadır. Fabrikanın kurulmasında kullanılan muhtelif malzemeler ile sadece yurt dışından 
temin edilebilen kalıplar, yerli imalatçı tarafından üretilerek tesiste kullanılmaktadır. 2006 
yılında üretime başlayan tesiste dünyanın çevresini (dünyanın çevresi 40.076.600 metre) 4,5 
kere dolanacak kadar damla sulama borusu bir yılda üretilmektedir.  
 
BETA Ziraat ve Ticaret A.Ş 
Merzifon'da kurulan Türkiye'nin ilk ve tek "Şeker pancarı tohumu kaplama tesisi", 
Yenişehir'de tamamlanan "biyoteknoloji laboratuarı" ve son teknolojiye sahip "5 bin 
metrekare fide üretim tesisleri" son üç yılda gerçekleştirilen önemli yatırımlardır. 
 
Taşağıl Angus Çiftliği  
Türkiye’nin en büyük çiftliği olan tesis, dünyada da sayılı bir yere sahip olacaktır. Tesis 2011 
yılında tamamlanacak olan et-süt entegre tesisine üretim yapması, hayvancılıkta problemler 
yaşayan ülkemize et hayvancılığı açısından seçenek sunmak amacıyla kuruldu. 
 
Dana kreşi/Danabank 
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. 
 
FİDAN ÜRETİM MERKEZİ, 
Yıllık 1.5 milyonluk üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük fidan üretim merkezidir. 
 
 


