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SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ  

İLGİLİ BİRİMLERİNE  
  

• 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 saptanması.  

• 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 durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin 
mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesi. 

• Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Üniversitemizde ilk defa görevine atanacak 
tüm personeli kapsamaktadır. 

• Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması işlemleri; 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı 
Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak 
çıkarılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması Yönetmeliği hükümlerine göre 
yürütülmekte ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (m.48) ve 5237 Sayılı Türk Ceza 
Kanunun ilgili maddeleri dikkate alınarak değerlendirme yapılmaktadır. 

• Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu elde edilen bilgilerin 
değerlendirilmesi, Yönetmeliğin 15. Maddesi gereği Üniversitemizin Değerlendirme 
Komisyonu tarafından yapılmaktadır. 

 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu “Genel ve Özel Şartlar” başlıklı 48 inci maddesinde 
Devlet Memurluğuna alınacak kişilerde aranan şartlar sıralanmıştır:  

Madde 48 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/14 md.) Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel 
ve özel şartlar aranır. 
A) Genel şartlar: 
1. Türk Vatandaşı olmak, 
2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 
3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, 
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir 
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin 
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, 
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından mahkûm olmamak. 
6. Askerlik durumu itibariyle; 
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa 
geçirilmiş olmak, 
7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl 
hastalığı bulunmamak. 
B) Özel şartlar: 
1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının 
birinden diploma almış olmak, 
2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak. 
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Devlet Memurluğuna alınabilmek için yukarıdaki maddede sıralanan koşulların sağlanması 
gerekmektedir. 
 
Söz konusu maddenin Genel Şartlar başlıklı bendinin 5. Fıkrasının karışıklığa mahal 
vermemesi için Hukuk Müşavirliğimizce detaylı incelenerek bilgilendirme yapılması gerektiği 
kanaatine varılmıştır. Bu bağlamda Memur olabilmek için; 
 

 Affa uğramış olsa bile a) devletin güvenliğine karşı suçlar,  
                                       b) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  
                                       c) zimmet,  
                                       ç) irtikâp,  
                                      d) rüşvet,  
                                      e) hırsızlık,  
                                      f) dolandırıcılık,  
                                      g) sahtecilik,  
                                      ğ) güveni kötüye kullanma,  
                                      h) hileli iflas,   
                                      ı) ihaleye fesat karıştırma,  
                                      i) edimin ifasına fesat karıştırma,  
                                      j) suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya  
                                      k) kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak gerekmektedir. 
 

NOT 1: Burada sayılan suçların işlenmesi nedeniyle mahkumiyet kararına hükmedilmesi 
halinde, ceza miktarı ve türü ne olursa olsun yukarı suçlardan birinin işlenmesi memuriyete 
engel oluşturur.   
 
NOT 2: Burada sayılan suçların işlenmesi nedeniyle verilmiş olan mahkumiyet kararı, adli 
para cezasına çevrilse dahi memuriyete engel oluşturur.  
 
NOT 3: Burada sayılan suçların işlenmesi nedeniyle verilmiş olan mahkumiyet kararının 
ertelenmesine (hapis cezasının ertelenmesi kararı) karar verilse dahi memuriyete engel 
oluşturur. 
 
NOT 4: Burada sayılan suçların işlenmesi nedeniyle verilmiş olan mahkumiyet kararı 
hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararına hükmedilirse 
memuriyete engel durumun ortadan kalkacağı düşünülmektedir.  
 
NOT 5: Burada sayılan suçlar hakkında verilen ceza affa uğrasa dahi memuriyete engel 
oluşturur. 
 
NOT 6: Burada sayılan suçların işlenmesi nedeniyle verilmiş olan mahkumiyet kararı 
hakkında Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile 
memuriyete engel hal söz konusudur. 
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 Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına 

mahkum olmamak gerekmektedir. 
 

NOT 1: Burada bahsi edilen suçlar, yukarıda sınırlı sayıda sayılan suçlar DIŞINDAKİ suçlardır. 
 
NOT 2: Burada bahsi edilen suçlar hakkında verilen mahkumiyet kararı adli para cezasına 
çevrilirse memuriyete engel durum ortadan kalkar. 
 
NOT 3: Burada bahsi edilen suçların TAKSİR ile işlenmesi halinde memuriyete engel durum 
ortadan kalkar. 
 
NOT 4: Burada bahsi edilen suçlar hakkında verilen mahkumiyet kararının 1 yıldan daha az 
süreli hapis cezası olması halinde memuriyete engel durum ortadan kalkar. 
 
NOT 5: Burada bahsi edilen suçlar hakkında verilen ceza affa uğrar ise memuriyete engel 
durum ortadan kalkar. 
 
NOT 6: Burada bahsi edilen suçlar hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) 
kararına hükmedilirse memuriyete engel durumun ortadan kalkacağı düşünülmektedir.  
 
NOT 7: Burada bahsi edilen suçlar hakkında mahkumiyet kararı yönünden Türk Ceza 
Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile memuriyete engel hal 
söz konusudur. 
 
NOT 8: Burada bahsi edilen suçlar hakkında verilen mahkumiyet kararının ertelenmesine 
(hapis cezasının ertelenmesi kararı)  karar verilse dahi memuriyete engel oluşturur. 
 
 

 
 
 


