
 

  

 

 

 

 

 

 

BEYZADE DOĞALTAŞ 

 

Sizi tanıyabilir miyiz? 

Adım Yasin Tanrıverdi. 1964 Kars'ın Selim İlçesinde dünyaya geldim. 

32 yılıdır Polatlı'da ikamet ediyorum. Daha önceden Aydın 

Kuşadası'nda çalışıyorduk daha sonrası ağabeyim vesilesi ile 

Polatlı'ya yerleştik. Polatlı'yı da sevdik çok çalıştık işimizi geliştirmek 

ve kendimizi tanıtmak için gece gündüz mücadele verdik.   

Firmanızı tanıyabilir miyiz? 

1991 yılından bu yana Polatlı'da faaliyetlerimize devam ediyoruz. 

Burada imalatını yaptığımız ürünleri Türkiye'nin çeşitli yerlerine 

gönderiyoruz.  Özellikle kış aylarında üretim yaptığımız dönemlerde 

ailecek çalışıyoruz. Ayriyeten çevre il ve ilçelerde de çalışmalarımız 

devam ediyor.  2002 yılından bu yana da Üçpınar Köyünde Beyzade 

Doğaltaş fabrikamızı kurduk faaliyetlerimize burada devam ediyoruz.  

Sektörünüzün geleceğini nasıl görüyorsunuz? 

Sektörümüzün geleceği çok iyi. Halkımız organik ve doğal şeyleri çok 

seviyor . Ancak biz çoğu zaman kalifiye eleman eksikliği sebebiyle 

talebe cevap veremiyoruz.  Gerek ekipman gerekse eleman 

açısından gerekli donanımların olması halinde hayal ettiğiniz her şeyi 

doğal taşlara resmedebiliyorsunuz. Bu da sektörümüzü keyifli kılıyor.   
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Sektörünüzle alakalı sorunlar nelerdir? 

Sorunlarımızın en başında gelenlerinden bir tanesi . Bu bölgenin elektrik 

enerjisi Yassıhöyük tarafına bağlı sürekli elektrik kesintisi bizim 

işlerimize engel oluyor. Özellikle kış aylarında perişan oluyoruz. Bu 

bölgenin elektriği  Polatlı'ya bağlanırsa bu sorundan kurtulacağız diye 

düşünüyorum.  Bir diğer sıkıntımızda  ürünlerimizin pazarlanmasında ve 

ham madde alımında yaşanan fiyat belirsizliği. Devletimizin 

madencilerin fiyat konusunda yaşadığı sıkıntıları çözecek adımlar atması 

bizim için son derece önemli.  Öyle ki bu sorun yüzünden sattığımız 

ürünlerden elde ettiğimiz gelirle ham madde alamadığımız dönemler 

oluyor.  

Covid -19 (pandemi) sürecinin ticari faaliyetlerinize etkisi nasıl oldu? 

En başta pandemi sürecinin başında uygulanan sokağa çıkma 

kısıtlamaları bizim çalışmalarımızı büyük ölçüde aksattı. Çalışma 

zamanımız azaldı iş bitirme sürelerimiz uzadı. İş bitirime sürelerimizin 

uzaması iş kayıplarına yol açtı istenilen zamanda işlerin 

tamamlanamaması müşterinin iş yaptırmamasına neden oldu.  

Sonrasında devam eden yasaklarda Ticaret Odasında aldığımız yol izin 

belgesi ile en azından çevre il ve ilçelerde devam eden faaliyetlerimizi 

kontrol edebilmeye başladık. 

 



 

 

 

 

Ticari hayata destek amaçlı açıklanan ekonomik paketlerden  

faydalanmak için başvuru yaptınız mı ? 

TOBB ve Halkbankası arasından yapılan anlaşma sonrasında açıklanan 

cansuyu kredisinden faydalandık. Bu kredi de pandemi sürecinde 

yaşadığımız gelir kaybını telafi etti. Aldığımız kredi ile en azından  

hammadde ihtiyacımız karşıladık.  

PTO'nun faaliyetleri hakkında neler düşünüyorsunuz? 

Ulvi Bey'den memnunuz her alanda kendisi taleplerimize yetişmeye 

çalışıyor.  Ticaret Odasına geldiğimizde de ilgilenen personel 

arkadaşlardan da ayriyeten memnunuz. Açıklanan kredilerde Ticaret Odası 

üyesi olmamız bize öncelik sağlıyor, yönetim tarafından atılan adımlar 

sayesinde Ticaret Odası üyelerinin yolu açılıyor.  Diğer bir taraftan 

düzenlenen eğitimlerle  sektörümüzü ilgilendiren konularda bilgi sahibi 

oluyoruz.  Bu tarz çalışmalarında devam etmesini bekliyoruz.  
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