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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı
ile 10/02/2015 tarihinde toplandı.

..........eski hâlen ........... Hâkimi (......) ............. hakkında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu Üçüncü Dairesinin (..../.....) sayılı soruşturma evrakı ile ../../......tarih ve ...../...../.... sayılı
soruşturma izni üzerine ........ Cumhuriyet Başsavcısı ............................. Tarafından düzenlenen
.../.../..... tarihli fezleke ile eki evrakı havi Dairemizin ....../.... sayılı dosyası incelendi.

Hâkim .................................. hakkında yapılan soruşturma:
Müştekinin, kendisi hakkında Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu tarafından başlatılan

disiplin soruşturması kapsamında tanıklık yaptığını, savunmasında bildireceği hususların somut
delilleri olduğunu bildirerek ................. Askerlik Şube Başkanlığına yazdığı yazıda yurt dışı işçi
statüsünde faydalanan müştekinin askerlik hizmetini usulüne göre ve süresinde yerine getirmemesi
ile ilgili olarak yapılan tespit, soruşturma ve işlemlere ilişkin belgelerin onaylı birer örneğinin
gönderilmesini talep etmek suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği, kişisel verileri elde etmeye
çalıştığı, mağduriyete neden olduğu,

Konularından ibarettir.

Hâkim .................................... savunmasında özetle;
Hakkında yürütülen soruşturmaya esas olmak üzere müştekinin askerlik bilgilerini Bilgi

Edinme Kanunu çerçevesinde talep ettiğini, bu bilgilerin özel hayata dair olmadığını, eyleminin
usul ve yasaya uygun bulunduğunu beyan etmiştir.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
............... eski hâlen .......... Hâkimi (........) ....................................'ya isnat olunan

eylemlere ilişkin soruşturma dosyasının incelenmesi sonucunda; Dosya içindeki tüm bilgi ve
belgeler birlikte değerlendirildiğinde: adı geçene isna edilen ve kovuşturma gerektirmeyen
eylemlerin disiplin cezasını gerektirdiğine dair savunmanın aksini kanıtlar mahiyette delil
içermediği, bu yönüyle muahezeyi gerektirecek nitelik ve ağırlıkta olmadığı, anlaşılmakla; 2802
sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 87'inci maddesi uyarınca soruşturma evrakının işlemden
kaldırılmasına oy birliği ile,

6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 33'üncü maddesi uyarınca
kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesine
yeniden inceleme isteminde bulunulabileceğine,

10/02/2015 tarihinde karar verildi.
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