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15/06/2017                                         SENATO                                                2017/06-VII 

 

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  

 MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Bitlis Eren Üniversitesi’nde bulunan gizlilik 

dereceli birim ve yerleri tespit etmek, bu birim ve yerlerde çalışacak personel hakkında yapılacak 

güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının usul ve esaslarını belirlemektir. 

 Kapsam  

 MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Bitlis Eren Üniversitesi’nde bulunan gizlilik dereceli birim 

ve yerler ile bu birim ve yerlere atanacak personel için yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv 

araştırmasının usul ve esasları ve bunları yapacak mercileri kapsar. 

 Dayanak   

 MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 14/02/2000 tarih ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 6 ncı 

maddesi ve 676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 74 üncü maddesi ile değiştirilen 657 

Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 

Müdürlüğünün 14.12.2016 tarihli ve 2180/184509 sayılı yazısına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 Tanımlar  

 MADDE 4- (1)  Bu Yönergede adı geçen: 

  a) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini,  

  b) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü,  

 c) Gizlilik Dereceli Bilgi ve Belgeler: Bitlis Eren Üniversitesinin bütün birim ve 

yerlerinde yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğini, iç ve dış 

menfaatlerini, Ulusal varlığını ve bütünlüğünü zarara uğratabilecek veya tehlikeye dönüşebilecek 

mesaj, doküman, rapor, araç, gereç, tesis ve yerler hakkında kayıt edilmiş veya edilmemiş bilgi 

ve belgeleri, 

ç) Gizlilik Dereceli Yer: Gizlilik dereceli mesaj, doküman, rapor, bilgi, belge, araç, 

gereç ve tesisler ile korunmaması halinde iç ve dış milli menfaatlerimizin zarar görebileceği 

materyallerin muhafaza edildiği, bulundurulduğu ve bunların korunması için güvenlik tedbirleri 

alınmış olan her türlü dolap, kasa, oda ve sınırlandırılmış bölgeyi, 

d) Gizlilik Dereceleri: Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgi ve 

belgelerin önem derecesine göre sıralanması ve adlandırılmasını, 

e) Bilmesi Gereken: Bir gizli evrakı veya dokümanı ancak görevinden dolayı öğrenen, 

onu inceleyen, uygulayan ve korumaktan sorumlu bulunanları,  

f) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından 

halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil 

kaydının ve hakkında herhangi bir tehdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasını, 

yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile 

ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle 

saptanması ve değerlendirilmesini, 

g) Mesaj: Açık veya kapalı olarak her türlü haberleşme araçları ile gönderilmek üzere 

hazırlanmış bilgi veya haberleri, 

            ğ) Doküman: Mesaj dışında kalan her türlü yazılı, basılı veya teksir edilmiş kitap, dergi, 

broşür, etüt, mektup, program, emir, mumlu kâğıt, kroki, plan, harita, film, fotoğraf, teyp ve 

videokaseti, manyetik bant, disket, CD ve benzeri diğer belgelerle kayıt edilmiş veya kayıt 

edilmemiş her türlü bilgi ve belgeleri içeren materyalleri, 

 h) Yıkıcı ve bölücü faaliyet: Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 

bozmayı, Devletin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmeyi, temel hak ve hürriyetleri yok 

etmeyi hedefleyen faaliyetleri,  

ifade eder. 
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Gizlilik Derecelerinin Sınıflandırılması  

MADDE 5- (1) Gizlilik dereceleri aşağıda belirtildiği şekilde dört sınıfa ayrılır: 

 a) Çok Gizli: Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve 

izinsiz açıklandığı takdirde Devletin güvenliğine, Ulusal varlık ve bütünlüğe, iç ve dış 

menfaatlerimize hayati bakımdan son derece büyük zararlar verecek, yabancı bir devlete faydalar 

sağlayacak ve güvenlik bakımından Olağanüstü öneme haiz mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, 

tesis ve yerler için kullanılır. 

 b) Gizli: Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz 

açıklandığı takdirde Devletin güvenliğine, Ulusal varlık ve bütünlüğe, iç ve dış menfaatlerimize 

ciddi şekilde zarar verecek, yabancı bir devlete faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, 

doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır. 

 c) Özel: İzinsiz açıklandığı takdirde, Devletin menfaat ve prestijine ciddi şekilde zarar 

verebilecek veya yabancı bir devlete faydalar sağlayabilecek nitelikte olan mesaj, rapor, 

doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır. 

 ç) Hizmete Özel: Kapsadığı bilgi itibarıyla çok gizli, gizli veya özel gizlilik dereceleri ile 

korunması gerekmeyen fakat bilmesi gerekenlerden başkası tarafından bilinmesi istenmeyen 

mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır 

           Gizlilik Dereceli Birimler, Yerler, Bürolar ve Görevler 

           MADDE 6- (1) Gizlilik dereceli bürolar ve görevler şunlardır:  

a) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı sistem odaları, 

b) Personel Daire Başkanlığı sicil arşivi, 

c) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı not bürosu, 

ç)  İdari ve Mali İşler Daire Başkalığı satın alma bürosu, 

d) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı satın alma bürosu, 

e) ÖSYM ve AÖF Koordinatörlük büroları, 

f) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Harita Mutemetliği (Harita Genel 

Komutanlığından alınan haritalar için)  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv  

Araştırmasını Yapacak Makamlar ve Uygulanacak Esaslar 

 

Güvenlik Soruşturmasını Talep Edecek ve Yapacak Makamlar 

  MADDE 7- (1) Güvelik soruşturması ve arşiv araştırması ekteki form doldurularak 

Rektörlüğün talebi üzerine, ilgilinin ikametgâhının bulunduğu Mahalli Mülki İdare Amirleri 

tarafından yapılır. (Ek-1 Form) 

Güvenlik Soruşturması ve Arşivi Araştırmasında İzlenecek Yöntem  

 MADDE 8- (1) Bitlis Eren Üniversitesinin Akademik ve İdari birimlerinde görevli 

personel için yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında aşağıdaki yöntem 

izlenir: 

  a) Rektörlük Makamınca hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması istenilen 

personel için Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden temin edilecek, adli sicil 

kaydı, nüfus cüzdanı/kimlik kartı örneği ile birlikte, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması 

Formunun bir örneği İl Valiliğine (Emniyet Müdürlüğüne) gönderilir. Bir örneği de kişinin kendi özlük 

dosyasında saklanır. 

            b) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması işlemi  “GİZLİ” Gizlilik derecesine göre 

yürütülür. Sonuçları bilmesi gereken kişilerden başkasına kesinlikle açıklanamaz. 

            Hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılacak Personel  

            MADDE 9- (1) Yönergenin 6 ncı maddesi kapsamında haklarında Mülki İdare 

Amirlikleri tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak personel şunlardır: 

 a) Üniversite kadrolarına açıktan atanacak akademik ve idari personel, 

 b) Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Araştırma Merkezi Müdürleri,  

            c) Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Sekreterleri, 
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            ç) Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bağlı sistem odalarında görevlendirilen personel, 

            d) Personel Daire Başkanı ve sicil arşivinde çalışan personel, 

e) Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve not bürosunda çalışan personel, 

f) İdari ve Mali İşler Daire Başkanı ve satın alma bürosunda çalışan personel, 

g) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı ve satın alma bürosunda çalışan personel, 

ğ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı ve satın alma bürosunda çalışan personel, 

h) Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve satın alma bürosunda çalışan personel, 

i) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı ve satın alma bürosunda çalışan personel, 

            j) ÖSYM ve AÖF Koordinatörlük bürolarında görev alacak personel, 

            k) Harita Genel Komutanlığından alınacak olan haritalar için görevlendirilen harita 

mutemedi. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

 

            Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında Araştırılacak Hususlar  

            MADDE 10- (1) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar 

şunlardır: 

 a)  Kimlik kontrolü, kimlik bilgilerinin doğruluk derecesi, uyruğu, geçmişte yabancı bir 

Devletin uyruğuna girip girmediği, 

 b) Kolluk Kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, Kolluk Kuvvetlerinin ve 

istihbarat ünitelerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında 

bir tahdidin olup olmadığı, 

 c) Yıkıcı faaliyetlerde bulunup bulunmadığı,  

 ç) Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde Kumara, 

Uyuşturucuya, İçkiye, Paraya ve aşırı şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, Ahlak ve adaba 

aykırı davranıp davranmadığı, 

 d) Sır saklama yeteneğinin olup olmadığı. 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Yenilenmesi  

Madde 11 – Gerekli görülen hallerde atamaya yetkili amirin talebi üzerine süre 

sınırlaması olmaksızın Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının yenilenmesi istenebilir.  

            Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Sonucunun Değerlendirilmesi  

            MADDE 12- (1) Yaptırılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda elde 

edilen bilgilerin olumsuz olması halinde, personelin gizlilik dereceli birimlerde çalıştırılıp 

çalıştırılmayacakları, görev yeri değişikliği yapılıp yapılmayacağı, bulundukları göreve devam 

edip etmeyecekleri gibi durumları incelemek ve gerektiğinde inceletmek ve sonucu Rektörün 

takdirine sunmak üzere Rektör tarafından görevlendirilecek bir Rektör Yardımcısı başkanlığında 

Personel Daire Başkanı ve Hukuk Müşavirinden oluşan “Değerlendirme Komisyonu” kurulur. 

                        (2)  Değerlendirme komisyonun çalışma tutanakları ve kararları gizlidir. 

 Sorumluluk 

            MADDE 13- (1) Bu yönerge kapsamındaki personel hakkında, güvenlik soruşturması ve 

arşiv araştırması yapılması hususunda Personel Dairesi Başkanlığı sorumludur.  

 Hüküm Bulunmayan Haller  

 MADDE 14 (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Güvenlik Soruşturması ve 

Arşiv Araştırması Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

              Yürürlük  

              MADDE 15- (1) Bu yönerge Bitlis Eren Üniversitesi Senatosunun ../../2017 tarihli ve   

2017/.. sayılı toplantısında kabul edilerek, bu tarihte yürürlüğe girmiştir. 

              Yürütme  

              MADDE 16- (1) Bu Yönerge Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 
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Ek: 1  
 

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU 

 

3-ÖĞRENİM DURUMU:                                                                                                                 TARİHTEN-

TARİHE 
(EN SON BİTİRDİĞİ ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEKYÜKSEKOKULUN ADI VE YERİ)              

...... /......                                            
 

4-AİLEYE DAİR BİLGİLER  

 SOYADI-ADI 
DOĞUM YERİ 

VE TARİHİ 
UYRUĞU YAŞAYALARIN ADRESİ 

Babasının      

Annesinin        

Eşinin        

Kardeşlerinin        

(18 Yaşından        

Olanlar)     

 

5-EN SON ÇALIŞTIĞINIZ YER: 

İŞİN ÇEŞİDİ TARİHTEN-TARİHE İŞVERENİN ADRESİ AYRILIŞ NEDENİ 

    

 
6-HAKKINIZDA VERİLMİŞ BULUNAN MAHKÛMİYET KARARI VEYA HALEN DEVAM EDEN CEZA DAVASI 

BULUNUP-BULUNMADIĞI.  

                                                    VAR:                                          YOK: 

 

Yukarıdaki Bilgilerin Doğru Olduğunu Bildiririm.                                      Tarih ve İmza 

 

           
NÜFUS CÜZDANI/KİMLİK KARTI SURETİ 

NÜFUS CÜZDANI/KİMLİK KARTI SURETİNİ ONAYLAYANIN 

 

SOYADI  ADI  __GÖREVİ      _ _İMZA         MÜHÜR  TARİH 

 

 
* BU FORM BİLGİSAYAR İLE DOLDURULACAK, ANLAMSIZ KISALTMALAR YAPILMAYACAKTIR.  

ADI VE SOYADI :  

FOTOĞRAF İKAMETGÂH (MERNİS) ADRESİ : 

HALEN OTURMA ADRESİ : 

T.C.KİMLİK NO : KÖYÜ                        : 

SOYADI  : CİLT NO                    : 

ADI                            : SIRA NO                : 

BABA ADI                   : AİLE SIRA NO               : 

ANA ADI                     : VERİLİŞ SEBEBİ     : 

DOĞUM YERİ               : VERİLİŞ TARİHİ      : 

DOĞUM TARİHİ            : SERİ NOSU                : 

MEDENİ HALİ               : KAYITLI OLDUĞU 

NÜFUS İDARESİ   
: 

UYRUĞU                       : 

DİNİ                            : ASKERLİK HİZMETİ : 

İLİ                              : a)Başlama Tarihi          : 

İLÇESİ                       : b)Terhis Tarihi          : 

MAHALLESİ            : CEZALAR                 : 
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* Kardeş sayısı için ayrılan bölümün yetersiz olması durumunda satır eklemek suretiyle ilave yapılabilir.  

* Formun birden fazla sayfaya taşması durumunda sayfaların alt kısmı ilgili tarafından paraflanarak onaylanacaktır.  
 


