
 
 

 

 

 

Sayın Müşterilerimiz ve STK Yetkilileri, 

Denizlimanı ile havalimanı büyük anlamda aynı yapılanmalardır. Biri; denizde hareket, 

deniz gemisinin yanaşma ve boşaltma yükleme sahası biri de hava gemisinin konma, 

kalkma, boşaltma, doldurma işlevleri için tahsis edilmiş uygun sahalardır. 

Birbirlerinden farkını en çok sizler hissediyorsunuz…  

Yanaşan gemiye liman işletmesi hizmet veriyor, verdiği hizmetin ücretini gemi 

sahibinden alıyor. Gemi sahibi yerine acentası da ödeyebiliyor ama havalimanı daha 

kontrollu işletilen bir alan. Acenta ödeyip kanunsuz bir şekilde sizden tahsil edemiyor 

(bazıları denizi taklite çalışıyor tabi ki) ama denizden daha kontrollü olduğu da bir gerçek … 

Havalimanında da inen uçağa verilen hizmet lisanslandırılmış kurumlar tarafından 

veriliyor ve uçak şirketine fatura ediliyor. Lisanslandırılmış olan TGS (Turkish Graund Servis) 

Yer Hizmetleri A.Ş., Havaş, Çelebi Hava Servisi A.Ş.  A tipi lisans ile tüm havayollarına, 

servis veren ve devlete de aldıkları bu ücretlerden yıllık pay ve lisans ücreti ödeyen 

şirketlerdir. Bu firmaların fatura edebildiği tüm alakalı hizmetler sadece havayolunadır. CanIm 

sıkıldı birde gönderene alıcıya da fatura düzenleyeyim demiyorlar mesleki etik olarak. 

Yönetmelik ve kanunlara uygun hareket edebilme savaşı veriyorlar. 

Ama bu günlerde İstanbul yeni havalimanı konusunda bir karmaşadır gidiyor.. Bazı 

kargo acentası veya pastadan pay almaya çalışan bazı şirketler ücreti dış ticaretçilerimizden 

koparmak üzere  yüksek kiralar ve bunları alabilmek için yeni uygulamalar  teklif ediyorlar. 

Tabi uluslararası anlaşma ve sivil havacılık yönetmeliklerinde olmayan bazı işler ilave ettirip 

bu işlere de fahiş ücretler uygulamak için toplantı üstüne toplantı yaptırmaktalar.  

Tabi ki, özelleştirme işleri bunlar diyerek gümrüğün yeni aldığı fiyat belirlemesinin de 

dışına çıkartacaklardır. Yani yine durumunuz zorlasmaktadır. Tüm bu yeni uygulamaların  

muhatabı ve kat be kat ödeyeni  sizler olacaksınız. Havalimanını yapan şirket iyi kira ile bol 

müşteri  olsun istiyor tabi ki . Ama Sayın Dış Ticaretcilerimiz bu paraların  50 misli ile 

kendilerinden çıkacağını unutmamalılar… Bizce,  sivil toplum kuruluşlaramız da   bu duruma, 

toplantılarına müdahil olmalılar. Ama  bu toplantılara çağrılmıyorlar (Örneğin yarın 03 Nisan 

2018 saat 10:00’da Wow Otel’de Sivil Havacılık Sayın Müsteşar Yardımcısı’nın katıldığı  

toplantı var…Halbuki en azından bu toplantılara Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden bir 

gözlemci davet edilebilirdi.) .. Hatta belki geçici depo yeri için onlar bir hamle yapıp üyelerini  

koruma altına alabilirlerdi. Yoksa durum bazı gemi acentalarında olduğu gibi mal geçerken 

tuşa bastım 1000 USD  ödemelisiniz gibi paralara mal olabilir. 

Tabi ki bu konu sizlerin bilgisi için olabilme ihtimali görünen konuların 

bilgilendirilmesidir.  

Başarılar dileriz. 
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