
 

Sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? 

Bizim firmamız çok köklü ve eski bir firmadır, bu meslek bizim baba mesleğimiz. Yaklaşık 40 senelik 
bir ticari hayatımız bulunmaktadır. Babamız yıllar önce bu işe başlamış, bizde elimizden geldiğince 
devam ettirmeye çalışıyoruz. 

Mağazanızda ne tür ürünler satmaktasınız? 

Mağazamızda ev tekstil ürünleri satıyoruz. Polatlı’da Taç bayiliği yapıyoruz ve Tacın bünyesinde 
bulunan Pierre Cardin züccaciye grubunu da satmaktayız. Uyku setinden, yatak örtüsüne bornozdan 
nevresime, onun dışında porselen, çatal kaşık, tencere gibi bir bayanın çeyizi için alması gereken 
bütün ürünleri mağazamız bünyesinde bulundurmaktayız. 

Çalışma alanınız hakkında bilgi verir misiniz? 

Çalışma alanımız genelde bir evin içerisinde ihtiyaç olan bütün ev tekstili ve züccaciye üzerine kurulu. 
Söylediğim gibi yatak örtüsünden, bornoza, bardaktan, çeyiz setine kadar bir evi idare edebilecek yada 
kurabilecek bütün çeşitleri elimizde bulundurmaya çalışıyoruz. 

Uzun yıllara dayanan bir başarınız var. Bu başarınızı neye borçlusunuz? 

Başarımızın sırrını soracak olursanız, sanırım Polatlı halkının bize olan güveni diyebilirim. Biz yıllarca 
ürünlerimizi kaliteli getirmeye çalıştık. Kaliteli getirmek derken kendi evimizde kullanmayacağımız 
kalitede bir ürünü Polatlı halkına sunmamaya çalıştık. Hem kaliteli ürünü hem de mümkün olduğu 
kadar uygun fiyatları bir araya getirdiğimizde Polatlı halkı her zaman bizi tercih etti. Aldığı ürünün her 
zaman arkasında durmaya çalıştık. Müşteri aldığı üründen memnun olmadığı zaman onları da telafi 
etmeye çalıştık. Yani tüketicinin yanında olduk, tüketiciyle beraber düşünmeye çalıştık. Fiyat 
politikamızı da düzgün bir seviyede tutmaya devam ettiğimiz için Polatlı halkı bizi tercih etti, etmeye de 
devam ediyor. Polatlı halkına şükranlarımı ne kadar sunsam azdır. 

İlçemizin ekonomik ve istihdam durumunu değerlendirir misiniz? 



Polatlı’nın ekonomik durumu hepimizin bildiği gibi bir kısmı memura fakat ağırlıklı olarak çiftçiye dayalı 
bir ekonomimiz var. Çiftçiye dayalı ekonomi derken çiftçimizin maalesef yıllık geliri çok sınırlı. Sadece 
harman dediğimiz dönem var onun dışında çiftçinin diğer dönemlerde üretime ve ekonomiye katkısı 
olamıyor. Sadece harman döneminde mahsullerle oluyor. Keşke birçok ürün Polatlı’da yetiştirebilirse 
ve birçok gelir kaynağı elde edilebilse. Polatlı’nın ekonomisi benim düşüncem yaz aylarına dayalı. 
Çiftçi harmanı kaldırıp eline parayı alıyorsa işte o zaman Polatlı ekonomisi canlanıyor. Kış döneminde 
ise taksitlerle ve bazı hazırlık alışverişleriyle kış ayını geçirmeye çalışıyoruz. Tabii kış ayında Polatlı’da 
doğalgaz masrafı olduğu için insanlar alışverişlerini kısıtlamak durumunda kalıyorlar. Bu sebepten 
dolayı sanıyorum ekonomimiz yaza dayalı. Tabi yazın yurt dışından gelen gurbetçi vatandaşlarımızın 
da ekonomiye katılmasıyla yazın daha hareketli bir sezon geçiriyoruz. 

Ticaret Odası’nın etkinlik, faaliyet ve üyelerine yönelik hizmetleri hakkındaki düşünceleriniz 
nelerdir. Başkanımız Ulvi Sakarya’nın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? 

Ulvi Sakarya başkanımız gördüğümüz kadarıyla Ticaret Odasını en iyi ve faal şekilde yönetmeye 
çalışıyor. İlçemizde bir çok kurs açıldığını, gençlerimize eğitimler verildiğini, gençlerimize imkan 
sağlanmaya çalıştığını duyuyor ve görüyoruz. Daha önce tezgahtarlık eğitimi sonucunda gençlere 
ilçemizde bu tarz eğitimler verildiği, hatta bizimde bünyemizde bir stajyer arkadaşımızın çalıştığı 
dönem oldu. Bunun dışında Ticaret Odasının son dönemde hızla yükselişini görüyoruz. Gerek internet 
üzerinden, gerek sosyal medyadan, gerekirse yayınlanan bülten ve gazetelerden. Bunun dışında aktif 
olarak devam eden, üyeleri ziyaret eden arkadaşların bizlerden eksik ve ihtiyaçlarımızı gidermek 
amacıyla bilgi alışı ve görüşmeleri var. Üyelerin bir çok etkinlik ve fuardan haberdar edilmesi, bunlara 
gidiş geliş imkanlarının sağlanması. Bunları toparlayacak olursak gerçekten Ticaret Odasının 
çalıştığını, faaliyet gösterdiğini, üyelerle birlik beraberlik içerisinde emin adımlarla ilerlediğini 
görüyoruz. Ulvi Sakarya bu konuda bir çok etkinliğe katıldığını, Katıldığı etkinliklerden aldığı bilgilerle 
üyelere nasıl yardımcı olunur, nasıl imkanlar sağlanır bunların üzerinde çalıştığını biliyoruz. Ticaret 
Odasının son dönemdeki çalışmalarından, yükselen trendinden ben kendi adıma memnunum. Ticaret 
Odası Başkanı başta olmak üzere, Yönetimdeki diğer arkadaşlar ve bütün çalışan ekibe çok teşekkür 
ediyorum. 

Bizleri kırmayıp bu röportajı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. 

Bende teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin ve hayırlı işler diliyorum. 

 


