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Milas Döner Û‚letme Müdürü Ali Kaya;
“Gençli©in gelece©ine sahip ç⁄kt⁄©⁄m⁄z için mutluyuz“
Kuzey Bavyera’n⁄n en önemli futbol ‚öleninin ana sponsoru Ali Kaya, Milas Cup ad⁄ alt⁄nda
organizasyona verdi©i destek sonras⁄ geçen y⁄ldan beri herkesin takdirini kazanm⁄‚ durumda.

Ü

zerinde en çok konu‚ulan
fast food yiyece©i olan
döner ile ilgili fikir jimnasti©i devam ederken, sektörün genç
ismi Ali Kaya ilginç aç⁄klama ve
mükemmel sponsorluk çal⁄‚malar⁄
ile sürekli kendinden bahsettiriyor. Önümüzdeki Haziran ay⁄nda
Bavyera’n⁄n en önemli futbol ‚öleninden biri olan “Dambach Cup“
adl⁄ 3 günlük turnuvan⁄n en
önemli sponsorlar⁄ndan biri olan
Milas Döner Û‚letme Müdürü Ali
Kaya ile görü‚memizde sektörü
konu‚mak için ba‚lad⁄k ama çok
daha fazlas⁄n⁄ ö©nrendik. Sadece
neden futbola destek verdi©ini sorduk ama bize öyle cevaplar verdi
ki, çok daha fazlas⁄n⁄ hem de en
önemlilerini ö©rendik.
Son y⁄llarda genç bir firma
olmas⁄na ra©men h⁄zl⁄ yükseli‚in
arkas⁄ndaki ba‚ar⁄l⁄ isim Ali
Kaya’dan spor dolu, futbol a‚⁄©⁄
bir röportaj yapt⁄k. Buyrun beraber okuyal⁄m.
Neue Ekonomi:
Ali Bey öncelikle futbol ile aran⁄z
nas⁄l?
Ali Kaya:
Futbolu çok severim, hatta bu
sevgiyi o©lum Miran’a özellikle
a‚⁄lamak istedim.
Neue Ekonomi:
Bir Galatasaray taraftar⁄ gibi kendinizden emin konu‚uyorsunuz?
Ali Kaya:
(Gülüyor) Öylemi görünüyorum.
Ûyi oynad⁄©⁄ do©ru Galatasaray’⁄n
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ama bu y⁄l ‚anss⁄z idiler. Ama
Almanya’da Dortmund’u tutar⁄m.
Neue Ekonomi:
Nas⁄l bir duygu tak⁄m tutmak?
Ali Kaya:
Bi defa sevinme ve üzülme duygular⁄n⁄ sevdi©in bir renk için sarfediyorsun. Dü‚ünün hayatta hiç bir
zaman unutulmayan çok ac⁄ bir
‚eye üzülmeniz sizi y⁄kabilir. Ama
futbol öyle de©il. Haftaya görürsünüz (Gülüyor) deyip unutuyorsun.
Veya nerede yanl⁄‚ yapt⁄k deyip
daha iyisini yapmaya çal⁄‚⁄yorsun.
Neue Ekonomi:
Ali Bey, bölgenin en büyük futbol
‚öleninde geçen y⁄l çok güzel bir
isim yapt⁄n⁄z. Bu tür etkinliklere
destek vermenizin nedenini sorabilirmiyim?
Ali Kaya:
Bunlar i‚in ‚akas⁄ tabi. Benim
tak⁄m⁄m öncelikle Milas Dönerdir.
Bu tak⁄m iyi olmal⁄ ki biz spora,
futbola veya gençli©e destek olabilelim.
Neue Ekonomi:
Ama SG Quelle Fürth gibi bir
tak⁄ma destek olman⁄z çok önemli. Amerika’n⁄n eski Di‚i‚leri
Bakan⁄ Henry Kissinger bile bu
kulübün üyesi idi. Nas⁄l ba‚lad⁄
sponsorlu©unuz?
Ali Kaya:
O©lum Miran bu kulübün küçüklerinde 9 ya‚ grubunun ba‚ar⁄l⁄ bir
oyuncusu. Ûn‚allah çok daha iyi bir
konuma gelecek ileride. Futbolu

çok seviyor. Biz de aile olarak onu
deplasmanlarda bile yaln⁄z
b⁄rakm⁄yoruz.
Neue Ekonomi:
Her futbolcunun babas⁄ sponsor
olmuyor ama kulüplere?
Ali Kaya:
Ben ‚ahsen de futbolu çok severim. Bize böyle bir teklif gelince
elbette de©erlendirdik ve kabul
ettik. Bunu da öncelikle gençli©in
gelece©ini desteklemek amac⁄ ile
yapt⁄©⁄m⁄z⁄ özellikle belirtmek isterim.
Neue Ekonomi:
Kaç y⁄ld⁄r sponsorluk yap⁄yorsunuz?
Ali Kaya:
Küçük sponsorluklar⁄ çok yapt⁄k.
Çünkü spor ve gençlik konular⁄ndaki deste©im ticarete girmemin
ilk y⁄llar⁄ndan beri vard⁄r. Ama SG
Quelle Fürth tak⁄m⁄n bu devasa
organizasyonuna sponsorlu©umuz
geçen y⁄l ba‚lad⁄.
Neue Ekonomi:
SG Quelle Fürth gerçekten bölgenin en büyük futbol ‚ölenini
düzenliyor ve bunu da çok ba‚ar⁄
ile gerçekle‚tiriyor. Bu konuda
neler söylemek istersiniz?
Ali Kaya:
Geçen y⁄l 100’den fazla tak⁄m
kat⁄ld⁄. Çe‚itli kategorilerde oynad⁄lar ve toplam 3 gün sürdü.
Bunun sonunda al⁄nan bir kupa
var. Kupan⁄n ad⁄ “Milas Kupas⁄“
ne kadar güzel de©ilmi?

Türkiye’nin bir güzel ‚ehri, Döner
sektörünün mükemmel bir lezzeti
ve bizim insan⁄m⁄z⁄n severek
gelip 3 gün boyunca iyi oynayana
alk⁄‚ tuttu©u bir futbol ‚öleninin
en önemli destekçisisin. Bundan
daha güzel ne olabilir?
Neue Ekonomi:
Bu y⁄l da devam edecekmi?
Ali Kaya:
Zaten bu y⁄l⁄n anla‚mas⁄n⁄ geçen
y⁄ldan yapt⁄k. Gençlere verilen
deste©in de onlara spor, saha,
tesis ve benzer olanaklar olarak
yans⁄d⁄©⁄n⁄
görünce
uzak
kalam⁄yorsun sponsorluk konular⁄ndan. Bana göre zaten söz
konusu spor ise gerisi teferruatt⁄r.
Neue Ekonomi:
Pekiyi turnuvaya seyirci ilgisi
nas⁄ld⁄ sizin gözlemlerinize göre?
Ali kaya:
Geçen y⁄l yakla‚⁄k 5 bin civar⁄nda
insan vard⁄. Bu y⁄l daha çok olaca©⁄na inan⁄yorum. Bu y⁄l da sizin
de verece©iniz medya haber deste©i ile daha çok insan⁄n bu devasa fubol ‚ölenine kat⁄laca©⁄na
inan⁄yorum.
Neue Ekonomi:
Bir esnaf olarak sportif faliyetlerin
yan⁄nda olman⁄z gerçekten harika
bir duru‚. Bu konu ile ba©lant⁄l⁄
hem okuyuculara hem de Türkiye
kökenli esnaf⁄m⁄za vermek istedi©iniz bir mesaj⁄ da onlara seve
seve ula‚t⁄rmak isteriz?
Ali Kaya:
Bir firma olarak elbet ticaretin
içindeyiz. Ama di©er taraftan
insan olarak da toplumun içindeyiz. Kimse sizi sponsorlu©a zorlam⁄yor zaten, ama dü‚ünün ki,
hiç bir kamu yarar⁄ kurum ve
kurula destek olmuyorsunuz.
Ûnsan o zaman kendini çok
bo‚lukta ve sadece oran⁄n esiri
olmu‚ durumda hisseder.

