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d6bil, hiçbir penonel kış eğitim meıkbzleıne
2. MÜRACAAT EsAsLAR t;

a. KEM'lerden kondklamalı
belirtilıniş olup, bu kapsamda TSK mbn§ubu p

(l) Orgeıeral/o1amiral,
K,lıkları için K.K,K.ltğına. Erciyes KEM K.lı

(2) HV,K,K.llgına meEs

Tı] l:s1418EE54

aktır.

giiıübirlik yaıaılaıacal persoıe
oneld€tr;

raller Uludağ ve Il
iÇin Hv.K,K.lığlna,
tiİlgeneral va daha alt rütbedeki

§ayı : 4566]74]_813,01.0l -7691132|61 ozj
Konu :2019-2o2oTsKKlşEğitiinMerkeileri 

l

(KEM) Uygulana Emri 
l

c, : aJ My 58-4,^,,,-;:.::"1:::::"",., o,,. o*..," ]

YaEkhafleleri ile Eği|im Meıkefleri Yonergesi.
b) MSB,lığnın 13 Nisan ?0] 8 ıarinli PER :a743'78l7,161

l8/Per, işLD.Dis.ve Moı.ŞMd. dayılı ernri.

l. GENEL:
a. TsK Kü§ Eğirim Merkezlçrinden (KEM) istifade ve müracal

ilgi (a) Yönefg9 ile belirlenmişıir.
b, K.K.K lığıncs i§ldhlen t]lufağ ve llga" KEM K.l*ları ıle Hv,K

işletilen Erciyes KEM K.lığma Hv.K,K lıs mqnrubu hak sahibi peİsonel ıarafından
miiı,ıcaatlar doğrulfusunda- tıis,sler Hv.4.K.l,ğınca yapılacakbt KEM m

2l Ekim 2019 siıt t8.0o'e kıdaı yapılaca! ve sonuçlan kis.o sy içeri§inde
duyırulacakhr. Mi,ifacaar süresi kesinlikle u[anlııayaca.koı. TSl( Oriin sayfası
iıı-kent bulrinmayen personel ıle istirüaı. hPva değişimi, yurtdışı görcvi gibi

başrııru imkiıı olmayan personele başvurun{n duyurulnı§tndan per§odĞl şube
ımirlikleri/idııi kısımlanı müracait ve takibiıdeo i§e pers_ooelio keııdisi sorün

c. 2019,2020 kış sezonu 17

tsrihinde sons erecek_ KEM K.|ıklan kas!İn- ayları içerisinde toplam 2l
2019 tarihinde başlayıp lt

hizmet verecek olüp döoem taihleı {üetgesi 4k-ı'dedir,
ç. lleı (a) Yönerge geıeği k]ş eğiıjm mefkezlerhde toplam 6

dönemıer, pızı. günleri saıt l2,00'de ballayacak ve Eiiteakip cümartesi
l1.00'de soİı erecektiİ. Bunutr hariiciİde aralarrıda zonıı]u hıller dı
temizlik, ilaçlama vb. faaliyetler yaplIdığı için revliler haricinde, gun0biılik isti

Gniur.Bşk,lığ ve 
' 
bağlilannda gOılvli istis ai meınurlar, HV_K_K.lıBnç6

sözleşmeli olank istihdam edilen siii elemanlan. ilgi (b) emir gereğince

i,G[MüLlügu. Per.cn.Md.lüğii

MILLl sA\4-]Nil4A BAKiNLtĞI
Hav] Kuwetlln KomutaDlığ|

Personel Eas|anlığı

merkez teşkılatındalri Ted,Hiz.cn.Md.lügii.
Gn.Md.lüiünde görevLi daire başkanı .e daha sivil yöİçticiler, MSU kadrolanD
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c. Tahsisleriı tamarrtı bürün
vo yedek personel beiirlendiğindeı dönem d

sna tabsis sonrasmda kendisine tshlis yapıl
HvBS Pe§onel Bilgi Kapısı sal,fasındaı yap
yeDı tercih ekleyemeyecekti r.

lo bE141BaB54

lığına ait kontedanlşİa tahsi
v,K.K,lrğıca yapılacaktu_
general motrl kls1llılığı
ve l2'nci Hv Ulş,Ala Ü§ K.l]ğı

is ve dönçm|er için tek sefeıde
ktiği i§teğinde bUlunutnıayac-i
yan yedeke bekleyen mu
tercihIerin biıini veya birkaçını s

.. tuhris işlemleri elden tİ}ip edilen genetaller (intemeı

ortamında baslllraİ aJ hariç], MsB,lüE, merk{z rcşkilatındakı daire bşkanı ve

ytinencıler, ("a" f*rısı 2'nci.bendindetelul,uF"::l ıu::jfl':,,L YTJ_lg"I
sıvil <iğrerim elemanları ("a'' fılİası 2'nci b|ndınde belinileo §ivil ögTerim eleİ

ilgi (aJ Yönergo geİeğl H\,,K.K,llğt ıarafiı\daı kump ıalısisl yapılaı ı,ıisnaı

b,

başwrula.ıında;
Hv.K,K.lığı subay ve asts[bayl

Muvazzaf öriin safa§l (intranet)

"ııar.w.hvkk.(rk" adresi,
(2) Emekli personel ıçin inteme! ona6üdall "www,hvkk,ts

kullanılacak, emekli personel tarıflndan $v.Iilitığına gdndefilen (form,

miirıcaatlaı işleme ıİtnmryıcıktı{ (genera|,/ımiral hariç|

(Cntu.,Bşr.lığı' rarargAhı ve bağl arında ğarevli istisnai fnerııurlaı) Ek-],'

Yııt.D.Bşk-l,ğı Dis,ve Mor.Ş.Md.Iıiği], öIiM Ks.Aliği Baİanlıİlaı/Ankaja
gOndermek İuretiyle mtiracaatlanıı yapabilcek)erdir. Bu tafihteı
dikkete sLBm.yıcskn.. L

ç. TSK drtim sal,fası ve inıern{ı ortarnrnd-aki başııırularda:

kunrcuğu" yanlışlıİla işaıetlenmekte ve b! drr"m penonelin mağdıır o

olmakıadır. Bu kutucuk sadece başvurulu idtrl etmek içh kullantlac8knr rBa§

yapmış ancak sonfadan değişiklik .yapmai |steven personel bu kuıüıcuğu işa

değşikliğini yapıp kayıt altına alıcaktır.).
3. TAHsls EsAsLARl: L

a. KEM K-lülanlıdh Hv.K.
ilgi (a) Y6neİge'de belitiıen esaslar {.öhilindeb. Erciyes KEM K.lığında
yıllaıda olduğu gibi 2'nci Hv.Bkm.Fb.Md,l

(l) Baş,Laınü bilgileri gı+ildikıen sonra "Başvu_rulır kaydeİ'

basıtdığındgüü emin oluıatak, inıernetten yapılan başıurulaıda verilen kgytt

sisıemjen kalıaaklanacak problemltıde mEÜduriyeti engel]e@ek amacıyla sai
Bununla birtikıe başwnı urihi soauna ksda] isıenen degişiklüler vapılabilecek

ili;il"-"G;il"ç"iıioı,"Ju.
(2) Başvuru ışlemi yaflılırken genelliiJe "Başwruyu

669 savılİ Ka;un Hllkmlinde Karamame kaps{m,nda SagL!, Baianltğına nakil gidı
qsrşub;ylsr ile 677l sayılı Kanun ile HAkim|eı ve Savcılar KuıııJıına nakil gid,

Ek-4'de ömeği buİunaı formu doldurmak ve|2ı Ekim 20l9 tarihıne kadaı "Hv.

Lerhaıgi bıı İıoĞl aynLmamıştır, Ceneral, s ay v§ 8stsubay motellerinin taDlamt

peısonele dönem tahsisi yapılması a:üacıyla H ,K.K.lığı taıa6ndan kullanrlacaktır_

ç. Müraca8ülarmdegedendin
işlemleri tamamlanaca.k ve sonuçlar TSK ciı

esinden sonm Lasım ay i

sa}4ast i]e lntemette ya},rml

nedede tiim muvazzaf personel kEM sonuçlarııı HvES Persoıel Bi
intemet Şa}Üsıtrdan takip ed

1,

sayfasından, emekli personel ise Hy.K.K. A]mca

Ens_Md,
Md.lüğü,

Hezdrfen
ih Haİp

Hv.K,K,iı miifacaat
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gore\1l
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subsy Ye
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en son
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aktüİ, Bu
i Kaptsı
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l

nuvazzaf!e emekli personel,n müracaaıIaİln{a be|irrtjklericep telelonlanoa aıa u
mesaj (SMS) i]e bilgil€ndirme yabılacalınTl KEM ta}ısisi yapılanayan muva,
peİsonel ]erçlhte bulunduğu dönemlerde yeddkte bekletijeceğinden, kendilerine kı
yapılabilme olasılığı devarn edıyor olaca_kFı. Bu nedeıle yedek tahsi! !o
iDtf8n€vinıernea iizerinden tgkibinden pĞrloneün kendi*i sorumludur.

d. oda taiısıslerinde astl amFç. ıahsisli personelın kahlacagi ki
uygun kapasiteye sahip oday planlarnaktır. İ(ı5 eğitim merkez)erinde oda sayısı
ol$as1 ve od&lsİtn yatak kapositb]erinin faJlhhk göstermesi nedenleriyle, ı

P.03

ste k]§a
f/emekli

tüsisi
çlanurn

sa)nslna

çok az
taz]a

peısonelin istifadesinin sağlanma§ı ınaksadıyl+ tahsi§li persone]in çoculJann:n yaşl diklate
alınmadan oda plonlamısı yapılmaktadır, ğrneğin; lJludağ ve Eıciyes KEM ltklaJma
katılacak 3 kişilik bir aile için ya]nızce tek tahsis edilecek, al.rıca llgaz K,hğında
tiim odalaf standart olarak 4 kişilik . tesise kahlacak 5 kjşilik bir aile iç yalır:zca
tek oda tahsis edilecektiı. Yılbaş vo yanlı! tatili dönem]erinde ho aileye bir tahsis

edilecek, diğer dönemle.de boş yer lolrnası da, hak sahibi pe.sonel ile b
istifade edecekleriıı miktan da di}drate al en fazla fü oda ta}ısis edilebilecektı

bğlirtir Ek-s'deki ömek dilekçel d<ildurarak
e. Yeni evlenocek pelsonel 2{Ekio 20t9 ıaıüiıe kadarnikah,/
dekı ömek dilekçey| doldurarak Jıesmi yaz! (DYS) ile muracaa aıi yazı (DYS) ile müracaadannı tpmalaİı

tsııhinj

he[nde, nika}ı/düğiiİı tsrihini takip eden il[ ikinci dönemd€ istedii KEM' imkiı]aı
ölçiisüflde yeİ taisisi yapılacahır (iarli1l tatlj hariç). Bala)a ts,hsisle;iüde sadt tahsi§te

önçelik t§.ıınacık (Motel kapa§iıe§inin %5'ini geçmeyecektiı.), yırarla
düşülecektir.

i dönemleıinde enıekli
,jan verilecektir

e bir fikir veımesi ve olast i}.EtlğriD
KEM K.lıklan-E1n dönçmlefe en düşiü

lama cetvelleıi Ek-6'dq puaolama lama

ini HvBS Personel Bi]gi Kaprsı §a

emçkli per§onel ise betgegeçeİ rriiifaçaah ile [Hv K.Dis,ve Mor.Ş.Md,lüğii lgegeçer
aki jlglij bölümden dönğm

7 gİn önceıiıe kıdır gerçekl işleminin yapılrnaıııası halinde ilgı personel

edılen ve hş eğitim merkezleİinç
ba§langıç tarihinden bir §onraki giln saat

tarihlen ve gecikmeıe hakkEda ilgiti
'a kadar kat maü?Jı katll]ş
K.IığlDı bilgilendirmeyenleİin /oda

taiEi§teri iptal edilecektir, Persone]iö geç ka lacağıor bepı edeçeği sfue döDem başlangıç
k, geç lalııılı giinler öde üçret

aşluıası hiliude motel/oda ş eğtiıı
merkezi tarafından hak sahibi diğet pErsonele

ç. D6nem bollangıctndn I

aştlru suasEa göre tahsis edi
wet Koüutın|rF tarahndİ!

yıpdro tshsis|erde!, ysraIlınma sürelerine klaD kaİDn purnt düşü
eğitim merkezi komutanlıkları tarafiidatı yapı ta}üsislerde ise kış eğitim m

da biI dönçm istifade edilmiş
r. Daha az kalanlardan dtinçmlik

güng tekabiiI eden miktarrnın kelınan gün §a

püanl

tahsis

numafası 0 (3 t2) 418 08 9'i]-veya inılmet sz

7 gin önceıiıe kıdır gerçekleştiıeJektir. t

taİihinden itibalen 2 tım gioü geçmey

hesaplamalanna dehiI edilecektir. Bi]inilen s

gece ve daha faz]a istifade çdilmdşi dur
düşlilecek ve dönemlik iic.etin tamaıht allnz

l Yılbaşı ve yaJiıyll tah
ya.pılmayacak diğer dönemlerde iso ro 10 koDt

4". PU1NLAMA VE fPTi]L iŞ
a, Müraç&8ttabu]unacak

engellenmesi amıcıyla 2Ol8-20l9 ktb döı
tahsi§ püanlan (ana tahsis) ve tahsisd esas

ÇüelgesiEk.?'dedil.

erkezden
. K,ş

inden İç
ibi puaı

m bir

iki kat] al,nacsİtır.
l ile çaıpıImasl sonuctmda e]de edi

,],,
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istifade eden personoldedu. Erciyei TSK 4tŞ Eğitiın Merkezinde kyak malz{meleri ve

telesıvei [ıvallannın belirlonmesj konusunda diğer kış eğitim Ee*ez]eri 1Ulııdağ v| llgaz) iJe

koord-ine İ<,ıru]acai, kayak malzemeleri vJ ıelesiye1 ücretleri tesis yönehm kuruhoca
belltlenecekhr. ]

b, KEM tahsis işlemleriode $ iaı edilmesı gereken diğeı hus§ltı Ek,8'de
beliİtilmiştiİ. l

c, KEM K,l|klan ıaırafından: 
]

(l) r.ış eğittm merkezllrine dönemin ikinci siinü sgt lO.g0'a kad-ar

Eazeretsiz o]aıak katılmaya_o Hv K.K.lığ nlensubu personelh isinıJeri Hv.K.K]lığ OEM
Ks.A.Iiğıne [belgegeçer o (:ızl +ıs od ıı[ tiıa.ını"ceı<, bunlarrn yeriıe Hv.$,K.lüğınca

merkezden ıahsis yapılacaknı Iktnci gii.n üzhtislennin tamamLanmasıDa müteakip haleD boş

5, DIĞER HUSUSL-AR: l

a, Kay8k ma|zemelerinin ı{hsisinde öncelik, tesislerdm dön4m olarak

kalan motelleİ kış eğitim meılcezi koniutaılığınca o dönemdeki İtru

kontenjanlaİı dikkate ehnarak müacpat suasu]a g6fe tüsi§ edileçekil.
1İj nO*. ıçinde tesişle-rden istifade eden personele

Uilgilenni gOstorir İöoem sonuç ıap{rları dönPınin bittiğ tarüten itibaren iki giin itinde yazı

ile, sezon sonutrda tüm sezona ait dö{ıem listeleri CD ortamloda Hv.F.,K.lığıDa
gönderileceknr.

(3) KıŞ eğnirn m ilgi (a) Yöııeİg€'nin
Omğ bulunan sonuç rapoılaıı (Lbhilüa 1 15 Hairaıı 2o2a

Hv,K.K. ltğına gönderilecektiİ,
6. KEM baş,u,uıulanrın Hv.K.K. öriin sa}4a§| ve itrtemet s

taraindan
2 dehil)

ıoplaıması, depolaımasl ve sezon boy]nca uihsi§/yedel ıaisis sonuçlarDrn Hv.K }

taıafından bildiıileçek taıihleıde muvazzaüemekjr peısoneIjD cep lelefonırna
ilçtilmeşj ve Hv,K.K,lığı intraıİet/intern{t sitelerilden dulunılması, ya1

hususlannda Hv,K.MEBS Bşk.lığt taiafında! ! i tedbiı]ğr alınacaktsr
'l. KEM K.l,kl.r,nro İa ıah.,s u.ftin, yedek ıahsis soouçlaı ile yi

çalışmalannıu Hv,K.K,lığl iütranevi.Düemeı slıelerinden dul,.ırulrıası amıcıyla
İlave biı Hv_K,Kur.Bşk, olıuu aranıinayocak, ]ana ve yede[ tahsislerin Hv.I(K,lı
intemet §ittleıinden yaymlanınası ,L .*oçld*ro ."p t"tefonuıra SMS yolu ile
gtındeıilmesi için bu emir ılevaglı bir oluı olar|ak kabul editecektir.

8, Eİnrinl muvazzaf peısonele Hv.4.K,lığl bağlıst bulik komul8nl
personele ise oıduevleıj ve asketi gazino {onetlııı* ura_firıdan uygun yerle:

§urçtiylç duü,urulması s8ğlanacakttr. Hv I(K_uğına bağh olmayan koErutaılıklarcs
bilgilendiritrnesi ilgili komlıtallülarth emi . 669 sa}ılt Kaoun HiilTıiinde
sdğIlk B8kantlğına nakil giden persopele du Sağhk Bakanlrğıııı. 6?7 l
ile nakil giden subaylara duyurulniası t{Aki]m|er ve Savcı]aı Kuru|unuD,

başkanl]klann§s emekli personele dİı ise Milli Sawnma Bakanhğrnn
maruzdur,

Arz ve rica ederim.
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MİLLı
Havt

DöNEl

sAVLrI{
i Kuw,etl
Personel

h ,noi,

c-
,lA BAKANLlĞl
ri Komutanlığı
]aşkağl{a

,ERİ çiz ELGESİ

EK_l

DÖNEMi BAŞLAMA TARiHl
SAAT: l2.00

Bl
s,

lİŞ TARiHi
lAT : l1.00

soN iPTA
TARİH i

I l?,11.20l9 23,1) .2019 09.t1.2( l9
2 24,i 1.20l9 30.1 l,2019 16 ll2( l9
3 01.12.20l9 a1.12.2019 23.I |.2( l9
4 08.12.20t9 l4.12.2019 30,11,2( l9
5 l5.12 20l9 2|.12.20l9 01.|2.2( t9
6 22.1?.2019 28.12.2019 |4.|2.2( l9

29.12,20l.9 04 01,2020 2|,12.2( l9
8 05,01.2020 i 1.01.2020 23.12.2|, l9
9 |2.0|.2020 l8.0l,2020 04,0],2( z0

10* l9.0l,2020 25,01,2020 l1,0].2( 20

ll* 26.01.2020 o1.o2.2020 18_01_2t 20

l2 a2.02.20?Q 08.02.2020 25.o1 .2( 20

l3 09.02.2020 15.02.2o2o 01.02.2t zo

l4 l6.02,2020 22.02.2o2o 08.02.2t 20

]5 23-02 2020 19.02.2020 l5.02.2( 20

I6 01.03.2020 07 03 2020 22 02 2( 20

I7 08.03.2020 I4.03 -2020 29-02.2( 20

l8 t5.03.2020 2|.03 2020 0,1.03.2( 20

l9 72.03,2020 28.03.2020 l4.03.2t z0

20 29.03.2020 04,04,2020 2l _03.2( zo
2| 05,04 2020 l l,04,2020 28_o3_2( 20

* Yılbaşl vc yanyıl ıatili döncnılcıi
ise % I0 kontenjaı vçrilrnektediİ, Ysrlyi

nde eı

ı atili
püsonğ]c tshsis yaptlmamakta diğer
nle.indq ba]aü,ı aEaçlr taısis ü?p,lma]

Emin I
Hava ikmı

Kısım

NVER
f Yiizbaşl
Aoiri


