BAKIM OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI
BALIKESİR

1. ULAŞIM BİLGİLERİ:
a. Kara Yolu: Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Balıkesir’de bulunmaktadır.
Balıkesir Otogarına her il ve yakın ilçelerden yolu ile ulaşım mevcuttur. Otogardan Balıkesir şehir
merkezine, şehir merkezinden de Çayırhisar mevkinde bulunan Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi
Komutanlığının konuşlu bulunduğu General Kemal BALIKESİR Kışlasına belediye otobüs seferleri,
minibüs veya taksi ile ulaşım imkânları mevcuttur. İlin karayolları T.C. Karayolları 14. Bölge
Müdürlüğü'ne bağlı olup il sınırları içinde otoban bulunmamaktadır.
Otogar Tel.No.: 0 266 246 57 51
b. Demir Yolu: TCDD Balıkesir Garı şehir merkezinde bulunmakta olup Bandırma ve İzmir
yönünden trenle ulaşım mevcuttur. 9 Eylül Ekspresi, İzmir Mavi Treni, Karesi Ekspresi, Ege
Ekspresi ve 6 Eylül Ekspresi gibi tren hatlarının durakları bulunmaktadır.
Balıkesir Tren Garı Tel.No.: 0 266 241 03 00
c. Hava Yolu: Balıkesir Merkez Havaalanının şehir merkezine uzaklığı yaklaşık 5 km’dir.
Ulaşım, belediye otobüsleri ve taksi ile sağlanmaktadır.
Hava Alanı Tel.No.: 0 266 294 75 10
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2. İLETİŞİM BİLGİLERİ:
a. Açık Adresi

: Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Çayırhisar/Balıkesir

b. Telefon No.

: 0 266 221 20 00

c. Belgegeçer No.: 0 266 221 20 07

3. SUNULAN IMKÂNLAR:
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. Balıkesir şehir merkezinde 2 Devlet
Hastanesi ve 1 Asker Hastanesi, 2 Özel Hastane, 1 Ağız Sağlığı ve Diş Hastanesi ile Balıkesir Tıp
Fakültesi Hastanesinde sağlıkla ilgili muayene ve tedavi imkânları mevcuttur.

ç. Rehberlik ve Danışma Merkezi: Personelin sorunlarına daha kolay çözüm bulunabilmesi
maksadıyla, kışla içerisinde bulunan Rehberlik ve Danışma Merkezlerindeki uzman personel ile
görüşülebilir.
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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:
Balıkesir
Genel:
Balıkesir, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on yedinci şehri. Marmara Bölgesi'nin Güney
Marmara Bölümü'nde, topraklarının bir kısmı ise Ege Bölgesi'nde yer alan ilin hem Marmara hem
de Ege Denizi'ne kıyısı bulunur. Türkiye genelinde ise iki deniz ile komşu olan sadece 6 il vardır. İl
Kuzeybatı Anadolu'da bulunmaktadır. Doğusunda Bursa ve Kütahya illeri, güneyinde Manisa ve
İzmir illeri ve batısında Çanakkale ili vardır. Ayvalık ilçesinden de Yunanistan'ın Midilli Adası'na
komşudur. Büyükşehir olan Balıkesir 20 ilçeden oluşmaktadır. Yüzölçümü bakımından en büyük
13. il, 2013 nüfus sayımına göre de 1.162.761 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık 17. ilidir.
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Yüzölçümü

: 14,272 km2

Nüfus (2013)

: 1.162.761

Plaka kodu

: 10

İlçeler:
Balıkesir ilinin; Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit,
Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı,
Susurluk olmak üzere toplam 20 ilçesi mevcuttur.
Altıeylül İlçesi:
İlçemizin yüzölçümü 927,29 km2’dir. İlçenin tarım arazilerinin topografyası dalgalı bir özellik
göstermektedir. Batı kısımlarda daha engebeli bir yapıya sahipken diğer kısımlar nispeten daha
düzdür. 94.946,50 hektar alana sahip ilçemizin %48,67 gibi yüksek bir bölümü tarım alanlarından
oluşmaktadır. Buna %11,70 olan mera alanı da eklendiğinde tarımsal üretimde kullanılan alan
%60’a çıkmaktadır. Kalan kısımlar ise %32,02 ile orman alanı ve %7,61 ile diğer alanlardır.
Coğrafi olarak Balıkesir Ovası olarak anılan bölge ilçemiz sınırları dâhilinde kalmaktadır. Bu
alanda devlet yatırımı olarak altyapısı tamamlanmış ve üzerinde sulu tarım yapılan tarım arazileri
oldukça verimlidir.
İlçenin güneydoğu sınırından geçen Simav Çayı ve Balıkesir Ovası’nın ortasından geçerek
Simav Çayı’na dökülen Kazıklı Deresi ile İkizce Tepeler Barajına dökülen Koz Deresi ilçenin en
önemli akarsularıdır.
İlçemizde göl bulunmamaktadır. Balıkesir-İzmir güzergâhından il merkezine 21 km mesafede
bulunan İkizce Tepeler Barajı, Kille Çayından beslenmektedir. İçme ve sulama amaçlı yapılan
barajın alanı 960 hektardır. Ayrıca Cinge Köyü’nde bir adet sulama amaçlı gölet mevcuttur.
Coğrafya:
Yüzölçümü 14.299 km² olan Balıkesir ilinin toprakları 39,20° - 40,30° kuzey paralelleri ve
26,30° - 28,30° doğu meridyenleri arasında yer alır. Kuzeybatı Anadolu'da bulunan il, doğuda
Bursa ve Kütahya illeri, güneyde Manisa ve İzmir illeri ve batıda Çanakkale ili ile komşudur. İlin
kuzey yöndeki en uç noktası güneydekine 175 kilometre, doğu yöndeki en uç noktası
bastısındakine 210 kilometre uzaklıktadır.
İlin topraklarının büyük bir kısmı Marmara Bölgesi'nde, geri kalan kısmı da Ege Bölgesi'ndedir.
Hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyı bulunmakta olup Türkiye genelinde iki deniz ile komşu
olan 6 ilden biridir. 290,5 km'lik kıyı bandının 115,5 km'si Ege Denizi'nde, 175 km'si de Marmara
Denizi'ndedir.
İlin Ege Denizi'nde Ayvalık Adaları olarak bilinen 22 adası, Marmara Denizi'nde de Marmara
Adaları olarak bilinen adaları vardır. Ovaların başlıcaları ise Gönen Ovası, Manyas Ovası, Balıkesir
Ovası ve Körfez Ovaları'dır. Önemli gölleri Manyas ve Tabak Gölü'dür. Önemli akarsuları Susurluk
Çayı, Gönen Çayı, Koca Çay, Havran Çayı, Simav Çayı, Atnos Çayı, Üzümcü Çayı ve Kille
Deresi'dir. İlin düzlük yerleri olduğu kadar dağlık kısımları da vardır. İlin en yüksek noktası 2.089
metre ile Dursunbey ilçesinde bulunan Akdağ tepesidir. Karadağ, Edincik Dağı, Kapıdağ, Sularya
Dağı, Keltepe, Çataldağı, Alaçam Dağları, Madra Dağları, Kaz Dağı ve Hodul Dağı, ilin önemli
dağlarıdır.
Ormanlar, ilin topraklarının % 31'ini kaplamaktadır. Bu değer il arazisinin % 45'ine tekabül
etmektedir. İlin arazisinin %32'si kültür arazisi, % 8'i çayır ile mera ve %15'i kullanılmayan arazidir.
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Genel olarak ormanlarda karaçam, kızılçam, kayın, gürgen, meşe, söğüt, ılgın, çınar ve zeytin
ağaçları vardır. Kuşcenneti Millî Parkı'nda çeşitli kuş türleri vardır. İlin iki denize kıyısı
bulunduğundan balık türlerinde çeşitlilik görülür.
Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Ege kıyılarında hüküm süren Akdeniz iklimi,
ilin genelinde de görülmektedir. Batıdan doğuya, kuzeyden güneye gidildikçe karasal iklim etkisini
arttırır. Bu yüzden iç kesimlerde kışlar soğuk geçmektedir. Marmara kıyılarında Karadeniz ikliminin
etkisi görülür. Dolayısıyla burası yazları ılıktır.
Tarihçe:
Balıkesir ili genelindeki pek çok höyük, mağara ve düz yerleşim yerlerinde yapılan
araştırmalarda bu topraklara MÖ 8.000-3.000 yılları arası yerleşildiği ortaya çıkmıştır. Havran'a 8
km mesafedeki İnboğazı mağaralarında Paleolitik, Neolitik ve Kalkolitik devirlerinden kalma
kalıntılar bulunmuştur. Babaköy (Başpınar) kazılarında, Yortan mezarlığında, Ayvalık Dikili yolu
üzerindeki Kaymak Tepe'de Bakır Çağı'na ait kalıntılar ve yerleşim yerleri bulunmuştur. Bu bölgede
ilk defa adı geçen şehir Agiros’dur (Achiraus). Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra
bölgede Karesi Beyliği kurulmuş, ardından bölge Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir.
b. Diğer Bilgiler:
(IMZALI)
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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