
-1- 

 

2021 YILI ÖZEL VE YEREL ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİ UYGULAMA ESASLARI 

1. GENEL 

  a. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde açılıp işletilen özel ve yerel özel eğitim 

merkezlerinin (ÖEM ve YÖEM) 2021 yılı yaz sezonu faaliyetleri ilgili Yönerge esaslarına göre icra 

edilecektir. 

  b. Müracaatlar 12 Mart 2021 tarihi saat 16.00’ya kadar yapılacak, müracaat sonuçları 

Mart ayı içerisinde personele duyurulacak ve müracaat süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. 

 c. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde açılıp işletilen ve diğer Kuvvet 

Komutanlıklarından kontenjan alınan Özel Eğitim Merkezleri ve Yerel Özel Eğitim Merkezleri 

tanıtımlarına “Tesis İletişim Bilgileri” sekmesinden ulaşılabilecektir. 

 ç. Personele tahsis edilen motellerin ücretleri, personelin eğitim merkezine katılışını 

müteakip alınacaktır.  

 d. Tesislerdeki motellerden yararlanacak personel; 

(1) Subay, istisnai memur, atamalı veya sözleşmeli olarak istihdam edilen sivil 

öğretim elemanı ve astsubaylarla, bunların emeklileri ve vefat etmesi durumunda bir başkasıyla 

evlenmemişse dul kalan eşleri, 

  (2) Birinci bentteki asıl hak sahibi personel ile birlikte olmak ve tahsis edilen motel 

kapasitesinden fazla sayıda olmamak kaydıyla; “TSK Orduevleri, Askerî Gazinolar, Kışla 

Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri İle Eğitim Merkezleri Yönergesinde belirtilen, askerî kimlik 

kartı veya orduevi günübirlik giriş kartına sahip aile fertleri ile bakmakla yükümlü oldukları diğer 

fertler ve 25 yaşına kadar torunları, 

  (3) Anne/babası veya çocuğu beraberinde olmak ya da emekli olmak kaydıyla bekâr 

olan subay, istisnai memur, TSK’da istihdam edilen sivil öğretim elemanı ve astsubaylar, 

  (4) Eğitim Merkezlerinden motel 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 esnasında 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 yaşamını başka bir kişinin yardımıyla 

sürdürdüğünü sağlık kurulu raporu ile belgelemesi hâlinde, yanlarında getirdikleri bakıcıları 

personele tahsis edilen motelde kalmak suretiyle eğitim merkezlerinden istifade edebilir. 

  (7) Sağlık Bakanlığına 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile nakil edilen 

sb./asb.lar, 

  (8) Adalet Bakanlığına 6771 sayılı Kanun ile nakil giden subaylar, 

  (9) Muvazzaf/emekli uzman erbaşlar ve devlet memurları ilgi (c) emir kapsamında 

Marmara Ereğlisi ÖEM K.lığından istifade edebilecektir. 

 f. Garnizon Komutanlıklarınca tanınmış kişilere verilen sosyal tesislere giriş 

kartları, aynı veya başka garnizonlardaki eğitim merkezlerine girişlerde kullanılamayacak ve 

bu personel tesislerden faydalandırılmayacaktır.  
 g. İstisnai memurlar ve TSK’da istihdam edilen sivil öğretim elemanları subaylara tahsis 

edilen tesis ve dönemlerden istifade edeceklerdir.  

 ğ. Motel/oda tahsis edilen personel, yerini bizzat kendisi kullanacak başkasıyla kamp, 

motel/oda veya dönem değişikliği yapamayacak ve motel/oda hakkını devredemeyecektir.  

 h. Emniyet gerekçesiyle, 19 yaşından gün almamış kişilerin refakatsiz olarak eğitim 

merkezlerine girişine müsaade edilmeyecektir.  

 ı. Tahsis edilen motel/odaların kapasitesinden fazla personel eğitim merkezlerine 

götürülmeyecektir.  

 i. Katılacak personel eğitim merkezlerine girişinde; tahsis belgesi, evlenme cüzdanı, 

askerî kimlik kartı, orduevi giriş kartı ve nüfus cüzdanı belgelerinden ilgili ve gerekli olanları 

yanlarında bulunduracak ve istenildiğinde ibraz edecektir.  
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 j. Eğitim merkezlerine girişte kullanılan askerî kimlik ve orduevi günübirlik giriş 

kartlarından, usulüne uygun olarak alınmadığı/düzenlenmediği tespit edilenler bir tutanakla teslim 

alınacak ve kartların çıkarıldığı komutanlığa gönderilecektir. 

 k. Eğitim merkezlerinden motel/oda tahsis edilen personel, dönemlerin başladığı gün saat 

09.00’dan itibaren eğitim merkezlerine katılacak, dönemlerin bittiği gün en geç saat 17.00’ye kadar 

eğitim merkezlerinden ayrılacaktır. Dönem başlangıcından bir önceki gün saat 20.00’den itibaren 

tahsisli personelin motel kısımlarından istifadesine müsaade edilecektir. Bunun haricinde; dönem 

aralarında bakım, temizlik, ilaçlama vb. faaliyetler yapıldığı için görevliler haricinde, günübirlik 

istifade edenler dâhil, hiçbir personel eğitim merkezlerine alınmayacaktır. 

 l. Kendilerine eğitim merkezlerinden motel/oda tahsis edilen ve eğitim merkezlerine 

dönemlerin başlangıç tarihinden bir sonraki gün saat 10.00’a kadar katılmayan personelden, katılış 

tarihleri ve gecikmeleri hakkında ilgili eğitim merkezi komutanlığını bilgilendirmeyenlerin 

motel/oda tahsisleri iptal edilir. Personelin geç katılacağını beyan edeceği süre dönem başlangıç 

tarihinden itibaren 2 (iki) tam günü geçemez. Geç kalınan günler, ödenecek ücret 

hesaplamalarına dâhil edilir. Belirtilen sürelerin aşılması hâlinde motel/odalar eğitim merkezleri 

tarafından hak sahibi diğer personele başvuru sırasına göre tahsis edilir.  

 

2. MÜRACAAT ESASLARI: 

 a. Muvazzaf ve emekli personele ait 2020 Yılı Özel ve Yerel Özel Eğitim Merkezleri ve 

Dönemlerine tahsis yapılan en az puanları gösterir çizelgeye “Özel Eğitim Merkezi İşlemleri” 

sekmesinden ulaşılabilecektir. 

 b. K.K.K.lığına mensup subay, istisnai memur, astsubay, devlet memurları ve uzman 

erbaşların müracaat edebileceği tesis ve dönemler; emekli ve nakil giden (Sağlık Bakanlığı/Adalet 

Bakanlığı) personel için www.kkk.tsk.tr adresinde ekranın sağ alt bölümündeki “Personel 

Yönetimi Bilgi Sistemi (PYBS)” linki altında bulunan “Emekli Personel Eğitim Merkezleri 

Müracaatı” sayfasında belirtilmiştir. Anılan sayfaya https://pybs.kkk.tsk.tr. adresinden de 

ulaşılabilecektir. Emekli personel tarafından K.K.K.lığına gönderilen müracaatlar işleme 

alınmayacaktır (General hariç). 

 c. Emekli subay, istisnai memur ve astsubayların müracaat edebileceği tesis ve dönemler; 

www.kkk.tsk.tr adresinde ekranın sağ alt bölümündeki “Personel Yönetimi Bilgi Sistemi (PYBS)” 

linki altında bulunan “Emekli Personel Eğitim Merkezleri Müracaatı” sayfasında belirtilmiştir. 

Anılan sayfaya https://pybs.kkk.tsk.tr. adresinden de ulaşılabilecektir. Emekli personel tarafından 

K.K.K.lığına gönderilen müracaatlar işleme alınmayacaktır. 

 ç. Emekli personel müracaatlarını, Kara Kuvvetleri internet sayfasında ekranın sağ alt 

bölümündeki “Personel Yönetim Bilgi Sistemi (PYBS)” linki altında bulunan “Emekli Personel 

Eğitim Merkezleri Müracaatı” sayfasında e-Devlet şifresi ile giriş yaparak yapacaktır. Müracaat 

sonucunun veya yedekliğin takibine ilişkin sorumluluk müracaat sahibine aittir. Orduevi 

Müdürlükleri emekli personele Genel Ağ’dan başvuru yapılması konusunda yardımcı olacaktır. 

 d. Yerel eğitim merkezlerine müracaat etmek isteyen personel, işletmekten sorumlu 

komutanlıklara müracaat edecek ve tahsis yapılan personelden puan düşülmeyecektir. 

 e. 2018 yılında ÖEM dönem miktarı artırıldığından 15, 16 ve 17’nci dönemler emekli 

dönemi olarak uygulanacaktır. 

 f. İletişim bilgisi olmayan personel müracaat edemeyeceği için mutlaka cep telefonu 

bilgisinin güncellenmesi gerekmektedir. 

 g. Marmara Ereğlisi ÖEM 2019 yılından itibaren De.Me. Uzm.Erb.ların kullanımına 

açıldığından Sb. ve Asb.lar söz konusu eğitim merkezine başvuramayacaktır. 
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3. TAHSİS ESASLARI : 

 

 a. Eğitim merkezlerinden istifade etmek üzere müracaatta bulunan hak sahibi personele 

müracaatlarına ve puanlarına göre bir dönem tahsis yapılacaktır. Personele, statü ve rütbelerine 

uygun yerler tahsis edilir. Özel Eğitim Merkezlerine ait tahsislerin tamamı Yönerge ’de belirtilen 

esaslara göre K.K.K.lığınca yapılacaktır.                              

 b. Bodrum, Karpuzkaldıran ve Foça ÖEM’deki diğer Kuvvet Komutanlıklarına tahsis 

edilen kontenjanlar hariç, Özel, Yerel Özel, Yerel Eğitim Merkezleri’nde, K.K.K.lığına ait 

motellerden öncelikle K.K.K.lığına mensup personel istifade edecektir. Boş yer kalması ve 

K.K.K.lığına mensup başka bir personelin talebi olmaması hâlinde, ilgili eğitim merkezi 

komutanlıklarınca diğer Kuvvet veya Jandarma Genel Komutanlığı personeline mahallinden yer 

verilebilecektir. 

 c. Özel, Yerel Özel ve Yerel Eğitim Merkezlerinden kendisine motel tahsis edilen 

personel, boş yer olması koşuluyla eğitim merkezlerinin motel bölümlerinden aynı sezonda 

ikinci bir dönem daha istifade edebilir. Bu personelden aynı sezonda ikinci defa yapılan motel 

tahsisleri için de dönem ücreti olarak “Eğitim Merkezleri Ücretleri” sekmesindeki ücretler 

alınacaktır.  

 ç. Hak sahibi personele eğitim merkezlerinden en fazla bir motel tahsis edilebilir. 

Tesislerden, ilgili Yönerge ‘de belirtilen personel bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri ile 

birlikte beş kişiyi geçmeyecek şekilde istifade edebilecektir. Kendisine motel tahsis edilen personel 

yerini bizzat kendisi kullanacak, başkasına devretmeyecektir. 

 d. İç güvenlik gazisi ve şehit ailesi personelden; 

  (1) İç güvenlik gazisi emekli subay ve astsubaylara 1’nci grup eğitim 

merkezlerinden 3 yılda bir, diğer eğitim merkezlerinden her yıl kıdem sırasına göre,  
  (2) Şehit ailelerine tercih ettiği tesisler öncelikli olarak, istedikleri döneme bağlı 

kalınarak uygun tesislerden kıdem sırasına göre ÖEM/YÖEM’lerin motel kapasitesinin %5’ini 

geçmeyecek şekilde tahsis yapılabilecektir. 

 e. Asıl hak sahibi personele; kendisi, çocuğu, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu diğer hak 

sahibi aile fertleri ile ilgili engel durumunu gösteren rapor ve tedavisine yönelik doktor raporuna 

istinaden yapacağı başvuru neticesinde eğitim merkezlerinden imkânlar ölçüsünde öncelikli olarak 

motel tahsis edilmesi hususunda tüm tesis ve dönemlerden, engel durumu %40 ve daha fazla olan 

personele %3 oranında kontenjan verilecektir. Kontenjandan faydalanılabilmesi için kendisi, 

çocuğu, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu diğer hak sahibi aile fertleri ile ilgili engel durumunu 

gösteren raporlar ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri için bunu gösterir belgelerin müracaat 

süresi bitimine kadar “K.K. Personel İşlem Daire Başkanlığı Dismor.Ş.Md.lüğü 

Yücetepe/ANKARA” adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

 f. Tahsis sonuçları emekli personele www.kkk.tsk.tr adresinde ekranın sağ alt 

bölümündeki “Personel Yönetimi Bilgi Sistemi (PYBS)” linki altında bulunan “Emekli 

Personel Eğitim Merkezleri Müracaatı” sayfasında veya https://pybs.kkk.tsk.tr. adresinde 

duyurulacak, ayrıca posta ile bildirilmeyecektir. 

 g.  Eğitim merkezlerine dönemin ikinci günü saat 10.00’a kadar mazeretsiz olarak 

katılmayanların yerine boş kalan moteller eğitim merkezi komutanlığınca o dönemdeki muvazzaf 

ve emekli kontenjanları dikkate alınarak müracaat sırasına göre tahsis edilir.                                             

 ğ. Her ikisi de hak sahibi ve evli olan personelden ancak birisi bir sezonda bir dönem için 

müracaatta bulunabilecek ve bir motel tahsis edilecektir. Yararlanmaları hâlinde her ikisinden de 

puan düşülecektir.   

 h. Eşlerini kaybetmiş hak sahibi iki bayanın anlaşarak aynı motelden istifade etmek üzere 

talepte bulunmaları ve puanlarının da yeterli olması hâlinde kendilerine motel tahsis edilecek, ancak 

motel tahsis edilenlerin her ikisinden de istifade puanı düşülecektir.   

 

 

 

http://www.kkk.tsk.tr/
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4.     PUANLAMA VE İPTAL İŞLEMLERİ:  

               
 a. Emekli personel puan hesabı “Özel Eğitim Merkezi Genel Bilgiler” sayfasında 

bulunmaktadır. 

 b. Bir yıl içerisinde birden fazla tesisten istifade ettiği tespit edilen personelden 

istifade ettiği her tesis için ayrı ayrı puan düşülecektir.  

  c. Emekli ve Sağlık Bakanlığına 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile nakil edilen 

sb./asb.lar ve Adalet Bakanlığına 6771 sayılı Kanun ile nakil giden subaylar iptal işlemlerini 

www.kkk.tsk.tr adresinden “ekranın sağ alt bölümündeki “Personel Yönetimi Bilgi Sistemi 

(PYBS)” linki altında bulunan “Emekli Personel Eğitim Merkezleri Müracaatı” sayfasında 

yapacaktır. Tahsis yapılan personelden mazeretleri nedeniyle tesislere katılamayacak olanlar 

dönemin başlamasından en az 7 gün önce tahsislerini iptal edecektir. Belirtilen sürede iptal 

işlemini yaptırmayanlardan o yıl istifade etmiş gibi puan düşülecektir. 

 ç. Dönem başlangıcında Kuvvet Komutanlığı tarafından merkezden yapılan tahsislerden, 

yararlanma sürelerine bakılmaksızın kamp puanı düşülecektir. Eğitim merkezi komutanlıkları 

tarafından yapılan tahsislerde ise özel ve yerel özel 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 bir güne tekabül eden 

miktarının kalınan gün sayısı ile çarpılması sonucunda elde edilen ücretin iki katı alınacaktır.  

 d. Tahsis yapılamayan ancak yedek durumda bulunan muvazzaf/emekli personel, 

yedek bulunduğu dönemin kampına gitmeyecekse dönem başlangıcından 7 gün öncesine 

kadar yedekliğini iptal etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, yedek durumda bulunan 

personel eğitim merkezinin açılacağı son güne kadar tahsis istediği anlamına geldiğinden, 

dönem başlangıcına kadar tahsis durumunu sistemden takip etmekten sorumludur. Son iptal 

tarihinden sonra yapılacak tahsislerde iptal işlemi yapılmayacak ve eğitim merkezine 

katılmayan personelden eğitim merkezi puanı düşecektir.     
                 

5. DİĞER HUSUSLAR : 

             
 a. Genelkurmay Başkanlığından yayımlanan emir ile; Özel, Yerel Özel ve Yerel Eğitim 

Merkezlerinin 4 ve 5’inci dönemleri tüm personele %20 indirimli olarak alınacaktır. Hak 

sahibi şehit yakınları, gaziler ve vazife malulleri ile %40 ve daha fazla engelli olduğuna dair 

raporunu veya kartını ibraz eden hak sahiplerine yukarıda belirtilen indirimler ve artırımlar 

yapıldıktan sonra belirlenen ücret üzerinden %25 indirim uygulanacaktır. 

  b. 1 ve 2’nci sınıf ÖEM’lerdeki müstakil motellerden (ayrı ve farklı tefriş edilmiş) 

dönemlik 100,00 TL, 3, 4, ve 5’inci sınıf ÖEM’lerdeki müstakil motellerden dönemlik 77,50 

TL ilave ücret alınacaktır (Hak sahibi şehit yakınları, gaziler ve vazife malulleri ile %40 ve 

daha fazla engelli olduğuna dair raporunu veya kartını ibraz eden hak sahipleri için yapılan 

tahsislerde alınmayacaktır).  
 c. Tesis Komutanlıklarınca, motel/oda tahsis edilen personelin kayıt işlemleri hızlı ve 

eksiksiz yapılmayı müteakip varsa özel araçların otoparktaki yerini göstermek, eşyalarını motel/otel 

odalarına taşımak için imkânlar ölçüsünde personel görevlendirilecektir. Eğitim merkezlerine hiçbir 

evcil hayvan götürülmeyecek, motel / odalara sokulmayacaktır.                                           

 ç. Eğitim merkezlerine girişte kullanılan askerî kimlik ve orduevi günübirlik giriş 

kartlarından,  usulüne uygun olarak alınmadığı/düzenlenmediği tespit edilenler bir tutanakla teslim 

alınacak ve kartların çıkarıldığı komutanlığa gönderilecektir. 

 d. Kara Kuvvetleri Komutanlığının genel ağ sitesinde özel ve yerel özel eğitim merkezleri 

ile ilgili yapılacak işlemlerde; cep telefonu veya tablet kullanılmaması, masaüstü bilgisayar veya 

dizüstü bilgisayar kullanılması gerekmektedir.  

                                         

                                                  Bilgilerinize sunulur. 

http://www.kkk.tsk.tr/

