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Tamamlanmakta olan yılın önemli konularından biri idi; özetle yazmış ama güncelin etkisi ile 

paylaşamamıştım… 

…çıkarılacak nice ders vardı! 

 

myTECHNIC Uçak Bakım Merkezi… 

…İleri Teknoloji Endüstri Parkı (İTEP) içinde yer alan ilk ticari ve ileri teknoloji tabanlı bir 

girişimdir; geçen zaman içinde uygulanan başarılı iş modelleri ve özellikle İTEP projesinin 

havalimanı parçasının öne çıkarılması ile küresel pazarda dikkat çekici bir hale gelmiştir…    

 

myTECHNIC sermayesine ortak olmaya talip olan pek çok kuruluş sonrası bu başarıya Çin’in Hainan 

adasına yerleşik HNA Group imza attı; hem de Çin’in Türkiye’deki ilk teknoloji esaslı hizmet yatırımı 

olarak ve myTECNIC’in büyük hissedarı oldu. 

 

 
 

Sahip olduğu “Ortak Hayal, Ortak İnanç:, Ortak Hedef, Ortak Kavram” üzerine oturtulan değer 

sistemine sahip ve  (yatırımcısını, yöneticisini ve çalışanını (ve bana göre müşterisi ve işbirlikçisini)) 

büyük hayal kurmasını teşvik ederek insana  ve dünyaya uğur ve mutluluk sağlama taahhüdü olan 

bu kuruluşa katılmaya davet eden 80 bin kişilik HNA grubunun kurucusu Feng Chen idi; kısa sürede 

kendisi ile de tanıştık…  

 

Millenyum başında kurulan HNA grubunun yönetim kurulu başkanı Feng Chen’in bilge konuşmaları 

ve özellikle de uzgörüsü dikkatimi çekmişti… 

…beni en fazla etkileyen de, “…hazırlanın; üç yıl içinde Forbes 500 şirketi olup on yıl içinde 

ilk 10 arasında olacağız!” iddiası idi; yirmi yıllık bir geçmiş ve on yılı henüz aşan bir yapılanma 

üzerinde bu iddia ile irkilmiştim!  
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Yar etmek için gönül koymak gerekiyor! 

…HNA grupta da öyle oldu,  küresel bazlı başarılı iş gelişimi ile Harvard Üniversitesi örnek 

olayları arasında 3 kez yerini alan HNA Grup, Fortune 500 listesine 464’üncü sıradan girdiğini 

24 Temmuz 2015 günü duyurmuştu… 

 

Ana faaliyet alanlarından ilgi alanıma giren, havacılık işlevini HNA Aviation yapısı altında sürdüren 

grupta, 

 Air Chang'an 

 Beijing Capital Airlines 

 Fuzhou Airlines 

 Grand China Air 

 GX Airlines 

 Hainan Airlines 

 HK Express 

 Hong Kong Airlines 

 Lucky Air 

 Tianjin Airlines 

 Urumqi Air 

 West Air 

 Yangtze River Express 

gibi havayolu işletmeleri var… 

 
Çin dışında da, 

 Africa World Airlines,  

 Aigle Azur,  

 Azul Brazilian Airlines, 

 Comair, 

 MyCargo Airlines (Türkiye), 

havayolu işletmeleri ortaklığı bulunuyor; Virgin Australia ile de ortaklık son aşamaya gelmiş 

görünüyor… 

 

HNA Aviation, bu yıl başında da grup içindeki düşük maliyetli (HK Express, Lucky Air, Urumqi Air ve 

West Air) havayollarının kuruculuğunda dünyanın ilk düşük maliyetli havayolu ittifakını oluşturdu; 

U-FLY Alliance… 

…bu ittifak dünyadaki tüm düşük maliyetli havayollarına açık. 

 

HNA Aviation, Aralık 2015 itibarı ile 1250 adet uçağa, 1000 içve dış hatta uçtuğu 260 şehre yılda 

90 milyon yolcu taşıyor ve HNA Airport Group bünyesinde 13 adet havalimanı bulunuyordu… 
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HNA Grup, dünyaya yayılı toplam beş (tourism, holding, capital, logistics & ecotech) farklı iş 

alanında 200 bin çalışanı ve 29,56 milyar dolarlık (1 USD =6.95811 CNY) iş hacmi ile bu yıl Forbes 

500 listesinde 111 sıra yukarı çıktı; 353’üncü sırada… 
 

 
 

Tebrikler HNA Grup! İstikrarlı ve güven dolu ortamda bilgili ve dürüst gücün uzgörüye inancı ve 

işbirliği sürdürülebilir olunca başarı geliyor! 
 

Ve bu yıl, Fortune 500 içinde karargâhı, 

 Türkiye’de bulunan tek şirket Koç Holding; 419'uncu sırada (geçen yıl 381'inci idi), 

 Çin’de bulunan 100 şirket var… 

 

Kaymanın gerçekleştiği de açık; hem de hızla! 

 

Başarıları ile guru duyduğumuz bu şirketlerimize ne mutlu! 

…her şeyin çok daha güzel, başarılı, kazançlı ve gönüllerince olmasını dileyerek…  
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