
 

Sizi ve Firmanızı tanıyabilirmiyiz? 

Ben şirket müdürü Hüseyin Emre Dilsiz. 1984 Polatlı doğumluyum. Firmamız 4 ortaklı bir aile şirketidir. 
1991 yılında şahıs şirketi olarak başladı, 1995 yılında Limited şirketi olarak üretimine devam etmiştir. 
İlk önce Helezonlu götürücü ile üretime başlayan firmamız sonrasında bantlı götürücüde üretmeye 
başlamıştır. 1998 yılında Yeni Sanayi’de ki şuan ki yerimize taşındık. Babam ve amcaların kurmuş 

olduğu bu aile şirketini biz yeni nesiller olarak devam ettiriyoruz. Polatlı Organize Sanayi Bölgesinde 
25.000 metrekarelik arazi satın aldık. 6600 metrekaresini Karkas ile kapattık. 2017 yılında yeni 

yerimize taşınmayı planlıyoruz. Şuanda 6-7 ülkeye ihracat yapmaktayız ve önümüzdeki dönemlerde 
bunu geliştirmek için çalışmalara devam etmekteyiz. En önemli sıkıntılarımız arasında vasıflı personel 

bulma ve depolama yer almaktadır. Bunları da zamanla aşılacağını düşünüyorum. 

Ürettiğiniz ürünler nelerdir? 

Ürettiğimiz ürünler başta Helezonlu götürücü ile başta buğday arpa olmak üzere, mısır, çekirdek, 
çimento, kum gibi taneli ürünleri ile çektirmekteyiz. Daha büyük çaplarda tavuk gübresi ve büyükbaş 
hayvan gübresi çektirmekteyiz. Bantlı götürücü ile de ürünlerin çuvallanmış hallerini taşımaktayız. 
Ayrıca yeni ürünlerimizden olan U tipi helezonlu götürücü ile 40-50 metre ileriye istediğimiz yere 

atabiliyor. Muhtelif Helezyon da 70-80 çeşitimiz mevcut, boyuna göre, çapına göre çeşitlerimiz artıyor. 

 

Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? 



Irak, Bulgaristan, Kırgızistan, Cezayir gibi birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Kimisini kendimiz, kimisini 
de bayilerimiz aracılığıyla yapıyoruz. İlk ihracatımızı Konya bayimiz aracılığıyla Tunus’a yapmıştık. 
Genel de tahıl bölgelerinden talep almaktayız. En son geçtiğimiz günlerde Cezayir’e 2 konteyner 

ihracat yaptık. Yılda 5-6 kez yurtdışına ürün sevkiyatı yapmaktayız. Bunun dışında Türkiye’nin bütün 
bölgelerine bayilerimiz aracılığıyla ürün gönderiyoruz. 

Başarınızın sırrı nedir? 

Başarımızın sırrı büyüklerimizin yolundan gitmek oldu. 1991 yılında ufak bir alanda kurulan bu firma 
kaliteli ve güvenilir malzeme üretmesiyle bu noktaya gelmiştir. Biz de Dilsizler Tarım Makinasının daha 

öce kalite politikasından ödün vermeyerek bir sonraki nesillere taşımayı kardeşlerimle birlikte 
hedefliyoruz. 

Polatlı Ticaret Odası’nın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? 

Polatlı Ticaret Odası yeni döneminde oldukça aktif olarak çalıştığını görüyoruz. Özellik bizimde faal 
olarak yer aldığımız Meslek Edinme Projesi olan UMEM Beceri10 projesi, KOSGEB temsilciliğinin 

işlerimizi kolaylaştırması ve yurtdışı iş gezisi programları ticari hayatımızda işlerimizi 
kolaylaştırmaktadır. Bu açıdan yönetim ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. 
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