
 

Mahkeme  : İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi 

Duruşma Tarihi :  29.12.2021 

Özet  

17 Haziran 2021 tarihinde, HDP İzmir İl Başkanlığı’na silahlı saldırı düzenleyerek parti çalışanı 

Deniz Poyraz’ı katleden sanık O.G.  hakkında “tasarlayarak öldürme, işyeri dokunulmazlığını 

ihlal etme, siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyalara 

zarar verme” suçlamalarıyla dava açıldı. Olay akabinde soruşturma aşamasında şüpheli 

tutuklanmış ve davanın ilk duruşması 29.12.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.  

 

Duruşma Öncesi 

 

Duruşmanın görüleceği mahkeme salonunun küçük olması nedeniyle duruşma İzmir 13. Ağır 

Ceza Mahkemesi’nin salonuna taşınmıştır ancak, buna rağmen çok sayıda avukat ve davayı 

takip etmek isteyen kişinin duruşma salonuna girebilmesi çok zor olmuştur. 

Duruşma Sırasında 

 

Birçok baro başkanının, STÖ temsilcisinin, HDP üyesi ve birçok başka siyasi parti 

temsilcisinin, kadın örgütü temsilcilerinin, milletvekillerinin ve yüzlerce avukatın, katılımıyla 

duruşma büyük salonda başladı. Sanığın ailenin çok yakınına oturtulması duruşma salonunda 

gerginliğe neden oldu. Deniz Poyraz 'ın yakınları, siyasi partiler, stö'ler ve barolar katılma talebi 

bulunarak kimlik tespiti ile duruşma başlamıştır. 

Duruşma salonunda birçok sayıda jandarma ve polis üniforma ve silahıyla duruşma salonunda 

bulunmaktaydı. Avukatların talebi üstüne, duruşma salonunda bulunan silahlı polislerin 

duruşma dışında çıkarılmasına, jandarmanın da şarjörlerini çıkarmalarına ilişkin mahkeme 

tarafından karar verildi. 

Aile avukatı “dün İstanbul Hdp Bahçelievler ilçe binasına da benzer bir şekilde silahlı bıçaklı 

bir saldırı gerçekleşti. Biz bunun bugün huzurda görülen davada Denizi  katleden sanığa  bir 

selam bir saygı duruşu olduğunu düşünüyoruz ve  bu dün yaşanan saldırı  davanın ilk 

aşamasından bu yana dile getirdiğimiz olayın organize bir olay olduğu arka planının olduğu 

iddiamızı da güçlendirmiştir. Yaşam hakkının ihlali durumunda, devletlerin koruma 

yükümlülüğü, saygı gösterme yükümlülüğü ve etkin soruşturma yükümlülüğü vardır. En temel 

hak olan yaşam hakkının ihlalinin demokratik usullere uygun olarak etkili bir şekilde 

soruşturulması gerekir” 

Duruşma sırasında sanık O.G. Deniz Poyraz’ın akrabalarına cinsiyetçi küfürler etmiş ve 

duruşma salonunda tartışmalar büyüyerek gerginlik yükselmiş ve bu nedenle duruşmaya ara 

verilmiştir. Duruşma arasında O.G.’nin tutulduğu cezaevine geri götürüldüğü bildirilmiştir. 

Mahkeme heyeti müştekilerin beyanlarını, baro başkanlarının ve STÖ temsilcilerinin 

beyanlarını almadan sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 24 Ocak 

2022 tarihine erteledi. 

 

https://twitter.com/hashtag/DenizPoyraz?src=hashtag_click

