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Pirinç Değirmencileri Derneği (PDD) Yönetim
Kurulu Başkanı Turgay Yetiş:

“Çeltik işleyen 150
civarında fabrikanın
ancak 70-80 tanesi
istenilen kalitede
üretim yapıyor”
Murat PALABIYIK
murat@hasad.com.tr

 “Ülkemizde çeltik sektörü 2007 yılından bu yana yılda ortalama yüzde 10-11 civarında büyüme göstermiş ve 2009 yılında üretim 750 bin ton olmuştur.”
 “Pirinçte dışa bağımlılığın önüne geçilebilir, hatta ihracatçı bile olabiliriz. Ancak Türkiye’de girdi maliyetleri çok yüksek. Dünya’da en pahalı mazotu biz kullanıyoruz.”
 “Çeltik piyasasında denetim eksikliği vardır. Devletin stratejik amacı haksız rekabetin önlenmesi ile
üretici ve tüketicinin korunması olmalıdır.”
eltik hasadı Eylül ayının ortasında başlayacak.
Bu sezon üretimde yüzde 10-15 artış bekleniyor, çeltik bazında 850 bin ton rekolte öngörülüyor. Bu üretimin iç tüketimi karşılamayacağı
belirtilirken, kaliteli pirinç üretiminin yapılması için çeltik işleyen fabrikalara büyük görev düştüğüne vurgu yapılıyor. Tüketici damak tadına uygun, temiz ve karışık
olmayan pirinci arzu ettiğini dile getiriyor.
Pirinç Değirmencileri Derneği’nden (PDD) alınan bilgiye göre ülkemizde ortalama 150 civarında çeltik işleyen fabrika bulunuyor. Bu fabrikalardan ise 70-80
tanesinin istenilen standartlara uygun ve kaliteli pirinç
üretimi yaptıklarının altı çiziliyor. Bir başka ifadeyle çeltik işleyen fabrikaların yarıya yakını istenilen standartta
üretim yapmıyorlar. Bu da akıllara “sağlıksız pirinç mi
yiyoruz?” sorusunu getiriyor.
Üretimden işlenme aşamasına kadar birçok sorunun
bulunduğu çeltikte üretimsel olarak büyüme beklense

Ç
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de ticari ve yatırım anlamda büyüme beklenilmiyor. Pirinç Değirmencileri Derneği büyüme hedefi olarak
2011’i işaret ediyor. Çeltik üretiminden ticaret hacmine,
ithalattan tüketime kadar Hasad muhabirinin sorularını
yanıtlayan PDD Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Yetiş,
Türkiye’de faaliyet gösteren 150 civarındaki çeltik işleyen fabrikanın yarısına yakınının istenilen standartlarda
çeltiği işlemediğini belirterek, sektörün yüzde 85’ini temsil eden bir dernek olarak istenilen şartların oluşması için
büyük çaba gösterdiklerini söylüyor. Ticaret hacminin artırılması açısından kalitenin büyük önem taşıdığına vurgu yapan Yetiş, 2010 yılında artacak üretimin 2011
yılında ticaret hacmini artıracağını düşünüyor. Çeltik üretiminin iç tüketimi karşılamamasından dolayı bu üründe
ithalatçı olduğumuzu anımsatan Yetiş, Manyas Barajı’nın
tamamlanmasıyla çeltikte ihracatçı konuma gelebileceğimizi ifade ediyor. İşte Turgay Yetiş’in sektörün son durumu ve geleceği ile ilgili görüşleri:

26 ağustos 2010, y›l: 26, say›: 303

18-29-DBakir-syf:Layout 1

7/28/10

9:58 AM

Page 27

hasad: Sayın Yetiş, öncelikle Pirinç Değirmencileri Derneği’ni tanıyalım. Dernek ne
zaman kuruldu, kaç üyesi var ve bugüne kadar yaptığı faaliyetler nelerdir?
Pirinç Değirmencileri Derneği (PDD), çeltik sektöründeki tüm firmaları bir çatı altında toplamak amacıyla kurulmuş ve 10 yıllık geçmişe sahip bir oluşumdur.
Derneğimiz, sektörle ilgili her türlü bilginin toplandığı,
değerlendirildiği, yorumlandığı, raporların hazırlandığı
bir kurumdur ve bu raporlarla sadece üyelerini değil tüm
kamuoyunun bilgilendirildiği bir yapıya kavuşturulmasını sağlayıcı çalışmalar yapmaktadır. Ekonomik ve politik
konjoktörü yakından takip etmekteyiz. İleriye dönük tahmin yöntemlerini geliştirmekte ve bu şekilde üyelerimizin faaliyetlerine ve kamu otoritelerinin çeltik sektörü ile
ilgili politikalar geliştirmesine yardımcı olmaktayız.
Türkiye’de ortalama 150 civarında çeltik fabrikası
faaliyet göstermektedir, bunlardan ancak 70-80’i istenilen kalite standartlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Pirinç Değirmencileri Derneği, çeltik sektöründe
faaliyet gösteren 70 firmanın üyesi olduğu kurum olup,
üyeleri sektörün yüzde 85’ini temsil etmektedir.

2007 yılından bu yana yılda ortalama yüzde 10-11 civarında büyüme göstermiş ve 2009 yılında üretim 750
bin ton olmuştur. 2010 yılı beklentimiz ise çeltik bazında 850 bin ton civarındadır. Tabii bu hava koşullarına
göre değişim gösterebilir.
2010 yılında, her şey çok iyi giderse ekim alanlarının artmasından dolayı çeltik sektörünün yerli üretimde en az yüzde 10-12 büyüyeceğini tahmin ediyorum.
Ancak sonuç; sektörün büyümesini tetikleyecek faktörlerin veya küçülmesine neden olacak risklerin ne kadar
etkili olacağına bağlıdır. Bu bağlamda yerli üretim artarsa ithalat azalacaktır. Yani sektörde üretimsel olarak
büyüme beklense de ticaret hacminde ve yatırımlarda
bir büyüme 2010 yılında beklemiyoruz. Ancak 2011’le
birlikte canlanma başlayabilir.

hasad: Pirinç üretiminin artırılabileceği ve
ihracatçı konuma gelebileceğimiz sürekli vurgulanıyor. Neden ihracatçı
ülke olamıyoruz? İhracatçı olabilmemiz için neler yapılmalı?
2008 yılına kıyasla 2009 yılında pirinç ithalatı değer bazında yüzde 24 ve ton bazında yüzde 8,7 oranında azalmıştır. 2009 yılında ithalat yaptığımız ilk on

hasad: Ülkemizde çeltik üretimi yıllara göre
artış göstermektedir. Bunda PDD’nin
payı da bulunuyor. Çeltik üretimini artırmak için yaptığınız çalışmalar nelerdir? Şuan çeltik üretimini yeterli
buluyor musunuz?
Çeltik üretimimiz artan nüfus karşısında maalesef
şimdilik tüketimi karşılayamıyor. Ancak son yıllarda
meydana gelen üretim artışları devam ederse, birkaç yıl
sonra kendimize yeterli olabiliriz. Bu konuda ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Türkiye’de çeltik sektörü

Türkiye’de yıllara göre çeltik üretimi.
Yıllar

Ekilen Alan
(Dekar)

Hasat Edilen
Alan (Dekar)

Üretim
(Ton)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

580.000
590.000
600.000
650.000
700.000
850.000
991.000
939.000
995.000

578.590
590.000
598.090
650.000
699.900
849.090
990.433
937.994
994.929

350.000
360.000
360.000
372.000
490.000
600.000
696.000
648.000
753.325
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ülke; Mısır, ABD, Uruguay, Pakistan, Arjantin, İtalya,
Rusya, Vietnam, Yunanistan ve Bulgaristan’dır. İthalatımız kısmen ham madde kısmen de işlenmiş pirinç olarak gelmektedir.
Pirinçte dışa bağımlılığın önüne geçilebilir, hatta ihracatçı bile olabiliriz. Ancak Türkiye’de girdi maliyetleri çok
yüksek. Dünya’da en pahalı mazotu biz kullanıyoruz. En
pahalı tarla icarını biz ödüyoruz. 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 Barajı su dağıtım kanalları tamamlandığında ve baraj tamamen devreye alındığında ithalata gerek kalmayabilir.

hasad: Pirinçte anlık fiyat artışları gerçekleşebiliyor. Özellikle 2008 yılında fiyatlar fahiş rakamlara ulaşmıştı. Bunun sebebi nedir? Fiyat artışlarının
önlenmesi açısından ne gibi tedbirler
alınmalıdır?
Pirinç için dünyanın ana besin maddesidir diyebiliriz. Buğdaydan daha fazla tüketilmektedir. Örneğin,
Uzakdoğu’da kişi başı tüketim yıllık 100 kg’ın üzerindedir. Ancak Türkiye’de kişi başı pirinç tüketimi yaklaşık 7 kg civarındadır. Biz bir buğday ülkesiyiz ve daha
çok buğday unu tüketiyoruz, yani ekmek yiyoruz.
Türkiye ithalatçı bir ülke konumunda olduğu için zaman zaman yurtdışındaki piyasa hareketleri ve döviz
hareketleri iç piyasayı etkileyebiliyor. Bunun yanında
üreticilere tanınan finans imkânları ile malların piyasaya sürülmesinde veya sürülmemesinden dolayı fiyatlar
anlık olarak etkilenebiliyor.

hasad: Yeni pirinç tebliği hazırlandı. Bu
konudaki görüşleriniz nelerdir?
Yeni tebliğ çalışmalarında derneğimizin büyük rolü
olmuştur ve bu tebliğde ithal pirinç ile yerli pirincin karıştırılması önlenmiştir. Ayrıca derneğimiz Türkiye genelinde denetim için Koruma Kontrol Şubesi ile yakın
çalışma içinde olacaktır ve denetim elemanlarına eğitim vermeyi taahhüt etmiştir.
Ülkemizde son yıllarda çeltik fabrikalarında ciddi değişim ve yenilenmeler olmuştur. Sektörün temel sorunları, Türkiye imalat sanayinin temel sorunlarından farklı
değildir. Ancak temel sorunların çözümü için yapılması gerekenler vardır. Ekonomik düzenlemelerde kamu
kurumu olmayan bağımsız mesleki örgütlenmelerinin
daha etkin rol alması, sorumlulukları oranına dengeli
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oranda söz sahibi de olmaları sağlanmalıdır. Piyasada
denetim eksikliği vardır. Devletin stratejik amacı haksız
rekabetin önlenmesi ile üretici ve tüketicinin korunması olmalıdır. Bunun sağlanması için devletin öncelikli
amaçları; piyasada etkin gözetim ve denetim sisteminin kurulması, sektördeki verilerin düzgün ve uygun
olarak toplanması ve verilerin şeffaflaştırılması ile sektörel bazda dernekleşmenin teşvik edilmesi olmalıdır.
Etkin gözetim ve denetim için; kanun, yönetmelik, personel, eğitim ve maddi kaynak konularında düzenlemelerin yapılması ve sektörlerle ilgili her türlü bilginin
kullanıma açılması, bunu tek elde toplayacak bir kurumun yasal olarak kurulması gerekmektedir. Derneğimiz,
yapılacak her türlü yasal ve idari düzenlemelerde, toplumsal konsensüsün sağlanmasında ve topluma yaygınlaştırılmasında devletimize en üst düzeyde yardımcı
olmaya hazırdır.

hasad: Ağustos ayında Ramazan başlayacak
cak. Ramazan ayı içerisinde gıda fiyatlarında yükselme yaşanıyor. Bu Ramazan’da pirinç fiyatlarında artış olacak
mı?
Ramazan ayı içerisinde, içeri de mal olması açısından fiyat artışı beklenmemektedir. Zira günümüzde de
piyasa fiyatları 2009 yılı hasat fiyatları seviyesindedir.

hasad: Son olarak, çeltiğin geleceğini nasıl
görüyorsunuz? Sektör ile ilgili beklentileriniz nelerdir?
Özellikle yakın coğrafyamızda iç ve dış politik gelişmelerin ekonomiyi çok büyük ölçüde etkilemesi nedeniyle
uzun vadeli tahmin yapmak oldukça güçtür. Çeltik sektörünün büyümesini pozitif yönde etkileyecek faktörler;
- Türkiye’nin yüzde 1,3’lük nüfus artış hızı ve şehir
nüfusunun artışı,
- Siyasi istikrarın sağlanmış olması,
- Bankacılık sisteminin daha güçlü hale getirilmiş olması şeklinde sıralanabilir.
Sıcak paranın çekilmesine etki edebilecek beklentiler (dış ticaret açığının ve cari açığın artması), çeltik sektörünün büyümesini negatif yönde etkileyecektir.
Çünkü bu durumda, enflasyon, döviz ve faiz artacağı
için kredi kullanımı azalacaktır. Çeltikte, Katma Değer
Vergisi’nin (KDV) diğer temel tüketim mallarına göre
yüzde 8 olması bu sektörün büyümesine çok ciddi şekilde engel olmaktadır. KDV’nin yüzde 1 seviyesine çekilmesi en büyük beklentimizdir. 
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