ULAŞTIRMA, PERSONEL OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI
GAZİEMİR/İZMİR

1.

ULAŞIM BİLGİLERİ:

a. Kara Yolu: Ulş.,Per.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı İzmir’de konuşludur. İzmir Şehirlerarası
Otobüs Terminaline her il ve ilçeden kara yolu ile ulaşım mevcuttur. İzmir Şehirlerarası Otobüs
Terminali Bornova ilçe sınırları içerinde olup, Ulş., Per.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığına 25 km
mesafededir. Otobüs terminalinden Gaziemir’e otobüs firmalarının servisleri, belediye
otobüsleri, minibüs-midibüsler ve ticari taksilerle ulaşım mevcuttur.
Otobüs Terminali Tel.No.

: 0 232 472 10 10

b. Demir Yolu: İzmir-Ankara, İzmir-Aydın, İzmir-Denizli, İzmir-Uşak, İzmirAfyon, İzmir-Balıkesir, İzmir-Kütahya, İzmir-Eskişehir, İzmir-Manisa
TCDD Servis Numarası Tel.No.

: 444 8 233

Danışma Numarası Tel.No.

: 0 232 484 86 38

c. Hava Yolu: İzmir’in 20 km doğusunda bulunan Uluslararası Adnan Menderes
Havalimanı’ndan yurt içi ve yurtdışı uçak seferleri her gün periyodik olarak yapılmaktadır.
Adnan Menderes Havalimanı’nın kışlaya uzaklığı 4 km’dir. Ulaşım HAVAŞ, belediye
otobüsleri, taksi ve İzban (İzmir Banliyo) ile sağlanmaktadır.
Çağrı Merkezi Tel.No.

: 444 9 828

Havalimanı Tel.No.

: 0 232 455 00 00

Otobüs Terminalinden Ulaşım

Tren Garından Ulaşım

Havalimanından Ulaşım

2.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
a. Açık Adresi

:

Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı
Gaziemir/İzmir

b. Telefon No.

:

0 232 251 28 29
0 232 251 28 50
0 232 251 05 31

c. Belgegeçer No.

3.

:

0 232 251 46 10

SUNULAN İMKÂNLAR:

a. Bankamatik ve Telefon Bilgileri: Kışla içerisinde erbaş ve erlerin aileleri ile
görüşmelerini sağlamak maksadıyla
yeterli sayıda ankesör telefon ile banka
işlemlerini kolaylaştırmak için bankamatik bulunmaktadır.

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. Garnizonda ise
çeşitli basamaklarda sağlıkla ilgili muayene ve tedavi imkanları mevcuttur.

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. (Yemin Törenleri Mart 2019 yılından itibaren tüm dünyada
ve ülkemizde baş gösteren Covid-19 salgını nedeniyle aile fertleri davet edilmeden
gerçekleştirilmektedir ve ayrıca zorunlu haller haricinde ziyaretçi kabul edilmemektedir.)

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:
İzmir
Genel Bilgiler :
Yüz ölçümü : 11.973 km2
Rakım
:2m
Nüfus (2013) : 4.061.074
İl alan kodu : 232
İl plaka kodu : 35
Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir, ayni zamanda işlek bir ticaret merkezidir.
Atatürk’ün, “Bütün cihan işitsin ki efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine
basamayacağı kutsal bir topraktır! 1925” diyerek önemini vurguladığı, İzmirli Herodot'un
“Onlar kentlerini bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü ve en güzel iklimlerinde
kurdular” demekten kendini alamadığı, Aristo’nun İskender’i “Görmezsen eksik kalırsın!”
diyerek uyardığı, Victor Hugo’nun onu hiç görmeden adına şiir yazıp “İzmir bir prensestir”
diye övdüğü İzmir; sınır kenti ve farklı bölgelerin geçiş merkezi konumunda olan 4.061.074
(TÜİK 2013) kişilik nüfusu ile Türkiye’nin 3. büyük kentidir. Ege Denizi kıyısında adeta bir
inci gibi salınan İzmir 8.500 yıllık geçmişi ile de büyük tarihi ve kültürel zenginliği
barındırmaktadır.

İzmir; coğrafi konumu, kültürel ve tarihî zenginliği, Metropol olması, Türkiye’nin en Avrupai
şehri olması, farklı bölgeler arasında geçiş noktası olması dolayısıyla ulaşımın kolaylığı (hem
deniz hem kara hem de hava ulaşımının kullanım kolaylığı ve rahatlığı), turizme uygun iklim
yapısı, kültürel faaliyetlere ve sanat etkinliklerine müsait sosyal-kültürel yapısı, 629
kilometrelik kıyı uzunluğu ve bunun 101 kilometrelik bölümünün tamamen doğal plajları
içermekte olması ile de farklı turizm çeşitlerine uygundur.

İzmir aynı zamanda farklı kültürlerin, yaşam tarzlarının, inançların (Müslüman, Hıristiyan,
Musevi, Ermeni, Rum, vb. gibi) binlerce yıldır bir arada barış içinde yaşadığı bir hoşgörü şehri
ve kavimler kapısıdır.

İzmir; Tepekule (Bayraklı), Symrna, Efes, Pergamon (Bergama), Teos (Sığacık), Lebedos
(Ürkmez), Kyme (Aliağa), Allianoi (Yortanlı), Thyrea (Tire), Phokaia (Foça), Kolophon
(Değirmendere), Erythrai (Çeşme), Klazomenai (Urla), Metropolis (Torbalı), Claros
(Ahmetbeyli) ve Myrina (Aliağa) gibi tarihte hüküm sürmüş olan uygarlıkların yaşadığı
topraklara ve gün yüzüne çıkmamış yaklaşık 36 uygarlık merkezinin miraslarına sahip binlerce
yıllık yerleşim yeridir.

İzmir; tarihin her döneminde insan sağlığına hizmet etmiş dünyaca bilinen Agamemnon,
Asklepion, Allianoi, Karakoç ve Çeşme-Şifne Ilıca, vb. (19 Kaplıca) şifa merkezleri ile
günümüzde de özellikle İskandinav ülkelerinden ve dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerine
sağlıklı yaşam alternatiflerini sunan ve potansiyeli çok yüksek olan sağlık ve termal turizm
merkezidir.

İklimi:
Akdeniz iklim kuşağında kalan İzmir'de yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlı
geçmektedir. Dağların denize dik uzanması ve ovaların İç Batı Anadolu eşiğine kadar
sokulması, denizel etkilerin iç kesimlere kadar yayılmasına olanak vermektedir. Ancak, İl
bütününde yükseklik, batı ve kıyıdan uzaklık gibi fiziksel coğrafya farklılıkları, yağış, sıcaklık
ve güneş açısından önemli sayılabilecek iklim farklılıklarına da yol açmaktadır. TemmuzAğustos ayları en sıcak ve ocak-şubat en soğuk aylardır. Kar yağışı yok denecek kadar azdır.
Sıcak yaz aylarında “imbat” ismi verilen rüzgâr serinlik getirir. Kara ve denizin gece-gündüz
arasındaki ısınma ve soğuma farkından meydana gelen bu rüzgâr sâdece bu ile aittir. Kavurucu
yaz günlerinde İzmir’e tatlı bir serinlik getirir.

Bitki Örtüsü:
Akdeniz iklim bölgesinde yetişen geniş, sert ve iğne yapraklı, sürekli yeşil kalan, kuraklığa
dayanıklı ağaç ve çalılar, yaygın doğal bitki örtüsünü oluşturur. Bitki örtüsünde kızılçam, fıstık
çamı, karaçam, selvi, maki ve zeytin ağaçlarına bol rastlanır. Bağ ve meyve bahçeleri oldukça
geniş yer kaplar. Kozak Dağı, Türkiye’nin en büyük çam fıstığı istihsal yerlerinden biridir.

Coğrafya:
İzmir ili kuzeyde Madra Dağları ve Balıkesir il sınırı, güneyde Kuşadası Körfezi ve Aydın il
sınırı, batıda Çeşme Yarımadası ve kendi adı ile anılan İzmir Körfezi, doğusunda da Manisa il
sınırı ile çevrilmiş bir coğrafyaya sahiptir. İzmir ili içinde Ege Bölgesi'nin önemli
akarsularından olan Gediz'in aşağı çığırı ile Küçükmenderes ve Bakırçay akış gösterir. Diğerleri
sel karakterli küçük akarsulardır.

Gediz Nehri, İçbatı Anadolu'da Murat Dağı'ndan doğar. Toplam uzunluğu 400 km’dir. İzmir
sınırı içindeki Yamanlar Dağı'ndan doğan Kemalpaşa Çayı Gediz'in en önemli kollarından
biridir. Gediz, Manisa Ovası'nın batısında İzmir il sınırına ulaşır, Yamanlar Dağı ile
Dumanlı Dağ arasındaki Menemen Boğazı'ndan geçerek, Foça'nın güneyinde denize
dökülmektedir.
Küçükmenderes, Bozdağlar'dan doğar. Uzunluğu 124 km’dir. Kendi ismi ile anılan çok
bereketli bir ovayı sulayarak, Selçuk ilçesinin batısında denize dökülür. Küçükmenderes de bol
alüvyon getirdiği için, kıyı çizgisini devamlı olarak ilerletmiş, bu yüzden ilk çağların en önemli
liman kentlerinden olan Efes, bugün denizden 5-6 km içeride kalmıştır.

Bakırçay, doğuda Ömerdağ, kuzeyde Madra, güneyde Yunt Dağı'ndan gelen kollardan oluşur,
128 km uzunluğundadır. Ege Havzası'nın bir parçası olan ve büyük bölümü İzmir il
sınırları içerisinde yer alan Bakırçay Havzası'nın en önemli akarsuyudur. Çandarlı
Körfezi'nde denize dökülmektedir.

b. Diğer Bilgiler:

Kayıt kabul esnasında Covid-19 tedbirleri alınarak, 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.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, son 72 saat içerisinde PCR testi yaptırmış ve test
sonucunuzun negatif çıkması durumunda kışlaya katılış yapmanız uygun olacaktır. Nizamiyede
HES Kodu sorgulaması yapılmaktadır.

