TOPÇU VE FÜZE OKULU KOMUTANLIĞI
POLATLI/ANKARA

1. ULAŞIM BİLGİLERİ:
a. Kara Yolu: Topçu ve Füze Okul Komutanlığı Ankara’nın Polatlı ilçesinde konuşludur.
Ankara’nın batısında, kuzey ve güneyinde bulunan her ilden Ankara AŞTİ otogarına karayolu ile
ulaşım mevcuttur. Polatlı-Ankara arası ulaşım genellikle karayolu ile yapılmaktadır. Polatlı-Ankara
arasında “Baysal” ve “Üç Yıldız Turizm”’ olmak üzere 2 otobüs firması çalışmaktadır. Otobüsler
Polatlı Ankara’dan karşılıklı olarak her yarım saatte bir hareket eder. Seyahat süresi yaklaşık bir
saattir. Toplam mesafe 75 km’dir.
Otogar Tel.No.: 0 312 207 10 00.
b. Demir Yolu: Ankara-İstanbul, Ankara-İzmir, Ankara-Balıkesir, Ankara-Isparta-Burdur,
Ankara-Zonguldak, Ankara-Adana, Ankara-Elazığ-Diyarbakır, güzergâhlarında trenle ulaşım
mevcuttur. İstanbul, Ankara, Konya ve Eskişehir illerinden de karşılıklı olarak Polatlı’ya hızlı tren
seferleri mevcuttur. Ankara-Polatlı arası trenle ulaşım karşılıklı banliyö tren seferleri ile
yapılmaktadır.
Polatlı Tren Garı Tel.No.: 0 312 623 84 41.
c. Hava Yolu: Uluslararası Ankara Esenboğa Havalimanı, Ankara şehir merkezine 28 km,
Polatlı ilçesine ise 75 km mesafededir. Ankara içi ulaşım HAVAŞ, belediye otobüsleri ve taksiyle
Ankara’dan Polatlı’ya ise kara ve demir yolu ile sağlanmaktadır.
Havalimanı Tel.No.: 0 312 398 00 00 / 1517 - 398 05 50 / 398 00 00 / 1649
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2. İLETİŞİM BİLGİLERİ:
a. Açık Adresi

: Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı Polatlı/Ankara

b. Telefon No.

: 0 312 623 44 30-31-32-33-34

c. Belgegeçer No.: 0 312 622 31 48
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. Polatlı’da bulunan Duatepe Devlet
Hastanesi, Ankara’da konuşlu Etimesgut Askeri Hastanesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde
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.

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.
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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. İlçe Bilgileri:
Polatlı
Genel Bilgiler:
Yüzölçümü : 3.235 km²
Nüfus

: 117.393

İl Trafik No : 06
Polatlı Ankara’nın 70 km batısında Ankara’ya bağlı bir ilçedir. Polatlı’nın Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde önemli bir yeri vardır. Birinci Dünya Savaşı sonunda başlayan işgaller sonunda, Yunan
kuvvetleri Polatlı’ya kadar yaklaşmışlardır. Ancak Polatlı’nın 15 km batısından gecen Sakarya
Nehri hattında yirmi iki gün (gece ve gündüz) süren savaşlar sonunda, (Ağustos 1921) Yunan
Kuvvetlerinin ilerlemesi durdurulmuştur. Sakarya Savaşından bir yıl sonra yapılan ve on gün süren
taarruz harekâtıyla Batı Anadolu Yunan işgalinden kurtarılmıştır.
Coğrafya:
Polatlı coğrafi konumu olarak Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde, 39 derece 35 dakika kuzey
enlemiyle, 32 derece 08 dakika doğu boylamının kesiştiği noktada yer almaktadır. Ankara iline
bağlı olan Polatlı ilçesi İç Anadolu bölgesi yukarı Sakarya bölümünde yer almaktadır. Polatlı
kuzeyinde ve batısında tabii hudutlarla sınırlanmıştır. Kuzeyden Ankara Çayı, batıdan gelen
Porsuk Çayı, Sakarya Nehri ile birleşmektedir. Bu akarsulardan sulama yapılarak
yararlanılmaktadır. İlçe doğudan Haymana, batıdan Sivrihisar, kuzeyden Beypazarı, Ayaş,
Güneyden Yunak ve Çeltik ilçeleri ile sınırlanmıştır.
İlçe coğrafi olarak bir plato niteliği arz etmektedir. İlçe topraklarının %25 kadarı düzlük, geriye
kalan bölümü ise dalgalıdır. İlçenin en yüksek noktası 1.437 m yükseklikteki Çile dağıdır. Çile
dağından batıya ve güneye gidildikçe yükseklik artar Polatlı yöresi jeolojik genç tersiyer ve yaşlı
çökellerin hâkim olduğu bir yapıya sahiptir. Polatlı ilçe merkezinin kuzeybatısında büyük bir
volkanik kütle uzanmaktadır. Burada başlıca yükseltiyi Basri Kale Tepesi oluşturmaktadır.
Polatlı ilçe merkezi bu tepenin eteklerinde uzanmıştır. İlçe merkezindeki rakım 860 m
civarındadır. Polatlı’da kuzeye gidildikçe yükseklik artmaktadır.
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Tarihçe:
Polatlı ilçesinde insan yerleşiminin bilinen en eski tarihi olan MÖ 3.000 yıllarına kadar yaşam
izlerine rastlanmaktadır. İlk tunç çağından itibaren Polatlı bölgesinin insan yaşamına uygun, tarıma
elverişli bereketli topraklara sahip bir bölge olduğu, ilçe sınırları içerisinde Polatlı merkez,
Yassıhöyük (Gordion) Sarıoba, Müslüm, Karapınar, Beyceğiz, Eski köseler ve Gündoğan
köylerinde çok sayıda bulunan höyüklerden anlaşılmaktadır. Frig Krallığı’nın başkenti olan
“Gordion Antik Şehri”nin kalıntıları Sakarya Irmağının doğu kıyısında ve ilçemize bağlı Yassıhöyük
köyünde bulunmaktadır. 1951 Yılında başlayan kazılarda Gordion şehri höyüğünün yanı sıra
içlerinde Kral Midas Tümülüsü’nün de bulunduğu 25 adet Tümülüs kazılmıştır. Bu kazılarda ele
geçen eserlerin büyük çoğunluğu Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde bir kısmı da
Yassıhöyük köyünde bulunan Gordion müzesinde sergilenmektedir. İlçemiz köylerinde Hitit, Frigya,
Lidya, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminin izlerini taşıyan çok sayıda türbe,
kitabe, konak, çeşme ve mezar taşlarını bulunmaktadır.
Millî Mücadele yıllarında bağımsızlığını kazanmak için savaşan Türk Milleti Yunanlılar arasında
gerçekleşen, 22 gün 22 gece süren tarihin en kanlı savaşlarından biri olan Sakarya Meydan
Muharebesi de 1922 yılında ilçemiz sınırları içinde yaşanmıştır. Atatürk, İsmet ve Fevzi Paşalar
savaşı düşmanın yaklaştığı en son nokta olan Üçpınar Köyü’ndeki Dua Tepe’den yönetmişlerdir.
İlçemizin kurtuluş günü olan 13 Eylül’de her yıl görkemli kutlamalar yapılmaktadır. 30 Mayıs 1926
tarihinde 788 sayılı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 2. maddesi gereğince Polatlı Ankara iline bağlı
bir ilçe merkezi olmuştur.
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.
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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