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ÇANAKKALE VALİLİĞİ 

 EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU 

S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

HİZMETİN 

TAMAMLANMA 

SÜRESİ 

( EN GEÇ SÜRE ) 

1 

Özel Güvenlik Hizmeti 

almak isteyen 

Kamu/Özel kurum ve 

kuruluşları ile gerçek 

kişilerin 5188 sayılı 

Kanun kapsamına 

girerek Özel Güvenlik 

İzni alma talepleri 

A-     Özel güvenlik izni için başvuran kamu kurum ve kuruluşlarından istenilecek belgeler: 
1.      Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca) 

2.      Bağlı bulunduğu Bakanlığın/Genel Müdürlüğün görüş yazısı, Üniversiteler için, YÖK’ün görüş      

yazısı, kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının görüş yazısı, 

3.      İl Özel İdareleri için İl Genel Meclisinin, Belediye Başkanlıkları için Belediye Meclisinin kararı,” 

B-      Özel güvenlik izni için başvuran özel kuruluşlar ve özel bankalar için istenecek belgeler: 
1.       Kuruluşun talep yazısı,  (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca) 

2.       Özel kuruluşların yönetim kurulu kararı veya ortaklarının özel güvenlik uygulaması için almış old uğu 

karar, 

3.       Ticaret Sicil Gazetesinin yayımlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayımlanmamış ise Ticaret 

Sicil Memurluğundan alınacak olan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, özel bankaların açılan şubelerine ait Ticaret 

Sicil Gazetesi, 

4.       İmza yetkisine sahip şahısların imza sirküleri,  

C - Özel güvenlik uygulamasını sona erdirmek için istenilecek belgeler: 
1.      Talep yazısı, 

2.      Kamu kurum ve kuruluşlarında Bakanlık/Genel Müdürlük görüş yazısı, 

3.      Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı veya ortaklarının almış olduğu karar, 

D- Personel ve silah kadrolarının indirimi, artırımı ve yeniden belirlenmesi halinde istenilecek 

belgeler: 
1.      Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca) 

2.      Kamu kurum ve kuruluşlarında silah ve personel artırımında Bakanlık/Genel Müdürlük/Rektörlük 

görüş yazısı.  

E- Unvan değişikliği durumunda istenilecek belgeler: 
1.   Talep yazısı, 

2.  Özel kuruluşlarda unvan değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ve Ticaret Sicil Gazetesinin 

yayımlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayımlanmamış ise Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak 

olan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, 

KOMİSYON 

TOPLANTISI 

BİTTİKTEN SONRA 

1 HAFTA İÇİNDE  



 

 

2 

Özel Güvenlik Şirketi 

Faaliyet İzini Verilmesi. 

1-a) Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicili gazetesinden bir örnek, 

b) Hisse sahipleri ve yöneticilerin nüfus cüzdan fotokopisi, imza sirküleri, yerleşim yeri belgesi ve güvenlik 

soruşturması ve arşiv araştırması formu, 

c) Şirketi temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi, 

d) Hisse sahipleri ve yöneticilerinin adli sicil kayıtları, 

e) Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen 

belge, 

f) Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitimi sertifikası. (genel kolluk birimlerinde daha önce çalışmış 

olanlardan buna ilişkin belge), 

g) Özel güvenlik görevlilerine giydirilecek üniformaların onaylanmak üzere dört cepheden çekilmiş fotoğraf 

kataloğu. 

Müracaatlar Emniyet 

Genel Müdürlüğüne 

yapılır. Şirketin hisse 

sahipleri ve 

yöneticilerinin 

güvenlik soruşturması 

ve arşiv araştırması 

yazısı geldikten sonra           

10 GÜN 

3 

Özel Güvenlik Eğitim 

Kurumu Faaliyet İzini 

Verilmesi. 

2-a) Eğitim Yapılacak Tesisin Adresi, Tapusu veya Kira Sözleşmesi,                                                                                             

b) Yapı Kullanım İzni veya binanın kullanılmasında fenni yönden sakınca olmadığına dair yazı,                                                                                                                                              

c) Doğal Afet Sigorta Poliçesi,                                                                                                    

 d) Hisse sahipleri ve yöneticilerin nüfus cüzdan fotokopisi, imza sirküleri, yerleşim yeri belgesi ve güvenlik 

soruşturması ve arşiv araştırması formu, 

e) Eğitim Kurumunu temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi, 

f) Hisse sahipleri ve yöneticilerinin adli sicil kayıtları, 

g) Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen 

belge, 

h) Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitimi sertifikası. (genel kolluk birimlerinde daha önce çalışmış 

olanlardan buna ilişkin belge),                                                                                         i) Uzman Eğiticilere 

ait yeterlilik belgeleri, nüfus cüzdan suretleri ve yerleşim yeri belgeleri 

Müracaatlar Emniyet 

Genel Müdürlüğüne 

yapılır. Şirketin hisse 

sahipleri ve 

yöneticilerinin 

güvenlik soruşturması 

ve arşiv araştırması 

yazısı ile eğitim 

verilecek yerin 

inceleme yazısı 

geldikten sonra           

10 GÜN 

4 
Alarm Merkezi Faaliyet 

İzini Verilmesi 

3-a) Kurucu ve yöneticilerin adli sicil kayıtları, 

b) Kurucu ve yöneticilerin nüfus cüzdan sureti ve ikamet belgeleri, 

c) Kurucu ve yöneticilerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, 

d) Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin örneği, 

e) Alarm merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi, 

f) Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası (genel kolluk birimlerinde daha önce çalışmış 

olanlardan buna ilişkin belge), 

g) Alarm merkezinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca elverişliliğine ilişkin taahhütname. 

20 GÜN 

5 
Özel Güvenlik Görevlisi 

Kimlik Kartı Verilmesi 

4-a) Diploma fotokopisi,                                                                                                                  

 b) Nüfus cüzdan fotokopisi,                                                                                                          

c) Adli sicil kaydı,                                                                                                                         

d) İki adet Biyometrik Fotoğraf,                                                                                                     

e) Sağlık raporu,                                                                                                                               

f) Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası. 

g)Kimlik kartı ücreti  

ğ) özel güv.harcı  

 30 GÜN ve 

Güvenlik 

Soruşturmasında 

adli işlemler varsa 

+30 gün  



6 
Geçici Özel Güvenlik 

İzni Verilmesi 

5-a-) Şirketten hizmet alım suretiyle yapılması halinde; Geçici özel güvenlik izni müracaatı hizmet 

verecek şirket tarafından yapılacaktır.                                                                               

1-) Hizmet verilen kurum/kuruluş ile yapılan hizmet sözleşmesi ibraz edilecektir.                                                                                 

2-) Hizmetin ne kadar küreyle ifa edileceği belirtilecektir.                                                         

3-) Hizmetin ifasında ateşli silah kullanılacak ise İl Özel Güvenlik Komisyonuna müracaat edilerek karar 

çıkartılması gerekmektedir.                                                                                        4-) Hizmet bir güzergahı 

ifade ediyorsa kullanılacak olan güzergah veya noktaların belirtilmesi.                                                                                                                                  

b-) Kendi bünyesindeki personel ile kurum/kuruluş tarafından yapılacak ise ilgili kurum/kuruluş 

müracaatta bulunacaktır.                                                                                                                     1-) 

Yönetim Kurulu kararı veya yönetim kurulu adına imza atmaya yetkili kişinin imzasını taşıyan talep yazısı,                                                                                                                                                             

2-) Geçici olarak görevlendirilecek Özel Güvenlik Görevlisi ve varsa ateşli silaha ait bilgiler,                                                                                                                                                                

3-) Hizmetin ne kadar süreyle ifa edileceği hususlarının belirtilmesi. 

1 GÜN 

 

   

             

          
            
 

 


