3’ÜNCÜ PİYADE EĞİTİM TUGAYI
58’İNCİ PİYADE EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞI
BURDUR

1. ULAŞIM BİLGİLERİ:
a. Kara Yolu: 58’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı Burdur’da bulunmaktadır. Burdur
şehirlerarası otobüs terminaline her ilden ulaşım mevcuttur. Otobüs terminalinden 58’inci Piyade
Eğitim Alayına şehir içi özel halk otobüsü ve taksi ile ulaşım mevcuttur. Birliğe olan mesafe 5
kilometredir.
Otogar Tel.No.: 0 248 233 30 40 – 43.
b. Demir Yolu: Demir yolu hattı bulunmakla birlikte çalışmalar sebebiyle demir yolu ulaşımı
bulunmamaktadır.
c. Hava Yolu: Isparta Havalimanı 35 km ve Antalya Havalimanı 140 km mesafededir. Ulaşım
şehirlerarası otobüsler ile sağlanmaktadır.
ç. Deniz Yolu: Deniz yolu ulaşımı bulunmamaktadır.
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2. İLETİŞİM BİLGİLERİ:
a. Açık Adres

:

58’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı Merkez/Burdur

b. Telefon No.

:

0 248 233 13 57-58-59

c. Belgegeçer No.:

0 248 234 45 58

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. İstirahat
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. Bununla birlikte, Burdur Devlet
Hastanesi ve Isparta Askeri Hastanesine sevk edilerek sağlık hizmetleri yürütülmektedir.

ç. Rehberlik ve Danışma Merkezi: Personelin sorunlarına daha kolay çözüm bulunabilmesi
maksadıyla, kışla içerisinde bulunan Rehberlik ve Danışma Merkezlerindeki uzman personel ile
görüşülebilir.

-3-

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:
Burdur
Genel Bilgiler:
Yüz Ölçümü

: 6.887 km2

Nüfus

: 78.400

İl Trafik No.

: 15
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Burdur, Akdeniz Bölgesi’nin iç kısmında ve göller yöresi adı verilen bölgede yer almaktadır.
Özellikle son yıllarda birçok mermer ocağının açılması sayesinde ekonomiye katkısı artmıştır.
Sanayileşme açısından hızla gelişmekte olup 1. ve 2. organize sanayi bölgeleri yatırımcılarını
beklemektedir. Burdur, şeker fabrikası, orta ölçekli sayısız fabrika ve imalathaneler ile ülke
üretiminde söz sahibi olmaya çalışmaktadır.
İlçeler:
Burdur ilinin ilçeleri; Gölhisar, Tefenni, Kemer, Karamanlı, Yeşilova, Bucak, Altınyayla, Çavdır,
Çeltikçi ve Ağlasun’dur.
Coğrafya:
Burdur, güneyinde Antalya; batısında Denizli; güneybatısında Muğla; kuzeyinde Afyon ve
kuzeydoğusunda Isparta illeri ile çevrilidir. Kuzeyde Burdur Gölü ve Karakus Dağı sırası, batıda
ise Acı Göl ve Eseler Dağları ile doğal sınırlarla çevrilmiştir. En yüksek yeri ise 2.598 metrelik
Kocaş Dağı’dır. Dağlar yaklaşık olarak il topraklarının %61’ini kapsamaktadır. İl bütünü ile bir plato
manzarası göstermektedir.
İlde çok sayıda göl ve akarsu bulunmakta olup sularla dolu çöküntü çanakları, vadiler,
mağaralar, inler ve dehlizler bölgenin doğal oluşumları arasındadır. Yöre, bu doğal oluşuma bağlı
olarak aynı zamanda “GÖLLER BÖLGESİ” adını da almaktadır. Türkiye’nin önemli göllerinden olan
Burdur Gölü, Salda, Yarışlı, Karataş ve Gölhisar gölleri il sınırlarında bulunmaktadır.
Burdur, kışları soğuk ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak bir iklime sahiptir. Yıllık yağışın büyük
bir kısmı kış aylarında yağmur ve kar biçiminde görülmektedir.
İlde ormanlar daha çok dağlık alanlar ve dik yamaçlarda yer almaktadır. Eşik kısımlarında ise,
maki ve sert yapraklardan oluşan bir bitki örtüsü mevcuttur.
Tarihçe:
Akdeniz Bölgesinin iç kısmında ve göller yöresi adı verilen bölgede yer alan Burdur Frig,
Roma, Bergama Krallığı ve Bizans dönemlerini yaşamıştır. Daha sonra Selçuklular, Hamitoğulları
ve Osmanlılar bölgede hâkim olmuşlardır. Osmanlı Devleti 1914’de 1. Dünya Savaşına katılınca
bütün yurtta seferberlik ilan edilmiş ve aynı yıl Burdur’ da şiddetli bir deprem olmuş, yaklaşık 4.000
kişi ölmüş ve şehrin önemli dini yapıları bu depremde yıkılmıştır.
1920 yılında müstakil mutasarrıflık olan Burdur, doğrudan hükümet merkezi olan İstanbul’a
bağlanmıştır. Düşmanın yurttan atılmasından sonra kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde 1923
yılında il olarak yerini almıştır.
b. Diğer Bilgiler:
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.
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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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