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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1– (1) Bu Yönergenin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesinde bulunan
önemli bilgi ve belgelerin yer aldığı gizlilik dereceli birimler ile görevleri belirlemek. Bu
birim ve görevlerde çalışmak üzere ilk defa işe başlayacak veya yeniden atanacak personel
hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile değerlendirme
komisyonunun çalışmasına ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesinde gizlilik dereceli
birimlerde ve görevlerde çalışacak/çalışan her kademedeki personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu Yönerge, 07/04/2022 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanunu ile 3.06.2022 tarih ve 31855 sayılı Resmi gazetede yayımlanan
“Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına Dair Yönetmelik” hükümleri
kapsamında hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu Yönergede adı geçen:
a) 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,
b) Birim: Belirli hizmet ve fonksiyonların bir arada yürütüldüğü akademik ve idari
alanların genel adını
c) Değerlendirme Komisyonu: Güvenlik Soruşturması veya Arşiv Araştırması
sonucunda elde edilen kişisel verilerin göreve atanma yönünden değerlendirildiği
komisyonu,
ç) Gizlilik Dereceli Yer: Gizlilik dereceli mesaj, rapor, doküman, 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 bilgilerin önem
derecesine göre sıralanması ve adlandırılmasını,
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e) Gizlilik Dereceli Bilgi ve Belgeler: Üniversitenin birimlerinde yetkili olmayan kişilerin
bilgi sahibi olması halinde devletin güvenliğini, iç ve dış menfaatlerini, ulusal varlığını
ve bütünlüğünü zarara uğratabilecek veya tehlikeye düşürebilecek yazı, mesaj,
doküman, rapor, film, fotoğraf, video vb. araç, gereç, tesis ve yerler hakkında kayıt
edilmiş veya edilmemiş fiziki veya dijital ortamdaki tüm bilgi ve belgeleri,
f) Güvenlik Soruşturması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp
aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının
ve hakkında herhangi bir tehdit 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,
g) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
ğ) Mütevelli Heyet: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyetini
h) Rektör: Konya Gıda ve tarım Üniversitesi Rektörünü,
ı) Üniversite: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini,
i) Yönetmelik: 14/2/2000 tarih ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe
konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’ni ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Gizlilik Dereceli Birimler ve Görevler ile Hakkında Soruşturma ve/veya Arşiv
Araştırması yapılacak Personel, Değerlendirme Komisyonu
Gizlilik dereceli yer ve görevler
MADDE 5- (1) Üniversite bünyesinde bulunan Akademik ve İdari Birimleri ile Uygulama ve
Araştırma Laboratuvarları gizlilik dereceli yer, bu birimlerde yürütülen görevler ise gizlilik
dereceli görev olarak belirlenmiştir.
Hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak personel
MADDE 6- (1) Üniversitenin üst kademe yöneticileri ve gizlilik arz eden birimlerde görev
yapacak her seviyedeki personel için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır
(2) Statüsü veya çalışma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden akademik veya idari
personel olarak atanacaklar hakkında arşiv araştırması yapılır.
(3) Gerekli görülen hallerde atamaya yetkili amirin talebi üzerine çalışan bir personelin
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yenilenmesi istenebilir
Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması yapacak makamlar
MADDE 7- (1) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Rektörün talebi üzerine ilgilinin
ikametgâhının bulunduğu Mahalli Mülki İdare Amirlikleri (İl Emniyet Müdürlükleri)
tarafından yapılır.
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(2) Rektör ve Dekan atamaları öncesindeki adayların Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması ile ilgili işlemler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülür.
Değerlendirme Komisyonu oluşumu ve görevleri:
MADDE 8- (1) Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen
verilerin değerlendirilmesi amacıyla Rektör Yardımcısı Başkanlığında personel, hukuk
birimleri ile Rektör tarafından uygun görülecek diğer birimlerden birer üyenin katılımıyla
başkan dâhil en az beş kişiden oluşur.
(2) Değerlendirme Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır, kararlarını oy çokluğuyla alır. Elde
edilen verileri analiz ederek ilgili kişinin atanmasına esas teşkil etmek üzere kararını Rektörlüğe
sunar.
(3) Değerlendirme Komisyonu sekretarya hizmetleri Personel Dairesi tarafından yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler ve Diğer Hususlar
Sorumluluk
MADDE 9- Mülga
Diğer hususlar
MADDE 10 - (1) Güvenlik soruşturmasını talep edecek ve yapacak makamların, Güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırması ile araştırılacak hususların ve izlenecek yöntemin belirlenmesi
ve akabinde araştırma sonuçlarının değerlendirilmesinde, iş bu yönergeye dayanak teşkil eden
yönetmelik hükümleri esas alınacaktır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 07/04/2022 tarihli ve 7315 sayılı
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile 3.06.2022 tarih ve 31855 sayılı
Resmi gazetede yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına Dair
Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 12- Bu yönerge Senato tarafından kabul edilip Mütevelli Heyet tarafından
onaylandığı tarihten itibaren yayımlanarak yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13- Bu yönerge Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
GEÇİCİ MADDE 1- Bu yönerge yürürlüğe girdiği tarihten önce işe başlayan veya yeniden
atanan ya da daha önce hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bulunanların
sonuçları geçerliliğini korur.
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