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orduevleri, Askeri Kamplar ile
konusundaki talep yazımlz Ve Kara
edinmek üzere ek'tedir.

Bilgilerinize.

ilgjıi Gaziler/Gazi yaklnlarlnln faydalanmasl
Kuwetleri Komutanllğlnln cevabi yazlsl bilgi

EKLER :

EK-A Özel Eğitim Merkezlerindeki istifade Esaslarl konulu yazl.
EK-B Gazi Çocuklarl Ve Yakınıarünln Haklarl konulu yazl.

BeyYlt YUMUK
Genel Başkan
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MiLLi SA!.UNMA BAKANLIĞl

Knra Ku\,-vetleri Komutaniığı
Pelsonel Başkanlığ1

Sayı:E-46792772-8l3.0].0l.]-7455259 j2 Ekim 202l
Koırrı :Özel Eğililİ i\4orkelle.inden İsıiİ'ade j]saslaıı

I)^(;1 ı l\4 \,I]ItLE1.1l\l]

ilgi :a) MSB'li!lnıır 0l].l() ]0]l ılııihll ıc l: j860]8l2 |j] ()-1-a)-+sl)j7 su\,|||vıZIsL
b) MY 5t-] (.^)-]-SK ()rduc\lerl. ,\\k(lr (1.1l n,ı ıl Klsl. ı lız n,ı.ill lc \rııdjvlı Yatakhanc]eıi

ilc Fgiı|nt \I(ı.(,/l(Iı \ uııcı!..rı
c) K.K.K.lı!ınııI()()]]0]lııııhliyc()-]679]77]-Sl_]()l()l l-.16]9Jl]3 5ıır]lıenrı,i.
ç) Gnkul.tiŞk ilğlllln ()9 I] ]()]{) t.ırih]l \c j96_1j()9_1-s l_] (]l_{')].1.1() sal,ılıi:ıııl

l. Tailki!e Vılhırıp (iızilcı l)cln.ği (;.n(,I l}aşkiınllİı nıı ij,,.l \c \clcl ö7cl cğitinr
ıİafkezlerine ilişk]İ llligi lılclıi l,ızısı r]gli.üüll(J]llml)tlilj.rli.l1.1ıllrğllrl(lüJlı\xl]dıözctlc;

a) Gazinin \JŞil (Jlnlas] halindc. sol 1sjrliİl !aŞü\iıl] biıklnıi.lı \aikanllii olduıu kız kaı,deşiııiır
.,iııın, j,ıcıkc,/leü.ır.l.,ı .ıiü'.ı(ı\,.Jıl\ (,l.ı,ı(\..j!i

b) Cnkılı.t},jk,ll!lJ]cı !,ı\rlül,ılnnrı]] iiclu1 c]]]linill gıli vık]nliırlnr ü(ıilıl. kllj daııaclı. gcliı,ıi)
kapsaylp kapsalrııdı!ı.

c) Ciazi çoc!]klal]İln kılnplaki ıcsis,hjZnc11(,(lcn (kan]Pı !rli). iılliç pnll, i]cı,cti. havuza
gidş) indirimli livdalanlp liydnlınanlıVaclüğl htlsU§llnda hİl!i tılı:hindc lıultııtılnırışııır.

2. Öze| !c v.rcl (]Zc1 cq]ı]l]l lllclkcllclinc illskin ıı,,ıulanıa .saslaIl. j]gi 1lıl'vc atfen ilgi (c) ile
yaylmlanmüşhr. si]Z kOnusül csiıJ]ır ürtrll.kkk.tsk.tt ırlıcsindcn ıılısllın cnıtIll personel eğitim
melkezleıi müracn ı sıylisınclı dı r,",,,,İjİİİİI[İIİllliıinr ııcrkezlerınrle ııvgulınıcİk ücret tariİeleri
iŞe her yül Gnkllr Bşk llğünci tespıt &ı].ı.l \ı\,ınllnl]mııtıdır, i01l _vıll ıçin lı\,eüllaİmasl emredilen
ücretler ilgi (ç) ilc 1,ıylülını]ıı5ııı

]. ozel Ycıc] \c Kış l]ğillnl l:ğ]ülnt N,leık.Zlclinc diinıjnllik ııhsls rıpılılıilccek pcrsonel. ilgi
(c) Yöı]eİge'nin _l'iincii biilılm ]'llci nlarld*intlc lıeliıti]nlisliü l]tıİı 1.1iilc:

a) Suba\ |slisnıi mcnluI.'l-SK'dı isııhdını cclilcı slrı] (iğ1.1in elcmınllıl] vc astsubaylatla.
b!nlaı ıi] emekli].ıı \ c \ cliıt cü1]]csi dı]ıunlundiı lıjr, [,ıaskısrvlı cr ]cnnıcnıissc clı l kı Lıı eşlcıiyIc.

b) Yukaı,ıı.lı bcliı'lllcl] İsll hık sıhilıi per§onelle hi.liktc olıll.rR k:rıtlırlı. askcı,i kinılik kaı,tı
vcva ordl]evi giiİaihilllk !l.üs kiıltına Jıhip ıi]e lirıleli ilc bıkırııklı \ i'ıkiinılii olduklarü diğeI fertleIi
Vc 25 yaşına kadıı ı(,Ilınİiııı lcsisl. (n \ rriıllJ1.1blllDckI.(lll il_lr ll.) \ l,ııcIce'dc beli11ilcn hiiktinl
gereğiılce. aill lc.t]L,lıİ.. ısı] hık sahilıi 1ıeıs,:rntl ıınııda ıılıııakslzln dönenrtik tah§is
yapllamanrrktadt|.. ,\İcık saj7 kolr!]ltü kisi]ı,rin srısrıl ı.\islcl(, güniibiİlik giİiI kİİıl o]ma§l halınde,
eğitiüll ınclkcZlel lndall güı]ıil)illlk ()]ıli]k l'lı\dı]anahı]n]eklcdll

.1 ilgi (ç) tnıir kıpıınıııclı. hlık sahihi sch]ı dtıl \. \clünllcül!lc muhaıip / ınaltül
ga7ilel. !aZili nıultı]]c-rı ve ıiltltİindırn (lüİkmıkla tiikiimlii l)lıınall htk snhihi ailc l'ertlori dahil):
giiİübiaIik giriş ı.lcı1. oıo|)ılk rc hıruz kullaıılnı ıiclL,ti ıllnl]lı.]lıkıı. di)ncnlIıl ııhsisleldc isc tcspi1
edileı iicreti!r 9.'o]5'i oııninda inLliı inı uvllulannııkladıı.
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Berazlt YUMUK
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MiLLi sAVUNMA BAKANLlĞlNA

iLGi : 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 Yerel Eğitim l\4erkezİerinden yararlanlr ifadesi
meVcuttur,

1. Bu emirde gazilerin yaklnlarlndan bahSetmemektedir.

2, Girişlerde indirim olabilmeSi için görevliler, çocuklarından gazinin kendisinin
olmaslnl istemektedirler, oysa ki, şu anda Kore Gazilerinin çoğu yaşamamaktadlr, 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.
c, Gazi çocuklarl da kampiaki iesislerden indirimli faydalanabilecek mi, örneğin

giriş ücreti allnan (Kampa giriş, araç park ücreti, havuza giriş gibi)

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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