HAVA SAVUNMA OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI
(GENERAL ŞÜKRÜ OLCAY KIŞLASI)
KONYA

1.

ULAŞIM BİLGİLERİ:

a. Genel: Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Konya’da General Şükrü
OLCAY kışlasında konuşludur. General Şükrü OLCAY kışlası şehir merkezine (Alâaddin Tepesi)
yaklaşık 12 km. mesafededir. Hava Savunma Sınıfı Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir sınıf
olarak algılandığından, ilk defa gelen personel Konya’da konuşlu 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığına
katılış yapabilmektedir. Bu nedenle Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının 3’üncü
Ana Jet Üs Komutanlığı ile karıştırılmaması önem atfetmektedir. (Kent ve Ulaşım Haritasına
bakınız.)
b. Kara Yolu: Konya Otogarına her il ve ilçeden kara yolu ile ulaşım mevcuttur. Otogardan
şehir merkezine tramvay ve belediye otobüs seferleri, minibüs veya taksiyle; şehir merkezinden Hava
Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına ise belediye otobüs seferleri, minibüs veya taksi
ile ulaşım seçenekleri mevcuttur.
Otogar Tel.No.: 0 332 265 02 44-45
b. Demir Yolu: Konya-Ankara (hızlı tren), Konya-Eskişehir (hızlı tren), Konya-İstanbul (hızlı
tren), Konya-Karaman, Konya-Adana, Konya-Gaziantep, Konya-Diyarbakır güzergahlarında trenle
ulaşım mevcuttur. YHT garından Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına ve şehir
merkezine belediye otobüs seferleri, minibüs veya taksi ile ulaşım seçenekleri mevcuttur.
İstasyon Tel.No.: 0 332 322 36 70-80
c. Hava Yolu: Konya Havaalanında Konya-İstanbul arasında uçak seferleri mevcuttur.
Havaalanı şehir merkezine 28 km. mesafededir. Ulaşım HAVAŞ otobüsleri ve taksi ile
sağlanmaktadır. Şehir merkezinden Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına ise
belediye otobüs seferleri, minibüs veya taksi ile ulaşım seçenekleri mevcuttur.
Havaalanı Tel.No.: 0 332 239 13 43
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2.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

a. Açık Adresi : Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, General Şükrü
OLCAY Kışlası, Durunday Mah. Lâlebahçe Cad. No.:169, PK 42140, Dutlukır/Meram/KONYA
b. Telefon No.
c.
3.

:

0 332 327 02 52

Belgegeçer No. :

0 332 327 22 16

SUNULAN İMKÂNLAR:

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

b. Sosyal Tesisler:
(1) Kışla içerisinde erbaş ve erlerin kantin ihtiyaçlarını (bot boyaması, kalem, defter, telefon
kartı vb.) sağlamak maksadıyla yeterli sayıda kantin şubesi ile istirahat sürelerinde faydalanılabilecek
yeterli genişlikte erbaş ve er gazinosu bulunmaktadır.

Tren Garı

(2) Ayrıca bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetler için aşağıda özellikleri belirtilen Mustafa
Kemal Atatürk Kültür ve Spor Merkezi bulunmaktadır.
(a) Konferans Salonu: 300 kişi kapasiteli
(b) Spor Salonu: 200 seyirci kapasiteli basketbol/voleybol sahası
(c) Fitness Salonu: 20 farklı eksersiz aleti
(ç) Brifing Salonu: 70 kişi kapasiteli
(d) Havalı Tüfek/Tabanca Atış Poligonu: 6 yol kapasiteli
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c. Sağlık Hizmetleri: Kayıt kabul işlemlerinde ve diğer zamanlarda erbaş ve erlerin sağlık ile
sorunları ile sağlık konusunda bilgilendirmelerini sağlamak maksadıyla 1’inci Basamak Muayene ve
Aile Sağlığı Merkezinde tedavi ve bilgilendirme faaliyetleri yapılmaktadır.
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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 bulunan 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.

4.

DİĞER BİLGİLER:
a.

Şehir Bilgileri:
Konya
Genel Bilgiler:
Yüzölçümü

: 38.873 km²

Rakım

: 1.016

Nüfus

: 2.250.020 (2020 TÜİK verilerine göre)

İl Trafik Kodu : 42
Konya adının kutsal tasvir anlamındaki “İKON” sözcüğüne bağlı olduğu iddia edilir. Bu
konudaki rivayetlerden birinde kente dadanan ejderhayı öldüren kişiye şükran ifadesi olarak bir anıt
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yapılır ve üzerine olayı anlatan bir resim çizilir. Bu anıta verilen isim “İKONİON” dur. Roma
döneminde değişen imparatorlar döneminde şehir farklı isimlerle anılmıştır. Stankona, Conia,
Konien, Konia Arapların Kuniya dedikleri Konya ismi Selçuklu ve Osmanlı döneminde bir daha
değişmeyerek günümüzdeki haline kavuşmuştur. Şehrin yerleşim alanı olarak MÖ 3.500’de
kullanılmaya başlandığı düşünülürse, Konya’nın ülkemizin en eski şehirlerinden birisi olduğu
söylenebilir.
İlçeler:
Konya ilinin ilçeleri; Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli,
Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar,
Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent,
Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak.
Coğrafya:
Konya kuzeyde Ankara; doğuda Aksaray ve Niğde, Güneyde Karaman ve Antalya, batıda
Isparta ve Afyon, kuzeybatıda Eskişehir illeri ile çevrilidir.
Konya’nın büyük kesimi az engebeli ve düze alanlardan oluşur. Türkiye’nin ikinci büyük
gölü olan Tuz Gölü’nün batı kesimi Konya ili sınırları içinde yer alır. İlde küçük akarsular üstünde
yapay baraj gölleri bulunmaktadır. Bunlar Apa, May ve Sille baraj gölleridir.
Toprağın % 95’i tahıl ekimine ayrılmıştır. Türkiye’de buğday ve arpa üretiminde birinci
sırada yer alır.
Bölgede kışlar soğuk ve uzun, yazın gündüzleri sıcak, gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı
çok ve kara iklimi egemendir.
Tarihçe:
Konya’da ve çevresinde yerleşik düzen prehistorik (tarih öncesi) çağdan başlar ve bu çağ
içinde Neolitik-Kalkolitik-Erken Bronz Çağı kültürleri yaşanmıştır. Bu çağın iskân yeri olan
höyükler, Konya il sınırları içindedir. Neolitik devreye (MÖ 7.000-5.500) ait buluntular,
Çatalhöyük’teki arkeolojik kazılarda meydana çıkmıştır.
Bugün Konya’nın bir semtinin içinde kalan Karahüyük’te Hitit iskânı görülmektedir.
Senelerdir sürdürülen arkeolojik kazılar bu çağı anlatan buluntular vermektedir. Anadolu’da Hitit
egemenliğine son veren Frigler Trakya’dan Anadolu’ya göç etmiş kavimlerdir. Konya merkezindeki
Alaaddin Tepesi ve Karapınar, Gıcıkışla, Sızma’dan elde edilen buluntular, MÖ. 7. yüzyıla aittir.
Frigyalılardan sonra Konya (Kavanıa) Lidyalılar ve İskender’in istilasına uğramıştır.
Antalya’dan Anadolu’ya çıkan Hristiyan azizlerden St. Paul, Antiochia’ya (Yalvaç) daha
sonra İkonium’a (Konya) gelmiştir. Bu devirde Hatunsaray (Lysta-Derbe), Laodica (Ladik Halıcı) ve
Sille önemli Bizans yerleşim yeridir. İslamiyet’in Anadolu’da yayılması ile Bizans’a (İstanbul’a)
Arap akınları başlamıştır. Emeviler, Abbasiler Konya üzerinden akınlar yapmıştır.
1071 tarihindeki Malazgirt Meydan Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun büyük bir kısmı ile
beraber Konya’da Selçuklular tarafından Bizanslıların elinden alınmıştır.
Anadolu Selçuklu Sultanı Süleyman Şah 1076 tarihinde Konya’yı başkent yapmıştır. 1080
tarihinde başkent İznik’e nakledilmiştir. I. Kılıçarslan 1097 tarihinde başkenti yeniden Konya’ya
taşımıştır. Konya 1097 tarihinden 1277 tarihine kadar aralıksız Anadolu Selçukluların başkenti
olmuştur.
Konya 1277 tarihinde Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından ele geçirilmiştir. Böylece
Konya Karamanoğulları devletinin egemenliğine geçmiştir. Osmanlı padişahlarından II.Murat, 1442
tarihinde Karamanoğulları hakimiyetine son verilmiştir.
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Fatih, 1470’de dördüncü eyalet olarak Karaman eyaletini merkez Konya olmak üzere kurdu.
Fatih ve II.Beyazıt’ın oğulları Konya’yı yönettiler. 17’nci yüzyılda 80.000 km²’ye yakın
büyüklükteydi. 1825 yılında Türkiye’nin 11’nci, dünyanın 69’uncu büyük şehriydi.
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İtalyan’lar Konya’yı işgal etmişlerdir. Konya’nın
direnişi kayda değerdir. 20 Mart 1920 tarihinde Konya işgalden tamamen kurtulmuştur.
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 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 telim edebilir, dağıtım olduğunuzda ayrılırken geri alabilirsiniz.
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