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Konu : 7315 sayılı Kanunun uygulanması

.... VALİLİĞİNE
(Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü)

İlgi : ....... tarihli ve .....sayılı yazı

....  Belediye  Başkanlığında  Personel  Limited  Şirketince  işe  alınan  ve  42  kişi  hakkında  arşiv
araştırması  yapılması  istenildiği,  7.4.2021  tarihli  ve  7315  sayılı  Güvenlik  Soruşturması  Ve  Arşiv
Araştırması Kanunda öngörülen yönetmeliğin  çıkmadığından bahisle,   Komisyon değerlendirilmesinin
yapılıp yapılamayacağı ve Komisyonun illerde kimlerden oluşacağı ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği  üzere,  7.4.2021  tarihli  ve  7315  sayılı  Güvenlik  Soruşturması  Ve  Arşiv  Araştırması
Kanununun 1 inci maddesinde, "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 Komisyonunun oluşumu ve çalışma usul,

hükmü,esaslarını, veri güvenliği ile verilerin saklanma ve silinme sürelerini düzenlemektedir."
2  nci  maddesinin  (b)  bendinde,  "Kurum ve kuruluş: Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv

araştırması yapılmasını talep eden kamu kurum ve kuruluşları ile milli güvenlik açısından stratejik önemi
hükmühaiz birim, proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren diğer kurum ve kuruluşu,"

3 üncü maddesinde,  "(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 hâlinde devlet
güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin 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 ile ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel, kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışacak öğretmenler, 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." hükmü,

4 üncü maddesinde, "(1) Arşiv araştırması;
a) Kişinin adli sicil kaydının,
b) Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından hâlen 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,
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d) Hakkında kamu görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası olup
olmadığının,

mevcut kayıtlardan tespit edilmesidir." hükmü,
6  ncı  maddesinde,  "(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 loglarında 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." hükmü,

7  nci maddesinde,  "(1) Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde
edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla Değerlendirme Komisyonu kurulur. Değerlendirme
Komisyonu; Cumhurbaşkanlığında İdari İşler Başkanının görevlendireceği bir üst kademe yöneticisinin,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında genel sekreter yardımcısının, bakanlıklarda bakan
yardımcısının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında en üst yöneticinin görevlendireceği bir üst kademe
yöneticisinin, üniversitelerde rektör yardımcısının, valiliklerde vali yardımcısının başkanlığında,
teftiş/denetim, personel ve hukuk birimleri ile uygun görülecek diğer birimlerden birer üyenin katılımıyla
başkan dahil en az beş kişiden ve tek sayıda olacak şekilde oluşturulur. Milli güvenlik açısından stratejik
önemi haiz birim, proje, tesis ve hizmetlerde istihdam edilecekler hakkındaki değerlendirme, ilgili
bakanlık ya da kamu kurumları bünyesindeki Değerlendirme Komisyonunca yapılır.

(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." hükmü,

12  nci  maddesinde,  "(1) Devletin güvenliğini, ulusun varlığını 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 çalışma usul ve esasları ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanınca

 hükmü yer almaktadır.yürürlüğe konulacak  düzenlenir."yönetmelik ile
Görüldüğü üzere, 7315 sayılı Kanun ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tanımlanmış,

arşiv araştırması/güvenlik soruşturmasında  tespit edilecek hususlar ayrıntılı düzenlenmiş, bu  işlemlerin
hangi birimler tarafından yapılacağı sayılmış, elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla kurulacak
Değerlendirme  Kurulunun  teşkili  belirlenmiş,  kişisel  verilerin  güvenliği  gibi  kurumların  bu  işlemleri
yaparken uyacakları hususlar tereddüde mahal vermeyecek şekilde açıklanmıştır.
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Belediyelerde kurulacak Değerlendirme Komisyonu için "en üst yöneticinin görevlendireceği bir
üst kademe yöneticisinin başkanlığında, teftiş/denetim, personel ve hukuk birimleri ile uygun
görülecek diğer birimlerden birer üyenin katılımıyla başkan dahil en az beş kişiden ve tek sayıda

 şeklinde tanımlama yapıldığı; belediye başkanının en üst yönetici olduğuolacak şekilde oluşturulacağı"
tartışılmasız  olmakla  birlikte,  burada  belirtilen  "üst  kademe  yöneticinin"  kimler  olduğunun  belediye
türüne göre belirlenmesi önem arz etmektedir.

10.07.2004  tarihli  ve  5216  sayılı  Büyükşehir  Belediyesi  Kanununun  21  inci  maddesinde,
"Büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire

" hükmü,başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur…
22  nci  maddesinde,  "…Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik

Bakanı tarafından atanır. Genel sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmeti sınıfına dahil
bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar bakanlık müstakil daire
başkanları, 1. hukuk müşaviri ve daire başkanlığı kadrosuna atananlar ise bakanlık daire başkanları için
ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynen yararlanırlar…"
hükmü yer almaktadır.

5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde, "Norm kadro ilke ve standartları Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı
kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla

 hükmüne yer verilmiş olup, 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlananbelirlenir…"
Belediye  Ve  Bağlı  Kuruluşları  İle Mahalli  İdare  Birlikleri  Norm  Kadro  İlke  Ve  Standartlarına  Dair
Yönetmelik ile belediyelerde hiyerarşik unvanlar belirlenmiştir.

29.04.2021  tarihli  ve  3935  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  Devlet  Memurları  Disiplin
Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde, "...(2) Belediye disiplin kurulu;

a)  Büyükşehir  belediyelerinde,  genel  sekreter  veya  büyükşehir  belediye  başkanı  tarafından
belirlenen genel sekreter yardımcısının başkanlığında, birim müdürü veya üstü yöneticiler,

b) Büyükşehir belediyelerine bağlı kuruluşlarda, genel müdür veya belediye başkanı  tarafından
belirlenen genel müdür yardımcısının başkanlığında, birim müdürü veya üstü yöneticiler,

c) İl ve ilçe belediyelerinde, belediye başkanı tarafından belirlenen belediye başkan yardımcısının
başkanlığında, hiyerarşik konumları dikkate alınarak belediyedeki memurlar,

arasından  ilgili  belediye  başkanınca  görevlendirilen  dört  üye  ile  varsa memurun  üyesi  olduğu
sendikanın  temsilcisinden  oluşur…"  hükmü  yer  almaktadır.  Bu  hükümden,  belediye  başkanınca
belirlenecek    genel  sekreter,  genel  sekreter  yardımcısı,  başkan  yardımcısı,"üst kademe yöneticinin"
genel müdür ve genel müdür yardımcısı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu itibarla;
-  Belediyelerde  kurulacak  Değerlendirme  Komisyonunun,  başkanın  görevlendireceği  (ilgisine

göre) genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, başkan yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı
gibi  bir  üst  kademe  yöneticisinin  başkanlığında  teftiş/denetim,  personel  ve  hukuk  birimleri  ile  uygun
görülecek diğer birimlerden birer üyenin katılımıyla başkan dahil en az beş kişiden ve tek sayıda olacak
şekilde oluşturulacağı,

- Bu Komisyonun kendisine iletilen verilere ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmelerini yazılı
olarak atamaya yetkili amir olan belediye başkanına göndereceği,

- Yönetmelik çıkmadan da bu işlemlerin yapılmasına bir engel bulunmadığı,
değerlendirilmektedir.
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