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AMAÇ

MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesinde yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi 
olmaları halinde Devletin güvenliğinin, iç ve dış menfaatlerinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün 
zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli 
birim ve kısımları ile görevleri belirlemek, bu birim ve kısımlarda çalışacak personel ile Bingöl 
Üniversitesine ilk defa veya yeniden kamu hizmeti veya görevlerine atanacaklar hakkında 
yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının usul ve esasları belirlemektir.

KAPSAM

MADDE 2- Bu yönerge; Bingöl Üniversitesinin gizlilik dereceleriyle ilgili birim, kısım ve 
görevler ile hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak personelin 
belirlenmesi ve bunu yapacak mercileri kapsar.

DAYANAK

MADDE 3- Bu yönerge; 12 Nisan 2000 tarihli ve 24018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin değişik 6. maddesine dayanılarak 
hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 4- Bu yönergede geçen:

(a) Üniversite: Bingöl Üniversitesini,
(b) Rektör: Bingöl Üniversitesi Rektörünü,
(c) Değerlendirme Komisyonu: Rektörün Başkanlığında, Genel Sekreter, Personel Daire 

Başkanı ve Hukuk Müşavirinden oluşan komisyonu,
(d) Gizlilik Dereceleri: Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin önem 

derecesine göre sıralanması ve adlandırılması,
(e) Bilmesi Gereken: Bir gizli evrakı veya dokümanı ancak görevinden dolayı öğrenen, onu 

inceleyen, uygulayan ve korumaktan sorumlu bulananları,
(f) 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,

(g) 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.

GİZLİLİK DERECELERİNİN SINIFLANDIRILMASI

MADDE 5- 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 önemi 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 prestijini haleldar edecek veya 
yabancı bir devlete faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, 
gereç, tesis ve yerler için kullanılır.

(d)  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.

GİZLİLİK DERECELİ BİRİMLER

MADDE 6- Gizlilik dereceli birim/kısım ve görevlileri şunlardır.

Üniversitemiz tüm akademik ve idari birimleri ile bu birimlerde yürütülen görevler gizlilik 
dereceli yer ve görev olarak belirlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASINI YAPACAK 
MAKAMLAR İLE SORUŞTURMA VE ARAŞTIRMAYA TABİ PERSONEL VE 

UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YAPACAK MAKAMLAR

MADDE 7- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Rektörlüğün talebi üzerine ilgilinin 
ikamet ettiği Mahalli Mülki İdare Amirlikleri tarafından yapılır.



HAKKINDA GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI 
YAPILACAK PERSONEL

Madde 8- 

(a) Üniversiteye ilk defa veya yeniden kamu hizmeti veya görevlerine atanacaklar,
(b) Milli güvenliği doğrudan etkileyen stratejik önemi haiz kurum ve kuruluşların üst 

yöneticileri ile bu kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla yürütülen projelerde görev alan kritik 
önemi haiz personel hakkında Rektörlüğün talebi doğrultusunda ilgili kişinin yazılı 
muvafakati alınmak kaydıyla güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yaptırılır.

(c) Rektörün gerek gördüğü hallerde bu yönergenin 6.maddesinde belirtilenler hakkında,

 güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASININ YENİLENMESİ

Madde 9- Gerekli görülen hallerde Üniversitede görev yapan personel için Rektörlükçe 
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işleminin yenilenmesi istenebilir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASINDA İZLENECEK 
YÖNTEM

Madde 10- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri yaptırılırken veya yenilenmesi 
talep edilirken aşağıdaki yöntem izlenir.  

(a) Hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması/yenilenmesi talep edilen 
personel için Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınan adli 
sicil kaydı belgesi eklenerek ilgili Mahalli Mülki İdare Amirliğinden yazılı olarak 
talepte bulunulur. 

GİZLİLİĞE UYMA

Madde 11- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının her safhasında kesinlikle gizliliğe 
uyulur. Soruşturma ve araştırma sonucu bilmesi gerekenlerden başkasına açıklanmaz. Güvenlik 
soruşturması ve arşiv araştırması safhalarında görev yapacak kişiler Rektör tarafından yazılı 
olarak belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

SORUMLULUK

Madde 12- Bu yönerge kapsamında yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv 
araştırmasının yapılmasından ve takibinden Personel Daire Başkanlığı sorumludur. 

DEĞERLENDİRME ve DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Madde 13- 



1- Bu yönerge kapsamında yaptırılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması 
sonucunda elde edilen bilgilerin olumsuz olması halinde Değerlendirme Komisyonu;

(a) İlgililerin üniversitede ki göreve atanıp atanamayacağına ilişkin Rektörlük Makamına 
görüşünü bildirir.

(b) Mevcut personelin gizlilik dereceli birim, kısım ve yerlerde çalıştırılıp 
çalıştırılmayacakları, görev yeri değişikliği yapılıp yapılmayacağı, bulundukları göreve 
devam edip edemeyeceklerine ilişkin Rektörlük Makamına görüşünü bildirilir.

2- Değerlendirme Komisyonunun tutanakları ve kararları gizlidir.
3- Değerlendirme Komisyonunun sekretaryasını Personel Daire Başkanlığı yürütür.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Madde 14- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 
Araştırması Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

YÜRÜRLÜK 

MADDE 15- Bu yönerge Bingöl Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte 
yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 16- Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.


