İKMAL MALİYE OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI
KÜÇÜKYALI/İSTANBUL

1. ULAŞIM BİLGİLERİ:
a. Kara Yolu: İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Küçükyalı/İstanbul’da bulunmaktadır.
İstanbul Anadolu yakası Harem, Ataşehir otobüs firmaları kendi terminalleri Avrupa Yakası Esenler Otogarına
her il ve ilçeden kara yolu ile ulaşım mevcuttur. Harem Otogarından Harem-Gebze minibüs, HaremdenKadıköy’e Kadıköy’den belediye otobüs seferleri, minibüs veya taksi ile ulaşım, Ataşehir’den servisler
vasıtasıyla Küçükyalı’ya kadar getirilmektedir.
b. Demir Yolu : Ankara-İstanbul, İzmir-İstanbul arasında güzergahlarında trenle ulaşım mevcuttur.
c. Hava Yolu: Uluslararası İstanbul Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanı, şehir merkezine
28 km mesafededir. Ulaşım HAVAŞ, belediye otobüsleri ve taksi ile sağlanmaktadır.
ç. Deniz Yolu: Şehir içi ve şehirlerarası vapur seferleri mevcuttur.
Şehir İçi Ulaşım Krokisi (Belediye Otobüsü-Minibüs-Metro Hatları)
(1) Ankara istikametinden E-5 Karayolunu kullanarak İstanbul’a gelen kursiyerler Maltepe
ve Gülsuyu sapağını geçtikten sonra Küçükyalı-Karayolları sapağını takip edeceklerdir.
(2) Avrupa yakasından Anadolu yakasına gelmekte olan kursiyerlerimiz Bostancı ve Küçükyalı
sapağını geçtikten sonraki Küçükyalı Kenan Evren Kışlası sapağından sağa dönerek Kenan Evren Kışlası
tabelalarını takip edeceklerdir.
(3) Kadıköy iskele durağından “17L” İ.E.T.T. otobüsü kışla nizamiyeye kadar gelmektedir.
(4) Marmaray tren hattı güzergahında Küçükyalı Metro Durağı, kışla yakınındadır.
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2. İLETİŞİM BİLGİLERİ:
a. Açık Adresi

: İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Küçükyalı/İstanbul

b. Telefon No.

: 0 216 417 57 80-86

c. Belgegeçer No.

: 0 216 489 73 80

3. SUNULAN İMKÂNLAR:
a. Banka ve Bankamatik ve PTT Bilgileri: Kışla içerisinde erbaş ve erlerin aileleri ile görüşmelerini
sağlamak maksadıyla yeterli sayıda ankesör telefon ile banka işlemlerini kolaylaştırmak için bankamatik
bulunmaktadır. Birliğimizde PTT şubesi bulunmadığından gelen postalar Posta Teslim Birimi tarafından
teslim alınıp ilgili kişiye iletilmektedir.

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.
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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.

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.(Covid-19 ile mücadele kapsamında tören, davet
ve toplantıların yasaklanması nedeniyle geçici olarak aileler davet edilememektedir.) 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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4. DİĞER BİLGİLER:
a. Şehir Bilgileri:
İstanbul
Genel Bilgiler:
Yüzölçümü

: 5.312km²

Nüfus

: 15.460.000 (2020)

İl Trafik No

: 34

İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir. Şehir, iktisadi
büyüklük açısından dünyada 34, nüfus açısından belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre
Avrupa’da birinci, dünyada ise ikinci sırada yer almaktadır. Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul
tarih boyunca birçok İmparatorluğun başkentliğini yapmıştır. Ayrıca; Karadeniz ile Marmara Denizi’ni
bağlayan ve Asya ile Avrupa’yı ayıran İstanbul Boğazına ev sahipliği yapması nedeniyle jeopolitik önemi
oldukça yüksek bir kenttir.
İlçeler:
İstanbul ilinin ilçeleri; Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir,
Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Eyüp,
Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe,
Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu’dur.
Coğrafya:
İstanbul, batıda Çatalca yarımadası, doğuda Kocaeli yarımadasından oluşur. Kuzeyde Karadeniz, güneyde
Marmara denizi ve ortada İstanbul Boğazından oluşan kent, kuzeybatıda Tekirdağ ile komşudur. İstanbul’u
oluşturan yarımadalardan Çatalca Avrupa, Kocaeli ise Asya anakaralarındadır. İstanbul genelinde kayda değer
yükseltilere de rastlanmaz.
Tarihçe:
İstanbul, yerleşim tarihi son yapılan kazılarla bulunan liman doğrultusunda 8.500 yıl, kentsel tarihi yaklaşık
3.000, başkentlik tarihi 1.600 yıla kadar uzanan Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği noktada bulunan bir dünya
kentidir. Şehir çağlar boyunca farklı uygarlık ve kültürlere ev sahipliği yapmış, yüzyıllar boyu çeşitli din, dil
ve ırktan insanların bir arada yaşadığı kozmopolit ve metropolit yapısını korumuş ve tarihsel süreçte her alanda
merkez olmayı ve iktidarda kalmayı başaran dünyadaki ender yerleşim yerlerinden olan İstanbul geçmişten
günümüze bir dünya başkentidir.
İstanbul’un tarihi üç yüz bin yıl önceye kadar uzanmaktadır. MÖ 667 yılında Byzantion adı ile antik bir Yunan
şehir devleti olarak kurulmuş sonrasında Roma İmparatorluğu tarafından adı Augusta Antonina olarak
değiştirilmiş MS 330 yılında Nova Roma (Yeni Roma) adıyla Roma İmparatorluğu’nun başkenti yapılmıştır.
Kentin ismi imparatorun ölümünden sonra onun anısına Konstantinopolis’e çevrilmiş ve Osmanlı tarafından
fethedilene kadar bu isimle anılmıştır. Osmanlı’nın fethetmesinden sonra İstanbul adını alarak günümüze kadar
ulaşmıştır.
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
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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 kayıt özelliği olan; 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 vb. maddeler getirilmemelidir. Kayıt özelliği olan cihaz getirdiyseniz kışla nizamiyesinde görevli
personele senetle teslim edebilir, dağıtım olduğunuzda ayrılırken geri alabilirsiniz.
Kışla içinde görüntü ve ses kaydı özelliği olmayan tuşlu telefonların, kısıtlı cep telefon hattı ile
kullanımına müsaade edilmektedir. Kısıtlı özellikli telefon hattını ilk katılış esnasında Nizamiye bölgesine
kurulan anlaşmalı firma standlarından temin edebilirsiniz.
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