
 

YÜRÜRLÜĞE İLK DEFA GİRECEK MEVZUATA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TABLOSU 

Doküman No FRM-0376 

Yayın Tarihi 15.04.2020 

Revizyon Tarihi - 

Revizyon No 0 

 

 

Adres : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 74100 Merkez / BARTIN Telefon 
İnternet Adresi 

E-Posta 

: 
: 
: 

0378 223 55 00 
www.bartin.edu.tr 
info@bartin.edu.tr 

Sayfa 1 / 12 

 

(Form No: FRM-0003, Revizyon Tarihi: -, Revizyon No: 0)  

Doküman Türü 
☒ Kanun ☐ CB Kararnamesi ☐ CB Kararı ☐ Tebliğ 

☐ Yönetmelik ☐ Yönerge ☐ Esas ve Usul ☐ Sözleşme/Protokol 

Doküman Adı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi 
 

MADDE GEREKÇESİ MADDE METNİ 
MADDE 1- Amaç ve kapsam maddesidir. 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Kanun, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının 

yapılmasına ve elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeleri, 

kimler hakkında yapılacağını, araştırma konusu edilecek bilgi ve belgelerin 

neler olduğunu, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağını, hangi mercilerin 

soruşturma ve araştırma yapacağını, değerlendirme komisyonunu, veri 

güvenliği ile verilerin saklanma ve silinme sürelerini düzenlemektedir.  
MADDE 2- Tanımlar maddesidir.  

Madde ile kanunda geçen bazı ifadelerin hangi anlamda kullanıldığı 

netleştirilerek açıklanmıştır. Kurum ve kuruluş tanımına, kamu kurum 

ve kuruluşu niteliğinde olmayan ancak yüksek teknoloji gerektiren 

ar-ge faaliyetleri, bilişim teknolojileri ve savunma sanayi gibi milli 

güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis ve 

hizmetlerin yerine getirilmesinde rol alan diğer kurum ve 

kuruluşlar da dâhil edilmiştir.  

Ayrıca Kanunda geçen “üst kademe kamu yöneticisi” ibaresinin ne 

anlama geldiğine dair bir tereddüt oluşmaması için Anayasanın 104 üncü 

maddesi ile uyumlu olarak Cumhurbaşkanınca ilgili Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesine göre atanacak yöneticiler şeklinde net bir 

belirlemeye gidilmiştir. 

 

Tanımlar 
MADDE 2- (1) Bu Kanunda geçen; 
a)Değerlendirme Komisyonu: Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması 

sonucunda elde edilen verilerin göreve atanma yönünden  

b)Kurum ve kuruluş: Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması 

yapılmasını talep eden kamu kurum ve kuruluşları ile milli güvenlik açısından 

stratejik önemi haiz birim, proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren diğer kurum 

ve kuruluşu, 

c)Üst kademe kamu yöneticisi: Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 

atanmalarına ilişkin usul ve esaslar üst kademe kamu yöneticisi olarak 

belirlenmiş olanı, 

ifade eder. 
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MADDE 3- Madde ile hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması 

yapılacak kişiler belirlenmiştir. Arşiv araştırması, statüsü veya 

çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden 

memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar için yapılacaktır. 

Ayrıca, madde ile sayılan kamu hizmeti kadro ve pozisyonlarının 

kritik ve stratejik önemi haiz olduğu değerlendirildiğinden, bunlara 

güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının birlikte yapılması 

imkanı verilmiştir. Bu maddede ayrıca belirtilmiş olmasa bile, özel 

kanunlarda arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması öngörülen başka 

kadro ve pozisyonlar olabileceği vurgulanmıştır. Nitekim 2802 sayılı 

Hâkimler ve Savcılar Kanunu gibi bazı kanunlarda bu yönde özel 

hükümler bulunmaktadır. 

 

Kanunda geçen “üst kademe kamu yöneticisi” ibaresinin ne anlama 

geldiğine dair bir tereddüt oluşmaması için Anayasanın 104 üncü maddesi 

ile uyumlu olarak Cumhurbaşkanınca ilgili Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesine göre atanacak yöneticiler için Kanunun 2 nci maddesinde 

tanımlama yapılmıştır. Madde ile, üst kademe kamu yöneticileri, özel 

kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına 

tabi tutulan kişiler ile milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz 

birim, proje, tesis, hizmetlerde istihdam edilenler hakkında statüsü 

veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın güvenlik soruşturması ve 

arşiv araştırması yapılması öngörülmektedir. 

 

Maddede belirtilen gizlilik dereceli birimler ile kurum ve 

kuruluşlarda yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde 

Devletin güvenliğini, iç ve dış menfaatlerini, ulusal varlığım ve 

bütünlüğünü zarara uğratabilecek veya tehlikeye düşürebilecek 

mesaj, doküman, rapor, araç, gereç, tesis ve yerler hakkında kayıt 

edilmiş veya edilmemiş bilgi ve belgelerin bulunduğu yerler 

Hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaklar 
MADDE 3- (1) Arşiv araştırması statüsü veya çalıştırma şekline bağlı 
olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine 
atanacaklar hakkında yapılır. 
(2) Kurum ve kuruluşlarda, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları 
halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğünün, iç ve dış 
menfaatlerinin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve 
belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile Milli Savunma Bakanlığı, 
Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat 
teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve 
tutukevlerinde çalışacak personel, üst kademe kamu yöneticileri, özel 
kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan 
kişiler ile milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim,  proje, tesis, 
hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam 
edilenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılır.  
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kastedilmektedir.  

Bu tür yerlerde gizlilik dereceli mesaj, doküman, rapor, araç, gereç ve 

tesisler ile korunmaması halinde iç ve dış menfaatlerimizin zarar 

görebileceği materyallerin muhafaza altında tutulması ve bunların 

korunması için özel güvenlik tedbirlerinin tüm yönleriyle alınması bir 

zorunluluktur. 

MADDE 4- Madde ile arşiv araştırmasının kapsamı belirlenmiştir.  
Arşiv araştırması, 
-Kişinin adli sicil kaydının, 

-Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, 

-Kişi hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, 

-Kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararları ve 4/12/2004 tarihli 

ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesinin 

beşinci ve 231 inci maddesinin onüçüncü fıkraları kapsamında 

alman kararlar ile kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış olan 

soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguların, 

mevcut kayıtlardan tespit edildiği bir araştırmadır. 

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuat 

gereğince hakkında kamu görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş 

memurluktan çıkarma cezası olup olmadığının araştırılması da 

kamu görevlerine uygunluk değerlendirmesine önemli bir katkı 

sağlayacağından araştırma kapsamına alınmıştır. 

Arşiv araştırması 
MADDE 4-(1) Arşiv araştırması; 
a)Kişinin adli sicil kaydının, 

b)Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, 

c)Kişi hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının,  

ç)Kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararları ve 4/12/2004 tarihli ve 5271 

sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesinin beşinci ve 231 inci 

maddesinin onüçüncü fıkraları kapsamında alınan kararlar ile kişi hakkında 

devam eden veya sonuçlanmış olan soruşturma ya da kovuşturmalar 

kapsamındaki olguların, 

d)Hakkında kamu görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan 

çıkarma cezası olup olmadığının, 

mevcut kayıtlardan tespit edilmesidir.  

MADDE 5- Madde ile güvenlik soruşturması kapsamında bakılacak 

hususlar düzenlenmiştir. Buna göre; arşiv araştırması kapsamında 
bakılan hususlar aynen güvenlik soruşturması kapsamında da 

bakılacak olup buna ilave olarak araştırmaya dâhil edilecek 
hususlar madde de açıkça sayılmıştır. 

Güvenlik soruşturması 
MADDE 5-(1) Güvenlik soruşturması, arşiv araştırmasındaki hususlara ilave 
olarak kişinin; 
a)Görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat 

ünitelerindeki olgusal verilerinin,  
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Bazı nitelikli kamu görevlerinin gerektirdiği özelliklere etki edebilecek 

olması nedeniyle güvenlik soruşturmasına tabi olan kamu görevlilerinin 

eşi ile birinci derece kan ve sihri hısımları ile sınırlı kalmak kaydıyla 

araştırma yapılabilmesi de öngörülmüştür. 

Bu maddenin (a) bendi gereğince ulaşılacak veriler kişi hakkındaki kolluk 

kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki tüm veriler değildir. Burada iki tür 

sınırlamaya gidilmiş olup ilki bu verilerin yürütülecek kamu 

görevinin gerektirdiği niteliklerle bir ilgisinin bulunması gereğidir. 

İkincisi ise söz konusu verilerin olgusal olmasıdır ki bundan amaç 

verilerin yorum içermeyen, somut, gözlemlenebilir vakıalara 

dayanmasıdır. 

Bu maddenin (c) bendinde belirtilen terör örgütleri, hukuk 

sistemimizde içinde kesinleşmiş yargı kararı ile anayasal düzene 

karşı suç işlediği sabit görülen örgütleri ifade etmektedir. Bu 

şekildeki örgütlerle eylem birliği, irtibat ve iltisak içinde olmak aynı 

zamanda anayasal sisteme karşı da bir tavır almak anlamını da 

içerdiğinden anayasal sistemin korunmasında rolü bulunan kamu 

görevlilerinin atanmalarında özellikle bu hususun araştırılması 

anayasal sistemin korunabilmesi açısından da bir güvence 

oluşturacaktır. 

Bu maddenin (c) bendinde yer alan “irtibat ve iltisak” ibareleri ilk anda 

genel bir kavram gibi görünse de belirsiz ve öngörülemez nitelikli ifadeler 

olduğu söylenemez. Nitekim bu “irtibat ve iltisak” ibareleri uygulamada 

Anayasa Mahkemesinin 14/11/2019 tarihli ve E.2018/89, 

K.2019/84 sayılı kararında belirtildiği gibi yargı içtihatları ile 

somutlaşmıştır. 

Terör eylemlerinin millî güvenliği ve devletin ülkesi ve milletiyle 

bölünmez bütünlüğünü hedef aldığı gözetildiğinde terör örgütlerine 

iltisakı yahut bunlarla irtibatı olup olmadığının güvenlik soruşturması 

kapsamında araştırılması anayasadaki sınırlama sebeplerine uygun 

olarak meşru bir şekilde öngörülmektedir. Ayrıca kamu hizmetlerinin 

b)Yabancı devlet kurumları ve yabancılarla ilişiğinin, 

c)Terör örgütleri veya suç işleme amacıyla kurulan örgütlerle eylem birliği, 

irtibat ve iltisak içinde olup olmadığının, 

mevcut kayıtlardan ve kişinin görevine yansıyacak hususların denetime 

elverişli olacak yöntemlerle yerinden araştırılmak suretiyle tespit edilmesidir. 

Güvenlik soruşturmasına görevin gerektirdiği niteliklere etkisi yönüyle kişinin 

eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımları da dahil edilir. 
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gerçeğe uygun, doğru ve tarafsız biçimde yerine getirilmesi, söz 

konusu hizmetlere ilişkin güvenilirliğin sağlanması kamu 

görevlilerinin anayasal sistem dışında başka yapı ve oluşumlarla 

irtibat ve iltisak içinde olmamalarını da zorunlu kılmaktadır. 

Diğer taraftan Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü 

tarafından yapılan bildirimin kural olarak ceza soruşturmasına esas 

alınabilecek nitelikte bilgi ve belgelere dayanma zorunluluğu da 

bulunmamaktadır. Ceza soruşturmasına esas alınabilecek nitelikte bilgi ve 

belgelere dayanma zorunluluğu olmayan bu veriler otomatik sonuç 

doğurmamaktadır. Değerlendirme komisyonlarınca kişi hakkındaki 

veriler nesnel ve gerekçeli olarak yazılı bir şekilde değerlendirmeye 

tabi olmaktadır. Bu hususta yapılan tüm işlemler her zaman 

idarenin denetimi altında olduğu gibi icrai, kesin yürütülebilir bir 

idari işleme dönüştüğü anda da yargısal denetime açık hale 

gelmektedir. Tüm bunlar gözetildiğinde getirilen kural, amaca uygun, 

sınırlama sebebine bağlı ve ölçülüdür. 

Maddede belirtilen yerinden araştırma, değişen şartlara göre farklı usul 

ve yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Ancak yerinde yapılacak araştırma, 

güvenlik soruşturmasında amaçlanan nedene bağlı olarak kişi hakkında 

doğrulanabilir ve güncel bilgi edinimine imkân sağlayacak, husumet, kin, 

garez gibi saiklerle verilebilecek bilgileri ayıklamaya imkan tanıyan 

denetime elverişli araçlarla yapılacaktır. Ayrıca yerinden araştırma, eğer 

kişinin görevine yansıyacak hususlar açısından bir gereklilik taşıyorsa 

başvurulacak bir yöntemdir. Bu gereklilik kişinin kendisi ve kapsama 

dâhil yakınları açısından ayrı ayrı tespit edilir. Yakınları yönünden 

böyle bir gereklilik bulunmadığı hallerde yakınları hakkında mevcut 

kayıtlar üzerinden araştırma tamamlanır. 
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MADDE 6- Madde ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının Milli 

İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki 

idare amirlikleri tarafından yapılması düzenlenmektedir. Güvenlik 

soruşturması ve arşiv araştırmasının hukuka uygun şekilde yapılabilmesi 

için gerekli sınırlama ve önlemlere yer verilmiş, bunu sağlamak için 

tedbirlerin alınması zorunlu tutulmuştur. Bu sınırlama, önlem ve 

tedbirlerin uygulaması ilgili merciler tarafından disiplin ve ceza hukuku 

hükümlerine göre takip edilecektir. 

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli 

birimler ancak kendilerine iletilen taleple sınırlı olarak bilgi ve 

belgeye erişmeye yetkili olacaktır. Güvenlik soruşturması ve arşiv 

araştırmasını yürüten birimlerin diğer kurum ve kuruluşlarda var olan 

taleple ilgili bilgi ve belgelere erişimleri güvenlik soruşturması ve arşiv 

araştırmalarının makul sürelerde tamamlanabilmesi için büyük öneme 

sahiptir. Nitekim kamu hizmetlerinde değişkenlik ilkesi var olan bir 

kamu hizmetinin yeni gelişmelere göre yeniden uyarlanmasını 

gerektirmekte, bu ise idareyi uyarlanmış kamu hizmetlerinin 

gerektirdiği kamu personellerini gecikmeden istihdam etmeye 

mecbur bırakabilmektedir. Hem bu açıdan hem de kamuya personel 

aliminin makul sürelerde tamamlanabilir olması için güvenlik 

soruşturması ve arşiv araştırmalarının makul sürelerde 

tamamlanmasında kamu yararı bulunmaktadır. 

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yürütecek birimlerde 

yetkilendirilmiş görevlilerin hukuka aykırı bir şekilde kişisel verilerle 

ilgili elektronik ortamda veya bilgisayar loğlarında sorgulama yapması, 

log kayıtlarım değiştirip silmesi ve elde edilen bilgileri paylaşması 

yasaklanmaktadır. Ayrıca görevi gereği kişisel bilgi veya belgelere 

vakıf olmuş olsa dahi bunların yetkisiz kişilerle paylaşılması veya 

basın ve yayın kuruluşları gibi iletişim kanallarına verilmesi 

yasaklanmaktadır. 

Bunlara aykırı davranılması durumunda ise Kanunun 11 inci maddesinde 

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapacak birimler 
MADDE 6-(1) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Milli İstihbarat 
Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare 
amirlikleri tarafından yapılır 
(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimler, 
kendilerine iletilen taleple sınırlı olarak güvenlik soruşturması ve arşiv 
araştırması kapsamında bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları 
arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden gerekli bilgi ve belgeler 
ile bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki 
karar ve kayıtları almaya yetkilidir.  
(3) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerde 
yetkilendirilmiş personel, hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya 
bilgisayar loğlarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapamaz, log kayıtlarını 
değiştiremez veya silemez, bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşamaz veya 
yayın yoluyla duyuramaz. Görevi gereği öğrendiği veya edindiği kişisel bilgi  
veya belgeleri yetkisiz  kişilerle paylaşamaz ya da basın ve yayın kuruluşlarına 
veya diğer iletişim kanallarına veremez. Güvenlik soruşturması ve arşiv 
araştırması yapmakla görevli birimler tarafından bu hususlara ilişkin gerekli 
tedbirler alınır. 
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belirtilen cezai yaptırımlar uygulanacaktır. Ayrıca bunlar için 7068 sayılı 

Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun başta olmak üzere sıkı 

disiplin hükümleri de bulunmaktadır. Netice itibariyle, verilere 

ulaşacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yürüten 

kamu görevlilerinin bu kapsamdaki sorumluluklarının, verinin 

bulunduğu yerdeki kamu görevlilerinin sorumluluklarından daha az 

olmadığından veri güvenliğinin sağlanmasında bir zafiyet 

oluşmayacaktır. 

MADDE 7- Madde ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması 

sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesinin ilgili kurum ve 

kuruluşlarda en üst amirin görevlendireceği üç kişiden az olmamak üzere 

kurulacak değerlendirme komisyonu marifetiyle yapılması 

düzenlenmektedir. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması 

yapmakla görevli birimler, elde ettikleri olgusal verileri herhangi bir 

yorum eklemeksizin komisyona iletecektir.  

Komisyon, yapacağı değerlendirmeyi atamaya yetkili amire nesnel, 

gerekçeli ve yazılı olarak sunacak ve bu bilgiler mahkemeler tarafından 

talep edildiğinde mahkemeye gönderilecektir. Bu şekilde tarafsız ve adil 

bir değerlendirme sürecinin tesisi amaçlanmıştır. 

 

Madde ile değerlendirme komisyonlarının yapısına ilişkin temel 

esaslar belirlenmiş her bir kurum ve kuruluşun kendi şartlarına 

göre daha uygun bir örgütlenme ile çalışma usul ve esaslarını 

oluşturabilmesini teminen değerlendirme komisyonlarının çalışma 

usul ve esasları ile diğer hususların Cumhurbaşkanlığı 

yönetmeliğiyle çizilmesi uygun bulunmuştur. Nitekim Anayasanın 106 

ncı maddesine göre bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve 

yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulmasının 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceği ve 123 üncü maddesine 

Değerlendirme komisyonu 
MADDE 7-(1) Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması 
sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve 
kuruluşlarda en üst amirin görevlendireceği üç kişiden az olmamak üzere 
değerlendirme komisyonu kurulur. 
(2) Memuriyet veya kamu görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini 
sağlayacak yorum içermeyen olgusal veriler, güvenlik soruşturması ve arşiv 
araştırması yapmakla görevli birimlerce ilgili kurum ve kuruluş bünyesinde 
kurulan Değerlendirme Komisyonuna iletilir.  
(3) Değerlendirme komisyonu kendisine iletilen verilere ilişkin nesnel ve 
gerekçeli değerlendirmelerini yazılı olarak atamaya yetkili amire sunar. 
Mahkemeler tarafından istenildiğinde bu bilgiler sunulur.  
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göre kamu tüzelkişiliğinin kanunla veya Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesiyle kurulacağı açıkça düzenlenmiştir. 

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapan birimler kişinin 

memuriyet veya kamu görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini 

sağlayacak olgusal verileri yorum içermeden değerlendirme 

komisyonuna aktaracak, komisyon kendisine iletilen verilere ilişkin 

nesnel ve gerekçeli değerlendirmelerini yazılı olarak atamaya yetkili 

amire sunacaktır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının 

olumlu ya da olumsuz değerlendirilmesine ilişkin nihai karar 

atamaya yetkili amir tarafından verilecektir. 

 

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması esasında atama öncesine 

ilişkin bir hazırlık işlemi olup idari işlem teorisine göre tek başına 

icrai niteliği haiz değildir. Dava edilebilmesi ancak atama kararına 

etkisi oranında ve atama kararının davaya konu olmasıyla 

mümkündür.  

Bununla birlikte mahkeme tarafından atama işleminin yargısal 

denetiminde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin 

değerlendirmelerin de talep edilebileceği gözetilerek komisyonun 

raporlamasının ilgili makama yazılı olarak yapılması sağlanarak yargısal 

denetime açık keyfilikten uzak bir yapı kurulmuştur. 

MADDE 8- Maddenin birinci fıkrası ile Anayasanın 20 nci maddesinin 

üçüncü fıkrasında belirtilen kişisel verilerin korunmasına ilişkin haklar 

düzenlenmiştir, ikinci fıkra ile kişiye doğru ve güncel olmayan bilgilerini 

düzeltme hakkı veren ilkeye yer verilmiş, elde edilecek verilerin 

işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılması 

öngörülmüştür. 

 

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel ilkeler 
MADDE 8-(1)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında kişinin 
istihbari faaliyetlere konu olmayan kendisiyle ilgili kişisel verileri hakkında 
bilgilendirilmesi, bu verilere erişmesi, bunların düzeltilmesi ve silinmesi 
taleplerine ilişkin tedbirler alınır.  
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Maddeye göre hakkında arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması 

yapılan kişi, millî savunma, millî güvenlik, kamu güvenliği, kamu 

düzeni ve ekonomik güvenlik ile ilgili istihbarat faaliyetleri 

kapsamında elde edilen bilgiler hariç olmak üzere kişisel verileri 

hakkında bilgilendirilecek, bu verilere erişebilecek, bunların 

düzeltilebilmesini ve silinmesini talep edebilecektir. Bu veriler 

sadece işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak 

kullanılacaktır. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda kişisel verilerin millî 

savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya 

ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki 

verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, 

koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi Kanunun istisna 

hükümleri arasında sayılmıştır. Anılan bu düzenlemeye uygun olarak 

Kanunda da, millî savunma, millî güvenlik, kamu güvenliği, kamu düzeni 

ve ekonomik güvenlik ile ilgili istihbarat faaliyetleri kapsamında elde 

edilen bilgilerin kişiye verilmeyeceği öngörülmüştür. 

(2)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına konu kişisel verilerin doğru 
ve güncel olması esastır. Bu veriler, işlendikçe amaçla bağlantılı, sınırlı ve 
ölçülü olarak kullanılır. 
(3) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında yürütülen iş ve 
işlemlerde, 24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen genel ilkelere aykırı hareket 
edilemez. Ancak, milli savunma, milli güvenlik, kamu güvenliği, kamu düzeni 
ve ekonomik güvenlik ile ilgili istihbari faaliyetleri kapsamında elde edilen 
bilgiler kişiye verilemez.  

MADDE 9- Madde ile kişisel verilerin güvenliği ve gizliliğini sağlamaya 
yönelik önlemler düzenlenmiştir. Güvenlik soruşturması ve arşiv 
araştırması işlemlerinin her evresinde gizliliğe uyulması kurala 
bağlanmıştır. Buna göre, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına 
konu her tür bilgi ve belgenin “gizlilik derecesinin” belirlenip buna 
uygun koruma sağlanması gerekmektedir.  
Diğer taraftan bilgi ve belgelerin bilmesi gerekenlerin dışında başkasına 
verilmesi ve açıklanması ile verilerin amacı dışında işlenip aktarılması 
yasaklanmıştır. Bu kapsamda alınan tedbirlere uymayı sağlamak 
üzere cezai ve idari yaptırımlar öngörülmüştür. 

Kişisel veri güvenliği ve gizlilik 
MADDE 9-(1) Bu Kanunda belirtilen güvenlik soruşturması ve arşiv 
araştırması yapmakla görevli birimler ile değerlendirme komisyonları, veri 
güvenliğine ilişkin önlemleri alır. 
(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin her evresinde 
gizliliğe uyularak, ilgili bilgi ve belgeler yasal olarak bilmesi gerekenlerden 
başkasına verilmez ve açıklanma. 
(3) Bu Kanun kapsamında elde edilen kişisel veriler amacı dışında işlenemez 
ve aktarılamaz. 

MADDE 10- Madde ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması 
sürecinde elde edilen kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesine dair 
hükümler düzenlenmektedir. Silme ve yok etme işlemi bağlayıcı bir 

Kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi 
MADDE 10-(1) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sırasında elde 
edilen kişisel veriler işlenme amacının ortadan kalkması halinde veya her 
durumda iki yılın sonunda değerlendirme komisyonlarınca silinir ve yok edilir. 
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yükümlülük olarak düzenlenmiştir.  

Ancak istihbari faaliyetler kapsamındaki veriler silme ve yok etme 
işlemlerinin dışında tutulmuştur. Ayrıca işleme karşı dava açılması 
durumunda hüküm kesinleşinceye kadar silme ve yok etme süreci 
ertelenecektir. 

 

(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapan birimlerdeki istihbari 
faaliyete konu olmayan ilgilisine ait güvenlik soruşturması ve arşiv 
araştırmasına ait veriler iki yılın sonunda silinir ve yok edilir. 
(3) Bu veriler, işleme karşı dava açılması halinde karar kesinleşmeden 
silinemez ve yok edilemez. Mahkemelerin bu konudaki talepleri, 
değerlendirme komisyonun bünyesinde bulunduğu ilgili kurum ve kuruluş 
tarafından karşılanır. 

MADDE 11- Madde ile güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması 
yapılması ve değerlendirilmesinde görevli olanlar tarafından kişisel 
verilerle ilgili işlenen suç ve kabahatlerde uygulanacak kanun 
hükümlerine atıf yapılmıştır.  

Böylece verilerin amacı dışında hukuka aykırı olarak kullanılmasını 
önlemek için caydırıcılık da getirilmiştir. Bununla birlikte 7068 
sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun başta olmak üzere 
kamu görevlilerinin tabi olduğu sıkı disiplin hükümleri de 
bulunmaktadır. 

Cezai Hükümler 
MADDE 11-(1) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması ve 
değerlendirilmesinde görevli olanlar tarafından kişisel verilerle ilgili suç 
işlenmesi halinde, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı 
takdirde 6698 sayılı Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır. 
(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması ve 
değerlendirilmesinde görevli olanlar tarafından kişisel verilerle ilgili kabahat 
işlenmesi halinde 6698 sayılı Kanunun 18 inci madde hükümleri uygulanır. 

MADDE 12- Madde ile Kanunun uygulanmasında Cumhurbaşkanınca 

yürürlüğe konulacak yönetmelikle ilgili düzenleme yapılmıştır. Kanunda 

gerekli tüm konularda genel çerçeve çizilmiş, bunların 

uygulanmasının sağlanmasına ilişkin hükümlerin belirlenmesi 

Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmeliğe bırakılmıştır.  

Bu kapsamda Devletin güvenliğini, ulusun varlığım ve bütünlüğünü iç ve 

dış menfaatlerinin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve 

belgeler ile gizlilik dereceli kamu personeli ile meslek gruplarının 

tespiti, gizlilik dereceli birim ve kısımların tanımlarının yapılması, 

güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının usul ve esasları ile bunu 

yapacak birimler ve değerlendirme komisyonlarının kuruluşu, 

Yönetmelik 
MADDE 12- (1) Devletin güvenliğini, ulusun varlığım ve bütünlüğünü iç ve dış 
menfaatlerinin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeler 
ile gizlilik dereceli kamu personeli ile meslek gruplarının tespiti, birim ve 
kısımların tanımlarının yapılması, güvenlik soruşturmasının ve arşiv 
araştırmasının usul ve esasları ile bunu yapacak birimler ve değerlendirme 
komisyonlarının oluşumu, değerlendirme komisyonlarının çalışma usul ve 
esaslar ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanınca yürürlüğe 
konulacak yönetmelik ile düzenlenir. 
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değerlendirme komisyonlarının çalışma usul ve esaslar ile 

uygulamaya ilişkin diğer hususların yönetmelikle düzenlenmesi 

amaçlanmıştır. Böylece uygulamada ortaya çıkan güncel 

değişikliklere idare tarafından hızlı ve esnek bir şekilde uyum 

sağlanabilecektir. 

MADDE 13- Madde ile, Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte işlevsiz 
kalacak 4045 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmakta ve ilgili diğer 
değişiklikler yapılmaktadır. 

 

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 13- (1) 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar 

Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “26.10.1994 tarihli 

ve 4045 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre” ibaresi “Güvenlik Soruşturması 

ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

(2) 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri 

Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde 

eklenmiştir. 

 

“Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması 

EK MADDE 16- 11/05/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu, 

11/04/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu ve 

bu Kanun kapsamında askerî öğrenciliğe kabul edilecekler ile 9/11/2016 

tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve 

Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul 

Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında Millî Savunma Üniversitesine bağlı 

enstitülerde öğrenim görecekler hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 

Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması 

yapılır.” 

(2) 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle 

Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların 

Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda 
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Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 14- Madde ile, yürürlükten kaldırılan 4045 sayılı Kanuna 

mevzuatta yapılan atıfların bu Kanuna yapılmış sayılacağı hüküm altına 

alınmıştır. 

 

Atıflar 
MADDE 14- (1) Mevzuatta 4045 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna 

yapılmış sayılır. 

 
 
 
Not: 
-Hazırlanan tabloda hata veya eksiklik varsa turgayd@bartin.edu.tr adresine elektronik posta olarak bildirebilirsiniz.  
 
Kaynak: https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-2972.pdf (Erişim Tarihi: 20 Haziran 2020) 
 
 
 

  

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-2972.pdf

