Ayın Konusu: Gıda fiyatları

Piyasalardaki
değişkenlik
Türkiye’yi de
etkiler
Dünya piyasalarında bazı üretici
ülkelerin ürettikleri pirinci stoklamaları
ve ihracat yasakları getirmelerinin fiyatın
artmasına neden olduğunu söyleyen
Turgay Yetiş, Türkiye’nin de piyasadaki
bu değişimden etkileneceğini söyledi.
Özlem EROL
ünya genelinde yaşanan kuraklık tüm ürünlerde olduğu gibi pirinç fiyatlarını da etkiledi. Pirinç Değirmencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turgay
Yetiş, bazı üretici ülkelerin ürettikleri pirinci stoklamaları ve
ihracat yasakları getirmelerinin dünya pirinç piyasasında fiyatın artmasına neden olduğunu dile getirdi.
Yetiş, “Pirinç de diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi bir
borsa malıdır. Ve fiyatlar yıllara ve üretim durumlarına, hava
koşullarına göre değişim göstermektedir.
Bundan dolayı son 2 yılda bazı dönemlerde,
bazı ülkelerde yaşanan üretim sorunları fiyatların yükselmesine sebebiyet vermiştir.
Ancak genel olarak dünya nüfusu, pirinç üretiminden daha fazla artmaktadır. Bu da fiyat
seviyelerinin yükselmesine sebebiyet vermektedir. Dünya son yıllarda o kadar globalleşti ki, artık tüm üreticiler birbirlerini takip ediyorlar. Bu durum da dünyada olan değişimler tabii ki Türkiye piyasasını da etkileyecektir” dedi.
Türkiye’de çeltik sektörünün 2007 yılından bu yana yılda ortalama yüzde 10-11 civarında büyüme gösterdiğini ve 2009 yılında üretimin 750 bin ton olduğunu söyleyen
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Yetiş, bu üretimin yaklaşık 450 bin tonunun pirinç miktarı olarak gerçekleştiğini belirtti.
Yetiş sözlerini şöyle sürdürdü: “2010 yılı beklentimiz çeltik bazında 900 bin ton civarındadır. Bu, Türkiye için rekor bir
artıştır ve yerli malın tüketim ihtiyacını karşılama oranı yüzde
80’e çıkmıştır. 2009 yılında dünyada pirinç üretimi toplam 447
milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Dünyada 2009 yılında tüketim 434 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de 2008
yılına kıyasla 2009 yılında pirinç iç satışları ton bazında yüzde 3,8 gerilemiştir. Üretim şu an için arzı karşılamamaktadır. 
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Pirinç iç pazar satışları (1000 Ton)
2007
2008
2009

584
684
658

Dünya pirinç fiyatları
(FOB dolar/Ton)
2007
Tayland yüzde 100 B
ABD Long Grain
459
Vietnam yüzde 5 Kırık
299
ABD yüzde 4 Kırık-Körfez 429
Hindistan yüzde 25 Kırık
276
Pakistan yüzde 25 Kırık
285

2008
679
763
619
765
341
359

2009
566
577
434
546
-

Kaynak: IGC 2010

Turgay Yetiş: “Dünyada
olan değişimler tabii ki
Türkiye piyasasını da
etkileyecektir.”
Pirinçte dışa bağımlılığın önüne geçilebilir, hatta ihracatçı bile
olabiliriz. Ancak Türkiye’de girdi maliyetleri çok yüksek.
Dünyada en pahalı mazotu biz kullanıyoruz. Tüm girdiler çok
yüksek. Buna rağmen üretim de 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.”
Pirinç piyasasında uzun vadede olumlu gelişmeler
kaydedilmesi için ekonomik düzenlemelerde kamu kurumu olmayan bağımsız mesleki örgütlenmelerin daha
etkin rol alması gerektiğini savunan Turgay Yetiş, pirinç
sektöründe denetim eksikliğine de dikkat çekti. Yetiş,
devletin stratejik amacının, haksız rekabetin önlenmesi ile üretici ve tüketicinin korunması olması gerektiğini söyleyerek bunun sağlanması için devletin öncelikli
amaçlarını şöyle sıraladı. “Piyasa etkin gözetim ve de-

netim sisteminin kurulması, sektördeki verilerin düzgün ve uygun olarak toplanması ve verilerin şeffaflaştırılması, sektörel
bazda dernekleşmenin teşvik edilmesi gerekmektedir.”
Etkin gözetim ve denetim için; Kanun, yönetmelik, personel ve eğitim ve maddi kaynak konularında düzenlemelerin yapılması ve sektörlerle ilgili her türlü bilginin kullanıma açılması, bunu tek elde toplayacak bir kurumun yasal olarak kurulması gerektiğini belirtti.
Yatırım ortamında iyileşmelere ve teşvik sisteminde yeni düzenlemelere de ihtiyaç olduğunun altını çizen Yetiş, “Pazarın küresel olduğu bu değişim sürecinde bu sanayi kolunun rekabetçi üretim olanaklarını arttırmak için uygulanacak plan ve politikaların da global bir bakış açısı ile saptanması gerekmektedir. Sektörde kayıt dışı sınai ve ticari faaliyetin olması, kayıtlı sektörde yüksek vergiler ve bürokratik engeller gibi sektöre yönelik tehditler
de mevcuttur. Bunlarla ilgili olarak Derneğimiz çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir” diye konuştu. 
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