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Döner Sektörünün ba‚ar⁄l⁄ ismi Ali Kaya’dan ilginç mesajlar;

döner

“Döner hepimizin imaj⁄d⁄r Bu imaj⁄ korumaktan hepimiz sorumluyuz“
Zaman zaman sektörün gelece©i ile ilgili olarak yapt⁄©⁄ aç⁄klamalar ile dikkat çeken Milas Döner’in
sahibi Ali Kaya, “Bu sektör bizim i‚adamlar⁄m⁄z ile özde‚le‚mi‚ durumda. Dönerin imaj⁄na sahip
ç⁄kmak gelece©imize sahip ç⁄kmakt⁄r“ dedi.
ürkiye kökenli i‚adamlar⁄m⁄z⁄n yar⁄ya yak⁄n⁄n⁄n döner
sektöründe çal⁄‚t⁄©⁄n⁄ yazan
IHK dergisi hemen arkas⁄ndan
ekleme yap⁄yor; “Almanya’da
dönerin cirosu en iyimser tahmin-

T

ler ile Mc Donalds’dan 6,3 defa
daha fazla. Ama Mc Donald kadar
tan⁄nmamas⁄n⁄n en önemli nedeni ise markala‚amamalar⁄.
Milas Döner sahibi Ali Kaya

ile birlikte dönerin gelece©i konusunda yapt⁄©⁄m⁄z röportaj⁄ sizinle
payla‚⁄yoruz.
Neue Ekonomi:
Ali Bey sektörün gülen yüzü olarak tan⁄n⁄yorsunuz?
Ali Kaya:
Bizim insan⁄m⁄z⁄n do©as⁄ndand⁄r.
En zor anlarda bile ac⁄y⁄ içimize
atar ve gülümsemeye çal⁄‚⁄r⁄z.
Oldu©umuz gibi görünüyoruz
asl⁄nda, ba‚ka bir‚ey de©il.
Neue Ekonomi:
Sektördeki birikimlerinizi payla‚⁄rm⁄s⁄n⁄z okuyucular⁄m⁄zla?
Ali Kaya:
Onbinlerce i‚letmede her gün yüzbinlerce insan döner yiyor. Döner
yiyenler bu lezzetin kime ait
oldu©unu çok iyi biliyor. Yani
döner bir yerde bizim imaj⁄m⁄z
oluyor Almanya’da.
Neue Ekonomi:
Ama Yunanl⁄lar Gyros bizimdir
diyorlar?
Ali Kaya:
Geçelim o tart⁄‚malar⁄. Tabi
onlarda da var. Ama Almanya’da
ilk döneri yapanlar bizimkilerdir.
Benim söylemek istedi©im, güzel
ve temiz dükkanlarda, bak⁄ml⁄,
tra‚l⁄ ve gülümseyen personel ile
sat⁄‚lar en az %50 artar
Almanya’da.

Milas Döner’i k⁄sa zamanda sektörün önemli mekanlar⁄ndan biri haline getiren Ali
Kaya, “Ûnsan unsuru çok önemli. Nas⁄lki memnun askerlerin ordusu ba‚ar⁄l⁄ olursa,
memnun insanlar⁄n çal⁄‚t⁄©⁄ i‚yerleri de kalite ve ba‚ar⁄y⁄ yakalar, Milas Döner personelinin mutlulu©u benim için ailemin mutlulu©u kadar önemlidir. Bu firmay⁄ ben
yönetiyorum ama onlar⁄n emek ve al⁄nteri de benim tecrübeme destek oluyor“
‚eklinde konu‚tu.
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neue ekonomi

Neue Eknomi:
Üretici oldu©unuz halde ilginç
‚eyler söylüyorsunuz?
Ali Kaya:
Ben döneri görütüp buzdolab⁄na
b⁄rak⁄nca i‚im bitti diyemem.

Döner mü‚terilerimi usulünce
mümkün oldu©u kadar uyar⁄r,
“Íunlara dikat edersen daha iyi
olur arkada‚“ derim. Yemek i‚i
‚akaya gelmez, temizlik, görüntü
ve mü‚teriye yakla‚⁄m ve temizlik
dönerin tad⁄ndan ve fiyat⁄ndan
önde gelir.
Neue Ekonomi:
Sizce dönerin imaj⁄ nerelerde
Almanya’da?
Ali Kaya:
Bir defa fiyattan indirim yapan
gelece©ini yok eden esnaft⁄r. Bu
yanl⁄‚ bir politikad⁄r. 5-10 y⁄l önce
döner fakirlerin, göçmenlerin ve
Türklerin yeme©i olarak görülürdü.
Neue Ekonomi:
Ya ‚imdi?
Ali Kaya:
Göçmen arkada‚lar⁄ ile ayn⁄ okula
giden, onlar⁄ tan⁄yan ve onlar⁄n
lezzetlerini ö©renen bir nesil
yeti‚iyor Almanya’da. Bu nesil
dönere ilgi gösterdikçe, dolay⁄s⁄
ile olumlu bir imaj geli‚iyor. Bu da
bize olumlu bir etki yap⁄yor.

Neue Ekonomi:
Sektörde kalite ve normlar da
giderek geli‚iyor olmal⁄?
Ali Kaya:
Belli normlar⁄n olmas⁄ bizim için
çok iyi. Her eti ‚i‚e takarak insanlara satamazs⁄n. Kurallara
uymak sktörün gelece©i için çok
önemli. Koyulan kural, norm ve
‚artlar⁄n sektörümüze kaliteyi
getirece©ine inan⁄yorum. EG
normlar⁄na uyacaks⁄n.

