
KILAVUZ KAPTANLAR İÇİN  İSTENEN EVRAKLAR

1. DİLEKÇE   ( Liman Başkanlığından Alınacak. / 2 Adet)
2. 2 ADET FOTOĞRAF
3. SAĞLIK RAPORU ( DÜZGÜN VE AKICI KONUŞA BİLİR ibaresi bulunacak. /Aslı 

ve Fotokopisi )
4. FAKÜLTE DİPLOMASI. ( Aslı ve Fotokopisi )
5. SABIKA KAYDI. ( Aslı ve Fotokopisi )

6. KAPTAN OLARAK EN AZ BİR YIL DENİZ HİZMETİ .
• Hizmet Belgelerinde Gemi Kaşesi ve  Donatanın Kaşesi bulunacak.
• Yabancı Bayraklı Gemilerde görev yaptılar ise İŞ AKDİ bulunacak.
• Liman içi seferde çalıştılar ise bulundukları bölgenin Liman Başkanı Hizmet 

belgelerini onaylayacak.
• Kabotaj çalışmışlar ise Giriş/Çıkış yapılan Liman Başkanlıklarından Deniz 

Hizmetlerini getirecekler.
• Yabancı Limanlar arası sefer yapıldıysa Emniyet Deniz Liman Şube 

Müdürlüğünden Giriş/Çıkışları getirilecek.

7- NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ .( 50 yaşından gün almamış olmak. / Aslı ve 
Fotokopisi )

Kimler Kılavuz Kaptan Olabilir?

Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında 
Yönetmelik gereği Türkiye'de herhangi bir kılavuzluk hizmet bölgesine yönelik olarak ilk defa 
kılavuz kaptan yeterlik belgesi alabilmek için aşağıdaki gerekliliklerin sağlanması 
gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
c)  26/9/2004  tarihli  ve  5237  sayılı  Türk  Ceza  Kanununun  53  üncü maddesinde  belirtilen 
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis 
cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal  düzene ve bu düzenin işleyişine 
karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı  değerlerini 
aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Lisans düzeyinde eğitim görmüş olmak,
d) Uzakyol Kaptanı yeterlik belgesine sahip olmak ve anılan belge ile en az bir yıl kaptanlık 
yaptığını deniz hizmet belgesi ile belgelemek,
e) Sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine 
göre belgelemek,
f) Düzgün ve akıcı konuştuğunu hastaneden alınmış belge ile ispatlamak,
g)  Bu  Yönetmelik  hükümlerine  uygun  olarak  kılavuz  kaptanlık  temel  eğitimini  başarı  ile 
tamamlamak,
ğ) İlk defa kılavuz kaptan yeterlik belgesi alacaklar için görevbaşı eğitimine başlandığında 50 
yaşından gün almamış olmak,
h) Görevbaşı eğitimi görmek ve bonservis almak,
ı) Kılavuz kaptan sınavına girmeden önce; KPDS’nin (Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı) 
veya ÜDS’nin (Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı) İngilizce Fen Bilimleri dalından en az 60 
puan veya TOEFL’den (Test of English As a Foreign Language) en az 190 puan veya dengi 
puan  yahut  IELTS’den  (International  English  Language  Testing  System)  en  az  6,0  puan 
veyahut  idarece  gerekli  görüldüğünde  GASM  (Gemiadamları  Sınav  Merkezi)  tarafından 
düzenlenecek  genel  İngilizce  yeterlik  sınavından  en  az  70  puan  veya  GASM  tarafından 
düzenlenecek denizcilik İngilizcesi sınavından 80 puan almak,
i) Kılavuz kaptan sınavlarında başarılı olmak,


