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BASIN AÇIKLAMASI
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, bugün bir kısım ulusal medya organlarında
“Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü” vb. başlıklı haberlerin yer aldığı, meydana
gelen olayın kamuoyunu yakından ilgilendirmesi nedeni ile kamuoyunun doğru
bilgilendirilmesi için bir basın açıklaması yayınlama ihtiyacı duyulmakla;
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturmada, söz
konusu yangında Fazıl Çataloğlu ve Ahmet Çataloğlu'na ait birbirine yakın olan evlerin
tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği, Fazıl Çataloğlu ile birlikte aynı evde ikamet eden
Sebahat, Şengül, Emin ve Serdar Çataloğlu'nun yangın sonrasında tüm aramalara rağmen
bulunamadıkları, arama çalışmalarının halen devam ettiği, yangın enkazında yanmış halde bir
ceset bulunduğu, cesedin mevcut hali ile kimliğinin teşhisi mümkün bulunmadığından gerçek
kimliğinin tespiti için Adli Tıp Kurumu tarafından DNA incelemesi yapılmakta olduğu,
yürütülen soruşturma kapsamında halen birbiri ile akraba 3 şüpheli şahsın tutuklandığı,
şahısların ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın devam ettiği, gözaltında veya tutuklanmış
başka şahısların bulunmadığı, yangın sonrası kaybolan 5 kişilik aileyi arama çalışmalarının
aradan geçen zaman ve soruşturmada elde edilen bilgiler doğrultusunda ölmüş oldukları
değerlendirilerek aramaların sürdürüldüğü, olay çok yönlü olarak soruşturulmakta ve her
ayrıntı değerlendirilmekle birlikte soruşturmanın içeriğine yönelik veya soruşturmanın
akıbetini etkileyecek türde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı gibi toplumda yanlış
anlamalara neden olabileceği, gizli olarak yürütülen soruşturmada elde edilecek bilgilerin
açıklanabilir hale gelmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığımız Medya İletişim Bürosu
aracılığı ile bu bilgilerin paylaşılacağı bunun dışındaki bilgilere halkımızın itibar etmemeleri,
olayla ilgili ayrıca bir gelişme olduğunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacağı, toplumun
doğru bilgilendirilmesi, yanlış anlaşılmaların önlenmesi açısından iş bu açıklamanın
yapılması gerekli görülmekle kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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