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SEKTÖR HER ŞEYE RAĞMEN BÜYÜYOR

SİVİL HAVACILIKTA
NELER OLUYOR?
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T

ürk sivil havaclk sektörü, son 10 ylda önemli atlmlar yaad. 2003’te balatlan
“Bölgesel Havaclk Politikas”, sektör için adeta bir milat oldu. Liberalleme
stratejisiyle iç hatlar özel sektöre açld. Bunun sonuçlarnn rakamlara yansmas
ise gecikmedi. Örnein, 2002 ylnda toplam 532 bin 531 olan havayolu trafii, 2011 ylna
kadar yüzde 150 büyüyerek 1,3 milyona ulat. 2011 ylnda toplam uçak trafiinin yüzde
43,6’s iç hat uçulardan, yüzde 34,6’s d hatlardan, yüzde 21,8’i ise üst geçilerden
saland.
Bu süreçteki en çarpc büyüme ise yolcu
trafiinde yaand. Geçen yln verilerine göre
d hat yolcu trafii 59 milyon, iç hat yolcu
trafii ise 58,3 milyon kii oldu. 10 yl önceki
rakamlarla kyaslandnda, özellikle iç hattaki
büyüme dikkat çekici… Çünkü 10 yl önce iç
hat yolcu trafiinin pay yüzde 25,8 iken, bu
pay bugün yüzde 49,7’ye ulam durumda. Uzmanlar, bunun en önemli nedeni olarak
liberalleme politikasn gösteriyor.
Havayolu irketlerinden yer hizmetlerine kadar pazarn tüm oyuncular bu büyümeden
memnun. Hatta beklentiler, ayn ivmenin devam edecei yönünde. Ama skntlar da yok
deil… Özellikle d hatlarda belli sorunlar göze çarpyor. Sektör oyuncularnn
gündeminde ise daha liberal bir rekabet ortam, üçüncü havaliman ve 500 milyar dolarlk
global pastadan pay alma hesaplar bulunuyor.
Bu ayki Geni Aç toplantmzda, sivil havacln önde gelen isimleri bir araya geldi.
Hem kamu hem özel sektör temsilcileri, pazara dair hedef ve beklentilerini sralad.
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SVL
HAVACILIKTA
NELER
OLUYOR?
Her yıl Türkiye’de milyonlarca kii uçuyor. 2011’de bu sayı 118
milyona ulatı. Bu yolcuların yarısı iç hatlarda uçtu. Oysa iç hat
yolcularının oranı 10 yıl önce yüzde 25’lerdeydi. Peki ne oldu da
sektör bu kadar hızlı büyüdü? Yanıt basit: 2003’te balatılan
liberalleme. 10 yıl önce kırılan tekel piyasası, pazarın hızlı
biçimde serpilmesini salayan en önemli etken. Zaten rakamlar
da bunu gösteriyor. Sektörün yeni hedefi ise aynı açılımı
yurtdıında yapabilmek. 500 milyar dolarlık dev havayolu
pazarından daha fazla pay almak. Geni Açı toplantımızın bu
ayki konusu “sivil havacılık sektörü” oldu. Sivil Havacılık Genel
Müdürü Bilal Eki, THY Genel Müdürü Temel Kotil, Pegasus
Havayolları CEO’su Sertaç Haybat, TAV Havalimanları 
Gelitirme ve Strateji Direktörü Serkan Kaptan, Çelebi Holding
Yönetim Kurulu Bakan Vekili Canan Çelebiolu Tokgöz ve 
Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Çalan Mursalolu’nun
konumacı olarak katıldıı toplantıda, sektörün son durumu
masaya yatırıldı. Moderatörlüünü Capital Dergisi Yayın
Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük ve Editör Yasemin Erdoan’ın
yaptıı toplantıda, pazarın son 10 yılda geldii nokta, sorunlar,
çözüm önerileri ve gelecek projeksiyonları paylaıldı.
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Sedef Seçkin Büyük Merhabalar. Geni Aç
toplantlarmz, 2006 ylndan bu yana 3 ayda
bir gerçekletiriyoruz. Bu toplantmzda sivil
havaclk sektöründe yaanan son gelimeleri
masaya yatracaz. Önce kamunun bakyla
balayalm. Sivil Havaclk Genel Müdürü Bilal
Eki bizimle. Türk sivil havaclk sektörünün
bugüne kadar kat ettii mesafeyi özetler misiniz?
Sektör son 10 ylda nereden nereye geldi?
Gelime için kamu bacanda neler yapld?
Bilal Eki Geçenlerde Sayn Bakanmza da
sormulard. “2003’te ne yaptnz da sivil
havacln önündeki barajlar açld” diye. Belki
de gerçekten kelimenin anlamyla kapak açld.
Ortada yaplan büyülü bir ey olmad,
gelimelerin tamam böyle bir eye bal deil
tabii ki. Öncelikle vizyon deimi oldu. Bu da
u: O güne kadar olan dönemde, u anda baz
baka ülkelerde de gördüümüz ey vard. Sivil
havaclk eittir Türk Havayollar gibi bir durum
sürüyordu. THY’nin öncelikleri dorultusunda
bir politika güdülüyordu. 2003’te verilen karar
uydu: Ulatrma Bakanl havaclk politikasn
belirleyecek ve Türk Hava Yollar ile beraber
dier özel sektör firmalar da uçacak. Aslnda bu
yaplan küçük bir i olarak görülebilir ama
sonucunda bir barajn kapan açmak gibi bir
etkiye yol açt. Bugün elimizdeki rakamlarda bu
vizyon ve stratejinin doru olduunu gösteriyor.
2003’ten sonra havacln her sene daha da
gelimesinin arkasnda, siyasi istikrar da var
tabii. Ekonomik istikrar olduu müddetçeki
Türkiye’de 2003’ten beri bu salanm durumda,
havaclkta ekonominin büyümesine bal olarak
sürekli bir art gösterdi. Tabii bu rakamlara da
yansd.
Havaalan konusunda aktif hava alan says
artrld. u anda 48 havaalanna sefer yaplmaya
baland. 2003 yllarnda sadece 26 yere sefer
yaplabilirken, u anda bu rakam 48’e ulat. O
dönem uçular sadece iki merkezden
yaplyordu, imdi 7 merkezden sefer yaplmaya
baland. Çapraz uçular gerçeklemeye balad.
Yani eskiden sadece çizgilerle olan rotalar, u
anda bir örgü gibi tüm Türkiye’yi kapsam
durumda. Hatta Sayn Bakanmzn ifadesiyle
“Biz karada duble yollar ina ettik, aslnda
havada da otoyollar ina ettik” diye. Türkiye’de
hakikaten böyle bir manzara var. Bununla
beraber Türkiye’nin darya açlmasnn getirdii
baka muazzam gelimeler de oldu. Sadece
yurtd trafii olarak söyleyeyim: 2003’te haftada
790 yurtd frekans gerçekleirken, imdi bu
rakam 2 bin 800’ler civarna çkt. Bir frekansn
6 / 2012

Türkiye’ye haftalk ciro olarak katks yaklak 3
milyon dolar. u anda yllk 4 milyar dolar
sadece bu frekans artlarndan dolay ülkemize
katk salanyor.
Havaclkta tüm boyutlaryla çalan says 60
binden 151 bine çkt. Ciro 2,2 milyar
dolarlardan 15-16 milyar dolara ulat. Hava
yollar, yer hizmet kurulular, uçu okullar gibi
kurumlarn tamamnn toplam cirolar.
Tabii bakanln konuya yaklam son
derece önemli. Bakanmzn ve hükümetimizin
temel politikas uydu: “Her insan hayatnda en
az bir defa uçaa binecek”. Biz 10 bin 579 kiilik
bir anket yaptk. Ad “Türkiye’deki Havaclk
Alg Çalmas”yd. Burada gördük ki u anda
havayollarnda uçan yolcularn yars 2003
ylndan sonra uçaa binmeye balam.
Burada bir baka ilginç rakam da uydu:
Gelir durumu en düük insanlar grubundaki
yolcular bile senede en az 4 defa uçak
kullanarak seyahat ediyor. Ankete katlanlarn
yüzde 92’si, “2003 ylndan sonra havaclkta
muazzam gelimeler oldu” diye ifade ediyor.
Yüzde 85’inden fazlas da “Ben hava yolu
kullanyorum çünkü biletler ucuzlad, daha rahat
bilet bulma imkanna ve daha fazla destinasyona
gidebilme olanana sahip oldum” diyor. Tüm
bunlar, hükümetin “havayolu halkn yolu
olacaktr” stratejisinin gerçekletiini gösteriyor.
Bu çalma 42 havalimannda 10 bin 570 yolcu
ile yaplan bir anketti. Bu 2003’te konulan
stratejinin sonuç verdiini gösteriyor.
Sedef Seçkin Büyük Sektörde bundan
sonras için kurumunuzun öngördüü büyüme
potansiyeli nedir? Kurumunuzun yapmay
planlad yeni açlmlar var m, neler?
Bilal Eki Eer sadece hava yolunu
konuuyorsak u anda ni market olarak Afrika
gözüküyor. Hem Türkiye’nin siyasi olarak
Afrika’ya açlm çerçevesinde buralarda büyük
bir pazar imkan var. Özellikle Rus ülkeleri ve
Türk Cumhuriyetleri’nde buralarn zenginlemesi
ile birlikte büyük bir atlm var. Avrupa’da nispi
olarak doygunlua ulam bir havaclk sektörü
sözkonusu. Dolaysyla bizim Asya, Türk
Cumhuriyetleri ve Afrika’da olduu görülen
büyük yolcu potansiyeline yönelmemiz gerekir.
Biz de özellikle bu sene hükümetin Afrika
açlm dorultusunda zmir’de bir toplant
düzenledik. Afrika’da yer alan 35 ülke bu
toplantya katld ve bunlarn hepsiyle birer
anlama yaptk. u anda Afrika’da anlama
imzalamadmz 8 ülke kald. Onlar da
peyderpey geliyor. nallah ksa zamanda
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onlarla da anlamalar tamamlayacaz.
Sivil havacln içinde bulunduumuz
duruma katklarndan bir tanesi de u anda 139
ülke ile olan sivil havaclk anlamamz. Bu
dünya nüfusunun yüzde 90’na ulaabildiimiz
anlamna geliyor. Yani isteyen havayolu
irketimiz bu 139 ülkeden istediine ulaabilir
demektir. u anda THY bu büyümede dünyada
8’inci konuma ulat. Burada ülkemizin corafi

etkinlii söz konusu. Türk devletinin açlm
politikas bunda etkili. Türk yatrmclarnn tüm
dünya genelinde i gelitirmesi bunda etkili.
Ayrca Türkiye yakn gelecekte bölgesinin
uçak bakm üssü haline gelecek. Bu hedef
dorultusunda bazen sektörümüzü de
zorluyoruz. Teknisyenlerin kalitesinin
artrlmasna yönelik baz faaliyetlerde
bulunuyoruz. Denetimleri etkinletiriyoruz ki

BLAL EK
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hakikaten bölgenize hitap edecekseniz, çok
daha kaliteli hale gelmeniz gerekiyor. Türkiye’de
yeteri kadar gelimemi olarak gördüümüz
döner kanat yani helikopter operasyonlarnn
gelimesi gerekiyor. Yine ülkemizin en büyük
potansiyellerinden bir tanesi pek görülmemesine
ramen balon operasyonlar. Dünyada çok
popüler bir sivil havaclk alan. Bu konuda da
yeni gelimelerimiz oluyor. Mesela çok yaknda
ilk defa su üstünde balon operasyonuna da izin
veriyoruz. Bu u demek: Kapadokya dnda
göller üzerinde hatta belki stanbul Boaz

8 / 2012

üzerinde balon ile seyahat olabilecek. Bu
operasyonlar sayesinde bu araçlarn bulunduu
yerlerin popülaritesi ve turizmi artacak. Hatta u
sralar tartlan bir konu da balondan paraüt
operasyonu konusu. Atlay bana 500 Euro gibi
bir fiyat konuuluyor. Ayn ekilde heliski
operasyonlar turizmi gelitirecek operasyonlar.
Sivil havacln hemen her alannda Sayn
Bakanmzn bize verdii talimat dorultusunda,
emniyetten taviz vermeden vatandan önünü
açan çalmalar yapyoruz.
Sedef Seçkin Büyük Teekkürler. imdi
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THY Genel Müdürü Temel Kotil’e geçelim. Siz
son 10 ylda sektördeki geliimi kendi açnzdan
nasl deerlendiriyorsunuz? Bu durumdan
pazardaki irketler nasl etkilendi?
Temel Kotil Teekkürler. Ben geldiimiz
noktadan geriye doru gideyim. u anda
uluslararas havaclk camiasnda Türkiye en iyi
örneklerden biri. Ülkemizde havaclk
konusunda yaplan yenilikler, uygulanan vergi
indirimleri var, iç hatlardaki uçularda kullanlan
yakttaki ilave vergiler kalkt. Bu uygulamalarla
havayollarnn politikalar etkilendi, ayrca
havayolu dnda hizmet salayclarnn
politikalar etkilendi. Türkiye olarak yönetim
kurulu üyesi olduum havaclk birliinde örnek
gösteriliyoruz. Dolaysyla yurtdnda belirli bir
imajmz var u anda.
Ama izin verirseniz ben buradan çok farkl
bir boyuta geçeyim. u anda dünya havacl
500 milyar dolar boyutunda. Biz Türk Hava
Yollar olarak bu yl inallah 7,8 milyar dolar
ciro yapacaz. Dünya çapnda tanan yolcu
says 2,5 milyar civarnda. Bu yl biz 38 milyon
civarnda tayacaz. Bir akademik makale var.
Bu makalede bir simülasyon gerçekletirildi.
Buna göre Türkiye'deki tüm havayollar, sadece
biz deil, bu global pazardan cirosu 40 milyar

TEMEL KOTL “Bir sektörün baarl olmas için arka
arkaya üç eyin baarl olmas gerekiyor. Bir,
hükümetin politikas olmas gerekiyor. ki,
sektörün birbirine uyumlu bir politikas olmas
gerekiyor. Bir de halkn bu konuda vizyonunun
olmas gerekiyor. Havaclkta u anda bu üçü üst
üste biniyor.
Hükümet, üçüncü havaalan projesiyle kendi
vizyonunu, yönünü ortaya koymu durumda. THY
olarak biz yolumuzu ortaya koymu durumdayz.
Büyüyoruz. Bu kadar yere bouna sefer
koymadk. Bu kadar müdürlüü bouna
açmadk. Dier havayollar da büyük ihtimalle
öyledir. Yer hizmetleri tarafndaki kurulular da
ayn ekilde büyük düünüyor ve dünyaya
açlyor. Sonuçta bence burada baar kesin
görünüyor. Asl darda çok daha büyük para
var. Bütün havayollar olarak bunun peine
dümemiz gerekiyor. Ancak bunu
gerçekletirebilmek için markaya, kaliteye ve
ucuzlua ihtiyaç var. Biz u anda 2 yldr
Avrupa’nn en iyi havayoluyuz. Bunu devam
ettirmek üzerine çabamz sürüyor. Bütün hava
yollar olarak bunu yaparsak, dünyadaki 500
milyar dolarlk pazarn önemli bir ksmn
alabiliriz. Bir artla… inize odaklanr ve
gönülden çalrsanz.”

dolara ulaabiliyor.
Sedef Seçkin Büyük Bu çalmay kimin
gerçekletirdiini de söyleyebilirsiniz belki...
Temel Kotil Bizde doktora yapan bir
elemanmz gerçekletirdi. Gerekli servisler
saland takdirde Türkiye’deki havayollarnn
cirosu 40 milyar dolara çkabiliyor. Tabii ki hiç
bir zaman sadece iç hatlardan bu ciro olumaz.
Biz bu yl THY olarak 1 milyar dolar ciro
hedefliyoruz. Bu toplam gelirin yüzde 16’s. 800
milyon dolar yurtdna doru satlardan gelir
bekliyoruz, bu yüzde 13’ü yapyor. Geriye kalan
6,2 milyar dolar da yurtdndan seyahate
balayan yolcularmzdan Türkiye ekonomisine
getireceimiz para. Geçen yl biz ihracatta
birinci seçildik. Tabii TM bizi ihracatç saymyor
bu ayr bir konu. Ama Capital Dergisi geçtiimiz
yl bize bu konuda ödül verdi.
Resmi içeriden biraz darya çkarabilmek
için bu konular anlattm. Havaclk çok global
bir pazar, neredeyse 100 yldan beri var. Biz 80
yldan bu yana Türk Hava Yollar olarak varz.
Bir akm oluuyor, insanlar ülkeden ülkeye
gidiyor. Hava yolu olarak bizlerin amac, bu
akm Türkiye üzerinden gerçekletirebilmek. 40
milyar dolarn hikayesi bu. Türkiye çok ansl
bir yerde. Bana Amerikal bir arkadam
Napolyon Bonapart’n bir sözünü söyledi:
“Dünya tek ülke olsayd bakenti stanbul
olurdu”. Buradan devam edersek, eer dünyada
tek havayolu irketi olsa merkezi stanbul’da
olurdu oluyor. Simülasyon bununla ilgili.
in özünü çok matematie inmeden
anlataym. Avrupa’dan Ortadou’ya doru
gerçekleen uçularn oluturduu ciro yllk 14
milyar dolar civarnda. Türkiye eer isterse bu
parann çouna sahip olabiliyor. Neden? Çünkü
biz bugün stanbul’dan Avrupa’nn 84 ehrine
uçu gerçekletiriyoruz. u anda ilan edilen 5
nokta daha var. Bunlarla 89 oluyor. Dolaysyla
pratikte Avrupa’dan Ortadou’ya uçan herkesi
stanbul’a getirme ansmz var.
Avrupa’nn birçok ehrine günde 4-5 sefer
yapyoruz. Bu Avrupa haritasna Ukrayna ve
Moskova'da dahil, Moskova’ya 6 sefer
yapyoruz. Ortadou’da uçmadmz önemli
ehir neredeyse kalmad. Suudi Arabistan’da 6
ehre uçuyoruz. ki tanesi üzerinde hala çalma
sürüyor. Almanya, Fransa, ngiltere gibi Avrupa
ülkelerine stanbul 3 saat mesafede. Bu, “altn 3
saat” aslnda. Çünkü uçaklar bu mesafeyi çok
düük maliyetlerle uçabiliyor. O yüzden mesela
Berlin, stanbul üzerinden Dubai’ye baland
zaman, uçu maliyeti direkt uçu kadar düük
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oluyor. Mesela Fransa Lyon’dan kalkan bir uçak
varsayalm Beyrut’a 10 yolcu, Tel-Aviv’e 10
yolcu, Dubai’ye 10 yolcu eklinde 100 yolcu
düünürsek, 10 deiik destinasyona transfer
olarak yolcu tayabilir. Bu u anlama geliyor:
Lyon’dan kalkp stanbul üzerinden Tel-Aviv’e
giden bir uçak, adeta direkt gitmi gibi bir
maliyet oluturabiliyor.
Transfer aslnda her zaman yüksek
maliyetlidir. Ama Lyon’dan Tel-Aviv’e 10 yolcu
bulmak çok kolay. Biz Lyon’dan günde yalnzca
iki sefer yapmyoruz, çarp 10 yani 20 sefer
yapm oluyoruz.
u anda transfer yolcumuz, toplam
yolcumuzun neredeyse yars kadar. Bu yl
yaklak olarak 8 milyon transfer yolcusu
tayacaz. Transfer yolcularnn bu ylki
büyüme oran yüzde 47. 2006 ylndan bu yana
ortalama büyüme oran yüzde 40.
ç ve d olarak sektörümüzü ikiye ayralm:
çeride de çok büyük gelimeler oldu. Bilal Bey
az önce bunlar anlatt ama dardaki aktivite
çok daha önemli. Bunun yannda bir de 5
çarpan var. Ülkeye bu pazar 5 kat orannda
katk salayabiliyor.
Sonuçta yurtdnda çok daha büyük bir
resim var. Bu nedenle biz darda oynuyoruz.
Tabii bunun sonucunda Türk iadamlarnn
dünyaya ulamasn da salyoruz. Transfer
yolcu bu ülkenin geleceidir, transfer yolcularn
dünyadaki toplam yüzde 66’s Türkiye
üzerinden uçuyor. Buraya davet edilirlerse hepsi
buraya gelebilir.
Sedef Seçkin Büyük Temel Bey, geçmi 10
yla baktmzda, Avrupa’daki birçok havayolu
irketinin zora girdii dönemler oldu. u anda
sektörde dünya genelinde ve Türkiye özelinde
kârllk oranlar ne durumda?
Temel Kotil irketleri kârllk konusunda
zora sokan kapasite fazlas problemidir.
Havaclk sektöründe her gün kapasite fazlas
problemi var. Yarnlarda da bu sorun olacak.
1985 ylnda New York-stanbul uçular 800
dolard. Bugün 1.000-1.200 dolar. Bunun çok
artmamasnn sebebi, kapasite fazlas ve rekabet
konularndan kaynaklanyor. Dünyann her
yerinde her zaman yeni bir havayolu çkp yeni
uçak alarak, piyasaya mal sürecek. Çok kolay
irket kurulabiliyor ve piyasaya girilebiliyor. Bu
kapasite fazlas irketlere has bir durum. Bugün
konutuumuz sektörün eski büyük irketleri
daha evvel gelimiliklerini tamamladklar için
yeni irketler nedeniyle kapasite fazlas skntlar
yaayabiliyorlar.
10 / 2012

Bizde kapasite fazlas yok. u anda
uçtuumuz nokta saysnda dünya çapnda 5’inci
sradayz. Tek bir havalimanndan uçulan nokta
saysnda ikinci durumdayz. 201 noktaya
uçuyoruz. Uçtuumuz ülke saysnda ise
dünyada birinciyiz. En çok ülkeye biz uçuyoruz,
bizim gibi bir havayolu irketinin normalde
günde 2 bin sefer yapmas gerekir. Rakiplerimiz
bunu yaparken biz 1.000 seferle bunu
gerçekletirebiliyoruz. Matematik olarak bizim
uçu saymz 2 bine çkardmzda ancak
kapasite fazlal görebiliriz.
Her irketin kapasite fazlal kendi
problemi. Biz de 2002 ylndan bu yana kâr
ediyoruz. Kârllk oranmz 2006 ylndan bu
güne ortalama 18 puan. Bütün giderlerimizi
ödemek için 10 puana ihtiyacmz var, o yüzden
2006’dan beri ortalama 8 puan üzerine koyarak
ilerliyoruz. 2 milyar dolarlk da nakit üretmeyi
baardk.
Sedef Seçkin Büyük Teekkür ederiz. imdi
Çelebi Holding Yönetim Kurulu Bakan Vekili
Canan Çelebiolu Tokgöz’e geçmek istiyorum.
Yer hizmetleri ve kargo hizmetleri veriyorsunuz.
Son 10 yllk süreç sizin iinizi nasl etkiledi? Yer
hizmetleri sektöründe rekabet nasl deiti?
Oyuncu says, pazar yaps nereden nereye
geldi?

CANAN ÇELEBOLU TOKGÖZ “Sektörde 2003
ylndan bu yana ciddi bir atlm olduu ortada.
Aslnda sektör, 2003 ylyla birlikte oluan bu
geliimi uzun yllardr bekliyordu. Ama baz
skntlar da var. Bazen ilerin doru yaplmas
konusunda skntlar yaayabiliyoruz. Örnein en
önemli konulardan biri u: Havalimanlarndaki
geliim ve deiimlerle ilgili planlara, biraz daha
uzun vadeli dahil edilebilmemiz gerekiyor diye
düünüyorum. Çünkü artk maliyetler çok önemli.
Havayollar haprsa bizler ardndan grip
oluyoruz. Burada havaliman ve terminal
iletmecisi gibi konular da önemli. Örnein DHM
bir özelletirme yapyor, bir ay kala bize bir uyar
geliyor: ‘Mevcut maliyetleriniz yeni iletmeci
tarafndan yüzde 25 artrld’ deniyor. Oysa bizim
havayolu irketleriyle gerçekletirdiimiz
kontratlar genelde 3-4 senelik oluyor. Bu
nedenle sonuçta havayolu irketleriyle bu konu
yüzünden tartmaya balyoruz.
u anda gerek Ulatrma Bakanl’nda, gerekse
Sivil Havaclk Genel Müdürlüü’nde bu türden
yaklamlar gelimeye balad. Ama buradaki
paylamlar biraz daha net ve önceden olursa,
biz de biraz daha rahat ve efektif bir ekilde
iimizi sürdürebiliriz.”
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Canan Çelebiolu Tokgöz 2003’ten bu
yana diye deerlendirirsek burada yer alan
sektör temsilcilerinin söylediklerini tekrar
etmemek adna öyle ilaveler yapaym. Biz 1996
ylnda irketimizi halka açarken aslnda
söylediimiz irketimiz ile ilgili iki tane önemli
geliim alan vard. Biri yurtd projeleriydi,
dieri ise Türkiye’deki büyüme potansiyeline
bal olarak iç hat sektörünün özel sektöre

açlmasyla oluabilecek potansiyellerdi. 2003
ylyla birlikte oluan geliimi bu sektör aslnda
uzun yllardr bekliyordu. Yllarca sektör Türk
Hava Yollar’nn basksyla iç hattaki bu imkan
kullanamyordu, snrlanmaya çallyordu. O
zaman THY’nin pazardaki tekel konumu onlar
açsndan bir ekilde olumlu gözüküyordu ama
bugünkü sonuç gösterdi ki bu açlm THY için
de iyi oldu. Çünkü pazar bu açlmdan sonra
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ayn kalmad ve çok büyük bir hzla büyüdü.
Bunun olumlu etkilerini de tüm sektör yaad.
Biz Türkiye’de bu yl 55’inci ylmz
dolduruyoruz. 2003 ylna kadar bizim hizmet
verdiimiz havalimanlar sadece 9 noktadayd,
u anda ise açkças artk saysn ben bile takip
edemiyorum. Toplantya gelirken arkadalarma

sordum 28 dediler ama yarn sabah gelebilecek
bir haberle bir ay içinde bir istasyon daha
açabiliyoruz. Eskiden istasyon açmak bir sene
öncesinden planlanan, deerlendirilen bir
durumdu. Eskiden istasyon açabilecek
destinasyonlar da az olduundan skntlyd. O
zamanlar THY kendi hizmetini kendisi
SERTAÇ HAYBAT
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üretiyordu. Biz de o yüzden sadece özel Türk
irketlerine veya yabanc firmalara hizmet
verebiliyorduk. Bizim o dönemde de yine yer
hizmetleri kuruluu olarak özel bir irket
olmamza ramen aslnda bak açmz yar
kamu irketi gibi olmak zorunda kald.
2003 ylnda bu açlm yapld dönemde 15
ayr destinasyonda yeni istasyonlar açmamz
gerekti. Bu durumda belirli oranda bir yatrm ve
igücü organizasyonuna girmemiz gerekti.
Bundan sonra açlan istasyonlarn devam edip
edemeyeceini de o zaman için ön görmek
mümkün deildi. Bizin açmzdan da özel sektör
olarak yeni bir aland. Bu nedenle hangi irket
baarl olacak, hangisi olamayacak, uçular
devam edebilecek mi belirsizlikleri vard. O
dönemde sektörün de en eski kurulularndan
biri olarak eninde sonunda pazarn buralara
genileyeceine inanarak çaltk. O günlerde
Hava bu karar almazken, biz Çelebi olarak bu
istasyonlar açtk. Hatta o zaman Bakan Bey’in
talimatyla özel sektörü destekleyebilmek adna
olabilecek en düük fiyat eklinde bir yaklam
da gösterdik. Daha az uçu says ve o günkü
fiyatlarn neredeyse yars bedellerle hizmete
baladk. Sonuçta bugün bundan hiçbir
memnuniyetsizliimiz yok. ler hakikaten daha
da büyüdü, yaptmz yatrmlar geri
döndürebilmemiz ile ilgili potansiyelimizi
görebildik. Bu büyümenin sayesinde fiyatlarmz
da zaman içerisinde belirli bir noktaya oturmaya
balad.
Sedef Seçkin Büyük Peki u anda pazarn
mevcut oyuncular arasnda dalm nasl?
Canan Çelebiolu Tokgöz Bu pazara
nereden baktnza bal. Biz mesela THY dahil
veya hariç pazarlar eklinde bakyoruz.
Pazarmzda TGS’nin durumu THY ile ilikisi
nedeniyle farkl bir boyutta. Türk Hava Yollar
hariç pazar diye baktmzda pazardaki Hava,
Çelebi ve TGS deerlendirmesinde yanl
hatrlamyorsam TGS yüzde 12-13’lerde, Hava’n
rakam da yüzde 40’lar civarnda, biz de yüzde
50 civarndayz. THY dahil olarak baktmzda
TGS’nin yüzde 35-40’a yakn bir pazar pay
olduunu söyleyebiliriz. Böyle olunca Çelebi’nin
yüzde 35, Hava’n da yüzde 25 gibi bir oran
olduunu söyleyebiliriz. u andaki genel
durumda THY’nin büyümesine bal olarak,
pazardaki bu rakamlar deiecek. Ya da biz ve
Hava u anda hala THY’ye hizmet vermeye
devam ediyoruz. Eer THY sadece kendi firmas
TGS ile çalmaya karar verir ve uygularsa bu
dengeler ileride TGS lehine deiebilir.

Sedef Seçkin Büyük u anda sizin
pazarnzdaki eksikler ve skntlar neler? Bunlar
nasl çözülebilir?
Canan Çelebiolu Tokgöz Birincisi devletin
yani Devlet Hava Meydanlar (DHM) tarafnn
bir ekilde sektör ile ilgili gelecee dönük
admlarda biz özel irketlerine bilgi vermesi
kritik bir konu. Sonuçta bizler birçok
ülkedekinden farkl olarak baz eylerin
dndayz. Mesela birazdan üçüncü
havalimann konuacaz. 10 milyar dolarlk
projeden bahsediliyor ama imdi açp bakalm o
projenin içinde yer hizmetleri için ayrlm bir
tane bile bina yoktur. Biz bu tür yatrmlarn
tamamn kendi paramzla yapmak zorundayz.
Sonra da bir senelik kontratlarla ne zaman
çkarlacamz bilmeden hizmet vermek
zorunda kalan kurumlarz. Ama biz Türk’üz,
cesuruz, çelebiyiz bu yatrmlar gözümüz kapal
yapyoruz… Belki de bu yüzden Hindistan’da
bu kadar baarl olabiliyoruz. Baka ülkeler bu
konularda zor karar veriyor ama biz Türkiye’de
böyle gözü kapal yatrm yapmaya çok
altmz için baz pazarlar dierlerine geldii
kadar bize zor gelmiyor. O yüzden az önce
söylediim bizim açmzdan çok çok önemli.
Mesela bugün Atatürk Havaliman’nda bir kargo
tesisi problemi var ve ne olacan hala
bilmiyoruz. ki ay kala Devlet Hava Meydanlar
bize “Hadi imdi çkn bu tesisten dier tarafa
bir ay içerisinde binanz yapn ve oraya tann”
diyebiliyor. Bizim sektörümüzde bu gibi
sorunlar sanyorum sadece yer hizmetleri için
olmuyor. Baz hava yolu irketlerine de benzer
talepler gelebiliyor. Bu tür durumlarda biz
THY’nin arkasna saklanyoruz. Diyoruz ki
“Burann abisi olarak lütfen haklarmz koruyun.
Çünkü eminim DHM, THY ile belli konular
konuuyor ama bizim gibi küçük irketlerden
görü alnsa da zamanlama açsndan
belirsizlikler olabiliyor. in doru yaplmas
konusunda skntlar yaayabiliyoruz. En önemli
konulardan bir tanesi bu. Havalimanlarndaki
geliim ve deiimlerle ilgili planlara, biraz daha
uzun vadeli dahil edilebilmemiz gerekiyor diye
düünüyorum.
Sektör için çok önemli bir ey daha
söyleyeyim. Biz hep büyümelerden
bahsediyoruz ama havaclk sektörü büyürken
maliyetler göz önüne alnmadan sadece altyap
yatrmlarn düünerek büyümenin çok doru
bir politika olduunu düünmüyorum. Çünkü
eer THY’de bugün yurtdnda rekabet
edecekse havalimanlarnda oluan maliyetler
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onun için son derece önemli. Bu yüzden bizde
gerçekleen özelletirmelerde oluan en
sakncal konu u: Bizim özelletirmelerimiz
sadece süreye bal yaplyor. Süreye bal
yaplan özelletirmeler, havaclk sektöründe
maliyetleri her zaman tavana vurduruyor. Çünkü
ii alan iletme -ki biz de yaptk terminal
iletmesi olarak bu ii bir dönem- doal olarak
zamannz ne kadarsa o süre içerisinde
maksimum geliri elde etmek zorundasnz.
Sonuçta siz de bu ii para kazanmak için
yapyorsunuz. Dünyada gezip bakarsanz 20-25
seneden önce verilen terminal iletmesi
özelletirmesi bulamazsnz. Ülkemizde Atatürk
Havaliman gibi bir yere sadece 4 seneliine
verildi. Biz Antalya Havaliman’n 5 seneliine
ilettik. Bu nedenle terminal iletmecileri
belirledii fiyatlar mümkün olabilecek en
yüksek rakama çkarmaya çalyor ki kâr
edebilsin. Ancak bunun geri dönüü bizim gibi
alan kullanan iletmecilere maliyet olarak
gerçekleiyor. Bu yüzden üçüncü havalimann
duyduumda ilk olarak “Acaba yatrm
maliyetleri ne olacak” diye düündüm.
Sedef Seçkin Büyük Buradaki iletme süresi
10 yl olsayd burada tüketiciye yansyan maliyet
nasl olurdu?
Canan Çelebiolu Tokgöz Bunu ben tabii
ki hesaplayabilirim çünkü Antalya’da terminal
iletmecilii yaptm. Ama burada konu u: Biz
Hindistan’da Yeni Delhi Havaliman’nda hizmet
veriyoruz. 1 milyar dolarn üzerinde bir yatrm
ve 25 seneliine iletmesi verilmi durumda. Bu
firma iletmeyi alal 5 sene oldu ve fiyatlar hala
1 kuru dahi artramad. Ne zaman ki yatrm
bitti ve rakamlar ortaya çkt, oradaki ilgili devlet
kuruluu kendi yatrm rakamlar ile yapt
hesaptan onlara nasl amorti edebileceklerini
gösterdi ve fiyat art istedi. Bu ekilde yüzde
100’e yakn fiyat art aldlar. Bu nedenle olay
çkt ve havayolu irketlerinden bir ksm imdi
uçularn iptal etme tehdidinde bulunuyor.
Hatta bir ksmnn edeceini ben biliyorum.
Orada bile bu artlarda bir kontrol
salanamamt, dolaysyla belki bu
yaplacana 5 sene içerisinde yava yava fiyat
artna izin verilerek dengeli bir geçi salamak
lazm. unu söylemeye çalyorum. Sonuçta
havaliman, yer hizmetleri, havayollar gerçekten
birbirleri ile dorudan etkileim içerisinde. O
yüzden devletin baz eyleri mutlaka tepeden
bakarak yapyor olmas lazm. Eer DHM
sadece kendi gelirini ve hedeflerini düünürse
farkl sonuçlar çkar. Sivil Havaclk Genel
14 / 2012

Müdürlüü sadece kendi açsndan bakarsa
farkl olur. Bunlarn hepsini kombine edebilmek
bence son derece önemli.
Yasemin Erdoan Pegasus CEO’su Sertaç
Haybat ile devam edelim. 2003 yln sektör
açsndan milat olarak aldk, sizin irketiniz
Pegasus da Esas Holding’e 2005 ylnda geçti.
Sektöre çok farkl bir rekabet anlayyla
gelmitiniz, “düük fiyat” (low cost) politikasn
getirdiniz. Pegasus olarak son 10 ylda artan
yolcu saysnda, sektörün büyüme rakamlarnda
ne kadar katknz olduunu düünüyorsunuz?
Sizce pazardaki rekabet nasl?
Bilal Eki zninizle ben bu noktada ksa bir
bilgi vermek istiyorum. Sertaç Bey’in yapaca
konumaya destek olabilir. 2003 ylnda sektör
ile ilgili bir aratrma yaptrmtk. Baktmzda
karmza yllk ortalama iç hat bilet fiyatlarnda
111 TL gibi bir rakam çkt. Eer hala sektörde
tek oyuncu olsayd, yani sadece THY olsayd,
bu bilet fiyat bugün 225 TL’ye çkacakt. Bu
rakam sadece enflasyon oranlarnda art
yaptnzda ortaya çkan fiyat. Ama iç hatlarn
serbestlemesiyle beraber baskland ve halen
111 liralarda seyrediyor.
Sertaç Haybat Öncelikle teekkür
ediyorum. Pegasus’un kulland modelden önce
yapt çok önemli bir i var. Pegasus, tarifeli
uçulara Sabiha Gökçen Havaliman’n
kullanarak balad. Her eyden önce Sabiha
Gökçen Havaliman’n Türkiye havaliman
sistemine Pegasus kazandrd, bunu belirtmek
isterim. Bugün baktmzda da bu
havalimanndan gerçekleen hava trafiinin
yüzde 60’ Pegasus tarafndan gerçekletiriliyor,
gerçi havalimannda hala bo slotlar var ama u
andaki yüzde 60 Pegasus tarafndan üretilmekte.

ÇALAN MURSALOLU “Sektöre yatrmc ilgisinin
olduu aikar. Gerek Çelebi’nin hisse devri
görümeleri gerek TAV’n sat bunu ispatlyor.
THY’nin hisselerine zaten özellikle son dönemde
artan bir ilgi var. Belki yakn bir dönemde
Pegasus’un halka arz gündeme gelebilir.
Bilmiyorum onlar ne düünüyor? Ama gelecekte
yeni halka arzlar olabilir. Yatrmc açsndan
bakarsak Türkiye’ye son dönemde çok gelip
giden var. Bunu paraya dönütürmek de bizim
hünerimiz, bizim irketlerimizin hüneri. Bu konuda
gerek kamu gerek özel sektörün çok iyi
çaltn düünüyorum. Global olarak da birçok
bileen etkili. Bildiiniz gibi global ekonomi zor
dönemlerden geçiyor. Ama Türkiye’ye olan ilgi
her zaman sürecektir diye düünüyorum.”
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Bizim modele baktmz zaman modelimiz
“low cost”. Daha dorusu biz kendimizi Low
Cost Network Carier olarak adlandryoruz. Yani
klasik low cost modellerinden farkllklarmz
var. Bunlar nedir? Biz transit misafir tayoruz,
acente kanallar ile sat yapyoruz. Bunlar bizi
radikal low cost’lardan ayryor. Bizim
modelimiz onlardan bu anlamda farkl. 2005’ten

bu yana ne yaptmza biraz bakarsak, o yl
kasm aynda tarifeli uçulara baladk. Bu
ekilde piyasaya giren 5’inci oyuncuyduk. O
zaman piyasada bizden önce girmi oyuncular
vard. lk olarak 6 noktaya uçarak baladk.
2005’ten bu yana baktmz zaman irketimiz
sektördeki büyümenin yaklak 2,5 kat kadar
fazla büyümü. Yani bizim yllk büyüme
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ortalamamz yüzde 34 civarnda. 2005 ylnda
devraldmz irketin 14 uça vard. Bugün
Pegasus 39 uçak uçuruyor. Bir de alt
kuruluumuz olan zair var, o da 3 uçak
uçuruyor. Onunla beraber toplam 42 uçak
uçuruyoruz. 2011 ylnda büyüme rakamlarmz
çerçevesinde Avrupa’nn en hzl büyüyen
havayolu irketi seçildik. Tabii büyüme göreceli
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bir ey. Daha önce ne yaptysanz ona göre
büyüyorsunuz. 2005 ylnda 200 bin civarnda
misafir tam olabiliriz ama bugün geldiimiz
noktada iç hatlarda 7 milyon civarnda misafir
tayoruz. Bu rakam Bilal Bey’in söyledii
rakamlarla deerlendirmememiz lazm çünkü
onlarn söyledikleri DHM rakamlar. DHM
rakamlar genelde gerçek yolcu saysn ikiye
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katlar, giri çk yapan bir deil iki olarak
sayarlar.
Bilal Eki Verdiim rakamlarda seyahat
bana sayld...
Sertaç Haybat Biz seyahat bana sayarz,
yani DHM, Sabiha Gökçen’den çk yapan
misafiri bir sayar. Ankara’ya indii zaman da
havalimann kullanan misafir olarak tekrar
sayarlar. Biz ise bu misafiri tek olarak sayyoruz.
Orada rakamlar farkllayor. Bizim hesabmza
göre pazar paymz yüzde 22-23’ler seviyesinde.
Bu sene ulatmz rakam ise DHM
kaynaklarndan haziran ayna göre aldmz
rakamlardan yola çkarak yüzde 28’lere gelmi
durumda.
Bilal Eki Ben size bir rakam daha vereyim.
Pegasus Havayollarnn 2003 ylnda frekans
says 6 bin 300 imi. 2011 sonunda ise bu
rakam 67 bin 272 olarak gerçeklemi.
Sertaç Haybat ç hatlardaki bu büyümede
Pegasus’un pay çok büyük, çünkü insanlar artk
havayolu ulamna kolaylkla ulaabilir hale
geldiler. Bilhassa stanbul’un Anadolu
Yakas’nda yaayanlar için çok büyük bir
kolaylk haline geldi. Artk hiç kimse stanbulAnkara uçmak için Anadolu Yakas’ndan Atatürk
Havaliman’na gitmiyor. ç hatlarda Türkiye’de
hakikaten liberal bir ortam var. Yüzde 100
liberalleti diyemem ama ufak tefek eyler

SERKAN KAPTAN Atatürk Havaliman, u anda
dünyada en hzl büyüyen havalimanlar içinde
ilk 30 listesinde ilk srada. Avrupa’nn da 6’nc en
büyük havaliman. 2000 ylnda baladmzda
11 milyon yolcu vard. O zamanlar 50’lerdeydik.
Doluluk oranlarna baktmzda, uçu ba koltuk
saymz 2008’de yüzde 115’mi. u anda 129’a
çkt. Bunun çok daha fazla artacan
öngörüyoruz. Bunlar, dünyadaki rakiplerimize
baktmzda çok ciddi rakamlar. Ayrca Atatürk
Havaliman, yaplan birtakm iyiletirmelerle
yüksek verimlilikle çaltrlyor.
TAV olarak üçüncü havalimanna kar deiliz.
Çok konuuldu, ‘TAV istemedii için yaplmyor’
dendi ama böyle bir ey kesinlikle söz konusu
deil. Çünkü Türkiye’deki havaclk sektörünün
büyüme oranlar ortada. stanbul’un kapasitesi
ortada ve her geçen yl artan talep ortada. Bir an
önce daha büyük kapsaml bir havalimann
yaplmas elzem. Ama ne zaman balar, ne
kadar sürede bitirilir bilmiyoruz. Çünkü projeyi
kimse görmedi. Ama TAV’n mevcut
sözlemedeki haklarnn bir ekilde korunacan
düünüyoruz. Bu da iin doas.”

dnda rekabet ortam var. Bu rekabet sayesinde
bugünlere geldik. Ancak hala yeterli deil.
Türkiye benzeri ülkelere bakarsanz, mesela ben
kendimizi hep spanya ile mukayese ederim.
Çünkü oras da turistik bir ülke ve corafyas
büyüklük olarak da bize benziyor. Nüfus says
olarak da benzer, orada “per capita travel” (kii
ba seyahat) 0,8 civarnda. Türkiye’de bu rakam
Bilal Bey’in rakamlarna göre 0,35 civarnda.
Yani spanya seviyesine gelebilmek için alacak
daha çok yolumuz var. Bugünkü misafir saymz
gelecek 10 yl içinde ikiye katlamamz gerekiyor.
Çok potansiyelimiz var. Bilal Bey’in az önce
söyledii gibi artk biraz hub’lar dediimiz
kullandmz merkez üsler dalmaya balad.
Eskiden sadece stanbul Atatürk’ten uçular
vard, bir de Ankara’dan uçular vard. Biz u
anda Adana-Van uçuyoruz. Ve gayet baarl
gidiyor. Çünkü insanlarn buna ihtiyac var.
Eskiden Adana’dan Van’a nasl gidilirdi?
Adana’dan stanbul’a veya Ankara’ya uçardnz,
Ankara’da uçak deitirir, sonra Van’a uçardnz.
Artk insanlar Adana’dan Bodrum’a direkt
uçabiliyor. Bizim Adana-Bodrum uçuumuz da
var. Bilal Bey’in de dedii gibi eskiden tek
yönlü olan trafik artk çok merkezli bir hale
geldi. Dolaysyla bence iç hatlardaki
serbestlemeden sonra çok salkl bir gelime
yaanmaya balad.
Peki salksz gelime nerede var? D
hatlarda. Neden böyle? Çünkü d hatlar iç hatlar
gibi, o yaklamla rekabete açlamad. Bunun
birkaç nedeni var. Bir nedeni az önce Bilal
Bey’in bahsetmi olduu ülkeler aras ikili
anlamalar. Bir ülke ile ikili anlama yapmak ii
çözmüyor. O anlamann neler getirip, neler
götürdüüne bakmak lazm. Türkiye’nin ikili
anlamalarna baktnz zaman genellikle Bat
ile yaplan ikili anlamalar hep liberal
anlamalar. Yani iki taraftan da istenen sayda
havayolu, istenen frekansta, istenen noktadan
istenen noktaya uçu yapabiliyor. Birkaç ülke
haricinde. Onlar da Macaristan, Yunanistan,
Polonya gibi ülkeler. Onlar dnda Bat ile bir
sknt yok. Zaten THY için hiçbir ülke ile bir
sknt yok.
Buradaki esas sknt, bizim gibi havayollar
için. Türkiye’nin dousuna güneyine ve
kuzeyine baktnz zaman, Rusya’ya, Orta Asya
ülkelerine ve Ortadou’ya baktnz zaman,
buralardaki ülkelerle anlamalar genelde
kstlayc hükümler içeren anlamalar.
Anlamalara göre, ya anlaamaya taraf olan her
iki ülkeden birer tane havayolu sefer
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yapabiliyor. Ya da farkl havayollar uçabiliyor
ama frekans kstlamalar var. Kaç uçu
yaplabilecei say olarak belirlenmi. Eer
kullanlyorsa ikinci bir havayolu pazara
giremiyor. Oysa Bat ile yaplan liberal
anlamalarda bu kstlamalar bulunmuyor,
isteyen istedii kadar sefer yapabiliyor.
imdi bizim Kuzey, Dou ve Güney’de; yani
Ortadou ve Kuzey Afrika bölgeleri de dahil
olmak üzere kstlayc anlamalarmz var. Rusya
tepemizde bir dev. Rusya ile olan ikili hava
ulatrma anlamamz hat baznda “single
designation”. Az önce Temel Bey “Biz
Moskova’ya 6 defa uçuyoruz” dedi. Ama
Pegasus olarak biz Moskova’ya bir defa bile
uçamyoruz. Çünkü anlama ‘Her iki taraftan
sadece birer tane havayolu uçabilir’ diyor. O da
THY oluyor, çünkü THY’ye veriliyor.
Burada maalesef Sivil Havaclk Genel
Müdürlüü’nde ve kamuda THY’yi koruma
refleksi var. Dolaysyla Türkiye’de iç hatlardaki
salkl rekabet ortam maalesef d hatlarda yok.
Bu rekabet ortamnn olmamas Türkiye’nin
zararna bir durum. Çünkü bu hatlar rekabete
açld zaman buraya sadece Pegasus uçacak
diye bir art yok. Bu piyasada oyuncu olan tüm
havayollarna bu hatlarn açlmas lazm. Ben,
“Sadece bize verilmesi lazm, bizim uçmamz
lazm” manasnda söylemiyorum. Ama ne
oluyor? kili anlamalarla yeni hatlar elde
edildikçe onlar hemen THY’ye veriliyor.
Ben size bir Kiev örneini anlataym: Sivil
Havaclk Genel Müdürlüü bizi 2011 ylnda
Kiev ve Odessa’ya tayin etti. O zaman “hadi
uçalm” dedik ama frekans olmadn söylediler.
“O zaman frekanslar artnca bize verin” dedik.
Son derece doal bir talep. Bizi tayin etmiler,
frekans açlnca da bize verilmesi gerekmez mi?
Frekans saylar ikiye katland ama Odessa ve
Kiev için bize yine frekans verilmedi, çou
THY’ye verildi. Odessa frekanslarndan bir
ksmn Onur Air’e verdiler, Kiev’in bir ksmn
da Atlasjet Havayollar’na verdiler. “Ama biz
tayin edilmitik” dedik, sonra bunun nedenini
örenmek için bir yaz yazdk Sivil Havaclk
Genel Müdürlüü’ne. Gelen cevapta dediler ki;
“Kiev ve Odessa uçularnn hepsinin Atatürk
Havaliman’ndan yaplmasn istedik, bu yüzden
size vermedik”. Sonra Atlasjet Havayollar Kiev’e
uçamad, hakkn kullanamad ve iade etti. Biz
tekrar müracaat ettik ve “Atlasjet uçamad, bu
hatlar imdi bize verin, biz uçalm” dedik, yine
olmad. Bu hatlar da THY’ye verdiler. Ve nasl
verdiler biliyor musunuz? Sabiha Gökçen’den
18 / 2012

Kiev’e uçsun diye verdiler... Hani operasyon tek
havalimanndan yaplacakt? Hani Sabiha
Gökçen’den uçulmayacakt?
Bu örnekler sadece Bilal Bey’in döneminde
gerçekleen olaylar deil. Kendisine kiisel
olarak bir ey söylemek istemiyorum. Ama
genelde kamu kurulularnda THY’yi koruma
refleksi var dediim gibi. Liberalleme yolunda,
bu tür olaylar dünyadaki bütün ülkelerde
yaanm. Sadece Türkiye’ye has bir olay da
deil. Bunu da biliyoruz. Bütün ülkelerde bu
sancl dönemler yaanm ve sonunda bu iler
çözülmü. Avrupa’da artk korumac bir ekilde
yönetilmiyor bu tür uçu izinlerinin datm.
Bugün mesela ngiltere’de ngiliz Havayollar’nn
kullanmas için Hindistan’dan yeni frekans
almlar. ngiliz sivil havacl bütün
havayollarn davet etmi ve “kim uçmak istiyor”
diye sormu. irketler arasndan galiba Virgin
talip olmu, ama irket “ben 3 tane frekansla i
yapamam” demi ve onlar da British Airways’de
olan iki frekans hakkn alp Virgin için
kullanmlar. Ve Virgin 5 frekans olarak uçmaya
balam. Niye? Çünkü oradaki Sivil Havaclk
Genel Müdürlüü’nün esas endiesi tüketicileri
korumak. Zaten böyle de olmas lazm. Sivil
Havaclk Genel Müdürlüü’nün ne bizi, ne de
baka bir hava yolunu deil, tüketicileri
korumas gerekir. Bu kurum esasen tüketicinin
haklarn korumak için var. Emniyet konusu da
tüketici hakkdr, rekabet konusu da tüketici
haklar ile ilgilidir. Asl bunlarn korunmas
lazm. Ama maalesef d hatlarda henüz bu
noktaya gelemedik. Ancak sonunda yava yava
da olsa mutlaka biz de bu noktaya geleceiz
diye düünüyorum.
Sedef Seçkin Büyük Teekkürler. Bilal Bey,
öncelikle Sertaç Bey’in bahsettii konulardaki
deerlendirmelerinizi alalm. Sonrasnda
sektörün önünü açmak için planladnz yeni
düzenlemeler var m diye sormak istiyorum. Ve
stanbul’a yaplacak 3’üncü havalimanyla ilgili
son durum nedir? Bu konuda kesinleen ve
bizimle paylaabileceiniz yeni haberler var m?
Bilal Eki Sertaç Bey’e teekkür ederim.
Aslnda bu konunun tartmasn birkaç defa
yaptk. Dolaysyla benim için çok sürpriz olan
bir konu deil. Tabii Ali Sabanc Bey de
gelmiti, onunla da tarttk. Sivil havaclk olarak
Sivil havaclk konulu toplantnn
moderatörlüünü, Capital Dergisi Yayn
Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük yapt.
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aslnda undan memnuniyet duyuyoruz. Hatta
geçenlerde, bana “Ne oluyor? Seni hem THY
ikayet ediyor, hem dier irketler ikayet
ediyor” dendiinde. Ben de “Herhalde adaletli
oluumuzdan" demitim. “Biz kendimizin
görebildii ölçüde adaletli olmaya çalyoruz”
diye yant verdim.
Açkça söylemek gerekirse eer Pegasus bu
kadar büyüdüyse herhalde baz imkanlar
almadan büyüyemezdi. Bugün Sabiha
Gökçen’de bir Dubai hatt var. Yeni balayacak.
Yani kulland hatlar da var ama alamad
hatlar da oldu. Tabii Pegasus’un eletirisi
kendince elbette hakl, bütün sektördeki
yatrmclarmzn daha fazla kazanmak için bizi
zorlamalarn anlayla karlyoruz. Bu konuda
hiçbir rahatszlm, alnganlm da yok. Ama
tabii davul bizim srtmzda. Bunun da böyle
bilinmesi lazm. Milletin srtndaki yük ve
stratejisiyle hareket etmek zorundasnz. Biz baz
eyleri verirken zar atarak vermiyoruz. Onun
arkasnda bu hattn sürdürülebilirlii de var.
Kald ki ismi üzerinde bu uluslararas müzakere,
yani kar taraftaki adamla bir masaya
oturuyorsunuz ve o sizden baz eyler talep

ediyor, bir orta noktaya geliyorsunuz.
Anlamalarn çou eskiden beri tekli tayin
eklindedir. Özellikle Rus taraf, Türk
Cumhuriyetleri, Ortadou, 2003 ylndan bu
yana çoklu tayine geçirilmeye balad. Ancak bu
bölgelerde çoklu tayinler Avrupa’daki gibi
serbest olamyor. Ben Rus sivil havaclna en
az 4-5 defa bizzat mektup yazdm. “Ben
geleyim” dedim, “Siz gelin” dedim ama bir türlü
cevap alamadk. Biz frekans verirken bu konuda
Avrupa Birlii tarafndan hazrlanan frekans
haklarnn dalm ile alakal bir kitapçk da var.
Hiçbir ülke frekans haklarnn dalm üzerinde
2+2=4 diye bir strateji gelitirememitir. Ülkenin
ekonomisine yapt katky, o hattn
sürdürülebilirliinin, o hava yolunun turizme
olan katksndan tutun da bir sürü faktörü
dikkate alarak veriliyor. Biz de bu kararlar
verirken bunlara dikkat etmek zorundayz. Bu
örneklerin her birinin izah da var. Hatal
olduumuz yer de olabilir mi? Tabii olabilir.
Yani 100 tane i yaparken içinde 2-3 hata
yapmazsanz, zaten size melek derler. Bizim
rahatlmz, bu konuda bizden hem THY’nin
memnun olmamas, hem de dierlerinin
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memnun olmamasdr. Biz doru yolda
olduumuzu düünüyoruz. Eletirilere her
zaman açz. Ancak Bakanmzn “Kesinlikle
hava yollar irketlerinin deil tümüyle
Türkiye’nin menfaatini gözeterek karar verin”
talimatlar var. Biz de o yönde karar vermeye
çalyoruz. Elbette bazen korumac bir mantk
kullanlyor, açkça söyleyeyim bir çok durumda
u da olmutur: Yaplan anlamalarda kar
taraftan bize “THY’yi kullanacaksnz, biz bunu
istiyoruz” diye art koulmutur. Çünkü ister
kabul edin, ister etmeyin THY Türkiye’nin
önemli markalarndan biridir. Bizim de
Türkiye’nin markalarn korumamz gerekiyor,
stratejik açdan korumamz gerekiyor,
büyüklüü ve hedefleri açsndan da korumamz
gerekiyor. Tabii bu hiçbir zaman dier hava
yollarnn ölmesi, yaamamas veya büyümemesi
pahasna yaplmyor ki sahip olduumuz veriler
de bunu gösteriyor. Böyle bir ey olsa bugün
Pegasus bu durumda olamazd. Ama birisine 5
puan avantaj veriyoruz, dierine 3 puan
veriyoruz. Evet bu doru. Ama brakn da bu da
bizim inisiyatif hakkmz olsun.
Sedef Seçkin Büyük Peki bundan sonras
için planlar ne? Önünüzdeki çalma ajandanzda
gelecek için gündem maddeleri neler?
Bilal Eki Aslnda frekans datm sivil
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havaclk kurumlarnn majör konular arasnda
deildir. Bizim frekanslarn datm konusunda
temel yaklammz bugüne kadar olduu gibi
devam edecek.
Bir de una bakmak lazm: nsan olarak
yaamanz için vücudunuzun büyüklüüne göre,
o oranda yemek yemeniz gerekiyor. Dolaysyla
biz bu durumda olan irketlerimizi de korumak
zorunda kalyoruz. u anda Türk sivil
havaclnn geldii noktaya baktnzda
arlkl olarak sevap hanesinde yazldn
görebiliyoruz. Bu konuda gelecekte büyük,
majör bir deiiklik görmüyoruz. Hedefimiz ise
tüm dünya ülkeleri ile sivil havaclk anlamas
yapabilmek. Gelecek yl mays aynda Latin
Amerika ülkeleri ile bir konferans
düzenleyeceiz ve buraya yaklak 30 ülkeyi
davet edeceiz. Dolaysyla tüm dünyay Türk
sivil havaclnn ulamna açacaz. Ve bütün
anlamalarmz da “multi designation” olacak.
Olmayanlar da peyderpey bu ekle
dönütüreceiz.
una dikkat ediyoruz: Bir havayolumuz o
hatta çalyorsa, o bu hatta derinletikten sonra
dier alternatiflere imkan vermek gibi temel bir
politikamz var. Yani o yerleiyor ve tutunuyor.
Ondan sonra dier havayollarna verme sras
geliyor. Tabii tüketiciyi koruma hakk elbette
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ülkemizde var ama tüketicilerin Ar’ya uçma
hakk da var. Bu nedenle bizim baz dengeler
gözetmemiz de gerekiyor. Frekans taraf böyle
ama bizim en önemli dier tarafmz uçu
emniyetini salama tarafmz. Bu konuda Avrupa
Birlii üyesi olmamamza ramen Avrupa Birlii
ülkelerinin oluturduu EASA - European
Aviation Safety Agency ile çok yakn ibirlii
içindeyiz. Önümüzdeki ylbandan itibaren
gerçekleen anlamalar sayesinde AB’ye üye
olmadan üyeliin tüm artlarndan
yararlanabilme olarak tabir edilen son bir
anlama ile ilerlemek istiyoruz. Bu sadece
Türkiye’ye özgü bir ey olacak. Bunu
baardmz zaman Türkiye’deki sivil havaclk
sektörü tabiri caizse baka bir gömlek
deitirecek. Gerçi emniyet konusunda
sektörümüzün Avrupallar tarafndan
gerçekletirilen güvenlik denetlemelerinden
ald puan u anda Avrupa Birlii’nin üye
ülkelerinden daha iyi noktalara ulam
durumda. imizin bu ksmn biz biraz daha
ciddiye alyoruz. Onun dnda havacln tüm
alanlarnda ülkemiz iyi bir noktaya geldi.
Öte yandan amatör havaclk tüm dünyada
profesyonel havacl besleyen unsurdur ama
bizde bu konuda tam bir gelimilik yok
maalesef. Özellikle federasyon ile beraber

düzenleyeceimiz yeni mevzuatla bu konunun
önünü de açmaya çalacaz.
Sedef Seçkin Büyük Peki stanbul’a
yaplacak üçüncü havaliman ile ilgili bizimle
paylaabileceiniz gelimeler var m?
Bilal Eki Üçüncü havalimann DHM ve
Alt Yap Genel Müdürlüü yürütüyor. Sayn
Bakanmz da bu konuda bir açklama yapt.
Eylül ay sonuna kadar ihaleye çklacan
biliyorum. Biz bu konuda sivil havaclk olarak
unu yaptk: Sektörümüzün buradan beklentileri
nedir diye havayollarna, bakm kurulularna,
yer hizmet kurulularna, yakt kurulularna
sorarak bir anket çalmas yaptk. Onu ilgili
kurumlara gönderdik. Tabii bu proje iki fazda
yaplacak bir yap.. Toplam 120 milyon yolcu
kapasiteli, 5 paralel pisti olan büyük bir
havaliman yaplacak. Zaten yeri de açkland.
stanbul Atatürk Havaliman u anda hakikaten
doyum noktasna ulat. Yap-ilet-devret
modeliyle yaplacak ve bizim de basndan takip
ettiimiz kadaryla epeyce taliplisi de var.
stanbul’un buna acil ihtiyac var.
Sedef Seçkin Büyük En erken ne zamana
hazr olabilir sizce?
Bilal Eki 2,5-3 yl içinde bitirilmesi
hedefleniyor. 2016 ylnda hizmete girmesi
bekleniyor. Buna acil ihtiyaç var çünkü Atatürk
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Havaliman’nda son alnan tedbirlerle bir
iyileme saland ama u anda geldii durum
itibaryla Türk sivil havaclnn skntl bir
konumu olmaya balad. Biz ikili hava ulam
anlamas yaptmzda diyoruz ki, “Ben sana
uçaym, sen de bana uç”. Tamam deniyor ve
stanbul’a gelip slot almaya çalyor ve baarsz
oluyor. Bunun üzerine kendisi uçamad için
bizim uçaklarn da uçmasna izin vermiyorlar.
Tabiri caizse “Beni kandrdn. Gelemeyeceim
bir yerde bana hak vermeye çaltn” diyorlar.
Bu anlamda Sabiha Gökçen Havaliman’nn
desteklenmesi önemli. Belki bu durum Kiev
meselesinin neden kaynaklandna da bir
cevap. Bize “THY’nin gelmedii havalimanna
biz de gelmeyiz” diyor kar taraftaki ülke.
THY’nin kabul etsek de etmesek de bir marka
deeri var. Dier ülkeler onun uçtuu yeri bir
pazar olarak görüyor. Bu nedenle Sabiha
Gökçen Havaliman’nn THY tarafndan
muhakkak desteklenmesi gerekiyor. Kiev
hadisesinin arkasnda da bu vardr.
Sedef Seçkin Büyük Son olarak eklemek
istediiniz bir ey var m?
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Bilal Eki Biz Sivil Havaclk Genel
Müdürlüü olarak unu yapmaya çalyoruz.
Sektör ile daha iyi ve yakn ilikiler kurmak
istiyoruz. Yaplan eletirileri dinlemek,
mevzuatlar onlarla beraber hazrlamak ve
çaltaylar düzenlemek istiyoruz ve bunu
yapyoruz da. “Biz her eyi biliriz, biz devletiz.
Ne dediysek o” asla demiyoruz. Sektörün
görülerini alyoruz ama tabii bize ait
stratejilerimiz ve hedeflerimiz de var. O hedeften
sapmaya yönelik önerileri elbette dikkate
almyoruz.
Türkiye, 2023’te 350 milyon yolcu tayacak,
ülkemiz havaclk bakm üssü olacak, kendi
uçan üretecek. Bu kadar makro hedefleri olan
bir sivil havaclk olarak da çok sevilmeyebiliriz.
Bunu da doal karlyoruz. Ama srtmzda küfe
tamakta olduumuz unutulmamal.
Ben atandmda bakanmzn bana verdii
iki talimat vard. Bir, adaletli olacaksn. Emniyeti
tartmasz hale getireceksin. kincisi, 2003’ten
beri gelen politikalarmz sürdüreceksin. Biz
bunlar yapyoruz.
Sedef Seçkin Büyük Bilal Bey çok teekkür
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ederiz. TAV Havalimanlar  Gelitirme ve
Strateji Direktörü Serkan Kaptan ile devam
edelim. Siz havaalan iletmecilii anlamnda
Türkiye’de önemli bir örnek yarattnz. TAV
nereden nereye geldi? Global rekabet ortamnda
bir Türk irketi olarak nasl baarl oldu?
Serkan Kaptan TAV aslna bakarsanz çok
genç bir irket. irketin ticari sicile göre kayd
1997 yldr. stanbul Atatürk Havaliman’nn
iletmesiyle beraber iletmeye geçiimiz 2000
yldr. TAV’n baarsnn arkasndaki sebep,
muhtemelen özelletirmenin balad dönemde
doru zamanda doru yerde yani Atatürk
Havaliman ihalesinde bulunmak. Çok ksa
denilebilecek deiik bir ihaleyi aldk. halenin
süresi 3 yl 9 ay 20 gündü.
Sedef Seçkin Büyük Havaclk literatürüne
gün olayn sokan da TAV’m. Genellikle 3 yl 9
ay, 3 yl 10 ay diye ihale teklifi veriliyormu. 10
gün farkla kazanm.
Serkan Kaptan artnamede teklifin ne
ekilde verilecei yazmyordu. Süre olarak
verilecei yazyordu. Tepe Akfen ve Viyana
Havaliman o zaman yabanc ortak olarak vard.
Çünkü iletme know-how’ gerektii için Viyana
konsorsiyumda vard. hale günü süre
tartlrken, aylar konuulurken, 3 yl 9 ay
yerine mutabk kalnan süre oydu. 20 gün
verelim dendi ki o da ciddi bir karard. O
zamann parasyla 300 milyon dolar yatrm
yaplan, günlük cirolarn 500 bin dolar olduu
zamanda o 10 günün bile çok ciddi bir etkisi
var. Braktnz 10 günün 5 milyon dolar gibi
bir etkisi var. 2000 ylnn dolaryla düünün.
Öyle bir karar alnd ve ikinci, üçüncü teklif 3 yl
9 ay gelmiti. Öyle bir i alnd o dönem. Tabii
özelletirmelerin balangcyd. Bizden önce
Antalya d hatlarnn özelletirilmesi yaplmt.
Atatürk Havaliman TAV’a çok ey katt. TAV’n
büyümesi Atatürk Havaliman ile oldu ama biz
2005 ylndan sonra uluslararas pazarlara
açldk. Son 7 ylda Atatürk Havaliman’nn
üzerine 11 havaliman kattk. Bu tarihi olarak
bakldnda baka bir örnei olmayan bir baar
açkças. Dünyada havaliman iletmecisi
diyebileceimiz 8-9 tane firma var ciddi manada
çalan. Yani çounluk hisseleriyle bir
havaliman yöneten, danmanlk veya iletme

Sektör uzmanlar, Capital Dergisi Editörü Yasemin
Erdoan’n sorularyla gelecek projeksiyonlarn
paylat.

kontratyla deil de bizzat yatrm yapp ileten
irket olarak. Bunlar genelde devletlerden
özelletirmeyle KT’lerin özel hale getirilmesiyle
olumu irketler. Bugün TAV’n orta olan
ADP mesela bunlarn en büyüklerinden biri.
Hala Fransz devletinin irketi. Yüzde 52 Fransz
hükümetinin sahip olduu bir irket. Keza
Frankfurt’un geçmiinde de ayn durum var.
halelerle bu büyüklüe gelmi bir havaliman
irketi yok. TAV’n baarsnn balca sebepleri
bence yüzde 100 özel olmas. Giriimci
ortaklarn olmas, iyi zamanlama, iyi konumda
bulunmak. Yani rüzgar arkaya almak diyelim.
1997 ylndan günümüze kadar Türkiye’de 7
havalimannda özelletirme yapld. Bu hzla
yaplm bir örnek de yok açkças dünyada. Pe
pee ve bu kadar ksa sürede, bu ölçekte
havaliman özelletirmeleri yaplmad.
Sedef Seçkin Büyük Kaç tanesi sizde u
anda?
Serkan Kaptan Bizde 4 tane var. Üç tane
büyük diyebileceimiz stanbul, Ankara, zmir
bir de Antalya’nn ikinci havaliman dediimiz
Alanya Gazipaa Havaliman var. Dördü bizde.
Atatürk Havaliman’nn tabii çok farkl özellikleri
de var TAV’n bu baarsn tetikleyen ve
götüren. Türk Hava Yollar’nn büyümesi,
pazardaki deregülasyon çok olumlu etkiledi.
Hep 2003 ylndaki deregülasyonu konuuyoruz.
Bu, iç hatlarda müthi bir etki yaratt. Sonrasnda
son 5 yl diyorum ben; THY’deki çok hzl
büyüme, havalimanndaki baz skntlar da
getirdi ama bizim büyümemizi de çok körükledi.
Sedef Seçkin Büyük sterseniz yurtdnda
iletilen limanlardan da bahsedelim biraz.
Serkan Kaptan Atatürk Havaliman’ndan
sonra 2005 ylnda ilk yurtd operasyonumuza
Gürcistan’da baladk. Tiflis ve Batum
Havalimanlar. Darda toplam 8 meydan var.
Bir tanesi sadece ticari iletme, Riga Havaliman
Letonya’da. Gürcistan’dan sonra Tunus geldi. ki
havaliman orada var. Tunus’tan sonra
Makedonya geldi. Arada bir Riga geldi. En son
da Medine Havaliman var. Bu ylsonu itibaryla
ilettiimiz tüm havalimanlarnda toplam
ulatmz yolcu says 70 milyonu bulacak.
stanbul’un pay çok büyük. stanbul bu yl 44
milyon olacak diye tahmin ediyoruz. lk 8 ayn
rakamlarna baktmzda oralara geleceiz gibi
görünüyor.
stanbul geçtiimiz yl iç ve dn toplamnda
yüzde 16 büyüdü. Biz d hatta daha çok
büyüyoruz. ç hatta Sabiha Gökçen büyüyor. u
anda büyümemiz yüzde 25 ama eylül, ekim,
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kasm, aralkta bir düü olacan öngörüyoruz.
Yüzde 16 ile kapatrz diyoruz.
Biraz önce Atatürk Havaliman ile ilgili
ikâyetlerden konutuk. Doaldr. Artk 45
milyonluk bir havaliman konutuumuzda,
bunu JFK ile New York Havaliman ile veya
Paris Charles de Gaulle gibi havalimanlar ile
kyaslamamz gerekiyor. Bu havalimanlarnda da
birtakm rötarlar yaanyor. Sabiha Gökçen ile
kyaslayamyorum, çünkü orada 13 milyon yolcu
var. Bizde ise 45 milyon yolcu var. Uçu says
günlük binlerin üstünde. Günde binin üstünde
hareket oluyor, geli ve gidilerin toplamnda.
Bu ciddi bir oran. Transfer çok ciddi artt.
Transferde Türk Hava Yollar’nn pay yüzde 44.
Toplam transferimiz yüzde 31. 2008’de Türk
Hava Yollar pay yüzde 63’ken bu yl bizim
istatistiklerde yüzde 70 görünüyor THY’nin tüm
yolcuda pay. Atatürk Havaliman’nda birçok
iyiletirme yapyoruz. Yani iki yl önce ve
geçtiimiz yl yaz aylarndaki rötarlardan dolay
epey bir ikâyet vard. Bu, terminal iletmecisi
olan TAV’n kontrolü dnda olan alanlar fakat
biz THY, TAV ve DHM olarak ortak karar alma
mekanizmas kurduk ve bunu hayata geçirdik.
Çok ciddi çalmalarmz oldu. Devletle onlarn
ilgilendii bir konuda tartmak çok kolay
olmuyor ama Temel Bey’le de beraber yaplan
çalmalarda biz dardan uzman gruplar da
getirdik. yiletirme yönünde tavsiyelerde
bulunduk. lk defa herhalde havaliman ve
havayolu iletmeciliinde pilotlar bu ilere katp
Devlet Hava Meydanlar’na bu konularda
tavsiyelerde bulunduk. Belirli güvenlik
çerçevelerinde kalarak pilotlarn isteklerini ve
uygulama düüncelerini Devlet Hava
Meydanlar’na aktararak bu yl bizim uçu
saymzda yüzde 20 art olmasna ramen
rötarlar hemen hemen tamamen kaldrdk.
Bu yaz en youn saatlerde pist ba sra
bekleyen uçak saymz 4-5’i geçmedi. Buralarda
ciddi iyiletirmeler yapld. Dediim gibi
stanbul’daki büyüme devam edecektir. Biz bu
büyüme potansiyelini karlayabilmek için
devaml yatrmda bulunuyoruz. TAV’n
özelletirmesi, basit bir ekilde “al, ilet”
eklinde olmad. Havayolu ile birlikte çalmak
zorundayz. Onlarn büyümesini desteklemek
zorundayz. Gerçekten Türk Hava Yollar gibi
büyüyen, yllk büyümenin yüzde 20 olduu ve
bu bazda, 30-35 milyon yolcunun üstüne yüzde
20 büyüdüünüz bir meydanda, onu karlamak,
ona yeterli altyapy hazrlamak kolay bir ey
deildir. Bununla urayoruz. Baarl
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olduumuzu da düünüyorum açkças.
Yasemin Erdoan  Yatrm Genel Müdür
Yardmcs Çalan Hanm ile devam edelim
isterseniz. Sektör oyuncularndan halka açk
olanlar var. Hem bireysel hem kurumsal açdan
sivil havaclk nasl bir yatrm alan?
Yatrmclarn pazara bak nasl?
Çalan Mursalolu 2004 ylnda, Türk Hava
Yollar’nn ikincil halka arznda çaltm. Temel
Bey’le tanmam da o zamanlara dayanr.
Kendisi tekniin bandayd. Gurur vericiydi. O
zaman yatrmclara projeksiyonlar yapyorduk.
Türk Hava Yollar büyüyecek diyordunuz.
leriye dönük tahminlerde bulunuyordunuz. Biz
de uçak saylarn görünce nasl bu kadar büyür
diyorduk. nanmas çok zor geliyordu. Ama
Türk Hava Yollar’nn büyümesi u anda tam net
rakamlar hatrlamyorum ama o rakamlarn çok
çok daha üzerinde oldu. Sonra ikinci halka arz
geldi. Hepsinde tek tek aa yukar 200 milyon
dolarlk hisse sattk. Ve u anda havaclk
sektöründe halka açk önemli birçok irket var.
Türk Hava Yollar, TAV, Çelebi var. Yakn
zamanda Pegasus da gelecek diye düünüyoruz.
Genelde MKB’ye baktnz zaman arlk
finans sektöründe. Aa yukar MKB’nin yüzde
50’sini finans sektörü oluturuyor. Petrol
fiyatlarndaki çk, Türk Hava Yollar fiyatndaki
gerileme, d piyasalardaki gelimeler tabii ki
havaclk sektörünü ve bu sektördeki hisseleri
de etkiledi. Ama son birkaç ay içinde Türk Hava
Yollar’nn performansn ben çok yakndan
takip ettim. Hissede aa yukar yüzde 50 bir
art oldu. 2,5’lerden 3,90’lara kadar geldi hisse
bana. Piyasa deeri olarak da ayn ekilde bir
art oldu. u anda sektörün durumu piyasa
deeri açsndan heyecan verici. Ben buraya
gelirken düünüyordum, neden acaba Devlet
Hava Meydanlar da halka açlmaz? Kim bilir
belki onlar da gelir daha sonra…
Yasemin Erdoan Yabanc yatrmclar,
fonlar açsndan bakldnda sivil havaclk
sektöründe cirosal olarak çok ciddi büyümeler
var dedik. Sektördeki oyuncularda çok hzl
büyümeler var. Pazar da hzl büyüyor,
oyuncular da sektörü katlayarak büyüyor. Peki
yatrmclar nasl bakyor? Yabanclar m daha
çok ilgi gösteriyor? Yerliler de ilgi gösteriyor mu?
Çalan Mursalolu Daha çok yabancdan
ilgi var diyebiliriz. Daha dorusu öyle
söyleyebiliriz. Borsann u anda aa yukar
yüzde 64’ü yabanclarn elinde. Bankalarda ve
baz irketlerde bu oranlar daha yüksek. Yüksek
olduu irketler de genelde günlük ilem
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hacminin yani yabanclarn rahat girip çkabildii
hisselerde bu oranlar çok daha yüksek.
Yabancnn takip ettii bir nokta da Türkiye için
de önemli. Ülkemizde petrol yok, aikar. O
yüzden yatrmc petrol fiyatlarn çok yakndan
takip ediyor. Ne zaman petrol fiyatlar yükselie
geçse, Türk Hava Yollar’na ilgi frenleniyor.
Geçtiimiz dönemde aslnda Temel Bey de çok
iyi bilir, tam tersi yaand. Fiyat o kadar
basklanmt ki petrol fiyatlarnn çkna
ramen ilgi devam etti. Fiyat o kadar dütü ki
petrol fiyat ne kadar yukar bir trendde de olsa
o fiyatn içindeydi. Borsada baz beklentiler
önceden fiyatlanyor. Genelde beklentiyi satn
alyoruz. O yüzden de petrol fiyatndaki bu
gidiat Türk Hava Yollar’nn fiyatna da
yansmt. Nitekim Pegasus’un halka arznda
çalrken de muhtemelen petrol fiyatndaki
oynaklk insanlar tedirgin etti. Her ey yerine
otursun, ondan sonra belirli arzlara tekrar
bakalm diye düündük o dönemde.
Sedef Seçkin Büyük Temel Bey’le devam

TEMEL KOTL

edelim. Holding olma konusunda admlar
atlyor mu? THY’nin büyüme projeksiyonlar
neler?
Temel Kotil zin verirseniz ben bu borsaya
açlma konusuna biraz daha devam etmek
istiyorum. Türk Hava Yollar ilk 1990 ylnda
yüzde 1,53 ile borsaya açlmt. O bizim çok
iimize yarad. Yani bu irket için çok
önemliydi. Küçük bir orand ama bu bizi d
denetime mecbur tuttuu için daha derli toplu,
daha planl gittiimiz yllar oldu. Aa yukar 10
ylmz böyle geçti. Olabilecek her irketin
borsaya açlmas, rakamlarn paylamas o
irketin shhati açsndan çok önemli. 1,53, daha
sonra yüzde 24,82’ye kadar çkt ve bizim çok
iimize yarad.
25 Mays 2006’da ise özel irket olduk. O
noktada yeniden doduk. Zaten irketin de
büyümesi, gürbüzlemesi o olaydan sonra
balyor. Kredi bulmamz çok kolaylat. Özel bir
irket, borsada, rakamlar ortada… Her zaman
böyle olmayabilir ama bugüne kadar oldu.
Yaklak olarak 12 yllk finansman yüzde 3,5
ile bulabiliyoruz. Bu, Türkiye’ye göre çok iyi bir
rakam. Bütün bunlarda borsada olmamz, ortada
olmamz, effaf olmamz, kurumsal yönetim
ilkelerini tamamen benimsememiz,
rakamlarmz sonuna kadar paylamamzn
büyük yarar oldu.
Birkaç ey daha söyleyeceim. ç hatlar tabii
çok önemli. Bendeki rakama göre Türkiye’deki
yolcu says Almanya’y yakalad. Fakat tabii bir
de Almanya’da hzl tren var. Türkler de onlar
kadar seyahat ediyor gibi düünmeyin.
Almanya’da hzl tren olduu için aslnda bunun
kat katn yapabiliyor. Dolaysyla içeride
gerçekten büyük devrim yapld. 2003’te irkete
baladm. Sayn Bakanmz korkuttu bizi. Ben
irkete geldim, teknikten sorumluyum. Tekel
olan iç hatlarmz elimizden gidecekti. yi ki
gitti… 4,5 milyon yolcu says bu yl 18 milyona
ulat. Yurtdmz da o kadard, bu yl 20
milyona ulat. Bizim d hat büyümemiz bu yl
yüzde 28. Yani Atatürk Havaliman’nn
büyümesini pratikte biz salyoruz. Geriye kalan
düzeltme yaparsak büyük ihtimalle yüzde 10
gibi bir rakam kalr. Sonuçta Türkiye’deki
yurtd büyümeyi bugüne kadar Türk Hava
Yollar yönetti. Charter ile Antalya’ya giden
turistler ayr. Onun kendi dinamikleri var.
Ben buradan bir baka konuya daha
geleyim. Her ne kadar iç hatlar bu kadar
önemliyse de biz de bu kadar yolcu tayoruz,
yüzde 16 az ciro yapyoruz diyerek yanl bir
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imaj vermeyeyim. ç hatlarda mesafeler ksa.
Gelirler düük olduu için rakam düük kalyor.
1 milyar dolar. Yurtd çok farkl. Halkmz
havacl yurtiçinden biliyor. Bizim Türk
insanna unu anlatmamz lazm: 500 milyar
dolar u anda havada geziyor. Bu para
yönlendirilebilir bir para. Türkiye’de lider sektör
havaclk sektörü olacak. Belki dier sektörler
lider olsayd daha iyi olabilirdi çünkü biz hizmet
sektörüyüz. Ama havaclk lider sektör olacak.
Havaclkta sektöre girmek çok kolay. Sivil
havacln desteiyle daha da kolay oluyor.
Dünyada 250 büyük oyuncu var.
Yasemin Erdoan Türkiye’de kaç oyuncu
var pazarda?
Temel Kotil Büyük oyuncular sralayalm.
THY, Pegasus, Onur, Atlas ve dierleri. Asl
konu darda büyümek. Dier irketler de
katkda bulunsa da biz gücümüzü globale
dönütürsek… Dünya global havaclndan pay
almak imkansz deil. Biz u anda Türk Hava
Yollar olarak dünyada yurtd yolcuda dünya
8’incisiyiz.
Yasemin Erdoan Sertaç Bey de ayn eyi
söyledi. çeride bir sorun olmadn, asl
sorunun yurtdnda büyümek olduunu söyledi.
Temel Kotil Sorun olarak alglamayn bunu.
Hemen oradan geçeyim: Mesela Avrupa…
Türkiye pratik olarak açk pazar. TürkiyeAlmanya, herkes her istedii yere, istedii kadar
frekans koyabiliyor. Baka hava yollarnn sefer
balatp kestikleri birçok frekans var burada.
Bizim pazarn büyük ksmnn sat noktas
Avrupa. Orada yüzde 65’in üzerinde bir paymz
var. Avrupa bu kadar açk ve Avrupa’da son iki
yldr biz en iyi hava yoluyuz, eyvallah. Ama
bugün kapal olduunu konutuumuz yerlerde
Avrupa’nn en iyi hava yolu ürünleri
tartlabiliyor. Afrika’da birçok yerde first
class’mz yok diye yolcunun gelmedii oluyor.
Sonuçta bu global pazarda yer alabilmek için
marka ve kalite, bildiimiz gibi deil. Yani
Türkiye’nin bir asimetrisi var. Bu asimetri öyle.
Zengin Avrupa, servis kalitesi çok düük. Biz
orada birinciyiz. Biz birinciyiz ama açk ara
birinciyiz. Öyle küçük bir farkla deil. Ama
Türkiye’nin dousuna gittiimiz zaman, Afrika’ya
indiimiz zaman 5 yldzl havayolu istiyorlar.
Biz 4 yldzl olabildik. nallah yaknda 5 yldzl
olacaz. Bir asimetri olduu için, büyük oyuncu
olmak için tam servis salayc olmak lazm, çok
iyi olmak lazm, büyük network’e sahip olmak
lazm. Biz u anda günde 1.000 sefer yapyoruz.
Bunun büyük çounluu Atatürk
26 / 2012

Havaliman’nda. Dierleri de Atatürk
Havaliman’nda yer olmad için Ankara’ya ve
Sabiha Gökçen’e yapyoruz. Bu 1.000 seferle 300
sefer arasnda üç kat fark yok. Bunun karesiyle
fark oluyor çekicilik açsndan. Türkiye’yi büyük
oyunculua getirmemiz gerekiyor. Biz u anda
197 uçaktayz. Bin sefer yapyoruz ve çok iyi
gidiyoruz. Birinci yaryl sonuçlarmz bir
öncesine göre çok iyi. Art 5 puan artrarak
yüzde 11 yaptk EBITDA marjmz. Yüzde 11 bu
dönem için çok iyi bir sonuç. Dolaysyla çok
acayip kâr var. Biz bunlar yaparken 2002’den
beri hep kâr ederek geliyoruz.
Yasemin Erdoan Gelecee dair
öngörüleriniz neler? Rekabet nasl ekillenecek?
Temel Kotil Global pazarda hep kazanan
olduk. Avrupa Havaclk Birlii’nde (AEA) yolcu
saysnda pazar paymz yüzde 3’tü. u anda
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pazar paymz yüzde 9,9. Türkiye için ise bence
Türkiye’yi dar çkarmamz lazm. ç hatlarda
mesafe ksa olduu için gelirler, rakamlar çok
daha küçük. Türkiye’deki bütün oyuncular
büyük ölçekte ve kaliteli oynamaya götürmek
gerekiyor. Çünkü dünyada 500 milyar dolar
dönüyor. Sonuçta Türkiye’nin büyük oyuncuya
çok ihtiyac var. u anda bu biziz. Ama sonsuza
kadar en büyüün biz olacamz garantisini
kimse vermiyor. Ancak Afrika’da u anda Air
France ve Lufthansa’dan sonra üçüncü büyük
oyuncuyuz. Yaknda birinci olacaz.
Türkiye’nin Afrika ihracatnda çok büyük bir
rolümüz var. Bizim Türkiye’yi biraz büyük
oyuncuya çekmemiz lazm.
Holding olma konusuna gelirsek… Bir
irketin uzun süre karl olabilmesi için tabii ki alt
irketlere bölmesi gerekiyor. Teknik A.. bu
anlamda ilk. Turkish Do&Co ile devam ettik.
TGS var. TGS u anda sralamada dünyada
17’nci. Müterisi THY olunca resim deiiyor.
Dier irketlerimiz var. Bunlarn tek bir amac
var. Herkes kendi iini yapsn. Bugün onlar hala
younluk olarak bize çalyorlar. Çünkü bizim
büyümemize ancak ayak uyduruyorlar. Ama
bunlar yarn için bir gelir kaynadr. Böylece
daha giderleri düük olan bir irket haline
geliyoruz. Türk Hava Yollar 2002’den
günümüze kadar birim giderini sabit tutan bir

BLAL EK “2003 ylndan bu yana sektörde çok
önemli atlmlar oldu. O yllarda sadece 81 ülke
ile sivil havaclk anlamamz varken, bugün 139
ülke ile sivil havaclk anlamamz var. 2003’te
toplam havayollarnda 160 tane yolcu uça
varken, bu say u anda 369 uçaa ulat. Yolcu
says 35 milyondan iç ve d hatlarda toplam
olarak 118 milyona ulat. ç hatlar yolcu says 9
milyondan 58 milyona ulat. Uçak trafikleri de
ayn ekilde artt. Buradaki en büyük pay özel
sektöründür.
Bu rakamlara baklnca aslnda küçük bir
hareket gibi gözüküyor ama Türk sivil havacl
2003’ten sonra sadece bir irketin kontrolünde
deil, Ulatrma Bakanl’nn vizyonu
dorultusunda hareket etmeye balad. Orada
yaplan küçük hareket bir nükleer reaktör gibi
geride bekleyen büyük gücü harekete geçirdi
diyebilirim.
Bu stratejide, hükümetin, havacl kendi
içerisinde liberalletirme çalmasnn da etkisi
var. Bakanlk ve hükümetimizin ‘Her vatanda en
az bir kez uçaa binecektir’ temel vizyonunun
da bunda bir etkisinin olduunu, dier büyük
etkinin ise siyasi istikrar olduunu söyleyebiliriz.”

irkettir. Bütün enflasyon hepsi içinde. Hiç
yukar çkmad. Bu yl da geçen yla göre birim
giderimiz akaryakt fiyatlar artmasna ramen
yüzde 5 dümü durumda. Türk Hava Yollar
yatrmclar buna inanmakta biraz zorluk
çekiyorlar. Ylsonu sonuçlarna gelince
hisselerimiz deiiyor. Çünkü çok iddial bir
proje ortaya koyduk. 201 noktaya uçuyoruz.
1.000 sefer yapyoruz. Normalde bizim 2 bin
sefer yapmamz bekleniyor. Bu kadar yayldk
çünkü o network’ten katk alalm, transfer yolcu
buraya gelsin diye. Bu da ileriye dönük olarak
büyüme kanadmz açk tutuyor. Bu da çok
önemli.
Bizim çok üzüldüümüz hatlar var. Mesela
Duambe’ye haftada iki sefer yapyoruz. Bize
haftada bir sefer verdiler. nat ettik, uçtuk.
stiyoruz ki daha çok uçalm. Günde 3 sefer, 5
sefer olsun. Çünkü müteri var. Ama kar taraf
“Hayr” diyor. Kanada’dan yalnz haftada 3 sefer
alabilmek için inanmayacaksnz 5 yl uratk.
Kanada’dan Toronto’ya 3 sefer, imdi 5 sefere
çkardlar onu. Çin pazarnda üç ehre uçuyoruz
art 5 ehre daha uçmak istiyoruz. Gerçekten o
kadar yolcu var. Havayolu olarak biz
urayoruz. Oradaki hava yollarna destek
veriyoruz. Ticari olarak, rekabet içinde hiçbir
problemi yok. Ama ülkeler bu konuda tutucu
davranyorlar. Bir zamanlar Türkiye de çok
tutucuydu. imdi Türkiye çok açk yönde oldu.
Neredeyse 10 yldan beri Polonya’da yalnzca
dört sefer yapabiliyoruz. Halbuki Avrupa bize
açk.
Özetlemem gerekirse, havaclk önümüzdeki
10 yl boyunca Türkiye’nin lider sektörü olacak.
Çünkü Türkiye buna çok uygun. nsan kayna
çok bol. Kolayca eleman bulabiliyoruz. 500
kadroya 27 bin kii bavurdu.
Yasemin Erdoan Genel olarak
Türkiye’deki istihdam nedir?
Temel Kotil Biz u anda alt irketlerimizle
birlikte 28 bin kii çaltryoruz. Sektör olarak
büyük ihtimal bunu ikiyle çarpmak lazm.
Önümüzdeki 10 yl boyunca havaclk lider
sektör olacak. Çok büyük bir para dönüyor.
Transfer yolcunun yüzde 66’s Türkiye
üzerinden geçiyor. Bir de havacln be
çarpan var. Bir ülkedeki havayolu 1 milyar
dolar yapyorsa, ülkeye 5 milyar dolarn
girmesini salyor. Çok büyük bir katks var.
stanbul kongre turizminde dünya sralamasnda
40’lardan 7’ye geldi. Türk Hava Yollar’nn bu
baarya ciddi katk saladn düünüyorum.
Turist says 4 milyondan 10 milyonu geçti. Buna
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büyük katkmz var. Memnuniyetle bunu
söylüyoruz. Bir de Çelebi’ye çok teekkür
ediyoruz. Hindistan pazarnda çok mutluyuz.
Yeter ki Türk firmalar darya çksnlar. Bu
sektör çok büyük. 500 milyar dolar çarp 5’ten
bahsediyoruz. Olabilecek her kuruluumuz buna
yönelsin. Benim tavsiyem bu ama her ülkenin
de kendi dinamikleri var. Avrupa’da kabul
edilen bir ürün Ortadou’da kabul edilmiyor.
Onun için de üründe belli eyleri bir araya
getirmek lazm. Her irketin kendi rekabet
dinamikleri var. Bunu güçlendirmesi gerekiyor.
Bizim u anda yolcu hedef saymz 38
milyon. Younluk olarak Atatürk
Havaliman’ndan operasyon yapyoruz. Bunu
transfer yolcuyu yakalamak için yapyoruz.
Sürekli büyüyeceiz ama ne kadar
büyüyeceimizi burada paylaamam. Bütçemizi
borsayla paylamamz gerekiyor. Ama çok
ampirik bir ey söyledim. “öyle öyle olsayd
bugün 40 milyar dolar Türkiye bu iten
kazanabilecekti”. Dolaysyla çok büyük bir talep
olduu kesin. Biz Sayn Bakanmz Binali
Yldrm Bey’e teekkür ediyoruz. Üçüncü
havaliman gibi büyük bir proje ortaya kondu.
Bu 60 milyon yolcudan balamt. u anda
birinci faz 100 milyon, ikinci faz ile beraber 150
milyonluk bir proje. Bu proje, dünyadaki en
büyük üçüncü havaalan oluyor. En büyük
Atlanta, Pekin ve stanbul oluyor. Henüz ismi
olmad için söyleyemiyorum. Bu açdan tabii
çok sevindirici. Avrupa’da bundan daha büyük
havaliman olmayacak. Çünkü öyle bir yer, öyle
bir proje ortada yok. En büyük Frankfurt ve o
da 90 milyonda kalm durumda. Ciddi slot
problemleri var. Yalnzca bakalar deil biz de
hissediyoruz onu. Büyümemizi de çok etkiliyor.
Dolaysyla Türkiye Cumhuriyeti merkez olma
isteini ilan etmi oluyor. “Bu yörede lider
pozisyonu istiyorum” diyor. Yarm milyar dolar
yalnzca hangarlara harcyoruz u anda.
Canan Çelebiolu Tokgöz Ben Temel
Bey’den bir eyi örenmek istiyorum. Üçüncü
havaliman açldktan sonra THY’nin operasyonu
hem Atatürk hem üçüncü havaliman olarak m
devam edecek?
Temel Kotil Tabii Atatürk Havaliman’nda
borsada olan bir TAV var. Onun için burada
söyleyeceim herhangi bir ey sonuçlar etkiler.
Ama yaplan üçüncü havaliman da bu ölçekte
yapldna göre, Türk Hava Yollar da bu
ölçekte olduuna göre orada var olur. Ne kadar
ksml olur ayr bir konu. Biz u anda açkças
Atatürk’te sktmz için Sabiha’da ne kadar
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büyük bir hacim koyabiliriz diye çalyoruz.
Büyük ihtimalle onu da ilan edeceiz. 1.000
sefer yapyoruz. 201 noktaya uçuyoruz. Bize
edeer havayollar 2 bin sefer yapyor ve
dolaysyla bizim büyümemiz gerekiyor ama
hangi oranda büyüyeceimiz ayr bir konu.
Canan Çelebiolu Tokgöz Belli bir dönem
en azndan paralel gitmesi lazm.
Sedef Seçkin Büyük Canan Hanm, sizinle
devam edelim. Bir hisse devri gündemde. Orada
neler hedefliyorsunuz? Bu satn arkasndaki
amacnz nedir? Mesela büyümek için finansman
elde etmek mi? Büyümenin yönü nasl olacak?
Canan Çelebiolu Tokgöz 2008’den
itibaren yurtdnda büyümekle ilgili
admlarmz gerçekletirebildik. Aslnda 2004’ten
beri yurtdyla ilgileniyorduk. Bunu
gerçekletirmek için ilk yurtdna çkma
konusunda bir strateji oluturduumuzda da bir
stratejik ortaklk düüncesi geldi. Çünkü farkl
bir ülkede büyümek, hizmet sunmak belli bir
baka tecrübe gerektiriyordu. Avrupa’da AB
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üyesi olmamamzn getirdii birtakm kstlar
vard. Gerçi Avrupa’nn belli bir ksm bizim ilgi
alanmzdayd. Bunun dnda da hem finansman
hem insan kayna açsndan böyle bir arzumuz
aslnda 2002’den itibaren devam eden, dönem
dönem de görümeler yaptmz bir süreçti.
Ama son dönemde öyle bir noktaya geldi ki
açkças iin tanm olarak stratejik ortak
tanmnn çok bizim için geçerli olamayacana
karar verdik. Kendimize göre yurtd
büyümeyle ilgili know-how’mz gelitirdik.
Dolaysyla da stratejik ortakla bir ortaklk
yapmann yönetim anlamnda farkl sorunlar
olabildii için bunun daha çok finansal bir ortak
olmas kararyla son bir iki senedir bu araya
geçmitik. Ama zaten bizi pek rahat
brakmyorlard. Sonuçta biz bunu daha farkl bir
süreçle yapalm derken dönem dönem çeitli
kaynaklardan görümelerimiz olutu. Ama
sonuçta amaç u: u anda dünya genelinde sivil
havaclk belli bir süredir her ne kadar
ekonomik gelimelerden kaynakl bir
duraanla girse de büyümeye devam ediyor.
Hem bu duraanln çok uzun süreli olacan
varsayamyoruz çünkü öyle olsa sonuçta
ekonomiler çökme noktasna gelecek demektir.
Dolaysyla bu tür ini-çklar da bizim
sektörümüzde çeitli vesilelerle yaand için
açkças havacln geleceini hep pozitif
gördük. O açdan da büyümeyle ilgili bir
endiemiz yok. Aslnda dünyadaki ekonomik
trenddeki bu olumsuz gelimeler belki birçok
Türk firmas gibi bize de olumlu bir etki salad.
Çünkü frsatlar artt. Bizim hiç girmeyi
düünmeyeceimiz baz ülkelerdeki pazarlar,
oradaki mevcut irketlerin sata geçmesi ve bir
ekilde pazardan çkmalar nedeniyle bir pazar
oldu.
Bizim iimiz gerçekten dardan biraz farkl
ve kolay gözüktüü için herkes hemen giriyor.
Ama sektöre girenlerin büyük bir ksm daha
sonradan yönetsel olarak da konuyu
götüremeyince, rekabet de çok artnca çkmaya
balad. Büyük bir ksm fonlarn eline geçti.
Dolaysyla u anda irili ufakl, deiik
büyüklükte, aslnda birtakm ülkelerde firma
satn alma imkânlar söz konusu. Ama bunlarn
rakamlar da 50 milyondan balayp 300 milyona
kadar çkabilecek irket deerleri olabiliyor.
Dolaysyla spanya’daki gibi 1-2 milyon dolara
da alabileceiniz irketler oluyor.
Bu fonla birlikte amacmz ve aslnda
önümüzdeki 5 yllk vizyonumuz, u anda 300
milyon dolar civarnda olan cirolar 1 milyar

dolara çkarmakt. Açkças önümüzde 3 sene
kald. ki senesi gitti. Becerebilmemizin bir yolu
da irket satn almalaryla olacak.
Sedef Seçkin Büyük Hangi bölgeler, hangi
ölçekteki irketler ilgi alannzda? Kendinize bir
snr koydunuz mu?
Canan Çelebiolu Tokgöz Hayr. Öyle bir
snrmz yok. Bizim aslnda iki tane stratejimiz
var. Bir, çok dejenere olmam pazarlara
girmeye çalyoruz. Monopol olup yeni
rekabete açlan pazarlara girmeye çalyoruz. Ya
da sonuçta pazardaki oyunculara bakyoruz.
Eer oyuncu says üçten fazla ise, bu tür
pazarlara girmiyoruz. Burada açkças
önümüzdeki 5 sene içerisinde kendini yüzde
100 büyütecek bir pazar olmayan ya da
kendisini yüzde 100 büyütecek bir irket
olmayan yatrmlara çok anlaml bakamyoruz.
Zor pazarlarla ilgileniyoruz. Belli riskleri olan
pazarlarla ilgileniyoruz. Sonuçta rekabetten
dolay fiyatlarn çok dibe vurmad pazarlarla
ilgileniyoruz.
Sedef Seçkin Büyük Teekkürler. Sertaç
Bey’e bir sorumuz daha olacak. Büyüme ve
yatrm açsndan Pegasus’un irket, sektör adna
gelecek öngörüleri nedir? Üçüncü havaliman
olayndan sonra tekrar bir eyler düünüldü mü?
Siz kendi adnza ne gibi gelimeler olacan
düünüyorsunuz?
Sertaç Haybat Bence üçüncü havaliman
doru bir karar. Londra’ya bakarsanz, Londra’da
5 tane havaliman var. stanbul da böyle bir
merkez olma yolunda. Dolaysyla üçüncü
havaliman doru bir karar. Buna ihtiyaç var.
Projenin batan büyük planlanmas güzel bir
ey. Burada skntl nokta u: Biz hep yerdeki
olaylar planlyoruz. Pisti nereye yapacaz,
terminal nerede olacak? Bir de havay planlamak
lazm. stanbul’un havasnn kontrolünün de
nasl yaplacan bugünden planlamalar lazm.
Sabiha Gökçen Havaliman’ndaki yaklama,
Atatürk Havaliman’ndan yönetiliyordu bundan
birkaç ay öncesine kadar. Yeni ayrdlar.
Düünün, Atatürk Havaliman o kadar youn bir
havaliman. Üçüncü havaliman imdi yap-iletdevret modeli. Bu da çok önemli.
Yap-ilet-devret modelleri, biraz önce Canan
Hanm da açk açk anlatt, hep bir zamanla
yar olduu için yatrmc parasn bir an önce
kurtarmaya çalr. Ben imdi size bir ey
soracam. stanbul’da u anda iki tane faal
havaliman var. Biri Atatürk Havaliman, biri
Sabiha Gökçen. Atatürk Havaliman’nda slot yok
ama herkes oraya gitmek istiyor. Sabiha
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Gökçen’de ise slot var. Ticaretin kural nedir? Bir
tarafta mal var, satamyor. Öbür tarafta mal yok
talep çok... Fiyatn orada yüksek, Sabiha
Gökçen’de düük olmas lazm deil mi? Hiç
öyle deil. Airport tax (havaliman vergisi)
Atatürk Havaliman’nda 15 dolarken Sabiha
Gökçen’de 15 Euro. Üçüncü bir havaliman daha
yapp, ayn mantaliteyi orada da kurarsak sonu
ne olur çok bilemiyorum.
Biraz önce Canan Hanm, “Türkiye’de yer
hizmetleri ücretleri çok ucuz” dedi. Kusura
bakmayn ama hiç de öyle deil. Son yllarda
handling piyasasndaki (yer hizmetleri) pazar
payna bir bakn lütfen. Ya yüzde 51 Hava,
yüzde 49 Çelebi’dir, ya da tersi. Pazar paylam
her zaman yüzde 50 seviyesindedir. Neden?
Çünkü Türkiye’de yer hizmetleri piyasasna
girmek çok zor. Kimse giremiyor. Havayolu
irketi olarak biz bu pazara girmek istesek, “Sen
havayolusun, bakasna hizmet satamazsn”
diyorlar.
imdi baktmzda daha yeni yeni
gelimeler oluyor. THY yaktta Opet’le bir
ibirliine gitti, pazara biraz rekabet geldi.
Opet’in piyasaya girmesinden önce Petrol
Ofisi’nin hakimiyeti söz konusuydu. Altyapya
baktnzda DHM bir kamu kuruluu, her yl
bir tarife yaynlyor. Kimsenin söz söyleme hakk
yok. Pazarlk diye bir ey söz konusu bile
deil… Ve DHM gelirlerinin yüzde 20’sini
Hazine’ye irat (gelir) kaydediyor. Aslnda
havaclk sektöründe çalanlar hakikaten çok iyi
bir i baaryor. Çünkü orada bir kamu tekeli
var. DHM bir kamu tekeli. Ve o tekel, size fiyat
dikte ediyor. Hiç tartmasz onu ödüyorsunuz.
O kamu kuruluu verdiiniz parann yüzde
20’sini hiçbir yatrm yapmadan Hazine’ye irat
kaydediyor. Bu, ad konmam bir vergidir.
Sektörden ad konmadan tahsil edilen bir vergi
söz konusu.
Yani Türkiye’de havayollar dnda kalan
havaclk sektörünün büyük ksmnda tam bir
rekabet ortam yok. Mesela Do&Co’dan
bahsettik. THY ile ortak oldular. Karsnda bir
LSG (Lufthansa’nn catering irketi) var. O da
onun 5’te biri büyüklüündedir sanrm. Yani
havayolu sektörünün neresine bakarsanz, ayn
manzara ortaya çkyor. kram tarafndan tam bir
rekabet yok, yer hizmetlerinde tam bir rekabet
yok, havalimanlar arasnda hiç rekabet yok…
Ama sektör tüm bunlara ramen büyüyor.
Sedef Seçkin Büyük Rekabet yok ama
verimlilik var sanrm. Verimlilik ne durumda?
Sertaç Haybat Verimlilik de yok. Atatürk
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Havaliman’nda yllardr tartlr. Dardan
uzman getirip trafii hzlandrma ii 10 yl önce
de tartlyordu. Daha yeni baarl olabildiler. 2
sene önce hiçbir uyar yaplmadan Sabiha
Gökçen trafii saatte 14 kalk olarak snrland,
pist bombo kald. nsanlar uçaklarda bekledi
durdu. Çünkü “Biz bunu böyle yönetmek
istiyoruz” dendi. imdi bu skntlar çözüldü
ancak kalc bir ekilde i yapma eklinizi
deitirmezseniz belli bir süre sonra tekrar
balayabilir.
Sedef Seçkin Büyük Siz kendinize nasl bir
hedef koyuyorsunuz?
Sertaç Haybat Bizim kendimize bir hedef
koymamz çok mümkün deil. Çünkü nereye
uçabileceimizi bilmiyoruz. Bir hedef
koyabilmeniz için önceden nerelere
uçabileceinizi de bilmeniz lazm. Londra’ya bir
frekans daha koyduunuzda, bu bir uçak daha
demektir ama bunu önceden bilemiyoruz...
Sedef Seçkin Büyük Evet ama o kadar yeni
uçak aldnz. Daha da almaya devam
edeceksiniz…
Sertaç Haybat Çok doru söylüyorsunuz.
Sivil Havaclk Genel Müdürlüü izni veriyor,
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“uraya uçun, 3 ay içinde de balayn” diyor.
Peki bir uçak sipari etseniz ne kadar zamanda
alrsnz?
Temel Kotil Ama biz çok önceden sipari
ediyoruz.
Sertaç Haybat Çünkü siz zaten biliyorsunuz
nerelere uçacanz. Biz bilemiyoruz. Aradaki
fark orada…
Temel Kotil Yapmayn Sertaç Bey, d hatlar
liberal. Bu kadar yapmayn.
Sertaç Haybat Nasl liberal Temel Bey?
Bakn bir anekdot anlataym. Bosna’ya uçmak
istiyoruz. THY 5 frekans uçuyordu. Sivil
Havaclk Genel Müdürlüü bize yaz yazd.
“Buraya uçan havayollarnn doluluk oran
düük, o yüzden sizin uçmanz uygun
görmüyoruz” dedi. Doluluk oranlar düüktü
ama nasl olduysa THY uçularn ikiye katlad.
Burada öyle kritik bir durum var. Sivil Havaclk
Genel Müdürlüü’nün kendisine ne kanunen ne
yönetmeliklerle verilmemesine ramen pazar
ticari olarak regüle etmekten vazgeçmesi
gerekiyor. Pazar kendi kendini rekabetle regüle
etmeli. Pazar yukardan regüle etmeye
çalrsanz bunun skntlarn hep beraber
yaarz. Umuyorum ki yakn gelecekte çok daha
rekabetçi bir ortam yaratlr ve havayollarnn
deil ama tüketicinin korunduu günlerde bu
sektörü hzla büyütmeye devam ederiz.
Teekkür ediyorum.

SERTAÇ HAYBAT “Gelecekte iç hatlar büyümeye
çok açk. D hatlarda da salkl ve adil bir
rekabete ihtiyaç var. Rekabet olmazsa ne olur?
Yine bir büyüme olur ama bu salkl olmaz.
Çünkü rekabet herkesin salkl büyümesini
salar. Bakn iç hatlarda rekabete açld, THY’nin
yolcu says m azald? Hayr. Aksine üçe, dörde
katlad. Ama ne oldu? Pazar büyüdü. Ama
darda böyle olmuyor. Bir ehre giden turistleri
düünün. Bu ziyaretçilerden 5 yldzl otele giden
de var. 4 yldzl otele giden de var, 3 yldzl otele
giden de var. Her yere 5 yldzl servis vereceiz
diye bir artmz yok.
Özetle Türkiye’de havayolu sektörünün, sivil
havacln öne açk. Ama maalesef hala THY’nin
korunmas söz konusu. Bu THY dndaki
yatrmclar sektörden soutan, iten bir durum.
Dolaysyla yatrmc olarak eliniz kolunuz bal
kalyor. Tüm bunlar alrsa Türkiye’de havacln
önü çok daha açlacaktr. 500 milyar dolarlk
küresel pazardan ne kadar pay alrz bilemem,
ama en azndan önümüzdeki 10 yl içinde yolcu
saysnn 70 milyonlar seviyesine gelmesini
bekleyebiliriz. Yani ikiye katlanr.”

Sedef Seçkin Büyük Teekkürler. Serkan
Bey’e dönelim. Bu konuda size de çok soru
geliyordur. 3’üncü havaliman konusu ne olacak?
Atatürk Havaliman’nn fonksiyonunun
deimesiyle TAV’n konumu ne olacak? Bu
konuda Fransz ortanz ADP (Aeroports de
Paris) ile nasl bir madde var? Nasl
beklentileriniz var?
Serkan Kaptan 3. havalimanyla ilgili bizim
bildiklerimiz de çok farkl deil. Tamamen
basndan okuduumuz konular biliyoruz.
Bakanlktan bize dönük herhangi bir açklama
veya görüme imdiye kadar olmad.
Hepimizin bildii gibi biz de ilk etapta 90,
sonra 120 ve en sonunda 150 milyonluk
kapasiteye ulaacak yeni bir havaliman
olacan biliyoruz. 2-3 paralel pistle
balanacan duyuyoruz.
Tüm bunlar muhtemelen projenin aamalar.
Çünkü bugün 150 milyon yolcu için dizayn
edilmi bir havaliman dünyada yok. letmede
olan en büyük havaliman 93 milyon yolcu ile
Atlanta. Tam koordinatlarn bilmesek de yerinin
nerede olacan aa yukar biliyoruz. Kolay
bir yer deil. Orada bir meydan basnda geçtii
gibi 3-4 ylda yapmak çok mümkün deil.
Yaplamaz m? Tabii ki yaplr ama kesinlikle
kolay olmayacaktr. TAV gözünden
baktmzda, bizim DHM ile 2005 ylnda
imzaladmz bir sözlememiz var. Atatürk
Havaliman’n 2 Ocak 2021’e kadar iletme
hakkmz var. Tabii o zaman üçüncü
havalimannn yaplmas gündemde deildi.
Dolaysyla kontratmzda bunu düzenleyen özel
bir madde yok açkças.
Sertaç Haybat Kontratnzda bir yolcu
garantisi var deil mi?
Serkan Kaptan Bizim o süreye kadar
iletme hakkmz var. “Atatürk Havaliman ile
üçüncü meydan birlikte iler mi” diye
konuulmutu. Açkças bu teknik olarak
mümkün deil. ki meydan arasnda ku uçuu
30-35 kilometrelik bir mesafe söz konusu. Hava
sahalarnn çakmas nedeniyle teknik olarak
mümkün deil. Bunlar alamaz m? Alabilir.
Ama hava sahasnn yeniden dizayn edilmesi
gerekir.
Bir de unu söylemek istiyorum. TAV olarak
üçüncü havalimanna kar deiliz. Çünkü
stanbul’un buna ihtiyac var. Bizim haklarmzn
ise korunacan düünüyoruz. Biz bu ihaleyi
2005 ylnda bugün için bile çok ciddi bir rakam
olan 3 milyar dolara bu aldk. Ve bu rakamn
700 milyon dolarn devlete pein ödedik. 15,5
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yllk bir süre için bu kadar yüksek bir para
ödüyorsunuz, önemli yatrmlar yapyorsunuz, 7
yl süre geçiyor ve bu yatrmn henüz kendini
ödemedii aikar. Tüm bunlarn ardndan
“Pardon buray kapatyoruz” demeyeceklerini
düünüyoruz. Ama TAV’n rolü nasl
ekillenecek henüz bilmiyoruz. Ay sonunda
ihale duyurusu olabilir diye basndan takip
ediyoruz. Açkças bu konu bizimle de havaclk
sektöründeki dier oyuncularla da hiç
konuulmad, kimseye danlmad.
Eer bu havaliman yaplacaksa, havayolu
irketlerinden yer hizmetlerine kadar sektördeki
tüm oyuncularn oraya gidip yeni yatrmlar
yapmas gerekiyor. Operasyonlarn oraya
tanmas gerekiyor. Çevreyolunun, enerji
hatlarnn oraya gitmesi lazm. Çok daha uzun
bir süre alacaktr. Öyle bahsedildii gibi 3-4
ylda olabilecek bir konu deil. Önümüzdeki
günlerde önce duyurusu yaplacaktr. Sonra
detaylarn yava yava biz de örenmeye
balayacaz. Ama genel olarak baktmzda
uzun sürmesi gereken bir süreç gibi görünüyor.
TAV olarak haklar açsndan baktmzda bir
korkumuz veya bir tereddüdümüz yok. letme

SERKAN KAPTAN

32 / 2012

süresi olarak zaten urada 8 ylmz kald.
Yasemin Erdoan Zaten 8 yl bulur mu
diyorsunuz?
Serkan Kaptan Öyle demiyorum ama
normalde bulmas lazm. Bizim karde irketimiz
TAV naat u anda dünyann en büyük 3
havalimann yapyor. Abu Dabi’yi yapyoruz,
Katar’da Doha’y yapyoruz ve Umman’da
Muskat havalimann yapyoruz. Katar balayal 7
yl oldu. Bu bir de “greenfield yatrm” dediimiz
ekilde olacak. Yani altyapnn olmad bir
yerde sfrdan kuracaksnz. Normalde plan proje
süresi bile uzun zaman olur. u anda 45 milyon
yolcunun tand, 3-4 yl sonra muhtemelen
55-60 milyon yolcuya ulaacak Atatürk
Havaliman’n tamay düünüyoruz. Bunlarn
çok iyi projelendirilip planlanmas lazm.
Baktnzda bu ölçekte bir tanma dünyada hiç
yaplmam. Bu da ilk olacak. Yaplamaz deil
ama çok kolay bir i de deil. yi planlanp iyi
paylalmas gerekiyor.
Bizim haklarmzn bir ekilde bir yerlere
gireceini düünüyoruz. Tabii bayrak tayc
olduumuz için de bu ihalede yer alacaz.
Sertaç Haybat Fransz ortanz ADP ile
olan anlamanzda bu konuya ilikin bir madde
var m?
Serkan Kaptan Hayr. ADP ile olan
görümelerde öyle oldu, ADP gördüü mal
satn ald. Ama stanbul 2021’e kadar tabii ki.
Onlar da bizimle ayn ekilde düünüyor. 2021’e
kadar olan haklarmzn korunacan
düünüyorlar. Bu konuyla ilgili özel bir
rezervasyon yok. letmeci olarak yatrdmz
paralar çok büyük. Bunlar hassas konular. Böyle
bir kontratn korumalar olmadan feshedilmesi,
yatrmclar açsndan da çok ciddi bir tereddüt
oluturur.
Sedef Seçkin Büyük Teekkürler.
Konumaclarmzdan ekleme yapmak isteyenler
varsa son olarak onlar alalm.
Temel Kotil Ben çok ksa bir ekleme
yapmak istiyorum. Sektörde yurtd
temaslarmzdan da gördüümüz bir gerçek var.
Türkiye yatrmc açsndan çok cazip
gözüküyor. Bu ölçekte bir ülkenin altyap
düzenlemeleriyle referans alnd ülke Almanya
oluyor. Almanya, bizden 3 kat daha büyük
yanlmyorsam. Ama Türkiye havaclk sektörüne
böyle bir projeksiyon biçiliyor. Bu da sektör
olarak daha çok çalmamz gerektiini
gösteriyor.
Sedef Seçkin Büyük Tüm konuklarmza
çok teekkür ediyorum.
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SEKTÖR HER EYE
RAMEN BÜYÜYOR

H

avaclk sektörü küresel
olumsuzluklara ramen büyümeye
devam ediyor. ç hatlarda yüzde
18,4, d hatlarda 12,5, toplamda ise
10,5 civarnda bir büyüme var. 8 aylk rakamlara
göre 87 milyonu am durumda.
Transit trafikte de yüzde 20’lerde bir art söz
konusu. Fiziki ve sosyal imkanlaryla dikkat
çeken Sabiha Gökçen Havaliman ise yapt
atlmlarla sadece Türkiye'nin deil, dünyann da
gözdesi haline geldi.
letmesini 1 Mays 2008’de devraldmz,
2009 ylnda 25 milyon yolcu kapasiteli terminali
açlan Sabiha Gökçen Havaliman’nda, 2009
ylnda 6,6 milyon yolcu, 2010 ylnda 11,6 milyon
yolcu arladk. 2011 ylnda ise dünyann en hzl
büyüyen havaliman olduk. 2012 ylnn ilk 8
aynda, toplam 9,9 milyon yolcuya hizmet verdik.
Toplam ciro 16 milyar dolar
Elimizdeki son verilere göre sektörün toplam
cirosu, 16 milyar dolarn üzerinde seyrediyor.
Türkiye, bu rakamlar neticesinde; dünyann en
büyük 10 ülkesi arasna girmi bulunuyor.
lerleyen dönemde, stanbul’da 150 milyon, belki
de daha fazla trafik olacak.
Genel verilere baktmzda; havalimanlarnn
kapasitelerinin ayn ekilde 400 milyonun üzerine
çkmas bekleniyor. Dolaysyla Türkiye artk
sadece hava tamacln gelitiren bir ülke
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“Türk havacılık sektörünün
büyüklüü 2011 rakamlarına göre
16 milyar doları amı durumda.
Pazardaki büyüme tüm
olumsuzluklara ramen sürüyor.
Türkiye, 10 yıl içinde, havacılıkta
yaklaık 300 milyon insanın uçtuu
bir ülke olacak. Mevcut havayolları
hızlı büyümesini sürdürecek. Bazı
havayolları birlemeleri yaanacak,
uçu aları daha da genileyecek”.
olarak deil, havaclk teknolojilerini de kendi
özgün havaclk sanayine yerletiren ve adm
adm gelitiren bir ülke konumuna geldi. Hem
komu ülkelere hem de dier ülkelere
baktmzda; altyap ve uçak olarak iyi bir yerde
olduumuzu görüyoruz. Gerek yolcu says,
gerekse uçak trafii artarak devam edecektir.
10 ylda 300 milyon kii uçacak
Türkiye, bu haliyle, havaclkta var noktas
hizmet ann yaygnl bakmndan dünyann en
büyük 10 ülkesi arasnda yer alyor. 10 yl içinde
havaclkta yaklak 300 milyon insann uçtuu
bir ülke olacak. Mevcut havayolu irketleri hzl
büyümesini sürdürecek. Baz havayollar
birlemeleri yaanacak, uçu alar daha da
genileyecektir.
Önümüzdeki dönemde, havalimanlarmz
yeni teknolojilerin kullanld yerler olacak.
Gelecek dönemde, havaclk sektörü büyümeye
devam edecek ve stanbul merkez konumunu
sürdürecek.
Havaclk sektöründeki bütün kurumlarn
koordineli bir ekilde çalarak, gerekli altyap
çalmalarnn devam etmesiyle birlikte yaanacak
skntlarn minimize edileceini düünüyorum.
Yolcuya verilen doru hizmet ve mevcut yolcu
potansiyeliyle altyap çalmalar birleince
uçmaya devam edeceiz.
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