KOSGEB’le Daha Güçlü

Edirne’den Yurt Dışı Pazarlara
Pirinç İşleme Tesisleri
Katar, Libya,
Yunanistan,
Bulgaristan ve
Ukrayna gibi
ülkelerde, üretimini
gerçekleştirdiği
cihazlarla pirinç
işleme tesisleri
kurdu.
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Çeltik Kurutma Makinesi
İşletme ürettiği “Kurutma
Makineleri” için de 2017 yılında
destek aldı. Proje ile yeni
teknolojili 4 adet makine satın alan
işletme, üretim kalitesini ve ürün
geliştirme faaliyetlerinin başarı
oranını arttırdı.

41 Yıllık Tecrübe
Sektörde 41 yıllık tecrübeye sahip
olduğunu ifade eden Turgay Yetiş,
2000‘li yılların başından bu yana
“Multigrain” olarak pirinç, gıda,
yem sektörlerinde, endüstriyel

KOSGEB’in Ar-Ge,
İnovasyon Destek
Programı ile “Tahıl
Ürünleri Analizi
İçin Teknolojik
Laboratuvar
Hattı Tasarımı ve
İmalatı” konulu
projesini başarı ile
tamamlayan işletme
“Pirinç Görüntü
İşleme Cihazı”
geliştirdi.

kullanım için ürünlerin
hasat edilmesi, kurutulması,
depolanması, değirmenden
geçirilerek işlenmesi ve
paketlenmesi süreçlerinde, geniş
kadrosuyla 25 bin metrekarelik

Dededen Toruna
Multigrain 2000 yılında
kurulmasına rağmen, tarım
sektöründe köklü bir özgeçmişe
sahip. 1920’lerde, Trakya’da
buğday, ayçiçeği ve çeltik
yetiştiriciliği yaparak sektöre
giren dede Mümin Kamil, daha
sonra da bu ürünlerin ticaretine
başlayarak iş yaşamına devam
etti. İbrice ve Sultaniçe’de iki
liman oluşturarak, 1930’lu yıllarda
İstanbul’a 300 metrelik takalarla
ürün göndermeye başladı. Daha
sonra İsmail Yetiş Pirinç ticaretine
başlamış ve 1956 yılında 788’inci

hizmet verecek gıda kompleksinin
bir parçası olarak saatte 28 ton
pirinç işleme tesisi, Yunanistan’da
14 ton/saat kapasiteli pirinç işleme

üye olarak İstanbul Ticaret
Borsasına kayıt oldu. Uzun yıllar
boyunca Türkiye piyasalarında
yer alan İsmail Yetiş, 1982 yılında

alanda çalışmalarını sürdürüyor.
Yurt içinde yüzde 80 pazar payına
sahip Multigrain, aldığı KOSGEB
destekleri ile profesyonel bir
distribütör haline gelerek bugünkü
konumuna ulaşmayı başardı.

Başarılı Yatırımlar
Şirket olarak, birçok ülkede başarılı
yatırımlara öncülük ettiklerini
belirten Turgay Yetiş, bunlardan
bazılarını şöyle sıraladı:
“Katar Doha’da Ulaştırma ve
Telekomünikasyon Bakanlığı’nın
“Hamad Limanı Gıda Güvenliği
Projesi” kapsamında, saatte 50 ton
kapasiteli pirinç işleme, paketleme,
yem tesisi, Libya Tobruk’ta bölgeye

tesisi, Bulgaristan’da 7 ton/saat
kapasiteli pirinç işleme tesisi,
Ukrayna’da 7 ton/saat kapasiteli
pirinç işleme tesisi, imza attığımız

çocukları ile birlikte Yetiş Gıda
A.Ş.’yi kurdu. Yetiş Gıda, Türkiye
pirinç pazarında uzun yıllar
hizmet verdi.

projeler arasında yer almaktadır.”
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