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Vatanrmrzrn böliinmez bütilnlüğü ile milletimizin huzur ve güvenliğİ uğruna "öliirsem
gazi|eimiz
şehit, kalırsam gazi" inancıylaiilkemizin istiklalini ve istikbalini saıT rnan kahraman
Temsil
olaçaktrr.
bugün olduğu gibi bundan §onra da milletimizin onur ve gurur kaynağı
ettikleri değerlerin bilinciyle vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik eden
gazilerimize olan şiikran duygulanmızr göstermek en büyfü sorumluluklarımızdaıı birisidir.
Anayasamızın 61'inci maddeşindeki "Dwlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve
yetimleriyle, malül ve gazileri korur ve toplumdı kendilerine yrrcışır bi,r hayat seviyesi sağlar. "
hükmü ile de gazilerimizin sosyal, kültilrel ve ekonomik a]arılarda yaşam standafilarırun
iyileştidlmesi anayasal bir zorunluluk olarak kabul edilrniştir"
Ülkemizin dahil olduğu savaşlardakahramanlık destanlan yazrlan kutlu zaferlerden bir
tanesi de 20 Temmuz 1974'tç başlayan Kıbns Banş Harekf;h'dır. Krbrrs Barış Harekötı'nda
Gazi olaü ve haklarr hiçbir zaman ödenemeyecek olan katıramanlarımıza ve yakrnlanna
VaiVKaymakamlarımızca gösterilen özel önsmin hassasiyetle devane ettİrİlmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda Vaii/Ifuynakamlarımızca;
1. Kıbns Banş Harekatı yıl döntimiinde Kıbrrs Gazilerimizin zİyaret edİlmssİ,
taleplerinin alınmasr ve il/ilçelerimizde paydaş kurum/kuruluşlar, yerei yönetimler ve ilgili
STK'lar ile iş bir}iği içerisinde imkanlar dahiliade bu taleplerin kaışrlanmasr,
2. iiliiçeierimizde buiunan muharip gaz;i dernek ve temsilciliklerinin belirli
periyotlada ziyare:'_ edi]erek talep]erini,ıı alınması_ve _Jine_ ügit kuıuırı&utt]İuŞlarla_
koordinasyon sağlanarak imkanlar dahiiinde bu taleplerin karşılanması,
3. İl/ilçelerimizds milli bayram, ku*uluş giinleri, 18 Mart Şehitler Giinü 19 Eyliil
Gaziler Gtinü etkinlikleri gibi önemli günlerde düzenlenen programlara Kıbrıs Gazİlerİmİz
ve yakuı.larının davet edilmesine hassasiyet gösterilmesi,
gerektiği değerlendirilmektedir.
Yukarıda beliıtilen esaslar doğrultusunda konunun bizzat vali/kaymakamlar ve ilgili
birimierce hassasiyetle takip edilmesi ve gerekli tedbirlerin planlanması/alınması/takip
edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilrnemesi hususlarında;
Gereğini önernle arz ve rica ederim.

Dağıtım;
Gereği:
Jandarma Genel Komutanlığına
Emniyet Genel Müdiirlüğüne
81 İl Vaıiliğine

Bilgi:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına
Tiirkiye Muharip Gaziler Derneğine
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