
SİVAS İL JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU 

S. 
NU. 

HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER 
HİZMETİN 

TAMAMLANMA 
SÜRESİ (EN GEÇ) 

1 Özel Güvenlik İzin Belgesi 

Özel Güvenlik İzni İçin Başvuran Kamu Kurum ve Kuruluşlarından; 
 

1.Talep yazısı (Valiliğe hitaben yazılmalı ve İl J.K.lığına havale edilmeli, talep yazısında; güvenliğin konusu, ne şekilde yerine 
getirileceği, hizmetin kaç personelle sağlanacağı, ihtiyaç duyulacak silah miktarı ve niteliği, kurumun açık adı ve adresi 
ile irtibat telefonu belirtilmelidir), 

2.Kurumun bağlı bulunduğu bakanlığın/Gn.Md.lüğün, üniversiteler için YÖK’ün, KİT’ler için Hazine Müsteşarlığının, belediye 
başkanlıkları için belediye başkanlığının uygun görüş yazısı, il özel idareleri için il genel meclisi kararı, ilköğretim okulu 
ve liselerde okul aile birliği kararı, 

3.Bilgi formu ile krokisi, 
4. Kendi bünyesinde özel güvenlik birimi kuracak olanlardan, özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ile üniformayı 

tamamlayan diğer unsurlar ve teçhizatın fotoğrafları. 
 

Özel Güvenlik İzni İçin Başvuran Özel Kuruluşlar ve Özel Bankalardan; 
 

1.Talep yazısı (Valiliğe hitaben yazılmalı ve İl J.K.lığına havale edilmeli, talep yazısında; güvenliğin konusu, ne şekilde yerine 
getirileceği, hizmetin kaç personelle sağlanacağı, ihtiyaç duyulacak silah miktarı ve niteliği, kuruluşun açık adı ve adresi 
ile irtibat telefonu belirtilmelidir), 

2.Yönetim Kurulu kararı veya ortaklarının almış olduğu karar, 
3.Ticaret sicil gazetesi (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, 
5.Bilgi formu ile krokisi, 
6.Kendi bünyesinde özel güvenlik birimi kuracak olanlardan, özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ile üniformayı 

tamamlayan diğer unsurlar ve teçhizatın fotoğrafları. 
 

Konut Sitesi ve Apartmanlar; 
 
1.Talep yazısı (Konutlar için konut sahibi imzalı), 
2.Bilgi formu ile krokisi, 
3.Konut sitesi ve apartmanlarda genel kurul veya yönetim kurulunun kararı. 
 

Yakın Koruma Talep Eden Kişilerden; 
 

1.Talep yazısı (Kurum /kuruluşlar tarafından yapılan başvurularda yetkilisi tarafından imzalanır), 
2.Kişi koruma talebi kuruluş tarafından yapılıyor ise yönetim kurulu kararı, kurum tarafından yapılıyor ise, bağlı bulunduğu 

bakanlığın/genel müdürlüğün, üniversiteler için YÖK’ün, KİT’ler için Hazine Müsteşarlığının, il özel idareleri için il valisinin, 
belediye başkanlıkları için belediye başkanlığının uygun görüş yazısı, 

3.T.C. kimlik numarası, 
4.Son 6 ay içerisinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf, 
5.Silahlı korunacak kişi için sağlık raporu (Kişi koruma talebi; şahsın bağlı bulunduğu kurum/kuruluş bünyesindeki özel 

güvenlik birimince sağlanacağı durumlarda silah kurumca muhafaza edileceğinden sağlık raporu gerekmemektedir), 
6.Bilgi formu.   

(10) İş Günü 
 

(İl Özel Güvenlik 
Komisyonunun 

toplanmasına bağlı 
olarak) 



2 
Geçici ve Acil Durumlarda 
Özel Güvenlik İzni 

1.Talep yazısı (Etkinliğin içeriği, tarihi, saati, güvenlik hizmetinin sağlanacağı saat aralığı, katılımcıların durumu, gelebilecek 
seyircilerin tahmini sayısı belirtilecektir), 

2.Sözleşme fotokopisi (Sözleşmede; etkinliğin içeriği, açık adresi, başlama bitiş tarihleri ve saatleri açık olarak 
belirtilecektir), 

3.İstihdam edilecek özel güvenlik görevlilerinin adı, soyadı, güvenlik görevlisi kimlik kart numaraları ve hangi valilikten 
alındığını gösterir liste, 

4.Özel güvenlik mali sorumluluk sigorta poliçeleri, 
5.Güvenlik görevlisinin kullanacağı teçhizatın niteliği ve sayısını gösterir belge, 
6.Koruma ve güvenlik hizmeti verilecek alanın güvenlik görevlilerinin yerini gösterecek şekilde krokisi,  
7.Koruma ve güvenlik planı, 
8.Güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi ve yönetici imza sirküleri fotokopisi. 
 
Evraklar üzerinde yönetici ismi ve imzası bulunmalı ve müracaatlar en az 48 saat önceden yapılmalıdır. 

(2) İş Günü 

3 
Özel Güvenlik Görevlisi 
Çalışma Kimlik Kartı 

1.Talep yazısı.  
2.T.C. kimlik numarası (Silahlı özel güvenlik görevlisi için 21, silahsız özel güvenlik görevlisi için 18 yaşını doldurmuş olmak), 
3.Son 6 ay içerisinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf, 
4.Sağlık raporu, 
5.Özel güvenlik temel eğitim sertifikası (Genel kolluk kuvvetinden emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevde çalıştıktan 

sonra kendi istekleri ile ayrılmış olanlardan ve üniversitelerin güvenlik fak./güvenlikle ilgili MYO mezunlarından (5) yıl süre 
ile silah eğitimi hariç özel güvenlik temel eğitimi aranmaz. Kimlik kartı yenileme talebinde yenileme eğitim sertifikası 
istenir), 

6.Diploma fotokopisi (Aslı ile birlikte), (Silahlı güvenlik görevlileri en az lise, silahsız güvenlik görevlileri en az ilköğretim 
okulu), 

7.Vergi dairesine yatırılacak kimlik harcı belgesinin aslı.  

 
Güvenlik soruşturması 

ve arşiv araştırması 
tamamlandıktan sonra 

 
(5) İş Günü 
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Çalıntı, Kayıp ve 
Yıpranmış Özel Güvenlik 
Kimlik Kartı Yenileme 
İşlemleri 

1.Talep yazısı, 
2.T.C. kimlik numarası, 
3.Son 6 ay içerisinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf, 
4.Yıpranmış kimlik kartı.  

(5) İş Günü 
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Silahsız Özel Güvenlik 
Kimlik Kartının Silahlı 
Özel Güvenlik Kimlik 
Kartına Çevrilmesi 

1.Talep yazısı, 
2.T.C.kimlik numarası, 
3.Diploma fotokopisi (Aslı ile birlikte), 
4.Sağlık raporu, 
5.Silahlı özel güvenlik temel eğitim sertifikası aslı, 
6.Son 6 ay içerisinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf. 

Güvenlik soruşturması 
tamamlandıktan sonra 

 
(5) İş Günü 

6 

5188 Sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanun 
Kapsamında MKE’den 
Silah Satın Alma Yetki 
Belgesi 

1.Talep Yazısı, 
2.İl özel güvenlik komisyon kararı fotokopisi, 
3.Silah alacak görevlinin (Mutemet) T.C. kimlik numarası, 
4.Mutemede ait son 6 ay içerisinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf.  

(5) İş Günü 
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5188 Sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanun 
Kapsamında Fişeklerin 
Temini İçin Tanzim Edilen 
İzin Belgesi 

1.Talep yazısı, 
2.Görevlendirilen personelin T.C. kimlik numarası, 
3.Sarf edilen fişek miktarını gösterir belge. 

(5) İş Günü 



8 
Özel Güvenlik Silah 
Taşıma/Bulundurma 
Belgesi 

1.Talep yazısı, 
2.Silah faturası aslı. 

(5) İş Günü 
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5188 Sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanun 
Kapsamında Silah/Fişek 
Yol Nakil Belgesi 

1.Talep yazısı, 
2.Nakil yapılacak silahın faturası fotokopisi, 
3.Nakil gönderilecek ilin il özel güvenlik komisyon kararı, 
4.Silahın kayıtlı bulunduğu ilin silahın iptaline ilişkin il özel güvenlik komisyon kararı, 
5.Arıza ve tamir için MKE’ne gönderilen silahın arıza tutanağı, 
6.Nakil yapacak memura ait son 6 ay içerisinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf, 
7.Nakil yapacak memurun T.C. kimlik numarası. 

(5) İş Günü 
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5188 Sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanun 
Kapsamından Çıkan veya 
Kadro Fazlası Silahların 
Devrine İlişkin Belge 

1.Talep yazısı, 
2.Devir hakkında yönetim kurulu kararı, 
3.Kanun kapsamından çıkma onayı veya silahın kadro fazlası olduğuna dair il özel güvenlik komisyon kararı. 

(5) İş Günü 
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Özel Güvenlik 
Uygulamasının Sona 
Erdirilmesi 

1.Talep yazısı, 
2.Kamu kurum ve kuruluşlarında bakanlık/genel müdürlük/rektörlük görüş yazısı, 
3.Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı, 
4.Özel güvenlik izin belgesi aslı. 

(10) İş Günü 
 

(İl Özel Güvenlik 
Komisyonunun 

toplanmasına bağlı 
olarak) 
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5188 Sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanun 
Kapsamında Personel ve 
Silah Kadrolarının 
İndirimi, Artırımı ve 
Yeniden Belirlenmesi 

1.Talep yazısı, 
2.Kamu kurum ve kuruluşlarında silah ve personel artırımında bakanlık/genel müdürlük/rektörlük görüş yazısı, 
3.Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı. 

(10) İş Günü 
 

(İl Özel Güvenlik 
Komisyonunun 

toplanmasına bağlı 
olarak) 
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5188 Sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanun 
Kapsamında Unvan 
Değişikliği Durumu 

1.Talep yazısı, 
2.Unvan değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ve ticaret sicil gazetesinin yayımlanmış bir örneği, ticaret sicil gazetesi 

yayımlanmamış ise ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, 
3.Özel güvenlik izin belgesi aslı. 

(10) İş Günü 
 

(İl Özel Güvenlik 
Komisyonunun 

toplanmasına bağlı 
olarak) 
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5188 Sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanun 
Kapsamında Alarm 
Merkezi Kurma ve İzleme 
İzin Belgesi 

1.Talep yazısı, 
2.Kurucu ve yöneticilerin T.C. kimlik numaraları beyanı, 
3.Yöneticilerin dört yıllık yükseköğrenim diploması veya dengi belge, 
4.Alarm merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi, 
5.Yöneticilerin özel güvenlik eğitim sertifikası, 
6.Alarm merkezinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca elverişliliğine ilişkin taahhütname. 

 
Güvenlik soruşturması 

ve arşiv araştırması 
tamamlandıktan sonra 

 
(10) İş Günü 

 


