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Basın Açıklaması- 09.05.2020
Saygıdeğer Waldkraiburg sakinleri,
son günlerde Türk İş yerlerine yapılan alçak saldırılar hepimizi maddi manevi
derinden yaralamıştır. Özellikle mağdur olan ailelerimize bir kez daha geçmiş olsun
dileklerimizi ifade etmek istiyoruz. Yaşanan olaylar minvalinde oluşan korku ve endişe
ortamını gidermek amaçlı Devlet ve Polis birimleriyle yapmiş olduğumuz sıkı bilgi
alışverişini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
[27.04.2020]
DİTİB Waldkraiburg Türk-İslam Cemiyeti Başkanımız Ahmet Başkent Waldkraiburg’
daki türk-müslüman toplumunun yaşanan olaylardan dolayı endişelerini ve kaygılarını
dile getirmek üzere Waldkraiburg Birinci Polis Baş Komiseri Georg Deibl ile irtibata
geçti. Kendisi Waldkraiburg şehrinde ve özellikle Camimizin bulunduğu bölgede Polis
varlığının artmasıyla güvenlik önlemlerinin yükseltildiğini bildirdi.
[28.04.2020]
Waldkraiburg Camii‘nde Traunstein Kriminal Polis Teşkilatı temsilcisi ile istişare
toplantısı gerçekleştirildi. Cami cemaatindeki güvenlik kaygıları ve endişeleri de son
olaylar ışığında açıkça iletildi. Toplanıya katılan yetkili Polis 27.04ç20 tarihinde
yaşanan kundaklama eylemi ve iki Türk dükkanına karşı yapılan saldırıyı aydınlatmak
üzere „SOKO Prager“ adlı bir özel komisyonun kurulduğunu bildirdi. Saldırıların
ekseriyeti Türklere ait dükkanlara yönelik olması sebebiyle Münih Başsavcılığına
bağlı „Aşırılıkçılık ve Terörizmle Mücadele Merkez Ofisi (ZET)“ soruşturmayı
devraldı. Soruşturmalarla ilgili Güney Bavyera Polis Başkanı Robert Kopp "Türk
kurumlarına yönelik tehlike veya zarar hiçbir şekilde kabul edilemez ve hoşgörülü,
çok kültürlü bir toplumla uyumlu değildir. Bu tür suçları önlemek ve onları
soruşturmak için mümkün olan her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.1
[30.04.2020]
Federal Millet Vekili Sandra-Maria Bubendorfer-Licht, eski 2. Belediye Başkanı
Richard Fischer, Erkan Artuk, Mühldorf ist bunt e.V. yönetim kurulu üyeleri ve
Cemiyet Başkanımız Ahmet Başkent ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Durum
değerlendirmesi ile birlikte 02.05.20 tarihinde yapıması planlan dayanışma mitingi
ele alındı.
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[01.05.2020]
Özellikle Türk toplumu arasında, bu olaylardan sonraki belirsizliğin büyük olması
sebebiyle Waldkraiburg Belediyesi DİTİB Waldkraiburg Türk-İslam Cemiyeti
temsilcilerini yuvarlak masaya davet etti. Belediye Başkanı Robert Pötzsch'ün yanı
sıra, Oberbayern Süd Polis Başkanı Robert Kopp, Başsavcı Georg Freutsmiedl,
SoKo "Prager" Suç Direktörü Hans-Peter Butz, Waldkraiburg Birinci Polis Baş
Komiseri Georg Deibl, basın sözcüsü Polis Komiseri Martin Emig, Asayiş Daire
Başkanı Norbert Meindl ve yerel basın mensubu toplantıya katılım sağladı.
Belediye Başkanı Robert Pötzsch, "Yaşanan olaylardan sonra Türk vatandaşlarımızın
zedelenen güven duygusunu tekrar inşaa etmek ve bu olayları açıklığa
kavuşturmak için elimizden geleni yaptığımızı göstermek benim için önemlidir" dedi.
Buna ek olarak Polis Başkanı Robert Kopp "Polisin yaptığı her şey ilk bakışta
görülmüyor ama size güvenlik sağlamak için mümkün olan her şeyi yaptığımızdan
emin olabilirsiniz" sözü verdi. Kurulan Özel Komisyon „SOKO Prager“ yöneticisi
Butz farklı Polis departmanlarından 35' ten fazla yetkilinin durmaksızın bu olayların
aydınlatılması için çalıştığını bildirdi. Başsavcı Freutsmiedl eylemlerin aşırılık yanlısı
bir arka plana sahip olabileceği nedeniyle „Aşırılıkçılık ve Terörizmle Mücadele
Merkez Ofisi (ZET)‘nin“ soruşturma yönetimini devraldığını açıkladı. Eylem
sebebinin şu an için sabit olmadığını ve mümkün olan her neden ayrıntılı bir
şekilde araştırılacağını belirtti. Yapılan bu açıklamaların ardından katılan DİTİB
yöneticileri soruşturma ve Polis faaliyetleri ile ilgili sorularını ifade etme imkanı
buldular. Bunun üzerine DİTİB Waldkraiburg Camisinin koruma konseptini Polis
teşkilatı ile istişare etmek üzere özel bir toplantı kararı alındı. „Bizim icin önemli olan
bu suc eylemlerinin sebebinin her yönlü araştırılması bilhassa aşırı sağ ideolojinin
üzerine gidilmesi“ diyen DİTİB temsilcilerimiz „geçmişte yapılan hatalardan (NSU
davalarına yönelik) gerekli derslerin çıkarıldığını görmek bizi çok memnun ediyor“
ifadelerini kullandılar.
Özellikle Polis calışmaları ve bu bağlamda yürütülen soruşturma ile alakalı bir çok
soru işaretinin olduğu ifade edildi. Buna çözüm olarak Waldkraiburg Belediyesi bu
soruların toparlanması ve kendi internet sayfaları üzeri „Sıkça Sorulan Sorular“
bölümünde cevaplanması teklifinde bulundu.2 Bu nedenle soruları olan
vatandaşlarımızın sorularını DİTİB Waldkraiburg Yöneticilerine iletmesini rica
ediyoruz.
[02.05.2020]
„Mühldorf ist Bunt e.V“ (Mühldorf renklidir) adlı sivil toplum kuruluşunun organize
ettiği dayanışma mitinginde DİTİB Waldkraiburg olarak katılımcılara hitap etme
fırsatı bulduk. Siki Koronavirüs önlemleri nedeniyle 50 kişilik bir grup bir araya
gelebildi. Mitinge katılan Belediye Başkanı Robert Pötzsch, Vali Maximilian Heimerl,
Waldkraiburg Kilise topluluklarını temsilen Rahip Simon Stritar, Federal Millet Vekili
Sandra Maria Bubendorfer-Licht „Yalnız değilsiniz“ diyerek birlik ve beraberlik
mesajı verdi.3
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[06.05.2020]
GÜL Kebaphaus’a düzenlenen menfur saldırı sonrası DİTİB Waldkraiburg Türk-İslam
Cemiyetinin talebi üzerine Birinci Belediye Başkanı Robert Pötzsch, Oberbayern Süd
Polis Başkanı Robert Kopp ve Başsavcı Georg Freutsmiedl, Çarşamba günü öğleden
sonra Türkiye Başkonsolosu Mehmet Günay, Türk ve Alman basın mensupları ve
Türk İş sahipleri ile DİTİB Waldkraiburg Camiini’nde bir araya geldiler. Polis Başkanı
Robert Kopp, olayların en kısa sürede aydınlığa kavuşması için tüm yasal çabanın
görülmekte olduğunu ve SOKO „Prager‘in" 49 yetkili Polise yükseltildiğini söyledi.
06.05.20 itibariyle, 130 tanık duruşması yapıldığı, elde edilen bir kaç gigabayt
büyüklüğünde video görüntülerinin analiz edildiği ve yeni saldırıdan sonra polis
sayısının da arttırıldığı bilgisini aktardı. "Waldkraiburg'da bu kadar çok ülkeden
insanlar burada barış içinde yaşıyor ve biz de düzeni ve güvenliği yeniden
sağlamak istiyoruz" dedi. Başsavcı Georg Freutsmiedl en ufak şüpheli durumların
ve bilgilerin önemsiz ve küçük olarak algılansa dahi derhal Polise bildirimesini rica
etti. Belediye Başkanı Robert Pötzsch şunları ekledi: "Biz burada yıllardır farklı
uluslardan insanlarla barış içinde yaşamış çok kültürlü bir kentiz. Bunun yıkılmasına
izin vermemeliyiz ve vermeyeceğiz. Şiddete bas vurmadan korkuya ve üzüntüye
katlanan tüm vatandaşlarımıza, özellikle de mağdur olan vatandaşlarımıza teşekkürü
bir borç bilirim. Zor olduğunu biliyorum ama aynı zamanda çok cesurca bir duruş.“
Yapılan açıklamarın ardından Türk İş Sahipleri ile soru cevap kısmına geçildi.4
[06.05.2020]
Belediye’de yapılan toplantıda alınan karar gereği Camimizin güvenlik konseptini
istişare etmek üzere bu konuyla ilgili uzman Polis Reichenberger’deki Cami binamızı
ziyaret etti. Video kayıtlarının dışında yeni bir konseptin eski cami binasına
eklenmesinin maddi olarak büyük bir külfet olduğunu söyleyen uzman Polis bu
önlemlerin yeni Traunreuter’deki inşaatı süren yeni Camimiz için uygulanmasını daha
mantıklı olduğunu dile getirdi. Önümüzdeki günlerde kendisi Cami inşaatımızı
gezerek bu konuda bizlere daha detaylı bilgiler verecek.
[08.05.2020]
Polis teşkilatının paylaşmış olduğu son bilgilere göre 10 gündür yürütülen
soruşturmada şimdiye kadar 120'den fazla şüpheli izler kaydedildi. Bu bağlamda
yapılan bir tanıklık üzerine Waldkraiburg'da bir daire mahkeme kararıyla arandı.
Ancak, bu arama şimdiye kadar herhangi bir bulguya yol açmamıştır. Saldırılar
arasındaki benzerliklerden birisi pencerelere atılan taşlar. Bunun yanında Kuaför
salonu ve Kebaphaus’un suç mahallerinde boya kovaları (cilt 10 litre, Deco Style ve
Primaster) bırakılmıştır. Spekülasyonlar tüm suç mahallerinde dışkı yayıldığı yönünde
olsada bu şimdiye kadar yapılan kimyasal çalışmalar ile teyit edilememiştir. Kesin
olan, saldırılar sırasında kısmen kötü kokulu bir sıvının döküldüğüdür. Bununla ilgili
adli tahkik devam ediyor. Son olarak paylaşılan bir güvenlik kamerası
görüntülerinde (www.polizei.bayern.de/index.html/313367) Türk Marketin’de yangın
çıkmadan kısa bir süre önce bir şüpheli ya da önemli bir tanık görünüyor. Ne yazık ki,
kayıt düşük kalitede. Resimde kişi muhtemelen erkek ve sol kolunun altında veya sol
el ile tam olarak anlaşılamayan bir nesne taşıyor. Muhtemelen yürüyüş tarzından
dolayı, kaydedilen kişi hakkında ipuçları verebilecek vatandaşlarımız aşağıda
belirtilen Polis İhbar hatları üzerinden veya başka bir Polis departmanıyla irtibata
geçmesi önemle rica edilir: 5
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Yeni kurulan Polis İhbar hattı (ücretsiz):
0800 77 66 310
İlk etapta bildirilen numaralar da hala aktifdir: 08031 / 200 - 3180 ve 08031 /
200 - 3087
Bavyera İç İşleri Bakanı Joachim Herrmann “Dört kez Türk vatandaşlarının bu
saldırılardan etkilenmesi doğal olarak bunun yabancı düşmanı veya aşırı sağcı bir
arka planı olabileceğini gösteriyor. Ancak bunun somut bir kanıtı yok. Tabii ki Polis
bu motifin üzerinde yoğun bir şekilde duruyor” açıklamasında bulundu. Bu minvalde
toplumumuzdaki sıkça dile getirilen yaşanan olayların ve delillerin ört bas edilmesi
kesinlikle söz konusu değildir. Ayrıca Polis teşkilatının bizlerden özel ricası
belirtilen Internet sayfaları (https://www.polizei.bayern.de/oberbayern/news/presse/
aktuell/index.html) üzerinden güncel olarak paylasılan basın açıklamalarını takip edip
bunları sosyal medya üzerinden paylaşmamız. Olaylarla ilgili delil oluşturacak bütün
bilgileri özel olarak bu soruşturma kapsamında kurulmuş olan medya yükleme
noktası üzerinden online olarak Polis’e iletebilirsiniz:
https://medienupload-portal03.polizei.bayern.de
Bu bağlamda tüm İtfaiye, Sağlık ve Güvenlik birimlerimize yapmış oldukları
çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz. Belediye Başkanımız Robert Pötzsch, Polis
Başkanı Robert Kopp ve Başsavcımız Georg Freutsmiedl’e sergilemiş oldukları
duruşları, türk-müslüman toplumuyla ilk günden itibaren hassasiyetle yürütülen
iletişim ve dayanışma için de teşekkür ediyoruz.
Ayrıca Türkiye Başkonsolosumuz Sayın Mehmet Günay beye da yapmış olduğu
ziyaretler ve destekleri için teşekkür ederiz.
DİTİB Waldkraiburg Türk-İslam Cemiyeti yönetim kurulu olarak soruşturmayı ayrıntılı
olarak takip edeceğimizden ve gerekli makamlarla geçmişte olduğu gibi yine aynı
hassasiyetle görüşmelerimizi devam sürdüreceğimizden emin olabilirsiniz.
Saygılarla
DİTİB Waldkraiburg Türk-İslam Cemiyeti yönetim kurulu

