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Sayın Müşterilerimiz ve STK Yetkilileri,
Birkaç yıl önce Müşteri Danışmanlar Kurulu’muzda, müşterilerimizin haklarının korunması
talebi ile başlayan Müşteri Hakları Koruma Kurulu (MHKK), ordino veya yük teslim
müsaadesi vermek için binlerce dolar isteyen bazı acenta ve bunların çıkar ortağı bazı
Gümrüklü Geçici Depo İşletmeleri hakkında, ‘‘Bukalemun Ücretler talep ediyorlar ve firmaları
kandırıyorlar’’ diyerek başladığımız bilgilendirme yazıları, bu acentaların teşebbüs birliği
yapığı camianın Ünsped Gümrük Müşavirliği’ni kovması ve tahminen İstanbul Gümrük
Müşavirleri Derneği yönetiminde bulunup, bu işten menfaati bulunan bazı kişi veya
kurumların da ÜNSPED’i ‘‘Haksız Rekabet Yapıyorsunuz!’’ diye mahkemeye vermeleri ve
disiplin kuruluna sevk tehditleri ile ilerlemişti.
Şirketimiz Hissedar ve yöneticileri MHKK faaliyetimizin arkasında durdu ve ‘‘Doğru ne ise,
onu yazmaya devam edin.’’ dediler. Kendilerine bu destekleri için sonsuz teşekkür ediyoruz.
Bizler UGM olarak Rekabet Kurulu’na bildirimden önce bağlı bulunduğumuz Gümrük
Müsteşarlığı’na haksız rekabet durumunu aksettirdik. Müsteşarlıkta ekte bulunan 30 Mart
2018 tarihli yazısıyla yetkili adli makamlara başvurmamızı talep etti. (EK1)
Şirketimiz, ‘‘Haksız rekabet ile suçlanıyoruz”. O zaman Rekabet Kurulu’na durumu
yazalım. Kim haksız rekabet yapıyormuş, kurul karar versin.’’ dedi ve süreci başlattı.
Ekte görebileceğiniz şekilde Rekabet Kurulu Kararı’nı açıkladı. İstanbul Gümrük Müşavirleri
Derneği’nin rekabeti engellemeye çalıştığına karar verdi.
"Tabii ki rekabet hukuku anlamında haksız davranışta bulunan Gümrük Müşavirlik
Derneği'nin sorumluluğunun yükü, üyesi bulunan tüm gümrük müşavirlerine yüklenmemelidir.
Çok saygın, çok bilinçli gümrük müşavirleri olduğu, ama dernek faaliyetlerine katılamadıkları
bir gerçektir. Öte yandan, çıkar birlikteliği yapıp, haksız rekabet koşullarını dernek
yönetmeliği haline getiren bir yönetim takımı varlığı inkar edilemez bir gerçek olarak
karşımıza çıktı."
Müşteri Hakları Koruma Kurulu, sürdürülebilir bir dış ticaret için daima yazılarına devam
edecek ve haklarınızı savunma anlamında daima sizlerle beraber olacak.
Ekte İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’ne verilen ceza kararını okuyabilirsiniz.
Güçlü olduğu için haklı değil, haklı olduğu için güçlü olan insanlarımız için.
Saygılarımızla.
Müşteri Haklarını Koruma Kurulu
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