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29/11/2017 günü sabah saatlerinde Kastamonu Merkez Bürme Köyü Kuzören
Mahallesi'nde ikamet eden Fazıl Çataloğlu ve Ahmet Çataloğlu'na ait evlerde yangın çıktığı,
her iki evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği, Fazıl Çataloğlu ile birlikte yanan
evde ikamet eden Sebahat, Şengül, Emin ve Serdar Çataloğlu'nun yangın sonrasında tüm
aramalara rağmen bulunamadıkları, meydana gelen olayın kamuoyunu yakından
ilgilendirmesi, soruşturmayı yanlış yönlendirebilecek çeşitli söylentilerin halk üzerinde
olumsuz etkileri de değerlendirilerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bir basın
açıklaması yayınlama ihtiyacı duyulmakla;
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturmada
soruşturmanın selameti için dosyada kısıtlılık kararı alınarak gizlilik içerisinde soruşturma
yürütülmüş gelinen son aşamada şüpheli ifadeleri ve delillerin büyük bir kısmı toplanarak
dosyadaki kısıtlılık kararı bugün itibariyle kaldırılmış olmakla soruşturma sırasında
tutuklanan şüphelilerin alınan ikrar yollu savunmaları ve yer göstermeler ışığında olayın
hayvan hırsızlığı amacıyla olay yerine gelen şüphelilerin, gece vakti uyanarak direnmeye
kalkan ev ahalisine yönelik tabanca ve tüfeklerle ateş ederek öldürdükleri, daha sonra da evin
içerisinde Fazıl, Sebahat, Şengül, Emin ve Serdar Çataloğlu'nu yakarak cesetleri ortadan
kaldırmaya çalıştıkları, olay sırasında bir kısım hayvanların telef olduğu gibi bir kısmını da
olay yerinden kaçırırken fiziki imkansızlık nedeniyle olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra terk
etmek zorunda kaldıkları, soruşturma sırasında yapılan aramalarda maktullerin evinden alınan
bir kısım eşyanın şüphelilerin evlerinin eklentilerinde ele geçirildiği, en son aramalarda diş
protezi olan Sebahat'a ait olduğu değerlendirilen protez kalıntıları ve implant dişi olduğu
tespit edilen Fazıl'a ait olduğu değerlendirilen implant diş parçalarınında olay yerinde ele
geçirilmesi ile Fazıl, Sebahat, Şengül, Emin ve Serdar Çataloğlu'nun cesetlerinin olay yerinde
yakılarak yok edildiği anlaşılmakla bugün itibariyle arama faaliyetlerine son verilmiş olup
tutuklu olan üç şüpheli şahıs dışında olaya dahli bulunan başkaca şüpheli şahıslar
bulunmadığı gibi göz altında veya tutuklu başkaca kimse bulunmadığı, olayla ilgili namus,
define, husumet vs. gibi amaçlarla suçun işlendiğine dair birçok iddialar ortaya atılmış ise de
bunların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır.
Yapılan soruşturma sırasında şüphelilerin karıştıkları 4 adet farklı hırsızlık olayı da
aydınlatılmış olup bu suçlardan dolayı haklarında ayrıca soruşturmalar yürütülmektedir.
Silahlarla ilgili kriminal raporlar ile ceset kalıntıları üzerindeki ayrıntılı Adli Tıp Kurumu
tarafından düzenlenecek raporların ikmali beklenmekte olup ceset kalıntıları işlemler bittikten
sonra yakınlarına teslim edilecek olup en kısa sürede kamu davası da açılarak şüpheliler yargı
önüne çıkartılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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