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Pankobirlik Başkanı Recep Konuk:

Tarımsal gelir 9 yılda üçe katlandı
61 milyar doları aştı
Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Recep
Konuk, son 9 yılda tarımsal milli gelirin yaklaşık 3 kat artarak 23,7 milyar
dolardan 61,8 milyar dolara çıktığını belirtti. Recep Konuk, seçim
beyannamelerindeki tarımsal gelirin 2023 yılında 150 milyar dolara taşıma
hedefinin de sektör için umut ışığı olduğunu ifade etti.

Bir milyon 700 bin çiftçi üyesi olan Pankobirlik’in Yönetim Kurulu Başkanı Recep
Konuk, birliğin yayın organı olan derginin son sayısında yazdığı başyazıda seçimin
ardından siyaset ve tarım ilişkisi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Siyasi partilerin
seçim beyannamelerinde tarım sektörüne belirgin biçimde olumlu yaklaşımlar
sergilemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuk yazısında, tarımsal milli
gelirin 23,7 milyar dolardan sekiz buçuk yılda 61,8 milyar dolara yükselen seyrini
2023 yılında 150 milyar dolara taşıma hedefinin seçim beyannamelerinden sektöre
yansıyan umut ışığı olduğunu belirtti. Konuk, “Dünyada tarım ekonomileri içinde ülke
tarımını beşinci sıraya yükseltmek de seçim beyannamelerinde yer alan iddialı
hedeflerden biridir” dedi.
2023’te 8,5 milyon hektar sulamaya açılacak
Pankobirlik Başkanı Konuk, seçim beyannamelerinden yaptığı alıntılarla birlikte şu
değerlendirmelerde bulundu:
“Toplam 8,5 milyon hektarlık sulanabilir alanın tamamı 2023 yılına kadar sulamaya
açılacaktır” ifadesi ile “tarımsal altyapı yatırımlarını hızla tamamlayacağız” ifadesi
arasında fark yoktur. “…dünya fiyatlarında yaşanacak dalgalanmalardan
üreticilerimizin olumsuz etkilenmemesi için çiftçilerimizin kullandığı tarımsal girdilerde
destekler artarak devam edecektir” demekle “Tarımsal üretimde kullanılan tohum,
gübre, mazot, tarım ilacı, elektrik gibi girdilerin yüksek maliyetini aşağı çekeceğiz”
demek arasında, ya da “Küçük çiftçilerin aldıkları mazot, gübre, ilaç, tohum ve
fideden ÖTV ve KDV alınmayacak. … tarımsal girdiler üzerindeki ÖTV ve KDV
düşürülecek” taahhütleri arasında fark yoktur. Yara aynı yaradır, hastalık aynı
hastalıktır; teşhis ise hepsinde doğrudur ve tedavi farklı cümle ve kelimelerle ifade
edilmektedir.”

Tarımsal sanayide 3 bin KOBİ faaliyette
“Çiftçimizin ürününün yerinde değerlendirilmesi ve katma değerinin arttırılarak
gelirinin yükseltilmesi amacıyla kurulan tarımsal sanayi tesislerine %50 hibe ödenerek
3.000’in üzerinde KOBİ faaliyete başladı. 2011-2015 döneminde 3.000 yeni tarımsal
tesis daha açılacaktır” taahhüdü de, “sözleşmeli üretim modeli ile çiftçilerimizin
ürünlerinin gerçek değerine” kavuşturulması taahhüdü de, “üretileni işleyecek sanayi
tesislerini hammaddeye yakın yerlerde oluşturacağız. Tarıma dayalı sanayileri
geliştirecek, Küçük Ölçekli Tarımsal Sanayi Siteleri, Organize Tarım Bölgeleri ve
Organize Tarımsal Sanayi Bölgeleri kuracağız” taahhüdü de aynı şeyi söylemektedir.
Tarım sanayi entegrasyonu ile oluşacak katma değerden üreticinin daha fazla pay
almasını sağlamak. Yani hedef ortaktır ve o hedef sanayileşmedir.”
Siyaset kurumunun ortak taahhüdü daha çok destek
Recep Konuk yazısında bu ortak beyan ve taahhütlerin hepsinde hedefin aynı
olduğunu, bunların tamamlanmış bir altyapı, daha çok destek, daha çok üretim ve o
artan üretimin ekonomik değerini arttıracak tesis ve pazarlama kabiliyetlerinin
geliştirilmesi, bilim tarım entegrasyonunun tamamlanması anlamına geldiğini kaydetti.
Konuk, siyaset kurumunun farklı ifadelerle de olsa kooperatifleri ve üretici birliklerini
önümüzdeki dönem için önemli bir tarım politikası uygulayıcısı kabul ettiğini de
milletin önünde taahhüt ettiğini kayda geçirdi.
Pankobirlik Hakkında
Pankobirlik (Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği), 19 pancar kooperatifi ve Türkiye Şeker Fabrikaları
A.Ş. tarafından 1972 yılında kurulmuştur. Üyelerinin kendi imkânlarıyla oluşturduğu sermayeleri ile
ortaklarının tarımsal faaliyetlerinde kullandıkları her türlü girdinin teminini, dağıtımını, denetimini ve
koordinasyonunu yapan Pancar Kooperatiflerinin üst örgütü ve temsilcisidir. Türk çiftçisinin tarımsal
üretiminin ve verim kalitesinin artırılması yönünde verdiği hizmetlerin yanında, kırsal alanda sosyal
yapının gelişmesinde önemli katkılar sağlamaktadır. Pankobirlik’in 64 ilde 7 bin 500 yerleşim biriminde
pancar ekimi yapan, yaklaşık 1 milyon 700 bin pancar üreticisi ortağı, 31 pancar kooperatifinin 293
satış mağazası, 7 kooperatif şeker fabrikası, (Adapazarı, Amasya, Kayseri, Boğazlıyan, Konya, Çumra)
ve Kütahya (%16,6) ile 50'nin üzerinde tarımsal amaçlı iştiraki bulunmaktadır.

NOT: PANKOBİRLİK Dergisi’nin Haziran 2011 sayısında yer alan Pankobirlik Yönetim Kurulu
Başkanı Recep Konuk’un yazısının tamamı ekte yer almaktadır.

