Sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?
15.02.1970 yılında Ankara’nın Beypazarı’na bağlı Mahmutlar köyünde dünyaya geldim. Sonrasında
ilkokulu bitirip Ankara’da yeni sanayide işe başladım. Burada 4 yıl çalıştıktan sonra Polatlı’ya
yerleşmeye karar verdim. Polatlı sanayinde 4 sene çalışıp 1988 yılında genç yaşta işyeri açtım.
Askerlik görevimden dolayı gitmeden işyerimi kapatmak zorunda kaldım. Askerden geldikten kısa bir
süre sonra tekrar bir iş yeri açtım. İşime gösterdiğim özen ve sorumluluktan dolayı şirket olarak yavaş
yavaş büyümeye başladık. Şirketimize 1 dükkanla başlayıp eş dost ve çevremizin katkılarıyla şuanda
6 dükkan işletmekteyiz. Polatlı’da genel olarak sigorta şirketleriyle çalışmaktayız. Bunun nedeni ise
sigorta şirketleri önceden bakım ve onarım için Ankara’ya gitmek zorunda kalıyorlardı. Bizde hem
Polatlı’ya hemde vatandaşımıza katkımız olsun istedik. Şirket olarak ilk amacımız Vatandaşımıza iyi
bir hizmet sağlayıp işimizi ve saygınlığımızı kaybetmeden işimizi özveriyle yapmaktır.

Çalışma alanınıza hakkında bilgi verir misiniz?
Çalışma alanımız kapalı ve açık olmak üzere 2000 mt civarında yerimiz mevcut. Şirketimizde
12 personelimizle hizmet vermekteyiz. Vatandaşımız genellikle maddi hasarlı kazalardan geldiğinden
dolayı profesyonel ekibimizle en kaliteli hizmeti sunmaya gayret gösteriyoruz. Aracın kaza veya
arızasında ekibimizle birlikte en kısa sürede müşterilerimize ulaştığımızdan dolayı halkımız tarafından
takdir edilen bir şirket haline geldik. Gelen araçlarımıza kaporta, boya, mekanik ve elektrik olsun bir
araca uygulanması gerek bütün onarım hizmetlerini sunmaktayız.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Polatlı Uluslararası Tarım Fuarı hakkında düşünceleriniz
nelerdir?
Tarımla bir bağım olmamasına rağmen Polatlı Tarım Fuarını bir ilk olduğundan ötürü büyük bir
merakla ziyaret etme fırsatım oldu. Kendim Beypazarı doğumlu olduğumdan dolayı memleketimden
gelen firmaların Polatlı Tarım Fuarında standlar açtığını gördüğümde Polatlı’mızın artık marka bir şehir

olmaya yönelik ilerlediğine kendi gözlerimle şahit oldum. Tarım fuarları hep diğer illerde olduğundan
dolayı işimizden ötürü gidemiyorduk. Bu fuarın Polatlı’ya çok büyük bir getirisi olduğunu düşünüyorum.
Bu fuarı ilçemize kazandıran Polatlı Belediyesi ve Polatlı Ticaret Odasına çok teşekkür ediyorum.

Polatlı Ticaret Odasının çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?
Ticaret Odası vardı fakat daha önce sadece isim olarak biliyorduk. Ama şuanda Ticaret Odası Başkanı
o kadar aktif ve girişken ki böyle faaliyet gösterebilecek bir oda bugüne kadar niye değerlendirilmemiş
anlayamıyorum. Şuanda yapılan faaliyetler, organizasyonlar çok büyük dikkat çekiyor. Ticaret
Odasının somut olarak Polatlı’ya kazancının çok büyük olduğuna inanıyorum. Aktiflik vardır gelir
gidersin fakat boştur. Ama ben şunu görüyorum Ticaret Odasında, her bir faaliyetinde başarı elde
ediyor.Polatlı Ticaret Odası Başkanına çok teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum.

