ASKERİ VETERİNER OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI
GEMLİK/BURSA

1. ULAŞIM BİLGİLERİ:
a. Kara Yolu: Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bursa ili Gemlik
ilçesinde konuşludur. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminaline her il ve ilçeden kara yolu ile, Bursa
Şehirlerarası Otobüs Terminalinden Gemlik’e belediye otobüsü ve taksi ile ulaşım mevcuttur.
Otobüs Terminali Tel.No.: 0 224 261 55 00.
b. Demir Yolu: Konya-Eskişehir-Ankara-İstanbul hattında Yüksek Hızlı Trenle ulaşım mevcut
olup, Eskişehir Tren Garından Bursa ve Gemlik terminallerine otobüs seferi bulunmaktadır.
c. Hava Yolu: Bursa Yenişehir Havalimanı Gemlik ilçe merkezine 58 km mesafededir.
İstanbul’dan Gemlik’e deniz uçağı seferleri yapılmaktadır.
ç. Deniz Yolu: İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Yenikapı-Bursa, Yenikapı-Yalova, PendikYalova arasında hızlı feribot seferleri, Kadıköy-Bursa, Kartal-Yalova arasında deniz otobüsü
seferleri, Eskihisar-Topçular arasında araba vapuru seferleri mevcuttur. Mudanya ilçesi ve
Yalova’dan Gemlik’e otobüs seferleri mevcuttur. Ayrıca Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO)
Kabataş-Mudanya arasında deniz otobüsü seferleri mevcuttur.
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2. İLETİŞİM BİLGİLERİ:
a. Açık Adresi

: Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Gemlik/Bursa

b. Telefon No.

: 0 224 519 02 10 – Eğt.Bl.K.lığı Dâhili No.: (3507-3508)

c. Belgegeçer No.: 0 224 519 02 19
3. SUNULAN İMKÂNLAR:
a. Banka, Bankamatik ve PTT Bilgileri: Kışla içerisinde erbaş ve erlerin aileleri ile
görüşmelerini sağlamak maksadıyla yeterli sayıda ankesör telefon ile banka işlemlerini
kolaylaştırmak için bankamatik ve posta işlemlerinde kullanmak üzere PTT şubesi bulunmaktadır.
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b. Sosyal Tesisler: Kışla içerisinde erbaş ve erlerin kantin ihtiyaçlarını (bot boyası, kalem,
defter, telefon kartı vb.) sağlamak maksadıyla yeterli sayıda kantin şubesi mevcuttur. Araştırma,
kişisel gelişim ve güncel gelişmeleri yakınan takip etmesini sağlamak maksadıyla yeterli sayıda
gerekli emniyet tedbirleri alınmış internet bilgisayarları ile istirahat sürelerinde dinlenebilecekleri
yeterli genişlikte erbaş ve er gazinoları bulunmaktadır.

c. Sağlık Tesisleri: Kayıt kabul işlemlerinde ve diğer zamanlarda erbaş ve erlerin sağlık ile
sorunları ile sağlık konusunda bilgilendirmelerini sağlamak maksadıyla 1’inci Basamak Muayene
Merkezinde tedavi ve bilgilendirme faaliyetleri yapılmaktadır.
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ç. Rehberlik ve Danışma Merkezi: Personelin sorunlarına daha kolay çözüm bulunabilmesi
maksadıyla, kışla içerisinde bulunan Rehberlik ve Danışma Merkezlerindeki uzman personel ile
görüşülebilir.

d. Sosyal ve Kültürel Faaliyetler: Temel eğitimi müteakip yemin töreni (genellikle Cuma
günü) icra edilmektedir. Yemin törenine aile fertleri davet edilmektedir. Yemin töreni tarihleri
personele bildirilmektedir. Burada bulunulan süre zarfında hafta içerisinde her saat, Cumartesi,
Pazar ve resmi tatil günlerinde mevsim şartları göz önünde bulundurularak belirlenecek saatlerde
ziyaretçilerle nizamiye karakolunda bulunan ziyaretçi görüşme yerlerinde görüşme yapılmaktadır.

e. Spor Tesisleri: Erbaş ve erlerin istirahat ve hafta sonu izin sürelerinde istifade edebileceği
hoşça vakit geçirebileceği yeterli sayıda kolaylık tesisleri ve spor tesisleri bulunmaktadır.
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f.

Diğer İmkânlar: Kültür Sitesi sinema /konferans salonu olarak kullanılmaktadır.

4. DİĞER BİLGİLER:
a. Şehir Bilgileri:
Bursa
Genel Bilgiler:
Yüzölçümü : 10.882 km²
Nüfus

: 2.740.970

İl Trafik No : 16
İlçeler:
Bursa ilinin ilçeleri; Osmangazi, Orhangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, İnegöl, Gemlik, İznik,
Mustafakemalpaşa, Karacabey, Mudanya, Keles, Büyükorhan, Harmancık, Kestel, Orhaneli,
Yenişehir’dir.
Coğrafya:
Marmara Denizinin Güney doğusunda yer alan Bursa’nın Marmara denizindeki kıyılarının
uzunluğu 135 km’dir. İlin en önemli yükseltisi aynı zamanda kayak merkezi olan Uludağ’dır. Belli
başlı göller ise İznik Gölü ve Uluabat Gölü’dür. Bursa genellikle ılıman bir iklime sahip olmakla
beraber bölgelere göre iklim farkı gösterir. Güneyde Uludağ’ın sert iklimi ve bol yağışlarına karşılık
kuzeyde Marmara’nın yumuşak iklimi hüküm sürmektedir. İlde kışlar genel olarak çok yağışlı yazlar
ise kuraklığa sebep olmayacak derecede yağışlı geçer. Gemlik'in üç tarafı sıradağlarla
kuşatılmıştır. Batı tarafı Marmara Denizi'ne doğru açıktır. Doğudaki İznik Gölü’nden gelen Karsak
Deresi Gemlik'i ikiye bölmüştür. Kuzeyindeki Samanlı Dağları ve güneyindeki Katırlı Dağları'nın
batıya doğru uzantıları Gemlik Körfezi’ni kapalı bir havza hâline getirmiştir. Samanlı Dağlarından
ayrılan bazı kollar kıyıya dik bir şekilde inerek kuzey kıyılarda sivri burunlar oluşturur.
Tarihçe:
Bursa yöresi MÖ 4.000'lerden bu yana çeşitli yerleşimlere sahne olmuştur. MÖ 230-182
arasında Bitinya Kralı olan I. Prusias Bursa kentinin kurucusu olarak kabul edilir. Bu nedenle eski
adı Yunanca Prussa'dır. Bursa adının da kentin o zamanki adı olan Prussa'dan kaynaklandığı
sanılmaktadır. Bu topraklara MÖ 13’üncü yüzyıldan sonra Bitinler ve Misler yerleşmiştir. MÖ 7’nci
yüzyılda Lidya'nın, MÖ 546'da ise Perslerin egemenliğine girmiştir. Bursa, özellikle 11’inci yüzyılda
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Selçuklu kuşatmalarına maruz kaldıysa da 14’üncü yüzyıla kadar Bizans yönetimi altında kalmıştır.
1.326 yılında Orhangazi tarafından fethedilen Bursa, 1365 yılında Edirne’nin alınmasına kadar
geçen süre içerisinde Osmanlının ilk başkenti olma unvanına sahiptir.
Bursa, 08 Temmuz 1920' de Yunanlılarca işgal edilmiş, 11 Eylül 1922' de ise General Şükrü
Naili Komutasındaki birliklerce düşman işgalinden kurtulmuştur.
Gemlik, Bursa civarında kurulan en eski kenttir. Tarihi MÖ 12’nci yüzyıla kadar uzanır.
Efsaneye göre Gemlik'e ilk olarak Herkül'ün geldiği ve buraya kaybolan arkadaşı “Syrus'un” adını
verdiği söylenir. Gemlik MÖ 630'da Milet'ten gelen kolonilerce “Kios” adıyla yeniden kurulmuştur.
Daha sonra sırasıyla Lidyalıların, Perslerin, Büyük İskender'in, Bitinya Krallığı ve İznik
İmparatorluğu’nun eline geçen Gemlik, 1.087 yılında Selçuklular tarafından fethedilmiştir. Selçuklu
kumandanlarından Ebul Kasım'ın Gemlik’te bir donanma yaptırması üzerine kent "gemilerin
yanaştığı ve üretildiği yer" anlamına gelen GEMİLİK adını almıştır. Zaman içerisinde ilçenin ismi
“GEMLİK” hâlini almıştır.
1.336'da Orhan Bey tarafından Osmanlı topraklarına dâhil edilen Gemlik, 06 Temmuz 1920'de
İngiliz işgaline uğramış ve 08 Temmuz 1920'de İngilizlerce Yunanlılara devredilmiştir. Gemlik’in
düşman işgalinden kurtarılma tarihi 11 Eylül 1922’dir.
b. Diğer Bilgiler:
(İMZALI)
Kayıt kabul esnasında aceme erlere tüm istihkakları (elbise, don, fanila, pijama, çorap, havlu,
eldiven, terlik, spor ayakkabısı, eşofman, diş macunu, diş fırçası, traş kremi, şampuan, sabun vb.)
verilmektedir. Verilen eğitim kıyafetleri ve botlar bizzat kendileri tarafından denenmekte, uygun
olmayanlar yerinde değiştirilmektedir.
Berber ve terzi ihtiyacınız için kışlada gereken her türlü tedbir alınmıştır.
Kayıt kabul merkezimiz Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri de çalışmaktadır. Kayıt kabul
merkezine ne zaman gelirse gerekli bütün işlemler bitirilmektedir. Ancak ertesi güne hazırlık
yapabilmek ve askerliğin ilk gününe zinde başlayabilmeleri için geç saatlere kalmamaları
hatırlatılmaktadır. Kışlaya ilk gelindiğinde törenle karşılanmakta, yemin töreni ile uğurlanmaktadır.
Kayıt kabul işlemleri için gerekli belgelere ve nüfus cüzdanınıza muhakkak ihtiyaç olacaktır. Bu
belgeler olmadan kayıt işlemleri yapılmayacağından belgelerin muhafaza edilmesi
hatırlatılmaktadır.
Kışlaya gelirken yanınızda cep telefonu, fotoğraf makinesi, teyp, radyo, dizüstü bilgisayar,
CD/DVD, taşınabilir bellek, ses kayıt cihazları vb. malzemeler ile kesici ve delici aletler, yiyecek ve
içecek gibi benzeri maddeler getirilmemelidir. Cep telefonu getirdiyseniz kışla nizamiyesinde
görevli personele senetle teslim edebilir, dağıtım olduğunuzda ayrılırken geri alabilirsiniz.
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