Ayın konusu: Pirinç

“Tüketicinin tercihi
baldo pirinç”
Türkiye’de sıklıkla Baldo ve Osmancık pirinci yetiştiriliyor. Tüketici ise tercihini
baldo pirinçten yana kullanıyor.
Özlem EROL
irinç Değirmencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Yetiş; tüketicilerin pirinç tercihleri ile ilgili yaptıkları
araştırma sonucunda tüketiciler tarafından en fazla baldo pirincin tercih edildiğini dile getirdi. Yetiş “Türkiye’de genellikle Baldo ve Osmancık türü pirinç yetiştiriliyor. Tüketicilerin pirinç satın almalarına etki eden faktörlerin tespiti üzerine
bir anket çalışması yaptık. Pirinçte çeşit ve bölge tercihi incelendiğinde çeşit olarak ilk akla gelen Baldo olarak belirlendi. Baldo, geleneksel olarak en popüler çeşit olmasından dolayı ilk akla
gelen, hatta marka olarak ifade edilen bir unsurdur” dedi.
Bu çalışmayı, pirinç piyasasını tüketiciler düzeyinde inceleyerek sektörün gelecekteki durumunu tahmin etmek üze-
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Turgay Yetiş: “Türkiye’de
genellikle Baldo ve Osmancık
türü pirinç yetiştiriliyor.”

re yaptıklarını belirten Yetiş, araştırmanın hedefinin; pirinçte
marka tercihi, satın almada dikkat edilen kriterler, pirinçte
markalı ürüne yaklaşım, marka-tüketici iletişiminin boyutlarının
belirlenmesi, fiyat, yabancı madde içeriği kriterleri açısından
değerlendirilmesi olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.
Satın almada dikkat edilen kriterler incelendiğinde ise ilk
sırada ürünün temiz olması özelliğinin ön plan çıktığını belirten
Yetiş, “Bunu takip eden diğer hususlar, bilinen marka ve lezzetli olma kriterleridir” diye konuştu.

Kepekli pirince ilgi artıyor
Beslenme uzmanlarının da önerdiği kepekli pirinci
olan ilgi de artıyor. Çeltiğin kavuzlarının tekniğine uygun
soyulması ve ayıklanması ile elde edile pirincin üzerinde kepek muhafaza ediliyor. Bu teknik ile üretilen kepekli pirinç
birçok vitamin ve mineralleri içeriyor. Yetiş, besin değeri-
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nin yüksek olması ve doyurucu olması nedeniyle tüketicilerin bu çeşide ilgisinin fazla olduğunu söyledi.

“Dışa bağımlılığın önüne geçebiliriz”
Türkiye’de ki pirinç üretiminin şu anda talebi karşılamadığını dile getiren Turgay Yetiş, pirinçte ithalatın önüne geçilebileceğini söyledi. Yetiş sözlerini şöyle sürdürdü:
“Pirinçte dışa bağımlılığın önüne geçebiliriz, hatta ihracatçı
bile olabiliriz. Ancak Türkiye’de girdi maliyetleri çok yüksek. Dünyada en pahalı mazotu biz kullanıyoruz.
Tüm girdiler çok yüksek. Buna rağmen üretimde çok
başarılıyız, özellikle Trakya’da dünya çapında verim alıyoruz.
Türkiye’de yapılmakta olan önemli baraj projeleri var, örneğin Manyas. Manyas Barajı su dağıtım kanalları tamamlandığında ve baraj tamamen devreye alındığında ithalata gerek kalmayabilir. İcar fiyatları düşer ve maliyet unsurları aşağıya gelirse ihracatçı da olabiliriz.” 

