
İLK DEFA ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KİMLİK KARTI ALACAKLAR İÇİN 
İSTENEN BELGELER; 

 

 1-Dilekçe 
  (Dilekçe örneğini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız)   

 2-Temel eğitim sertifikasının aslı ve fotokopisi 
(Genel kolluk kuvvetlerinden emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevde 
çalıştıktan sonra kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanlar Sertifika yerine 
ayrılmış oldukları kurumlardan hizmet dökümünü gösterir onaylı belge ile personel 
kimlik kartının fotokopisini getirecektir.) 

 3-Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi. 
(Silahlı müracaatlar için en az Lise mezunu, silahsız müracaatlar için en az 
İlköğretim mezunu olduğunu gösteren diploma, tasdikname, öğrenci belgesi vb. aslı 
ve 1 adet fotokopisi gerekmektedir.) 

 4-Yerleşim Yeri Belgesi. 
(Nüfus Müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesinin kabul edildiği gibi E-Devlet 
sistemi üzerinden alınan yerleşim yeri belgeleri de kabul edilmektedir.) 

 5-Sağlık Kurulu Raporu. 
Silahlı müracaatlar için Devlet Hastanelerinden alınan “Silahlı Özel Güvenlik 
Görevlisi Olur.” ibareli (GÖZ- K.B.B.- ORTOPEDİ- NÖROLOJİ ve PSİKİYATRİ 
doktorlarının imza ve kaşeleri bulunan ) sağlık kurulu raporu aslı. 

Silahsız müracaat için Devlet Hastaneleri veya Özel Hastanelerden alınan “Özel 
Güvenlik Görevlisi Olur.” ibareli (GÖZ- K.B.B.- NÖROLOJİ ve PSİKİYATRİ 
doktorlarının imza ve kaşeleri bulunan) sağlık kurulu raporu aslı. 

 6-Güvenlik Soruşturması Formu.  
Güvenlik soruşturması formu bilgisayar ortamında doldurulacaktır.  
(Formu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız)  

 7-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. 
(Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan; nüfus cüzdanı veya Ehliyet vb. resmi kimlik 
fotokopisi.)  

 8-Özel Güvenlik Ruhsat Harcı ödendi makbuzu aslı ve fotokopisi. 
(Vergi Dairelerinin 9103 nolu Özel Güvenlik Ruhsat Harcı hesabına yatırılacaktır. 
2019 yılı için Özel Güvenlik Ruhsat Harcı tutarı: 737,00 TL) 

 9-Özel Güvenlik Kart Bedeli dekontu. 
(Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının Türkiye Halk Bankası A.Ş. IBAN TR02 
0001 2009 4130 0016 0000 96 numaralı hesabına yatırılacak kart bedeli:01.04.2019 
itibariyle 30 TL)  

10-Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf. 
(Biyometrik fotoğraflar arka fon beyaz, kıyafet açık renkli ve ön cepheden çekilmiş 
olacaktır.) 

11-Kan grubunu gösterir belge. 
 

  
Müracaat evrakları mavi telli dosya içerisinde teslim edilecektir. 
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