TERÖRİZMLE MÜCADELE EĞİTİM VE TATBİKAT MERKEZİ KOMUTANLIĞI
ISPARTA

1. ULAŞIM BİLGİLERİ:
a. Kara Yolu: Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı Isparta’da
bulunmaktadır. Isparta Otogarı’na her il ve ilçeden kara yolu ile ulaşım mevcuttur. Otogardan taksi
ile ulaşım mevcuttur. Otogar Tel.No.: 0 246 227 20 70
b. Hava Yolu: Isparta Süleyman Demirel Havalimanı, şehir merkezine 26 km mesafededir ve
sadece belirli günlerde İstanbul uçuşları yapılmaktadır. Hava limanından ulaşım belediye otobüsleri
ve taksi ile sağlanmaktadır. Havalimanı Tel.No.: 0 246 559 20 08 / 559 20 30
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2. İLETİŞİM BİLGİLERİ:
a. Açık Adresi

: Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı
Merkez/Isparta

b. Telefon No.

: 0 246 224 10 65 – 224 20 37

c. Belgegeçer No. : 0 246 224 10 68
3. SUNULAN İMKÂNLAR:
a. Banka, Bankamatik ve PTT Bilgileri: Kışla içerisinde erbaş, er ve kursiyer personelin
aileleri ile görüşmelerini sağlamak maksadıyla yeterli sayıda ankesörlü 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, er ve kursiyer personelin kantin ihtiyaçlarını
(paketli gıda ve içecek maddeleri ile 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, er ve kursiyer
personelin sağlık ile sorunları ile sağlık konusunda bilgilendirmelerini sağlamak maksadıyla 1’inci
Basamak Muayene 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 veya kurs
kapanış törenleri (genellikle Cuma günü) icra edilmektedir. Törenlere aile fertleri davet
edilmektedir. Tören 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, er ve kursiyer personelin istirahat ve hafta sonu izin sürelerinde
istifade edebileceği hoşça vakit geçirebileceği yeterli sayıda kolaylık tesisleri ve spor tesisleri
bulunmaktadır.
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f. Çamaşırhane: Kışla içerisinde bulunan çamaşırhanede erbaş ve erlerin kıyafetleri devlet
tarafından ücretsiz olarak, kursiyer personelin ise çamaşırları ücreti mukabilinde yıkanmaktadır.
Kışla içerisinde üç adet çamaşırhane mevcuttur.

g.
Fastfood: Kışla içerisinde erbaş ve erler ile kursiyer personelin fastfood ihtiyaçlarını
karşılamak maksadıyla 5 (beş) fastfood şubesi mevcuttur.

ğ.
Pide/Lahmacun Fırını: Kışla içerisinde erbaş ve erler ile kursiyer personelin
pide/lahmacun ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla pide/lahmacun fırını mevcuttur.
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h.
Fotoğrafhane: Kışla içerisinde erbaş ve erler ile kursiyer personelin fotoğraf ihtiyaçlarını
karşılamak maksadıyla fotoğrafhane mevcuttur.

4. DİĞER BİLGİLER:
a. Şehir Bilgileri:
Isparta
Genel Bilgiler: Yüzölçümü : 8.933 km²
Nüfus

: 440.304 (2020)

İl Trafik No : 32
Akdeniz bölgesinde bulunan Isparta şehri, Isparta ilinin merkezidir. Şehir, yöreye özgü el
dokuması halılarıyla ve gül yetiştiriciliğiyle tanınmaktadır.
İlçeler:
Isparta ilinin Merkez ilçe ile birlikte; Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu,
Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç ve Yenişarbademli olmak üzere 13 ilçe vardır.
Coğrafya:
Isparta doğudan Konya’nın Beyşehir, Doğanhisar ve Akşehir ilçeleri; kuzeyden Afyon’un Çay,
Şuhut, Dinar ve Dazkırı ilçeleri; batıdan Burdur’un Merkez, Ağlasun ve Bucak ilçeleri; güneyden
ise Antalya’nın Serik ve Manavgat ilçeleri ile komşudur.
Isparta, Akdeniz Bölgesi’nin batı bölümünde ve iç kesiminde yer alır. "Göller Bölgesi’nin
merkezi konumundadır. Isparta ili toprakları genelde engebeli bir yapıya sahiptir. Yöredeki,
yüksekliği 3.000 metreyi bulan dağların yanında, ova ve vadi özelliğindeki düzlükler, değişik
büyüklükteki tabii göller İlin doğa yapısını belirlemektedir. İlin rakımı 1.050 m civarındadır.

6/7

Tarihçe:
Isparta'nın ilkçağlardaki tarihi, öncelikle Pisidya bölgesinin genel tarihi akışı içinde ele
alınmalıdır. Gerçekte, Isparta ve çevresinde Hititlere ait bazı eserlerin ele geçirilmiş oluşu; bu
bölgedeki Hitit hâkimiyetine işaret ederse de Isparta'nın bu devirlerdeki şehir tarihini, tam anlamıyla
açıklığa kavuşturmak mümkün değildir.
Tarihi dönemlerde Hitit egemenliği altındaki bu bölgeye daha sonra İyonlar ve Lidyalılar hâkim
olmuşlardır. MÖ 546 tarihinde Perslerin Lidya Devletini yenmesi ve Anadolu'ya hâkim olmaları ile
Isparta; Perslerin üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalmıştır.
Büyük İskender, MÖ 333 yılında Lidya'yı alarak tarihi Asya seferine başladı. Önce
Sagalassus’u alan İskender, daha sonra Dinar’a geçerek Pisidia'nın tamamını ülkesine bağlamış
oldu.
Pisidia, İskender İmparatorluğunun parçalanması ile Seleukos'ların hissesine düştü. Daha sonra
da Bergama Krallığına bağlandı. Bu Krallığın MÖ 2. yüzyılda yıkılmasını izleyen günlerde,
Romalılar Anadolu'yu ele geçirmiş oldular. Ağlasun’un eski önemini kaybetmesinden sonra Isparta,
Psidya Piskoposluğunun (daha sonra Rum Metropolitliğinin) merkezi hâline geldi.
Roma yönetiminin ikiye ayrılması üzerine Isparta ve çevresi, Doğu Roma İmparatorluğu'na
bağlanmış olduğu.
İlk Yunan muhacirleri Anadolu’ya çıktıkları zaman buranın güzelliğini işitmişler ve Isparta
anlamına olarak (İs-Barid) demişler. Bu kelime zamanla (Sparta - Isparta) şeklini almıştır.
b. Diğer Bilgiler:
Kayıt kabul esnasında acemi erlere tüm istihkakları (eğitim kıyafeti, bot, elbise, don, fanila,
pijama, çorap, havlu, eldiven, terlik, spor ayakkabı, eşofman, diş macunu, diş fırçası, traş kremi,
şampuan, sabun vb.) verilmektedir.
Berber ve terzi ihtiyacınız için kışlada gereken her türlü tedbir alınmıştır.
Kayıt kabul merkezimiz Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri de faaliyet göstermektedir.
Kışlaya girişte törenle karşılanmakta, yemin töreni ile uğurlanmaktadır.
Kayıt kabul işlemleri için gerekli belgeler ve nüfus cüzdanınız kayıt işlemleri için yanınızda
bulunmalıdır.
Kışlaya gelirken yanınızda akıllı 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.
Kışlada cep telefonu kullanımı nizamiye bölgesinde müsaade edilen iletişim firmalarından
kısıtlı hat tarifesi tanımlanarak veya temin edilerek belirlenen saatlerde analog tuşlu cep telefonu
ile yapılmaktadır.
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