PKK / PYD / YPG YANDAŞLARININ
ZEYTİN DALI HAREKATI SONRASI
AVRUPA’DA YAPTIĞI SALDIRILAR

UETD

ÖNSÖZ
PKK/KCK, kuruluşundan bu yana Doğu ve Güneydoğu

Türkiye Hükümeti bilindiği üzere, Suriye’de yaşanılan

Anadolu bölgelerinde yaşayan vatandaşlara şiddet,

insani dramı durdurmak, Suriye’nin toprak bütünlü-

köy baskınları, suikastlar, zorunlu göçe tabi tutma, alı-

ğünü koruyarak sorunun çözümüne katkı sunmak, böl-

koyma ve tehdit gibi baskılar uygulayarak bölge halkını

geyi daha güvenli hale getirmek ve teröristlerden

korkutmayı ve sindirmeyi başarmıştır. Örgütün Suriye

temizlemek amacıyla ABD destekli terör örgütü

uzantısı olan PYD/YPG de aynı stratejiyi Suriye’de yaşa-

PYD/YPG mensuplarının kontrolü altında bulunan Afrin
bölgesine 20 Ocak tarihi itibariyle Zeytin Dalı Hareka-

yan halklara uygulamaktadır.

tı’nı başlatmıştır. 26 Şubat tarihi itibariyle 2059 teröristin
etkisiz hale getirildiği operasyon devam etmektedir.

PYD/YPG tek hâkim güç olma amacıyla bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Türkmenler ve Ezidiler gibi etnik
unsurlara yönelik etnik temizlik dahil olmak üzere

Zeytin Dalı Harekatı’nın başlamasının hemen ardından

büyük insanlık suçları işlemektedir. Söz konusu ihlaller,

terör örgütünün Avrupa ayağını oluşturan yapılar pro-

uluslararası insan hakları kurumları tarafından gözlen-

testo gösterileri kisvesi altında terör propagandası yap-

miş ve bu eylemler raporlara yansımıştır. Öyle ki bu

mış, şiddet eylemlerine başvurmuştur. Avrupa ülkeleri

baskı ve zulümlere dayanamayan milyonlarca insan

Türkiye’nin savaştığı terör örgütlerinin terör eylemlerini

göçe zorlanmış ve bu insanlar bölgedeki tek güvenli

ve misyonlarını görmezden gelip, kanlı geçmişini umur-

ülke konumunda olan Türkiye’ye göç etmek zorunda

samayarak tarihi hata yapmaktadır. Terör örgütü yan-

kalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman

daşlarının eylemlerine ‘gösteri özgürlüğü’ adı altında

Soylu, 2017 yılında katıldığı Göç Kurulu toplantısında

izin vererek, Türk kurum/kuruluşlara saldırmalarına se-

Türkiye’de göçmen ve mülteci olarak bulunan insan sa-

yirci kalıp, bahse konu olan terör örgütlerine bir ölçüde

yısının 3 milyon 551 bin 78 kişi olduğunu belirtmiştir.

destek sağlanarak güçlenmeleri teşvik edilmektedir.

PKK/YPG/PYD, bölgede uyguladığı insanlık suçları, zu-

Avrupa’nın değişik şehirlerinde yapılan eylemlerde

lümler ve zorunlu göç ettirme politikalarının yanı sıra

terör örgütü yandaşları terörist elebaşı Abdullah Öca-

uluslarası güçlerin desteğini de alarak Suriye’deki bazı

lan’ın resimlerini ve PKK ﬂamalarını taşıyarak, PKK/

bölgelerin kontrolünü eline geçirmiştir. Bu bölgelerden

YPG/PYD arasındaki doğrudan ideolojik bağı kanıtla-

biri de Halep vilayetinin 15 ilçesinden biri olan Afrin

mıştır.

bölgesidir. Bu bölge Türkiye için stratejik öneme sahiptir. Türkiye’nin Afrin'le yaklaşık 130 km uzunluğunda

20 Ocak’ta, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlamasının

kara sınırı bulunmaktadır ve bu yüzden bölgenin gü-

hemen ardından Avrupa’da Türk vatandaşlarına, cami-

venli ve terörden temizlenmiş olması sınır güvenliğini

lere ve sivil toplum kuruluşlarına onlarca saldırı gerçek-

sağlamak, ülke içinde ve dışında terör saldırılarını ön-

leşmiştir. Elinizdeki bu rapor saldırıların kapsamını ve

lemek adına şarttır. Afrin bölgesinden Hatay ve Kilis il-

tehlikeli gidişatı gözler önüne sermektedir.

leri ile civardaki karakol ve Türk askeri üslerine bugüne
kadar 700’e yakın taciz ve saldırı gerçekleşmiş, hudut

Terör yandaşlarının Avrupa’da yaptığı saldırılar sadece

karakolları ve civar halkı sürekli tehdit ve saldırılara

Türk vatandaşları için tehdit oluşturmamaktadır, aynı za-

maruz kalmıştır.

manda Avrupa hükümetleri, toplumu ve değerleri açı-
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sından da büyük bir tehlike arz etmektedir. PKK/

şu çağrıda bulunuyoruz: PKK/PYD/YPG terör örgütü

PYD/YPG yandaşlarının sokak eylemlerinde polisleri

yandaşları ile etkin mücadele edilmesi, masum insan-

yaralaması, Berlin'de hükümet ve bakanlık sözcülerinin

ların mal ve can güvenliğinin sağlanması, teröre karşı

düzenli olarak yaptığı haftalık basın toplantısının basıl-

net ilkesel bir siyasi tavır alınması ve kamu düzenini ber-

ması ve SPD Hamburg Parlamentosu Milletvekili Mic-

heva eden faillerin, hukuk devletine yaraşır şekilde ada-

hael Weinreich’in ofisine yapılan saldırı bu tehlikenin

let önüne çıkarılması hususunda gerekli hassasiyeti

boyutunu gözler önüne sermektedir.

gösterin. Bu anlamda 90’lı yıllarda Avrupa’da yaşanan
PKK şiddetini anımsamak hepimiz için faydalı olabilir.

Avrupa ülkelerinde görev yapan, terörle mücadelede
etkin olmak için çaba gösteren istihbarat ve güvenlik

2004 yılında kurulan ve Avrupa’nın 200 şehrinde şubesi

birimlerine, medya içerisinde terör yandaşlarına müsa-

bulunan UETD, din dil ve ırk ayrımı yapmaksızın terör

maha gösteren gazeteci ve yayıncılara, Avrupa’da ya-

örgütleri ve terör yandaşları ile mücadele eden devlet-

şayan herkes için siyaset yapan Avrupalı siyasetçilere

leri sonuna kadar desteklemeye devam edecektir.
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Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından

Türk kurumlarına, kuruluşlarına ve bireylere yapılan saldırılar

1)

Tarih: 20.01.2018

Ülke: Almanya / Kassel
Vaka: 20 Ocak tarihinde Almanya’nın Kassel Şehrinde Almanya Türk Federasyou’na bağlı Sultan Alpaslan
Camii’ne saldırı yapılmıştır.

2)

Tarih: 20.01.2018

Ülke: Almanya / Frankfurt am Main

Vaka: PKK yandaşları Frankfurt Merkez Tren İstasyonunda yapmış oldukları eylem sırasında orada bulunan
Türk yolculara sözlü saldırıda bulunmuş, hakaret etmiştir.
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3)

Tarih: 22.01.2018

Ülke: Almanya / Leipzig
Vaka: PKK yandaşları Leipzig Şehrinde bulunan DİTİB Eyüp Sultan Camiine taş ve boya ile saldırılarak camiyi

tahrip etmiştir. Gerekli mercilere şikayet yapılmış fakat saldırganlar belirlenememiştir.
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4)

Tarih: 22 Ocak 2018

Ülke: Avusturya / Viyana
Vaka: Viyana sokaklarında çevreye verilen zarar.

5

6

5)

Tarih: 22.01.2018

Ülke: Avusturya / Salzburg
Vaka: Avusturya’nın Salzburg kentinde bulunan Türkiye Başkonsolosluğu’na saldırı düzenlenmiştir. Salzburg

polisi, basına yaptığı açıklamada çok sayıda saldırganın Konsolosluğun bahçe kapısını kırdığını, binanın dı-

şında yer alan güvenlik kameralarının yanı sıra girişte bulunan camları tahrip ettiğini belirtmiştir. 3 şüpheli
polis tarafından gözaltına alınmıştır.

6)

Tarih: 22.01.2018

Ülke: Almanya / Minden
Vaka: Gece sabaha karşı bir grup terör örgütü yandaşı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Barbaros Merkez Camii’ne PKK sloganları atarak saldırmış ve maddi hasar vermiştir. Caminin bulunduğu binada

14 Türk vatandaşı yaşamaktadır. Saldırıyı üstlenen ‘İntikam Takımı Delal Amed’ saldırının ardından kendi sitelerinde itiraf mektubu yayınlamıştır. (Https://de.indymedia.org )
İtiraf mektubunun Türkçesi aşağıdaki gibidir:
“Buna göre, Bielefeld yakınlarındaki Minden’deki DİTİB Camisine yapılan saldırıyı itiraf ediyoruz. 22 Ocak
gecesi, biz Şehid Delal Amed bir intikam komutu olarak, bu faşist merkeze, taş ve boya şişeleri ile saldırdık.
Taşlayarak tüm pencereler ve giriş kapısı tahrip ettik. Binanın önünü ağır bir şekilde boyalar ile kirlettik.
Ayrıca “Afrin için intikam” “Şerî Hilde!“ (Afrin İntikam! Kalk!) sloganımızı Pencere altına yazdık.
Cumartesi günü 20.01 itibariyle suç işleyen Türk işgal ordusu Kanton Afrin ve (Rojava) Suriye Kürdistanı üzerinde saldırı başlatırken, Türk dini otoritesi Diyanet öncülüğünde Türk ordusunun zaferi için DİTİB dahil bütün
dini kurumlar, dualarda bulundular. Sosyal medyada “kafirlere”, “PKK teröristlerine” karşı cihad çağrısı yapıldı.
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DİTİB, Almanya’daki AKP rejiminin doğrudan temsilcisidir ve dolayısıyla asıl hedefimizdir. Cami dernekleri,
Türk gizli servisi olan MİT’i desteklemektedir ve Avrupa’daki muhalif aktivistleri ve Kürt-Türk devrimcilerin
suikastine sebep olmaktadır. Avrupa ülkeleri ise buna sadece seyirci kalmaktadır.
Ankara’daki faşist rejimin şimdi Suriye Kürdistanı Kürt halkına karşı imha savaşını yönetmesini sessizce izlemeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun Devrimi ve başarılarını savunacağız. Şu anda başlayan savaş, sadece
Kürt halkına karşı bir savaş değildir. Ortadoğu’nun demokratik kurtuluşuna karşı tüm devrimci güçlerin uluslararası savaşıdır. Bu savaş, her şeyden önce Alman başkentince desteklenmekte ve finanse edilmektedir.
Alman emperyalizmini Rojava’da bir savaş partisi olarak görüyoruz. Avrupa devletleri ve özellikle Federal
Almanya bu gelişmeden kendilerini izole edebileceklerine sanmasınlar. Eğer ki onların silah ve zırhlarıyla
bizim ülkemiz tahrip görüyor yıkılıyorsa ve çocuklarımız katlediliyorsa, eğer siyasi ve maddi destekle bu
savaş mümkün olabiliyorsa, eğer gizli istihbarat servislerinin Türk-faşizminle işbirliğinden devrimciler takip
ediliyor, gözaltına alınıyor, işkence çektirilip öldürülüyorsa bizde Alman caddelerine savaşı taşımaktan korkmayacağız. Her yer artık bir direniş alanıdır.
Bütün devrimcileri ve dürüst enternasyonalistleri kendi eylemlerini yapmaya ve Türk faşizminin kurumlarını
ve Alman suç ortaklarını hedef olarak kabul etmeye çağırıyoruz. Bütün yurtsever Kürt gençlere bugün Afrin’e
ve Kürdistan devrimini savunmaya çağırıyoruz. Bu acı durumda Erdoğan rejiminin tüm taraftarlarının meşru
hedeﬂer olduğunu tekrar vurguluyoruz. Devrimci intikam komutlarını yapın! Afrin’i savunun! Faşistliğe ölüm!
Yaşasın Başkan APO! Kürdistanda Devrimci Halk Savaşı İçin Zafer! İntikam Komutanlığı “Şehid Delal Amed”
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7)

Tarih: 22.01.2018

Ülke: Almanya / Frankfurt am Main

Vaka: Frankfurt Havalimanı’nda izinsiz gösteri yapan PKK yandaşları THY kontuarında bulunan Türk vatandaşlarına sözlü saldırıda bulunmuştur.

8)

Tarih: 22.01.2018

Ülke: Almanya / Hannover
Vaka: Hannover-Langenhagen Havalimanı’nda izinsiz gösteri yapan PKK yandaşları Türk yolcularına ellerinde tuttukları terör örgütü ﬂamaları ve pankartlarının sopaları ile saldırmıştır.

Hannover polisinden yapılan açıklamada, havalimanında çıkan olayda 180 kişinin kavgaya karıştığı, taraﬂarı
ayırmak için polisin biber gazı kullandığı bildirilmiştir. Bir Türk hava yolu şirketine karşı yapılan havalimanındaki gösterinin polisten izin alınmadan düzenlendiği ifade edilen açıklamada, 2 kişinin hafif yaralandığı,
olaya ilişkin yaralama ve mala zarar vermekten bazı kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edilmiştir.
Saldırıdan dolayı THY uçağı gecikmeli kalkabilmiştir.
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9)

Tarih: 22.01.2018

Ülke: Hollanda / Rotterdam
Vaka: Terör örgütü PYD/PKK yandaşları Rotterdam’da Geylani Hizmet Vakfına bağlı camiye gece saatlerinde
saldırıda bulunmuştur. Saldırıda caminin camlarının kırıldığı ve duvarlarına terör örgütüyle bağlantılı yazıların

yazıldığı belirtilmiştir. Geylani Hizmet Vakfı Başkanı Ali Dede Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaydan
üzüntü duyduklarını, böyle bir saldırının tekrarlanmamasını temenni ettiklerini söylemiştir.

10) Tarih: 23.01.2018

Ülke: Almanya / Stuttgart

Vaka: Çoğunluğu Türklerin yaşadığı mahallelerde duvarlara PKK/YPG/PYD terör örgütlerini övücü, hakaret

içeren sloganlar yazılmıştır.
11) Tarih: 24.01.2018

Ülke: Fransa / Paris

Vaka: PKK yandaşları Paris’in Normandie Mahallesinde yaşayan Türk vatandaşının özel mülküne saldırı yap-

mış, aracı yakılmıştır.
12) Tarih: 24.01.2018

Ülke: Almanya / Offenbach am Main

Vaka: PKK yandaşları tarafından Türk Federasyonu’na bağlı olan Dr. Sadık Ahmet Camii’ne saldırı düzen-

lenmiş, cami binası tahrip edilmiştir.
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13) Tarih: 24.01.2018

Ülke: Almanya / Hannover

Vaka: UETD Niedersachsen Başkanı İlhami Oğuz’un şahsi aracına PKK’lılar tarafından saldırıda bulunulmuştur.
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14) Tarih: 24.01.2018

Ülke: Almanya / Dortmund

Vaka: Zeytin Dalı Harekatı hakkında basın açıklaması yapmak isteyen UETD gönüllüleri Dortmund Merkezi

Tren İstasyonu karşısında buluştuğu sırada PKK/PYD yandaşları tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğramıştır.
Ayrıca basın açıklamasına katılan gebe UETD gönüllüsü bayan aşağıdaki fotoğrafta görülen restauranta giderek lavaboyu kullanmak için izin istediğinde işletme çalışanı “onca bayrağınız var üzerine yap” hakaretine
maruz kalarak mekandan kovulmuştur. UETD gönüllüsü bayanın olayı arkadaşlarına anlatması üzerine restaurant, Alman polisleri tarafından korunmaya alınmıştır.
Mekan sahibi daha sonra açıklama yaparak olayın yaşandığı sırada restoranda olmadığını, bu tatsız ve yanlış
davranıştan dolayı üzgün olduğunu ifade ederek özür dilemiştir. Türk bayrağına hakaret eden çalışanın işine
son verildiğini kamuoyuna duyurmuştur.
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15) Tarih: 24.01.2018

Ülke: Almanya / Frankfurt am Main

Vaka: Frankfurt şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Eyüp Sultan Camii’ne gece yarısı PKK terör

örgütü yandaşları tarafından saldırı gerçekleştirilmiş, olay yerine bir de tehtid mektubu bırakılmıştır.

16) Tarih: 24.01.2018

Ülke: İrlanda / Dublin
Vaka: PYD/PKK yandaşı 40 kişilik bir grup İrlanda’daki Türk Büyükelçiliğine saldırı girişiminde bulunmuştur.
Olay, İrlanda polisinin elçilik çevresinde ek önlem almasıyla sona ermiştir.
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17) Tarih: 25.01.2018

Ülke: Almanya / Hannover

Vaka: Hannover şehrinde PYD/PKK yandaşlarınca DİTİB Halle Saale Camisi’ne saldırı düzenlenmiş, caminin

duvarlarına yabancı ve İslam düşmanlığı içeren mesajlar yazılmıştır. Ayrıca cami derneği Başkanı Ali Tetik’in
evinin duvarlarına Afrin hakkında siyasi mesajlar yanı sıra küfür ve tehdit içeren ifadeler yazılmıştır.
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18) Tarih: 25.01.2018
Ülke: Almanya / Stade Bützﬂeth,

Vaka: Hannover kentinde terör örgütü PYD/PKK yandaşları, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı

Stade-Bützﬂeth Ulu Cami’ye saldırı düzenlemiş, saldırıda caminin ve güneyindeki gençlik lokalinin camları
kırılmıştır. Caminin duvarına boyayla sloganlar ve tehdit mesajları yazılmıştır. Cami derneği yönetiminin şi-

kayeti üzerine polis, olayla ilgili soruşturma başlatmıştır.
Bu eylemler PKK “Apoistischen Gençlik Girişimi” tarafından internet sitesinde görüntü ve video ile itiraf edilmiştir.
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19) Tarih: 26.01.2018

Ülke: Almanya / Wilhelmsburg
Vaka: Almanya’nın Wilhelmsburg şehrinde PKK yandaşları SPD Hamburg Parlamentosu Milletvekili Michael
Weinreich’in ofisine boyalar ile saldırı düzenlemiş, ofiste büyük maddi hasara yol açmıştır.
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20) Tarih: 26 Ocak 2018

Ülke: Almanya / Stuttgart

Vaka: PKK yandaşları Stuttgart şehrinde bir Türk derneğine saldırı düzenlemiş, dernek binasını tahrip etmiştir.

21) Tarih: 26.01.2018

Ülke: Hollanda / Lahey

Vaka: Lahey kentinde Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği’ne saldırı düzenlenmiştir. Saldırı gece, yüz-

leri maskeli dört kişi tarafından yapılmış, derneğin ön ve yan cephesinde ki camlar kırılmıştır.
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22) Tarih: 26.01.2018

Ülke: Hollanda / Amsterdam
Vaka: PKK sempatizanları Zeytin Dalı Operasyonu protesto gösterisi sırasında onlarca PKK’lı Türk asıllı bir

taksi şoförüne saldırmış ve taksisinde oturan taksi şoförünü linç etmeye çalışmıştır. PKK’lılar araca bayrak direkleri ile saldırarak taksiye girmeye çalışmıştır. Polisin müdahalesi ile taksi şöförü PKK’lıların elinden kurtulabilmiştir.

23) Tarih: 27.01.2018

Ülke: Almanya / Köln

Vaka: 27 Ocak tarihinde Almanya’nın Köln kentinde yaklaşık 20 bin PKK’lının toplandığı Zeytin Dalı Hare-

katı’nı protesto gösterisi yapılmıştır. Polis ile yer yer çatışan PKK’lılar çevre esnafında büyük maddi hasara
yol açmıştır. 2000 polisin görev yaptığı mitingte polise saldıran iki PKK’lı tutuklanmıştır.

Yapılan açıklamada her dört müşteriden birinin Cumartesi günü şehirden uzak durduğu için maddi kaybın
milyonlarca Avro’yu bulduğu ifade edilmiştir. Kentteki mağazalarda küçükten büyüğe kadar %25 daha az
satış yapılmıştır. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (NRW) ticaret birliğinin tesbit ettiği rakamlara göre ortalama
harcamanın 50 € olduğu ele alınırsa, sadece Schildergasse’da 1,2 Milyon Avroluk kayıp olduğu tahmin ediliyor. Schildergasse, saatte yaklaşık 3400 müşteriyi ağırlarken, protesto gösterisinin olduğu saatlerde 12:0019:00 arası kabaca 24.000 potansiyel müşteri kaybı yaşanmıştır.
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24) Tarih: 28.01.2018

Ülke: Fransa / Bordeaux
Vaka: Terör Örgütü PKK/PYD yandaşları gece saatlerinde İslam Toplumu Milli Görüş’e (CİMG) bağlı camiye
saldırıda bulunmuştur. Yaşanılan olayda maddi hasar meydana gelmiştir.
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25) Tarih: 28.01.2018

Ülke: Hollanda / Amsterdam
Vaka: Schiphol havalimanında Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği operasyona yönelik izinsiz protesto gösterisi

düzenleyen ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerini açan terör destekçilerini Kraliyet Askeri Polisi

izlemekle yetinmiştir. Protestoculara karşı gelen bir vatandaşa ise müdahele edilmiştir. Terör destekçilerinin
havalimanında “Katil terörist Erdoğan, Afrin’i kurtarın” sloganları atarak operasyonun sivillere yönelik olduğu
algısını oluşturulmaya çalışılmıştır. Konuyla ilgili açıklama yapan Kraliyet Askeri Polisi basın sözcüsü, göstericilerin yarım saat sonra dağıldığını ve gözaltıların olmadığını bildirmiştir.
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26) Tarih: 28.01.2018

Ülke: İsveç / Stockholm
Vaka: Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerler için öğleden sonra düzenlenecek ‘Fetih Duası Programı’ ön-

cesinde UETD İsveç Bölge binasına terör örgütü PYD/PKK yandaşları tarafından saldırı yapılmıştır. Polisin inceleme başlattığı saldırıda binanın duvarına “Afrin”, “Apo”, “PYD”, ‘’YPG” ve “PKK” yazılmıştır.
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27) Tarih: 29.01.2018

Ülke: Almanya / Berlin

Vaka: Almanya’da bir grup PKK’lı, Berlin’de hükümet ve bakanlık sözcülerinin düzenli olarak yaptığı haftalık

basın toplantısını basmıştır. Basın toplantısının hemen başında salona giren, yüzleri maskeli 5 PKK’lı, terör
örgütü lehine dakikalarca propaganda yapmıştır. “Alman silahları, Alman parası, dünyanın her yerinde öldürüyor” diye bağıran militanlar, terör örgütünün Suriye’deki yapılanması PYD ve YPG’yi temsil eden paçavralar sallamıştır. Basın kartı olmadan girilemeyen Bundespressehaus’a 5 PKK’lının nasıl girdiği cevap
bulamayan sorular arasında. Protesto gösterisine Alman basın mensupları ve yetkililer bilinçli izin verdiği
güvenlik önlemleri göz önünde bulundurulduğunda güçlü bir olasılık.
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28) Tarih: 29.01.2018

Ülke: Almanya / Gelsenkirchen
Vaka: Almanya’nın Gelsenkirchen şehrinde 1000 PKK’lı ile Türk vatandaşları karşı karşıya gelmiştir. Polisin

ayırmaya çalıştığı kavgada yaralanan polis olmuştur.

29) Tarih: 30.01.2018

Ülke: İsviçre / Zürih
Vaka: Başkonsolos Asiye Nurcan İpekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bu sabah 03.09’da iki erkek
şahıs otoparkta bulunan konsolosluk aracımızı kundaklamak istedi. Aracımızı kundaklamaya yönelik saldırı

girişimi çok şükür başarısız oldu. Herhangi bir mal veya can kaybımızın olmaması sevindirici” dedi.
İpekçi, Başkonsolosluk güvenlik ataşesinin bu sabah yapılan rutin kontrolde olayın farkına vardığını belirterek, Zürih polisinin olay yerinde inceleme yaptığını kaydetti. Kamera kayıtlarının da mevcut olduğunu dile
getiren İpekçi, “Bu son 1 yıl içinde Başkonsolosluğumuza yapılan üçüncü saldırı. Maalesef daha önceki saldırıların faillerine ilişkin soruşturmada bir ilerleme sağlanamadı” diye konuştu.
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30) Tarih: 31.01.2018

Ülke: Almanya / Viersen
Vaka: Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Viersen kentinde, PKK/YPG/PYD yandaşları sabah namazı sırasında Yeni Camii’ye saldırı düzenlemiştir. Saldırıda, İslam Toplumu Milli Görüş (İGMG) teşkilatına

bağlı Viersen Camisi’nin camları kırılmış, cami tabelası sökülmeye çalışılmış ve kağıda yazılan notlar caminin
camlarına yapıştırılmıştır.
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31) Tarih: 31.01.2018

Ülke: Almanya / Aachen

Vaka: Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Aachen kentinde Eyüp Sultan Camii’sine sabahın erken saatlerinde saldırı
yapılmış, caminin kapısı kırılmış ve camlarına “Alman silahlarının gönderilmesi durdurulsun. Afrin yalnız değildir” notları yazılmıştır.
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32) Tarih: 02.02.2018

Ülke: Almanya / Salzgitter-Lebenstedt

Vaka: Salzgitter-Lebenstedt kentinde 600 PKK yandaşının eylemi sırasında aracıyla oradan geçen Türk

vatandaşı saldırıya uğramıştır. Terör yandaşları tarafından saldırıya uğrayan İbrahim Yıldız’ın aracında çocuklarının da bulunduğu belirtilmiştir.
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33) Tarih: 03.02.2018

Ülke: Hollanda / Lahey

Vaka: Hollanda’nın Lahey kentinde inşası süren Diyanet Vakfına bağlı Ahi Evran Camisi’ne kimliği belirsiz

kişilerce saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda, camiye ait panoda bulunan Türk bayrağının üzerine çarpı ve gamalı
haç işareti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı ifadeler yazılmıştır.
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34) Tarih: 03.02.2018

Ülke: İsveç / Stockholm

Vaka: Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliğine ait bir araca saldırı gerçekleşmiştir. Büyükelçilikten yapılan açık-

lamada, gece yarısı Büyükelçiliğin önünde park halindeki araca saldırı gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Saldırı
İsveç Dışişleri Bakanlığına ve polise bildirilmiştir.

35) Tarih: 05.02.2018

Ülke: Hollanda / Rotterdam

Vaka: Rotterdam kentindeki çarşı merkezinde terör örgütü PYD/PKK/YPG ﬂamaları ile gösteri yapan
PKK/PYD/YPG yandaşları çarşı merkezinde bulunan Türk vatandaşlarına saldırmıştır.
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36) Tarih: 05.02.2018

Ülke: İngiltere / Londra

Vaka: Londra’da PKK’ya destek için yürüyüş yapan PKK yandaşları, elinde Türk bayrağı olan Türk vatandaşına

ve eşine acımasızca saldırmış, linç etmeye kalkışmıştır.

37) Tarih: 05.02.2018

Ülke: Almanya / Darmstadt

Vaka: Darmstadt şehir merkezinde PKK yandaşlarının protesto eylemini uzaktan izleyen bir Türk vatandaşına,

kayıt yaptığı gerekçesi ile saldırılmıştır.

34

38) Tarih: 06.02.2018

Ülke: Almanya / Köln

Vaka: Köln’de bulunan DİTİB Genel Merkez Camii’ne Pixel Helper Vakfı üyeleri tarafından saldırı yapılmış,

caminin dış cephesine PKK/YPG/PYD’ye destek resimleri yansıtılmıştır. Pixel Helper twitterda paylaşımında

“siyasi İslam temsilcisi, ajanlık yaparak Alman hukukuna karşı gelen, elinde kılıç ile Kürdistan’a karşı savaşmayı
vaaz eden DİTİB’in yasaklanmasını talep ediyoruz” açıklamasında bulunmuştur.
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39) Tarih: 12.02.2018

Ülke: Almanya / Hamburg

Vaka: PKK/YPG/PYD yandaşları SPD’nin Hamburg teşkilat binasına girerek binanın dış cephesine ‚SPD’nin
elinde kan var‘ pankartı astı ve boyalı saldırı ile binaya zarar verdi. Eylemciler Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı
aleyhine sloganlar attı ve harekatta Alman silah ve teçhizatlarının kullanılmasını eleştirdi.
Hamburg çevik kuvvet polisinin müdahalesiyle binayı boşaltan PKK/PYD/YPG yandaşlarından ikisinin gözaltına alındığı, diğer dört eylemci hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.
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40) Tarih: 12.02.2018

Ülke: Avusturya / Viyana

Vaka: Avusturya’nın Viyana kentinde gösteri düzenleyen Abdullah Öcalan yandaşları polise ve sivillere sal-

dırdı. Çevredeki araçlara zarar verdi. Bir eylemci gözaltına alındı.
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41) Tarih: 15.02.2018

Ülke: Almanya / Mainz

Vaka: 15 Şubat tarihinde Almanya’nın Mainz şehrinde bulunan Selimiye Camii’ne PKK yandaşları tarafından

saldırı düzenlenmiştir. Camii içi ve dışı PKK sloganları yazılarak tahrip edilmiştir.
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42) Tarih: 17.02.2018

Ülke: Fransa / Marsilya

Vaka: PKK yandaşları gösteri için izin verilen alanı terk ederek türk kökenli insanların yoğun olan mahalleye
gidirek Türk vatandaşlarına saldırdılar.

Bir kahvede oturan kişilere saldırdılar. 200 kadar terör örgütü yandaşları dört kişiyi darp etti ve yaraladı.
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43) Tarih: 19.02.2018

Ülke: Almanya / Berlin

Vaka: PKK yandaşları 19 Şubat'ta Berlin-Schöneberg'de park halinde bulunan DİTİB'e ait aracı kundakladı.

Gece saat 2:50 sularında oradan geçen bir tanık aracın yandığını fark ederek itfaiye ve polise haber verdi.
DİTİB'e ait aracın yanında park eden başka bir araçta yangından hasar gördü.
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