
KARABÜK VALİLİĞİ 

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

(ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) 

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 
 

01 Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik 
Kartı 

1. Dilekçe (T.C. kimlik numaralı beyanlı) 
2. Bir (1) adet Diploma fotokopisi  
3. Adli Sicil Kaydı Beyanı  
4. Dört (4) adet vesikalık fotoğraf 
5. Sağlık Kurulu Raporu  
6. Bir (1) adet müracaat formu 
7. Bir (1) adet Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu  
8. Temel eğitim sertifikası  
9. Özel güvenlik ruhsat harcı ve özel güvenlik kimlik kartı ücret dekontu 

Tahkikat Ve Dosyasının Tamamlanmasından 
Sonra  1 Hafta İçerisinde 

 

02 
Özel Güvenlik Birimi 
Oluşturulması 
 

A)Kamuya ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine Bağlı Kurum ve Kuruluşlar 
ile Vakıflar İçin 
1.Birim Yöneticisi tarafından imzalı talep yazısı 
2.Bağlı bulunan Bakanlığın/Genel Müdürlüğün uygun görüşü veya 
üniversitelerde rektörün, kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının, 
belediyeler ve bağlı birimlerin belediye başkanının, il özel idareleri ve 
bağlı birimlerin valinin, MEB’e bağlı okullarda okul müdürü veya aile 
birliğinin, vakıflarda yönetim organı, diğer kurumlarda ise yetkili kurulların 
uygun görüşü, 
3.Birim yöneticisine ait imza sirküleri ve imza beyannamesi 
4.Kamu kurum ve kuruluşları başvurularını bağlı bulundukları en üst 
makamın olumlu görüşü.  
B)Özel Hukuk Tüzel Kişi ve Gerçek Kişiler İçin; 
1.Birim Yetkilisi tarafından imzalanan talep yazısı 
2.Site veya apartmanlarda genel kurul veya yönetim kurulu kararı 
3.Özel hukuk tüzel kişilerde yönetim kurulu kararı veya ortaklarının özel 
güvenlik uygulaması için almış olduğu karar 
4.Gerçek kişinin talep yazısı 
5.Birim yetkilisine ait imza sirküleri veya imza beyannamesi 

 

Komisyonun Toplanmasından Sonra 1 Hafta 
İçerisinde 

 
 
 
 
   03 Alarm Merkezi Kurulması 

1. Alarm Merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi  
2. Alarm Merkezinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca elverişliğine 

ilişkin taahhütname  
3. Başvuru dilekçesi 
4. Kurucu ve Yönetici ve varsa temsilcilerine ait güvenlik soruşturması 

ve arşiv araştırma formu,  
5.Kurucu ve Yönetici ve varsa temsilcilerine ait imza sirküleri  
 

Komisyonun Toplanmasından Sonra                             
 1 Hafta İçerisinde 



04 Geçici Özel Güvenlik İzni 
Verilmesi 

Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni, hizmeti yerine getirecek 
güvenlik şirketi tarafından alınır.                        
a. Geçici özel güvenlik izni müracaatı hizmet verecek şirket tarafından 

en az 48 saat önce müracaatta bulunacaktır.                                                                           
b. Hizmet verilen kurum/kuruluş ile yapılan hizmet sözleşmesi ibraz 

edilecektir.                                                                                 
c. Hizmetin ne kadar süreyle ifa edileceği belirtilecektir. 
d. Hizmetin ifasında ateşli silah kullanılacak ise İl Özel Güvenlik 

Komisyonuna müracaat edilerek karar çıkartılması gerekmektedir.                                                                                        
e. Hizmet bir güzergâhı ifade ediyorsa kullanılacak olan güzergâh veya 

noktaların belirtilmesi 
f. Personel ismi belirtmeksizin sadece personel sayısına yer verilerek 

onay alınacaktır. 
g. Bankaların özel güvenlik birimlerince gerçekleştirilecek para nakli için 

özel güvenlik iznine gerek yoktur. 

 
2 Gün 

 
 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 : Karabük Emniyet Müdürlüğü    İkinci Müracaat Yeri : Karabük Valiliği 
             İsim   : Sırrı TUĞ                  İsim              : Muhittin GÜREL 
             Unvan   : İl Emniyet Müdürü      Unvan             : Vali Yardımcısı 
            Adres   : İl Emniyet Müdürlüğü      Adres   : Karabük Valiliği 
            Tel    : 0 370 415 71 30                  Tel            : 0 370 413 04 00 (Santral) 
           Faks   : 0 370 424 64 80      Faks            : 0 370 412 76 54 (Yazı İşleri Müdürlüğü) 
           E-posta   : www.karabuk.pol.tr      E-posta           :www.karabuk.gov.tr 


