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Yardım etmemiz için, bize yardım edin!
Yunanistan’daki mülteciler için tıbbi yardım malzemelerini serbest bırakın!
Çok saygıdeğer Abdullah Bey,
biz, Dresden’den bir grup vatandaş olarak size başvuruyoruz. Biz memleketlerinde savaş ve terör
gündemde olan insanlara yardım etmek için bir araya geldik. Biz sizden bu yardımı bloke
etmemenizi rica ediyoruz. Bu sizin elinizde!
Bizim hikayemiz şöyledir:
Ankara Gar’da bulunan gümrüğünüzde Dresden’den gelen araç dolusu yardım malzemesi
bulunmaktadır. Bu nakliyeyi gerçekleştirebilmek için bir seneden fazla bağış topladık. Hatta
Dresden Liselerinde okuyan ögrenciler kendi Harcliklarindan 1000 Euro Hibe ettiler. Amacımız
Türkiye-Suriye sınırında en önemli şehir olan Kobani´deki tıbbi ihtiyaca katkıda bulunmaktı. Sizin
de bildiğiniz gibi, 2014/15 senesi kışında radikal müslümanlara karşı yapılan çatışmalarda Kobani
neredeyse tamamen harap olmuştu. Tamda bu yüzden Śehirden Śehire Insandan Insana direk
yardim organize etmek istedik. Fakat biz yola çıkana kadar Türk Hükümeti Kobani sınırını
kapattı. Bu sebepten planımızı değiştirdik. Dedik ki, yardım malzemelerimiz Türkiye’de kalma
durumunda olan mültecilere de yardımcı olabilir. Bölgenin en mühüm şehiri olan Diyarbakır’ın
Sağlık Dairesi teklifimizi memnuniyetle kabul etti. Eylül 2016 tarihinde yardım nakliyemiz
Dresden’den uzun yola çıktı. Nakliye Ankara’ya kadar sorunsuz gerçekleştirildi. Ama Ankara
ilindeki Sağlık Dairesi nakliyenin devam etmesini reddetti. Bu sebepten tekrar Diyarbakır Sağlık
Dairesi ile irtibata geçtik ve bu bağışın geri alınması hususunda anlaştık. Bunun yerine yardım
malzemelerini Yunanistan´a gönderme kararı aldık. Sizin de bildiğiniz gibi, 2015 senesinde oraya
hayatlarının nasıl devam edeceğini bilmiyen onbinlerce mültecici gitti. Bunların da acilen tıbbi
yardıma ihtiyaçları var. Malzemelerin geri alınması için gerekli formaliteleri dairenizle haftalarca
süren görüşmelerle hallettik; Ankara’daki Federal Almanya Büyükelçiliği elinden geldiği kadar bu
hususta destek oldu. Ama 13 Aralık 2016 tarihinde ekibimiz Ankara Garı´nda bağış yapılan
malzemeleri almaya geldiğinde, malzemelerin teslimini siz bizzat reddettiniz.
Çok saygıdeğer Abdullah Bey,
Reddiniz için sebep olarak yardım malzemelerimizin sadece özel transit izni olan bir araçla, yani
bir nakliyat firması aracılığında Türkiye’den çıkartılabilecek mallar olduğunu öne sürmektesiniz.
Türkiye Cumhuriyeti gümrük kanunlarının böyle bir durumda nasıl uygulanacağını kimse sizden
daha iyi bilemez. Ama lütfen şu durumları da göz önüne alınız:

• Yardım malzemeleri girişte İstanbul gümrüğü tarafından gümrükten muaf, yani gümrük
işlemine tabi olmayan ve nakliyesinin nakliyat firması tarafından gerçekleştirilmesi
gerekmeyen mallar olarak kabul edilmiştir.
• Müdürlüğünüzün bir çalışanı Ankara’daki Federal Almanya Büyükelçiliği´nin gümrük
bağlantı memuruna yardım malzemelerinin gerekli vekaletleri bulunun herhangi bir kişi
tarafından alanıbileceğini bizzat temin etmiştir.
• Bir gün öncesinden (12.12.) gümrüğünüzde çalışan elemanlarınız ekibimizle teslim için
gerekli formaliteleri sorunsuz bir şekilde işleme koymuşlardır. Türk gümrük memuru
tarafından yapıcak refakat hazırlanmış; hatta malzemelerin güvenceye alınması için,
gerekli kurşun mühürle kilitlenebilmesi için nakliye aracımızın yan duvarına bir delik
açılmıştır.
Çok saygıdeğer Abdullah Bey,
Yardım malzemelerini Türk mercilerine de bırakabileceğimizi söylemektesiniz. Ama lütfen bir an
için kendinizi bizim yerimize koyun. Farz edin, siz bir seneden fazla bir süre boyunca,
gündemimizdeki mültecilerin dertlerine çare bulabilmek için çaba gösterdiğinizi ve ardından
Alman makamların size gelip de ’Biz yardım bagışlarınızı elinizden alıp, uygun gördüğümüz
şekilde kullanacağız’ dediğini farzedin. Biz inanıyoruz ki dünyamızın acilen ihtiyacı olduğu iyi
çabaların arttırılabilmesi için karşılıklı birbirimizi destekleyerek hareket etmemizin, hepimiz için
daha iyi olacağı hususunda siz de bizimle aynı fikirdesiniz.
Çok saygıdeğer Abdullah Bey,
Yardım malzemelerini Ankara’dan Yunanistan´a götürecek olan, tarafımızdan görevlendirilen
gönüllü genç arkadaşımız reddiniz sonucu uğradığı hayal kırıklığı sebebiyle sükunetini
koruyamamış ve sizi İngilizce lisanında bir kaba söz ile rencide etmiştir. Bu durumdan ötürü çok
üzgünüz ve sizden özür diliyoruz. Lütfen mazeretini mazur görün, bunu gençliğinin bir heyecanı
olarak affedin. Kendisi son aylarda Yunanistan’daki mülteci kamplarında çok vakit geçirmiş ve
oradaki sefaleti gözleriyle görmüştür, olan bitenden haberdardır ve kendisi de çok üzgündür ve
kendisi de özür dilemektedir.
Çok saygıdeğer Abdullah Bey,
Yardım malzemelerini geri alabilmek için yaptığımız bu seyahat, Ankara´ya yaptığımız ikinci
seyahatimizdi. Bu seyahat için yaptığımız masrafları kendi cebimizden ödedik. Nakliyeyi
yapmaları için otuz taneden fazla nakliye şirketine başvurduk. Ama gerek Almanya´da, gerek
Türkiye´de, gerekse Yunanistan´da kime sorduysak, maalesef hiç bir nakliye şirketinden olumlu
cevap alamadık. Çünkü nakliye şirketleri Temmuz ayında meydana gelen darbe girişiminden bu
yana Türkiye gümrüğünün kararlarının nasıl olacağı hususunda tereddüttedirler.
Artık gücümüz kalmadı. Bu sebepten size sesleniyoruz:
Lütfen bu durumu iyi şekilde sonuçlandırmak için yardımcı olun!
Yardım malzemelerinin İpsala sınırına götürülmesi bile yeterli olacaktır. DocMobile adlı yardım
organizasyonu malzemeleri orada memnuniyetle karşılayacaktır. Bir Türk nakliye şirketi, bir Türk
yardım organizasyonu, ya da Türk gümrüğünün kendisi, her biri yardımcı olabilirler. Eğer bir kişi
onları bir araya getirirse. Biz eminiz ki, siz bunu gerçekleştirebilecek kişisiniz.

Çok saygıdeğer Abdullah Bey,
Zor zamanlarda yaşıyoruz. Güvensizlik artıyor, şiddet etrafa yayılıyor. Buna sadece birlikte karşı
koyabiliriz. Sizden rica ediyoruz, bizimle birlikte bir işaret koyun.
Yardım etmemiz için, bize yardım edin!
Yunanistan’daki mülteciler için tıbbi yardım malzemelerini serbest bırakın!
Bu sizin elinizde!
Bu vesileyle son günlerde yaşanan acı olaylar için en içtenlikle taziyelerimizi sunuyoruz ve
başınız sağ olsun diliyoruz.
Sizi saygıyla selamlıyoruz.
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Not: Sizden 11 Ocak 2017 tarihine kadar cevap vermenizi istirham ediyoruz, çünkü bu tarihten
sonra Ankara Garı gümrüğündeki yardım malzemelerinin muhafaza edilme süresi sona
ermektedir.

