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AVUZ Çizmeci, Türkiye havacılık sektö-
rünün önden gelen isimlerinden. Hatır-
lanacağı gibi, havayolu ulaşımı ve havacı-
lık sektörü sivillere açıldığından bu yana
kurulan şirketlerin bazıları ekonomideki
dalgalanmalara yenik düştü. Bir dönem
bir kargo şirketinde profesyonel yöneti-
cilik yapan Çizmeci, 2006 yılında ACT
Airlines’i kurdu. Ardından bu şirketin
hem ortaklık yapısı hem de unvanında
değişikliğe gitti. Şirketini yeniden yapı-
landıran Çizmeci, bu değişimin ayrıntıla-
rını, geleceğe yönelik hedeflerini China
Today Türkiye’ye anlattı...

Havacılık özel sektöre açıldıktan
sonra kendi şirketinizi kurarken ne
gibi sorunlarla karşılaştınız?
Bugünlerde adını “myCargo” olarak tes-
cil edeceğimiz ACT Airlines’ı 2006 yılın-
da ABD ve Suudi Arabistanlı ortaklarla
kurmuştuk. Dünya ve Türkiye’deki kar-
go taşımacılığı pastasından pay almak
için iki uçakla işe koyulduk. Bir yıl sonra
hükümetin Türkiye’yi bakım üssü haline
getirme hedefi doğrultusuna paralel ola-
rak Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da
myTechnic’i kurduk. Bu şirketi de
ABD’li ortakla kurduk. Ancak 2008 so-
nunda patlak veren ekonomik krizle bir-
likte ortaklar iş planlarını revize edip çe-
kildiler. Biz de yeni bir ortak arayışına
girdik...

HNA Group ile yollarınız bu ortaklığın
bitmesiyle mi kesişti?
Aslında tam olarak öyle sayılmaz. Çünkü
ABD’li ortak çekilince bize dünyanın çe-
şitli yerlerindeki 35 fondan ortaklık tek-
lifleri gelmişti. Bunlar arasında Afri-
ka’dan Ortadoğu’ya, Avrupa’dan Uzak-
doğu’ya farklı fonlar vardı. HNA Group
(Hainan Airlines) da bunlar arasındaydı.
Biz de onları tercih ettik ve 2010 sonun-
da ortaklık anlaşmasını imzaladık.

HNA her iki şirkette de ortak mı, hisse
dağılımı nasıl?
HNA Group her iki şirkette de ortak.
myCargo’da yasa gereği hisselerin yüzde
51’i bende. myTechnic’te ise hisselerin
yüzde 60’ı HNA’nın, yüzde 40’i benim.
myCargo’da 30 milyon, myTechnic’te ise
80 milyon dolarlık yatırım yaptık.

Yeni ortaklık mevcut faaliyetlerinize
ne gibi katkılar sağladı? 
HNA toplam varlıkları 40 milyar doları
aşan dev bir grup. Ortaklık öncesi filo-
muzda 40 tonluk orta büyüklükte Airbus
uçağı vardı. Ortaklık sonrası dev gövdeli
747 Jumbo Jeti Türkiye’ye ilk getiren fir-
ma olduk. Böylece taşıma kapasitemizi
artırdık. Önümüzdeki aylarda yeni uçak-
ları filomuza katıp, büyüyen ticaretin lo-
komotif taşıyıcısı olacağız. Türkiye lojis-
tik merkezi oluyor. Bu noktada büyük
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Çizmeci’nin yeni hedefi 

HHAAVVAACCIILLIIKK

Yavuz Çizmeci, Türkiye ve Çin’in kadim kültüre sahip iki
ülke olduğunu vurguluyor. Ardından da önümüzdeki yıllar
için ülkeler arasındaki gelişmeleri şöyle özetliyor: 
“Marmaray kazılarından çıkan buluntular İstanbul’un 8
bin yıllık geçmişi olduğunu kanıtladı. Keza benzer şekilde
Çin’de yapılan kazılar tarihin oralarda da çok eskilere
gittiğini gösteriyor. Kültürünün geçmişi toplumları
biçimlendiriyor. Türk ve Çinliler, tarihi 150 yılı geçmeyen
ülkelerin insanlarından çok farklı özelliklere sahip.
Birbirimizle iş yaparken bu konuyu gözden

kaçırmamalıyız. Her iki ülke de dünyanın parlayan
yıldızları. Çin, ABD’ye Pasifik üzerinden ulaşabiliyor.
Avrupa ve Afrika’ya ise kısmen Dubai üzerinden ulaşıyor.
Bunu tersine çevirmemiz gerekiyor. Şimdi sıra Çin’in bu
bölgelere Türkiye üzerinden açılmasını sağlayacak
adımları atmaya geldi. Bu adımlar iki ülkeye de büyük
kazançlar sağlar. Bir an önce gerekli politikaları
oluşturmalıyız. Çin, Türkiye’yi bir hub ve lojistik merkezi
olarak kullanabilir. Dubai’nin pastadan aldığı payı biz
almalıyız.”

KEREM KÖFTEOĞLU

“Çin, Türkiye üzerinden Afrika’ya açılabilir”
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gövdeli uçaklar büyük önem arz edi-
yor. Çin ile Türkiye arasında başlayan
yeni süreç de hem iki ülke arasında
hem de dünyayla olan ticaretin artma-
sını sağlıyor.

Filonuzda kaç uçak var, toplam kaç
kişiye iş imkanı sağlıyorsunuz?
Filomuzda ikisi Boeing 747, beşi de
tescilli Airbus olmak üzere yedi uçak
bulunuyor. Filomuzdaki mevcut uçak-
lara 2015’e kadar 23 tane daha ekleye-
ceğiz . Her iki şirketimizde mühendis,
teknisyen ve ofis elemanı olmak üzere
toplam 700 kişi çalışıyor. Önümüzdeki
dönemde verimliliği artırıcı girişimlere
ağırlık vereceğiz. Yılda ortalama 100
uçağa küçük ve büyük olmak üzere her
türlü teknik bakım hizmeti veriyoruz.
Dolayısıyla ihtiyaç duyulması halinde
yeni iş imkanları da yaratabiliriz.

Çinli ortağınızın kargonun yanı sıra
turist taşıdığını da biliyoruz. Bu

alana girme planınız var mı? 
Evet, ortağımızla yolcu taşıma gibi bir
niyetimiz var. Halen mevcut potansiyel
THY ve Southern China Airlines tara-
fından karşılanıyor. Her iki şirketin de
doluluk oranları yüksek. İyi bir köprü
kuran THY, Air China’yla da kod pay-
laşımı yapıyor. Ancak turizm hareketi
olabilmesi için uçuşların daha ekono-
mik hale gelmesi gerekiyor. Bu konu-
da gerekli adımların atılmasını bekli-
yoruz.

Bu adımlar ne olmalı? Atılması halin-
de ne olacağını tahmin ediyorsunuz?
Uçak biletlerinin daha ekonomik sevi-
yelere çekilmesi gerekiyor. Bunun ola-
bilmesi için de yakıt maliyetlerinin uy-
gun seviyelere düşmesi, vergilerin
azaltılması, “ayakbastı” parasının da
düşürülmesi şart. Bunlar yapıldığında
fiyatlar Çinli turistin ödeyebileceği se-
viyeye gelecektir. Günümüzde Çin’den
yaklaşık 80 milyon kişi yurtdışına tatile

çıkıyor. Bu sayı önümüzdeki yıllarda
150 hatta 250 milyonlara çıkacak. Fi-
yatlar ekonomik hale gelince bu pasta-
dan yüzde 1 ile 5 arasında değişen
oranda pay alabiliriz. Bu da 1.5 milyon
ile 12.5 milyon arasında turist anlamı-
na geliyor. Gerekli adımların atılması
halinde bu rakamları rahatlıkla yakala-
yabileceğimize inanıyorum.

Büyüme trendindeki bir grup olarak
2013 yılı ciro hedefinizi nasıl
belirlediniz?
Geçen yıl myCargo’da 40 milyon,
myTechnic’te ise 30 milyon dolar ciro-
ya ulaştık. Bu yıl kargoda yüzde 70,
teknikte ise yüzde 20 büyüme hedefi
belirledik. Bu da sırasıyla 71.5 milyon
ve 37 milyon dolar ciro hedefine karşı-
lık geliyor. Her iki şirketimizde de atıl
kapasitemizi harekete geçirip verimli-
liği artırmayı planlıyoruz. Bu plan çer-
çevesinde yeni istihdam imkanları da
yaratabiliriz. 
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Yavuz Çizmeci “Yılda ortalama 100 uçağa küçük ve büyük olmak üzere her türlü teknik bakım hizmeti veriyoruz” diyor.
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