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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden: 
PERSONEL ALIM İLANI 

 

UNVAN TALEP EDİLEN İŞÇİ 
SAYISI 

ÖĞRENİM 
DURUMU MEZUN OLUNAN BÖLÜM DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR 

Kılavuz 
Kaptan 19 Lisans 

Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren 
yüksek öğretim kurumlarından birinden mezun olmuş 
olmak. 

• Türk vatandaşı olmak. 
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
• 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa 
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin 
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, 
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından 
mahkûm olmamak. 
• 5237 sayılı Kanunun 188 inci, 190 ıncı ve 191 inci maddelerindeki suçlardan dolayı 
hakkında verilmiş bir mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri kararı bulunmamak. 
• 10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gemi Adamları ve 
Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği çerçevesinde geçerli Kılavuz Kaptan yeterliliğine sahip 
olmak. 
• 10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gemi Adamları ve 
Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği çerçevesinde Sağlık durumunun deniz hizmetine 
elverişli olduğunu, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre belgelemek.  
• Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmamış olmak.  
• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, 
tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki 
uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde 
hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.  
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya 
muvafakat vermiş sayılır. 
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden 
yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır. 
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Açıklama 1; 
30 Kasım 2020 tarihli ve 31320 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 20 kişilik Kılavuz Kaptan alımımız ile ilgili işlemler, Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği yerine getirilmiş ve 1 aday işe girmeye hak 
kazanmıştır. Söz konusu ilanımıza Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında yeterli sayıda başvuru yapılmadığından, yukarıda belirtilen 
Yönetmelik’in Taleplerin Kurum tarafından karşılanma esasları başlıklı 10 uncu maddesinin 7 nci fıkrası kapsamında, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 
şartı aranmaksızın ilan yayınlanmıştır. 

Açıklama 2; 
Söz konusu ilan kapsamında durumu talep şartlarına uygun adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu web sayfası açık iş ilanları kısmından 

elektronik ortamda ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen giderek başvuru yapabileceklerdir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne yapılacak 
başvurular geçersiz olacaktır. 

Açıklama 3;  
Türkiye İş Kurumunca aday listelerinin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne gönderilmesine müteakip aday listeleri, sözlü sınav/mülakat yeri, saati 

ve tarihi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sayfası “Haberler ve Duyurular” https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/haberler_duyurular kısmından ilan 
edilecektir. 

Açıklama 4; 
Türkiye İş Kurumundan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bildirilecek aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartlarını sağlamayan adayların 

başvuruları geçersiz sayılacaktır.  
Açıklama 5;  
a-) Kılavuz Kaptan sınav konuları ve puanlama esasları aşağıda belirtilmiştir.  
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)  
• Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)  
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan) 
 • Mesleki bilgi ve Yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılır. Sınavda 

başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; Kıyı 
Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sözlü sınav puanı aritmetik ortalaması olacaktır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak 
kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde kılavuz 
kaptan yeterlilik belgesinin eskilik tarihi dikkate alınacaktır. Sınav sonuçları Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sayfası, “Haberler ve Duyurular” 
(https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/haberler_duyurular) kısmından ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
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