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11 N�san 2021 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 31451

YÖNETMELİK

M�llî Savunma Bakanlığından:

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/5/2015 tar�hl� ve 29347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mak�na ve K�mya Endüstr�s�
Kurumu Genel Müdürlüğü Personel� Görevde Yükselme ve Unvan Değ�ş�kl�ğ� Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının (j) bend�nde yer alan “Kurum/MKE:” �bares� “Kurum:”, (ö) bend�nde yer alan “Bakanlar Kurulunca”
�bares� “Cumhurbaşkanınca” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (a) bend�n�n (1) numaralı alt bend�nden
sonra gelmek üzere aşağıdak� alt bent eklenm�ş ve d�ğer alt bent buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.

“2) Müdür yardımcısı,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 8 – (1) Sınava tab� olarak görevde yükselme suret�yle yapılacak atamalarda aşağıdak� şartlar aranır:
a) Şube müdürü, müdür, kısım müdürü kadrolarına atanab�lmek �ç�n;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların h�zmet�n gerekt�rd�ğ� bölümler�nden mezun olmak,
2) Müdür yardımcısı, uzman, başmühend�s, tekn�k uzman, tekn�k şef, şef, s�stem programcısı, s�v�l savunma

uzmanı, koruma ve güvenl�k am�r�, am�r (�tfa�ye) unvanlarında; tek b�r unvanda veya b�rden fazla unvanda olmak
üzere en az 2 yıl ya da tab�p, d�ş tab�b�, programcı ve d�yet�syen unvanında en az 10 yıl çalışmış olmak,

3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,
4) 657 sayılı Kanunun 68 �nc� maddes�n�n (B) bend�ndek� h�zmet şartlarını taşımak.
b) Hukuk müşav�r� kadrosuna atanab�lmek �ç�n;
1) Hukuk Fakültes� mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sah�p olmak,
3) 657 sayılı Kanunun 68 �nc� maddes�n�n (B) bend�ndek� h�zmet şartlarını taşımak.
c) Müdür yardımcısı poz�syonuna atanab�lmek �ç�n;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların h�zmet�n gerekt�rd�ğ� bölümler�nden mezun olmak,
2) Tekn�k şef, şef, s�stem programcısı, koruma ve güvenl�k am�r�, am�r (�tfa�ye) unvanlarında; tek b�r unvanda

veya b�rden fazla unvanda olmak üzere en az 2 yıl ya da programcı ve d�yet�syen unvanında en az 8 yıl çalışmış
olmak,

3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak.
ç) S�v�l savunma uzmanı kadrosuna atanab�lmek �ç�n;
1) En az 4 yıllık yükseköğren�m mezunu olmak,
2) 657 sayılı Kanunun 68 �nc� maddes�n�n (B) bend�ndek� h�zmet şartlarını taşımak,
3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,
4) Kurumda şef unvanında en az 2 yıl görev yapmış olmak.
d) Başmühend�s poz�syonuna atanab�lmek �ç�n;
1) Mühend�sl�k fakülteler�n�n h�zmet�n gerekt�rd�ğ� bölümler�nden mezun olmak,
2) Mühend�s unvanında olmak ve bu unvanda en az 6 yıl çalışmış olmak,
3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak.
e) Tekn�k uzman poz�syonuna atanab�lmek �ç�n;
1) En az dört yıllık tekn�k fakülte veya yüksekokulların h�zmet�n gerekt�rd�ğ� bölümler�nden mezun olmak,
2) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,
3) Çözümley�c�, s�stem programcısı, programcı, mühend�s, m�mar, k�myager, �stat�st�kç�, matemat�kç�

unvanlarında; tek b�r unvanda veya b�rden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az 6 yıl çalışmış olmak.
f) Tekn�k şef poz�syonuna atanab�lmek �ç�n;
1) En az 2 yıllık tekn�k yüksekokulların h�zmet�n gerekt�rd�ğ� bölümler�nden mezun olmak,
2) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,
3) Çözümley�c�, s�stem programcısı, programcı, m�mar, k�myager, �stat�st�kç�, matemat�kç�, tekn�ker,

tekn�syen, tekn�k ressam unvanlarında; tek b�r unvanda veya b�rden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az 6 yıl
çalışmış olmak.

g) Uzman poz�syonuna atanab�lmek �ç�n;
1) En az 4 yıllık yükseköğren�m mezunu olmak,
2) Şef unvanında bulunmak ve bu unvanda en az 2 yıl çalışmış olmak,
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3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak.
ğ) Şef poz�syonuna atanab�lmek �ç�n;
1) En az 2 yıllık yükseköğren�m mezunu olmak,
2) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,
3) Memur, b�lg�sayar �şletmen�, ver� hazırlama ve kontrol �şletmen�, veznedar, puvantör, sağlık memuru, çocuk

gel�ş�mc�s�, sekreter, hemş�re, tekn�ker, tekn�syen unvanlarında; tek b�r unvanda veya b�rden fazla unvanda olmak
üzere toplamda en az 6 yıl çalışmış olmak.

h) Koruma ve güvenl�k am�r� poz�syonuna atanab�lmek �ç�n;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az 8 yıl h�zmet� olmak,
3) Koruma ve güvenl�k am�r yardımcısı veya koruma ve güvenl�k grup şef� unvanlarından b�r�nde bulunmak,
4) Kurumda koruma ve güvenl�k am�r yardımcısı unvanında en az 2 yıl veya koruma ve güvenl�k grup şef�

unvanında en az 4 yıl çalışmış olmak,
5) 10/6/2004 tar�hl� ve 5188 sayılı Özel Güvenl�k H�zmetler�ne Da�r Kanunda bel�rt�len şartlar �le 7/10/2004

tar�hl� ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenl�k H�zmetler�ne Da�r Kanunun Uygulanmasına
İl�şk�n Yönetmel�kte bel�rt�len d�ğer koşullara sah�p olmak.

ı) Koruma ve güvenl�k am�r yardımcısı poz�syonuna atanab�lmek �ç�n;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az 6 yıl h�zmet� olmakla b�rl�kte, Kurumda koruma ve güvenl�k grup şef� unvanında en az 2 yıl çalışmış

olmak,
3) 5188 sayılı Kanunda bel�rt�len şartlar �le Özel Güvenl�k H�zmetler�ne Da�r Kanunun Uygulanmasına İl�şk�n

Yönetmel�kte bel�rt�len d�ğer koşullara sah�p olmak.
�) Koruma ve güvenl�k grup şef� poz�syonuna atanab�lmek �ç�n;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Kurumda koruma ve güvenl�k görevl�s� unvanında en az 4 yıl çalışmış olmak,
3) 5188 sayılı Kanunda bel�rt�len şartlar �le Özel Güvenl�k H�zmetler�ne Da�r Kanunun Uygulanmasına İl�şk�n

Yönetmel�kte bel�rt�len d�ğer koşullara sah�p olmak.
j) İtfa�ye �şler�nden sorumlu am�r poz�syonuna atanab�lmek �ç�n;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az 6 yıl h�zmet� olmak,
3) Kurumda �tfa�ye şef� unvanında en az 3 yıl çalışmış olmak.
k) İtfa�ye şef� poz�syonuna atanab�lmek �ç�n;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Kurumda �tfa�yec� unvanında en az 6 yıl çalışmış olmak.
l) Memur, b�lg�sayar �şletmen�, ver� hazırlama ve kontrol �şletmen�, veznedar, sekreter, koruma ve güvenl�k

görevl�s�, şoför poz�syonlarına atanab�lmek �ç�n;
1) En az l�se veya deng� okul mezunu olmak,
2) H�zmet süres� toplamı en az 5 yıl olmak,
3) B�lg�sayar �şletmen�, ver� hazırlama ve kontrol �şletmen� poz�syonuna atanab�lmek �ç�n, b�lg�sayar kullanma

eğ�t�m�nde başarılı olduğuna �l�şk�n M�llî Eğ�t�m Bakanlığınca onaylı belge ya da sert�f�kaya sah�p olmak,
4) Şoför poz�syonuna atanab�lmek �ç�n, görev�n gerekt�rd�ğ� sürücü belges�ne sah�p olmak,
5) Koruma ve güvenl�k görevl�s� poz�syonuna atanab�lmek �ç�n, 5188 sayılı Kanunda bel�rt�len şartlar �le Özel

Güvenl�k H�zmetler�ne Da�r Kanunun Uygulanmasına İl�şk�n Yönetmel�kte bel�rt�len d�ğer koşullara sah�p olmak,
6) H�zmetl�, dağıtıcı, çocuk bakıcısı unvanlarında; tek b�r unvanda veya b�rden fazla unvanda olmak üzere

toplamda en az 3 yıl çalışmış olmak.
m) S�stem programcısı poz�syonuna atanab�lmek �ç�n;
1) En az 4 yıllık yükseköğren�m mezunu olmak,
2) En az �k� b�lg�sayar �şlet�m s�stem�n�n uygulamasını b�ld�ğ�n� belgelemek,
3) H�zmet süres� toplamı en az 6 yıl olmak.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “M�ll�” �bares� “M�llî” olarak

değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkrada yer alan “, Türk�ye ve Orta Doğu Amme İdares� Enst�tüsü Genel Müdürlüğüne” �bares�
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğe 24 üncü maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“Yönetmel�ğ�n uygulanmasında sorumluluk
MADDE 24/A – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasından doğacak tereddütler Kuruma b�ld�r�l�r. Kurum bu

tereddütler� g�dermeye yetk�l�d�r.”
MADDE 6 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 7 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Mak�na ve K�mya Endüstr�s� Kurumu Genel Müdürü yürütür.
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