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Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü 

 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 
 

SIRA 

NO 

VATANDAŞA SUNULAN 

HİZMETİN ADI 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

HİZMETİN 

TAMAMLANMA 

SÜRESİ 

(EN GEÇ SÜRE) 

1 
Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik 

Kartı 

Özel güvenlik eğitim sertifikası, nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma aslı ve 

fotokopisi, arşiv araştırma formu (silahlılar için 1 ad. fotokopi), adli sicil belgesi, 

sağlık kurulu raporu, özel güvenlik ruhsat harcı (737,00 TL), ikamet belgesi, 3 

adet fotoğraf, kan grubunu gösterir belge ve şeffaf dosya.  

Silahsız kimlik için 15 

gün, silahlı kimlik için 1 

ay 

2 Özel Güvenlik İzin Talebi 

Özel kuruluşlar için yönetim kurulu veya ortakların özel güvenlik uygulaması 

için almış olduğu karar, Ticaret Sicil Gazetesinin yayınlanmış bir örneği, imza 

yetkisine sahip şahısların imza sirküleri ve özel güvenlik izin talep yazısı. 

10 ila 30 gün arasında 

sonuçlanır. 

3 
Geçici Özel Güvenlik İzin 

Talepleri 

1)Hizmet satın alma yolu ile yapılan geçici özel güvenlik izinlerinde; taraflar 

arasında yapılmış sözleşme, hizmeti yerine getirecek ÖGG personeli isim listesi 

ve mali sorumluluk sigorta poliçesi fotokopisi 

2) Kendi bünyesinde geçici özel güvenlik izinlerinde;  hizmeti yerine getirecek 

ÖGG personeli isim listesi ve mali sorumluluk sigorta poliçesi fotokopisi, en geç 

48 saat öncesinde valiliğe bildirim yapılması gerekir. 

1 gün 

4 
Eğitim Atışlarında Kullanılmak 

Üzere Tabanca Fişeği Talepleri 

Talep yazısı, eğitime katılacak kursiyer sayısı ve bir önceki verilen fişeklere ait 

sarfiyat tutanağı. 
3 gün 

5 Bankaları Kıymet Nakilleri 
Kıymet naklinde görevlendirilen personel isimleri, silahın markası ve seri 

numaraları, kullanılacak araç plakası ve güzergahı 
3 gün 

6 
Özel Güvenlik Silah 

Taşıma/Bulundurma Belgesi  

İl Özel Güvenlik komisyonu tarafından verilmiş silah kadrosu kararı, silah 

faturası ve talep yazısı. 
3 gün 



7 

Özel Güvenlik Şirketleri ve 

Eğitim Kurumu Kurucu ve 

Yöneticileri Hakkında Talep 

Edilen Güvenlik Soruşturmaları 

Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması formu, şahısların kimlik fotokopisi 

ve adli sicil belgesi  
En geç 1 ay 

8 
Özel Güvenlik Temel Eğitim 

Sertifikası Onaylanması 
Sınavda başarılı olmuş kursiyere ait kimlik fotokopisi ve fotoğraf 

2 gün ile 5 gün arasında 

onaylanır. 

9 

Çalışmaya Başlayan ve İşinden 

Ayrılan Ögg Görevlilerinin 

Başlama ve Ayrılma 

Bildirimleri 

Özel Güvenlik şirketleri hizmet vereceği kurumda işe başlama günü mesai 

bitimine kadar hizmet sözleşmelerini, yine özel güvenlik şirketleri ve kurumlar 

göreve başlayan ÖGG’nin kimlik fotokopileri, isim listesi ve mali sorumluluk 

sigorta poliçelerinin bir örneğini 15 gün içerisinde Valiliğe bildirilir. 

Aynı gün proje girişleri 

ve çıkışları yapılır. 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede 

tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.  

                   İlk Müracaat Yeri:               İkinci Müracaat Yeri: 

İsim  : Bekir YILDIRIM                               İsim  : Tayfun ATAK 

Unvan  : Özel Güvenlik Şube Müdür V.                  Unvan  : İl Emniyet Müdür Yardımcısı  

Adres  : İl Emniyet Müdürlüğü       Adres  : İl Emniyet Müdürlüğü 

Tel  : 223 92 15 Dahili 41 10       Tel  : 223 92 15 Dahili 33 36 

Faks  :          Faks  :  

E-Posta :           E-Posta : 


