TARSUS ÜNİVERSİTESİ
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Tarsus Üniversitesi’nde bulunan gizlilik dereceli birimleri
ve bu birimlerde çalışan yönergeye tabi olacak personeli tespit etmek, yönergeye tabi personel
ile ilk defa veya yeniden atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırmasının usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu yönerge; Tarsus Üniversitesi’nin gizlilik dereceli birimlerini ve bu birimlerdeki
belirtilen kadrolara ataması yapılacak personel ile fiilen bu görevleri yürütecek olan personeli
ve ilk defa veya yeniden atanacakları kapsar.
Dayanak
MADDE 3-Bu yönerge 12/04/2000 gün ve 24018 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
14/02/2000 tarih ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nin, 25 Ekim 2018 tarihli ve 30576 sayılı
Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren değişik 6’ncı maddesine göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu Yönergede adı geçen:
a) Üniversite
: Tarsus Üniversitesi’ni,
b) Rektör
: Tarsus Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato
: Tarsus Üniversitesi Senatosu’nu,
d) Arşiv araştırması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk
kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit
olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasını,
e) Güvenlik soruşturması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının,
kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi
bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki
durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden
araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesini, ifade eder.
Gizlilik Dereceli Birim
MADDE 5-Genel Sekreterlik, Personel Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği gizlilik dereceli
birimlerdir.
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılacak Personel
MADDE 6-Gizlilik dereceli birimlerde görev alacak Genel Sekreter, Genel Sekreter
Yardımcısı, Şube Müdürü, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri ve Avukatlar ile ilk defa veya
yeniden atanacaklar bu yönergeye tabidir.
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Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yenilenmesi
MADDE 7- Gerekli görülen hallerde atamaya yetkili amirin talebi üzerine güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırmasının yenilenmesini istenebilir.
Sorumluluk
MADDE 8- Bu yönerge kapsamındaki personel hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve
arşiv araştırması yapılması hususunda Personel Dairesi Başkanlığı sorumludur.
Değerlendirme Komisyonu
MADDE 9-Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen
verilerin değerlendirilmesi amacıyla gerektiğinde personelin gizlilik dereceli birimlerde
çalıştırılıp çalıştırılmamaları, yer değiştirerek bu görev devam edip etmemeleri ile 657 sayılı
Kanunun 48. maddesi kapsamında belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı gibi hususları incelemek
ve sonucunu sorumlu amirin takdirine sunmak üzere Rektör başkanlığında Personel Daire
Başkanı ve Hukuk Müşavirinden oluşan Değerlendirme Komisyonu kurulacaktır.
Değerlendirme Komisyonunun kararları gizlidir.
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 10- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 12/04/2000 tarihli ve 24018 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 11- Bu yönerge Tarsus Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilip yayınlandığı
tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12- Bu Yönerge Tarsus Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
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