
KKTC 

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 

Personel Şube Müdürlüğü 

Sayı : 20 Ekim 2021
Konu : Güv.K.K.lığı Günübirlik Özel Giriş

Kartı Başvuruları (2022 Yılı İçin)

İlgi : a) KKTC Güvenlik Kuvvetleri İç Hizmet Tüzüğü.
b) Güv.K.K.lığı Askeri Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönergesi.

1. Güv.K.K.lığı bünyesinde işletilen askerî gazino ve sosyal tesislerden
yararlanmaları için ilgi Tüzüğe uygun olarak sivil şahıslara da ücreti karşılığında
“Güv.K.K.lığı Sosyal Tesisler Günübirlik Özel Giriş Kartı” verilmektedir.

2. Giriş kartları verildikleri takvim yılı içerisinde geçerli olacak, bu kart ile sadece
Güv.K.K.lığı askerî gazino ve sosyal tesislerinin; yemek salonları, kafeterya, bar, çay salonu
ve bahçe gibi bölümlerinden günübirlik yararlanılabilecektir.

3. Güv.K.K.lığınca kart verilebilecek sivil şahıslar aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir.
Müracaatların, aşağıda belirtilmiş asıl hak sahibi kişiler tarafından Ek-2’de örneği bulunan
form ve ekleri ile birlikte şahsen yapılması halinde belirlenen kontenjan dâhilinde kart
verilebilecektir. Hak sahibinin vefatı durumunda ise hak sahibinin aile fertleri tarafından
müracaatta bulunulabilecektir.

Günübirlik Özel Giriş Kartı Verilebilecek Sivil Şahıslar Ücretli Ücretsiz

Şehit aileleri

Şehitlerin anne, baba, eşi ve çocukları - X

Kardeşleri, gelinleri, damatları ve
torunlar ile eşleri

X -

Mücahitlik / Mukavemetçilik
kart sahibi mensupları, malül
gazi, gazi ve aileleri

Kendileri, eşleri - X

Çocukları, gelin ve damatları, torunlar
ve torunların eşleri

X -

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik mensupları ve aileleri X -

Üniversite rektörleri, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri ve
aileleri

X -

KKTC’de bulunan devlet bankası şube müdürleri, çalışanları ve aileleri X -

Ordu Pazarı çalışanları ve aileleri X -

Halktan topluma hizmeti geçmiş ve halen önemli sosyal hizmetler veren
sivil şahıs ve aileleri

X -

KKTC’de protokolde yer alan ve bölgede saygınlığı kamuoyu
tarafından kabul edilmiş mevki ve makam sahibi kişiler

X -

KKTC resmi makamlarında çalışan üst düzey personel ve aileleri X -

Muvazzaf ve emekli personelin askerî kimlik kartı almaya hak sahibi
olmayan kayınpederi, kayınvalidesi, çocuk, gelin, damat, torunları,
kardeşleri, kardeş eşleri ve çocukları (yabancı uyruklular dahil)

X -

4. Ücretsiz ve ücretli kart başvuru formları ayrı ayrı düzenlenecektir. Ücretsiz kart
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4. Ücretsiz ve ücretli kart başvuru formları ayrı ayrı düzenlenecektir. Ücretsiz kart
talebinde bulunan hak sahibi şahıs tarafından form üzerine “ÜCRETSİZ”
ibaresi yazılacaktır. 

5. Kart için müracaatta bulunacak şahıslar müracaat başvurusunu aşağıda belirtilen
birliklerin Per.Ks.A.liklerine belirtilen tarihe kadar teslim edebileceklerdir. Bu kapsamda;

a. Lefkoşa bölgesi, 1’inci P.A.K.lığına,
b. Güzelyurt ve Lefke bölgesi 2’nci P.A.K.lığına,
c. Girne bölgesi 3’üncü P.A.K.lığı ve SG K.lığına,
ç. Gazimağusa ve Karpaz bölgesi ise müracaatlarını 4’üncü P.A.K.lığına

yapacaklardır.
6. Müracaat alan birlik komutanlıklarınca, örneği Ek-3’de gönderilen çizelge tanzim

edilerek Güven Ağı e-posta (ELMEK) üzerinden İşci Hüseyin TEHELCİOĞLU adresine
gönderilecek veya CD ortamında teslim edilecektir. Müracaatların usulüne uygun ve eksiksiz
yapılmasına özen gösterilecek olup, eksik veya hatalı yapılan müracaatlara Güv.K.K.lığınca
işlem yapılmayacağı hususu müracaat sahibine tebliğ edilecektir.

7. 2022 yılı başvuruları ilgili birlik komutanlıklarınca görevlendirilen personel
tarafından 30 Ekim-30 Kasım 2021 tarihleri arasında (Saat 09.00-11.30 ile 14.30-16.00 arası)
kabul edilecektir. Bunun dışında yapılan başvurulara işlem yapılmayacaktır.

8. Ek-4’de gönderilen duyuru, askerî gazino ile diğer sosyal tesis ve kantinlerin
bulunduğu nizamiye girişlerine dışarıdan görülebilecek şekilde asılı bulundurulacaktır.

9. Müracaat  alacak  birlikler  konu  ile ilgili bilgilendirilmesi maksadıyla iki
personelini 27 Ekim 2021 tarihinde saat 10:00'da Güv.K. Per.Ş.Md.lüğünde hazır
bulunduracaktır.

10. Güv.K.K.lığınca; kontenjan dâhilinde özel giriş kartı başvuruları uygun
görülenlerin isimleri, yatırılması gereken kart kullanım ücreti, yatırılacağı banka ve
dekontların teslim alınacağı tarih ayrıca bildirilecektir.

11. Söz konusu emir ve ekleri MEBS Ş.Md.lüğünce www.mucahit.net ve
www.guvkk.mil.tr adresinden yayımlanacaktır. Arz ve rica ederim.

Ek:
1-Dağıtım Listesi
2-Beyanname ve Dilekçesi (1 Sayfa)
3-Günübirlik Özel Giriş Kartı Kayıt Çizelgesi
(1 Sayfa)
4-Duyuru ve Başvuruda Gerekli Belgeler (1
Sayfa)
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STATÜSÜ                 :

T.C./KKTC KİMLİK NO    :

ADI SOYADI :

MESLEĞİ :

DOĞUM TARİHİ :

DOĞUM YERİ :

BABA ADI :

ANNE ADI :

ADRESİ : ** MÜRACAAT FORMU NO:

MEDENİ HALİ :  

CİNSİYETİ :

TAHSİLİ : EV                          :

GÖREV YERİ : TEL.NO. CEP          :

SINIF VE RÜTBESİ : İŞ TEL :

**ÖZEL GİRİŞ KART NO :

FOTOĞRAF FOTOĞRAF FOTOĞRAF

T.C./KKTC KİMLİK NO

ADI

SOYADI

MESLEĞİ

DOĞUM TARİHİ

DOĞUM YERİ

TEL.NO.

BABA ADI

ANNE ADI

ADRESİ 

MEDENİ HALİ

CİNSİYETİ

TAHSİLİ

AKRABALIK DERECESİ

**ÖZEL GİRİŞ KART NO

K
A

R
T

TARİH:

İMZA  :

5. Polis Genel Müdürlüğünden İyi Hal Belgesi (Karakter Belgesi)

6. Çalıştığı Kurumdan Görev Belgesi **UYGUN / UYGUN DEĞİLDİR

**ADI SOYADI :

SINIFI/RÜTBESİ :

GÖREVİ :

B
E

Y
A

N
 E

D
E

N
A

İL
E

 E
F

R
A

D
I

EKLER    :

1. Kimlik Fotokopisi (Beyan edenin ve ailesinin)

2. Fotoğraf 2 Adet Pul Resim (Beyan edenin ve ailesinin) 

3. Statüsüne uygun belge (Beyan edenin)

                                                                                                                                                                         EK-2

GÜV.K.K.LIĞI ÖZEL GİRİŞ KARTI BEYANNAMESİ İLE DİLEKÇESİ

**TESLİM TARİHİ              :                                         ** ADI SOYADI :                                   **İMZA:

FOTOĞRAF

4. Evlilik Belgesi Fotokopisi

NOT:(**) Yıldız işareti olan yerler boş bırakılacak

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA

1. Yukarıda bilgileri yazılı ………………………………………………………       ait bilgilerin doğru olduğunu beyan 

eder,uygun görüldüğü takdirde aileme Güv.K.K.lığı günübirlik özel giriş kartı çıkarma işlemini yapılmasını arz ederim.

2. Tarafıma kart verilmesi durumunda bu kartın sadece Güv.K.K.lığı askeri gazino, sosyal tesis ve kantinlerinden günübirlik 

yararlanabileceğim tarafıma tebliğ edildi. 

3. Askeri sosyal tesislerin genel ve özel kuralları ile kıyafet kurallarına benim ve aile efradımın uyacağını beyan ederim.



HİZMETE ÖZEL 

HİZMETE ÖZEL 

EK-4 

 

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 

GÜNÜBİRLİK ÖZEL GİRİŞ KARTI BAŞVURULARI 
 

DUYURU  

1. 2022 yılı boyunca geçerli olacak Günübirlik Özel Giriş Kartı başvuruları İlçelerde konuşlu Alay Komutanlıklarınca 

belirlenen personel tarafından 30 Ekim – 30 Kasım 2021 tarihleri arasında hafta içi saat 09.00-11.30 ile 14.30-16.00 

arasında kabul edilecektir. Bunun dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir. 

2. Günübirlik Özel Giriş Kartı başvurusunda bulunacak kişiler aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte şahsen kendileri 

müracaat edeceklerdir. 

BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER 

1. Başvuruda bulunacak asıl hak sahibi kişinin ve ailesinin kimlik belgesi fotokopisi. 

2. Başvuruda bulunacak kişinin ve ailesinin 2’şer adet son altı ayda çekilmiş fotoğrafı (Erkek ve kadın yüzü açık).  

3. Şehit ailesi için şehadet belgesi, gazi için gazi kartı fotokopisi, mücahit için mücahitlik kartının fotokopisi.  

4. Evlilik belgesi fotokopisi. 

5. Başvuruda bulunacak kişinin yaptığı görevle ilgili çalıştığı işyerinden onaylı yazı veya belge. 

6. Polis Genel Müdürlüğünden iyi hal belgesi. (Karakter Belgesi) 

NOT 1: Ücretsiz ve ücretli kart başvuru formları ayrı ayrı düzenlenecektir. Ücretsiz kart talebinde bulunanlar form 

üzerine “ÜCRETSİZ” ibaresini yazacaktır. 

NOT 2: Kart talebinde bulunacak kişi kart talebinde bulunacağı aile efradının tamamını mutlaka aynı form üzerinde 

belirtecektir. Çocuklar için yapılacak kart müracaatlarında 12 yaşından gün almış çocuklar forma yazılacaktır. 




