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ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE KULLANILACAK 

GÖREV ATI VE İDARECESİ SINAV TALİMATI 

 

 

1. Sınav Takvimi 

 

1 Nisan 2016 :Başvurular için son tarihtir. 1 Nisan 2016 saat 17.00’den sonra il 

emniyet müdürlüğünce müracaat kabul edilmeyecektir. 

2 Nisan 2016  :Merkezi Sınav Komisyonun görev alacağı tarih başlangıcıdır. Bu  

             komisyonun görevi sınav işlemlerinin bitimine kadar devam edecektir. 

2-6 Nisan 2016 :İl emniyet müdürlüğünce alınan müracaatların, resmi yazı ve dijital 

olarak Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığına gönderileceği tarih aralığıdır. 

7-13 Nisan 2016 :Sınava girecek adayların, Sınav Yerleştirme Komisyonu tarafından 

yerleştirme işlemlerinin yapılarak, illere gönderileceği tarih aralığıdır. 

14-22 Nisan 2016 :İl emniyet müdürlüklerine gönderilen kesin listelere göre adaylara, sınav 

giriş belgelerinin düzenlenerek teslim edileceği tarih aralığıdır. 

3 Mayıs 2016 :Sınav Değerlendirme Komisyonunun görev alacağı tarih başlangıcıdır. 

Sınav sonuçları tüm değerlendirmeler bittikten sonra açıklanacaktır. 

 

 

2. Başvuru İşlemleri  
 

2.1. İçişleri Bakanlığının 28/09/2015 tarih ve 2015/23 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerinde 

Görev Hayvanlarının Kullanımı Genelge’si hükümleri çerçevesinde başvuru şartlarını 

yerine getiren adaylar, ikamet ettikleri il valiliklerine (il emniyet müdürlüğü özel güvenlik 

şube müdürlüklerine) müracaat edeceklerdir. 

2.2. Sınava katılacak görev atı ve idarecisi için 1000 TL sınav ücreti alınacaktır. Aynı görev atı 

ile farklı idarecilerin sınava girmesi halinde de 1000 TL sınav ücreti alınacaktır. Bu 

ücretler, Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halk 

Bankası Ankara/Gölbaşı Şubesinin TR80 0001 2009 3850 0080 0000 14 nolu hesabına 

yatırılacaktır. Adaylar, sınav giriş ücreti yatırıldığına dair almış olduğu dekontu müracaat 

ettikleri il emniyet müdürlüğü özel güvenlik şube müdürlüklerine teslim edeceklerdir. 

2.3. Sınav başvurusu yapan görev atı ve idarecisine ait bilgileri il özel güvenlik şube 

müdürlüğü, Genelge ekinde yer alan (Ek-2 ve Ek-3) formları doldurarak Özel Güvenlik 

Dairesi Başkanlığına gönderecektir. Ayrıca bu bilgiler ozelguvenlik@egm.gov.tr e-mail 

adresine excel formatında da gönderilecektir. 

2.4. Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı Sınav Yerleştirme Komisyonu tarafından adayların sınav 

yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra il özel güvenlik şube müdürlüklerince Genelge ekinde 

yer alan (Ek-5 ve Ek-6) sınav giriş belgesi düzenlenerek adaylara teslim edilecektir. 

2.5. Başvuru dosyaları illerde muhafaza edilecek, bu talimatta istenilen dışında Daire 

Başkanlığına müracaatla ilgili herhangi bir evrak gönderilmeyecektir. 

 

3. Sınav Görevlilerinin Sınav Öncesi Yapacağı Hususlar 

 

3.1. Veteriner hekim eşliğinde atların pasaporttaki eşkâl bilgilerinin kontrolünü yapar. 

3.2. Binicilerin lisans veya kurum sertifikalarını kontrolünü yapar. 

3.3. Sınav alanının hazırlanması sağlar. (Açık veya kapalı manej, asfalt yol ) 

3.4. Sınava tabi olacak binici ve atlar için, sınava konu olan materyallerin uygun yerlere 

konulmasını sağlar. (Görsel işitsel öğeler sabit objeler, engel grupları) 

3.5. Aday binicilerin güvenlik önlemlerinin kontrolünü yapar. (Güvenlik yeleği, tok vs.) 

3.6. Atların koşum ve donanım malzemelerinin kontrolünü yapar.  (Başlık, eğer, kolan vs.) 
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3.7. Sınav alanında atın ürkebileceği noktaları tespit eder ve binici adaylarına bu konuda 

bilgilendirme yapar. 

3.8. Sınav alanında yapılacak parkur hakkında aday binicilere bilgilendirme yapar. 

3.9. Açık-kapalı manej ve güvenlik önlemleri hakkında aday binicileri bilgilendirme yapar. 

 

4.   Adayların (İdareci-Atların) Sınav Öncesinde Uyması Gereken Hususlar 

 

4.1. İdareciler (Aday binici) sınav öncesi atların kimliklerini ve pasaportlarını hazır hale getirir. 

4.2. İdareciler (Aday binici) sınav öncesi kendilerine ayrılan bölümde bekler. 

4.3. İdareciler (Aday binici) sınava birer birer alınır. 

4.4. Ata biniş ve inişler kontrollü şekilde yapılır. 

4.5. Atların sınav alanına yedekte getirilmesi ve sınav bitimi sonrası kontrollü bir şekilde 

yedekte götürülmesinden idareci (Aday binici) sorumludur. 

 

5.   Sınav Görevlilerinin Sınav Esnasında Yapacağı Hususlar 

 

5.1. Kimlik ve pasaportu kontrol edilen binici ve atın güvenli bir şekilde sınav alanına intikalini 

sağlar. 

5.2. Ata biniş anından itibaren, attan iniş sürecine kadar geçen zaman içerisinde binici ve atın 

kontrol altında tutulması için gerekli tüm tedbirleri alır. 

5.3. Sınavı biten at ve binicinin sınav alanından güvenli bir şekilde ayrılması için gerekli tüm 

tedbirleri alır ve takibini yapar. 

5.4. Oluşabilecek herhangi bir kaza durumunda başıboş gezen atı kontrol altına alır ve sağlık 

ekibine, aday binicinin yanına kadar refakat eder. 

5.5. Aday binicilere, atlarını yumuşatmaları için 10-15 dakika kadar süre verir. 

5.6. At ve idarecileri sınav süresince gözetim altında tutar. 

5.7. Sınav esnasında sakatlanmış binici adayının atını güvenli bir yerde bekletir ve attan 

kontrollü bir şekilde indirir. 

 

6.   İdarecilerin Sınav Esnasında Uyması Gereken Hususlar 

 

6.1. İdareciler sınav süresince,  kendilerine ayrılmış olan alanda bekler. 

6.2. İdareci atı ile beraber, antrenörün sınav anında vereceği uyarı ve direktiflere uyar. 

 

7.    Görev Atı ve İdarecisi Sınav Görevlileri 

 

7.1. Sınav Amiri: Sınav yapılacak alanda gerekli tedbirleri alarak, Genelge hükümleri ile sınav 

talimatının uygulanmasını sağlayacak, yapılacak itirazları maddi hata yönünden 

değerlendirecektir. 

7.2. Eğitmen/Antrenör: Genelge ekinde yer alan (Ek-8/A ve Ek-9/A) hususlar doğrultusunda 

görev atı ve idarecisinin değerlendirilmelerini yaparak (Ek-8 ve Ek-9) formlara 

puanlamalarını girecektir. 

7.3. Veteriner: Sınava katılacak görev atlarının, Genelge’deki şartları taşıyıp taşımadığının 

kontrolünü yapacak, sınavın yapıldığı süre içerisinde yaşanabilecek kaza vb. durumlara 

karşı hazır bulunacaktır. 

7.4. İlk Yardım Görevlisi: Sınavın yapıldığı süre içerisinde meydana gelebilecek kaza vb. 

durumlara karşı uygun bir araç ile hazır bulunacaktır. 

7.5. Diğer Görevliler: Sınav amirinin vereceği görevleri yerine getirecektir. 
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8. Görev Atı ve İdarecisi Sınavı  

 

8.1. Sınav, 3 Mayıs 2016 günü saat 09.00’da Alparslan Türkeş Caddesi No: 22 Beştepe 

Çankaya/ANKARA (Atlı Polis Grup Amirliğinde) yapılacaktır.  

8.2. Adaylardan, ruhsatlı bile olsa üzerinde ateşli silah, kesici, delici yaralayıcı alet, vb. 

bulunduranlar sınava alınmayacaktır.  

8.3. Görev atı idarecisi olmak isteyen adaylar, sınava girecek olduğu atları kendileri temin 

edecektir. 

8.4. Görev atı ve idarecisi sınavı en az üç gün sürecek olup, atların nakil, bakım, barınma vb. 

ihtiyaçları sahipleri tarafından karşılanacaktır. 

8.5. Sınava girecek idareciler ve atların değerlendirmeleri başlamadan önce sınav alanına hiç 

kimse alınmayacak ve herhangi bir ekipman üzerinde çalışma yapmasına izin 

verilmeyecektir. Sınav görevlileri bu kurala uymayanları sınavdan uzaklaştırabilirler. 

8.6. Görev atları ve idarecileri ayrı ayrı sınava tabi tutulacaktır. 

8.7. Görev atı idarecilerinin binicilik yetenekleri, gerek duyulması halinde müracaat ettikleri 

atlar haricinde farklı atlarla da değerlendirilebilecektir. 

8.8. İdareciler herhangi bir kaza ya da yaralanma olduğunda derhal sınav komisyonu ya da 

görevlilere bilgi vermek zorundadırlar. 

8.9. Sınava katılacak görev atı ve idarecileri, sınav esnasında adaylardan kaynaklı meydana 

gelebilecek tüm kaza ve yaralanmalardan kendileri sorumlu olacaklardır.  

8.10. Görev atı ve idarecisi, sınavın herhangi bir aşamasında kendi isteği ile sınavdan 

çekilebilecektir.  

8.11. Adaylardan genel kuralların tümüne uyması istenecektir. Sınav görevlileri, bu kurallara 

uymayanları sınav alanından uzaklaştırarak sınavı iptal edecektir. 

8.12. Sınav alanında hiç kimse atları tahrik edici, rahatsız edici davranışta bulunmayacaktır. 

Atları incitecek davranışlar hiçbir şekilde mazur görülmeyecek ve sınav derhal iptal 

edilecektir. 

8.13. Sınavda yemek ya da eğitim amaçlı ekipmanların kullanılmasına izin verilmeyecektir.  

Sınav esnasında sadece ödül için yiyecek verilmesine izin verilecektir. 

8.14. Görev atı ve idarecisinin değerlendirme işlemleri en az üç uzman eğitmen/antrenör 

tarafından yapılacaktır. 

8.15. Görev Atı Sınavı Genelge ekinde bulunan (Ek-8/A), Görev Atı İdarecisi Sınavı ise 

Genelge ekinde bulunan (Ek-9/A)  belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilecektir. 

8.16. Görev Atı ve İdarecisi Sınavı için yapılacak puanlamalar Genelge ekinde (Ek-8 ve Ek-9) 

bulunan değerlendirme formlarına işlenecektir. 

8.17. Sınavda başarılı sayılabilmesi için idareci ve atların en az ortalama 80 puan almaları 

gerekmektedir. 

8.18. Sınavlarda görevli uzman eğitmen/antrenörlerin vermiş oldukları kararlar kesin olup,  

itirazlar sadece maddi hata yönünden uygulamalı sınav amiri tarafından 

değerlendirilecektir.  

8.19. Görev atı ve idarecileri kimlik süresi dolmadan tekrar sınava girebilecektir. 

8.20. Sınav sonuçları, www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinden açıklanacaktır. 

 

9. Sınav Sonrası Yapılacak İşlemler 

 

9.1. Başarılı olan görev atı ve idarecilere, istenen belgelerle müracaatları halinde Genelge’nin 

ekinde yer alan (Ek-11 ve Ek-12) kimlikler düzenlenerek teslim edilecektir.  

9.2. 2016 yılı için Görev Atı Kimlik Kartı ücreti 250 TL, Görev Atı İdarecisi Kimlik Kartı 

ücreti 250 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu ücretler, Polis Teşkilatı Güçlendirme 

Vakfının Halkbank Opera Şubesi TR18 0001 2009 4130 0010 2605 12 nolu hesabına 

yatırılacaktır.  
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10. Genel Hükümler 

 

10.1. Merkezi sınav komisyonu ve il emniyet müdürlükleri sınav ile ilgili her türlü iş ve 

işlemleri Genelge doğrultusunda yapacaktır. 

10.2. Sınavla ilgili yaşanacak tereddütlerde, Merkezi Sınav Komisyonunca alınan karar 

uygulanacaktır. 

10.3. Görev atı idarecisi sınavına girecek adayların, özel güvenlik görevlisi olması zorunludur. 

10.4. Görev atlarının, özel güvenlik personeli olan idarecileri dışında yalnız başına sınava 

girmesi halinde binicisinde özel güvenlik görevlisi olma şartı aranmayacaktır. 

10.5. Sınava katılacak görev atının, Genelgede yer alan niteliklere haiz olmadığının tespit 

edilmesi halinde sınava alınmayacak ve ödenen sınav ücreti iade edilmeyecektir. 

10.6. Görev atı ve idarecisi çalıştırmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar sınav için müracaat 

ettikleri at sayısının üç katı kadar idareci ile sınava başvuru yapabilecektir. 

10.7. Görev atı ve idarecisi için verilecek kimlik kartları sınavın son günü esas alınmak 

suretiyle beş yıl geçerli olacaktır.  

10.8. Sınav ücretleri ile ilgili iş ve işlemler 5188 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 

Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülecektir. 

10.9. Bu talimatname, il emniyet müdürlüğü özel güvenlik şube müdürlükleri tarafından 3 iş 

günü içerisinde özel güvenlik eğitim kurumu ve şirketlerine tebliğ edilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


