
Kış EĞlTlM MERKEZLERi 2o19 -2ozoyıLı BlLGl NoTu

İrCİ: MY 58-4 (A) Türk Silahh Kuwetleri Orduevleri, Askeri Gazinolar, Kışla Gazinoları ve
Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönergesi.

1. GENEL:
a. 20|9-2020 krş sezonunda Uludağ, Ilgaz ve Erciyes Kış Eğitim Merkezleri (KEM) ile

ilgili miiracaat ve tahsis işlemleri ilgi Yönerge esaslarına göre icra edilecektir.
b. Miiracaatlar 21 Ekim 2019 saat 16.00'a kadar yapılacak ve mtiracaat sonuçları Kasrm

ayında personele duyurulacaktır. Mtiracaat süresi kesinlikle uzatı|mayacaktır.
c. 2019-2020 kış sezonu 17 Kasım 2019 tarihinde başlayıp 11 Nisan 2020 tarihinde sona

erecektir.

ç. İlgi Ycınerge gereği kış eğitim merkezlerinde toplam 6 gtin olan dönem|er,Pazar günleri

saat l2.00'de başlayacak ve müteakip Cumartesi gtinü saat l1.00'de sona erecekiİr. Dönem
aralarında bakım, temizlik, ilaçlama vb. faaliyetler yapıldığı için görevliler haricinde, gilnübirlik
istifade edenler dahil, hiçbir personel eğitim merkezlerine alınmayacaktrr.

d. Kayak malzemelerinin tahsisinde öncelik, tesislerden dönem olarak istifade eden

personeldedir. Kayak malzemeleri ve telesiyej fiyatları tesislerin yönetim kurullarınca
belirlenecektir.

e. Personele tüsis edilen motellerin ücretleri, personelin eğitim merkezine katılıŞını
müteakip alrnacaktrr.

f. Eğitim merkezlerine hiçbir evcil hayvan götiirtilmeyecek, motel l odalara
sokulmayacaktrr. Tesislerden istifade eden personel, ilgi Yönerge ve tesis komutanlıklarının özel
talimatları doğrultusunda hareket edecek, aksi davranışta bulunanların tesisle ilişikleri kesilecektir.

B. Kış Eğitim Merkezlerinden 17 Kasrm 2019-|l Nisan 2020 tnihleri arasrndaki kıŞ

sezonu dışında; dağcılık, doğa gezileri vb. faaliyetleri kapsayacak dönemsel ka-p etkinlikleri ve

TSK bilnyesinde yapılacak toplantı, seminer ve sportif faaliyetler için istifade edilebilecektir.
Yapılacak bu ttir faaliyetlere ilişkin talepler asgari bir ay önceden tesisleri işletmekten sorumlu
komutanlıklara bildirilecektir.

ğ. Tesislerdekimotellerdenyararlanacakpersonel;
(1) Subay, istisnai memur, TSK'da istihdam edilen sivil öğretim elemanları ve

astsubaylarla, bunların emeklileri ve vefat etmesi durumunda bir başkasıyla evlenmemişse dul kalan
eşleri,

(2) Birinci benffeki asıl hak sahibi personel ile birlikte olmak ve tahsis edilen
motelioda kapasitesindenfazla sayıda olmamak kaydıyla; "TSK Orduevleri, Askeri Gazino|ar, Kışla
Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri İle Eğitim Merkezleri Yönetmeliği" nde belirtilen, askeri
kimlik kartı veya orduevi giinübirlik giriş kartına sahip aile fertleri ile bakmakla ytikümlü oldukları
diğer fertler ve 25 yaşma kadar torunlarr,

(3) Anne/babası veya çocuğq beraberinde olmak ya da emekli olmak kaydıyla bekAr
olan subay, istisnai memur, TSK'da istihdam edilen sivil öğretim elemanr ve astsubaylar,

(4) Eğitim merkezlerinden motel/oda tahsisi yapılan asıl hak sahibi personel görevi
gereği eğitim merkezlerinden istifade edemeyecekse; hak sahibi personele ait mazeret dilekçesi
yanlarında olmak şartıyla başvuru formunda belirttiği aile fertleri (beraberlerinde ebeveynleri olmak
kaydıyla çocukları),

(5) Görev esnasrnda şehit olan subay ve astsubay eşleri/ebeveynlerinin, birlikte olmak

şartıyla, ebeveynlerinin birinci derece, eşlerinin birinci ve ikinci derece yakınları,
(6) Asıl hak sahibi personel veya eşinin yaşiımrnı başka bir kişinin yardımryla

sürdiirdüğtinü sağhk kurulu raporu ile belgelemesi h6linde, personele tahsis edilen motelde kalmak
suretiyle yanlarında getirdikleri bakıcıları
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(7) Sağlık Bakanlığına 669 sayılı Kanun Htikmünde Kararname ile nakil edilen

sb./asb.lar,
(8) Adalet Bakanlığına 677lı S.K. ile nakil giden subaylardır.

h. Eğitimmerkezlerinden giinübirlikyararlanacakpersonel;
(1) Yukarıda "ğ" fıl«asrnda belirtilen personel,
(2) Asıl hak sahibi veya eşinin refakatinde olmak şartıyla, asıl hak sahibinin eŞinin

anne ve babası,
(3) Emeklilik hakkını elde etmeden kendi isteğiyle TSK'den ayrılan müstafi subaY /

astsubaylar ve eşleri ile refakatindeki l9 yaşına kadar olan çocuklarıdır.
ı. Garnizon Komutanlıklarınca tanınmış kişilere verilen sosyal tesislere giriş kartlarr, a}mr

veya başka garnizonlardaki eğitim merkezlerine girişlerde kullanılamayacak ve bu personel eğİtim

merkezlerinden faydalandırılmayacaktır.
i. İstisnai memurlar ve TSK'da istihdam edilen sivil öSetim elemanlarr, subaylara tÜsis

edilen tesis ve dönemlerden istifade edeceklerdir.
j. Motel/oda tahsis edilen personel, yerini bizzü kendisi kullanacak, başkasıyla eğitim

merkezi, motel/oda veya dönem değişikliği yapiımayacak ve motel/oda hakkınr dewedemeyecektir.

k. Emniyet gerekçesiyle, 19 yaşından giin almamış kişilerin refakatsiz olarak eğitim

merkezlerine girişine müsaade edilmeyecektir.
l. Tahsis edilen motel/odaların kapasitesinden faz|a personel eğitim merkezlerine

göti.irülmeyecektir.
m. Katılacak personel eğitim merkezlerine girişinde; tahsis belgesi, evlenme ci.izdanr,

askeri kimlik kartı, orduevi giriş kartı ve nüfus cüzdanı belgelerinden ilgili ve gerekli olanlaIı
yanlarında bulundurmak ve istenildiğinde ibraz etmek zorundadır.

n. Eğitim merkezlerine girişte kullanılan askeri kimlik ve orduevi giinübirlik giriŞ

kartlarmdan, usuliine uygun olarak alınmadığı/diizenlenmediği tespit edilenler bir tutanakla teslim
alınacak ve kartlaıın çıkarıldığı komutanlığa gönderilecektir.

2. MÜRACAAT ESASLARI:
a. K.K.K.Iığımensubupersonelden;

(1) Orgeneral/oramiral, korgeneral/koramiraller eğitim merkezini açıp işletme yetkisi

verilen Kuwet Komutanlıklarına,
(2) Diğer personel ise K.K.K.lığına miiracaat edecekiir.

b. Gnkur.Bşk.lığı ve MSB karargAhları ile bağlılarında görevli ve herhangi bir kuwet
mensubu olmayan istisnai memurlardan;

(1) Gnkur.Bşk.lığı ve bağhlarında görevli istisnai memurlar Hv.K.K.lığına,
(2) Milli Savunma Bakanlığı Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü,

Tedarik Hizmetleri Genel Müdilrlüğü ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlıklarrnda görevli istisnai
memurlar, Deniz Kuwetleri Komutanhğına ait kontenj anlardan,

(3) MSB Kararg6hı ve Bağlılarındaki diğer tiim istisnai memurlar K.K.K.lığına
miiracaat edecekiir. K.K.K.1ığı mensubu ve Milli Savunma Bakanlığı Karargdhı ve Bağlılarından
emekli olan tiim istisnai memurlar miiracaatlarını belirtir dilekçelerini miiracaat siiresi içerisinde
"K.K. Personel İşlem Daire Başkanlığı Dismor.Ş.Md.lüğü Yücetepe/ANKARA" adresine
göndermeleri gerekmektedir. :

c. Emekli subay, istisnai memur ve astsubaylarrn miiracaat edebileceği tesis ve dönemler;

emekli personel için www.kkk tsk.tr adresinde ekranın sol alt böliimtindeki "Personel Yönetimi
Bilgi Sistemi (PYBS)" linki altında bulunan "Emekli Personel Eğitİm Merkezlerİ Müracaatı"

sayfasında belirtilmiştir. Anılan sayfaya https://pybs.kkk.tsk.tr. adresinden de ulaşılabileÇektir.
Emekli personel tarafindan K.K.K.lığına gönderilen miiracaatlaı işleme alınmayacaktrr
(General/Amiral hariç).
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ç. Emekli personel Kara Kuwetleri internet sayfası "Personel Yönetimi Bilgi Sistemi

(PYBS)" linki altında bulunan "Emekli Personel Eğitim Merkezleri Müracaatr" sayfasrnda e-Devlet

şifresi ile giriş yaparak mtiracaat edecektir. Müracaat §onucunun veya Yedekliğin takibine iliŞkin
sorumluluk müracaat sahibine aittir. Orduevi Müdtfulükleri emeklİ personele genel ağdan

başvuru yapılması konusunda yardımcı olacaktır.
d. Kara Kuwetleri Komutanlığının genel ağ sitesinde öze| ve yerel özel eğitim merkezleri

ile ilgili yapılacak işlemlerde; cep telefonu veya tablet kullanılmama§l, masaüstü bilgisaYar

veya dizüstü bilgisayar kullanrlmasr gerekmektedir.

3. TAHSİS ESASLARI:
a. Eğitim merkezlerinden istifade etmek :üzere miiracaaffa bulunan hak sahİbi Personele

miiracaatlarrrrİ ," puanlarına göre bir dönem tahsis yapılır. Personele statti ve rütbelerine uYgun

yerler tahsis edilir. Kış eğitim-merkezlerinden kendisine motel tahsis edilen Personel, söz konusu

herkezlerde boş y". ÖlĞ., koşuluyla eğitim merkezlerinin motel bölümlerinden aYnı sezonda

ikinci bir dönem daha istifade edebilecektir.
b. Kendilerine eğitim merkezlerinden motelioda tahsis edilen ve eğİtim merkezlerine

dönemlerin başlangıç tarihinden bir sonraki giin saat 10.00'a kadar katılmayan Personelden, katılıŞ

tarihleri ve gecikmeleri hakkında ilgili eğitim merkezi komutanlığını bilgilendirmeYenlerin

motel/oda tahsisleri ipta| edilir. Personelin geç katılacağını beyan edeceğİ siire dönem baŞlangıÇ

tarihinden itibaren 2 tam günü geçemez. Geç kalınan giinler, ödenecek ücret hesaPlamalarına dAhil

edilir. Belirtilen siirelerin aşılması hilinde odalar eğitim merkezleri tarafindan hak sahibi diğer

personele başvuru slrasına göre tahsis edilecektir.
c. Kış eğitim merkezlerinden bir oda veya hak sahibi personelin beraberinde istifade

edeceklerin miktarı da dikkate alrnarak, enfaz|aiki oda (I|gazKEM K.lığı hariÇ) tahsis edilebilir.

ç. Yılbaşı (7'nci dönem) ve yarıyıl tatili (10 ve ll'inci dönem) dönemlerinde emekli

personele tahsis yapılmamakta diğer dönemlerde ise oZ 10 kontenjan verilmektedir. YarıYıl tatili

dönemlerinde balayı amaçlı tahsis yapılmamaktadır.
d. Tahsislerin tamamı büttln tesis ve dönemler için tek seferde yapılarak asil ve yedek

personel belirlendiğinden dönem değişikliği isteğinde bulunulmayacaktır.
e. Her ikiİi de hak sahibi ve evli olan personelden ancak birisi bir sezonda bir dönem iÇin

miiracaatta bulunabilecek ve bir motel tahsis edilecektir. yararlanmaları hölinde her ikisinden de

puan düşülecekiir.
f. Her biri hak sahibi olmak kaydıyla, eşini kaybetmiş iki bayanın anlaşarak aynı motelden

istifade etmek iizerc talepte bulunmalarr ve puanlarınrn da yeterli olması h6linde kendilerine motel

tahsis edilecektir. Ancak motel tahsis edilenlerin her ikisinden de istifade puanr düşülecektir.

g. Kara Kuwetleri Komutanlığına ait kış eğitim merkezleri kontenjanlarından öncelikle

Kara Kuwetleri Komutanlığına mensup personel istifade edecek, boş motel olmasr durumunda

diğer kuwet mensubu personele de ilgili teiis komutanlıklarınca tahsis yapılabilecektir.

ğ, Tesislerden, ilgi YönergelCe belirtilen personel bakmakla yllkümlü oldukları aile fertleri
ile birlikte, 5 (beş) kişıyı geçmeyecek şekitde istifade edebilecek, (||gaz KEM K.lığı motel
kapasitesi 4 l<işllİİ<tir.) motel tahsis edilen personel yerini bizzai kendisi kullanacak, baŞkasına

devretmeyecektir.
h. Oda tahsislerinde öncelik, tahsisli personelin katılacağı kişİ sayısına uygun yatak

miktarına sahip oda planlamaktır. Bu kapsamda; Kış Eğt.Mrk.lerinde oda sayısrnın çok az olmasr ve

odaların yatak kapasitelerinin farkhlık göstermesi nedenleriyle, daha fazla Personelin istifadesinin

sağlanması maksadıyla tahsisli personelin çocuklarının yaşları dikkate alınmadan oda Planlaması
yapılmaktadır. Örneğin; Uludağ KEM K.lığına katrlacak 3 kişilik bir subay aİlesi İçin yalnızca

tek oda tahsis edilebilmektedir. Ayrrca Ilgaz KEM K.lığında tüm odalar standart olarak 4

kişilik olduğundan, tesise katılacak 4 veya 5 kişitik bir subay/astsubay ailesi iÇin Yalnızca tek
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oda tahsis edilebilmektedir. Bu nedenle, tahsisli personel tarafindan bildirilen oda talePleri
işleme alrnmayacaktır.

1. ugİtim merkezlerine dönemin ikinci gtlnü saat l0.00'a kadar mazeretsiz olarak

katılmayanlarİn isimleri eğitim merkezi komutanlıklarrnca K.K.K.lığına bildirilecek, bunların Yerine
Kuwet Komutanlığınca merkezden tahsis yapılacaktır. İkinci gün tahsisleri, ana tahsiste sistemde

yedekte kalan ve ikinci gün tahsisinden faydalanmak için tesis komutanlığına müracaat eden

personel arasrndan (ana tahsiste sistemde yedekte kalanlar öncelikli olmak üzere)

k.r.r.lrgrnca puan hesabı yapılarak belirlenecek, asil ve yedek s[aya göre tahsis yapılacaktır.

İkinci gtı, tuh.i.lerinin tamamlanmasrnr müteakip halen boş kalan moteller eğitim merkezi

komutanlrğrnca o dönemdeki mııvazzaf-emekli kontenjanları dikkate alınarak mtiracaat silaslna

göre tahsis edilecektir. Dönem başlangrcrnda ve ikinci gün Kuwet Komutanlığı tarafından
merkezden yapılan tahsislerden, yararlanma sürelerine bal«rlmaksızrn eğitim merkezi Puanr
düşülecektlİ. rgitim merkezi komutanlıkları tarafindan yapılan tahsislerde ise kıŞ eğitim

merkezlerinden 3 (üç) gece ve daha fazla istifade edilmesi durumunda bir dönem istifade edilmiŞ

gibi puan düşülecek ve dönemlik ücretin tamamı alınacaktır. Daha az kalanlardan dönemlik ücretin

ul. gtı"" tekabül eden miktarının kalrnan gün sayısı ile çarpılmasl sonucunda elde edilen ücretin 2

(iki) katı alınacaktır.
i. Tahsis sonuçları, emekli personele www.kkk.tsk tr adresİnde ekranrn sol alt

bölümiindeki oopersonel yönetimi Bilgi Sistemi (PYBS)" linki altında bulunan "Emekli Personel

Eğitim Merkezleri Miiracaatr" sayfası üzerinden veya https://pybs.kkk.tsk.tr adresİnden

duyurulacak, emekli personele tahsis sonuçlarr ayrrca posta ile bildirilmeyecektir.

4. PUANLAMA VE İprar, İşr,nınr,nnİ:
a, Puan hesabında; subay ve astsubayların muvazzaf subay ve astsubaylığa naspedildikleri,

istisnai memurların istisnai memurluk statiisiine geçtiği tarih, TSK'da istihdam edilen sivil öğretim

elemanlarrnın hizmet yılı başlangıç tarihi olarak ise öğetim elemanı oldukları tarih esas alınacaktır.

b. Kış Eğitim Merkezlerinin ilk iki ve son iki dönemlerinden istifade eden personelden

puan düşülmeyecekiir.
c. 

- 
Bir yıl içerisinde birden fazla tesisten istifade ettiği tespit edilen personelden istifade

ettiği her tesis için ayrl ayrl puan düşülecektir.
ç. pmetll p.r.or.l^ iptal işlemini www.kkk.tsk.tr adresinde ekranrn sol alt bölümiindeki

"Personel Yönetimi Bilgi Sistemi (PYBS)" linki altında bulunan "Emeklİ Personel Eğitİm
Merkezleri Miiracaatı" sayfası iizerinden yapacaktır. Tahsis yapdan personelden mazeretlerİ

nedeniyle tesislere katılamayacak olanlar dönemin başlamasından en az7 giiı önce tahsislerini iPtal
edecektir. Belirtilen siirede iptal işlemini yaptırmayanlardan o yıl istifade etmiŞ gibi Puan
düşülecektir.

Bilgilerinize arzye rica ederim.
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DöNEMi BAŞLAMA TAR|Hi
SAAT :12.00

BiTiŞ TAR|Hi
SAAT : 11.00

SoN |PTAL
TARiHi

1 17.11.2019 23.11.2019 09.1 1 .2019

2 24.11.2019 30.1 1 .2019 16.11.2019

3 01.12.2019 07.12.2019 23.11.2019

4 08.12.2o19 14.12.2019 30.1 1 .2019

6 15.12.2o19 21.12.2019 07.12.2019

6 22.12.2o19 28.12.2o19 14.12.2o19

7 29.12,2o19 04.01.2o2o 21.12.2019

8 05.01 .2019 11.o1.2020 28.12.2019

9 12.01,2020 18.01.2020 04.01.2o2o

10 19.01.2020 25.01.2020 11,01.2o2o

11 26.01 2o2o 01.02.2020 18,01.2020

12 02.02.2o2o 08.o2.2020 25.01.2020
,13 09 02 2o2o 15.o2.2o20 01.02.2020

14 16.o2.2020 22.o2.2020 08 o2.2o2o

15 23 02 2o2o 29.02.2020 15.o2.2020

16 01.o3.2o20 07.03.2020 22.o2,2o2o

17 08.03,2020 14.o3.2o2o 29.02.2o2o

18 15.o3.2020 21.o3.202o 07.o3.2o2o

19 22.03.2020 28.03.2020 14.o3.2020

20 29.o3.2o2o 04.o4,2020 21.o3.2o2o

21 05,o4.2020 11.04.2o2o 28.o3.2o2o

TASN|F DlŞ|

DÖNEM TAR|HLER| çizeı-cesi

EK-A

K.K.K. LıĞı DİsMoR ş. MD.LÜĞÜ

TASN|F DlSl



S.Nu. personelin Durumu Puanlar

1. Emekli oluncaya kadar çalışı|an her fiili hizmet yılı için +1

2. İç güvenlik yara|ısı personele +3

3. Muharip Gazilere (Kore ve Kıbrıs) +5

4.

Malulen emekli edilen iç güvenlik gazilerinden;

1, 2, 3'üncü dereceden malul olanlara +7

4, 5, 6'ncı dereceden malul olanlara +5

5. Şehit ailelerine +10

6.
Son 10 yılda istifade edilmeyen heryıl için Tablo-1'deki puanlarverilir. İstifade edilen Yıl
için o yılİn puanı verilmez ve ayrıca istifade edilen her tesis için ayrı ayrı Tablo-1'deki tesis
puanı düşülür,

TASNiF DlŞ| EK-B

EMEKLİ PERSONEL PUAN HESABİ

AÇlKLAMALAR:

1. "Safahat Yılı" sütununda beli(ilen yıllar kış sezonunda bir sonraki yıla denk gelmektedir.

Örneğin; 2018-2019 kış sezonunda herhangi birtesisten istifade edildiyse safahat yılı 2019 olarak
belirtilmektedir.

S.
Nu.

safahat yılı İstifade Edilmeyen Yıl İçin
verilecek puan Düşülecek Tesis Puanı

1. 2o19 +20 -2o

2. 2018 +18 -18

3 2017 +16 -16

4. 2o16 +14 -14

5, 2o15 +12 -12

6 2o14 +10 -10

7. 2o13 +8 -8

8. 2o12 +6 -6

9. 2o11 +4 -4

10. 201o +2 -2

TASNiF DlŞ| -1-
K.K.K. LıĞı DisMoR ş. MD.LÜĞÜ



2018-2019 Klş sEzoNUNDA TAHSls yAplLAN AsGARi pueı.ı TABLosu

oöııeıvı

uı_uonĞ lLGAZ enciyes

MUVAZZAF eıvıexı-i MuVAzzAF elıllerLİ MuVAzzAF ervıerı-i

sB. AsB. SB. AsB. sB. AsB. sB. AsB. sB. AsB. sB. AsB.

1 DÖNEM X X x 106 X X x X x x x X

z. oöıırıı X x X 133 X X x X x x X X

3 DÖNEM x 118 124 137 X X x X X X X X

4. DÖNEM X 122 141 138 X x x x X X 121 x

5. DöNEM 112 126 142 138 X 85 X 135 103 121 138 138

0. oÖıırıiıı 124 ,t31 147 140 72 120 138 137 107 128 141 136

7. DÖNEM 133 140 112 131 121 130

a. oörırıııı 125 134 144 144 82 125 141 139 121 128 142 139

9. DÖNEM 135 138 146 ,l44 125 133 141 142 131 133 142 141

,10. DÖNEM 141 142 135 138 136 ,t 38

1 1. DÖNEM 140 142 135 137 135 138

12. DÖNEM 135 141 146 145 126 135 141 139 128 136 142 143

13, DÖNEM 132 138 146 145 117 126 141 139 122 125 141 140

ıa. oöıırrııı 125 131 146 143 80 114 141 135 105 124 141 141

ıs. oörırııı 121 129 143 145 x 92 135 135 102 117 141 138

ı0. oÖrırıııı 107 122 147 144 X x 85 132 88 81 142 136

ız. oöıırriıı 70 117 146 140 X X X 67 57 x 141 136

ıa. oöıırııı x 110 141 147 x X X X X x x x

ıg. oöııEıvı x X 131 135 X X x x x x x X

zo. oöıırıııı X X 121 132 X x x X X x X X

zı oöN=rvı X x X 130 X x x x x X X x

AC|KLAMALAR :

X uÜnncRnT EDENLERiıı reııııRıııılNA TAHSis YAP|LMIŞT|R.
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oöNrıııLERiNDE (7, 1o vE 11,iNci oöıırnılrn) rıııerli PERSoNELE

lıi,!l:.§;:r§
ı::!:j,İ§ğı§ 'işl§:şl§iiğ§§ffi§§§

ıi§§şğl§
ı]

:İ§ıı§ğ§ği
:],

§§§l§§a':r


