
Sayın Prof. Dr. Cemal ŞANLI ve Sayın Doç. Dr. Temel KOTİL, 

Lütfen “‘Dünya Markası!!!’na Bir Şikayet Mektubu” adını verdiğim 

bu metni, uluslararası toplantılara katılan ve buralarda resmi 

görüşmelerde bulunmak durumunda olan bir akademisyen duyarlılığıyla 

okuyunuz. Belki o zaman aşağıda anlattığım olaylardan sonra neler 

hissettiğimi bir nebze de olsa anlayabilir ve alaka gösterebilirsiniz... 

Saygılarımla. 

 

   THY GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE  

“DÜNYA MARKASI!!!”NA  BİR ŞİKAYET MEKTUBU 

23 Mayıs 2012 günü “TK2135” uçuş numarası ve “2352489988561” “E Bilet” ile 

Ankara’dan İstanbul’a hareket etmek devamında ise “TK0348” uçuş numarası ve 

“2352489988553” “E Bilet” ile İstanbul’dan Bişkek’e gitmek için Esenboğa Havaalanına 

geldim. “Check-in”imi online olarak yaptığım için bagajımı vermek üzere ilgili yere gittim ve 

görevli bayandan bagajımı İstanbul’da almak istemediğimi doğrudan Bişkek uçağına bağlantı 

yapmasını rica ettim. Görevli bayan bu isteğimi yerine getirdiğini ve bagajımın Bişkek 

havaalanında alınmak üzere bağlantı yapıldığını söyledi. Ben de tekrar kontrol etmesini rica 

ederek bagajımı “R6SLXX 1/9 – FRU-TK 0348/23 – IST-TK 2135/23” numaralı fiş 

karşılığında teslim ettim. 

İstanbul’a ulaştıktan ve Bişkek uçağını bindikten sonra oturmuş olduğum cam 

kenarından dışarıyı seyrederken bagaj yüklemesi esnasında kendi bagajımı kargo aracının 

içerisinden gördüm. Fakat bir müddet sonra bagajımın kenara konularak bekletildiğini fark 

ettim ve takip etmeye başladım. Bu arada beraber yolculuk ettiğim arkadaşlarıma da kenarda 

bekletilen bagajın bana ait olduğunu söyleyerek onlara da bagajımı gösterdim. Bir müddet 

sonra yükleme işi sona erdi ancak benim bagajım kenara ayrılarak geri dönecek olan araca 

konuldu. Bu esnada ben hemen yerimden kalkarak hostese bagajımın uçağa konulmadığını ve 

duruma hemen müdahale etmesini ısrarla rica ettim. Fakat hostes hanım “Türk Hava 

Yolları’nda kesinlikle böyle bir durumun yaşanmayacağını” söyleyerek benim “yanlış görmüş 



olabileceğimi” ve “endişe etmemem gerektiği”ni söyledi. Ben de hanımefendinin kendisine, 

“benim kendilerine gerekli uyarıyı yaptığımı ve eğer gerçekten bagajım uçağa konulmamışsa 

bundan sorumlu olacaklarını” ilettim. Hostes hanım da bunun farkında olduğunu ve tekrar 

“endişe etmemem gerekti”ğini söyledi. Tüm bu konuşmalara ve hadiseye, tanıklık eden 

yolcular ve öğretim üyesi arkadaşlarım oldu. 

Bişkek havaalanına ulaştığımızda herkes gibi ben de bagajıma almak için kargo 

bölümüne gittim ve bagajımı beklemeye başladım. Maalesef korktuğum şey başıma geldi. 

Hostes hanımın söylediği “endişem” boşuna çıkmamıştı.  

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Almazbek ATAMBAYEV’in davetlisi olarak 

geldiğim “Uluslararası Cengiz Aytmatov ve Türk Uygarlığının Rönesansı Kongresi”nde, 

yorucu bir yolculuk olacağını tahmin ederek tercih ettiğim üzerimdeki rahat kıyafetlerden 

başka hiç bir şeyim kalmamıştı. İçerisinde tüm şahsi eşyalarımın, yapacağım konuşmada ve 

Sayın ATAMBAYEV’in resepsiyonunda giyeceğim 2 takım elbisem ve kongreye dair tüm 

notlarımın yer aldığı bagajım elime ulaşmadı. Bişkek havaalanındaki yetkililerin umursamaz 

tavrı, bagajımın tarafıma ne zaman ulaştırılacağına dair hiç bir öngörüde bulunmamaları, 

yolculuğa çıktığımdan bu yana peşimi bırakmayan endişemi artık, huzursuzluk, üzüntü ve can 

sıkan bir duruma bırakmış oldu. Belki bagajımın uçağa konmamış olduğunu görmemiş ve 

bunun düzeltilmesi için hemen gerekli müdahaleyi yapmak için harekete geçmemiş olsam, bu 

kadar üzülmez ve canım sıkılmazdı. Diğer bir ifadeyle ben ilk defa gittiğim ve tamamen 

yabancısı olduğum Kırgızistan’da bagajsız kalacağımı daha yolculuğumun başındayken 

görmüştüm... 

Üç günlük seyahatim boyunca tüm çabalarıma rağmen bagajımı Bişkek’e 

getirtemedim. Bu süre içerisinde tüm resmi görüşmelerde (Sayın Cumhurbaşkanının 

resepsiyonu da dahil), yaptığım konuşmalarda yolculuğa çıkarken ki kıyafetlerimle dolaşmak 

zorunda kaldım. Şahsi temizlik malzemelerimin de olmaması ve bunları “Bişkek ortamı”nda 

edinmenin de zorluğu düşünülürse, üç gün boyunca yaşadığım maddi manevi eziyetin telafisi 

mümkün görünmemektedir.  

26 Mayıs 2012 tarihinde Türkiye saatiyle 9.30 civarında İstanbul Atatürk 

Havaalanı’na indiğimizde vakit kaybetmeden hemen kayıp eşya bürosuna gittim. Orada 

görüştüğüm yetkililerden bagajımla ilgili aldığım cevap beni bir kez daha şok etti. Valizim bir 

önceki gün Bişkek’e gönderilmiş ve bunun bilgisi ne bana ne de bu olayları başından beri 



Ankara’dan takibe uğraşan eşime verilmemişti. Yani bizi İstanbul’a getiren uçak Bişkek’e 

giderken de bagajımı oraya götürmüştü. Üstelik ben Bişkek havaalanındaki THY’nin 

yetkililerine bagajımla ilgili bir gelişmenin olup olmadığını sorarak İstanbul uçağına 

binmiştim. Sadece burada bile THY’nin işleyişiyle ilgili kafamı kurcalayan o kadar soru var 

ki? Mesele THY, bilet numaramı girdiğinde bilgisayar ekranında çıkan dönüş tarihimle ilgili 

bilgiyi anlayamayacak kadar bilgisiz ve ilgisiz personelle mi çalışıyor? 4 gündür kayıp olan 

valizim -güya bana ulaştırılması için seyahatimin sona ermesine ve dönüş uçağına binişime 

sadece 5 saat kalmışken- Bişkek uçağına teslim edildiğinde bunun bilgisi, kime teslim 

edileceğini karşı taraftan hiç bir yetkiliye verilmiyor mu? Nereden baksanız acemilik, rezalet 

ve skandal...  

Elbette devamı da var. Kayıp eşya bürosunda görüştüğüm yetkili, yapmacık ve içi 

boşaltılmış özürlerle, 1 gün içerisinde bagajımın adresime gönderileceği bilgisini vermişti. 

Hoş ben uluslararası bir kongrede bu kadar perişan olduktan sonra tarafıma ulaşacak olan 

valizin çok da ehemmiyeti olmasa da, en azından bu sefer herhalde bir acemilik ve pespayelik 

yaşanmaz diye umut ediyordum. Ancak öyle olmadı. Kesinlikle hatırlamak istemediğim 

Bişkek programının sona ermesinden ve benim memleketime ulaşmamın üzerinden tam 4 gün 

geçti. Bagajım halen tarafıma teslim edilmiş değil. Üstelik kayıp eşya bürosunda 

doldurduğum “ISTTK56666” referans numaralı kayıt formunda yer alan telefon numaralarını 

aradığımda da hiç kimse cevap vermiyor. Herhalde insanlara artık verilecek cevaplar  

tükendi!!?? Ya da söyleyin lütfen bu nasıl bir işletmecilik anlayışı ve “dünya markası!!!” 

vizyonudur. Tek kelimeyle tam bir fiyasko...    

Yapacağı yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde öncelikle (fiyatına bakmadan) THY’yi 

tercih eden ve onun kalitesini gönüllü olarak her ortamda dile getiren birisi olarak başıma 

gelen bu olaydan dolayı büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı içerisindeyim. Bu yıl Ağustos ayı 

içerisinde ailemle birlikte yapacağım Amerika seyahatini THY ile yapmayı düşünürken, 

kurumsallaşmış bir havayolu şirketine kesinlikle yakışmayacak olan bu üzücü olaydan sonra 

bunda maalesef kararsızım. Umarım bu kararsızlığımı/kararımı THY, denizde sadece bir 

damla hükmünde olabilecek çok önemsiz bir maddi kayıp olarak görmez. Bu tür şikayet ve 

memnuniyetsizlikler ilk başta sadece ferdi birer olaymış gibi karşılansa da “dünya markası!!!” 

olma hedefine doğru yol alan bir havayolu şirketi için çok önemsenmesi gereken bir olaydır.  



Bundan dolayı tarafıma en yetkili ağızdan bir açıklamanın yapılmasını, en kısa 

zamanda bagajımın bulunarak adresime teslim edilmesini ve yaşamış olduğum maddi-manevi 

zararın karşılanmasını talep ediyorum.  

Talebimin yerine getirileceği ana kadar bu şikayet mektubunu, 

Cumhurbaşkanlığı’ndan başlayarak sırasıyla tüm resmi kurumlara fax ve e-mail yoluyla 

ulaştırmaya çalışacak; sonrasında -internetin sosyal paylaşım ortamları da dahil olmak üzere- 

kendi şahsi “wep” adresimde ve tüm medya kanallarında kullanmak adına -yasal hakkım saklı 

kalmak şartıyla- elimden gelen çabayı sarf edeceğim. 

Dikkatinizi çeker saygılar sunarım... 29/05/2012 

    

Dr. İbrahim TÜZER 

 

 

 

 


