
2018 yıLı özetvE vEREL özereĞiriııı ıııenxezı_eRiıtpnıı
DEVRE/GRupLAR naıiırıoe isrirnpe EsAsLARl

İl-Gİ: lılY 58-4 (A) Türk Silöhlı Kuwetleri Orduevleri, AskerT Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya
Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönergesi.

1. TSK mensubu emekli personelin ilgi Yönerge gereği 2018 yılı yr=."ronrnda Özel ve Yerel
Özel Eğitim Merkezlerinden devre/gruplar halinde istifade esasları müteakip maddelerde
belirtilmiştir.

2. Bu kapsamda;

a. Bodrum Özel Eğitim Merkezi (ÖEM) Komutanlığının ,1 ,2,3,16 ve 17'nci dönemlerine
(22 Nisan - 01 Mayıs, 04 - 13 Mayıs, 16 - 25 Mayıs, 19 - 28 Ekim ve 31 Ekim - 09 Kasım) emekli
subaylar,

b. roçaÖEMK.lığının2,3ve1S'inci dönemlerine(04-13Mayıs, 16-25 Mayısve07-
't 6 Ekim) emekli subaylar,

c. Akçay Öelıl X.lıgının 3 ve 15'inci dönemlerine (16 - 25 Mayıs ve 07 - 16 Ekim) emekli
subaylar,

ç, Karpuzkaldıran ÖEM K.lığının 1,2,3,16 ve 17'nci dönemlerine (22 Nisan - 01 Mayıs,
04 - 13 Mayıs, 16 - 25 Mayıs, 19 - 28 Ekim ve 31 Ekim - 09 Kasım) emekli subay ve
astsubaylar.

d. Marmara Ereğlisi Örlııl X.lıgının 4 ve 14'üncü dönemlerine (28 Mayıs - 06 Haziran ve
25 Eylül - 04 Ekim) emekli subay ve astsubaylar,

e. Ören ÖrM K.lığının 3'üncü dönemine (16 - 25 Mayıs) emekli astsubaylar,

f. llıksu Yerel Özel Eğitim Merkezi (YÖEM) K.lığının 3'üncü dönemine
(16 - 25 Mayıs) emekIi subaylar, 15'inci dönemine (07-16 Ekim) emekIiastsubaylar,

g. Gülcihan YÖEM K.lığının 1,2,3,,16 ve 17'nci dönemlerine (22 Nisan - 01 Mayıs, 04 -
13 Mayıs, 16 - 25 Mayıs, 19 - 28 Ekim ve 31 Ekim - 09 Kasım) emekli subay ve astsubaylar
başvurabilecektir. Bunların dışındaki dönemlerden ve belirtilen statüler haricinde talepte
bulunulmayacaktır.

3. Personelin tercih ettikleri eğitim merkezleri ve dönemler ile mote| miktarını belirten müracaat
dilekçeleri, devre/grupların tüm illerdeki mensuplarını temsil eden bir grup başkanı tarafından
hazırlanarak, en geç 02 Şubat 2018 tarihine kadar "K.K.Personel İşlem Daire Başkanlığı
Dismor.Ş.Md.lüğü Yücetepe/AN[<ARAD adresine gönderilecektir. Planlama sonuçları 02 Nisan
201 8 tarihinde ilgili devre/grup başkanlıklarına bildirilecektir.

4. Geçmiş yıllarda bazı devre/grup|arın, dilekçelerine istinaden yapılan tahsislerde belirtilenden
daha az bir personel mevcudu ile tesislere katıldığı veya dönemin başlamasına yakın bir süre kala
tamamen iptal ettiği, bu nedenle tesislerin yeterli doluluk oranına ulaşamadığı ve ilgili tesisin maddi
olarak zarara uğratıldığı tespit ediimiştir. Tahsis planlamaları tesisin açılmasına yetecek doluluk
oranına ulaşıp ulaşmadığına göre yapılmaktadır. Bu nedenle tesise katılacak personel sayısının
doğruluğu önem arz etmektedir. Belirtilen şekilde hareket edecek olan devre/grupların durumları
müteakip yılIarda yapılacak planlamalarda dikkate alınacaktır. Bu nedenle, gönderilecek
dilekçelerde belirtilen personel sayısının gerçeği yansıtması açısından talep eden personelden
grup başkanlarınca mutlaka teyit alınacaktır,
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5. Müracaatlar devre isimleri (1950 devresi, 197O Sağlık Asb. Grubu vb.) belirtilerek
yapılacaktır. Bu maksatla görevlendirilen devre/grup başkanlarının kimlik, adres ve iletişim bilgileri
müracaat dilekçesinde belirtilecek ve mümkün olduğunca her yıl aynı personel tarafından
m üracaatta bulunulması sağlanacaktı r.

6. Mezuniyetinin 40, 50 ve 60'ıncı yılını kutlayan devreler ile mezuniyet yılı tek rakamla biten
devrelere sonu tek rakamla biten yıllarda, çift rakamla biten devrelere sonu çift rakamla biten
yıllarda öncelik verilecektir. Bu nedenle 2O18 yılında mezuniyet yılı çift rakamla biten devrelere
öncelik verilecektir.

7. Birden fazla dönem ve eğitim merkezi talebi yapılabilecek, müracaatlarda mutlaka öncelik
derecesi belirtilecektir. Öncelik derecesi belirtilmeden yapılan müracaatlarda uygun dönem ve
eğitim merkezinden tahsis yapılacaktır.

8. Toplu tahsis planlamasında devre/grubun son 10 yılda istifade ettiği yıl ve motel miktarları
dikkate alınacak, toplu tahsise katılan personelden münferit puan düşülmeyecektir.

9. Devre/grupların diğer Kuwet Komutanlık|arından talepleri ve yapılan tahsisler koordine
edilerek her devre/grubun ÖzeltYerel Özel Eğitim Merkezlerinden istifadesi sağlanacaktır.

10. Müstafi personel, devrelerine toplu tahsis yapılan dönemlerden devreleri ile birlikte
tesislerden istifade edebilecektir.

Bilgilerinize aızve rica olunur.

Disiplin ve Moral Şube Müdürlüğü
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