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Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen
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MADDE 1. - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması; kamu kurum ve kuruluşlarında,
yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütün
lüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bu
lunduğu gizlilik dereceli birimler ile askerî, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak ka-,
mu personeli ve ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılır.
Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü iç ve dış menfaatlerinin zarar görebile
ceği 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 merciler ve üst kademe yöneticilerinin kimler ol
duğu Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenlenir.
MADDE 2. - 13.5.1971 tarih ve 1402 numaralı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesinin se
kizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Sıkıyönetim komutanlarının; bölgelerinde genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeni açısından
çalışmaları sakıncalı görülen veya hizmetleri yararlı olmayan kamu personelinin statülerine göre sı
kıyönetim bölgesi dışına atanma veya sıkıyönetim bölgesi dışına atanmak üzere görevden uzaklaş
tırılma istemleri ile ilgili kurum ve organlarca derhal yerine getirilir.
Sıkıyönetim komutanlarının sekizinci fıkradaki nedenlerle mahallî idarelerde çalışanların gö
revden uzaklaştırılması istemleri, ilgili mahallî idare yetkililerince derhal yerine getirilir. Bu suret
le görevden uzaklaştırılanlar sıkıyönetim bölgesi dışındaki mahallî idarelerde görev ve iş bulma
ları ve bu idarelerin ilgiliyi görev ve işe almayı istemeleri halinde, mahallî idare yetkililerince gö
revden uzaklaştırma karan derhal kaldırılır ve bunlann atamaları öncelikle yapılır.
Görevden uzaklaştırılanlann aylık ve ödemeleri hakkında ilgili olduğu mevzuat hükümleri uy
gulanır.
GEÇİCİ MADDE 1. - 12.9.1980 tarihinden sonra bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlannda açılan kamu görevine ve işçiliğe giriş sınavını kazanıp da haklannda yapılan güvenlik soruş
turması sonucunda sakıncalı olduğunun bildirilmesi nedeniyle göreve ve işe alınmayanlar ile alın
dıktan sonra görevine ve işine son verilenler, ilgili mevzuatında veya toplu iş sözleşmelerinde ön
görülen niteliklerin kaybedilmemiş olması koşuluyla yaş şartı aranmaksızın bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak sınavlara, önceki güvenlik so
ruşturmaları dikkate alınmaksızın katılabilirler. Açılan sınavlan kazanmalan sonucu göreve ve işe
alınanlara geçmişe yönelik olarak aylık ve diğer özlük haklan verilmez ve açıkta geçen süreleri de
ğerlendirilmez. Bu konu ile ilgili olarak yargıya intikal etmiş olanlardan henüz haklannda yargı ka
rarı kesinleşmemiş olanlar hakkında da bu Kanun hükümleri uygulamr.
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GEÇİCİ MADDE 2. - 1402 numaralı Sıkıyönetim Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre
12.9.1980 tarihinden başlayarak sıkıyönetim komutanlıklarının istemleri üzerine bölgelerinde ge
nel güvenlik, asayiş veya kamu düzeni açısından çalışmaları sakıncalı görülen veya hizmetlerinin
yararlı olmaması nedeniyle bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılmamak üzere görevlerine son ve
rilenler, ilk kez kamu görevine girdikleri tarihte bu görev için ilgili mevzuatında veya toplu iş söz
leşmelerinde öngörülen nitelikleri yitirmemiş olmaları ve bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren
altı ay içinde müracaatları halinde yaş koşulu aranmaksızın ve emeklilik yaş haddinin aşılmamış
bulunması koşuluyla, görevlerine son verildikleri tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit de
recenin aynı kademesinden, ayrıldıkları tarihteki eski görevlerine veya eşdeğer bir göreve, başvur
ma tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde iade edilirler. Bu suretle göreve ve işe alınanlarla iade
edilenlere, geçmişe yönelik olarak aylık ve diğer özlük haklan verilmez ve açıkta geçen süreleri de
ğerlendirilmez.
GEÇİCİ MADDE 3. - 3713 numaralı Terörle Mücadele Kanununun 23 üncü maddesi ile yü
rürlükten kaldınlan Türk Ceza Kanununun 140, 141, 142 ve 163 üncü maddeleri kapsamına giren
fiillerden dolayı yargılanarak mahkûm olmalan nedeniyle görevlerine son verilen memurlar ve di
ğer kamu görevlileri ile toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre iş sözleşmeleri feshedilmiş olan iş
çiler ilgili mevzuatında veya toplu iş sözleşmelerinde göreve ve işe alınma için öngörülen nitelik
lerin yitirilmemiş ve emeklilik yaş haddinin aşılmamış bulunması koşuluyla, kurumlarına bu Ka
nunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde müracaatlan halinde, görevlerine son verildikleri
tarihte almakta olduklan aylık derecesine eşit derecenin aynı kademesinden başlatılmak üzere aynldıklan tarihteki eski görevlerine veya eşdeğer bir göreve başvurma tarihinden itibaren en geç 60
gün içinde iade edilirler. Mahkûm olsun veya olmasın bu fiilleri nedeniyle verilmiş olan disiplin
cezalan bütün sonuçlanyla birlikte kaldınlır. Bu suretle göreve ve işe alınanlara geçmişe yönelik
olarak aylık ve diğer özlük haklan verilmez ve açıkta geçen süreleri değerlendirilmez. Bu konu ile
ilgili olarak yargıya intikal etmiş olanlardan henüz haklarındaki yargı kararı kesinleşmemiş olanlar
hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 4. - Bu Kanuna dayalı olarak çıkartılacak yönetmelik uyarınca güvenlik so
ruşturması ve arşiv araştırmasına tabi olacaklar ile Kanunun 1 inci maddesi kapsamı dışında kalanlann;
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış bulunan güvenlik soruşturması sonucun
da ilgililerin dosyasına konulmuş olan ve mahkemelerce verilen cezalara ilişkin adlî sicil kayıtları •
dışındaki kayıt ve fişler ilgilinin başvurusu aranmaksızın dosyadan çıkartılır.
GEÇİCİ MADDE 5. - Bu Kanunun geçici madde hükümleri Türk Silahlı Kuvvetlerinde gö
revli asker ve sivil personel ile emniyet hizmetleri sınıfında bulunan personel hakkında uygulan
maz. Ancak, belirtilen personelin kendi kurumlan dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında bu Ka
nunun yürürlüğünden itibaren altı ay içinde görev ve iş talep etmeleri halinde, bu talepleri bu Ka
nunun geçici 2 nci ve 3 üncü maddeleri kapsamı ile sınırlı olmak üzere Devlet Personel Başkanlı
ğınca değerlendirilir.
GEÇİCİ MADDE 6. - Bu Kanunun geçici maddelerinin uygulanması nedeniyle göreve veya
işe başlatılması gereken personele ilişkin bilgilerin Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesinden
itibaren en geç kırkbeş gün içerisinde bu Başkanlığın teklifi üzerine ilgili personel kamu kurum ve
kuruluşlarında durumlanna uygun boş kadro ve pozisyonlara atanırlar.
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190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kuruluşlarda
personelin durumuna uygun boş kadro bulunmaması halinde mevcut boş kadrolarda sımf, unvan ve
derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu madde gereğince yapılacak kadro değişikliklerinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 7. - Bu Kanunun öngördüğü yönetmelik altı ay içerisinde çıkarılır.
Yönetmelik hükümleri yürürlüğe girinceye kadar Bakanlar Kurulunun 8.3.1990 tarihli ve
1990-245 sayılı karanyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması Yönetmeliğinin bu Kanuna ay
kırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. ,

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

34
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Sayfa

317
410
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I. - Gerekçeli 693 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18 inci Birleşim
tutanağına bağlıdır.
II. - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Adalet, Millî Savunma, içişleri ve Plan ve
Bütçe komisyonları görüşmüştür.
III. - Esas No. : 1/537

