1’İNCİ KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
HAVA İNDİRME VE KOMANDO EĞİTİM TABUR KOMUTANLIĞI
MELİKGAZİ/KAYSERİ

1. ULAŞIM BİLGİLERİ:
a. Kara Yolu: Kayseri ilindeki önemli kara yolları bağlantıları, kuzey-güney yönündeki SivasKayseri-Niğde-Adana kara yolu ile, doğu-batı yönündeki Ankara-Kayseri-Malatya-Elazığ-Diyarbakır
kara yolu bağlantısıdır. Ankara-Kayseri kara yolu mesafesi 316 km, Diyarbakır-Kayseri kara yolu
mesafesi 606 km, Kayseri-İstanbul kara yolu mesafesi 770 km’dir.
b. Demir Yolu: Kayseri istasyonu demir yolu trafiği bakımından yoğunluğu en fazla olan
yerlerden biridir. İstanbul'daki Haydarpaşa Garı’ndan kalkarak Ankara-Erzurum-Kars arasında
karşılıklı olarak her gün çalışan Doğu Ekspresi ve Ankara'dan kalkarak Erzurum-Kars arasında her
gün karşılıklı olarak sefer yapan Erzurum Ekspresi Kayseri’den geçer. Ayrıca Kayseri, haftanın her
günü Ankara-Diyarbakır arasında sefer yapan 4 Eylül Mavi ile Ankara-Adana arasında sefer yapan
Çukurova Ekspresi’nin durak noktasıdır. Tren garından eğitim birliğine ulaşım 117, 241, 146, 132
numaralı belediye otobüsleri ile sağlanmaktadır.
c. Hava Yolu: Kayseri Hava Meydanı sivil-askerî kategoride olup, şehre uzaklığı 5 km’dir.
Havaalanı dış hat seferleri ile iç hat seferlerine açık (yolcu giriş-çıkış hudut kapısı olan) liman
statüsünde bir meydan durumundadır. Havaalanından şehir merkezine ulaşım HAVAŞ firmasının
yanında 100 ve 102 numaralı belediye otobüsleri ile sağlanmaktadır.
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2. İLETİŞİM BİLGİLERİ:
a. Açık Adresi

: Köşk Mahallesi, Köşk Kışlası
1’inci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı
38030 Melikgazi/Kayseri

b. Telefon No.

: 0 352 235 91 22 / 0 352 235 98 84

c. Belgegeçer No.: 0 352 236 00 46
3. SUNULAN İMKÂNLAR:
a. 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.

4. DİĞER BİLGİLER:
a. Şehir Bilgileri:
Kayseri, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on beşinci şehri. 2013 itibarıyla 1.295.355 nüfusa
sahiptir. Akkışla, Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı, Sarıoğlan,
Sarız, Tomarza, Yahyalı, Talas, Özvatan, Felahiye ve Yeşilhisar olmak üzere 16 ilçeden
oluşmaktadır. Ankara ve Konya'dan sonra İç Anadolu'nun 3. büyük kenti ve sanayi merkezidir.
Dünya'nın en eski şehirlerinden biri olan Kayseri, klasik çağlarda Kapadokya adı verilen
bölgededir. Kızılırmak'ın güneyinde bulunan bu bölge, Tuz Gölü'nden Fırat Nehri’ne kadar uzanır.
İpek Yolu buradan geçer.
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Kayseri, 1988 yılında çıkarılan 3508 sayılı Kanun ile büyükşehir unvanı kazandı. Başlangıçta
iki ilçe (Kocasinan ve Melikgazi) Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sınırlarına dâhil edildi. 2004
yılında çıkarılan 5216 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesinin sınırları valilik binası merkez kabul
edilerek yarıçapı 20 kilometre olan dairenin sınırlarına genişletildi. Bu sınırlar içinde kalan 5 ilçe,
büyükşehir ilçe belediyeleri hâline geldi. 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı Kanun ile 2014 Türkiye
yerel seçimlerinin ardından büyükşehir belediyesinin sınırları il mülki sınırları oldu.
Kayseri, İç Anadolu’nun güney bölümü ile Toros Dağları'nın birbirine yaklaştığı bir yerde Orta
Kızılırmak bölümünde yer alır. 37 derece 45 dakika ile 38 derece 18 dakika kuzey enlemleri ve 34
derece 56 dakika ile 36 derece 58 dakika doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Doğu ve
kuzeydoğusu Sivas, kuzeyi Yozgat, batısı Nevşehir, güneybatısı Niğde, güneyi ise Adana ve
Kahramanmaraş illeri ile çevrilidir.
Türkiye'nin önemli volkanik dağlarından olan 3.917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı,
Kayseri’de bulunmaktadır. Erciyes Dağı'ndaki Erciyes Kayak Merkezi Türkiye'nin önemli kayak
merkezlerindendir. Şehir ayrıca 1978'de açılan Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olan
Erciyes Üniversitesi'ne ve 2008 yılında açılan Melikşah Üniversitesi, 2011 yılında açılan Nuh Naci
Yazgan Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesine ev sahipliği yapmaktadır.
Kayseri şehri yollarının genişliği ile dikkat çeker. Kayseri sanayi açısından epey yol kat etmiştir
ve Türkiye'nin önde gelen sanayi şehirlerinden birisidir. Pek çok ünlü marka Kayseri'den gelir.
Kayseri; sucuk, pastırma ve mantısıyla meşhurdur. Türkiye'nin ilk 32.864 kişilik üstü kapalı futbol
stadyumu Kayseri'de bulunmaktadır.
b. Diğer Bilgiler:
Kayıt kabul esnasında acemi 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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