
1

Dernek çalışmalarınızla ilgili
bizlere bilgi verebilirmisiniz?

PDD-Pirinç Değirmencileri Der-
neği; çeltik sektöründe ki tüm fir-
maları toplamak adına 1998 yı-
lında kurulmuştur. 

Türkiye pazarındaki sektör tem-
silcilerini temsil eden PDD-Pirinç
Değirmencileri Derneği, kurulduğu
yıldan bu yana geçen zaman içinde
Türkiye’de ki sektör temcilerini
her ortamda etkin biçimde temsil
edilmesini sağlayan tek dernek
olarak faaliyetlerini sürdürmek-
tedir.

Sektörle ilgili son zamanlarda
yapmış olduğumuz çalışmalardan
kısaca bahsetmek isterim;

Yeni tebliğ çalışmalarında Der-
neğimizin büyük rolü olmuştur
ve de bu tebliğde ithal ile yerlilerin
karıştırılması önlenmiştir. Ayrıca
Derneğimiz Türkiye genelinde de-
netim için Koruma Kontrol Şubesi
ile yakın çalışma içinde olacaktır
ve denetim elemanlarına eğitim
vermeyi taahhüt etmiştir.

Sektör olarak yaptığımız işin
hacmi dolayısıyla firmalar, teda-
rikçiler, çalışanlarımız, müşteri-
lerimiz, kamu kurumları gibi sa-
yısız kanalla iletişim içerisindeyiz
ve tüm bu ilişkilerin çerçevesini
belirleyen iş standartları ve ku-
rallarıyla çalışmaktayız. Dolayı-
sıyla sektörle ile ilgili konular
gün ve gün daha da artan ölçüde
hayatımıza girmektedir. Yanı ba-
şımızda güvenebileceğimiz ve ih-
tiyacımız olduğu her noktada da-
nışabileceğimiz çalışmalara ihti-
yacımız gittikçe artmaktadır.

Bu ihtiyacı gözeterek PDD olarak
“Tüketicilerin Pirinç Satın Alma-

larına Etki Eden Faktörlerin Tes-
piti” üzerine bir anket çalışması
yaptık. Anket sonuçları doğrultu-
sunda ”Pirinçte Bulunması Gere-
ken Özellikler ve Tüketicilerin Pi-
rinç Satın Almalarına Etki Eden
Faktörlerin Tespiti Üzerine" kılavuz
hazırladık.

Ayrıca Derneğimiz Dış Ticaret
ve Gümrük Müsteşarlığı ile temas
halinde olup düşük fiyatla yapılan
ithalatla mücadele etmektedir.

Kamu ile olan ilişkilerimiz daha
çok Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Top-
rak Mahsulleri Ofisi ile yoğunlaş-
mıştır. PDD, Ulusal Hububat Kon-

PİRİNÇ DEĞİRMENCİLERİ DERNEĞİ
YöNEtİM KuRuLu BaşKaNı

tuRgaY YEtİş: 
PirinçTe DışA bAğımlılığın önüne
geçilebilir...

Pirinçte dışa bağımlılığın önüne geçilebilir, hatta
ihracatçı bile olabilir. Ancak Türkiye’de girdi ma-
liyetleri çok yüksek. Dünya da en pahalı mazotu
biz kullanıyoruz. 
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seyi ve TGDF (Türkiye Gıda ve İçe-
cek Sanayi Dernekleri Federasyo-
nu) üyesidir.

Türkiye’de pirinççilik sektörü
global düzeyde ne durumda?

Sadece küçük bir noktayız. Dünya
da üretilen çeltiğin 1/650 ini üre-
tiyoruz.

2010 yılının ikinci döneminde
pirinç üretiminde önemli bir
artış gerçekleşmesine rağmen,
FAQ verilerine göre Temmuz-
Kasım 2010 arasında fiyatlar
% 38 düzeyinde arttı. Pirinç fi-
yatlarında ki bu yükseliş neler-
den kaynaklanıyor?

Pirinçte diğer tarım ürünlerinde
olduğu gibi bir borsa malıdır. Ve
fiyatlar yıllara ve üretim durum-
larına, hava koşullarına göre de-

ğişim göstermektedir. Bundan do-
layı son 2 yılda bazı dönemlerde,
bazı ülkelerde yaşanan üretim so-
runları fiyatların yükselmesine se-
bebiyet vermiştir. Ancak genel ola-
rak dünya nüfus, pirinç üretimin-
den daha fazla artmaktadır. Bu da
fiyat seviyelerinin yükselmesine
sebebiyet vermektedir. Bu konu-
larda yapılan Biyoteknoloji çalış-
maları orta vadede dünya üreti-
mini arttırma yönündedir.

bir tarım ülkesi olmamız, ye-
terli kaynak ve toprağa sahip
olmamıza rağmen neden ülke-
mizde pirinç ithal ediliyor?

Pirinçte dışa bağımlılığın önüne
geçilebilir, hatta ihracatçı bile ola-
bilir. Ancak Türkiye’de girdi mali-
yetleri çok yüksek. Dünya da en
pahalı mazotu biz kullanıyoruz. En
pahalı tarla icarını biz ödüyoruz.
Tüm girdiler çok yüksek. Buna rağ-
men üretim de çok başarılıyız, özel-
likle Trakya’da dünya çapında verim
alıyoruz. Türkiye’de ya-
pılmakta olan önemli ba-
raj projeleri var, örneğin
Manyas, Manyas Barajı
su dağıtım kanalları ta-
mamlandığında ve baraj

tamamen devreye alındığında it-
halata gerek kalmayabilir. Ondan
sonra da icar fiyatları düşer ve ma-
liyet unsurları aşağıya gelirse tabiki
İhracatçı da olabiliriz.

şu andaki tarım politikaları
hakkında ki düşüncelerinizi
alabilirmiyiz, sizce yerli pirinç
üreticilerine destek veriliyor
mu?

Tabii tarım politikaları çok kap-
samlı bir konu. Ancak Çeltik ile
ilgili konuşacak olursak, bu konuda
Türkiye çok yol kat etti, üretim
teknolojisi açısından, Marmara
bölgesinde iyi ve gelişmiş bir du-
rumdayız. Diğer üretim bölgelerin
de de aynı gelişmenin sağlanması
gerekli. Son yıllarda hem kırsal
kalkınma hem de doğrudan gelir
desteği veriliyor ve çok ciddi kat-
kılar sağlıyor. 

Bütün bunlara rağmen üretimde
girdi maliyetleri çok yüksek. İcar
bedelleri, gübre, ilaç, mazot, dünya
fiyatlarının çok üstünde. Daha re-
kabetçi fiyat yapısı ve üretim için
bu sorunların çözümü bulunması
lazım. Yeni ekiliş alanları açılınca
icar bedelleri biraz düşebilir, ancak
genel olarak yüksek maliyet fak-
törüne çözüm bulunması gerekir.

A’dan Z’ye gıDA dergisi olarak
zaman ayırdığınız için teşekkür
ederiz…

Dolayısıyla sektörle ile ilgili konular gün
ve gün daha da artan ölçüde hayatımıza
girmektedir. Yanı başımızda güvenebilece-
ğimiz ve ihtiyacımız olduğu her noktada
danışabileceğimiz çalışmalara ihtiyacımız
gittikçe artmaktadır.


