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ÖZEL GÜVENLİK 79. TEMEL EĞİTİM SINAVI SINAV TALİMATI 

 

1. Sınav Takvimi 

 

26 Ekim 2018  :Kursiyerlerin, özel güvenlik temel eğitimi bitirmesi gereken son 

tarihtir. Bu tarihe kadar eğitimini tamamlamış olan kursiyerler, özel 

güvenlik temel eğitim sınavına girmeye hak kazanacaktır.  

26 Ekim-05 Kasım 2018 :Özel güvenlik temel eğitimi tamamlayan adayların sınav ücretini 

yatıracağı ve ücretlerini yatıran aday listelerinin İl Emniyet 

Müdürlüklerine bildirileceği tarih aralığıdır. 

        02 Aralık 2018            :Yazılı sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 10.00) 

05 Aralık 2018 :Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının 

planlandığı tarihtir. 

        14 Aralık 2018            :Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir. 

        17-21 Aralık 2018 :Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresidir. Başkanlığımızın 

www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan ve kullanıcıları 

otomasyon projesine yönlendirecek olan “Özel Güvenlik 

Personeli/Aday” uygulamasına adaylar tarafından itiraz kayıtlarının 

girileceği ve İl Emniyet Müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi 

Sistemine itiraz kayıtlarının yapılacağı tarih aralığıdır. 

        26 Aralık 2018            :Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir. 

 

ÖZEL GÜVENLİK 55. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI SINAV TALİMATI 

 

26 Ekim 2018  :Kursiyerlerin, özel güvenlik yenileme eğitimini bitirmesi gereken son 

tarihtir. Bu tarihe kadar eğitimini tamamlamış olan kursiyerler, özel 

güvenlik yenileme eğitimi sınavına girmeye hak kazanacaktır.  

26 Ekim-05 Kasım 2018 :Özel güvenlik yenileme eğitimini tamamlayan adayların sınav 

ücretini yatıracağı ve ücretlerini yatıran aday listelerinin İl Emniyet 

Müdürlüklerine bildirileceği tarih aralığıdır. 

        02 Aralık 2018            :Yazılı sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 10.00)         

 05 Aralık 2018 :Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının 

planlandığı tarihtir. 

        21 Aralık 2018            :Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir. 

        24-28 Aralık 2018 :Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresidir. Başkanlığımızın 

www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan ve kullanıcıları 

otomasyon projesine yönlendirecek olan “Özel Güvenlik 

Personeli/Aday” uygulamasına adaylar tarafından itiraz kayıtlarının 

girileceği ve İl Emniyet Müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi 

Sistemine itiraz kayıtlarının yapılacağı tarih aralığıdır. 

        31 Aralık 2018            :Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir. 
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1.1. Sınava katılacak adayların sınav giriş ücretleri 26 Ekim-05 Kasım 2018 tarihleri arasında ilgili 

banka hesabına yatırılacak, banka entegrasyonu ile adayların sınav ücret kayıtları Özel Güvenlik 

Otomasyon Sisteminde otomatik olarak oluşturulacaktır. 26 Ekim 2018 tarihinden önce ücret yatıran 

adayların bilgileri Özel Güvenlik Otomasyon Sistemi Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav 

Başvurusu Ekle butonundan İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personelince manuel yapılacaktır. 

Ancak 26 Ekim 2018 tarihinden sonra yatırılacak sınav ücretlerinde ise banka entegrasyonunda 

oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda Özel Güvenlik 

Otomasyon Sistemi Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Başvurusu Ekle butonundan tüm 

adayların ücret kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel yapılacaktır. 

Ayrıca ücret yatıran adayların veri girişi Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapılacaktır. 

1.2. İstanbul ilinde sınava katılacak adaylar, ilgili banka hesabına sınav giriş ücretini yatırırken hangi 

yakada (Avrupa-Anadolu) sınava katılacağını belirtecektir. 

1.3. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın 

www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından 

kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı 

oluşturulmuş olacaktır. Ancak banka entegrasyonunda veya “Özel Güvenlik Personeli/Aday” 

uygulamasında oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması 

durumunda Özel Güvenlik Otomasyon Sistemi Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Sonuç 

Listeleme sayfasında yer alan yazılı sınavı itiraz butonundan adayın yazılı sınava ait itiraz kaydı              

İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel yapılacaktır. Ayrıca banka hesabına 

yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine 

teslim edecek ve ilgili personel tarafından adayların veri girişleri Özel Güvenlik Bilgi Sistemine 

yapılacaktır.  

1.4. Sınav giriş belgeleri, yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra eğitim kurumları tarafından kendilerine 

ait modül üzerinden çıktı alınmak suretiyle adaylara verilecektir. Bildirim sırasında Özel Güvenlik 

Otomasyon Sistemine yüklenen öğrenci fotoğrafları sınav giriş belgelerinde kullanılacağından bu 

fotoğraflar 5x6 cm boyutlarında net ve adayın çehresi görünür şekilde olacaktır. Daha önceden bu 

kriterlere uyulmadan yapılan fotoğraf yüklemeleri bu doğrultuda düzeltilecektir. 

  

2. Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar 

2.1. 2018 yılında yazılı sınava girecek adaylardan 50 TL sınav giriş ücreti alınacaktır. Bu ücretler, 

eğitim kurumları tarafından Halk Bankası Şubelerine her aday için ayrı olmak üzere sınav adı ve 

kimlik bilgileri belirtilerek yatırılacaktır. Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine banka entegrasyonu ile 

adayların ücret kaydı otomatik olarak oluşturulacaktır. 26 Ekim 2018 tarihinden önce ücret yatıran 

adayların bilgileri Özel Güvenlik Otomasyon Sistemi Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav 

Başvurusu Ekle butonundan İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personelince manuel yapılacaktır. 

Ancak banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk 

yaşanması durumunda Özel Güvenlik Otomasyon Sistemi Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav 

Başvurusu Ekle butonundan tüm adayların ücret kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli 

tarafından manuel olarak yapılacaktır.  

2.2. Özel Güvenlik Bilgi Sistemine sınav kayıtlarının yapılabilmesi için sınav giriş ücreti yatırılan 

adayların T.C. Kimlik Numaralı isim listeleri ve ücretlerinin kişiler adına yatırıldığına dair dekont, İl 

Emniyet Müdürlükleri Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine verilecek ve İl Özel Güvenlik Şube 

Müdürlüğü personeli adayların ücret kayıtlarını Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.  

2.3. Sınav giriş ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayarak sınav hakkından feragat etmiş 

sayılacaktır.  
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3. Sınav Değerlendirme ve Yazılı Sınava İtiraz 

3.1. Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 

10 TL ücret yatıracaklardır. 

3.2. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın 

www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından 

kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı 

oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet 

Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri 

girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.  

3.3. Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır. 

3.4. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla 

ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve 

Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir. 

3.5. Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği 

şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile 

ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum 

sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.   
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