
                                                                                 

                        
 

 

 

  

Sayın Müşterilerimiz ve Sayın STK Temsilcileri,  

Bazı acentalar sizi mecbur bıraktırarak, sebepsiz zenginleşiyor. ‘‘İnşallah, ben bunları kanun 

emrediyor zannederek, ödemiştim. Şimdi, 10 sene geriye dönük faizi ile talep ediyorum.’’ 

diyeceksiniz. Hukuk karşısında ve haklı olarak geri alabileceksiniz. Danıştay İdari Dava 

Daireleri Kurulu'nun verdiği karar bu yönde size bir hak. İsterseniz unutur, geçmişte bırakır, 

isterseniz de talep edersiniz. Tabi bu isteğinizin ülkemize geliri 30-40 milyar dolar arasıdır. 

Çünkü ülkemizin 10 senede kaybı da bu kadardı. Bunu geri istemek aslında, bir vatandaşlık 

borcumuzdur. Yıllarca çıkarcı bazı firmalarımız tarafından soyularak, bu dövizlerin yurt dışına 

gitmesine sebebiyet verildi.  Sizler sebepsiz fakirleştikçe, bazıları da sebepsiz zenginleşti. Ve 

halen bunlara çanak tutanlar var. "Nelerini alacağız bunların’’ diye 

düşünmeyin.  Vereceğiniz temliklerle İhracatçılar Birliği’nin veya Türkiye İhracatçılar 

Meclisi’nin, iştirakiniz limanı olsa fena mı olur? 

Cumaları namaza gidip ‘‘Allahım sen ülkeme yardım et.’’ diye dua edip, çıkınca da bu ülkenin 

fakirleşmesi için hareket edenler var. Her toplumda olduğu gibi… Menfaat dünyası denilen 

şey işte. 

En çok duyduğumuz tehdit, ülkenize taşıma fiyatlarınızı artırırız o zaman denmesi. Sanki 

bedava taşıyorlar. Biz olsak bedava taşırız. Çünkü varışta aldıklarımız taşıma fiyatının 10 

katına ulaşan rakamlar hem de sıfır maliyet. 

Bu tehdidi yapanlar çoluk çocuk… Karşılarında bir devlet, bir ulus ve bir dünya olduğunun 

farkında değiller. Ülkemizde kendilerine nazik.!!! davranıldığı tarihten kapitülasyon alışkanlığı 

ile acentaları ile lobicileri ile hayatı hala öyle görüyorlar. Görevlilerimiz, ‘‘Sen kimsin, nasıl 

tehdit edersin?’’ demiyor. Anlayışla dinliyor!!! 

Bu işin borsası var. Dünya ortalaması var. Ülke olarak sizleri Avrupa Birliği Rekabet 

Kurumu’na, Singapur Rekabet Kurumu’na, Amerika Rekabet Kurumu’na, Cin Export 

Departmanı’na şikayet edip, ortak hareketle fiyat artırıyor desek, bunu da Türkiye Rekabet 

Kurumu’na da bildirsek, ne yaparsınız deyip kovmuyorlar, dinliyorlar palavra tehditleri… 

Onlara yol gösterici olmak için şöyle bir örnek verebiliriz; 

11 Eylül’den sonra FAA ve ECAC güvenlik önlemlerini artırdı. Tabi, uyanık kargo taşıyıcıları, 

‘‘Bu bize ilave külfet çıkarttı.’’ deyip Security Surcharge adı altında ilave paralar almaya 

başladı. Bu işin başını bir İngiliz şirketi çekti. Bazı havayolları gizli gizli birleşip, kargoda 

ücreti artırmaya devam etti. Ne oldu dersiniz? 
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Bu İngiliz şirketinin Kargo Sorumlu Genel Müdürü tüm mal varlığına el koyularak başka bir 

ülkede (USA) 5 sene hapis yattı. (Kendi ülkesinde yatsaydı 11 sene yatacaktı.)  ailesi açta ve 

açıkta kaldı. Tüm haklarını kaybetti. Dünya üzerinde 3 yönetim ofisi sekreterleri şoförleri olan 

bu zat hapishanede hoş geldin sevgilim diye karşılandı. (Tanıdığımız bir kişi, kendi ağzından 

dinlediği için bunu yazdık) saygın havayolu konu ile alakası olmadığını göstermek için 

avukat tutmadı ve savunmadı. 11 havayolu sadece Avrupa komisyonuna bu 7 yıllık 

faaliyetleri sebebi ile 776 milyon EURO. Tazminat ödemeye mahkum edildi 

Bu işlerde devlet görevlilerimize konuşup, tehdit savuran kişileri uyarmakta fayda görüyoruz. 

Hiçbirimiz bağcıyı dövmek istemeyiz. Ta ki, bağcı ben sizin Avrupa Birliği Uyumlu devlet 

kanunlarınıza aldırmam, ben özerkim diyene kadar. 

Sayın bürokratlarımız, Sayın dış ticaretçilerimiz, Sayın sivil toplum örgütlerimiz alın terinizin 

boş laflar ile sömürülmesine izin vermeyin lütfen.  

Ek: Avrupa Komisyonu Ceza Haberi (Gazete) 

 

Güçlü Olanın Haklı Değil, Haklı Olanın Güçlü Olduğu Bir Yaşam Dileğiyle… 

 

Müşteri Haklarını Koruma Kurulu  

 

https://gazeteyenigun.com.tr/ab-den-hava-kargo-firmalarina-kartel-cezasi/161179

