KARA KUVVETLERİ TATBİKAT MERKEZİ KOMUTANLIĞI
ŞEREFLİKOÇHİSAR /ANKARA

1. ULAŞIM BİLGİLERİ :

a. Kara Yolu : Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezi Komutanlığı Ankara/Şereflikoçhisar’da
bulunmaktadır. Ankara AŞTİ Otogarına her il ve ilçeden kara yolu ile ulaşım
mevcuttur. Otogardan Şereflikoçhisar’a (Otobüs ve minibüs vb.) ile ulaşım
mümkündür.

b. Demir Yolu : Ankara-İstanbul, Ankara-İzmir, Ankara Balıkesir, Ankara-IspartaBurdur, Ankara-Zonguldak, Ankara-Adana, Ankara-Elazığ-Diyarbakır, AnkaraKayseri güzergahlarına trenle ulaşım mevcuttur.
İstasyon Tel. No: 0312 311 4994- 310 65 15

c.

Hava Yolu : Uluslararası Ankara Esenboğa Havalimanı, şehir merkezine 25 km
mesafededir. Ulaşım HAVAŞ, belediye otobüsleri ve taksi ile otogara, otogardan da
Şereflikoçhisar’a (Otobüs ve minibüs vb.) ile mümkündür.
Havalimanı Tel.No.: 0312 590 40 00 – 4393
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2. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

a. Açık Adresi
ANKARA

b. Telefon No

: Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezi Komutanlığı Şereflikoçhisar/

: 0312 6871752- 1741-1540

c. Belge Geçer No : 0312 687 8400
3.

SUNULAN İMKANLAR:

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 ana nizamiye yanında bankamatik bulunmaktadır.

b. Sosyal Tesisler: Kışla içerisinde erbaş ve erlerin kantin ihtiyaçlarını (bot boyası,
kalem, defter, vb.) sağlamak maksadıyla yeterli sayıda kantin şubesi mevcuttur. İstirahat
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 sorunları ile sağlık konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak maksadıyla 1’inci Basamak
Muayene Merkezinde tedavi ve bilgilendirme faaliyeti yapılmaktadır.

ç. Rehberlik ve Danışma Merkezi: Personelin sorunlarına daha kolay çözüm
bulunabilmesi maksadıyla, kışla içerisinde bulunan Rehberlik ve Danışma Merkezlerindeki
uzman personel ile görüşülebilir.
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d. Sosyal ve Kültürel Faaliyetler: Burada bulunan süre zarfında hafta içerisinde her saat,
Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günlerinde mevsim şartları göz önünde bulundurularak
belirlenecek saatlerde ziyaretçilere 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:
Şereflikoçhisar
Genel Bilgiler:
Yüz Ölçümü: 1520 km²
Şehir merkezine uzaklığı: 148 km
Nüfus: 34.202 Kişi
İl Trafik No: 06
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Şereflikoçhisar’ın Hititler ’den bu yana yerleşim yeri olduğu bilinmektedir. Tarihin çeşitli
dönemlerinde Pers, Roma, Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğine girmiştir.
Anadolu’da çift kalesi olan şehirlere Koçhisar denirdi. Selçuklular döneminde ilçenin
kuzeyinde ve güneyinde bulunan kaleler dolayısıyla ‘’iki kale‘’ anlamına gelen Koçhisar ismi
verilmiştir.1891 yılında ilçe olan Şereflikoçhisar Konya iline bağlanmış müteakiben 1920’de il
olan Aksaray’ın ilçesi yapılmıştır. Aksaray’ın 1933 yılında ilçe yapılması sonucu Ankara’ya
bağlanmıştır.
Türkiye’nin 1642 m² ile yüzölçümü bakımından ikinci büyük ve en sığ gölü olan Tuz Gölü
Şereflikoçhisar ilçesinde bulunmaktadır. Türkiye’nin tuz ihtiyacının % 40 bu bölgeden
karşılanmaktadır. İlçenin kuzey yönünde yer alan Hirfanlı Baraj gölünden sulama yapılmakta
ve balık üretilmektedir. Tuz gölü, Kurşunlu Camii, Koçhisar Kalesi ve Parlasan Kalesi ilçenin
tarihi ve turistik zenginliklerini oluşturur.
İlçe; Ankara ilinin Bala ve Evren ilçeleri ile Kırşehir ilinin Kaman ilçesi, Aksaray ilinin
Ağaçören ve Sarıyahşi ilçeleri ve Konya ilinin Kulu ilçesi ile komşudur.

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, tıraş kremi, şampuan, sabun
vb.) verilmektedir.
Berber ve terzi ihtiyacı için kışlada 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 saate kalmamaları
hatırlatılmaktadır.
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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 yanınıza cep telefonu, fotoğraf makinası, 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, terhis olduğunuzda ayrılırken geri
alabilirsiniz.
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