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insan Kaynaklarr ve E[itim Miidiirlii$i
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BA$KANLIK MAKAMINA

igiqleri Bakanh[r Emniyet Genel Miidtirlii$i'ntin 05.01.2017 tarih ve 11837526KHK ile_ 657 Sayrh Devlet
Z3l2l(l5lz4)-34 sayrh-yazrst,'iZ9 Ekim 2016 taihli 676 sayrh
*14.02.2000
*4045

Sayrh Kanun",
Memurlan Kanunu'nun 4S inci maddesine eklenen hi.ikiim",
tarihli ve 20001284 sayrh Gtivenlik Soruqturmasl ve Argiv Araqtrmasr Y<inetmelifi" ve
24.I0.20Ig tarih ve 22ti sayfi "Giivenlik Soruqturmasr ve Arqiv Aragtrmasr Y<inetmeli[inde
Deligiklik yaprlmasrna Daii Y<inetmelik" hi.ikiimlerine dayamlarak hazll.lanan ve ekte sunulan
"B-algova Beftdiyesi Gi.ivenlik Soruqturmasr ve Arqiv Aragfirmast Ydnergesi"nin onaylanmast
ile uygulamarun buna gcire yaprlmast hususunu Olur'lannza arz edetim.

insan Ka

Mtidiirii

BALqovA BELEDiYnSi

CUvnNliK SORU;TURMASM AR$iv a.n q.$TIRMASI vfiNnncnSi

niniNci SOLUvI
Amag, Kapsam, DaYanak ve Tanrmlar
Amag

- Bu yonergenin amacr; Balgova Belediyesi ve Balgova Belediyesi'ne ba[h
qirket/girketlerde gahgacak personelin gtivenlik sorugturmasr ve arqiv araqttrmastmn

MADDE 1

yaprlmasma ait usul ve esaslan di.izenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - Bu y6nerge; Balgova Belediyesi ve qirket/girketlerinde gahqacak ti.im personelin
giivenlik soruqturmasr ve arqiv araqtrrmasrnln esas ve usulleri ile iglem ihdas edecek mercileri
kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - Bu ydnerge, igiqleri Bakanhlr Emniyet Genel Miidi.irltilii'ntin 05'01 .2017 tatih
ve 11837526-23121(15124)-34 sayrh yazrsr, "29 Ekim 2016 tarihli 676 sayrh KHK ile 657
*4045 Sayrh
Sayrl Devlet Memurlarr Kanunu'nun 48 inci maddesine eklenen hiikiim",
Kanun", *14.02.2000 tarihli ve 20001284 sayrh Gtivenlik Soruqturmasr ve Arqiv Araqttrmast
Y<inetmeli[i" ve 24.10.2018 tarih ve 228 sayir "Giivenlik Sorugturmasr ve Arqiv Araqttrmast
Y6netmeli[inde DeSiqiklik Yaprlmasma Dair Y<jnetmelik" htikiimlerine dayanrlarak
hazrrlanmrgttr.

Tanrmlar

MADDE 4 - Bu ydnergenin uygulanmasmda;
a) Argiv Aragtrrmasr: Kiginin kolluk kuvvetleri tarafindan halen ararup aranmadrfrnrn, kolluk
kuwetleri ve istihbarat iinitelerinde iliqi[i ile adli sicil kaydrrun ve hakkrnda herhangi bir
tahdit olup olmadtlmtn mevcut kayrtlardan saptanmasmt,
b) Bagkan: Balgova Belediye Baqkantnt,
c) Baqkanhk: Balgova Belediye Bagkanhfrnr,
d) Belediye: Balgova Belediyesini,

Sorugturmast ve Arqiv Araqttrmasr iglemleri
sonuglanrun olumsuz olmasr neticesinde personel hakkrnda inceleme ve karar veffne iqlemini
icra edecek, Belediye Baqkam'run yetkilendirecegi Belediye gahganlarrmn oluqturdu[u

e) Deferlendirme Komisyonu: Giivenlik

komisvonu.
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f) Difer Kavramlar: Gtivenlik Sorugturmasr Arqiv Araqtrmast Y<jnetmelifii'nin 4 iincii
maddesinde belirtilen kavramlan,

g) Bagkan Yardtmctlarr: Balgova Belediyesi Bagkan Yardtmctlannt

h) Gizlilik

Derecesi: Giivenlik Sorugturmasr Argiv Aragtrmast Y<inetmeli[i'nin
maddesinde belirtilen kavramlart,

5 inci

i) Giivenlik Sorugturmasr: Kiginin kolluk kuwetleri tarafindan halen ararup aranmadt[mtn,
kolluk kuwetleri ve istihbarat tinitelerinde iliqili ile adli sicil kaydrmn ve hakkrnda herhangi
bir tahdit olup olmadr$rmn, yrkrcr ve b6liicti faaliyetlerde bulunup bulunmadr[mm, ahlaki
durumunun, yabancrlar ile ilgisinin ve sr saklama yetene[inin mevcut kayrtlardan ve
yerinden araqtrrlmak suretiyle saptanmast ve de[erlendirilmesini,

j)

Personel: Balgova Belediyesi ve girket/qirketlerinde ige ahnacak olan ve
yeniden kamu hizmeti ve gcirevlerine atanacak personeli,

k) $irket: Balgova Belediyesi'ne ait;

ilk

defa veya

Agamemnon Termal Tur. Elek. Enerji inq. Ve Tic.

A.$.'ni
l) Yonetmelik: Giivenlik Sorugturmasr ve Arqiv Aragtrrmasr Y<inetmeli$i'ni; ifade eder.

iriNci

soLUNr

Genel Esaslar ve Uygulama
Genel Esaslar

MADDE 5- Giivenlik sorugturmasl ve argiv araqtrrmasr iglemleri insan Kaynaklarr ve Elitim
Miidiirliilii tarafindan yiirtitiiltir. Gtvenlik sorugturmasl ve argiv araqtlrrnasl yaprlacak
personel hakkrnda Giivenlik Soruqturmasr ve Argiv Aragtrmasr formu Ycinetmelik'e uygun
olarak doldurularak kiginin ikametgdhrmn bulundu[u il Emniyet Miidtirltigiine gdnderilir.
Haklanda Giivenlik Sorugturmasr ve Argiv Araqtrrmasr Yaprlacak Personel

MADDE 6 - Gtivenlik

sorugturmasr ve argiv araqtrmasr iqlemi Belediye ve
girket/girketlerinde iqe ahnacak olan ve ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve giirevlerine
atanacak personeldir.

Giivenlik Soruqturmasr ve Arqiv Aragtrrmasrnrn Yenilenmesi

MADDE

7-

Gerekti[i hallerde, grirevine devam eden personel hakkrnda giivenlik

sorugturmast ve arqiv aragtrmasrnrn yenilenmesi istenebilir.

Giivenlik Soruqturmasr ve Arqiv Aragtrrmasrnrn Usulti

8-

Giivenlik sorugturmasr ve argiv aragtrrmasr yaprlacak personelin insan
Kaynaklan ve E[itim Miidtirlii$i'ne bildirilmesi iizerine, Ydnetmelik'te gristerilen Gtivenlik
Sorugturmasr ve Arqiv Aragtrmasr formu bilgisayar ortamrnda haztlann. Giivenlik
soruqturmast ve arqiv aragtrmasr yaprlacak personelin bilgileri beyanr ahnarak ve imzasr

MADDE

Fatma
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dofrultusunda diizenlenir. Haztlanan forma; kiginin son 6 ay iginde gekilmig vesikahk
foto[rafi ve niifus ciizdan fotokopisi eklenerek, form insan Kaynaklarr ve Efitim Mtidtirii
tarafindan imzalant,i.ist yazr ile Bagkan onayl ile kiginin ikametgdhrmn bulundugu il Emniyet
Mtidtirlii$i' ne gonderilir.

Deferlendirme Komisyonu

MADDE 9 - Yaptrrrlan gtivenlik soruqturmasl ve arqiv aragtrfinasr sonucundan elde edilen
bilgilerin olumsuz olmasr halinde, kiqinin gahgtrrrhp gahqtrrrlmamast, gcirevine devam edip
etmemesi gibi hususlan incelemek, deferlendirmek, sonuca baflamak ve sonucunu sorumlu
amirine bildirmek izere kurulan komisyondur.

Deferlendirme Komisyonu Kurulugu, Teqkilatr, Giirev ve Yetkileri
MADDE 10- Delerlendirme Komisyonu;
a) Belediye Baqkam'mn ya da grirevlendireceli Belediye Bagkan Yardtmctst Baqkanhfrnda,
insan Kaynaklarr ve E[itim Miidiirii ve I Avukat olmak izere 3 iiyeden olugur.

b) Komisyon iiyelerinin gcirev stiresi Belediye Bagkamnca yeni gdrevlendirme yaprhncaya
kadar devam eder.

c) Personel hakkrnda yaprlan gtivenlik soruqturmasr ve argiv araqtrmast sonucundan elde
edilen bilgilerin olumsuz olmasr halinde, kiginin gahgtrrrhp gahgtrnlmamasr, gcirevine devam
edip etmemesi gibi hususlan incelemek, de[erlendirmek, sonuca ballamak ve sonucunu
Belediye Bagkanr'na bildirir.

d) Giivenlik

Sorugturmasr ve Argiv Aragtrrmasl sonucu olumsuz olan personel hakkrnda
alman kararlar yazir tutana[a baflamr.
e) De[erlendirme Komisyonunun gahqma tutanaklan ve kararlan

gizlidir.

f) Komisyon kararlan oybirlifi ile ahnrr.

g) Komisyon, personel hakkrnda delerlendirme ve neticesi hakkrnda karar almaya tam
yetkilidir.
h) Komisyon, yapaca$ryazrsmalan insan Kaynaklarr ve Efitim Mtidiirliigti aracrh[r ile yapar.

UqUNCU BOLUM
Qeqitli ve Son Hiikiimler

Gizlilife uyma

MADDE 11 - Gtivenlik sorugturmasr ve argiv aragtrmasrrun her safhasrnda kesinlikle
gizlilile uyulur. Sorugturma ve aragtrrmarun evre ve sonuglan, bilmesi gerekenden bagkasrna
agtklanrnaz.
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Sorumluluk

MADDE 12 - Belediye, bagh kurulus ve girketlerinde her kademedeki ytinetici ve birim
amirleri giivenlik sorugturmasr ve argiv aragtrmasmr bu yOnerge hiikiimlerine gdre
uygulamaktan sorumludur.

Yiiriirliik
MADDE 13 - Bu ydnerge, Balgova Belediye Baqkam tarafindan onaylamp kurum intemet
sitesinde yayrnlandrfr tarihinden itibaren yiiriirlti$e girer.

Yiiriitme
MADDE 14 - Bu yOnerge hiikiimlerini Balgova Belediye Bagkant yiiriittir.

Fatne
Befedi

