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KARS VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü
Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA
NO

VATANDAŞA
SUNULAN
HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ

Temel Müracaat edecekler için:
1

Özel Güvenlik
Görevlisi Kimlik
Kartı Müracaatı

İkamet adresi polis bölgesinde
olanlar için Özel güvenlik eğitim
sertifikası,
nüfus
cüzdanı
fotokopisi, diploma aslı ve
fotokopisi, arşiv araştırma formu
(silahlılar için 1 ad. fotokopi),
sağlık kurulu raporu, özel
güvenlik ruhsat harcı makbuzu, 4
adet normal ebatlarda biyometrik
fotoğraf, kan grubunu gösterir
belge ve yarım kapaklı kırmızı
renkli dosya

30 Gün içerisinde
sonuçlanır.
(Tahkikat
durumuna göre süre
uzaya bilir)

Yenileme Müracaat Edecekler
İçin :
İkamet adresi polis bölgesinde
olanlar için Özel güvenlik eğitim
sertifikası,
nüfus
cüzdanı
fotokopisi, diploma aslı ve
fotokopisi, arşiv araştırma formu
(silahlılar için 1 ad. fotokopi), 4
adet normal ebatlarda biyometrik
fotoğraf, kan grubunu gösterir
belge ve yarım kapaklı kırmızı
renkli dosya, eski özel güvenlik
kimlik kartının aslı

2

Özel Güvenlik
İzin Talebi

2012/71 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetleri
Birleştirilmiş 30 Gün içerisinde
Genelgesinin “Özel Güvenlik sonuçlanır.
İzni İçin İstenilecek Belgeler”
başlıklı
3’üncü
maddesi
hükmünce taleplerin yapılması,
Kadro
artırımı
ve
adres
değişikliği
gibi
işlem

başvurularının ise ilgili evraklar
ile birlikte ÖGNET ‘ten yapılması
gerekir.

3

4

Geçici Özel
Güvenlik İzin
Talepleri

Eğitim
Atışlarında
Kullanılmak
Üzere Tabanca
Fişeği 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, Koruma Planı, üst yazı
ile en geç 48 saat öncesinde ÖGNET
‘ten bildirim yapılması gerekir.
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
ÖGNET ‘ten bildirim yapılması
gerekir.

Eğitim atışı, Hizmet içi eğitim
atışlarında kullanılacak fişeklerin
taleplerini Silah ve Patlayıcı
Maddeler Şube Müdürlüğü’ne
yapılacaktır.

-

-

5

6

7

Kıymet naklinde görevlendirilen
Bankaların
Kıymet Nakilleri personel isimleri, silahın markası
ve seri numaraları, kullanılacak
araç plakası ve güzergâhı,
personellere ait 4 adet vesikalık
fotoğraf ile birlikte Özel
Güvenlik Şube Müdürlüğüne
başvuruda bulunulması,

-

İl Özel Güvenlik komisyonu
tarafından verilmiş silah kadrosu
kararı, silah faturası ve talep
yazısı ile birlikte Silah ve
Patlayıcı
Maddeler
Şube
Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

-

Özel Güvenlik
Silah
Taşıma/Bulundu
rma Belgesi

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 poliçelerinin bir
örneğini ÖGNET ‘ten bildirim
yapılması gerekir.

1 Gün

İlk Müracaat Yeri: İkamet adresi Polis Bölgesinde Olanlar için Kars İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik
Şube Müdürlüğü İkamet Adresi Jandarma Bölgesi Olanlar için ise Kars İl Jandarma Komutanlığına
Başvuruda bulunulması gerekmektedir.
Telefon: 04742234710
Dahili : 118220

