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İlgi : ………tarihli ve ……… sayılı yazınız. 

 

 Belediye şirketlerine personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında işçi 

alımında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine göre valilikler 

bünyesinde değerlendirme komisyonu kurulması ve diğer işlemlerin hangi birim tarafından 

yürütüleceğine ilişkin ilgi yazınız incelenmiştir. 

 İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli 

İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin 

Usul ve Esaslar’ın “Şirket personelinde aranacak şartlar” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının altıncı bendi; “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 

Üçüncü fıkrası; “Birinci fıkranın altıncı bendine ilişkin soruşturma ve/veya araştırma 

talepleri ilgili valilik aracılığıyla yetkili mercilerden istenir. İntikal eden güvenlik 

soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonuçları 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması 

Yönetmeliğine göre illerde valilikler bünyesinde teşkil edilen değerlendirme komisyonunca 

değerlendirilir. Ancak vali tarafından uygun görülmesi halinde sonuçların değerlendirilmesi 

ilgili idare bünyesinde anılan Yönetmeliğe göre teşkil edilen değerlendirme komisyonuna 

bırakılabilir. Şirketin ortakları arasında birden fazla idare bulunması durumunda 

değerlendirme yetkisinin bırakılacağı idare vali tarafından belirlenir.” hükmünü içermektedir. 

 Öte yandan 15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların 

Teşkilatı Hakkında 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Atıflar” başlıklı 798 inci 

maddesi “İçişleri Bakanlığının mahalli idareler üzerinde sahip olduğu vesayet yetkisine ilişkin 

mevzuat hükümleri dışında mevzuatta Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün görevleri ile 

ilgili olarak İçişleri Bakanlığına veya birimlerine yapılmış olan atıflar Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığına veya birimlerine, İçişleri Bakanına veya İçişleri Bakanlığı görevlilerine yapılmış 

olan atıflar Çevre ve Şehircilik Bakanına veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlilerine, 

(…) yapılmış sayılır.” hükmünü içermektedir. 

Anılan kararname kapsamında Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan 

“Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Görevlerinin Devir ve Tasfiyesine İlişkin Protokol” 

çerçevesinde mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturmaya ilişkin iş ve işlemleri 

İçişleri Bakanlığı uhdesinde yürütülmeye devam etmektedir. 

14/02/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine göre yapılacak iş ve işlemlerin 

hangi birim üzerinden yürütüleceği konusunun iliniz Valisinin takdirinde olduğu 

değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

         

      Bakan a. 

                     Genel Müdür  
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