Basın açıklaması 15.03.2010

Basın haberi No:2
Cinayet eylemi, Bulunulan yer Rosenheim sınırları.

Cinayet kurbanı silah kurşunuyla öldürülmüştür.
Görgü tanığı aranıyor
5.000.-Euro mükafaat konulmuştur
Rosenheim sınırları içerisinde edinilen bilgiye göre olay 14.03.2010
Cumartesi `yi Pazar `a bağlayan gece öldürülen şahıs, kafasından
ağır yaralı bir şekilde doğal koruma alanı içerisindeki Kesselsee
yakınındaki çevre yolunda bulunmuştur. Bulunan şahsın vurularak
yaralandığı anlaşılıyor. Şahıs kimliği 52 yaşında Münih de yaşayan
Türk vatandaşı Osman SARACUZ olarak teşpit edilmiştir.
Rosenheim kriminal dairesi olayı Şiddette bağlı bir eylem olarak
değerlendirdi ve buna bağlı olarak Şahit arıyor.
Araştırmayı Rosenheim kriminal dairesi ile Münih cinayet masası
görevlileri sıkı bir birliktelik içerisinde sürdürüyorlar. Münih Adlitıp
kurumunun yapmış olduğu otopsiye göre,52 yaşındaki şahıs kafasından
kurşunlanarak öldürülmüştür. Olayın geçtiği yer şu ana kadar tespit
edilememiştir.
Kriminal Polisin edindiği bilgiye göre maktül Cumartesi`yi Pazar` a
bağlayan gece Saat 23.00 sularında Münih Giesing`deki Sankt
Bonifatius Caddesi üzerindeki „Sansatu“ lokali yakınında olduğu ve daha
sonrasında büyük bir olasılıkla Rosenheimer Platz çevresinde
olabileceği tespit edilmiştir. Buradan sonra maktülün izi kaybedilmiştir.
Saat 00.20 sularında şahıs bır otosürücüsü tarafından Wasserburg a
bağlı Edling kasabası ile Albaching kasabası arasındaki RO 42 nolu
karayolunda Edling in 2 kilometre dışarısında Ağır yaralı olarak bulundu.
Şahıs baygın ve kafasındaki yaradan dolayı aşırı kanamalı bir durumda
yol kenarında sürücücülerin görebileceği bir şekilde yatıyordu.
Rosenheim Kriminal Polisinin tahminine göre şahıs Münih den bir araç
ile oraya getirilip ağır yaralı bir şekilde yol kenarına bırakıldı.
Hangi bir araç ile getirildiği ve hangi nedenlerden dolayı bu olayın
işlendiği daha bilinmiyor.
Wasserburg Hastanesinde yapılan bütün müdahelelere rağmen
52 yaşındaki şahıs sabaha karşı hayatını kaybetmiştir.
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Cinayet kurbanı
Osman SARACUZ
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Kurbanın Eşgali (Resme bakınız)
Şahıs, 52 yaşında, 158 cm boyunda göze çarpıcı bir şekilde Tıknaz, Kır şaclı, koyurenk
bıyıklı ve gözlüklü. Olay gecesi üzerinde açıkkahverengi ,yakası ve kolağzı Kürklü deri ceket,
siyah kot pantolon ve siyah topuklu yarım çizme giyiyordu.

Rosenheim Kriminal Polisin Halka soruları:
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Kim Osman SARACUZ ´u olay gecesi Cumartesi `yi Pazar´a
bağlayan(13./14.03.2010) gece, özellikle Münih Giesing, Sankt Bonufatius caddesi
veyahut Rosenheimer Platz çevresinde gördü?
Şahsın yanında başka kişilerde varmıydı?
Şahıs bir araba ile görüldümü?
Olası yol güzergahı olan Münih den, bulunan yere şu şekilde gidilmiş olabilir.
a) Wasserburger Landstraße (B304) Ebersberg üzerinden
b) Autobahn A 94 /Bundesstraße B 12 Hohenlinden istikametine doğru, daha sonra
yol ayrımından RO 42 (grafige bakınız) karayoluna doğru gidilmiş olabilir.
Bu güzergahlar üzerinde şüphe çekici birşey gören oldumu?
Şahsın bulunulduğu yerde (Kesselseestraße) tahmini 2 kilometre Edling den sonra,
Albaching e doğru gece yarısından sonra şüphe çekici birşey gören oldumu?
Kriminal Polisin Özellikle aranan arabadaki dikkat ettiği konu.
a) camı kurşun darbesi ile kırılmış bir araç.
b) camı herhangi bir darbe ile kırılmış bir araç.
c) içerisinde veya dışarısında kan lekesi bulunan bir araç.
Kim bize şahsın yaşantısı ve yakınları hakkında bilgi verebilir?

Lazım olan bilgileri Rosenheim Kriminal Polis dairesine Tel:08031/2000 veya
herhangi bir Polis Karakoluna bildirmenizi rica ederiz.
Şuçluyu yakalatana veya yakalanması için gerekli bilgiyi verene Bayerische
Landeskriminalamt tarafından

5.000 Euro Mükafaat
Verilecektir. Hukuki yoldan başvurulamaz.

