15'İNCİ PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI
AMASYA

1. ULAŞIM BİLGİLERİ:
a. Kara Yolu: 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Amasya merkezinde Yazı Bağları
Mahallesinde bulunmaktadır. Amasya Otogarına her ilden ve ilçeden kara yolu ile ulaşım
mevcuttur. Otogardan şehir merkezine, şehir merkezinden 15'inci Piyade Eğitim Tugay
Komutanlığına belediye otobüsü, dolmuş veya taksi ile ulaşım mevcuttur.
Otogar Tel.No. : 0 358 218 80 12
b. Demir Yolu: Amasya-Samsun, Amasya-Sivas güzergâhlarında trenle ulaşım mevcuttur.
İstasyon Tel.No. : 0 358 218 12 39
c. Hava Yolu: Amasya Merzifon Havalimanı şehir merkezine 50 km mesafededir. Ulaşım
havalimanı servisi, belediye otobüsü ve taksi ile sağlanmaktadır.
Havalimanı Tel.No. : 0 358 535 10 16 - 0358 535 10 17
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2. İLETİŞİM BİLGİLERİ:
a. Açık Adresi : General Hikmet Akıncı Kışlası Yazı Bağları Mahallesi Kışla Caddesi
05500/Amasya
b. Telefon No. : 0 358 242 00 24-25-26
c. Belgegeçer No.: 0 358 242 06 85
3. SUNULAN İMKÂNLAR:
a. Banka, Bankamatik, Ankesör ve PTT Bilgileri: Kışla içerisinde erbaş ve erlerin aileleri ile
görüşmelerini sağlamak maksadıyla yeterli sayıda ankesör telefon ile banka işlemlerini
kolaylaştırmak için Ziraat Bankamatik, Akbank Bankamatik ve posta işlemlerinde kullanmak
üzere PTT şubesi bulunmaktadır.
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b. Sosyal Tesisler: Kışla içerisinde erbaş ve erlerin ihtiyaçlarını (yiyecek, bot boyası, kalem,
defter, telefon kartı vb.) karşılamak maksadıyla kantin şubesi ve dinlenebilecekleri yeterli
genişlikte erbaş ve er gazinoları bulunmaktadır.

c. Sağlık Tesisleri: 1'inci Basamak Muayene Merkezi tarafından kayıt kabul işlemlerinde ve
diğer zamanlarda erbaş ve erlerin sağlık sorunlarının tedavisi ile sağlık konularında
bilgilendirilmelerini sağlanmaktadır. Ayrıca, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene ve tedavi imkânları bulunmaktadır.
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ç. Rehberlik ve Danışma Merkezi: Personelin, sorunlarına daha kolay çözüm bulunabilmesi
maksadıyla, kışla içerisinde bulunan Rehberlik ve Danışma Merkezindeki uzman personel ile
görüşmesi sağlanmaktadır.

d. Sosyal ve Kültürel Faaliyetler: Ant İçme Töreni ecemi erlerin temel eğitimini müteakip,
belirtilen tarih ve zamanda icra edilmektedir. Kovit-19 Salgınına yönelik alınan tedbirler
kapsamında Ant İçme Törenlerine aile fertleri davet edilememektedir. Ayrıca Kovit-19 Salgını
öncesinde hafta içi, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde nizamiye bölgesinde, belirlenen yer ve
zamanda, ziyaretçi görüşmesi yapılmakta iken mevcut durum itibarıyla ziyaretçi kabulü
yapılamamaktadır.
e. Spor Tesisleri: Erbaş/erlerin istirahat ve hafta sonu izin sürelerinde hoşça vakit geçirebileceği
yeterli sayıda kolaylık ve spor tesisleri bulunmaktadır.

4. DİĞER BİLGİLER:
a. Şehir Bilgileri:
Amasya
Genel Bilgiler:
Yüzölçümü : 5.701 km2
Nüfus : İl Genel Nüfusu 335494, Merkez Nüfusu 147266’dır.
İl Trafik No : 05
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İlçeler:
Amasya ilinin ilçeleri; Merkez, Göynücek, Taşova, Suluova, Merzifon, Hamamözü ve
Gümüşhacıköy'dür.
Coğrafya:
Amasya ili; Orta Karadeniz bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Tokat,
Güneyden Yozgat, Batıdan Çorum ve Kuzeyden Samsun illeri ile çevrilidir.
İl genelinin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1.150 m, il merkezinin ise 411,69 m'dir.
Ankara'ya 336 km, İstanbul'a 671 km uzaklıkta olan Amasya'nın komşu illere uzaklıkları ise
Çorum'a 92 km, Samsun'a 131 km, Tokat'a 114 km, Yozgat'a ise 196 km'dir.
Amasya hem Yeşilırmak'ın ana kollarının birleştiği hem de dağların birleştiği bir noktada
olması sebebiyle oldukça engebeli bir yüzeye sahiptir.
Bölge jeolojisi paleozoik yaşlı dayanıklı metamorfik (başkalaşım) kayalardan havza içlerinde
ve akarsu yataklarında oluşmuş güncel zayıf birimlere kadar uzanan geniş bir yelpazede kaya
topluluklarına sahiptir.
Tarihçe:
Yapılan arkeolojik araştırma ve bulgulara göre ilk yerleşim 8500 yıl öncesine dayanmaktadır.
Hitit, Frig, Kimmer, İskit, Lidya, Pers, Helenistik-Pontus, Roma, Bizans, Danişment, Selçuklu,
İlhanlı ve Osmanlı dönemlerinde kritik yerleşim yerlerinden biri olmuştur.
700 yıl Bizans egemenliğinde kalan Amasya'yı, 1071 yılında Anadolu'ya giren Alpaslan'ın
komutanlarından Melik Ahmet Gazi 1075 yılında fethederek burada ilk Türk egemenliğini
kurmuştur. Bundan sonra Amasya'da Selçuklu egemenliği devam etmiştir. Bu dönemde yapılan
medrese, cami, türbe gibi eserler Amasya'yı Anadolu'nun kültür merkezi hâline getirmiştir.
Amasya 1265 yılında İran'da kurulan İlhanlıların egemenliği altına girmiştir. Kentimizde yaşamış
bazı İlhanlı ileri gelenlerinin mumyaları Amasya Müzesinde teşhir edilmektedir.
1341 yılından sonra Uygur Türklerinden Ertana Beyliği'nin hâkimiyeti görülmektedir. 1386
yılında Şehzade Yıldırım Bayezid Amasya'yı Osmanlı topraklarına katmıştır. Amasya bu
dönemden sonra Osmanlı padişah ve şehzadelerinin gösterdikleri özel ilgi nedeniyle “Şehzadeler
Şehri” olarak ün kazanmıştır. Bu dönemdeki eserler Amasya müzesinde geçmişe ışık tutmaya
devam etmektedir.
Tarihin akışı içerisinde önemli roller üstlenen Amasya, Kurtuluş Savaşı sırasında yine ön
plana çıkmıştır. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da başlayan Millî Mücadele'nin ilk adımı,
12 Haziran 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Amasya'ya gelmesiyle devam
etmiştir. 22 Haziran 1919 tarihinde yayınlanan “Amasya Tamimi” ile “Milletin İstiklalini
Yine Milletin Azim ve Kararı Kurtaracaktır” denilerek Millî Mücadele Amasya ilimizde
başlatılmıştır. Amasya, böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da ilk önemli adımın
atıldığı yer olmuştur.
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 denenmekte, uygun olmayanlar yerinde
değiştirilmektedir. Berber, terzi ihtiyaçları için kışlada gereken tedbir alınmıştır.
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Kayıt Kabul Merkezi Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri de hizmet vermektedir. Kayıt
Kabul Merkezinde her zaman gereken tüm işlemler sorunsuz olarak yapılmaktadır. Ancak ertesi
güne hazırlık yapılabilmesi ve askerliğin ilk gününe zinde başlanılabilmesi maksadıyla geç
saatlere kalınmaması hatırlatılmaktadır. Mehmetçik Kışlaya geldiğinde törenle karşılanmakta, ant
içme töreni ile uğurlanmaktadır.
Kayıt kabul işlemleri için gerekli belgelere ve nüfus cüzdanınıza muhakkak ihtiyaç olacaktır.
Bu belgeler olmadan kayıt işlemleri yapılamayacağından belgelerin kişinin yanında olması
gerekmektedir.
Görüntü ve ses kaydı yapabilen cep telefonu (akıllı cep telefonları), fotoğraf makinesi, teyp,
radyo, dizüstü bilgisayar, CD/DVD, taşınabilir bellek, ses kayıt cihazı, Askercell olmayan GSM
kartı vb. malzemeler ile kesici/delici aletler, yiyecek ve içecek maddelerinin Kışla içerisine
sokulması yasak olması nedeniyle alınmadığından kayıt kabul günlerinde Kışla Nizamiyesinde
hazır bulunan kargo şirketi vasıtasıyla söz konusu eşyalar ailelere gönderilmektedir.
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