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orduevleri, Askeri Kamplar ile ilgjıi Gaziler/Gazi yaklnlarlnln faydalanmasl
konusundaki talep yazımlz Ve Kara Kuwetleri Komutanllğlnln cevabi yazlsl bilgi
edinmek üzere ek'tedir.
Bilgilerinize.
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Genel Başkan

EKLER

:

EK-A Özel Eğitim Merkezlerindeki istifade Esaslarl konulu yazl.
EK-B Gazi Çocuklarl Ve Yakınıarünln Haklarl konulu yazl.
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K,K.K.llğlnln Aralık 2o2o Özeı Ve Yerel Eğitim l\.4erkezleri uygulama emri
konulu PER : 2228237B-1660-282135-1B/Per. işl, D, N4or.Ş.saylll emri,

llgi yazının EK-B'sinin 2'nci maddesi gereğitüm sezon boyunca hak sahibi;

Şehit Yaklnlan,
Gaziler,
vazife Malulleri

% 40 indirimli olarak Özel ve
meVcuttur,

Yerel

Eğitim l\4erkezİerinden yararlanlr ifadesi

1. Bu emirde gazilerin yaklnlarlndan bahSetmemektedir.

2, Girişlerde indirim olabilmeSi için görevliler, çocuklarından gazinin

kendisinin
yaşamamaktadlr,
olmaslnl istemektedirler, oysa ki, şu anda Kore Gazilerinin çoğu
20
sene sonra aynl Sorun KlbrlS GaZileri için de olacakilr.

3. Yukarüdaki ilgi emre göre:
a, Gaziyaklnlarl da bu hizmetlerden yararlanmaya dahil midir. (oğlu, klzl,
damadı, gelini)

b, Gazi yaşll ise aynl soy ismi taşıyan bakmak|a yükümlü olduğu klz kardeşi de

kampa girebilecek midir.
Gazi çocuklarl da kampiaki iesislerden indirimli faydalanabilecek mi, örneğin
giriş ücreti allnan (Kampa giriş, araç park ücreti, havuza giriş gibi)

c,

Kore Ve Klbrls Gazilerimizin bu konuda bilgilendirilmeleri için yukarlda arz ettiğim
hususlarl ihtiva eden bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.
Talebimizin değerlendirilmesi hususunu takdirlerinize Saygllarımla arz ederim.
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