hibleri
a
s
ın
’n
a
n
e
r
A
Gastro
nuk olduk
tafa İgaç’a ko
Mus
Yaşar Koca ve

Değerli Hey Berlin Magazin okuyucularımız bu ay dan itibaren her ay Berlin’de bir iş verenle röportaj bölümü ayırıyoruz sizler için. Bu ay ki ilk röportajımızı yapmak için
Berlin’de gastronomi ihtiyaçlarını karşılayan ve birçok
yerde hizmet veren değerli iki iş adamımız Yaşar Koca ve
ortağı Mustafa İgaç’a konuk olduk.

Gastro Arena’nın sahibleri Mustafa İgaç ve Yaşar Koca

Burak Karahan: Öncelikle sizi kısaca tanıyabilirmiyiz?
Yaşar Koca: Ben 1965 Konya doğumluyum. 1980 yılında Almanya’ya geldim. Lise’yi
burada okuduktan sonra kaynakcı olarak mesleğimi bitirdim.
Mustafa İgaç: Ben 1962 İstanbul doğumluyum. 1980 yılında Almanya’ya geldim.
Yaşar Bey gibi bende liseyi burada okuyarak kaynakcı olarak mesleğimi bitirdim.
Yaşar Bey’le biz 1986’da tanıştık.
B.K.: Gastro Arena’yı nasıl ve ne zaman kurdunuz?
Y.K.: Biz Musfata Bey’le 1986 yılında tanıştıktan sonra başka firmalarda çalışıyorduk.
Ama ek iş olarakta dönercilerin şişlerini yapıyorduk tamir ediyorduk. 1996 yılına
kadar bu böyle devam etti ve bir baktık ki gastronomi bölümünde çok eksiklerin var
olduğunu farkettik ve Gastro Arena’yı kurduk. Biz Gastro Arena’yı kurarken ve kurduktan sonrada dönercilere şiş yaparak başladık bu işe zaman ilerledikçe her eksiği
gidermek istedik ve şiş haricinde İmbiss ve restoranlara mutfak dolabı, dondurucu,
lavabo, buz dolabı, ocakbaşları ve tezgah yapmaya başladık. Mesela biri restoran
açmak istediğinde biz gidiyoruz projelerini çiziyoruz, hazırlıyoruz ve monte ediyoruz.
M.İ.: Yaşar Bey’le Gastro Arena’yı kurarken önce küçük işle küçük yerde başladık. 10
sene içerisinde işlerimizi büyütmek istedik. 2007 yılında şirketimizin şu an ki bulunduğu yerin mülkiyetini satın aldık ve burası tamamen bize ayit. Çelik mobilya imalatını yapmaya başladık. 5000 metrekarelik alanımızda 3500 metrekaresini showroom
olarak kullanıyoruz. 1000 metrekaresinide imalathaneye kullanıyoruz. İmalatını da
böylece rahatlıkça yapmış oluyoruz. Herşeyin çizimini yapıyoruz kafamızda projeyi
imalathanede yaparak ortaya güzel bir şey çıkarmaya çalışıyoruz.
B.K.: Ne tür müşterilere sahibsiniz? Ve sadece Berlin’demi hizmet
veriyorsunuz?
Y.K.: Müşterilerimizin çoğu gastronomı ile ilgilenen kişiler mesela imbiss, restoran ve
oteller. Karışık müşteri kitlesine sahibiz alman, türk, arab yani anlayacağınız multikulti. Biz Sadece Berlin’de hizmet vermiyoruz almanya’nın dört bir yanına mal gönderiyoruz. İspanya, Avusturya, Polanya, Çek Cumhuriyeti ve İtalya gibi ülkelerde
müşterilerimiz var.
B.K.: Kaç kişi çalışıyorsunuz?
Y.K.: Gastro Arena’da tam 12 kişi çalışıyoruz.
Kimi imalatı ile ilgileniyor kimi
montesiyle ilgileniyor.

B.K.: Peki hedeflerinizde daha neler var?
M.İ.: Hedefimizde daha da ilermelemk ve müşteriye en iyi malı sunmak. Profesyonel kadroyla daha profeyonel daha geniş kapsamlı atılımları gerçekleştirmek
istiyoruz.
B.K.: Geçtiğimiz yıllarda ekonomi krizi vardi çoğu şirketler bu krizden dolayı
zarar gördüler. Sizi de etkiledimi ekonomi krizi?
Y.K.: Ekonomi kriz vardı. Etkilemedi diyemeyiz ama bizi fazla etkilemedi. Ama ekonomi kriz şuan da aşılmış durumunda ve geçen yılkı gibi sıkıntı yaşanmıyor.
B.K.: Sosyal faaliyetlere kaılıyormusunuz?
Y.K.: Gastro Arena olarak biz hem MÜSİAD Berlin’de hem de TDU’da üyeyiz. Ayrıca
ben BAK 07 kulübünde yöneticilil yapıyorum. Ben futbol takımlarına daha fazla
ilgi gösteriyorum.
B.K.: Peki BAK 07 ile ilgili neler söylemek istersiniz sezona çok iyi başladınız?
Y.K.: Başkanımız Mehmet Ali Han’la çok iyi bir yönetim kurulu kurduk. Genç bir
kadro kurduk ve başarılı bir antrenör getirdik takımımız başına. Sezona çok iyi
başladık ayrı bir hava yakaladık temennimiz sezon sonuna kadar böyle devam
etmek ve Oberliga’dan Regionalliga’ya çıkmak.
B.K.: Son zamanlarda Almanya’da yaşayan yabancılarla ilgili açıklamalar
çıktı. Almanya’ya uyum sağlamadığımızı entegre olmadığımız söyleniyor.
Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Y.K.: Biz uyum sorunu hiç yaşamadık. Bizim çok Alman müşterimiz var ve Alman
işçi çalıştırıyoruz. Almanlarla kaynaşıyoruz ve biz daha çok işimizle konuşuyoruz. Ama tabii ki açıklamar pek hoş değil. Bugün Almanya ekonomisi güçlü gözükebiliyorsa buda bizim sayemizdedir. Yaptığımız işten dolayı bizde ekonomiye
katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Fakat birşeyi unutmamak lazım eğer biz burada
Almanya’da yaşıyorsak buranın anayasısıyla yaşamak lazım ve kabul etmek lazım.
B.K.: Son olarak, Berlin’lilere ne söylemek istersiniz?
M.İ.: Biz burda yaşayan gençlerimize tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. Cesaretli
ve atılgan olmalarını eğitime önem vermelerini ve mesleklerini yapmalarını tavsiye ediyoruz.
B.K.: Bize zaman ayırdığınız teşekkür ediyorum ve başarılarınızın devamını
diliyorum.
Y.K.: Asıl biz size teşekkür ederiz.
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