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50 bin aile besicilikten kazanacak!

Küresel tarım şirketi Konya Şeker’den
203 milyon liralık et-süt entegre tesis
yatırımı
Orta Anadolu’da küresel bir tarım ve sanayi devi olan Konya Şeker, bir ilke daha
imza attı. Konya Şeker iştiraki olan PANAGRO tek kampus içinde üretim yapan ve
bu özelliğiyle dünyanın en büyüğü olacak Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi’nin
temelini attı. Tesis tamamlandığında 50 bin çiftçi ailesi geçimini besicilikten ve
süt üretiminden sağlarken, bin 500 kişi de doğrudan istihdam edilecek.
Orta Anadolu’da küresel bir tarım ve sanayi devi olan Konya Şeker, üretim hacmiyle sektörün
lokomotifi olacak PANAGRO Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi’nin temelini attı. Konya Şeker’in
bir iştiraki olan PANAGRO Tarım ve Hayvancılık Ltd Şti’nin 203 milyon liralık yatırımla Konya
Meram’da inşa etmeye başladığı Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi, Türkiye’nin taze et
tüketiminin yüzde 15’ini tek başına karşılayabilecek kapasitede olacak.
Konya Şeker’in ortağı binlerce çiftçinin katılımı ile 27 Mayıs’ta gerçekleştirilen temel atma
töreninde konuşan Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, “Türkiye dana karkas ortalaması
250 kg/adettir. Konya Şeker olarak hedefimiz; et verimliliğini yüzde 20 arttırarak bu
ortalamayı 300 kg yapmaktır. Bu amaçla et ırkının ıslahı için çalışmalar yapıyoruz. Üreticilerin
besi hayvanlarının bakımını yapacak çiftlikler kurduk ve bu çiftliklerde verimliliği adım adım
arttırıyoruz” dedi. Konuk, “Dünyanın tek kampus içinde en büyük tesisi olarak inşa edilecek
Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi’miz, Konya bölgesinde hayvancılıkla uğraşan yaklaşık 50 bin
çiftçiden et ve süt satın alacak. Bu tesis, işleyeceği et ve süt için her yıl üreticisine yüz
milyonlarca dolar et ve süt bedeli ödeyecek” dedi.
Tesiste 1500 kişi istihdam edilecek
Ülkemizin en modern tesisi olması planlanan PANAGRO üretim üssünün 2012 yılının ilk
yarısında faaliyete geçmesi hedefleniyor. 62.000 metrekare kapalı 364.000 metrekare açık
alan üzerine kurulacak olan üretim üssünün günde 4 bin 200 adet besi işleme kapasitesine ve
yine günde 10 bin ton süt üretim kapasitesine sahip olması hedefleniyor. 10 bin ton aylık
şarküteri, taze ürün, ileri işlenmiş ürün üretilecek olan tesiste tam kapasitede bin 500 kişi
istihdam edilecek.

Konuk, “Tesisimizden çıkacak olan tüm atıklar, biyogaz üretiminde kullanılacaktır. Ayrıca
üretim süreci sonrasında ortaya çıkacak olan atık su da, içme suyu kalitesinde arıtılarak
doğaya verilecektir” dedi.
40 milyon dolar borçtan 650 milyon dolar yatırıma
Konya Şeker, Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’un liderliğinde inovasyon, tasarruf ve
verimlilikle 11 yılda 650 milyon dolarlık devasa bir kaynak oluşturdu. Hiç kredi kullanmadan
çok sayıda yatırım yapan Konya Şeker, tarım ve tarıma dayalı entegre sanayide dünya
çapında bir firma oldu. Kolektif çiftçi sermayesiyle örnek bir kalkınma modeli olduğunu
kanıtladı.
Recep Konuk’un 1999’da 40 milyon dolar borçla yönetimini devraldığı Konya Şeker, son 11
yılda tamamını öz kaynaklarından finanse ederek yaklaşık 650 milyon dolarlık yatırım yaptı.
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, ayrıca 24 milyon 326 bin 516,89 TL tahakkuk eden vergi ile Konya’da 2010 yılı
kurumlar vergisi rekortmeni oldu. Firma, Türkiye genelinde ise 86. sırada yer alıyor.

