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Sayın Yetiş, tarım sektörünün 

önemli bir ismisiniz. Hem serma-

yeniz hem de sivil toplum örgüt-

lerindeki çalışmalarınız ile sektö-

rün gelişmesine önemli katkılar 

sağladınız. Pedrotti Dane Kurutma 

makinalarını Türkiye’de ürettiğinizi 

duyduk, bu doğru mu?

Çeltik kurutma makineleri üretimi 

için İtalya’dan Pedrotti’nin lisansını al-

dık. Pedrotti, Avrupa’nın en çok ve en 

iyi satan kurutma markası. Türkiye’de 

şuan 500’ün üzerinde kurutma maki-

nası var çalışan. Türkiye’de üretiyoruz. 

İtalya’dan parçaları getirip burada 

topluyoruz.

Makinaların özelliklerinden bah-
seder misiniz? Çiftçi veya fabrikalar 
Pedrotti’yi neden tercih etmeli? 

Makinalarımız değişik ebatlarda. 
10 tondan 40 tona kadar çıkıyor. Çel-
tik kurutuyor. Çeltiği aynı zamanda 
kömür kazanlarıyla yakıyoruz. Şimdi 
çeltik kabuğu üzerinde de yakmaya 
çalışıyoruz. Ayçiçeği kabuğunun sıkış-
tırılmasını yakabiliyoruz. İnce odunu 
yakabiliyoruz. Onun haricinde dizel 
Türkiye’de çok pahalı olduğu için çift-
çilerimiz tercih etmiyor. Ama LPC mo-
delleri var. Biz iki tip kurutma üzerinde 
çalışıyoruz. Bir tanesi daha çok çiftçi-
lere hitap eden Pedrotti kurutmalar, bir 
de Tayvan’dan bir kurutma satıyoruz. 

Onlar tamamen biyoyakıtla çalışıyor-
lar, fabrikalara yönelik. Üretim maliyet-
leri aşırı düşük. 

Çiftçilerimizin malı tarladan çıktı-
ğında rutubetli çıkıyor. Bölgesine göre, 
hasadına göre, 23 rutubet, 24 rutubet, 
25 rutubet şeklinde. Ürünü bu şekilde 
muhafaza edemezsiniz, mutlaka ku-
rutmanız lazım. Kuruttuğunuz zaman 
da 14 rutubete indirebiliyorsunuz. 
Böylece depolama imkanı oluyor çift-
çinin. Makinalarımız çok kaliteli. Hem 
yakıtta ekonomik hem de çeltiği kırmı-
yor. Makinamızın iç yapıları ve önemli 
parçaları tamamen galvanizden ibaret 
ve bazı bölümleri çeliktir. Çok uzun 
yıllar dayanıyor. Tekrar söyleme de 
fayda görüyorum; yükleme, boşaltma 
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    RÖPORTAJ    

Pedrotti marka dane kurutma makinalarını tarım sektöründe bilmeyeniniz yoktur. Ancak; çeltik, mısır, arpa-yulaf, 
kolza ve ayçiçeği üreticilerinin makina parkurunda bulunması gereken bir marka olan Pedrotti’nin Türkiye’de üretil-
diğini eminim birçoğunuz bilmiyorsunuzdur. Evet, bu büyük markanın üretimi Türkiye’de yapılıyor. 

Türk tarım sektörüne yıllardır yeniliklerin, yeni teknolojilerin girmesine önemli katkı sağlayan Sayın Turgay Yetiş, 
Pedrotti Dane Kurutma Makinalarını Edirne/İpsala’daki fabrikasında üretiyor. Sayın Yetiş ile Pedrotti Dane Kurutma 
Makinalarının avantajlarını ve kurduğu çeltik fabrikalarını konuştuk.



sistemlerimiz malı kırmıyor. Aynı zamanda ekonomik yakıt 
harcıyorlar. Çiftçi traktörünün arkasına bağlayıp, istediği yere 
götürüp, istediği yerde çalıştırabiliyor.

Anahtar teslimi çeltik fabrikaları kurmanızdan da bi-
raz konuşalım. Türkiye ve yurtdışında nerelere fabrika 
kurdunuz? 

15 seneden beri makine temsilcilikleri yapıyoruz. Aynı za-
manda geçmiş yıllarda pirinç fabrikası işletiyordum. Son 4-5 
seneden buyana makine üretimine yoğunluk verdim. Üretim-
le birlikte belirttiğiniz gibi anahtar teslimi tesisler kuruyorum. 
Bu silodan başlıyor, kurutma, ön temizleme, eleme ve paket-
leme şeklinde sonuna kadar çıkıyor. 

Komple kurduğumuz çeltik fabrikaları var, bunun yanın-
da makine satıp tadilat yaptığımız fabrikalar bulunuyor. Şu-
anda Türkiye genelinde 94 firmada makinelerimiz çalışıyor. 
Trakya’da, Gönen’de, İpsala’da, Keşan’da, Uzunköprü’de 
fabrikalar kurduk. Yurtdışında Libya, Ukrayna, Bulgaristan, 
Rusya, Yunanistan, Makedonya’da çok güzel tesisler kurduk. 

Sizin dışınızda çeltik fabrikası kuran firmalar var mı? 

Bizden başka çeltik fabrikası kuran firmalar var, ancak 
onların teknolojisi bizden daha farklı. Kimseyi eleştirmek 
istemiyorum, fakat bu işin en iyi olduğum sektör tarafından 
söyleniliyor. 

Bir çeltik fabrikası kurmanın maliyeti nedir? 

Bir çeltik fabrikası kurmanın maliyeti, yatırımda istediği-
niz büyüklüğe, arazinin lokasyonuna bağlı olarak değişiyor. 
Makinelerin fiyatı fazla etkilemiyor. 200 bin dolardan tutun, 1 
buçuk milyon dolara kadar tesisler var. Makine ve aksesuar 
itibariyle söylüyorum, binalar hariç. 

Son olarak, Zakaria adlı başka bir markanız var, buna 
değinelim. Bu markanın çeltikte randımana etkisini nasıl? 

Kurduğumuz çeltik fabrikalarında Zakaria adlı bir marka-
yı satıyoruz. Makine haricindeki tüm aksesuarları Türkiye’de 
üretiyoruz. Yurtdışına yaptıklarımızı da Türkiye’de üretiyoruz. 
Zakaria randıman itibariyle rakiplerine göre en az iki randı-
man fazla verebiliyor. Baldoda 4-5 randımana kadar çıkabili-
yor. O yüzden Türkiye piyasasında baya tutuluyoruz. Marka 
olarak birinci sıradayız.  Y
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