
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Nedir? Nelere Bakılır? Ne Kadar Sürer? 

 

İdari kurumlar, faaliyetlerini kamu görevlileri eliyle yürütmektedir. Kişilerin kamu hizmetine 

girme hakkı Anayasa’nın 70. maddesinde düzenlenmiştir. Kamu hizmetine girecek personel 

hem kamu hizmetinin gerektiği gibi sunulmasını sağlayacak nitelikte olmalı hem de devlete, 

Anayasa ve kanunlara sadakat içerisinde hareket etmelidir. Bunu sağlamanın yollarından biri 

ise güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulamasıdır.  

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması son zamanlarda sıkı şekilde uygulanan bir 

durumlar. Birçok öğrenci, memur, polis veya asker güvenlik soruşturması olumsuz 

sonuçlanması gerekçesiyle kuruma alınmamakta veya atılmaktadır. Güvenlik soruşturması 

olumsuz sonuçlanan adaylar 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açmalıdır. 

Bu davayı idare hukuku avukatı ile açmaları faydalarına olacaktır. 

Güvenlik soruşturması hakkında daha detaylı bilgiyi bu makalemizden okuyabilirsiniz. 

https://kadimhukuk.com.tr/makale/guvenlik-sorusturmasi-ve-arsiv-arastirmasi-nedir-nelere-

bakilir-ne-yapmaliyim/ 

Güvenlik Soruşturması Nedir? 

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 
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durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve 

yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesine ilişkin yapılan 

soruşturmadır.

 

Arşiv Araştırması Nedir? 

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 saptanması adına yapılan araştırmadır. Güvenlik 

soruşturması, arşiv araştırmasını da kapsayan bir terimdir.

 



Güvenlik Soruşturmasını Kim Yapar? 

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması,  

• Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı,  

• Emniyet Genel Müdürlüğü  

• Mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılır. 

İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı´ndaki 

bilgi kayıtları ile Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü´ndeki adli sicil 

kaydı, talepleri üzerine, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapacak makamlar ile 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birimlerine verilir. 

 

 

 

Güvenlik Soruşturmasi ve Arşiv Araştırması Kaç Gün Sürer? 

Arşiv araştırması sonuçları en az 30 iş günü, güvenlik soruşturması sonuçları ise en az 60 iş 

günü içerisinde sonuçlanır ancak  bu süreler kurumların değerlendirme ve inisiyatiflerine göre 

uzamaktadır. Burada iş günü kavramına dikkat edilmelidir. Zira iş günü ile normal gün aynı 

değildir. Resmi tatiller veya hafta tatilleri iş gününe dahil edilmez. 



 

 

Güvenlik Soruşturmasi ve Arşiv Araştırmasında Nelere Bakılır? 

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam dikkate 

alınarak, kişinin kayıtlı ikamet adresi ile fiilen ikamet ettiği adres esas alınmak suretiyle; 

• Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı 

bir devletin uyrukluğuna girip girmediği, 

• Genel kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat birimlerinin arşivlerinde bilgiler bulunup 

bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında arama kaydı veya herhangi bir tahdidin 

olup olmadığı, 

• Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı 

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti 

veya iltisakının bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar 

Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı, 

• Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, 

uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, 

ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı 

• Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve 

temsilcileriyle ilgili derecesinin iç yüzü ve nedeni araştırılır. 



 

 

PAEM, PMYO VE POMEM Yıl Sonu Mülakatı 

Yıl sonu mülakatı sonucunda ataması yapılmayan polis öğrencileri 60 gün içinde Ankara 

İdare Mahkemesine yürütme durdurma istemli iptal davası açmalıdır. Bu dava sadece 

Ankara’da açılır. Aksi durumda yetkisizlik kararı verilir ve zaman kaybı yaşarsınız. Burada 

güvenlik soruşturması iptal davası açılmayacaktır. Bu dava mülakat iptal davasıdır. Dikkat 

edilmelidir. Güvenlik soruşturması; bir makamın ya da kurumun talebi üzerine kişinin kamu 

görevini yürütme bakımından sakıncalı olup olmadığının araştırılır. 

Detaylı bilgiyi bu makalemizden okuyabilirsiniz.  

https://kadimhukuk.com.tr/makale/paem-pmyo-pomem-yil-sonu-mulakati-sene-eleneler-iptal-

davasi/ 
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