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6. EKONOMĐK YAPI 

6.1. TARIM 

1927 yılında tarım sektörü milli gelirden % 67, sanayi sektörü % 10 ve hizmet sektörü ise % 23 
oranında pay almakta iken 72 yıl sonra 1987 sabit fiyatlarıyla bu oranlar tarım sektöründe % 
13.4’e gerilemiş, sanayi sektöründe % 28.5’e hizmetler sektöründe de % 56.4’e yükselmiştir. 
Tarım sektörünün ulusal hasıladaki payının azalması ekonomik gelişmenin doğal bir sonucu olup 
istenilen bir durumdur. Gelişmiş ülkelerde tarımın GSYĐH içerisindeki payı ise % 2-4 
civarındadır.Tarım sektörünün ulusal hasıla içindeki payının azalmasını sadece ekonomik 
gelişmenin bir sonucu olarak kabul etmek doğru değildir. Tarım kesiminin yarattığı üretim 
değerlerinin diğer sektörlerde özellikle sanayi sektöründe yaratılan değerlerin altında olması 
tarım ürünleri fiyatlarının, diğer sektörlerdeki ürün fiyatlarından daha yavaş, bir artış göstermesi 
bu oranın düşmesinde bir ölçüde etkilidir. Ayrıca tarım sektörünün büyüme hızının diğer 
sektörlerdekine göre düşük olması hasıla katkısını olumsuz yönde etkilemiştir. (Tarım Đl Master 
Planı, 2004). 1990-2000 yıllarında sektörel dağılıma bakıldığında; Ankara’da tarım sektörünün 
GSYĐH’daki payı, 1990 yılında  %5,30 iken, 2000 yılında %4,70 oranına düşmüştür. 

Tablo 6.1. : Ankara, Đç Anadolu Bölgesi ve Türkiye’de Gsyih’da Tarım Sektörünün Payı  
1990 2000 

  TARIM TARIM 
ANKARA 1175887960 1458108295 
ĐÇ ANADOLU BÖLGESĐ 7689118539 9273857940 
TÜRKĐYE 48044456370 57242080556 
  Oran % Oran % 
ANKARA 5,3 4,7 
ĐÇ ANADOLU BÖLGESĐ 16,4 12,8 
TÜRKĐYE 17 13,4 
Kaynak: Đllere ve Bölgelere Göre Çeşitli Göstergeler, DPT, 2002,2003  
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Tablo 6.2. : Tarım Sektörünün 1990-2000 Yılları GSYĐH  
GSYĐH (2005 Yılı Fiyatlarıyla)  

1990 2000 

  TARIM TARIM 

ANKARA 1175887960 1458108295 
ĐÇ ANADOLU BÖLGESĐ 7689118539 9273857940 
TÜRKĐYE 48044456370 57242080556 

  Oran % Oran % 
ANKARA SEKTÖR PAYI  5,30 4,70 
ĐÇ ANADOLU BÖLGESĐ’NDEKĐ PAYI 15,29 15,72 

TÜRKĐYE’DEKĐ PAYI 2,45 2,55 
Kaynak: Đllere ve Bölgelere Göre Çeşitli Göstergeler, DPT, 2002,2003 
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Tablo 6.3. : Ankara Đli Yıllar Đtibariyle Tarım Sektörüne Göre Đstihdam Eden Nüfus 
  1980 1985 1990 2000 
TOPLAM ĐSTĐHDAM 984207 1090330 1103325 1378699 
TARIM 271664 288097 200191 223488 
ORAN (%) 27,6 26,4 18,1 16,2 
Kaynak: Genel Nüfus Sayımı, DĐE, 2005 

Ankara ilinde 1980 yılında toplam nüfusa göre istihdam edenlerin, tarım sektöründe istihdam 
edenlerine oranı %27,6’dır. Bu oran 2000 yılında %16,2’ye düşmüştür. 1980-2000 yılları 
arasında tarım sektöründe istihdam edenlerin oranında azalma gözlenirken; hizmetler 
sektöründe bu oran %58,5’in %70,4’e çıkarak, hizmetler sektörünün ağırlık kazandığını 
göstermektedir. 

Agro - Ekolojik Alt Bölgeler 

Agro-ekolojik bölgelendirme, biyo-fiziksel, sosyo-ekonomik koşullar bakımından tek düze 
olmayan önemli farklılıklar gösteren bir bölgede; arazinin çevresel özellikleri potansiyel üretim, 
arazi uygunluğu, iklim ve toprak yapısı benzer özelliklere sahip alt bölgelere ayrılması olarak 
tanımlanabilir. Ankara ili bu tanımlamaya göre 5 ayrı ekolojik bölgeye ayrılmış ve 
haritalandırılmıştır.  

I. Alt bölgede; sebze tarımı, II. Alt bölgede meyvecilik yer almaktadır. III. Alt bölgede orman, 
step ve bozkır alanlarını görmek mümkündür. IV. Alt bölgede daha çok tarla bitkileri, V. Alt 
bölge daha çok yerleşim alanı olup tarım alanı azdır.  

Tablo 6.4. : Agro Ekolojik Alt Bölgelerin Dağılımı 
I. Alt Bölge II. Alt Bölge III. Alt Bölge IV. Alt Bölge V. Alt Bölge 
Nallıhan Çubuk Kızılcahamam Bala Yenimahalle 
Beypazarı Akyurt Çamlıdere Gölbaşı Etimesgut 
Ayaş Kalecik Kazan Şereflikoçhisar Altındağ 
Güdül Elmadağ  Evren Mamak 
   Polatlı Çankaya 
   Haymana Keçiören 
    Sincan 

Kaynak: Ankara  Tarım Đl Master Planı, 2004 

Türkiye içinde; Ankara tarım alanı %3 lük payı oluştururken, Ankara içindeki arazi dağılımın 
%50 si tarım alanını oluşturmaktadır. Ankara ilinde alt bölgelere göre tarım alanı incelendiğinde 
ise en büyük pay %65 oranı ile IV. alt bölgeye aittir. Türkiye’nin orman ve fundalık alanların 
%1,5’u Ankara’da bulunmaktadır. Ankara’daki Ormanlık ve fundalık alanın %47’si I. Alt bölgede 
yer almaktadır. Ankara Türkiye’nin %2’lik  çayır ve mera alanına sahiptir. Ankara içinde ise %33 
lük alan   IV. alt bölgede çayır ve mera arazisini oluşturmaktadır. 

Tablo 6.5. : Türkiye, Ankara ve Alt Bölgelerinde Arazilerin Niteliklerine Göre Dağılımı (Ha) 
Tarım Alanı Orman ve Fundalık Çayır ve Mera Tarım Dışı Arazi 

Alt Bölgeler 
Yüzölçümü               
(ha) 

Ankara 
Đçindeki 
Oran 
(%) 

Miktar                     
(ha) 

Ankara 
Đçindeki 
Oran 
(%) 

Miktar             
(ha) 

Ankara 
Đçindeki 
Oran (%) 

Miktar               
(ha) 

Ankara 
Đçindeki 
Oran (%) 

Miktar               
(ha) 

Ankara 
Đçindeki 
Oran (%) 

I. Alt Bölge 542.300 21 185.504 14,4 144.969 47,6 118.221 26,6 93.606 17,6 

II. Alt Bölge 339.400 13 163.476 12,7 37.415 12,3 90.166 20,3 48.343 9,1 

III. Alt Bölge 280.700 11 49.231 3,8 94.147 30,9 76.221 17,2 61.101 11,5 

IV. Alt Bölge 1.226.800 48 842.751 65,3 19.680 6,5 146.148 32,9 218.221 41,1 

V. Alt Bölge 181.400 7 50.072 3,9 8.050 2,6 13.018 2,9 110.260 20,7 

Ankara 2.570.600 3 1.291.033 4,9 304.261 1,5 443.774 2,2 531.532 4,9 

Türkiye 78.355.700 100 26.379.000 100 20.703.000 100 20.500.000 100 10.773.700 100 

Kaynak: Ankara  Tarım Đl Master Planı, 2004 
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Şekil 6.2. : Ankara Alt Bölgelerinde Arazilerin Niteliklerine Göre Dağılımı 
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Tablo 6.6. : Alt Bölgelerin Arazi Kullanım Dağılımı 
Tarla Alanı (ha) 

Đlçenin Adı Toplam 
Ekilen Nadas 

Sebzelikler Meyvelikler Bağlar 

I.Bölge 185.503 112.926 50.249 15.500 3704 3.287 

II.Bölge 163.475 126.508 27.955 2.427 5.390 1.030 

III.Bölge 49.230 29.519 8.830 9.147 1.572 161 

IV.Bölge 842.750 617.338 210.682 12.625 1.479 624 

V.Bölge 50.071 31.848 13.757 3.837 546 82 

Ankara 1.291.032 918.140 311.473 43.539 12693 5185 

Türkiye 26027240 17562656 4990882 817852 2120850 535000 

Kaynak: Đl Tarım Müdürlüğü,2004 

6.1.1. TOPRAK TÜRLERĐNE GÖRE TARIM ALANLARI  

Ankara ilinin toplam alanı 2.632.600ha.dır. Bunun 1.291.032.68 ha’ı tarımsal üretimde 
kullanılmaktadır.Yani tarımsal amaçla kullanılan alan %49.04’tür. Ankara Đli içerisinde bulunan büyük 
toprak grupları ve kapladığı alanlar: 

Kahverengi Topraklar: 1.706.806 ha.dır. Tüm ilçelerde rastlanır. Özellikle Haymana ve Polatlı 
Đlçelerinde yoğunluk kazanmaktadır. I.,II.,III.,IV. sınıf tarım arazilerini kapsamaktadır. Bir kısmı da 
çayır ve mera olarak kullanılmaktadır. 

Kırmızı Kahverengi Topraklar: 302.784 ha.dır. Ayaş, Beypazarı, Güdül, Elmadağ, Nallıhan 
ilçelerinde görülmektedir. I.,II.,III.,IV. sınıf tarım arazilerini kapsamaktadır.Bir kısmı mera olarak 
kullanılmaktadır. 

Kireçsiz Kahverengi Orman Topraklar: 288.999 ha.dır. Kızılcahamam, Güdül ilçelerinde yoğun 
olarak bulunmaktadır. Çubuk, Beypazarı ve Nallıhan’da da görülmektedir. 

Kahverengi Orman Topraklar: 241.796 ha.dır. Nallıhan, Beypazarı, Kızılcahamam ve nadiren de 
Çubuk, Güdül, Polatlı, Ayaş ve Kalecik ilçelerinde bulunmaktadır. I.,II.,III.,IV. sınıf tarım arazilerini 
kapsamaktadır.Bir kısmı mera olarak kullanılmaktadır. 

Alüvyal Topraklar: 174.104 ha.dır. Çubuk , Mürted ve Haymana’da görülmektedir. Bu toprakların 
tamamı işlemeli tarıma uygundur. I.,II. Sınıf topraklardır. 

Kolüvyol Topraklar: 104.013 ha.dır. Dik eğimli alanlarda ve akarsu ve vadi ağızlarında 
bulunmaktadır. 
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Kireçsiz Kahverengi Topraklar: 91.407 ha.dır. Ayaş, Çubuk, Beypazarı, Güdül, Yenimahalle, 
Elmadağ, Nallıhan ve Altındağ ilçelerinde görülür. 

Hidromorfik Alüvyal Topraklar: 5.483 ha.dır. Mogan Gölü çevresinde,Haymana ilçesine bağlı 
Gölbek ve Bala ilçesine bağlı Akçaören, Çarsak köyleri arasında Çöl mevkisinde bulunmaktadır. Çayır 
ve mera olarak kullanılmaktadır. 

Tablo 6. 7. : Ankara Đli Tarımsal Arazi Sınıfları 
ARAZĐ SINIFI ALANI (HA) % ORANI  

1. Sınıf Arazi 183860  14,24 

2. Sınıf Arazi 325176,23  25,19  

3. Sınıf Arazi 392378,12  30,39  

4. Sınıf Arazi 252334,2  19,55 

5. Sınıf Arazi 33716,9  2,61  

6. Sınıf Arazi 89860,23  6,96 

7. Sınıf Arazi 13710  1,06 

8. Sınıf Arazi   

TOPLAM  1291031,68  100 

Tablo 6. 8. : Đlçelere Göre Ankara Đli Tarımsal Arazi Miktarları (ha) 

ĐLÇELER I. II. III. IV. V. VI. VII. 

AYAŞ 9126  10907 10209 27099    14867  44530  

BALA  26270 58176   40263  43631  663  24397  48892 

BEYPAZARI  6056  12007  13426  12759    22436  91287 

ÇUBUK  15743  10598  12699  15169    24440  72998 

ELMADAĞ  3952  5409  4465  7383    2949  48102 

GÜDÜL  2443  2912  6140  5285    12050  33053 

HAYMANA  27402  43126  68615  40091    28824  65385 

KALECĐK  11372  10404  11178  13374  94  19496  59245 

KIZILCAHAMAM  3340  3258  5240  6266    18519  132203 

NALLIHAN  7344  6628  9130  11719    10558  144159 

POLATLI  40221  71401  98428  59292  1063  40512  80515 

ŞEREFLĐKOÇHĐSAR 21323   40270  62770  34211  63  35596 36290 

   Kaynak : Ankara Valiliği Đl Çevre ve Orman Md. 

6.1.2. TARIMSAL KALKINMA 

Tarımsal kalkınma; tarım Stratejileri çerçevesinde tarım üreticilerine kırsal alanlarda bireysel 
ve/veya bir arada yapacakları öz sermayeye dayalı proje yatırımlarına destek olmak amacı ile 
planlama alanında yer verilmiş olup, amacı; Planlama bölgelerinde doğal kaynakların korunması 
dikkate alınarak: 

-Kırsal kesimin gelir ve sosyal standartlarının geliştirilmesi, 

-Tarımsal üretim ve tarımsal entegrasyonunun sağlanması, 

-Gıda güvenirliğinin güçlendirilmesi, 

-Alternatif gelir kaynakları yaratılması, 

-Altyapının iyileştirilmesi, 
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-Hizmetlere erişimin arttırılması, 

-Kırsal alanda belirli bir işgücü kapasitesi yaratılması, 

Tarımsal Niteliği Korunacak alanların tespit çalışmalarında ,toprak kaynaklarının kullanım 
durumu ile ilgili bilgiler Köy Hizmetleri genel Müdürlüğü’nün envanter çalışmaları sonucu 1978 
yılında bastırdığı ve günümüzde de sayısal ortamda mevcut bulunan “Türkiye Arazi Varlığı” isimli 
yayından Ankara Planlama Alanı Sınırındaki bilgiler kullanılmıştır. 

Aynı zamanda Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı Devlet Su Đşleri Genel Müdürlüğü V. Bölge 
Müdürlüğü tarafından hazırlatılan “2006 Yılı Program-Bütçe Toplantısı Takdim Raporu” nda 
uygulanacak ve mevcut master planları dikkate alınarak, tarım alanların özellikle sulanabilen 
tarım topraklarının tespiti için kullanılmıştır. DSĐ Genel Müdürlüğünün hazırladığı planlarda, ön 
inceleme ve master plan çalışmaları çerçevesinde sulamaya elverişli araziler ve ekonomik olarak 
sulanabilir arazilerin tespiti ile yapılan ve yaptırılacak olan göletler,akarsuların akışı ve yüzey 
alanlarına göre doğal göl,barajlar ile sulanabilecek tarım alanları tarımsal kalkınmada 
kullanılacak tarımsal niteliği korunacak alanları oluşturmuş, bu alanlar 5403 sayılı Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunları hükümleri geçerli olacaktır. 

6.1.3. TARIMSAL YAPI VE ÜRETĐM 

Đnsanların temel ihtiyaç maddelerinden olan gıdanın üretilmesinin yanısıra teknolojik gelişmelere 
paralel olarak sanayiye de önemli oranda hammadde sağlayan tarım sektörünün yaşatılabilmesi 
ve geliştirilebilmesi açısından tarımsal üretim yapılan alanların korunması 1/25000 ölçekli 
planlama çalışmasının temel ilkeleri arasında yer almaktadır. 

Türkiye’nin  bitki, toprak, iklim ve su kaynakları açısından dünya coğrafyasında önemli bir 
konumda bulunması nedeniyle her türlü yaş meyve ve sebze dahil tüm temel ürünlerde kendine 
yeterli üretimi gerçekleştirebileceği ve üretim fazlasını da ihraç edebileceği tarım alanlarına, iklim 
şartlarına ve pazar potansiyeline sahip olmasının getirdiği avantajlı konumu, ne yazık ki 
günümüzde gerek tarımsal reformları yapmada, modern tarım tekniklerini kullanmada ortaya 
çıkan problemler ve gerekse organik tarıma dayalı üretime kısıtlı oranda geçilebilmesi sonucunda 
tarımsal üretim ve verimlilik istenilen seviyede bulunmamaktadır. 

Tarım Sektörünün Ekonomideki Yeri 

1927 yılında tarım sektörü milli gelirden % 67, sanayi sektörü % 10 ve hizmet sektörü ise % 23 
oranında pay almakta iken 72 yıl sonra 1987 sabit fiyatlarıyla bu oranlar tarım sektöründe % 
13.8’e gerilemiş, sanayi sektöründe % 28.5’e hizmetler sektöründe de % 56.4’e yükselmiştir. 
Tarım sektörünün ulusal hasıladaki payının azalması ekonomik gelişmenin doğal bir sonucu olup 
istenilen bir durumdur. 

Tarım sektörünün ulusal hasıla içindeki payının azalmasını sadece ekonomik gelişmenin bir 
sonucu olarak kabul etmek doğru değildir. Tarım kesiminin yarattığı üretim değerlerinin diğer 
sektörlerde özellikle sanayi sektöründe yaratılan değerlerin altında olması tarım ürünleri 
fiyatlarının, diğer sektörlerdeki ürün fiyatlarından daha yavaş bir artış göstermesi yani iç ticaret 
hadlerinin tarımın aleyhine dönmesinin de bu oranın düşmesinde bir ölçüde etkili olduğunu 
söyleyebiliriz. Ayrıca tarım sektörünün büyüme hızının diğer sektörlerdekine göre düşük olması 
hasıla katkısını olumsuz yönde etkilemiştir. Tarım ve hayvancılık işletmelerinin irdelenmesi, 
Ankara’da 5216 sayılı Kanun ile Büyükşehir belediyesine bağlanan ilçeler ve il sınırındaki diğer 
ilçelerde önemli oranda tarımsal üretim yapıldığını göstermektedir.  

Hayvancılık Yapan Đşletme Sayıları ise; 

Koyunculuk:3 439, Keçicilik:463, Süt Sığırcılığı:20 262, Besi Sığırcılığı:4 595, Yumurta 
Tavukçuluğu :69, Et Tavukçuluğu : 326’dır. 
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Ankara ilinde tarımsal mekanizasyon oldukça ilerlemiştir. Tarımla uğraşan her 5 aileye 2 traktör 
düşmesi ve mevcut tarım arazisinin %85’nin traktörle işleniyor alması bunun en iyi göstergesidir. 
Ancak traktör yanında üretilecek ürün, yapılacak iş ve toprak durumu gibi birçok faktöre göre 
yardımcı alet ve makinelerin kullanım düzeyi henüz istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Bunda 
tarım alet ve makinelerinin fiyatlarının yüksek oluşu ve yukarıda belirtildiği gibi tarım 
işletmelerinin çok büyük bir kısmının küçük işletmeler olması büyük rol oynamaktadır. Zaten her 
işletme sahibinin tarım alet ve makine alması ekonomik olmamaktadır. Bunun yerine makine 
birlikleri kurularak, tarım makinelerinin bu birlikler aracılığı ile alınması ve çiftçilerin ortak 
kullanımına sunulması daha ekonomik olacaktır. 

Ankara Đl Müdürlüğü tarafından 1997 yılında yapılan  Köy Envanteri anket çalışmasına göre ilde 
toplam 48094 adet tarımsal işletme bulunmakta olup bu işletmelerin %61,7 ‘si 100 dekardan 
küçük tarım işletmeleridir. Küçük işletmelerde yatırım maliyetinin yüksek olması nedeniyle yeni 
teknolojilerin takibi zorlaşmakta, elde edilen ürünün pazarlanmasında da sıkıntılar 
yaşanmaktadır. Bu tür olumsuzluklar aileleri tarımsal faaliyetlerden uzaklaşmasına ve göçlere 
neden olmaktadır. 

Tablo 6.9. : Ankara Đlinde Đlçeler Üzerinden Tespit Edilen Đşletme Ve Hayvan Sayıları 
ĐLÇE ADI 

 
ĐŞLETME SAYISI 

DESTEKLEMEYE ESAS 
HAYVAN MĐKTARI 

Merkez 296 10773 
Akyurt 326 9023 
Ayaş 73 1628 
Bala 133 2459 
Beypazarı 79 1753 
Çamlıdere 205 1742 
Çubuk 716 14650 
Elmadağ 102 2163 
Evren 6 44 
Gölbaşı 220 4815 
Güdül 71 863 
Haymana 233 3889 
Kalecik 178 2417 
Kazan 110 1435 
Kızılcahamam 325 3780 
Nallıhan 89 808 
Polatlı 233 4924 
Sincan 168 5315 
Şereflikoçhisar 105 2174 
TOPLAM 3666 74570 

Kaynak: Çevre Durum Raporu, 2004 

Tarım Master Planı 

Tarım sektörünün içerisinde bulunduğu dar boğazın aşılabilmesi bakımından Ankara Valiliği Đl 
Tarım Müdürlüğü tarafından; tarımsal kaynak ve potansiyelin değerlendirilerek tarımda 
verimliliğin ve çiftçi gelirlerinin artırılması, ürün arzında sürekliliğin sağlanması, tarımın çevre, 
sanayi, turizm gibi diğer sektörlerle ilişkilerinin belirlenmesi, doğal kaynakların ve çevrenin 
korunması olarak ifade edilen Đl Tarım Master Planı yapıldığı bilinmektedir.  

Yerel düzeydeki tarımsal planlamanın pratik uygulanabilirliğini göstermenin yanında başvuru 
kaynağı niteliğinde bir çalışma olarak da nitelendirilen Tarım Master Planı ile bir yandan doğal 
kaynakların daha etkili ve verimli kullanılması sağlanırken diğer yandan da Đlin gerçek 
sorunlarına yönelik gerçekçi çözümler daha kısa sürede belirlenebilecektir.  
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Tarıma uzun vadeli yol göstermesinin yanında orta ve kısa vadelerde kalkınma faaliyetlerinin 
planlanmasına ve uygulanmasına da rehberlik edecek nitelikteki Đl Tarım Master Planında ortaya 
konulan sorunlar ve bu sorunların aşılmasında önerilen çözümler Ankara’nın üst ölçekli planlama 
çalışması ile entegre edilmesi gereken uzman kuruluş çalışmaları olarak değerlendirilmiştir. 

Đl Tarım Master planında tarım sektörüne ilişkin olarak stratejik amaçlar ve bu amaçlar 
doğrultusunda temel ilkeler belirlenmiş olup bu stratejik amaçlar ve ilkeler Ankara büyükşehir 
bütününe yönelik hazırlanan üst ölçekli planlama çalışmalarında da benimsenmiştir. 

Sektöre Đlişkin Stratejik Amaçlar 

Söz konusu belgede stratejik amaçlar ve temel ilkeler şu şekilde belirtilmiştir; 

Amaç: Kaynakların etkin kullanımı ilkesi çerçevesinde ekonomik, sosyal ve çevresel ve uluslar 
arası gelişmeler boyutunu bütün olarak ele alan örgütlü, rekabet gücü yüksek sürdürülebilir bir 
tarım sektörünün oluşturulması temel amaçtır. 

Stratejik Amaçlar: 

-Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye dayalı üretim artışı ile gıda güvenliği ve gıda 
güvencesinin sağlanması, 

-Üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi ve istikrarının sağlanması, üretim maliyetleri 
azaltıcı ve teknolojik gelişimi hızlandırıcı tedbirlerin uygulamaya konulması yoluyla üreticilerin 
rekabet düzeylerinin yükseltilmesi, 

-Tarımsal pazarlama alt yapısının iyileştirilmesi ve üreticilerin pazara erişim düzeylerinin 
artırılması, tarım – sanayi entegrasyonunun geliştirilmesi, işleme sanayinin rekabet edilebilirliğini 
artırıcı nitelikte uygun ve kaliteli hammaddenin temin edilmesiyle tüketici tercihlerinin 
karşılanması amacına yönelik tedbirlerin alınması, 

-Üreticilerin katılımını ve sorumluluğunu esas alan ve doğrudan üreticilere finansman 
sağlayan yaklaşıma dayalı kırsal kalkınma projelerinin oluşturulması ve söz konusu projelerin 
kırsal yaşam şartlarını iyileştirecek biçimde uygulanması, 

-Kamudan bağımsız bir yapıda üreticilere, üretimden pazarlamaya kadar olan safhalarda 
hizmet vermek üzere; kar amacı gütmeyen Tarımsal Üretici Birliklerinin kurulması ve 
geliştirilmesi tarımsal nitelikli diğer üretici örgütlerinin geliştirilmesi ve söz konusu örgütlerde 
denetimin özerkleştirilmesi temel stratejik amaçlardır. 

Temel Đlkeler: 

-  Avrupa Birliği Ortak Tarım ve Balıkçılık Politikalarına uyum ve Dünya Ticaret Örgütü 
Tarım Anlaşması esas alınacaktır. 

- Piyasa koşullarında tarımsal üretime yönelik olarak piyasa mekanizmalarını bozmayacak 
destekleme araçları uygulanacaktır. 

-  Tarım ve kırsal kalkınmada bütüncül yaklaşım ve katılımcılık benimsenecektir. 

- Tarım sektörüyle ilgili temel tarafların kurumsallaşmasını ve etkin çalışmasını 
sağlayacak tedbirler alınacaktır. 

- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen tarımsal program, proje ve faaliyetlerin 
tarımsal tüzel kişiliklerin gelişimini özendirici bir çerçevede uygulanması sağlanacaktır. 
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- Kamu ve özel sektörün kırsal alandaki uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi 
sağlanacaktır. 

- Tarımsal destek yöntemlerinin uygulanmasında ekonomik ve sosyal etkinliğin yanı sıra, 
bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi, sektörel sürdürülebilirlik ve gıda güvencesinin 
sağlanması esas alınacaktır. 

-  Destekler belirlenirken ödeme miktarı, şekli ve zamanı önceden ilan edilen usül ve 
esaslara dayalı olarak düzenlenecektir. 

- Tarım ürünlerinin pazarlanmasında adil rekabet şartlarına dayalı üretici ve tüketicilerin 
yararına işeyen etkin ve verimli bir yapının oluşturulması esas alınacaktır. 
Sektöre Đlişkin Problemler 

Göç : Tarımın GSMH içerisindeki ağırlığı % 13’ler düzeyindedir. Ekonomi içerisinde yeri izafi 
olarak küçük gibi görünse de tarım ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılması için 
kuşkusuz tarımda çalışan nüfusun azaltılması gerekmektedir. Bu durumu göçü zorunlu 
kılmaktadır. Tarımın, istihdamındaki yeri ise hala önemini korumaktadır. 1990’larda % 48 olan 
tarımın istihdamdaki yeri 2000’lerde % 40’lara gerilemiştir. Tarımın istihdamındaki bu yüksek 
oranlı yerinin de kuşkusuz aşağıya çekilmesi gerekmektedir. 

Örgütlenmenin Yetersizliği: Türk tarımında örgütlenme düzeyi ise, arzu edilen noktada değildir. 
Özellikle kamu örgütlenmesindeki dağınıklık ve pek çok kamu kurumunun tarımda söz sahibi 
olması, koordinasyon eksikliği etkin politikaların üretilip uygulanmasında önemli güçlükler ortaya 
çıkarmaktadır. Tarımda söz sahibi olan bu ulusal kuruluşlarımıza son yıllarda bir de uluslar arası 
kuruluşlar eklenmiştir. Tarımda üretici örgütlenmesinin en yaygın biçimi ise kooperatiflerdir. 
Halen kurulu 10100 civarındaki (Tarım Kredi, Tarım Satış, Tarımsal Kalkınma, Pancar, Sulama 
vb.) kooperatiflerin toplam üye sayısı 4800000 civarındadır. Ankara’da ise bu kooperatiflere 
ortak yaklaşık 100.000 üye sayısı mevcuttur. Üreticilerin ekonomik olarak örgütlenmelerinde 
önemli olarak kabul ettiğimiz kooperatifçilik arzu edilen şekilde gelişememiştir. Tarımsal 
gelişmede önemi yadsınmayacak kooperatiflere hak ettiği değer verilerek gelişmelerine destek 
sağlanması zorunluluk olarak durmaktadır. Tarımın bu çok önemli ayağı ihmal edilmiştir. 

Tarımsal Pazarlama Sorunları: 1960’lı yıllardan itibaren, ileri teknoloji ürünü olan tarımsal girdiler 
kullanımı artmaya başlamış, özellikle, gübre, tarım alet ve makineleri, hayvan ve bitki sağlığı 
sağlamaya yönelik ilaç kullanımı artmıştır. Bunun sonucunda verimlilik ve ürün çeşitliliği arttıkça, 
tüketim miktarı da paralel olarak artış eğilimine girmiş, ancak ürünlerin yurt içi ve yurt dışı 
satışını sağlamak bakımından sahip olduğumuz imkanların yetersizliği, üreticiyi sıkıntıya 
düşürmüştür. Teknolojik gelişmenin sağlanmasına yönelik olarak, tarımsal üretim girdilerini 
üreten, ithal yoluyla veya yurt içinden tedarik eden kurum ve kuruluşlar mevcut iken, elde 
bulunan ürünleri pazarlama fonksiyonunu yerine getirecek örgütlenmeler ne kamu sektöründe 
ne de özel sektörde gerçekleştirilememiştir. 

Eğitim ve Yayım Faaliyetlerinin Yetersizliği: Türkiye tarımındaki önemli bir sorunda tarımsal 
üretim yapanların eğitim düzeyleridir. Teknoloji aktarımında karşımıza çıkan bu önemli sorun 
geleneksel üretim şeklinin aşılmasında da önemli bir engel teşkil etmektedir. Tarımsal üretimde 
de insan kaynağının geliştirilmesi temel hedeflerden birisi olmalıdır. Eğitim düzeyi yüksek 
insanların tarımsal üretim sürecine dahil edilmeleri, tarımdaki teknolojik gelişmelere önemli katkı 
sağlayacaktır. 
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Tablo 6. 10. : Ankara’da Bitkisel Üretim Verimi, 2004 (kg/ha) 
Bitkisel üretim verimi, 2004 (kg/hektar) 

Buğday Çavdar Arpa 
Mısır 
(dane) 

Pirinç 
Yeşil 
mısır 

Patates 
Şeker 
pancarı 

Kolza 
Ay 

çiçeği 
Soya 

Keten ve 
kenevir 

(tohum ve 
lif) 

Pamuk 
(tohum 
ve lif) 

Tütün 

2.024 2.398 2.464 5.562 3.742 50.654 20.066 47.804 - 752 2.000 - - - 

Tablo 6.11. : Ankara’da Bitkisel Üretim Miktarları, 2004 (ton) 
Bitkisel üretim miktarı, 2004 (ton) 

Toplam 
tahıl 
(pirinç 
dahil) 

Toplam 
tahıl 
(pirinç 
hariç) 

Arpa 
Mısır 
(dane) 

Pirinç 
Yeşil 
mısır 

Patates 
Şeker 
pancarı 

Buğday Çavdar 
Kuru 
bakla 
giller 

Toplam 
yağlı 

tohumlar 
Kolza 

Ay 
çiçeği 

Soya 
(ton) 

Keten ve 
kenevir 
(tohum 
ve lif) 

Pamuk 
(tohum 
ve lif) 

Tütün Meyveler Üzüm Zeytin 

1.716.308 1.715.627 659.014 2.247 681 86.567 21.069 446.534 1.035.230 6.172 35.342 15.482 - 15.464 18 - - - 114.359 17.718 - 

Tablo 6.12. : Ankara’da Hayvansal Üretim Miktarları, 2004  
Hayvansal ürünler, 2004 

Beyaz et 
(ton) 

Kırmızı et 
(ton) 

Yumurta 
sayısı 
(1000) 

Đnek sütü 
(ton) 

Manda 
sütü (ton) 

Koyun 
sütü 
(ton) 

Keçi 
sütü 
(ton) 

Deri 
(adet) 

Bal 
(ton) 

16.180 17.527 478.367 164.515 412 17.288 2.572 208.755 676 
Kırmızı et verilerine mezbaha, kombina ve kurban bayramı kesimleri dahildir. 
Kırmızı et verilerine mezbaha, kombina ve kurban bayramı kesimleri dahildir. 

Tablo 6. 13. : Ankara’da Canlı Hayvan Sayısı, 2004 
Canlı Hayvan Sayısı, 2004 

Buzağı 
(erkek), 
(baş) 

Buzağı 
(dişi), 
(baş) 

Tosun 
(1-2 
yaş), 
(baş) 

Düve (1-
2 yaş), 
(baş) 

Đnek (2 
yaş ve 
üzeri), 
(baş) 

Boğa (2 
yaş ve 
üzeri), 
(baş) 

Sığır (2 
yaşın 

altında), 
(baş) 

Dişi sığır 
(2 yaş ve 
üzeri), 
(baş) 

Erkek 
sığır (2 
yaş ve 
üzeri), 
(baş) 

Manda 
(baş) 

Deve 
(baş) 

Domuz 
(baş) 

Koyun 
(baş) 

Keçi 
(baş) 

At, 
katır ve 
eşek 
(baş) 

Kümes 
hayvanı 
(baş) 

22.257 21.129 51.679 31.188 85.641 6.998 ,,, ,,, ,,, 900 - - 535.621 122.880 4.473 7.081.942 
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6.1.4. SEKTÖRE ĐLĐŞKĐN MÜDAHALELER 

Tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve tarımsal yatırımı teşvik etmek, ürün kalitesini ve 
standardını yükseltmek,  modern tarım işletmelerinin kurulmasına öncülük etmek, ulusal ve 
uluslararası seviyede rekabete dayalı büyük ölçekli tarımsal üretimi gerçekleştirmek, 
özendirmek, yaygınlaştırmak, fiziksel ve sosyal altyapıyı oluşturmak suretiyle uygun alanlarda 
tarımsal üretim ve yatırım için cazibe merkezleri oluşturulma zorunluluğu bulunmaktadır. 

Türkiye’de 18 milyon hektar tarım arazisi ve yaklaşık 3,1 milyon tarım işletmesi olduğu göz 
önüne alındığında ülkemizdeki tarımsal yapının iyileştirilmesi hedefindeki temel unsur işletme 
büyüklüğü kavramında aranmaktadır.  

Türkiye'de mevcut tarım işletmelerini belirli büyüklüğe getirdiğimizde bir ailenin yıllık geçimini 
sağlayacak işletme büyüklüğü bölgelere göre değişmekle birlikte kuru tarım alanlarında 200 
dekar, sulu alanlarda 100 dekar olması gerekmektedir. Buna göre hesaplandığında Türkiye'de 
1,5 milyon işletme olması gerekir. Bu işletmeler örtü altı ve diğer tarımsal faaliyetler yapan 
450 bin işletme ilave edildiğinde, Türkiye'nin olması gereken işletme sayısı 2 milyon olarak 
hesap edilmektedir. 

Ülkemizde tarım işletmelerinin sayısal fazlalığı, dağınık ve küçük olması teknoloji kullanımını 
kısıtlamakta ve buna bağlı olarak birim alanda alınan verim de düşük kalmaktadır. Küçük 
alanlarda yapılan üretim faaliyetleri ile sadece geçimlerini sağlamaktadırlar. Türkiye tarım 
sektörünün diğer bir sorunu tarımsal üretim planlaması olmamasına bağlı olarak tarım-sanayi 
entegrasyonunun eksikliğidir. 

Tarımsal üretimde verimlilik ve kalite artışı için uygun yetiştirme ortamlarının belirlenmesi, iç 
ve dış Pazar taleplerine göre tarımsal üretim planlamasının yapılması gerekmektedir. 
Türkiye'nin her tarafında tarım sektörünün sorunlarını bir anda çözmek zordur. Bu nedenle 
kaynakların etkin kullanımı ve öncelikli alanlara göre faaliyet gösterilmesi ancak tarımda planlı 
bir organizasyonla mümkündür. 

Tarım sektöründe hedeflere varabilmek, optimum işletme büyüklüklerine sahip, ileri teknoloji 
kullanabilen, nitelikli eleman istihdam edebilen veya ihtiyaç duyduğu hizmetleri dışarıdan 
satın alabilen, iç ve dış pazarın ihtiyaç duyduğu tarımsal ürünleri sürekli arz edebilen tarımsal 
işletmelerin kurulması ve sayılarının artırılması ile mümkündür.  

Ülkemizin zengin tarımsal potansiyelinin değerlendirilmesi iyi bir ürün ve üretim planlamasına 
bağlıdır. Bu amaçla, tarımsal ekoloji, ürün deseni, kapasite, potansiyel, iç ve dış pazar 
imkanları, yetiştiricilerin üretim konusunda yeterliliği, bölgenin sorunları, üretim yapılan 
bölgenin kalkınması ve ülkenin dengeli gelişmesi gibi faktörler göz önüne alınarak tarım 
havzaları oluşturulması ve tarımsal desteklerin bu çerçevede yönlendirilmesi gerekmektedir 

Bu çerçevede: 

• Üretimi artırmak için mutlaka entegre modern tarımsal işletmelerin kurulması 
sağlanmalı; 

• Üretim desteklenmeli ve ihracatı kolaylaştırıcı yasal ve pratik adımlar atılmalı; 

• Tarımsal girdiler ucuzlatılmalı; 

• Destekleme alımları sürdürülmeli, ürün fiyatları üretim öncesi açıklanarak üreticilerin 
kazanacağı parayı hesaplayabilmeleri sağlanmalı; 
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• Arazi parçalanmasını önlemek için toplulaştırma projeleri uygulanmalı, bunu için 
gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı; 

• Araştırma ve geliştirmeye gereken önem verilmeli; 

• Kamu örgütlenmesi yeniden gözden geçirilerek üreticiyi desteklemeye yönelik bir 
yapılanma sağlanmalı; 

• Üretici örgütlenmesi kolaylaştırılmalı ve teşvik edilmeli; 

• Tarım sigortaları özendirilmeli; 

• Sözleşmeli üretim özendirilmeli ve desteklenmeli; 

• Haller Yasası gözden geçirilerek güncel koşullara uygun düzenlemeler yapılmalı; 

• Üretimin her aşamasında teknik eleman istihdamı özendirilmeli; elemanların eğitimi 
sürekli hale getirilmeli; 

• Ülkemizin tarım haritası çıkartılarak her bölge için ürün planlaması yapılmalı; 

• Üniversiteler, araştırma kuruluşları, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin 
birlikte çalışmalarım sağlanmalıdır. 

6.1.5. MEKANA ĐLĐŞKĐN MÜDAHALELER 

Çevrenin, doğal kaynakların korunması ve bozulan ekolojik dengenin yeniden tesisi, 
sürdürülebilir tarım, toprağın yaşatılması, flora ve faunanın korunması biyolojik çeşitliliğin 
devamı ve kimyasal kirlilik ile zehirli kalıntının da sonlandırılması temel amaç olmuştur. 
Günümüzde tüm dünyada çevrenin, insan ve toplum sağlığının korunması konusunda ülkelere 
göre farklı düzeylerde olmakla birlikte büyük gelişmeler meydana gelmiştir. 

Bugün konvansiyonel tarımın üretim artışına yönelik aşırı miktarda sentetik ve kimyasal girdi 
kullanımı sonucu çevre kirliliği önemli boyutlara ulaşmıştır.Tarımın yarattığı kirlilik doğal 
dengenin bozulmasına neden olurken çevre kirliliği ve besin zinciriyle tüm canlılara ulaşabilen 
hayati tehlikeye de yol açmaktadır. 

Doğal dengenin bozulmasına örnek olarak, toprağın erozyona uğraması ile toprak 
kayıplarındaki nispi artışlar, toprakta organik madde ve humus yokluğu nedeniyle toprak 
mikroorganizma hayatının tahribi, toprak profilinde A horizonunun kaybı ve mineral toprak 
profilinin kaybı ve benzeri olayları gösterilebilir. Sürekli monokültür ve münavebenin gereği 
gibi yapılmaması, söz konusu ürünlere zarar veren hastalık ve zararlıların aşırı çoğalmalarına 
neden olmuştur.  

Mücadele etmek için bilinçli olarak kullanılmayan sentetik kimyasal pestisidler, bazı faydalı 
ırkların kaybolmasına neden olmuş ve biyolojik mücadele ortamı tahrip edilmiştir. Verimliliği 
arttırmak için toprakların aşırı şekilde sentetik mineral maddelerle gübrelenmesi özellikle 
çabuk yıkanan azotlu gübrelerin yeraltı sularına kadar ulaşmasıyla, hayvan ve insanlarda 
nitrat zehirlenmeleri görülmüştür. 

Konvansiyonel tarımda ürünün kalitesinin ikinci plana atılması ekonomik üretim yapmak için 
mekanizasyonun artırılması ve özellikle bilinçsiz uygulamalar, toprağın canlı tabakasını yok 
etmiştir. Toprakta oluşan sert tabakalar, sıkışmalar yaratarak erozyonu teşvik etmiştir. Verim 
artışı sağlanırken, üretimde ekolojik denge bozulmuş, iyi tarım toprakları elden çıkmış ve 
toprağın canlı kısmı ölmüştür. Topraktan kaybolan bu maddelerin tekrar telafisi çok pahalıya 
mal olmaya başlamış ve bazen de imkansız hale gelmiştir.  
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Dünya nüfusunun artması ve entansif tarımın yaygınlaştırılması, birim başına düşen verimin 
ve dolayısı ile üretimin artırılması için sağlanan teşvikler ve aşırı destekler sonucu ve 1970' de 
pestisidlerin ve kimyasal gübrenin keşfi ile "Yeşil Devrim" olarak adlandırılan tarımsal üretimin 
artırılma çabalarının dünyadaki açlık sorununa çözüm olmadığı, aksine doğal dengeyi ve insan 
sağlığını  sürekli bozduğunu gören gelişmiş ülkeler organik tarım, sürdürülebilir tarım ve 
değişik tarım  alternatifleri konusunda çalışmalara başlamışlardır. 

6.1.5.1. Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar 

Tarımsal üretimde kullanılan kimyasalların olumsuz etkilerinin insan ve toplum sağlığı 
üzerindeki zararlarının ortadan kaldırılabilmesi amacıyla kimyasal gübre ve tarımsal savaş 
ilaçlarının mümkün olduğu kadar az kullanılması, bunların yerini aynı görevi yapan organik 
gübre ve biyolojik savaş yöntemlerinin alması temeline dayanan Ekolojik Tarım Sistemine 
geçilmesi gerekliliğinden hareketle üst ölçekli planlama çalışmasında belirtilen tarımsal niteliği 
korunacak alanlarda Organik tarımın yapılmasını özendirici tedbirlerin alınması tercih 
edilmiştir. 

Bunun yanısıra dış iklim faktörlerinin etkisini kaldırarak, gerekli özel çevre koşullarının 
yaratılması ve tarımsal üretimim iklim koşullarından bağımsız olarak sürdürülebilmesi sebze, 
meyve ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde alternatif enerji kaynaklarının da devreye sokularak 
örtü altı tarımın yaygınlaştırılması önemsenmiştir. 

Bu itibarla özellikle gerek tarımsal arazi varlığı gerekse alternatif enerji kaynaklarının 
araştırılması (örn. jeotermal ısıtma sistemi vb.) açısından Çubuk, Gölbaşı, Bala tarım 
havzalarında  bu yönde deneysel çalışmaların başlatılması buradan elde edilecek sonuçlara 
göre örtü altı tarımın yaygınlaştırılması öngörülmüştür. 

Örtü altı tarımı yapılacak alanlarda; Zirai ilaçların seçimi ve kullanımının çevre ve toplum 
sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri değerlendirilmeli ve gerekli önlemlerin alınması, Seraların 
ısıtılmasının ne şekilde yapılacağı, jeotermal enerji kullanılması durumunda kullanılan suyun 
nasıl reenjekte edileceği, toplum ve çevre sağlığına olumsuz etkisinin bulunup bulunmadığı 
hususlarında yetkili/uzman kurum ve kuruluşların görüşleri alınmalıdır. 

6.1.5.2. Bağcılık Bahçecilik Alanları 

Bağcılık dünyanın en uygun iklim kuşağında yer alan ülkemiz için vazgeçilmez tarım 
kollarından biridir. Ülkemiz bağcılığını geliştirmek için modern bağcılık tekniklerini kullanmak, 
üretim-pazarlama zincirini sağlamak gerekmektedir.  

Bağ yetiştiren ülkeler içinde Türkiye 1999 yılı verilerine göre 560.000 ha bağ alanı ile 
dördüncü, 3.650.000 ton yaş üzüm üretimi ile de beşinci sırada yer almıştır. Üzüm üretiminin 
tüm meyve üretimimiz içindeki payı %30.7'dir.    

Hemen her toprakta yetiştirilebilen Asma’nın az sulamayla yetinmesi, yamaç arazileri de 
değerlendirmesi tercih edilmesini sağlamıştır. Ayrıca üzümün birçok değerlendirme şeklinin 
olması da dünya üzerinde en fazla üretilen meyve olmasına yol açmıştır. Üzüm sofralık, 
şaraplık, kurutmalık olarak üç şekilde değerlendirilir. Bunun yanında pekmez, pestil, köfter, 
sucuk, ezme gibi değerlendirme yolları da vardır.  

Bu itibarla, Ankara’nın önemli bağcılık alanlarından Kalecik bölgesi öncelikli olarak bağcılık 
faaliyetlerinin yapılabileceği bölge olarak ön plana çıkmakla birlikte üst ölçekli planlama 
çalışmasında belirlenen Bağcılık –Bahçecilik alanları tarımsal arazinin toprağın verimli bir 
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şekilde kullanılabilmesi ve tarımsal üretimin yaygınlaştırılabilmesinin bir aracı olarak ele 
alınmış ve mekansal yer seçimi bu kıstaslara göre belirlenmiştir. 

Önemli bir sanayi ürünü olan asmanın yetiştirilmesi ve ekonomiye kazandırılabilmesi 
açısından bu sektörle ilintili olarak yer seçen sanayi kollarının henüz ülkemizde bir mevzuat 
çatısı altında toplanmayan fakat özellikle Çukurova bölgesinde deneysel olarak faaliyetine 
başlanan Tarıma Dayalı Đhtisas Organize Sanayi Bölgeleri şeklinde örgütlenmelerin hayata 
geçirilmesi üst ölçekli planlama çalışmasının diğer hedefleri arasında yer almaktadır. 

6.1.5.3. Tarıma Dayalı Đhtisas Organize Sanayi Bölgeleri 

Tarımsal üretim yapan işletmelerin belli bir disiplin içerisinde bir araya toplanması,tek elden 
sevk ve idare edilmesine imkan sağlayan bir sistem oluşturulması, üretim için grid temini ve 
ürünlerin pazarlanması, işletmelere teknik ve sağlık hizmetlerinin götürülmesi, üretici-
sanayici-pazarlayıcı entegrasyonunun gerçekleştirilmesi amaçlarından hareketle planlama 
bölgeleri içerisinde Organize Tarım Bölgeleri ve Organize Hayvancılık Bölgeleri  yer seçim 
kararları getirilmiştir. 

Organize Tarım Bölgeleri 

Hollanda ve Belçika gibi gelişmiş ülkelerin yüksek verim ve kaliteli üretim amacıyla tercih 
ettiği topraksız tarım; toprak yerine virüs ve bakteri tutmadığı için tarım ilaçlarını bertaraf 
eden tüf ve perlit gibi taşların kullanıldığı bu tür tarım yöntemi olarak ifade edilmektedir. 

Türkiye'de topraksız tarım yapılmasına ilişkin başlatılan çalışmalardaki ana unsur volkanik 
kayalarla kaplı verimsiz arazinin, perlit ve tüflerin bol miktarda bulunduğunu tespit edilen 
Adana bölgesinde hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. 

Volkanik kaya varlığı açısından fakir konumda olması nedeniyle, topraksız tarımda dışa 
bağımlı bir ülke konumunda olan ülkemizde topraksız tarımda kullanılacak olan volkanik kaya 
açığını büyük oranda Adana'dan gidermesinin mümkün olduğu yapılan incelemelerde tespit 
edilmiştir. 

Dış pazar odaklı tarımsal üretim, tarımsal sanayi dışında üretimi geliştirmeye dönük Ar-Ge 
çalışmaları yapılacak  nitelikte olması öngörülen “Organize Tarım Bölgesi” kavramı Ankara’nın 
tarımsal alanda öncü örnek rolü üstlenebilmesi bakımından önem kazanmaktadır. 

Ankara’da önemli tarım havzalarında yapılan tarımsal üretiminde değerlendirilebileceği bu 
alanla planlama çalışmasında Kalecik, Elmadağ ve Çubuk bölgelerinde Sanayi alanları ile 
entegrasyonun sağlanabileceği bir konumda önerilmiştir. 

Organize Hayvancılık Bölgeleri 

Ankara Đlinin büyük baş hayvan varlığının % 47’sini yerli ırklar, % 53’ünü ise kültür ve kültür 
melezi ırklar oluşturmaktadır. Koyun varlığının ise % 70’i yerli ırktandır. Bunların hızla yüksek 
verimli ırklara dönüştürülmesi gerekmektedir. Sosyo ekonomik düzeyi düşük olan 
yetiştiricilerin üretim aşamasında bilinçsizlikleri ve ekonomik yetersizlikleri sorunlara yol 
açmakta verim kayıplarını artırmaktadır. 

Hayvancılık sektörünün girdilerinin % 70’ni yem oluşturmaktadır. Ancak ülkemizde olduğu 
gibi Ankara’da da yem bitkileri üretimi yetersizdir. Meraların da sınırlandırılması ve ıslahı 
yapılmamıştır. Meraların % 90’a yakın kısmı düşük vasıflıdır. Yem bitkileri ekiliş alanlarının 
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artırılması ve var olan mera alanlarının hızla ıslah edilmesi hayvancılığın gelişmesinde önemli 
bir eksikliği giderecektir.  

Ankara’da özellikle II Alt Bölgede besicilik yapılmaktadır. Fakat pazarda talep darlığı ve 
istikrarın sağlanamaması nedeniyle besi sığırı işletmeleri düşük kapasite ile çalışmaktadır. 
140.000 baş civarında olan kapasite doluluk oranı % 40 civarındadır. 

Kanatlı sektöründe de yem fiyatlarından kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır. Kanatlı 
yeminde yüksek düzeyde dışa bağımlılık söz konusudur. Üretim fazlalığı ve yem 
hammaddeleri üretiminin eksikliği nedeniyle fiyatlar dengelenememektedir. 

Đnsan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilerek, bulaşıcı ve salgın hastalıklar yönünden gerekli 
fenni ve idari tedbirler alınarak küçük ve büyükbaş hayvan türlerinin beslenmesi, üretilmesi, 
geliştirilmesi ve diğer her türlü faaliyetler ile ekonomik değere sahip hale getirilmesi amacıyla 
Organize Hayvancılık bölgeleri ayrılmıştır. 

Bu alanlar 5216 sayılı yasa ile mahalle statüsüne dönüşen ancak planlama çalışmasında kırsal 
karakterlerinin devam edeceği öngörülen yerleşim yerlerinin ekonomik yaşantısının birer odak 
noktaları olarak ele alınmış Oyaca, Bala, Kazan-Yassıören,Emirler, Çubuk-Mutlu, Akyurt-
Çardakbağı, Sincan-Anayurt bölgelerinde organize hayvancılık bölgeleri kurulması önerilmiştir. 

Organize Hayvancılık Bölgelerine ilişkin yapılacak olan planlama çalışmalarında; en az 300 m. 
mesafeli “Karantina Bölgesi” oluşturulmalı, bölgeye giriş çıkışlar mümkün mertebe tek 
noktadan sağlanmalı, bölgedeki kontrol ve dezenfektasyonu sağlamak üzere giriş ve çıkışlara 
gerek araçlar gerekse insanlar için “Kontrol ve Dezenfektasyon Merkezi” planlanmalıdır. 

6.1.5.4. Tarımsal Sulama Alanları 

Devlet Su Đşleri Genel Müdürlüğü V Bölge Müdürlüğünce hazırlanan ve 1/25.000 ölçekli 
Ankara Büyükşehir Belediye  ve Mücavir alanları bütününe yönelik üst ölçek planlama 
çalışmalarında veri  olarak anılan 2006 yılı Program-Bütçe Toplantısı Taktim Raporunda; 
Ankara Đli su, toprak kaynakları ve hidroelektrik enerji potansiyelleri başlığı altında  ilin 
toplam su potansiyeli; Sakarya Nehri, Kızılırmak Nehri ve Peçeneközü çayından oluşan Yer 
üstü suyu kaynakları ile yeraltısuyu (ildeki toplam emniyetli rezerv) kaynakları olmak üzere 
5.505.5 hm3/yıl,  toplam su yüzeyi ise 73435.2 ha olarak belirtilmektedir. Ankara Đlindeki 
73435,2 ha.lık toplam su yüzeyinin Mogan, Eymir Gölleri, Çubuk 1 ve 2,  Kayaş-Bayındır, 
Kurtboğazı, Asartepe, Kesikköprü barajları ile Ayaş-Çanıllı, Çubuk-Kızılca ve Kösrelik, 
Çankaya-Yağlıpınar, Yenimahalle-Susuz, Kızılcahamam-Geçtepe, Đğdir, Aşağıkaraören, Kazan-
Örencik Göletleri Büyükşehir Belediye Sınırları içerisinde yer almaktadır. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan etüd sonuçlarına göre; 1059438 ha olarak 
belirtilen tarıma elverişli arazilerin 1251333 ha’lık kısmının sulanabilir arazi konumunda 
olduğu rapor edilmiştir. Devlet Su Đşleri Genel Müdürlüğünce yapılan Etüt sonuçlarına göre 
ise; etüt edilen 182816 ha’lık arazinin 160295 ha.lık  kısmının sulamaya elverişli alan olduğu, 
bu alanın ise  113866 ha.lık kısmının ekonomik olarak sulanabilir arazi  olduğu sonucuna 
varılmıştır. 

Đşletmede Olan Sulama Tesisleri     

Devlet Su Đşleri V Bölge Müdürlüğünce 1971-1973 yıllarında işletmeye açılan Akıncı (Mürted 
Ovası) sulaması (2800 ha), 1970-1985 yıllarında işletmeye açılan Kalecik Pompaj Sulaması 
(600 ha) olmak üzere Büyükşehir Belediye Sınırları içerisinde 3400 ha’lık net alanın sulaması 
yapılmaktadır. Devlet Su Đşleri Genel Müdürlüğünün raporunda işletmede olan tesislerle ilgili 
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darboğazlar belirtilerek bu darboğazların aşılması için alınması gerekli önlemlerin altı 
çizilmiştir. 2023 yılı projeksiyonlu 1/25000 ölçekli üst ölçek planlama çalışmasında DSĐ 
raporunda belirtilen mevcut sulama alanlarına yönelik önerilerin plan karalarına yansıtılması 
hedeflenmektedir. 

Akıncı Sulaması ; DSĐ raporunda tesisin fiziki yapısında  darboğaz ve sorun mevcut olmadığı, 
Kurtboğazı barajına depolanan suyun Ankara Đli Đçme suyuna tahsisi nedeniyle ancak çok 
yıllık bitkilerin bulunduğu 600 ha. alana kısıtlı su verilebildiği, bu nedenle sulamanın 
gelişmesinin teşvik edilemediği belirtilerek, sulama için her yıl yeterli oranda sulama suyu  
tahsisatı yapılmadığının üzerinde durulmakta, sulanan sahanın meskun  alana dönüşmesi 
nedeniyle sulama alanının 3500 ha.dan 2800 ha’a düştüğü rapor edilmektedir. 

DSĐ raporunda belirtilen bu durum, Ankara’nın verimli tarım havzalarından olan Mürted 
ovasında sürdürülen tarımsal faaliyetler açısından önem arz etmektedir. Sulama  sahan 
içerisinde yer alan Kazan Đlçe merkezinin kentsel arazi kullanımına yönelik baskılar sonucunda 
sulama projesi alanının yaklaşık 700 ha.lık kısmının tarımsal üretime kısıtlılığın olduğu 
dolayısıyla Kazan için yapılacak olan planlama çalışmalarında sulama sahasını daha küçültücü 
baskılar  ortadan kaldıracak yöntemlerin araştırılması ve  uygulamaya konulması üst ölçek 
planlama çalışmasında üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konu arz etmektedir. 

Halen inşaa edilmekte olan Kavşakkaya Barajının planlama dönemi içerisinde  depo baraj 
olarak devreye girmesi ve bu barajda tutulan suyun isale hattı ile Kurtboğazı barajına  
aktarılması ile raporda belirtilen tarımsal sulamaya ilişkin kısıtlılıkların giderilmesi 
beklenmektedir. 

Kalecik Pompaj sulaması; DSĐ raporunun bu tesisle ilgili  darboğaz ve öneriler kısmında ise; 
Pompaj sulaması nedeniyle tesisin elektrik ve diğer işletme giderlerinin yüksek olması sulama 
maliyeti artırmakta ve durumda sulamanın gelişimini engellemektedir.  Ayrıca sulama 
sahasının Kalecik Đlçe merkezine  sınır olan 30 ha.lık kısmı imar planı içine alınarak meskun 
alana dönüşmüştür denilmektedir. 

Mürted Ovası sulaması için belirlenen koşulların Kalecik pompaj sulaması için de geçerli 
olduğu  (-ki özellikle sulama sahasının kentsel alan kullanımı baskısı altında olması)  farklı 
yetki alanlarına sahip kurumlar oranında koordinasyon olmaması sonucunu doğurmaktadır. 

Bir başka ifadeyle devlete ait bir kurum tarafından yapılan yatırım neticesinde sulu tarıma 
açılan tarım arazilerinin Belediyelerce gerek ilgili kurumlar yapılan imar planları neticesinde 
kentsel arsaya dönüştürülmesi yapılan zaman içerisinde ortadan kalkmasına yol açabilecek 
süreci tetiklemektedir. 

Burada altı çizilmesi geren konu DSĐ tarafından yapılan sulama yatırımlarının uzun ömürlü 
olmasının  sağlanması diğer bir ifadeyle  tarımsal üretime olan doğrudan etkisi bulunması 
nedeniyle sulama alanlarının tarım dışı amaçlı kullanımları özendirecek planlama kararlarının 
gözden geçirilmesi ve bu sürecin tarım alanlarının ve sulama sahalarının korunması yönünde 
iyileştirilmesi zorunluluğunun bulunmasıdır. 

Bu temel yaklaşım Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları bütününe yönelik üst ölçek planlama 
çalışmalarının temel kurgusu oluşturmaktadır. Ve sulama alanlarının korunması ile bu alanı 
baskı altında  tutabilecek kentsel arazi kullanımlarına müdahale edilmesi yönünde plan 
kararları üretilmesine esas teşkil etmektedir. 

Proje Aşamasındaki Sulama Sistemleri; 
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DSĐ tarafından ön inceleme (inkişaf) ve/veya Master Planı tamamlanan 77919 ha.lık  sulama 
projesinin Ankara Çayı projesi (15591 ha) ile Kızılırmak-Balaban Projesi (11443 ha.) ile DSĐ 
tarafından planlanması tamamlanan 2399 ha.lık alanın Karşıyaka  Barajı  (1200 ha.) ve proje 
aşamasında olan Kalecik Projesi Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde  ve üst ölçek planlama 
alanı kapsamında yer almaktadır. 

Ankara Çayı Sulama Projesi; Ankara Çayı-Ova Çayı birleşim noktalarından itibaren 
başlamak üzere projelendirilen Ankara Çayı  sulaması üzerinde Kesiktaş (Esenkent) ve 
Sakarya Regülatörleri ile  Polatlı Köylerine ait 15591 ha (brüt) arazinin sulanması amaçlanan 
projenin Kesiktaş (Esenkent) Regülatörü vasıtası ile sulanması öngörülen 9456 ha (brüt) 
kısmı Büyükşehir sınırları içerisinde yer almakta ve Sincan-Yenikent yerleşimlerinin güneyi ile 
Temelli’nin kuzeyindeki tarım arazilerinin sulanması öngörülmektedir. 

Söz konusu proje  sahası içerisinde özellikle Temelli-Malıköy bölgesinde bulunan Organize 
Sanayi Bölgeleri ile kentsel arazi kullanımı taleplerinin yoğunlaştığı bölgede mevcut  plan 
kararlarının gözden geçirilmesi ve sulama projesine oluşturacağı olumsuzlukların 
giderilmesine öncelik verilmesi hususları üst ölçek plan kararları üretilmesi sürecinde ön plana 
çıkmıştır. 

Kızılırmak-Balaban Projesi;  Tamamı Büyükşehir sınırları içerisinde yer alan proje ile Bala 
ve Elmadağ  ilçelerine ait köylerin 11443 ha.lık tarım alanının sulanması amaçlanmaktadır. Bu 
proje kapsamında Söğütözü, Gök, Miskince ve Balaban dereleri üzerinde Evciler (615 ha), 
Süleymanlı (615 ha.), Çavuşlu (875 ha) ve Çukurcak  (8747 ha) Barajları ile Karapınar 
Regülatörü (591 ha) ve sulama tesislerinin inşaa edilmesi öngörülmektedir.  

Proje kapsamındaki alan halen tarımsal amaçla kullanılmaktadır. Bu sulama projesi 
kapsamındaki alanın, özellikle Bala ve çevresinde yer alan alçı taşı ocaklarında elde  edilen 
ham maddesinin Ankara pazarına sunumu  için Alçı Fabrikalarının yer seçimi için cazip olması 
nedeniyle projenin hayata geçirilmesi halinde sulanması öngörülen alanların sanayi tesisleri 
olarak kullanılması ve projenin gereklerinin tam manasıyla hayata geçirilememesi gibi 
endişeleri beraberinde getirmektedir. 

Üst ölçek planlama çalışmaları kapsamında  sulama projesinin Ankara Bala yolu üzerindeki 
alanlarda, plansızlıkla  beraber piyasa koşullarının oluşturduğu alçı fabrikası ve benzeri 
faaliyetlere ilişkin sanayi kullanımlarına yönelik taleplerin,  sulama alanı kapsamı dışındaki 
alanlara ve özellikle Mahmatlı bölgesinde öngörülen sanayi odağına yönlendirilmesi planlama 
kararı olarak ortaya konulmuştur. 

Çubuk Projesi-Karşıyaka Barajı tamamı Büyükşehir sınırları kapsamında kalan proje ile sirkeli 
Çayı üzerinde inşaa edilmesi öngörülen Karşıyaka Barajı ile  1200 ha (brüt) alanın yüksek 
basınçlı sistem (yağmurlama) ile sulanması projelendirilmektedir. 

Sulama sahası kapsamında kalan Esenboğa Belediyesine ait imar planlarının revizyonuna 
ilişkin üst ölçek planlama kararları üretilmiş olup, yapılacak olan plan revizyonu ile, bir kısmı 
imarlı  hale getirilmiş olan sulama sahasının uzun vadeli kullanıma olanak sağlanması 
amaçlanmıştır. Ayrıca Melikşah ve civarındaki termal turizme yönelik  eğilimler sulama sahası 
ve dolayısıyla tarım alanlarının amacı dışı kullanımını önemli ölçüde etkileyecek kısıtlılıklar 
olarak değerlendirilmektedir. Bu yöndeki taleplerin tarımsal arazileri ve sulama projesine olan 
olumsuz etkisini bertaraf edecek tedbirlerin alınması zorunluluğu bulunmaktadır. 

Kalecik Projesi: Kaleciğin batısında Uludere üzerinde inşaa edilmesi öngörülen Kalecik 
Barajı ile 2000 ha (brüt) alanın yüksek basınçlı sistem (yağmurlama) ile sulanması 
hedeflenmektedir. 
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Kalecik Barajı ile sulama ve ıslah tesisleri ile Kızılırmak ile Kalecik arasında kalan  verimli tarım 
arazilerin sulanması ve  ürün kalitesi/çeşitliliğinin artırılması hedeflenen projenin 
gerçekleştirilebilmesi ve proje gereklerinin  tam olarak yerine getirilmesi yönünde Kalecikte 
üretilecek tarımsal ürünlerin değerlendirilebileceği Tarımsal sanayi bölgesi sulama sahası 
dışında kalan bölgede Çankırı Ankara yolu üzerinde konumlandırılmıştır. 

Tarımsal Sulama Alanlarında Koordinasyon Sağlanması 

5216 sayılı Yasa ile belirtilen 50 km. lik yarıçaplı Belediye sınırları kapsamında kentsel alanlar 
bulunmasının yanısıra belediye yetki ve sorumluluğuna verilen alanın çoğunluğunu tarım 
alanları oluşturmaktadır. Yana ile Belediye yetkisine verilen tarım alanların da verimliliği 
artırmak üzere DSĐ tarafından sulama projelerinin hayata geçirilmesi zorunluluğu  
bulunmakta birlikte yasa koyucunun bütün farklı uzmanlık alanlarına giren konularda 
belediyelerce izlenecek yöntemler konusunda bir hüküm getirmemiş olması uygulamayı 
zorlaştırıcı unsurlar olarak  ortaya çıkmaktadır. 

Büyükşehir Belediyelerinin su ve altyapı konularında uzmanlaşmış birimleri bulunmakla 
birlikte  yasa ile gerek belediyenin uzman kuruluşu ile Devlete ait uzman kuruluş olan DSĐ 
arasında yetkilerin kullanılması ayrımı bulunmaması bu kurumlar arasında koordinasyon ve  
işbirliğinin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Aynı zamanda sulama proje sahalarında kalan arazilerle ilgili olarak 3083 sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri  
uyarınca toprağın verimli şekilde işletilmesi, işletilmesinin  korunması, birim alandan azami 
ekonomik verimin  alınması, tarım ürünlerinin sürekli olarak artırılmasını, değerlendirilmesini 
ve buralarda istihdam imkanlarının artırılması, yeterli toprağın bulunmayan ve topraksız 
çiftçilerin zirai aile işletmeleri kurabilmeleri  için devletin mülkiyetinde bulunan topraklarla 
topraklandırılmalarını, denetlendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlamak, ekonomik üretime 
imkan vermeyecek şekilde parçalanmış tarım topraklarının gerektiğinde ve  imkanlar 
ölçüsünde genişletilmesi suretiyle toplulaştırılmasını, tarım arazisinin ailenin geçimini 
sağlamaya ve aile iş gücünü değerlendirmeye yeterli  olmayacak derecede parçalanmasını ve 
küçültülmesini önlemek gibi sadece belediye imkanları ile karşılanması mümkün olmayan 
farklı uzmanlık, yetki ve finansal kaynaklara ihtiyaç duyulan işlemlerin ve hizmetlerin 
yürütülmesi gerekmektedir. 

Sulama projelerinin Yasalarla belirlenmiş yetki  ve sorumluluklar çerçevesinde hayata 
geçirilmesi ve   tarımsal kullanımın sağlanabilmesi açısından 5216  sayılı Yasa da çok üzerinde 
durulmayan, sadece belediyecilik alanında  hizmetlerin yerine getirilmesi yönünde 
yetkilendirilerek Büyükşehirlerin bu alanlarda uzmanlaşmış ve özellikle özel yasalarla 
yetkilendirilecek finansal açıdan güçlendirilmiş uzman kurum/ kuruluşlarla işbirliği/ 
koordinasyon sağlanması gerekliliğinden hareketle bu yönde planlama kararları üretilmiş, 
plan hükümlerinin Tarımsal sulama alanları başlığı altında ifadelendirilmiştir. 
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Şekil 6. 3. : DSĐ Tarafından Đşletilen ve Projelendirilen Sulama Alanları 
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6.2. SANAYĐ 

6.2.1. ANKARA’DA SANAYĐ SEKTÖRÜNÜN YAPISAL ANALĐZĐ 

ANKARA’DA SANAYĐNĐN GELĐŞĐM SÜRECĐN KISA DEĞERLENDĐRMESĐ  

Başkent Ankara üç milyonu aşmış nüfusuyla ülke için çok önemli bir emek ve tüketim pazarıdır. 
Kentte, bir yandan başkentlikle ilgili faaliyetler ile eğitim ve sağlık hizmetlerindeki yoğunlaşmalar; 
öte yandan da metropoliten alanda oluşmuş teknik altyapı olanakları, sanayinin gelişmesinde önemli 
bir belirleyici ve potansiyel olarak rol oynamaktadır. Tarihsel süreç içinde sanayinin göreli önemi 
yavaş da olsa artmış, ama kentin istihdam bünyesinde köklü dönüşümlere yol açamamış 
görünmektedir.  

Cumhuriyet Öncesi 

Ankara’da 1892 yılında Đstanbul ile demiryolu bağlantısının kurulması sonucu kentsel faaliyetlerin 
yerseçiminde, demiryolu ve istasyon yeni bir belirleyici olarak ortaya çıkmıştır. Kurtuluş Savaşı’nda 
Ankara'nın savaş karargahı haline gelmesi, istasyonun batısında Đmalat-ı Harbiye'nin (daha sonra 
Askeri Fabrikalar Müdürlüğü ve M.K.E.K. adını alan) kurulması ve 1921 yılında Eskişehir'deki silah 
tezgahlarının buraya taşınması, Ankara'da sanayinin nüvesini oluşturmuştur. Bunun dışında bir 
sanayi yoğunlaşması gözlenmemiştir. 

Erken Cumhuriyet Dönemi 

Cumhuriyetin kuruluşundan çok partili dönem ve 1950’li yıllara kadar olan dönemde, ilk bakışta 
Ankara'nın ülkenin başkenti ve siyasal karar merkezi olması, savunma sanayinin gelişimini 
hızlandırmıştır. Ankara nüfusunun yeni bir başkent olarak hızla artması ve devletin örgütlenmesi 
sonucu inşaat sektörü de bu dönemden itibaren kentin en önemli gelişme sektörlerinden biri olarak 
ön plana çıkmaktadır. Bu ilk dönem hızlı kentleşme ve gelişme süreci, elektrik, havagazı vb. kentsel 
altyapı hizmetlerinin canlanmasına da yol açmış, ancak sanayi gelişimin ülke geneliyle birlikte ele 
alındığında bir patlama gerçekleştirmesine neden olmamıştır. Jansen Planı döneminde ulaşım 
kolaylığı ve egemen rüzgarların yönü, endüstri alanlarının seçiminde önemli olmuş, kentin 
batısındaki istasyon civarı bu anlamda bir odak halinde tasarlanmıştır. Demiryolu güzergahına 
yakınlık etkisinde, Gazi Çiftliği ile Maltepe'de sanayi gelişmeleri oluşmuştur. Küçük özel kesim sanayi 
girişimlerinin ise Ulus merkezi ve çevresinde planlama kararları dışında kendiliğinden geliştiği 
görülmüştür. 

 1950 – 1980 Dönemi 

Erken Cumhuriyet dönemi sanayilerinin gelişmesi ve kamu kesimi sanayi yatırımlarının sürmesine, 
1950 yılından sonra küçük sanayi alanında kooperatiflerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Ülkenin 
yeni gelişme modeli olarak seçtiği Đthal ikameci sanayiler, Yücel-Uybadin Planı'ndaki çevre yolunun 
açılıp, kent içindeki erişilebilirlik ilişkilerini değiştirmesinde etken olmuştur. Bu dönemin ayırt edici 
özelliği, istihdamın sanayi alt sektörlerine dağılımından çok, devlet sektörünün önemini olmasa bile 
hareketliliğini kaybederek özel sektörün ön plana çıkması olarak ifade edilebilir. Yeni-Büyük-Ata-
Demir ve Siteler gibi Küçük Sanayi Sitelerinin bilinçli bir politika ile geliştirilerek yaygınlaşması da bu 
döneme rastlamaktadır. 

 1980 Sonrası 

1990 Ankara Nazım Planı’nın hazırlık döneminde verilmiş ilke kararları etkisinde bir gelişmenin 
görüldüğü 1970 yılların ortalarından 1980’li yılların ortalarına kadar olan dönemde, sanayi 
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gelişimindeki kamu yatırımlarının ağırlık ve etkisi sürüyor görünmektedir. 1980 sonrası dönem 
serbestleşme hareketleri ve yatırımların teşvik edilmesi ile ön plana çıkmakta, sanayi tesislerinin 
korunması gerekli alan ve bölgelerde dahi yer seçebilmesi ile kendisini göstermektedir. Ankara’da 
bu anlamda Çubuk ve Kazan ovalarında, ve Çubuk 1 barajı su toplama havzasında böylesi 
gelişmelere konu olmuştur. Bu süreci hazırlayan bir çok etmenlerin kentsel mekanda 1990’lı 
yıllardan itibaren önemli yansıma ve sorunları kendisini göstermiştir. Sanayinin bu kontrolsüz ve hızlı 
gelişimi, Pursaklar-Saray-Altınova belde belediyeleri ile Akyurt çevresindeki yoğunlaşma ve 
bozulmaların da hazırlayıcısı görünmektedir. 

Bu dönemde yürürlükte bulunan, 1990 Nazım Planı, Ankara’yı bir sanayi kenti niteliği ile 
öngörmemiş, özel sektör yatırımlarının artışına yönelik eğilimleri yönlendirebilmek amacıyla, daha 
çok bölgesel tüketime dönük imalat kolları ile vasıflı işgücü kullanan, ulaşım masraflarından 
etkilenmeyen hafif fakat değerli sanayi kollarının gelişebileceği, kamu sektöründe ise savunma 
araçları imalatına yönelik kuruluşların Ankara'yı seçebileceği, ayrıca mevcut kuruluşların 
genişlemesi, genel müdürlüklerin imalat, bakım, onarım atölyelerinin de kamu sektörünü 
geliştireceği yönünde kararlar üretmiştir.  

1990 Ankara Nazım Planında yeni sanayi alanları demiryolu da dikkate alınarak, Doğu-Batı aksında 
(Elmadağ-Temelli, Osmaniye-Sincan) ağırlıklı olarak önerilmiştir. Esenboğa'da havayolu ulaşımı ile 
ilişkilenen teknoloji yoğun olması öngörülmüş bir sanayi gelişimi önerilmiştir. Batı Koridoru için ise, 
küçük sanayi nitelikli sitelerin yoğunlaşması Yenimahalle ilçesi Macunköy çevresi için verilen 
kararlardandır. Yine Yenimahalle ilçesinde günümüzün OSTĐM ve çevresinde oluşan eğilimleri ile 
Sincan Organize Sanayi Bölgesi, bu planın kararları ile hayata geçmiştir. 

Ayrıca, Ankara metropoliten alanın sanayisinin diğer bir kısmını, Ankara etrafındaki 75-80 km 
yarıçaplı halkada yer alan kentsel yerleşmelerdeki sanayiler oluşturmuştur. Bu yerleşmeler Elmadağ, 
Keskin, Kırıkkale, Polatlı, Kızılcahamam, Beypazarı ve Şereflikoçhisar'dır. Bu yerleşmelerde 
metropoliten alana referansla değerlendirilebilecek üç türlü sanayi bulunmaktadır. 

o Gerçekte Ankara sanayisi olup, metropoliten ölçekte desantralize olmuş 
sanayiler; Fabrikalar bu yerleşmelerde bulunmasına ve gerekli emeği bu yerleşme ve 
hinterlandından sağlamasına karşılık temel karar birimleri uzun süre Ankara'da bulunmuş 
ancak son dönemde bulundukları yerelden kurdukları ilişkileri güçlenen sanayilerdir. 
(Elmadağ ve Kırıkkale'deki silah sanayileri, Polatlı yolunda kurulan Hema ve Soyut 
fabrikaları gibi). 

o Metropoliten ölçekte bu kentte belli bir alanda uzmanlaşmış sanayiler; Bu tür 
sanayiler bu yerleşmelerde yer alan ama Ankara'da yeterince gelişmemiş sanayilerdir. 
(Kırıkkale ve Polatlı'daki tarımsal alet ve makine yapımı fabrikaları gibi). 

o Kentin kendi gereksinimlerine dönük olan sanayilerdir. (Kentlerdeki küçük sanayi 
sitelerinde ya da kent iş merkezinin çevresinde yer alanlar). 

1990’lı Yılların Đkinci Yarısı 

Đletişim ve ulaşım teknolojilerinin hızla geliştiği ve bunlara yönelik altyapıların kentsel bölge içinde 
yoğunlaşmaya başladığı bu dönem, bir yandan Ankara’da gelişen sanayinin teknoloji yoğun nitelik 
ve derinliğinde açılımlar yaratmış, diğer yandan da kentsel yayılma ve saçaklanmanın sonurgusu 
olarak kent çevresinde bir dizi organize sanayi yerseçiminin yapılmasını beraberinde getirmiştir. Bu 
döneme kadar Sincan Organize Sanayi Bölgesi (O.S.B) dışında organize sanayi yerseçiminin 
bulunmadığı Ankara’da bir yandan ülkesel anlamda özendirilen organize nitelikli sanayiler, diğer 
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yandan O.S.B.’lere önemli ayrıcalıklar tanımlayan 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve 
öte taraftan da yatırım teşviklerinin Büyükşehir belediye sınırları dışında veriliyor olması gibi 
sebeplerle, hem Ankara Büyükşehir Belediye Sınırı dışında sanayi yerseçimleri yoğunlaşmış, hem de 
organize sanayi yerseçim taleplerinde önemli bir patlama yaşanmıştır.  

Büyükşehir belediyesi sınırı dışında bulunmanın sunduğu teşvik cazibesi, Esenboğa yolu aksında 
kurulan ve Büyükşehir bütününde bağımsız işleyen belde belediyeleri sınırları içindeki sanayileşme 
eğilimlerinde etken olurken, O.S.B’lere verilen ayrıcalıklar ise, organize nitelikle sanayi yerseçimlerini 
yönlendirmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı’nın göstergeleri içinde ülkede en fazla organize sanayi 
parseli bulunan kent olarak Ankara’nın işaret edilmesine karşın imalat sanayi göstergeleri içinde 
Ankara’nın ülke genelinde ortalarda yer alan konumu ve sanayinin sektörel dağılım içinden aldığı 
payın %14’ler seviyesinde durağan bir seyir izlemesi, teknoloji yoğun sanayi gelişimi yönündeki 
eğilimden çok, yer seçen ve üretilen sanayi parsellerinde umulan üretim ve faaliyetin 
gerçekleşmediğini düşündürtmektedir. Bu dönem sanayi gelişimlerinin artan teknoloji kullanımı ve 
madencilik-istihraç sanayindeki gelişimlerle de öne çıktığı ifade edilebilir. 

SANAYĐNĐN YAPISAL ANALĐZĐ 

Ülkenin ikinci büyük kenti Ankara, sanayi kenti olarak nitelendirilemeyecek bir nitelik taşısa da, 
kentteki sanayi tesislerinin niteliği, üretim kapasitesi ve gelişme eğilimleri, ülke sanayisi için de 
büyük önem taşımaktadır. Kentteki sanayi sektörü, alt sektörleri bazında incelendiğinde, en yoğun 
işgücünün orman ürünleri ve mobilya sanayinde görüldüğü anlaşılmaktadır. 1990-2000 döneminde 
bir gerilemenin yaşandığı bu sektör, 1990’da kentin en önemli sanayi kolu iken, 2000 yılında ilk 
sıraya metal eşya, makine teçhizat sanayinin geçtiği görülmektedir. Orman ürünleri sektörün 
kentsel mekan içindeki en önemli karşılığının Siteler ve yakın çevresinde bulunduğu, makine 
teçhizat sanayi için ise, Ostim, Đvedik organize küçük sanayi siteleri ve çevresindeki gelişmeler ile 
Đstanbul Yolu koridorundaki yoğunlaşmaların etkili olduğu ifade edilebilir. Bu sektörleri,1985 sonrası 
hızla yükselen, dokuma giyim ve deri sanayi izliyor görünmektedir. Bu sektördeki en temel 
işgücünün ise, merkezi iş alanı saçakları ile, ana ulaşım koridorlarında oluşan tesislerde mekansal 
karşılık bulduğu görülmektedir. Diğer imalat sanayi ve orman ürünleri sanayi dışındaki sektörlerin 
tümünde son 10 yılda bir artış olmakla birlikte, bu artış içinde, kimya, petrol kömür ile taş ve 
toprağa dayalı sanayilerdeki hareketlenme dikkat çekmektedir (Tablo 6.14). 

Tablo 6.14. : Ankara Đli Yıllara Göre Đmalat Sanayinde Çalışan Nüfusun Sektörel Dağılımı 

1970 1975 1980 1985 1990
SEKTÖRLER

FAAL 
NÜFUS

ORAN
FAAL 

NÜFUS
ORAN

FAAL 
NÜFUS

ORAN
FAAL 

NÜFUS
ORAN

FAAL 
NÜFUS

ORAN
FAAL 

NÜFUS
ORAN

GIDA ĐÇKĐ VE TÜTÜN 11430 0,148 22962 0,173 19030 0,155 19374 0,141 19427 0,136 18089 0,109

DOKUMA, GĐYĐM VE DERĐ 19177 0,249 25618 0,193 15087 0,123 14741 0,108 19040 0,133 25072 0,151

ORMAN ÜRÜNLERĐ VE MOB. 12256 0,159 23003 0,173 28248 0,230 29404 0,215 40355 0,282 37765 0,228

KAĞIT, KAĞIT ÜRÜN 4257 0,055 10924 0,082 4917 0,040 6651 0,049 8755 0,061 11073 0,067

KĐMYA, PETROL, KÖMÜR 4658 0,060 4309 0,032 6553 0,053 6679 0,049 5847 0,041 10838 0,065

TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI 3279 0,043 4141 0,031 5505 0,045 5181 0,038 5976 0,042 8908 0,054

METAL ANA SANAYĐ 3891 0,050 3186 0,024 5733 0,047 5863 0,043 3232 0,023 4499 0,027

METAL EŞYA MAK. VE TEÇH. 14056 0,182 32086 0,241 34833 0,283 47339 0,346 37973 0,266 48155 0,290

DĐĞER ĐMALAT SANAYĐ 4055 0,053 6831 0,051 2999 0,024 1704 0,012 2361 0,017 1404 0,008

ANKARA TOPLAMI 77059 1,000 133060 1,000 122905 1,000 136936 1,000 142966 1,000 165803 1,000

2000

Kaynak: DĐE, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri 
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Sanayi işyeri sayılarının irdelenmesi sonucunda, 1985 yılı itibariyle Ankara Đlinde bulunan 11362 
sanayi işyeri sayısı 1992 yılında 12829’a yükseldiği, bu artış eğiliminin son on yılda da sürdüğü 
görülmüştür. 1985 yılında sanayi işyerlerinden orta ve büyük sanayi grubunda bulunan (10+) %6.7 
işyeri, iş gücünün %64.4’ünü oluşturmaktadır. 1992 yılında ise, %5.3’e düşen orta ve büyük 
sınıfındaki işyeri, iş gücünün % 51.6’ sını istihdam etmektedir. 1985 yılında küçük sanayi grubunda 
bulunan (1-9) %93.3 işyeri, işgücünün % 35.6’sını, 1992 yılında ise % 94.7’ ye yükselen işyeri, 
işgücünün %48.4’ünü istihdam etmektedir. 1985 yılında Ankara Đlindeki sanayi işyerlerinin %83’ü, 
toplam işgücünün ise % 74.6’sı Ankara Büyükşehir Belediyesi kapsamındaki ilçelerde kalmaktadır. 
Bu oranlar 1992 yılında işyerlerinde % 91.6’ya işgücünde ise % 83.6’ya ulaşmıştır. Tüm bu oranlar 
Ankara’da küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin sayı ve oluşturduğu işgücü kapasitesinin 
ülkesel eğilimlere koşut olarak arttığını göstermekte, kentteki sanayi yoğunlaşmasının ana 
yoğunluğunun, kent bütünü olarak tanımlanan 8 ilçe çevresinde bulunduğuna işaret etmektedir. 

DĐE 1985 ve 1992 yılı Sanayi Đstatistikleri irdelendiğinde, 1985-1992 yıllarında da en çok işyerinin ve 
işgücünün istihdam edildiği ilçelerin Altındağ, Çankaya, Yenimahalle olduğu görülmektedir. Küçük 
ve orta ölçekli işletmeler bazında Altındağ Đlçesi ön plana çıkarken, büyük işletmelerin ise, 
Yenimahalle, Akyurt ve Kazan Đlçelerinde yoğunlaştığı gözlenmektedir. 

DĐE, 1994 Yılı Sanayi Verilerine göre; Ankara Đli ve Büyükşehir Belediyesi kapsamındaki ilçelerde 
sanayi kuruluşlarındaki işgücü ve işyeri sayısı, sanayi alt grupları, işletme büyüklükleri ve ilçelere 
göre dağılımı incelendiğinde; metal eşya, orman, gıda ve dokumanın en baskın sanayi alt grupları 
olduğu; işyeri sayısının küçük (1-9) ve orta (10-24) ölçekli işletmelerde, işgücü sayısının ise sırasıyla 
küçük (1-9) ve büyük (özellikle 200 +) ölçekli işletmelerde yoğunlaştığı; Altındağ, Yenimahalle ve 
Çankaya Đlçelerinin en yoğun işyeri ve işgücü sayısına sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

SANAYĐ SEKTÖRÜ ALT KOLLARINDA YOĞUNLAŞMA 

Ankara’da sanayi sektörü alt kollarının yıllara göre yoğunlaşma oranları incelendiğinde; gerek 
istihraç ve gerekse imalat sanayinde ülke genelinden daha yoğun olmayan, ülke ortalamasına yakın 
bir yoğunlaşma göze çarpmaktadır. Đstihraç sanayindeki düzenli artış, 2000 yılı itibariyle bu 
sektördeki yoğunlaşmayı, imalat sanayinin önüne geçirmiş görünmektedir. Đmalat sanayi 
yoğunlaşması ise, düzenli olarak azalıyor görünmekte ve ilk kez 2000 yılında ülke ortalamasının 
altında gerçekleşmektedir (Tablo 6.15). 

Tablo 6.15. : Ankara Đlinde Sanayi Sektörünün Yoğunlaşma Oranlarına Göre Sıralanması 

SEKTÖRLER 1970 1975 1980 1985 1990 2000 

ĐSTĐHRAÇ 0.470 0.581 0.617 0.604 0.776 0.963 

ĐMALAT SANAYĐ 1.233 1.634 1.208 1.181 1.089 0.954 

Kaynak: D.Đ.E. Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri 

Sanayi Sektörü alt kolları kendi içinde incelendiğinde; toplam yoğunlaşma oranı ülkenin altında 
bulunan imalat sanayi yapısına karşın orman ürünleri sanayi başta olmak üzere, kağıt ve metal eşya 
sanayilerinde de yoğunlaşmalar göze çarpmaktadır. Buna karşın, emek yoğun sanayi kolları olarak 
bilinen ve çok fazla istihdam kapasitesi yaratabilen sektörler olarak ön plana çıkan, dokuma-tekstil 
ve gıda sanayileri için Ankara’da güçlü bir ekonomin varlığından söz etmek mümkün değildir. 
Özellikle ülke genelindeki sanayi türleri içinde açık ara en büyük istihdam kaynağı olan dokuma-
tekstil sektöründe kentin, ülke ortalamasının çok altında bir istihdama sahip olması, kent ekonomisi 
içindeki sanayi istihdamını büyük ölçüde etkiliyor görünmektedir.  
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Bunun yanında kentteki sanayi istihdamının sınırlılığı, kent ekonomisi içinde sanayinin yerinin 
olmadığı anlamında yorumlanmamalıdır. Aksine kentte özellikle metal eşya sektöründeki 
yoğunlaşma ve bu sektördeki büyük ölçekli tesisler, kentin ekonomisi ve istihdam potansiyeli içinde 
önemli yer tutmakta olup, bundan daha önemlisi bu sektör içindeki teknoloji yoğun işletmelerin 
(optik, bilişim-yazılım vb) kentin sanayisindeki yükselen değerler olarak öne çıkma potansiyelidir. 

Tablo 6.16. : Ankara’da Đmalat Sanayi Alt Kollarının Yıllar Đtibariyle Yoğunlaşma Oranları 

 ĐMALAT SANAYĐ 1970 1975 1980 1985 1990 2000 

31 GIDA SANAYĐ 1.067 1.260 0.880 0.903 1.053 0.821 

32 DOKUMA SANAYĐ 0.644 0.647 0.413 0.337 0.353 0.371 

33 ORMAN SANAYĐ 1.433 1.411 1.959 1.908 2.466 2.091 

34 KAĞIT SANAYĐ 2.237 2.698 1.458 1.596 2.002 1.779 

35 KĐMYA SANAYĐ 1.708 0.820 0.909 0.883 0.831 0.948 

36 TAŞ,TOPRAK DAY. SAN. 1.136 0.828 0.793 0.739 0.848 0.934 

37 METAL ANA SANAYĐ 1.628 0.486 0.863 0.955 0.647 0.898 

38 METAL EŞYA SANAYĐ 1.221 1.223 1.415 1.678 1.465 1.482 

39 DĐĞER ĐMALAT SANAYĐ 0.612 0.579 0.629 0.520 0.492 0.872 

Kaynak: D.Đ.E. Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri 

Diğer taraftan, gıda sanayindeki göreli düşüş ve kimya ile metal ana sanayindeki yükselme 
eğilimleri de kentte gelişen sanayinin türel yapısına dair önemli ipuçları sunmaktadır. Teknoloji 
yoğun ve kente özgü bu sanayi gelişiminin özendirilmesi, korunması gerekli değerler ve kentsel 
ekonomi açısından da anlamlı görünmektedir.  

2000 yılı itibariyle, DĐE tarafından öngörüldüğü gibi inşaat alt sektörü sanayi sektörü içine dahil 
edildiğinde Ankara’da 165.709 kişilik bir sanayi istihdamı olduğu tespit edilmektedir. Tüm sektörler 
içinde % 13,4’ük bir sanayi istihdamı yaratan bu rakamın TÜĐK (DĐE) tarafından 2005 yılı itibariyle 
303.000 kişiye ulaştığı ve bunun da kentsel yapıdan %23,5’lik bir pay aldığı ifade edilmiştir. 2000 
yılı verileri içinde inşaat sektörü olmadığı düşünülerek, bu yılın verilerine inşaat alt sektörü istihdamı 
da eklendiğinde 258.383 kişinin oluşturduğu %18,75’lik bir sanayi istihdamı tespit edilmektedir. Bu 
durumda TÜĐK verileri, 2000’den 2005 yılına gelindiğinde sanayi istihdamının 44617 kişi artarak % 
18,75’ten % 23,5’e ulaştığını ifade etmektedir. Anılan 5 yıl içindeki 4,75 puanlık artışın ise 
irdelenmeye muhtaç olduğu kanaatine varılmıştır. 

Bu artışın irdelenebilmesi anlamında kentteki son dönem hareketlenmeleri izlenmeye çalışılmıştır. 
Gerek Ankara Sanayi Odası veri, öngörü ve değerlendirmeleri, gerek kentte verilen inşaat ruhsatları 
ve konut sektöründeki artış, ve gerekse bankalardan kullanılan konut kredilerindeki artışlar göz 
önünde bulundurulduğunda, anılan döneme ait artışın en temel motor gücünün inşaat ve onunla 
ilgili sektörlerde hayata geçtiği ifade edilebilir. Kentin üretim ekonomisine dayanmayan ve emlak 
pazarı üzerinden biçimlenen genel ekonomik eğilimi ile de uyumlu bu gelişme yanında, hizmetler 
sektöründeki gelişmenin sürdüğü %69,2’lik hizmetler sektörü istihdamından anlaşılmaktadır. 
Đçerisinden inşaat alt sektörü (%6,3) çıktığı halde, bu oranda azalmayarak etkinliğini koruduğu 
gözlenen hizmetler sektöründe de göreli bir ivme olduğundan bahsedilebilir. Bunun yanında, kentte 
inşaat sektörü yanında istihraç sanayinde de bir istihdam artışı olduğu da gözden kaçırılmamalıdır.  
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Diğer taraftan, kent ekonomisi ve sanayisi içinde önemli bir gelişme kutbu olarak ağırlık kazanan ve 
çalışanlarının önemli bir kısmı hizmet istihdamı içerisinde değerlendirilen bilişim, yazılım vb. 
teknoloji yoğun sanayi türlerindeki yatırım ve istihdam artışı da kendisini göstermektedir.  

ĐLÇELER VE PLANLAMA BÖLGELERĐ BAZINDA SANAYĐ SEKTÖRÜ 

Ankara ili sınırları içerisindeki sanayi tesisleri ve üretiminin çok önemli bir kısmı metropoliten kent 
bütününde gerçekleşmekte, 2000 yılı DĐE verilerine göre sanayi sektöründe istihdam edilenlerin 
%80,1’i de, o tarihte Büyükşehir belediye sınırını oluşturan 8 ilçe içerisinde ikamet etmektedir. Đlde, 
metropoliten kent bütünü dışında bazı önemli sanayi odaklanmaları olduğundan bahsedilebilir. 
Bunlardan, savunma sanayi yatırımları ve kamusal nitelikli sanayi tesisleri ile ön plana çıkan 
Elmadağ aksı, küçük, orta ölçekli tesisler ve metal ana, metal eşya sanayi sektöründeki tesislerle 
kendisini gösteren Kazan, Esenboğa havalimanı ile güçlü ilişkileri nedeniyle lojistik, optik, metal 
eşya sanayi vb teknoloji yoğun işletmelerin gelişme eğiliminde olduğu Esenboğa Yolu-Akyurt aksı, 
dikkatle üzerinde durulması gereken nitelikler taşımaktadır. 5216 sayılı Kanun ile Büyükşehir 
belediyesi sınırları içerisine dahil olan bu ilçeler ve çevresindeki yoğunlaşma yanında, Büyükşehir 
bütününe dahil olmayan Ankara’nın en önemli ilçelerinden Polatlı çevresinde, gıda sanayindeki 
yoğunlaşma yanında bazı orta ölçekli metal ana sanayi unsurlarının, Beypazarı ilçesinde de gıda 
sanayi ve karasöriye yönelik orta ölçekli sanayilerin yer seçtiğini söylemek mümkündür. 

Metropoliten kent bütünündeki sanayiler irdelendiğinde ise, Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinin 
gerek sanayi tesislerinin sayısı ve gerekse bu sanayilerde istihdam edilenlerin nüfusu açısından ön 
plana çıktığı görülmektedir. Yenimahalle ilçesi sınırları içindeki organize nitelik kazanmış küçük 
sanayi siteleri ile Đstanbul Yolu-Susuz aksı önemli bir kapasite yaratmakta, Siteler’de yoğunlaşan 
orman ürünleri sanayilerinin Altındağ’da oluşturduğu yoğunluğu, I. Organize sanayi bölgesinin yer 
seçtiği Sincan ilçesi izlemektedir.  

Mevcut sanayi tesisleri ve planlarla önerilen kapasitelerin Đlçelere göre dağılımı incelendiğinde; 
Temelli ilk kademe belediyesi, Yenimahalle, Kazan ve Akyurt Đlçeleri ilk sırayı alırken, bunları 
Altındağ, Sincan, Elmadağ, Etimesgut Đlçelerinin takip ettiği anlaşılmaktadır. 

Ankara Metropoliten Alan sınırları içinde bulunan önemli odaklarda olan Kazan ve Temelli’ye 
planlarla yaklaşık 4300 ha’lık sanayi alanı önerilmiş, ve bu alanlarda yaklaşık 240.000 kişilik bir 
kapasite yaratılmıştır. Ankara Metropoliten Alanında mevcut sanayi tesislerinde bulunan boş 
işletmeler ve planlarla önerilen sanayi tesisleri göz önüne alındığında, mevcut sanayi işgücünün 
yaklaşık 1,2 katı kadar bir sanayi işgücü kapasitesi bulunduğunu söylemek olasıdır. 

Sanayi alanlarındaki planlarla tanımlanmış kapasiteler hesaplanırken; istatistiki ve planlarla önerilen 
değerler yanı sıra ortalama yoğunluk kabullerinden de faydalanılmıştır. Bu yoğunluklar konut alanı 
içindeki sanayi alanlarında 300 ki/ha, konut alanı yakınlarındaki yol boyu aks gelişimlerinde sanayi 
ve depolama alanları için 60 ki/ha, küçük sanayi alanlar için 100 ki/ha, 5216 sayılı Kanun ile 
büyükşehire bağlanan odaklarda ise 30 ki/ha olarak kabul edilmiştir. 
 
Planlama bölgeleri bazında irdelendiğinde, Kazan Ovası üzerinde yer seçmiş Kazan Koridoru ve 
Yenimahalle ilçesi kapsamındaki OSTĐM, Đvedik organize sanayileri ile Sincan organize sanayi 
bölgelerini kapsayan Batı Planlama Bölgesinin, kentin en önemli sanayi yoğunlaşmasına sahip 
olduğu görülmektedir. Bu bölgeyi, Esenboğa Yolu-Akyurt aksı ve Siteler küçük sanayi bölgesini 
kapsayan Kuzey Planlama Bölgesinin izlediği görülmekte, Elmadağ aksındaki savunma sanayi 
tesislerinin bu bölgede yarattığı kapasitenin Doğu Planlama Bölgesi için önem taşımakla birlikte, bu 
bölgenin en önemli nüfusa sahip ilçesi olan Mamak’ta sanayi istihdamı ve tesis kapasitesi açısından 
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yetersizlikler olduğu görülmektedir. Kentin görece en eşitsiz gelişmiş bölgesi olan Doğu Planlama 
Bölgesinde sanayi istihdamı ve kapasitesini arttıracak önlem ve özendirmeler gerekli görünmektedir. 
Güney planlama bölgesi ise, özel çevre koruma bölgesi etkisi ve sınırlayıcılığında daha çok teknoloji 
yoğun gelişmelerle kendisini göstermekle birlikte, “Ankara Taşı” üretiminin büyük önem kazandığı 
bu aksta taş ve toprağa dayalı üretim kapasitesinin özel çevre koruma bölgesine zarar vermeyecek 
biçimde yönlendirilmesi yerinde görülmektedir. Güneybatı planlama bölgesi ise, ağırlıkla kentin 
prestij konut gelişme alanı olmakla birlikte, Eskişehir yolunda bazı önemli tesislerin de bulunduğunu 
söylemek olasıdır. Daha da önemlisi, bu aksın Temelli de yarattığı odak, daha önce onaylanmış 
planlarla adeta bir sanayi kenti yaratacak kapasiteye sahiptir. Temelli çevresinde yer seçmiş ancak 
henüz faaliyette olmayan organize sanayi bölgeleri, kentte planlarla yaratılmış sanayi kapasitesinin 
en önemli bölümünü oluşturmakta, bu çevrede bir sanayi vadisi meydana getirmektedir. Kentin 
Merkez Planlama Bölgesi olarak tanımlanan ana çekirdeğinde yer alan küçük ve orta ölçekli sanayi 
tesislerinin çok önemli bir kısmı ise, desantralize olma eğilimine girmiş ve planlarla bu doğrultuda 
yönlendirilmiştir. Bu tesislerin özellikle Altındağ ilçesi Kazıkiçi Bostanları çevresinde boşalttığı 
alanların etkin değerlendirilmesi de diğer tüm planlama çalışmalarının en önemli 
sorunsallarındandır. 

Tablo 6.17. : Faaliyet Kollarına Göre Sanayi Sektörü Yoğunlaşmasının Đlçelere Göre Dağılımı-2000 

  

MADENCĐLĐK ve 
TAŞ 

OCAKÇILIĞI ĐMALAT SANAYĐĐ ĐNŞAAT 
SANAYĐ 
TOPLAMI 

SANA
YĐ / 
TOP. 
FAALĐ
YET 

ĐLÇE ADI  TOPLAM ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN     
ALTINDAĞ 114.704 135 19 25.313 2.001 8.595 199 36.262 0,32 
ÇANKAYA 286.492 639 251 16.357 4.812 15.892 1.262 39.213 0,14 
ETĐMESGUT 68.541 143 27 6.247 1.016 3.765 126 11.324 0,17 
GÖLBAŞI 28.622 122 3 1.496 179 2.713 23 4.536 0,16 
KEÇĐÖREN 194.817 329 51 24.682 3.499 14.212 385 43.158 0,22 
MAMAK 126.363 297 36 18.665 1.872 9.373 275 30.518 0,24 
SĐNCAN 84.805 197 13 13.557 1.663 7.146 134 22.710 0,27 
YENĐMAHALLE 184.145 492 90 19.186 3.665 10.869 512 34.814 0,19 
MERKEZ ĐLÇE 
TOP. 

1.088.489 2.354 490 125.503 18.707 72.565 2.916 222.535 0,20 

AKYURT 9.414 8 0 1.528 140 655 3 2.334 0,25 
AYAŞ 10.817 12 0 304 30 412 1 759 0,07 
BALA 22.735 72 0 331 29 389 1 822 0,04 
BEYPAZARI 20.354 394 2 1.222 48 764 4 2.434 0,12 
ÇAMLIDERE 7.932 2 0 340 8 587 2 939 0,12 
ÇUBUK 30.362 38 3 3.481 338 1.508 10 5.378 0,18 
ELMADAĞ 17.711 150 1 2.739 163 663 11 3.727 0,21 
EVREN 2.018 1 0 95 3 45 1 145 0,07 
GÜDÜL 12.068 1 0 245 12 576 3 837 0,07 
HAYMANA 29.400 29 0 455 175 590 1 1.250 0,04 
KALECĐK 11.933 63 1 329 28 465 3 889 0,07 
KAZAN 12.681 189 1 2.109 219 689 7 3.214 0,25 
KIZILCAHAMAM 16.407 56 0 596 36 813 3 1.504 0,09 
NALLIHAN 19.824 742 11 504 18 1.592 5 2.872 0,14 
POLATLI 46.465 71 0 4.296 271 1.579 13 6.230 0,13 
Ş.KOÇHĐSAR 20.089 214 1 1.406 95 795 3 2.514 0,13 
DĐĞER ĐLÇELER 
TOPLAMI 

290.210 2.042 20 19.980 1.613 12.122 71 35.848 0,12 

ĐL TOPLAMI 1.378.699 4.396 510 145.483 20.320 84.687 2.987 258.383 0,19 

Kaynak : Türkiye Đstatistik Kurumu Nüfus Sayımı 2000 
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Sanayi alt sektörlerindeki istihdam ve yoğunlaşma ilçeler bazında irdelendiğinde, 2000 yılı itibariyle 
Ankara Büyükşehir Belediyesi bazında, inşaat alt sektörü sanayi istihdamına dahil edildiğinde, 
%20’lik bir sanayi istihdamı ortalaması göze çarpmaktadır. 

Đl bütünündeki ilçeler içinde, nüfusun % 32’sinin sanayi istihdamı içinde yer aldığı Altındağ ilçesi, 
nüfusunun en önemli kısmı sanayide çalışan ilçedir. Bu ilçeyi Sincan % 27 ile, Akyurt ve Kazan % 
25 ile, Mamak % 24, Keçiören % 22 ile izlemektedir. Daha sonra %21 ile Elmadağ, % 19 ile 
Yenimahalle, % 18 ile Çubuk, % 17 ile Etimesgut, % 16 ile Gölbaşı ve % 14 ile Çankaya ilçelerinin 
yer aldığı görülmektedir. Bu yapı, ilçeler ve planlama bölgeleri bazında sanayi tesislerinin seçtiği 
yerler ile nüfusun ikamet ettiği bölgeler arasında da bazı farklılıklar olduğu anlaşılmaktadır. 
 
Öncelikle 2000 yılı itibariyle, Büyükşehir kapsamında olmayan, Akyurt, Kazan, Çubuk ve Elmadağ 
ilçelerinin Büyükşehir kapsamındaki bir çok ilçeden daha önemli bir yüzdesinin sanayi istihdamında 
bulunması nedeniyle önemli sanayi odakları haline gelmekte olduğu ifade edilebilir. Anılan tarih 
itibariyle Büyükşehir bütününü tanımlayan metropoliten kent bütününde ise, sanayi tesislerinin 
bulunduğu bölgelerle sanayi istihdamına sahip ilçeler arasında bazı önemli ilişkiler olduğu 
görülmektedir. En önemli sanayi tesislerinin yer aldığı Yenimahalle ilçesinde nüfusun ancak % 
19’unun istihdam ediliyor olmasına karşın, sanayi tesislerinin neredeyse bulunmadığı, Keçiören ve 
Mamak ilçelerinin, sanayi istihdamında Yenimahalle’den fazla nüfusa sahip oluşu anlamlıdır. Bu 
durumu, Yenimahalle’de kurulu bulunan tesis ve işletmelerdeki istihdamın Keçiören başta olmak 
üzere, Mamak ve Çankaya ilçelerinden de karşılandığını açıkça göstermektedir. Çankaya’nın en az 
sanayi istihdamına sahip ilçe olması, bu bölgede yer almayan sanayi tesisleri yanında ilçenin sosyo-
demografik yapısıyla da ilişkili görünmektedir. Çankaya ilçesinde görece geri planda görünen sanayi 
sektörüne karşın, inşaat ve madencilik sektörlerinde en yüksek sayıda istihdamın gerçekleşiyor 
olmasına karşın imalat sanayi istihdamının en gerilerde bulunuşu da özel bir yoruma muhtaçtır. 
Kentte en çok inşaat ruhsatı verilen ve en hızlı yapılaşmaya sahip ilçelerden Çankaya’da inşaat 
sektörü istihdamının yüksekliğinin anlaşılabilir bir yanı olmakla birlikte, bu sektörde istihdam edilen 
nüfusun, başka ilçeler yerine Çankaya’da bulunuyor oluşu konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. 
Madencilik ve taş-toprağa dayalı sanayi sektöründeki kısıtlı istihdamda ön plana çıkan Çankaya için, 
Đmrahor Vadisi ve Mühye’deki taş ocaklarının belirleyici olduğu ifade edilebilir. Đmalat sanayi için ise, 
Keçiören ilçesinin birinci sırada yer aldığı, bu ilçeyi Altındağ, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinin 
oluşturduğu görülmektedir. 
 
Öte taraftan, planlarla sanayi tesisleri için yaratılmış en önemli kapasiteye sahip Temelli odağını da 
içinde barındıran Polatlı ilçesinin % 13’lik sanayi istihdamı, bir yandan bu bölgede oluşturulan 
kapasitenin hayata geçmemiş olduğunun, diğer yandan da, Polatlı ilçesinde hizmetler sektörünün 
tarımla birlikte sektörel yapıyı belirleyen etkinsin göstergeleri olarak yorumlanabilir. Ayrıca, Nallıhan, 
madencilik sektöründe öne çıkmakta, Çubuk ve Polatlı imalat sanayinde önemli bir istihdama sahip 
görünmekte, Çubuk aynı zamanda inşaat sektöründe de önemli bir işgücü barındırmaktadır. 
 
Sanayi sektörü yapısının kent mekanındaki yansıması Türkiye Đstatistik Kurumu tarafından 2000 
yılında yapılan Bina Sayımı ile birlikte yorumlandığında şu sonuçlar elde edilmektedir. Binaların 
sahip oldukları işlevlere göre tasnif edilmesinde Türkiye Đstatistik Kurumunca kullanılan ilk kategori 
olan Konut Dışı Karışık, Sanayi ve Ticaret işlevleri değerlendirmeye alınmıştır. Sadece Sanayi amaçlı 
yapılar değerlendirildiğinde Yenimahalle ilçesinin çok önemli bir farkla en önemli sanayi ilçesi olduğu 
görülmektedir. Yenimahalle’deki tüm yapıların % 10,2’si sanayi amaçlıdır. Bu ilçeyi % 5,5 ile Sincan, 
% 3,8 ile Altındağ izlemekte, metropoliten kent bütünü ortalaması olan % 3,1’in üzerinde sadece 
bu ilçeler yer almaktadır. Keçiören, Çankaya ve Mamak ise, sanayi amaçlı yapıların sınırlılığıyla 
dikkat çekmektedir. Sanayi, Konut Dışı Karışık ve Ticari amaçlı binalar tüm yapılara oranlandığında 
ise, Çankaya ve Altındağ ilçeleri sıçrama yapmakta, sanayi amaçlı yapılardaki eksikliklerini ticari 
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amaçlı yapılarla kapatmaktadır. Bu anlamda en fazla ticari amaçlı yapının bulunduğu ilçe olan 
Çankaya’yı izleyen Altındağ, sanayi açısından da ihmal edilmemesi gereken bir düzeydedir. Ancak 
merkezi iş alanını da kapsayan bu iki ilçeden Çankaya sanayiden büyük ölçüde arınmış 
görünmektedir. Ticari işlevlerin yoğunlaşması bağlamında bir başka yoğunlaşan ilçe de 
Yenimahalle’dir. Bir çok sanayi ve depolama sitesinin (Ostim, Đvedik, Gimat, Đstanbul yolu vb.) 
bulunduğu Yenimahalle’de, sadece ticari binaların bu kategorideki binaların % 30’unu oluşturduğu 
görülmektedir.  

Tablo 6.18. : Đlçelere Göre Binaların Kullanım Amacı-2000*  

  
ĐLÇE T Đ C A R Đ % 

KONUT 
DIŞI 
KARIŞIK S A N A Y Đ 

ĐLÇE BĐNA 
TOP. 

SANAYĐ / 
TOP. BĐNA 

(SAN.+KO
N. DIŞI+ 
TĐC) /TOP. 
BĐNA 

ALTINDAĞ 4543 0,31 1550 2369 62043 0,038 0,19 

ÇANKAYA 1753 0,12 322 87 49706 0,0017 0,21 

ETĐMESGUT 1774 0,12 71 211 12354 0,017 0,20 

GÖLBAŞI 178 0,01 18 16 3204 0,005 0,18 

KEÇĐÖREN 563 0,04 146 19 44647 0,0004 0,11 

MAMAK 1034 0,07 100 184 62867 0,003 0,06 

SĐNCAN 428 0,03 63 652 11800 0,055 0,23 

Y.MAHALLE 4452 0,30 283 5962 58225 0,102 0,23 

TOPLAM 14725   2553 9500 304846 0,031 0,16 

* 5216 sayılı Kanun öncesi belediye sınırını oluşturan metropoliten kenti kapsamaktadır. 
Kaynak : Türkiye Đstatistik Kurumu Bina Sayımı 2000 

Sonuç olarak, Planlama bölgeleri irdelendiğinde, sanayi sektörünün gerek mekansal yerseçimi, 
gerek bu sektörde istihdam edilenlerin ikamet ettikleri bölgeler bazında önemli bir farklılaşma 
olduğu görülmektedir. Đmalat sanayi unsurları, Elmadağ, Kazan, Akyurt, Çubuk aksında bir 
desantralizasyon süreci yaşar ve bu bölgeleri sanayi ağırlıklı olarak yoğunlaştırırken, planlarla sanayi 
kapasitesi yaratılmış en önemli odak olan Temelli çevresinde ise, organize sanayi yerseçimlerine 
karşın henüz umulan sanayi gelişimlerinin oluşamadığı, Keçiören, Mamak ve Çankaya’daki sanayi 
işgücünün ağırlıkla Yenimahalle ve Sincan ilçeleri ile Esenboğa Yolu-Akyurt, Çubuk arasında 
istihdam edildiği ve böylesi bir ev-iş yolculuğu oluşturduğu görülmektedir.  
 
Kentin hizmetler ve kentsel servisler yönünden en geri kalmış bölgeleri olan Kuzey ve Doğu 
planlama bölgelerinin, sanayi işgücünün ikamet ettiği ilçeler olarak da ön plana çıkması, bu 
bölgelerdeki alt, alt orta gelir grubu niteliğindeki yerleşimlerin sanayi ve hizmet işlerinde çalışan dar 
gelirli ancak kentsel servislerden yararlanma açısından şanssız ve eşitsiz bir konumda olduklarını da 
göstermektedir. Bu çerçeveden bakıldığında; kentin sanayi yoğunlaşmalarının da kendisini 
gösterdiği odakları ve çevresinde kentsel servislerdeki eksikliklerin giderilmesi, kentsel yaşam 
kalitesini arttıracak önlem ve dönüşümlerin araştırılması, bu alanlardaki iş-iskan ilişkisini kuracak 
sosyal amaçlı konut üretiminin model ve araçlarının geliştirilmesi, gecekondu alanlarının 
dönüşümünde de bu ilke ve arayışların belirleyici olması zorunlu görülmektedir. Kentteki sanayi 
gelişimleri türlerine göre irdelendiğinde, mekansal ve sektörel müdahaleler açısından yararlı 
değerlendirmeler yapılabilecektir. 
 
2005 yılı itibariyle, Ankara’da kurulu bulunan sanayi tesislerinin ülkedeki en büyük 500 sanayi tesisi 
içindeki yeri incelendiğinde; 7’si kamu olmak üzere toplam 36 tesisin Ankara Sanayi Odasına kayıtlı 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu tesisler incelendiğinde kentteki sanayi yapısını özetleyen 
değerlendirmeler kendisini göstermektedir. Özellikle kamu ve savunma sanayi unsurları yanında 
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metal ana sanayi, bilişim-yazılım ve inşaat sektöründeki önemli tesislerin Ankara’da bulunuyor 
olması, kent ekonomisi ve kentteki sanayinin yapısı açısından da önemli görünmektedir. Kamuya ait 
tesislerin bir kısmının Ereğli Demir Çelik, Çay Đşletmeleri gibi, Ankara’da bulunmaması, bir kısmının 
da, Şeker Fabrikası gibi, tasfiye sürecinde bulunması, bu ve benzeri tesislere bağlı kırılgan yapının 
güçlendirilmesi gerekliliğine işaret etmektedir. 

Tablo 6.19.: 2005 Yılında Türkiye’nin 500 Büyük Firması Đçinde Yer Alan ASO üyeleri 

Sıra 
No 

2005 
yılı 500 
Büyük 
Firma 
Sıra No 

2004 yılı 
500 
Büyük 
Firma 
Sıra No Firmalar  

Bağlı 
Bulund
uğu 
Oda 

Kamu 
Firma 
Sıra 
No 

Özel 
Firma 
Sıra 
No 

1 6 5 EREĞLĐ DEMĐR VE ÇELĐK FABRĐKALARI T.A.Ş. ANKARA 0 5 
2 11 11 TÜRKĐYE ŞEKER FABRĐKALARI A.Ş. KAMU 2 0 
3 19 18 TÜRKĐYE KÖMÜR ĐŞLETMELERĐ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU 4 0 
4 32 36 ÇAY ĐŞLETMELERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU 5 0 
5 46 53 TÜRKĐYE PETROLLERĐ ANONĐM ORTAKLIĞI KAMU 6 0 

6 53 42 TÜRK TRAKTÖR VE ZĐRAAT MAKĐNELERĐ A.Ş. ANKARA 0 46 
7 56 74 BAYMĐNA ENERJĐ A.Ş. ANKARA 0 49 
8 65 67 ETĐ MADEN ĐŞLETMELERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU 8 0 
9 68 79 ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. ANKARA 0 60 
10 74 64 MAN TÜRKĐYE A.Ş. ANKARA 0 66 
11 81 120 MAKĐNA VE KĐMYA ENDÜSTRĐSĐ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU 9 0 

12 108 98 PARK TERMĐK ELEKTRĐK SAN.VE TĐC.A.Ş ANKARA 0 99 
13 125 118 NOKSEL ÇELĐK BORU SANAYĐ A.Ş. ANKARA 0 116 
14 159 219 YĐBĐTAŞ LAFARGE ORTA ANADOLU ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. ANKARA 0 150 
15 191 212 PARK TEKNĐK ELEKTRĐK MADENCĐLĐK TURĐZM SAN. VE TĐC. A.Ş. ANKARA 0 182 
16 197 0 OYAK BETON SAN. VE TĐC. A.Ş. ANKARA 0 188 
17 287 445 HĐDROMEK HĐDROLĐK VE MEKANĐK MAKĐNA ĐMALAT SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. ANKARA 0 277 

18 294 0 HAVELSAN HAVA ELEKTRONĐK SAN. VE TĐC. A.Ş. ANKARA 0 283 
19 304 345 TUSAŞ HAVACILIK VE UZAY SAN. A.Ş. ANKARA 0 293 
20 309 400 DEMĐR EXPORT A.Ş. ANKARA 0 298 
21 312 283 ORTADOĞU RULMAN SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. ANKARA 0 301 
22 351 224 MĐTAŞ ENERJĐ VE MADENĐ ĐNŞAAT ĐŞLERĐ TÜRK A.Ş ANKARA 0 340 
23 359 444 YAKUPOĞLU TĐCARET ABDĐL VEDAT YAKUPOĞLU ANKARA 0 347 

24 382 414 ŞAHĐNLER METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. ANKARA 0 370 
25 383 339 ANKARA UN SANAYĐĐ A.Ş. ANKARA 0 371 
26 401 460 BAŞTAŞ BAŞKENT ÇĐMENTO SANAYĐĐ VE TĐCARET A.Ş. ANKARA 0 389 
27 403 402 ERKUNT SANAYĐ A.Ş ANKARA 0 391 
28 404 364 NUH'UN ANKARA MAKARNASI SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. ANKARA 0 392 
29 407 0 ŞA-RA ENERJĐ ĐNŞAAT TĐC.VE SAN.A.Ş. ANKARA 0 395 

30 420 332 METEKSAN MATBAACILIK VE TEKNĐK SANAYĐ TĐCARET A.Ş. ANKARA 0 408 
31 421 281 ET VE BALIK ÜRÜNLERĐ A.Ş. GENEL MÜD. KAMU 13 0 
32 434 453 NABAY TEKSTĐL SANAYĐ VE TĐC. A.Ş. ANKARA 0 421 
33 440 383 ISPARTA MENSUCAT SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. ANKARA 0 427 
34 449 387 BĐRLĐK PAZARLAMA SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. ANKARA 0 436 
35 465 0 EMEK BORU MAKĐNA SAN. VE TĐC.A.Ş. ANKARA 0 452 

36 494 0 MESA MESKEN SANAYĐĐ A.Ş. ANKARA 0 480 

Kaynak : ASO, 2006 (www.aso.org.tr)23  1 

 
                                                 
23 Ankara Sanayi Odası (ASO), 2006, Ankara’da Sanayinin Gelişimi, www.aso.org.tr 
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Tablo 6.20. : ASO’ya Kayıtlı Kuruluşların, Meslek Gruplarına Göre Dağılımı – Nisan 2004 
MESLEK GRUPLARI 

ÜYE 
SAYISI 

% PERSONEL % SERMAYE % 

MUHTELĐF GIDA SANAYĐĐ 124 4,18 30.623 10,25 1.397.194.082.762.350 18,33 

AĞAÇ ĐŞLERĐ SANAYĐĐ 154 5,19 4.797 1,60 41.925.561.250.000 0,55 

MATBAA SANAYĐĐ 133 4,49 4.404 1,47 117.199.585.435.500 1,54 

KAUÇUK VE LASTĐK SANAYĐĐ 31 1,05 1.131 0,38 2.117.726.175.000 0,03 

DÖKÜM SANAYĐĐ 51 1,72 1.654 0,55 19.846.538.000.000 0,26 

MADENĐ EŞYA SANAYĐĐ 141 4,76 2.686 0,90 17.107.898.250.000 0,22 

ZĐRAAT ALETLERĐ VE YEDEK PARÇA SANAYĐĐ 51 1,72 1.703 0,57 53.758.965.723.000 0,71 

DEMĐR ĐŞLERĐ SANAYĐĐ 185 6,24 5.980 2,00 62.741.901.380.000 0,82 

TAŞIT ARAÇLARI SANAYĐĐ 164 5,53 60.165 20,13 165.209.498.901.401 2,17 

TAŞ VE TOPRAK SANAYĐĐ 142 4,79 5.163 1,73 133.942.598.990.000 1,76 

TEKSTĐL VE GĐYĐM SANAYĐĐ 212 7,15 17.174 5,75 944.635.268.100.000 12,39 

UN, UNLU MADDELER VE YEM SANAYĐĐ 56 1,89 2.096 0,70 124.002.279.559.227 1,63 

PETROL VE KĐMYA SANAYĐĐ 122 4,11 15.858 5,31 465.773.496.600.000 6,11 

ĐNŞAAT VE TESĐSAT MÜTEAHHĐTLERĐ 152 5,13 15.421 5,16 1.606.612.464.566.000 21,07 

MAKĐNA VE ALAT SANAYĐĐ 301 10,15 13.823 4,62 243.793.420.343.000 3,20 

ISITMA VE KLĐMA CĐHAZLARI 89 3,00 5.285 1,77 21.972.660.965.000 0,29 

MADENCĐLĐK SANAYĐĐ 40 1,35 19.676 6,58 48.088.149.807.500 0,63 

DĐĞER ĐMALAT SANAYĐĐ 103 3,47 3.150 1,05 68.725.812.930.000 0,90 

ĐZABE VE HADDE SANAYĐĐ 37 1,25 8.099 2,71 300.665.501.500.000 3,94 

ELEKTRĐK SANAYĐĐ 128 4,32 51.596 17,26 694.262.993.100.000 9,11 

ELEKTRONĐK SANAYĐĐ 109 3,68 7.404 2,48 124.008.551.834.122 1,63 

PLASTĐK SANAYĐĐ 151 5,09 2.843 0,95 38.452.577.545.000 0,50 

ALÜMĐNYUM SANAYĐĐ 90 3,04 1.594 0,53 11.909.916.651.000 0,16 

ASANSÖR VE AKÜMÜLATÖR SANAYĐĐ 51 1,72 870 0,29 7.419.067.000.000 0,10 

ALT YAPI 118 3,98 14.595 4,88 494.711.240.213.271 6,49 

ELEKTRĐKLĐ EV ALETLERĐ VE DAYANIKLI TÜKETĐM MALLARI 30 1,01 1.113 0,37 418.194.753.500.000 5,49 

TOPLAM 2.965 100,00 298.903 100,00 7.624.299.511.081.370 100,00 

Kaynak : ASO, 2006 (www.aso.org.tr)24 
                                                 
24
 Ankara Sanayi Odası (ASO), 2006, Ankara’da Sanayinin Gelişimi, www.aso.org.tr 
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Öte taraftan, bu Ankara kentinde yer alan ülke ekonomisi için büyük tesislerin yapısının daha iyi 
okunabilmesi için bazı karşılaştırmalı okumalar yapılması gerekmektedir. Bu amaçla, bir yandan 
bu kuruluşların 2001-2005 dönemi gelişmeleri, diğer yandan da, 2005 yılı itibariyle ülkedeki 
Sanayi Odalarına bağlı kuruluşların benzer parametrelerle değerlendirilmesine çalışılmıştır. 

Tablo 6.21 : Đlk 485 Özel Kuruluş Đçindeki ASO Üyesi 29 Özel Kuruluşun Faaliyet Sonuçları 2001-
2005 (Milyon TL) 

  2001 2002 2003 2004 2005 
2004'e Göre 
Değişim(%) 

2004'e 
göre 
reel 
değişim 
(%) 

Üretimden Satışlar 1.759.402.138 3.842.945.009 4.960.802.138  7.005.872.987 7.733.311.904 10,4 0,26 

Satış Hasılatı 1.905.327.375 3.987.540.622 5.188.352.113  7.254.483.035 7.932.061.446 9,3 -0,69 

Brüt Katma Değer 429.788.234 1.091.319.127 1.946.952.336  2.743.961.563 2.784.440.159 1,5 -7,83 

Öz Sermaye 701.101.925 2.271.477.018 3.461.627.516  7.290.575.701 7.991.423.586 9,6 -0,44 

Net Aktifler 2.747.948.791 6.215.601.444 6.940.993.447  12.115.916.020 13.653.313.704 12,7 2,35 

Dönem Kârı 122.563.457 467.464.236 935.740.421  1.348.896.238 931.500.068 -30,9 -37,28 

Đhracat (1000 $) 423.362 564.240 889.132  1.092.583 1.221.529 11,8 1,55 

Ücretli Çalışanlar (kişi) 19.656 21.696 24.015  30.019 30.948 3,1 3,1 
Kaynak : ASO, 2006 (www.aso.org.tr) 

Ülkedeki en büyük 500 sanayi kuruluşundan kamuya ait 15 kuruluşun çıkmasıyla (bunların 7’si 
Ankara’da kayıtlı görünmektedir) elde edilen 485 kuruluş içindeki ASO üyesi 29 tesisin genel 
ekonomik değerlerinin bir yükselme eğiliminde olması, kentteki sanayinin gelişimi hakkında bir 
değerlendirme yapılmasını sağlamaktadır. Ancak yıllar itibariyle yaşanan büyüme 2004-2005 
yılları arasındaki reel değişim üzerinden okunduğunda, özellikle karlılık, brüt katma değer 
açısından önemli bir sorun yaşandığını göstermektedir. Kentteki üretim ekonomisinin 
durağanlaşması sürecini de özetleyen bu yapıya bir ivme kazandırılması gerekmektedir.  

Ülkedeki 500 büyük sanayi kuruluşu bağlamında, Sanayi Odaları irdelendiğinde Đstanbul Sanayi 
Odası, Đstanbul’daki sanayi gelişimin yarattığı değer, kapasite ve büyüklüğü açıkça 
okunmaktadır. Bunu izleyen Kocaeli Sanayi Odası da, Đstanbul kent bölgesi içindeki sanayi 
yoğunlaşmasını göstermektedir. Ankara Sanayi Odasına bağlı kuruluşlar ise Ege Bölgesi Sanayi 
Odasına bağlı kuruluşlara göreli üstünlük sağlamış görünmekle birlikte, kamu kurumları ve 
bunların kapasitesi çıkarıldığında Ankara’da, Đzmir’e görece daha sınırlı bir sanayi yapısı 
olduğunu anlatmaktadır.  

Şekil 6.22. : 2005 Yılı Sanayi Odaları Karşılaştırması 

 
Kaynak : ASO, 2006 (www.aso.org.tr) 
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Sanayi Alanları 

Sanayi alanları, gerek konut alanları içinde, gerekse konut alanları yakınında yol boyu akslar 
üzerinde bulunan, organize yada küçük sanayi sitesi statüsü kazanmamış sanayi tesislerinden 
oluşmaktadır. Konut alanları içindeki sanayi tesislerinin kapladıkları alanların net büyüklüğünü 
tespit etmek mümkün olamadığından, bu alanların hesaplanmasında arazi tespit çalışmaları esas 
alınmış, bu nedenle yaklaşık değerler elde edilebilmiştir. Ayrıca 1,2 ve 3 sınıf kirleticiliğe sahip 
sanayi tesisleri dışındaki işletmelerin yer alabileceği kentsel çalışma alanlarındaki kapasiteler 
sanayi ve küçük sanayi alanları kapasiteleri kapsamı dışında bırakılmıştır. Bununla birlikte 
Kentsel Çalışma Alanları’nın Etimesgut ve Yenimahalle Đlçelerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. 
Günümüzde sanayi kuruluşlarının mekanda yer seçimi incelendiğinde; 1990 Ankara Nazım Planı 
ile önerilen sanayi alanlarının büyük ölçüde yönlendirici olduğu söylenebilir. Söz konusu planla 
Đstanbul Yolu boyunca düzensiz ve plansız olarak gelişmiş olan sanayi kuruluşlarının sanayi 
çalışma bandı olarak düzenlenmesi öngörülmüşken, kentsel gelişim süreci ve değişen talepler 
göz önünde bulundurularak; kentsel çalışma alanlarına dönüştürülmüştür. Karapürçek’te 
önerilen sanayi gelişimi ise Başbakanlıkça 1992 yılında yayımlanan Su Kirliliği Yönetmeliği’ne 
göre belirlenen Çubuk 1 Barajı Su Toplama Havzası içinde kaldığı için; bir plan değişikliği ile iptal 
edilmiş, havza dışında kalan kısmında Nenek Ağaç Đşleri Küçük Sanayi Sitesi önerilmiştir. Buna 
karşın; söz konusu barajın su toplama havzasında yer alan Esenboğa yolu ve Akyurt Đlçesi 
yakınlarında yoğun bir sanayi gelişimi yaşanagelmiştir. 1990 Ankara Nazım Planı ile sanayi ve 
depolama alanı olarak gelişmesi öngörülen Esenboğa’da bu doğrultuda hareketlenen sanayi 
gelişimleri daha sonra su toplama havzasında kaldığı gerekçesiyle yoğunluk artışına neden 
olmamak amacıyla, sınırlanmaya çalışılmıştır. Buna karşın, Akyurt Đlçesi ve çevresindeki yoğun 
sanayi gelişimlerinin de etkisiyle plansız ve kaçak sanayi kuruluşlarının Esenboğa çevresindeki 
gelişimi engellenememiştir. 

Sanayi alanlarının ilçelere göre dağılımı incelendiğinde, Etimesgut’un yaklaşık 655 ha’lık alan ile 
en büyük sanayi alanına sahip ilçe konumunda olduğu belirlenmiştir. Ankara Şeker Fabrikası, 
Çimento Fabrikası, MKE Gazi Fişek Fabrikası, Đstanbul Yolu Susuz mevkii civarında yer alan 
küçüklü büyüklü işletmelerin yanısıra, Askeri Alanlar içerisinde bulunan Hava Đkmal Merkezi 
Komutanlığı ve 1500. Ağır Bakım tesisleri de Etimesgut Đlçesi sınırları içinde yer almaktadır. 
Büyük alan kullanımı gerektiren sanayi tesislerinin Etimesgut’ta yer seçmiş olması Etimesgut’u 
alan büyüklüğü açısından en fazla sanayi alanına sahip ilçe konumuna getirmektedir. Buna 
karşın, ilçedeki sanayi alanlarında istihdam, alan büyüklüğüne oranla daha küçük bir düzeydedir. 
Etimesgut’ta mevcut sanayi tesislerinin tamamı dolu olup, kamuya ait tesislerin özelleştirilmesi 
sürecinde Şeker Fabrikası başta olmak üzere daha önce sanayi olarak işlev görmüş bazı 
alanlarda dönüşümler meydana gelecektir. Bu ilçe için planlarla ek bir kapasite önerilmemiştir. 

Sincan Đlçesi ise, yaklaşık 580 ha’ı Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere 640 ha’lık sanayi alanı 
büyüklüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi kapsamındaki Đlçeler bazında 2. Büyük sanayi 
alanına sahip ilçe konumundadır. Etimesgut’taki kamu tesislerinin özelleştirilmesi süreci göz 
önünde bulunduğunda Sincan’ın kentin en fazla sanayi alanına sahip ilçesi olduğu söylenebilir. 
Sincan’daki sanayi alanlarında 8500’ü Organize Sanayi Bölgesinde olmak üzere yaklaşık 14000 
kişi çalışmakta olup, Organize Sanayi Bölgesi’nin ek planlı alanları ile birlikte tam kapasite ile 
çalışması durumunda yaklaşık 11000 kişilik bir kapasite artırımı sağlanarak 25.000 kişiye 
istihdam olanağı sağlanabilecektir (ASO, 2006). 

Sanayi alanı büyüklüğü açısından Yenimahalle’nin de önemli ilçelerden birisi olduğu 
gözlenmektedir. Daha çok küçük sanayi siteleri ve depolama alanlarının yoğunlaştığı 
Yenimahalle Đlçesindeki sanayi tesislerinin en önemlileri arasında Aselsan, Macun mevkiindeki bir 
çok işletme ve büyük alan kullanımı gerektiren bir çok sanayi tesisinin yer aldığı Đstanbul Yolu 
Sanayi bandındaki işletmeleri saymak olasıdır. Đlçede Sanayi tesislerinin Metal Eşya- Makine ve 
Teçhizat sanayi üretim kolunda yoğunlaştığı gözlenmektedir. Yenimahalle’deki sanayi alanlarında 
yaklaşık 250 ha yaklaşık 15.000 kişinin çalıştığı tahmin edilmektedir. Bunun yanında son yıllarda 
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Türkiye’deki sanayi gelişimine koşut olarak Ankara’da tekstil gelişimini yönlendirebilmek 
amacıyla, onaylı planlarla Çobantepe mevkiinde 160 ha’lık alanda yaklaşık 20.000 kişiye istihdam 
olanağı sağlanacak bir sanayi alanı öngörüldüğü görülmektedir. 

Mamak Đlçesinde ise; yaklaşık 200 ha’lık sanayi alanında 5000 kişinin istihdam edildiği 
gözlenmektedir. Mamak’ta bulunan sanayi alanları; konut alanları içinde yer alan küçüklü 
büyüklü işletmeler yanında Samsun yolu üzerindeki Đlik, Mermer, Birtat Süt Ürünleri gibi daha 
çok gıda ürünlerine yönelik fabrikalardan oluşmaktadır. Bunun yanında Mamak’taki Askeri 
Alanlar içerisinde bulunan Gaz-Maske ve Fişek fabrikaları da Đlçedeki Sanayi alanlarının 
büyüklüğünün artmasına neden olmaktadır. 

Yaklaşık 110 ha büyüklüğündeki sanayi alanlarında yaklaşık 1500 kişinin çalıştığı Gölbaşı 
Đlçesinde daha çok elektronik ve makina alet sanayinde yoğunlaşma görülmektedir. Nurol 
Makina, Güriş Đnşaat, Ensa Elektronik, Ericsson Çukurova Elektrik fabrikaları Gölbaşı ilçesindeki 
önemli işletmeler olarak sayılabilir. Gölbaşı Đlçesinin büyük kısmının Özel Çevre Koruma 
Bölgesi’nde kalması nedeniyle kirletici niteliğe sahip tesislerin ilçede yer almasına izin 
verilmemekte, bu da teknoloji yoğun sanayi türlerinin ilçede yoğunlaşmasında etkili olmaktadır. 
Ayrıca Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planında 50 ha’lık Sanayi Alanı ile 1500 
kişilik kapasite daha oluşturmuştur. 

Konut alanları içindeki sanayi gelişimlerinin yoğun olduğu Çankaya ilçesinde özellikle tekstil 
sektörü baskın niteliğe sahiptir. Bunun yanında, Konya Yolu üzerinde Balgat yakınlarında 
bulunan daha çok gıda ürünlerine yönelik fabrikalar ve Đmrahor Vadisindeki Taş - Toprağa dayalı 
faaliyet kolunun yoğunlaştığı işletmeler ile birlikte Çankaya’da toplam 97 ha’lık sanayi alanında 
35.000 kişi istihdam edilmektedir. Çankaya Đlçesi sınırları içerisinde ilçenin tamamıyla merkezi bir 
nitelik kazanması nedeniyle planla önerilen bir kapasite yoktur. 

Küçük Sanayi alanlarının yoğunlaştığı Altındağ Đlçesinde Sanayi alanları daha sınırlı ve konut 
alanı içinde yoğunlaşan bir nitelik göstermektedir. Đlçede bulunan yaklaşık 30 ha’lık sanayi 
alanında yaklaşık 1500 kişinin çalıştığı tahmin edilmektedir. Bu bölgede de planla yaratılmış ek 
bir kapasite bulunmamaktadır. 

Keçiören Đlçesinde de konut alanları içinde yoğunlaşan küçük ölçekli sanayi işletmeleri için net 
bir alan tahmininde bulunmak mümkün olmamıştır. Keçiören’de bulunan işletmelerde yaklaşık 
1000 kişilik sanayi işgücü bulunduğu tahmin edilmektedir. 

1990 Ankara Nazım Planı’nda Sanayi ve depolama alanı olarak gelişmesi öngörülen Esenboğa ve 
Akyurt çevresi de Metropoliten Alanı Sınırlarında sanayinin yoğunlaştığı bir diğer sanayi 
bölgesidir. Yaklaşık 400 ha’lık bir alanda 15.000 kişinin istihdam edildiği bu bölge su toplama 
havzası sınırları içinde kalmaktadır. Esenboğa havaalanın da burada bulunması nedeniyle bir çok 
farklı sanayi kuruluşunun yer seçtiği söz konusu bölge daha çok havaalanını kullanmak isteyen 
teknoloji yoğun sanayi kuruluşları ve lojistik kullanımları için cazip bir konumdadır. MAN, Ülker, 
Đşbir optik gibi büyük sanayi kuruluşları da bu aksta yer almaktadır. 

Öte yandan, Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı’nca onaylanan planlarla Temelli ve Kazan Đlçelerinde 
yaklaşık 4000 ha’lık sanayi alanı öngörüldüğü belirlenmiştir. Kazan Đlçesinde sanayi gelişimi için 
ayrılan yaklaşık 800 ha’lık alanda yine yaklaşık 50.000 kişilik bir kapasite yaratılmıştır. Öte 
yandan Ankara II. Organize Sanayi Bölgesi yer seçim ve planlama çalışmaları kapsamında 
Temelli - Malıköy Çevre Düzeni Planı ile Temelli yakınlarında iki ayrı yerde toplam 1077 ha’lık 
alan seçilmiştir. II. Organize Sanayi Bölgesi’nin hayata geçmesiyle yaklaşık 64.000 kişiye çalışma 
olanağı sağlayacağı tahmin edilmektedir. Buna ilaveten, söz konusu plan kapsamında 1942 ha’lık 
sanayi alanı daha önerilmiş olup, bu alanda da yaklaşık 58.000 kişi istihdam edilebilecektir. 
Toplam olarak bu planlarla söz konusu sanayi alanları için yaklaşık 175.000 kişilik bir kapasitenin 
yaratıldığı söylenebilir. 
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Kent bütünündeki sanayi alanlarında yol boyu sanayi akslarında daha çok Metal Eşya Makine 
Sanayinin konut alanları içindeki sanayi alanlarında ise Tekstil, Mobilya, Matbaa ve Gıda 
sanayilerinin baskın bir nitelik gösterdiği saptanmıştır. 

Öte yandan savunma sanayi ile ilintili en önemli yatırımlar Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Kazan 
Đlçesindeki Türk Havacılık ve Uçak Sanayi (TUSAŞ), Yenimahalle Đlçesindeki Askeri Elektronik 
Sanayi (ASELSAN), Gölbaşı Đlçesindeki FMC Nurol Savunma Sanayi A.Ş., Sincan Đlçesindeki 
Aremsan Elektrik Makina Sanayi, Esenboğa yakınlarındaki Barış Elektrik Endüstri A.Ş., Kırıkkale 
yakınlarındaki Roketsan A.Ş. ve savunma sanayine yönelik gelişmelere örnek olarak 
gösterilebilir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana kentte savunma sanayinin yoğunlaşması ve 
bunun oluşturduğu altyapı ve talep kentteki diğer sanayi gelişimlerinin yapısını da büyük ölçüde 
etkilemiştir. Bu nedenle, makina ve metal sanayilerinin Ankara kenti ekonomisinde önemli bir 
yeri olagelmiştir. Tüm bunların yanında, Ankara’da sürdürülmekte olan bazı üretim faaliyetleri 
konuları itibariyle Türkiye’de ilk ve bu türdeki kapasitenin çok büyük bir kısmını taşıma özelliğine 
sahiptir. Örneğin Rulman ile seri halde dişli üretimi ilk olarak ve büyük ölçüde Ankara’da 
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, trafik araçlarında kullanılan Hız Tesbit Radar Cihazı ilaç 
hammaddesi olarak kullanılan morfin ile diyaliz makinası üretimleri de sadece Ankara’da 
gerçekleştirilen üretim faaliyetlerindendir (ASO,2006). 

Küçük Sanayi Alanları 

Türkiye genelinde olduğu gibi Ankara’da da küçük sanayi sitelerinde ağırlıklı olarak metal 
ürünleri ve ağaç işleri sektörleri yer almaktadır. Özellikle büyük sanayi kuruluşlarının kendi 
bünyesinde imal etmesi halinde karlı olmayacak imalat kalemlerinin de küçük sanayi sitelerinde 
imal edilebilmesi nedeniyle, küçük sanayi siteleri bir anlamda yan sanayi işlev de 
görebilmektedir. OSTĐM sanayi sitesi bu konuda verilebilecek en güzel örneklerdendir. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi kapsamındaki ilçeler bazında toplam yaklaşık 1600 ha’lık küçük sanayi 
sitesi alanı bulunmaktadır. Bunun yaklaşık 900 ha’lık kısmı dolu olup, yaklaşık 160000 kişiye 
istihdam olanağı sağlanmaktadır. Ayrıca boş olarak değerlendirilebilecek yaklaşık 800 ha’lık 
küçük sanayi sitesi alanında yaklaşık 80.000 kişiye daha çalışma alanı oluşturulacağı tahmin 
edilmektedir. Kazan Đlçesindeki yaklaşık 330 ha’lık öneri küçük sanayi alanında da yaklaşık 
30.000 kişinin çalışmasının öngörüldüğü görülmektedir.  

Mevcut küçük sanayi siteleri doluluk oranları gözönüne alınarak değerlendirildiğinde; Altındağ en 
fazla, küçük sanayi alanına ve en fazla küçük sanayi işgücüne sahip ilçe konumundadır. 
Tamamlanmış ancak henüz faaliyete geçmemiş ve planlarla önerilmiş küçük sanayi siteleri 
dikkate alındığında ise Yenimahalle Đlçesi en büyük kapasiteye sahip ilçe olarak göze 
çarpmaktadır.  

Yaklaşık 350 ha mevcut dolu küçük sanayi alanının bulunduğu Altındağ Đlçesinde yaklaşık 
100.000 kişi küçük sanayide istihdam edilmektedir. Günümüzde çevredeki işyerleri ile birlikte 
topluca Kazıkiçi Bostanları olarak adlandırılan ve kentin en eski küçük sanayi siteleri olan Yeni, 
Büyük, Ata ve Demir Sanayi Siteleri Altındağ’da yer almaktadır. Yaklaşık 80 ha’lık bir alanda 
kurulan bu 4 sanayi sitesindeki yaklaşık 5000 işyerinde yaklaşık 55.000 kişi çalışmakta iken, bu 
alan 2004 yılı itibariyle büyük ölçüde boşalmış ve Đvedik, Erciyes, Gersan, Şaşmaz vb planlı 
küçük sanayi alanlarına taşınmıştır.  

Altındağ Đlçesi sınırları içinde bulunan Siteler Küçük Sanayi Sitesi gerek kentsel gerekse ülkesel 
anlamda büyük önem taşıyan Ortadoğu’nun en büyük ağaç işleri küçük sanayi sitelerinden 
birisidir. 225 ha’lık bir alanda yer seçen siteler küçük sanayi sitelerinde yaklaşık 13.000 işyerinde 
78.000 kişi istihdam edilmektedir. Kentsel gelişme süreciyle birlikte kent içinde kalan Siteler’de 
emek yoğun ve bayan işgücü kullanan tekstil ve konfeksiyon üretimhaneleri ile sergi salonları ve 
showroomlara yönelik hızlı bir dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Arsa fiyatları ve kiraların 
yükselmesi nedeniyle üreticilerin kendilerine yeni iş alanları arama ihtiyacına girdikleri tespit 
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edilmiştir. Bunun yanında Altındağ ilçesinde Çubuk yolu üzerindeki Karacaören Köyü 
yakınlarında 44 ha’lık alan yerine kurulmuş olan Karacaören Demirciler Küçük Sanayi Sitesindeki 
250 işyerinde yaklaşık 1700 kişi çalışmaktadır. 

Yenimahalle ise; gerek mevcut gerekse boş ve planlarla önerilen küçük sanayi alanları ile 
Ankara’nın en fazla küçük sanayi alanı ve en yoğun işgücü potansiyeline sahip ilçesidir. Yaklaşık 
300 ha alanda yayılmış bulunan mevcut dolu küçük sanayi sitelerinde yaklaşık 60.000 kişinin 
çalıştığı tahmin edilmektedir. Đvedik yakınlarında 52 ha’lık alanda kurulu bulunan Hurdacılar 
K.S.S’nde 6.500 kişi istihdam edilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi gelişimi açısından 
ülkedeki en başarılı örneklerden birisi olan Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTĐM) de 
Yenimahalle Đlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Ostim’de mevcut dolu 200 ha’lık alanda 
30.000 kişiye istihdam olanağı sağlanmaktadır. Gelişim süreci içinde OSTĐM’in büyük ve önemli 
bir odak haline gelmesiyle çevresinde başlayan hareketlenmeler sonucu yaklaşık 44 ha alan 
kaplayan Kocasinan, Örnek, Yıldız ve ATĐSAN Küçük Sanayi sitelerinde yaklaşık 5.500 kişi 
istihdam edilmektedir. Boş alanların dolması ve plan önerilerinin hayata geçmesi halinde OSTĐM 
ve çevresindeki sanayi sitelerinde yaklaşık 15.000 kişilik ek bir işgücü kapasitesi yaratılacağı 
tahmin edilmektedir. Yaklaşık 50.000 kişilik bir işgücü potansiyeline sahip bu bölgedeki küçük 
sanayi siteleri, Temmuz 1997’de OSTĐM Organize Küçük Sanayi Bölgesi adıyla birleştirilmiştir. 

Yenimahalle ilçesi sınırlarındaki kentin en büyük, küçük sanayi sitelerinden biri olan Đvedik Küçük 
Sanatlar Sitesi 447 ha’lık bir alanda yer seçmiştir. Henüz tamamı dolmamış olan Đvedik 
K.S.S.’nde yaklaşık 7.500 işyerinde yine yaklaşık 45.000 kişiye çalışma olanağı sağlanabilecek bir 
kapasite oluşturulmuştur. Tekstil, giyim, kağıt, matbaa, ağaç ürünleri metal ve makine alt 
sektörlerinin yoğun olarak bulunan Đvedik, başlangıçta küçük sanayi sitesi olarak 
yapılandırılmasına karşın daha sonra talepler göz önünde bulundurularak Organize Küçük Sanayi 
Bölgesi Statüsüne kavuşturulmuştur. 

Yenimahalle Macun mevkiinde bulunan, Erciyes Küçük Sanatlar Sitesine elektronik alt sektörüne 
ait işyeri yoğunlaşmaktadır. Ayrıca, bu bölgede planlarla önerilen ek kapasitelerle birlikte toplam 
20 ha alanda 2.000 kişiye çalışma olanağı sağlanabilecektir. Đstanbul Yolu üzerinde Başkent ve 
Gersan K.S.S.’lerinin de bulunduğu aksta 85 ha’lık alanda yaklaşık 7000 kişinin istihdam 
edilebileceği tahmin edilmektedir. Başkent K.S.S. de oto tamircilerinin, Gersan K.S.S.de ise 
mobilyacıların yoğunlaşması beklenmektedir. 

Güvercinlik ve Yeşilçam Oto Sanatkarlar Sitelerinin bulunduğu Etimesgut Đlçesinde 65 ha.’lık 
küçük sanayi alanı bulunmakta ve 9.500 kişiye çalışma olanağı sağlanmaktadır. Kent içinde 
büyüyüp yoğunlaşarak gelişme olanağı sınırlanan, iş ve çevre sağlığı yönünden sakıncalar 
taşıyan oto sanatlarının kent dışına çıkarılması amacıyla kurulan söz konusu sitelerde bulunan 
boşlukların dolmasıyla 2.000 kişilik ek bir kapasite yaratılıp toplam 12.000 kişiye iş olanağı 
sağlanabilecektir. Sincan ilçesinde bulunan 110 ha’lık küçük sanayi alanın 60 ha’lık bölümünde 
faaliyet sürmekte olup yaklaşık 2200 kişi istihdam edilmektedir. Ayrıca boş ve planla önerilen 
küçük sanayi alanlarının hayata geçmesiyle yaklaşık 8500 kişiye daha çalışma olanağı 
sağlanabilecektir. Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nin yanında 36 ha alanda yer alan Sincan 
Dökümcüler K.S.S.’nde yaklaşık 1000 kişi çalışırken, Sincan Ayakkabıcılar K.S.S. (4 ha) 350 kişi, 
Sincan K.S.S. ise (20 ha) 400 kişi istihdam etmektedir. 

Gölbaşı Đlçesinde bulunan yoğun olarak oto sanatkarların yer aldığı 5 ha büyüklüğündeki Gölbaşı 
Küçük Sanatlar Sitesinde 80 işyeri bulunmakta olup 500 kişi çalışmaktadır. Mamak, Çankaya ve 
Keçiören Đlçelerinde ise mevcutta Küçük Sanayi Sitesi bulunmamaktadır. Ancak Mamak Đlçesi 
sınırlarında planlanan Nenek Ağaç Đşleri K.S.S. ile 55 ha alanda yaklaşık 6.000 kişinin istihdam 
edilmesi beklenmektedir. Bunların dışında Kazan-Saray çevresinde önerilen küçük sanayi 
alanında yaklaşık 30.000 kişinin istihdam edilmesi öngörülmüştür.. Ayrıca, Yenikent Belediyesi 
sınırlar içindeki Yenikent K.S.S.’nde de yaklaşık 400 kişi çalışmaktadır. 
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Depolama Alanları 

1892’de kurulan demiryolu bağlantısı, kentteki ilk depo ve antrepoların istasyon çevresine 
yerleşmesine de yol açmıştır. Bunun yanında; Cumhuriyet’in ilanından sonra yaşanan hızlı 
gelişmeye koşut olarak Ankara’da yer arayışına giren kamu kuruluşları ve askeri alanları 
bünyesindeki depolamaya yönelik yapılar ile demiryolunun depolama ve trıyaj alanlar kentteki ilk 
depolama alanlarını oluşturmaları açısından önem taşımaktadır. Kentsel gelişme süreciyle birlikte 
sanayi kuruluşlarının kent içinde kalması yada kendi içinde yoğunlaşarak sıkışması ile birlikte 
arazi fiyatlarının da yükselmesi sonucu belirli bir ölçüde sermaye birikimi yapan, büyüyen, 
modern yöntemler kullanan ve daha geniş bir alana planlı olarak yayılma gereğini duyan 
işletmeler, arazi fiyatlarının düşük buna karşın depolama ve ulaşım olanaklarının elverişli olduğu 
kent dışındaki karayolları kenarında (özellikle Đstanbul yolu) yerleşmeye başlamıştır. Ankara’da 
büyük bir hızla yoğunlaşan sanayi gelişmesiyle ilintili olarak sanayi kuruluşlarının gereksinim 
duydukları depolama alanlarının belirli bir program çerçevesinde planlanamaması sonucu; 
depolama ihtiyaçları çoğunlukla sanayi kuruluşlarının kendi bünyesinde oluşturmaya çalıştıkları 
yapılar yada kent içinde kiraladıkları küçük depolar ile giderilmeye çalışılagelmiştir.  

1990 Ankara Nazım Planı’nda önerilen Depolama Alanları’ndan Etimesgut doğusundaki 
Güvercinlik Depolama, AOÇ Depolama, Esenboğa Depolama, alanları kısmen gerçekleşmiş 
Yenimahalle Hurdacılar Sitesi ise Depolama Alanı olarak planlanmasına karşın, talepler ve 
gelişmeler sonucu bir dönüşüm süreci geçirmiş ve daha çok küçük ölçekli imalat yapılan bir 
küçük sanayi sitesi formunda gelişmiştir. Ayrıca, GĐMAT’ın da yer aldığı kamu kuruluşlarına ait 
imalat ve depolama türlerinin yerleşmesinin önerildiği Macun Depolama Alanına daha sonra 
Kentsel Servis Alanı’na dönüştürülmüş, GĐMAT ise yoğun olarak toptan ticareti yapıldığı bir 
yapıya bürünmüştür. Nazım Planca önerilen Gölbaşı, Sincan, Osmaniye, Natoyolu, Karapürçek, 
Đvedik, Elmadağ, Temelli de öngörülen Depolama Alanları ise gerçekleşmemiştir.  

Gerek mevcut gerekse planlarla önerilen Depolama Alanları’nın en yoğun olduğu Etimesgut 
Đlçesindeki yaklaşık 214 ha’lık alanın mevcut olan 35 ha’lık bölümünde 1000 kişi istihdam 
edilirken faaliyete geçmemiş ve planla önerilen 180 ha’lık bölümün hayata geçmesi ile ise 
yaklaşık 11.000 kişiye istihdam olanağı yaratılabilecektir. Depolama alanlarının yörece yoğun 
olarak bulunduğu diğer bir ilçe de Yenimahalle’dir. GĐMAT, TMO gibi depolama alanlarının da 
bulunduğu Yenimahalle de 66 ha büyüklüğündeki alanda yaklaşık 7000 kişi istihdam 
edilmektedir. Macunköy yakınlarındaki GĐMAT Toptancılar Sitesi’nde ağırlıklı olarak gıda 
toptancıları yer almakta ve site bir depolama alanlarından çok toptan ticaret merkezi niteliği 
taşımaktadır. Ayrıca, 1990 Nazım Planı ile Yenimahalle Đlçesinde Đstanbul yolu doğusunda 
önerilen sanayi ve depolama alanlar daha sonra Kentsel Çalışma alanlarına dönüştürülmüştür. 
Bunların dışında; diğer ilçelerde depolama alanı bulunmamaktadır. Ancak, Gölbaşı Özel Çevre 
Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planı ile Gölbaşı’nda (50 ha) Nenek Ağaç Đşleri Küçük Sanayi Sitesi 
Planı ile de Mamak’ta (25 ha) depolama alanları ayrılmıştır. Bu alanlarda yaklaşık 4000 kişi 
istihdam edilebilecektir. 

Organize Sanayi Bölgeleri 

Ankara Büyükşehir Belediye Sınırları içerisinde Organize Sanayi Bölgesi statüsünde, 3 adeti 
büyük ölçüde faaliyette, 2 adeti yeni faaliyete geçme aşamasında olmak üzere 5, planlanmış 
ancak faaliyete geçmemiş 3 ayrı sanayi sitesi bulunmaktadır. Bunlardan tam kapasiteye yakın 
faaliyette bulunanlar; Sincan (I.) Organize Sanayi Bölgesi Đvedik Organize Küçük Sanayi Bölgesi 
ve Ostim Organize Küçük Sanayi Bölgesi iken, Anadolu OSĐAD OSB (Temelli) ve Başkent 
SĐTĐYAK OSB (Temelli), henüz faaliyete başlama aşamasındadır. Yerseçim çalışmaları bitmiş 
ancak üretime geçmemiş Ankara II. O.S.B (Türkobası) ve yerseçim çalışmaları henüz 
sonuçlanmış Elmadağ OSB’nin ise, 2007 yılı içinde faaliyete geçmesi tasarlanmaktadır. Ankara 
III. OSB (Alagöz) ise, Kurtuluş Savaşı müzesi ve kent bütünü gereklilikleri bağlamında yer seçim 
çalışmaları uzun süre bitmemiş konumdadır. Bunların yanında yine Türkobası çevresinde 
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Bakanlar Kurulu kararı ile yerseçimi yapılmış ancak daha sonra iptal edilmiş bir serbest bölge 
bulunmaktadır. 

Ayrıca, Büyükşehir belediyesi sınırları dışında faaliyette bulunan, Polatlı, Beypazarı ve 
Şereflikoçhisar Organize Sanayi Bölgeleri de kent ekonomisi için önem taşımaktadır. Bunların 
dışında Çubuk Mutluköy’de Tarım Đhtisas Organize Sanayi Bölgesi oluşumuna yönelik bir 
yerseçimi yapılmış olup, bu planın da önemli kararlarından olan anılan OSB, Tarım başlığı altında 
detaylı olarak incelenmektedir. 

Sincan Organize Sanayi Bölgesi: Ankara’da 1970’li yılların başında ilk Organize Sanayi 
Bölgesi olarak seçilen Macunköy’de A.S.O. tarafından yürütülen çalışmaların büyük ölçüde 
mülkiyet sorunlarının çözümlenememesi nedeniyle başarısızlığa uğraması sonucunda, 1975 de 
1990 Nazım Planı öngörüleri doğrultusunda Sincan-Osmaniye’de 425 ha.’lık bir alan 
kamulaştırılarak 1982’de A.S.O.’na devredilmiştir. 1989’da altyapı çalışmaları tamamlanan Sincan 
Organize Sanayi Bölgesi için, Ankara Nazım Planı’nda, kentin batı ekseninde gelişmesi 
stratejisine paralel olarak Sincan yöresindeki 100.000 kişilik Gecekondu Önleme Bölgesi 
batısında, karayolu ve demiryolu ağlarıyla çevrili, erişilebilirliği yüksek bir alanda önerilen 
kontrollü sanayi gelişimi de Organize Sanayi Bölgesi yer seçimi ile örtüşen bir nitelik 
taşımaktadır. Bu kararlarla planlanan biçimde gelişen Sincan OSB de bugün yaklaşık 7.500 kişi 
çalışmaktadır. Sincan OSB de inşaatı devam eden işyerlerinin tamamlanarak tam kapasite ile 
hizmete verilmesi halinde 25.000 kişinin çalışma olanağı bulabileceği tahmin edilmektedir. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde 24.10.1996 tarihinde başlatılan Ankara 
(Sincan) 1. Organize Sanayi Bölgesi Ek gelişme alanı yer seçimi kararı doğrultusunda mevcut 
O.S.B’ne bitişik 177 ha alan önerilmiştir. Yaklaşık 10.000 kişinin çalışabileceği O.S.B. Ek Gelişme 
Alanı, sınır tasdiki yapılmıştır. Sincan OSB de bir çok alt sektöre ait fabrikalar faaliyet 
göstermekte olup, özellikle makine ve alet, madeni eşya, ısıtma ve klima ve elektrik-elektronik 
alt sektörlerinde bir yoğunlaşma göze çarpmaktadır.  

Đvedik Organize Küçük Sanayi Bölgesi: Yenimahalle Đlçesinde 1991 yılında kurulma 
çalışmaları başlayan Đvedik Organize Küçük Sanayi Bölgesi’nin 1998 yılında tamamlanarak 
hizmete girmiştir. Başlangıçta küçük sanayi sitesi olarak planlanan Đvedik, 1997 yılı içerisinde 
talepler göz önünde bulundurularak organize küçük sanayi bölgesi statüsüne kavuşturulmuştur. 
447 ha.’lık bir alanda 7.500 işyeri kurulabilecek şekilde tasarlanan Đvedik Organize Küçük Sanayi 
Bölgesi’nde yaklaşık 45.000 kişinin çalışma olanağı bulacağı tahmin edilmektedir. Tekstil ve 
giyim, kağıt ve matbaa, ağaç ürünleri, makine ve alet, metal ana alt sektörlerinin yoğun olarak 
yer alacağı Đvedik Organize Küçük Sanayi Bölgesi’nin Ostim ve çevresinde yer alan küçük sanayi 
siteleri ile birlikte önemli bir sanayi bölgesi olarak bütüncül değerlendirilmesi gerekmektedir. Şu 
aşamada yaklaşık % 70’lik bir kapasite ile faaliyet gösteren Đvedik OSB, orta ölçekli tesisler için 
çekici görünmektedir.  

Ostim Organize Küçük Sanayi Bölgesi: 1967’de Ankara Küçük Sanayi Sitesi Yapı 
Kooperatifince kurulma çalışmaları başlayan Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi’nin başlangıçta 
2.000 işyeri ve 2.000 konuttan oluşmak üzere 400 ha.’lık bir alanda gelişmesi hedeflenmişti. 
1985 yılında 2.050 imalathane- işyeri, 1.348 ticarethane, 6.900 konut, bir sağlık merkezi, bir 
işgücü-iletişim merkezi ve spor tesislerini içerecek şekilde projelendirilen Ostim, gerçekten de 
dev bir sanayi ve ticaret merkezi olarak Türk Ekonomisi’ne hizmet etmeye başlamıştır. 150, 250 
ve 450 m2’ lik üç tip parsel oluşacak biçimde planlanan Ostim’de 2005 yılı itibarı ile 200 ha.’lık bir 
alanda, 3.000 işyerinde 30.000 kişi çalışmaktadır. Batı ve Doğu Atölye Arsaları olarak 
isimlendirilen yeni ilave çalışma alanları ile, 250 ha.’lık bir büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilen 
çevresindeki sanayi siteleri ile birlikte Ostim’de 50.000 kişinin çalışacağı varsayılmaktadır. 
Ostim’in büyük ve önemli bir odak haline gelmesi ile çevresinde başlayan hareketlenmeler, 
Ostimin çevresi ile birlikte değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Tüm bu gelişmeler, 
Ostim’e bitişik Đvedik Küçük Sanayi Bölgesi’nin organize sanayi statüsü kazanması ile birlikte 
değerlendirilince, 1997 yılı Temmuz ayında Ostim çevresindeki Kocasinan, Yıldız, Örnek ve 
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Atisan gibi küçük sanayi sitelerinin de birleştirilerek Ostim Organize Küçük Sanayi Bölgesi adı ile 
yeni bir organize sanayi bölgesi kurulmuştur.  

Anadolu OSĐAD Organize Sanayi Bölgesi: Temelli çevresinde yaklaşık 200 ha 
büyüklüğünde bir alanda yer seçerek 2002 yılı itibariyle kurulma çalışmaları başlamış olan 
Anadolu OSB’de, 2005 yılı itibariyle konumlanmaya başlamış sanayi tesisleri bulunmakta olup, 
henüz büyük kısmı boştur. 

Başkent SĐTĐYAK Organize Sanayi Bölgesi: Temelli kuzeyinde Ankara çayı-demiryolu 
aksında yerseçmiş Başkent OSB de, henüz büyük ölçüde boş ancak üretime hazır konumdadır. 

Türkobası-Alcı II. Organize Sanayi Bölgesi: 1998 yılında yerseçim çalışmaları yapılarak 
2000 yılında kurulan ve yaklaşık 600 ha büyüklükteki alandır. Tevsi çalışmaları sonuçlanma 
aşamasına gelmiş II. OSB’nin yakın dönemde faaliyete geçmesi beklenmektedir. 

Elmadağ Organize Sanayi Bölgesi: Yerseçim ve kamulaştırma çalışmalar tamamlanmış, 
Elmadağ OSB ise, … ha büyüklüktedir. Bölgedeki savunma sanayi tesisleri ile ilişkilenip, 
bütünleşecek sanayilerin yerseçimi özendirilmelidir. 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar) 

Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin büyük önem kazandığı ve bilgi toplumuna geçilmekte olduğu 
yönündeki değerlendirmelerin büyük önem kazandığı 1990’lı yılların ortalarından itibaren, 
araştırma-geliştirme (ar-ge) faaliyetlerinin önem ve değeri daha iyi anlaşılmış olup, ülkemizin ar-
ge yatırımlarını özendirebilme amacıyla 2001 yılında yürürlüğe koyduğu 4691 Sayılı Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında, bir dizi teknopark yerseçimi yapılmıştır. OECD 
sınıflandırmasına göre, ülkemizde imalat sanayinin üretim yapısı yoğun olarak düşük teknolojili 
ürünlere dayalıdır. Dünyada AR-GE harcamalarına %6,4 ile en yüksek payı ayıran ülke Đsrail 
olup, onu %3,2 ile Đsveç takip etmektedir. Ülkemiz, AR-GE harcamalarındaki %0,64’lük oran ile 
dünya ülkelerinin çok gerisinde kalmaktadır. 2000 yılı verilerine göre Türkiye’de, toplam 
çalışanın her 10.000’nde 13,1’i AR-GE çalışanıdır. AR-GE Personelinin sektörel dağılımına 
bakıldığında ise AR-GE personelinin ağırlıklı olarak üniversitelerde çalıştığı görülmektedir25.   

Şekil 6.5. : Ar-Ge sektörü Çalışanlarının Yıllara ve Sektörlere Göre Gelişimi 

 

 

 

 
 
Kaynak : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2006 (www.sanayi.org.tr) 

Ülkemizdeki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve bu yapı içerisinde Ankara’nın konumunu 
değerlendirmek amacıyla elde edilen veriler, 2005 yılı itibariyle, ülke ar-ge sektörü içinde 
Ankara’nın önem ve değerini çok net biçimde ortaya koymakta, kentin yenilikçi, öğrenen, 
araştıran-geliştiren ve teknolojiye yatırım yapan bir nitelik taşıdığını çok açıkça ortaya 
koymaktadır (Şekil 6.3.). Ülkede ilk kurulan teknopark olan ODTÜ teknopark ve Odtü-Ostim 
Kuluçka Merkezi ile kentte yoğunlaşan yapı diğer üniversitelerin de (Bilkent, Hacettepe, Ankara) 
bu sürece eklenmesiyle, Ankara’da bir teknoloji ve araştırma-geliştirme merkezi oluşumu da 
hazırlamıştır. 

                                                 
25 Sanayi Bakanlığı, TGB. Gn. Md., 2006, www.sanayi.gov.tr 
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Tablo 6.22 : Ülkemizdeki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri - 2005 
  BÖLGE ADI  BÖLGE ALANI (m2) 

O.D.T.Ü. TEKNOKENT TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME 
BÖLGESĐ  

BÖLGE SINIRLARI ĐLANI :  1.136.930 
Ostim Kuluçka 
Merkezi : 12.000  

1 EK ALANLAR :  MET Merkezi : 70.000  

TÜBĐTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZĐ TEKNOPARKI  

2 BÖLGE SINIRLARI ĐLANI :  560.000 

ĐZMĐR TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BÖLGESĐ  2.184.000 
3 EK ALAN :  4.200 

4 ANKARA TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BÖLGESĐ (Bilkent) 372.863 

5 GOSB TEKNOPARK TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BÖLGESĐ  124.287 
Arı Teknokent-1 : 

1.832.815  

ĐTÜ ARI TEKNOKENT TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BÖLGESĐ  
Arı Teknokent-2 : 

106.000  
6 EK ALAN :  49.722,39 

1 Numaralı Alan : 
326.204  

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME 
BÖLGESĐ  

2 Numaralı Alan : 
1.077.488  

Ek 1 a alanı : 29.669  

7 EK ALANLAR :  Ek 1 b alanı : 683.723  

8 KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BÖLGESĐ  200.000 

9 ESKĐŞEHĐR TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BÖLGESĐ  503.147 

10 
YILDIZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME 
BÖLGESĐ  103.129 

11 
ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME 
BÖLGESĐ  200.000 

TGB 1 : 322.834,49  
12 SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BÖLGESĐ  TGB 2 : 2.513,59  

TGB 1 : 387.169  

TGB 2 : 120.986  

13 
BATI AKDENĐZ TEKNOKENTĐ TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME 

BÖLGESĐ  TGB 3 : 1.312.712  

TGB 1 : 156.368  

14 ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BÖLGESĐ  TGB 2 : 120.681  

15 TRABZON TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BÖLGESĐ  18.396 

16 ÇUKUROVA TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BÖLGESĐ  859.585 

17 
ERZURUM ATA TEKNOKENT TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME 
BÖLGESĐ 60.144 

Kaynak : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2006 

Bu tesislere, 2006 yılı sonunda Ankara Üniversitesi Gölbaşı Teknoparkı eklenmiş olup, Gazi 
Üniversitesi Teknoparkı için de sonuçlanma aşamasına gelindiği bilinmektedir. Böylece kentteki 
ar-ge kapasitesi ve öğrenen-yenilikçi güç kapasitesi de önemli bir artış göstermiş olacaktır. 
Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki firmaların dağılımı irdelendiğinde, 2005 yılı itibariyle ülkedeki 
tüm ar-ge firmalarının % 77’inin Ankara’daki üniversiteler kapsamında kurulan teknoparklarda 
yer aldığı anlaşılmaktadır. 
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Toplam Firma Sayısı
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Şekil 6.6. : Teknoparklardaki Toplam Firma Sayısı Dağılımı-2005 

 

 

 

 

 

 

Kaynak : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2006 (www.sanayi.org.tr) 

Şekil 6.7. : Teknoparklardaki Firmaların Sektörel Dağılımı-2005 

 

 

 

 

 

 
Kaynak : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2006 (www.sanayi.org.tr) 
 
Teknoparklardaki firmaların sektörel dağılımı incelendiğinde, kentteki bilim-yazılım ağırlıklı ar-ge 
faaliyetleri açıkça okunmaktadır. Bu yapı ülke içinde de büyük özgünlük sunmakta, savunma 
sanayi, elektronik ve tıbbi malzemeler bağlamında da bir yoğunlaşma kendisini göstermektedir 
(Şekil 6.5.). Teknoparklardaki ar-ge personelinin dağılımı irdelendiğinde, Ankara’nın % 72’lik ar-
ge personeli üreten yapısıyla ön plana çıktığı görülmektedir (Şekil 6.6.). 

Şekil 6.8. : Teknoparklardaki Ar&Ge Personeli Dağılımı-2005 

 

 

 

 

 

Kaynak : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2006 (www.sanayi.org.tr) 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ODTÜ Bilkent Hacettepe GOSB ĐTÜ MAM Eskişehir Đzmir

FĐRMALARIN SEKTÖRLERE GÖRE DA ĞILIMI

Yazılım & Bilişim Savunma Elektronik Tele Komünikas. Đleri Malzemeler Tıp Diğer

Araştırma Geli ştirme Personeli

ODTÜ 39%

Bilkent 31%

MAM 2% Đzmir 3%

Eski şehir 0%

GOSB 5%

Hacettepe 2%

ĐTÜ 18%

ODTÜ Bilkent Hacettepe GOSB ĐTÜ



  278 

Teknoparklardan yapılan ihracatların % 65’inin Ankara’dan yapılıyor olması ve bunun içinde 
ODTÜ teknokentin ülkenin %59’unu oluşturan kapasiteyle ön plana çıkması, kentin ve ODTÜ 
teknoparkın ar-ge sektöründeki yapısını çok iyi özetlemektedir (Şekil 6.9.). 

Şekil 6.9. : Teknoparklardaki Toplam Đhracat-2005 

 

 

 

 

 
 
Kaynak : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2006 (www.sanayi.org.tr) 

Ankara kentinin son dönemde en önemli gelişme potansiyeli yarattığı ve tüm ülke kentlerine 
karşı göreli üstünlükleri bulunduğu görülmektedir. Kentteki eğitim düzeyi yüksek vasıflı işgücü, 
kentin ar-ge sektöründeki gelişme potansiyelinin özendirilmesi sonucunu da doğurmaktadır. 
Kentte teknoparkların varlığı ve gelişimini ise; 

o Yüksek teknoloji kullanan sektörlerdeki istihdamı arttırmak, 
o Kentsel eşitsiz gelişmeyi dengeleyecek bir araç olarak kullanabilmek, 
o Kent ekonomisinin üretim, yenilik ve yaratıcılık kapsamında gelişebileceği alternatifleri 

geliştirmek, 
o Bölgesel yenilik yaratma çabaları için altyapının oluşturulmasını özendirmek, 
o Bölgesel kaynaklar, bölgenin araştırma kapasitesi ve yüksek öğretim kurumları arasında 

daha verimli ve aktif ilişkiler kurmak, 
o Yerel sanayinin canlandırılmasını ve modernizasyonunu sağlamak, 

biçiminde kullanmak gerekmektedir. 

Teknoparkların tasarımında da; 

• Görsel anlamda sanayi bölgelerinden farklı ve üniversiteler ve kentle bütünleşen bir 
çerçeve sunabilmek,  

• Đleri, yenilikçi, yaratıcı teknolojileri üretebilecek yapıların oluşumunu sağlamak,  

• Üretici hizmet alanları olan ofislerin kent merkezi sorun ve açmazlarından bağımsız 
etkinlikte bulunabileceği olanakları yaratmak,  

• Kentsel, çevresel, doğal, kültürel değer ve varlıklara saygılı merkezler oluşturabilmek, 

yoluyla, bilgi, sermaye ve işgücü işbirliği sağlanmalıdır. 
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6.2.2. SANAYĐ SEKTÖRÜNE YÖNELĐK MÜDAHALE BĐÇĐMLERĐ 

6.2.2.1. SEKTÖR BÜTÜNÜ STRATEJĐLERĐ 

2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planının temel stratejilerinden birisi de; “Başkent Ankara’nın 
bilim, kültür ve hizmet sektörlerinde uzmanlaşmış, buna dair üstünlükleri güçlendirilen, bilgi 
üreten, yenilikçi, yaratıcı ve öğrenme-kendini geliştirme kapasitesini sürekli arttıran bir üretim 
ekonomisiyle, Dünyanın en büyük ekonomiye sahip 70 kenti içerisinde yer almasını 
sağlamak”.tır. Bu strateji, sanayi sektöründeki gelişim eğilimleri, kentin ülke, bölge ve küresel 
yapı içerisindeki konumu ve kentteki sanayi sektörünün göreli üstünlükleri ve zayıflıkları 
bağlamında değerlendirildiğinde, kentteki sanayi sektörünün gelişimine ilişkin bazı temel 
seçmeler yapmak gerekli hale gelmiştir.  

Bilim, kültür ve hizmet kenti Ankara, öğrenen, yenilikçi, yaratıcı bir kent ekonomisi oluşturulması 
yönünde eğitim düzeyi çok yüksek vasıflı işgücü ve üniversite-sanayi işbirliğini en iyi şekilde 
gerçekleştirerek ülke ekonomisin sektöründe en büyük odağı haline gelmiş teknoparklar, ar-ge 
faaliyetleri üzerinden gelişen bir sanayi yapısı oluşturmak durumundadır. Kentte etkisi ülke 
geneliyle kıyaslandığında, giderek zayıflayan imalat sanayi yapısına karşın ülkedeki 
teknoparklarda bulunan firmaların % 77’sini kapsayacak büyüklüğe sahip eğitim düzeyi yüksek, 
yenilikçi ve öğrenen kent Ankara, bu potansiyellerini en etkin biçimde değerlendirmelidir. Bunun 
için teknoparklar, ar-merkezleri, bilişim vadisi adı verilen kullanımlar özendirilmeli, kentteki 
önemli tüm sektörlere ait yenilikçi, yaratıcı potansiyellerin bu merkezlerde araştırılıp, 
geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

Bunu yaparken kentteki imalat sanayinin görece güçlü olduğu metal ana sanayi ve orman 
ürünleri sanayine ilişkin unsurlardaki üretim faaliyetlerini pekiştirecek yenilikçi güçleri de kentte 
oluşturulan ar-ge tesisleri, bilişim vadisi bağlamında değerlendirmek yararlı görünmektedir. 

Kentte yerseçen teknoparkların üretici hizmetler olarak ofis kullanımlarını da etkin biçimde 
barındırdığı ve merkezi iş alanının bazı işlevlerini de kendine çektiği görülmektedir. Bu ilişki 
etkileşim ve yapının ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Bu plan ile Ankara’da;  

a. Üretim ekonomisini hakim kılarken, sanayi sektörü içinde teknoloji yoğun bir 
üretim biçiminin geliştirilmesi, sanayi-üniversite ve teknoloji işbirliği ile 
gelişebilecek sanayi türlerinin özendirilmesi esastır. Bilgi teknolojilerini 
kullanan, üreten geliştiren, katma değeri yüksek ve araştırma-geliştirme 
faaliyetleri ile doğayı ve çevreyi kirletmeyen sanayi türlerinin gelişimi yönünde 
bir türel seçim çerçevesinde, elektronik, bilişim, yazılım, teknoloji üretim-
araştırma, savunma sanayi, optik aletler ve tıbbi malzemeler üretimi alt 
sektörlerinin gelişimi özendirilmelidir. Teknoloji geliştirme bölgelerinin 
planlanması süreçlerinin kent bütünü ve yakın çevresi ile kuracağı ilişkiler 
bağlamında ele alınması ve kentsel-bölgesel planlama çalışmaları ile uyumlu-
bütünleşen bir yaklaşımla geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

b. Ar-ge merkezleri ve teknoparklar kent ekonomisinin açılım sağlayacağı tüm 
unsurlar açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sektördeki potansiyeli etkin 
değerlendirip, tüm ekonomik unsurlar için bilgi ve yenilik üreten biçimde 
kullanmak esastır. Bu çerçevede, daha önce kentte kurulu bulunan teknoloji 
geliştirme bölgeleri yanısıra bunlarla bütünleşen ve kentin yenilikler 
yaratmasına, bilişim teknolojilerine uyum yapabilmesine yönelik yeni araştırma 
geliştirme bölgelerinin oluşturulması kentin muhtelif noktalarında araştırma 
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geliştirme bölgeleri tespit edilmesi ve bunları bütünleyen bir bilişim vadisi 
yerseçimi yapılması ilkesi benimsenmiştir. 

c. Kentin üretim ekonomisi bağlamında gelişebilmesi için oluşturulmuş en önemli 
kapasiteler olan organize sanayi bölgelerinin verimli biçimde değerlendirilmesi 
gereklidir. Bu amaçla, öncelikle planlarla tanımlanmış ancak atıl duran 
organize sanayi kapasitelerinin kullanılmasını sağlayacak önlemlerin alınması 
sağlanmalı, spekülatif yerseçim taleplerinin oluşumu engellenmelidir.  

d. Organize sanayi bölgelerinin kent bütünü gereklilikleri ve bu planın belirlediği 
ilke ve esaslardan kopuk ve parçacı yerseçimlerine konu olmasını engellemek 
amacıyla Sanayi ve Çalışma Alanları Ana Planı yapılmasını sağlayarak, bu plan 
çerçevesinde hareket edilmesi sağlanmalıdır. 

e. Kentsel ana çanak içinde sıkışmış ve kirleticilik unsurları içeren sanayi 
tesislerinin onaylı planlarla oluşturulmuş ilgili odaklarda yerleşmesi 
sağlanmalıdır. 

f. Kentte gelişen istihraç sanayi unsurlarının kentsel, çevresel, kültürel değerleri 
tüketmeyip doğaya, kamu ve çevre sağlığına zarar vermeyecek biçimde 
faaliyet gösterebileceği koşul ve alanları belirlemek gerekmektedir. 

g. Kentteki küçük-orta ölçekli işletmelerin kapasite ve önemi OSTĐM üzerinden 
ülkeye örnek olacak biçimde okunmaktadır. Küçük sanayi alanlarının ODTÜ-
OSTĐM Kuluçka Merkezi örneği uyarınca bilgi teknolojilerine, yenilikçi-yaratıcı 
potansiyellere yönlendirilebileceği çabalar özendirilmelidir. 

h. Onaylı planlarla belirlenmiş ve bu planla öngörülmüş sanayi alanlarının tür ve 
yapısıyla bütünleşen depolama alanlarının lojistik merkez olarak ele alınması 
sağlanmalıdır. 

i. Yenilikçi, buluşçu bir kent olması öngörülen Ankara’da, bilişim teknolojilerinin 
ve sanayi üretiminin birbirine entegre olduğu, bölge ve ülke içinde dağıtım ve 
aktarımının yapıldığı, farklı ulaşım tür ve sistemleri arasında aktarımların 
gerçekleştirildiği, mal ve hizmetlerin aktarım alanları olarak lojistik merkezlerin 
özendirilmesi sağlanmalıdır. 

j. Tüm sanayi ve çalışma alanlarının, kent ve çevre sağlığı, kamu güvenliği 
açısından faaliyet gösterebileceği biçimde ele alınıp, planlanması esas 
olmalıdır. 

6.2.2.2. MEKANSAL STRATEJĐLER  

Sanayi kuruluşlarının; gelişme süreçlerinin ilk aşamalarında ekonomik açıdan yeterince güçlü 
olmadıkları, ölçek olarak küçük, beceri düzeyi yüksek işgücü kullandıkları için olumlu yığılma 
ekonomilerinin en yüksek düzeyde bulunduğu kent merkezlerinde yada merkezi çevreleyen 
geçiş alanlarında yer seçme eğilimine sahip olduğu bilinmektedir. Merkezi alanların sağladığı 
olumlu yığılma ekonomilerine karşın; yeni kurulan işletmelerin pek azı büyüme şansı elde 
edebilirken, çoğu piyasa mekanizması içinde varlıklarını sürdürebilme çabası göstermek 
durumunda kalmaktadır. Büyüme şansı elde eden, sermaye yoğun üretim tekniklerinden 
yararlanan, standart ürün üreten işletmelerin yaşadıkları hızlı büyüme sürecine koşut alan 
gereksinimleri artarken diğer taraftan metropoliten merkezin sağladığı yığılma ekonomilerine 
olan bağlılıklarının azalmaya başlamasıyla işletmeler merkezi alanların sunduğu olanakların pek 
çoğunu kendi bünyesinde geliştirebilme şansını aramaya çalışmaktadırlar. Ancak, gelişme fırsatı 
yakalayan kuruluşlar; kent merkezinde kiraların yüksek, toprağın pahalı, arazinin çok parçalı bir 
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mülkiyet dokusuna sahip olması, mekansal gelişme olanaklarının da imar kararlarıyla son derece 
kısıtlanmış olması yanında kent dışında ucuz ve niteliksiz işgücünün de bulunması gibi 
nedenlerle merkezi terk etme eğilimine girmektedirler (Tekeli, vd. 1991)26. 

Ankara’da sanayi kuruluşlarının yer seçim süreçleri incelendiğinde; sanayi tesislerinin büyük 
ölçüde yukarıda açıklanan süreç doğrultusunda bir dönüşüm yaşadıkları gözlemlenmiştir. 
Geleneksel olarak kent merkezlerine bağımlı olan ve kentle organik bağı yüksek küçük sanayi 
sitelerinde, bir araya gelerek belirli ölçülerde kent saçağında yer seçme eğilimi vardır. Orta ve 
büyük ölçekli sanayi kuruluşları ise; ya kentlerarası bağlantı yolları üzerinde ucuz arsa buldukları 
yerlerde, yada organize sanayi bölgeleri ile kent dışına çıkma eğilimi taşımaktadırlar. Kent içinde 
kalan kirletici sanayi tesislerinin yarattıkları olumsuz dışsal etkiler (hava, su, toprak, gürültü 
kirliliği ve trafik sıkışıklığı) nedeniyle, Ankara’nın bulunduğu topografik çanak dışındaki yeni 
alanlara sıçratılması gerekliliği, 1990 ve özellikle 2015 Planlama çalışmalarında vurgulanan temel 
unsurlardandır.  

Uzun dönemde üretim tekniklerindeki yapısal değişim sonucu ortaya çıkan mekansal farklılaşma 
ile ilintili bir süreç olan desantralizasyon; Ankara’da farklı bölgelerde farklı biçimde kendini 
gösteregelmiştir. Genel olarak Ankara kentsel mekanında iç ve dış halkada yer alan iki ayrı 
yapıda, biri küçük, diğeri büyük iki farklı türde sanayi yer almaktadır. Bu gelişim; kentte 
firmaların belirli bir yerde doğması, yaşamının değişik zamanlarında yer değiştirmesi gibi 
süreçlerin bir sonucudur. Kentte; eski sanayi deseni bir yandan kendisini yeniden üretirken, 
diğer yandan yeni kuruluşlar ve yer değiştiren firmaların yeni alanlara yönlenmesi ile varolan 
sanayi deseninde de bir değişiklik ortaya çıkmaktadır.  

2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planı, öncelikle öteden beri ifade edilen, desantralizasyon 
gerekliliğini yeniden ele alarak, kentin ilk halkası olarak tarif edilen 30-50 km.lik yarıçap 
içerisinde planlarla oluşturulmuş, ancak büyük ölçüde üretime girmeyen sanayi ve çalışma 
alanlarının etkin değerlendirilmesini ve yeni sanayi alanları oluşturulmasına gerek bulunmadığı 
tespitini yapmıştır. Bu nedenle, planda Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi ve havzasını 
korumak, bu bölgedeki kamu mülkiyetlerini etkin değerlendirerek bir odak yaratmak amacıyla 
Mahmatlı çevresinde oluşturulmuş sanayi alanları dışında yeni sanayi bölgesi tanımlanmamıştır.  

Ankara’da imalat sanayi unsurlarına yönelik yerseçim talepleri ve bu tesislerin kent içinde 
bulunanlarının onaylı plana sahip alanlara yönlendirilmesinde şu ölçütler esastır. 

1.  Sanayi türlerinin kirleticiliği 

  Đmalat sanayinde kirletici niteliğe sahip, 1. derece kirletici alt sektörler olan; 

a)  Đçki-tütün imalatı  

b)  Đşlenmiş metal mamullerden makine imalatı, 

c)  Hammaddelerin tekstil işlemlerinden geçirilerek mamul hale getirildiği, tekstil 
fabrikaları ile kasarlama, yıkama, boyama apreleme yapılan işyerleri, 

d)  Ağaç ve mantar ürünleri sanayi, 

e)  Kağıt ve mamulleri sanayi, 

f)  Kauçuk ve lastik sanayi, 
g)  Kimya sanayi ve ilgili mamuller, 

h)  Petrol sanayi ve tasfiyesi ile ilgili mamuller, 

i)  Metal Ana Sanayi, 
j)  Çimento alçı ve kireç imalatı, 

                                                 
26 Tekeli, Đ., Şenyapılı, T., Güvenç, M., 1991, Ankara’da Tarih Đçinde Sanayinin Gelişimi ve Mekansal Farklılaşması, Ankara’da Sanayi 
Üretiminin Tarihsel Gelişim Süreci, MPM Yay., Ankara. 
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k)  Diğer taş ve toprağa dayalı imalat, 

l)  Cam ve cam eşya sanayi, 

m) Đzabe ve hadde sanayi, 
n)  Madencilik ve taş ocakçılığı iktisadi faaliyet kolları, 

sektörlerinin özellikle planlarla kapasite oluşturulmuş alanlara yönlendirilmesi gerekmektedir. 

2.  Sanayi kuruluşlarının mekansal konumlarına göre niteliği; 

Kent merkezinde sıkışan, ve gelişme olanağı sınırlanan ve çevresel değerlere zarar veren sanayi 
tesisleri ile baraj su toplama havzaları içindeki sanayilerin onaylı planlarla oluşturulmuş sanayi 
alanlarına yönlendirilmesi gerekirken, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesinde verilmiş olan plan 
kararları uyarınca yoğunluk artırımına gidilmemesi, bu bölgeyi baskı altında bırakacak 
faaliyetlerin bu planla belirlenen havza içinde yer seçmemesi, Mahmatlı odağını değerlendirmesi 
gerekmektedir 

Onaylı planlarla belirlenerek bu planın ilkeleri ile uyumlu bulunarak planda ifadesini bulmuş 
sanayi yoğunlaşma ve odaklarının nitelikleri ve bu planın öngörüleri şöyledir.  

Sanayi Gelişimi Yoğun Odak ve Koridorlar 

2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planı’nın sanayi alanlarına yönelik olarak, eğilimler, onaylı 
planlar ve kentin ekonomik gelişimine yönelik öngörü ve sanayi sektörüne ilişkin türel seçmeler 
üzerinden koridor ve odaklardaki müdahale biçimleri şöyledir: 

Kazan, Đstanbul Yolu Koridoru: Ankara Đstanbul karayolu üzerinde kent merkezi yakın 
çevresinden başlayarak, Ergazi, Susuz, Saray aksından Kazan ilçe merkezine bağlanan koridor, 
kentin mevcut sanayi tesisleri açısından en önemli potansiyellerinden birini sunmaktadır. Bu 
koridorun kent içinde kalan kesimi için geliştirilen müdahale biçimleri ile, Susuz mahallesinden 
başlayarak otoyol geçişi, Saray ve Kazan arasındaki bölümün niteliklerinden kaynaklı müdahale 
biçimleri farklıdır. Koridorun ağırlıkla orta ve büyük ölçekli sanayi tesislerinden oluşan Saray-
Kazan aksında, öncelikle planlarla tanımlanmış kapasitelerin etkin değerlendirilmesi gereklidir. 
Bu çerçevede, koridorun otoyol ile kesişimi ile başlayan noktada, ülkenin en önemli karayolu 
güzergahı olan Đstanbul-Ankara karayolundaki hizmet ve ağırlıkla mal akımının gereksinimlerine 
uygun lojistik merkezlerin tanımlanması öngörülmüştür. Koridorun değerli tarım toprakları ve 
Ankara Çayı geçişine konu olan yapısı nedeniyle, bu değerlere zarar verecek yeni bir 
yoğunlaşma yaşanmaksızın mevcut planlardaki sanayi alanları ile gelişmesi hedeflenmiştir. Kent 
içindeki metal eşya, dokuma-tekstil alt sektörlerindeki tesisler ile, karayolu ve 
çevresindeki önemli tesislerin gereksinim duyduğu yan sanayi işlevlerine yönelmiş 
küçük sanayi işlevlerinin yer alabileceği bir koridor olarak tanımlanmıştır. Kentin 
kuzeyindeki orman alanları ve Siteler çevresindeki orman ürünleri sanayi işlevlerinin 
üretim faaliyetleri için otoyol çevresinde inşa edilmekte olan ancak 
tamamlanamamış küçük sanayi sitesinin etkin kullanılması da hedeflenmektedir. 

Ayrıca bu koridordaki sanayi gelişimleri ile bütünleşecek ilişkili sektörlerin araştırılması anlamında 
ar-ge merkezleri tasarlanması ve OSTĐM Kuluçka Merkezi başta olmak üzere teknoparkların 
yenilikçi-yaratıcı kapasitesinin de verimli bir şekilde kullanılabilmesi özendirilebilmelidir. Bölgede 
TAĐ-TUSAŞ gibi sanayi unsurlarının yarattığı önemli elektronik sanayinin yan sanayileri ile 
birlikte geliştirilmesi de beklenmektedir. 

Samsun Yolu Elmadağ Koridoru, Lalahan-Hasanoğlan: Samsun karayolu üzerinde otoyol 
kesişiminden sonra Lalahan çevresinde hareketlenerek Elmadağ aksına uzanan ve ağırlıkla 
kamusal savunma sanayi unsurlarını barındıran koridor, askeri tesisler (gaz-maske vb) ile de 
bütünleşerek önemli bir istihdam kapasitesi yaratmaktadır. Doğal ve topografik eşikler ile 
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sınırlanan bu koridordaki gelişimlerin demiryolu olanağını da verimli bir biçimde değerlendirmesi 
önerilmektedir. Başkentten Anadolu’ya dağıtılacak malların aktarma noktası olarak çevre yolu 
çevresinde ro-la sistemini de kullanabilecek lojistik merkezi de barındıran sanayi ve 
depolama alanlarının mevcut tesisler ile bütünleşecek biçimde yapılandırılması 
önerilmektedir. Koridorun savunma sanayindeki uzmanlaşmasının özendirilmesi öngörülmüş 
olup, kentin savunma sanayindeki üstünlüklerinin pekiştirilmesi ve bu alanda yenilikçi-yaratıcı 
unsurların bulunabileceği teknoloji geliştirme bölgelerinin de bulunması anlamlı ve yararlı 
görülmüştür. 

Temelli, Eskişehir Yolu Koridoru: Kentin güneybatı koridoru olan ve otoyol içinde ağırlıkla 
prestij konut alanlarıyla gelişen Eskişehir yolunda Temelli ilk kademe belediyesine kadar gerek 
mevcut yapı ve gerekse onaylı planlarla büyük ve önemli bir sanayi gelişimi gözlenmemekle 
birlikte, koridorun Temelli’de yaptığı odak çevresinde, bir dizi organize sanayi yerseçimi 
yapıldığı belirlenmektedir. Alcı-Türkobası çevresinde seçilen II. OSB yanında, Başkent Sitiyak ve 
Anadolu Osiad OSB’ler de demiryolu, Ankara çayı çevresinde Temelli kuzeyinde yer seçmiştir. 
2006 yılı itibariyle ilk firmaların faaliyete başladığı Anadolu ve Başkent OSB’lere önümüzdeki yıl 
II. OSB’nin de eklenmesiyle, Temelli’de bir sanayi odaklanması oluşacağı ortadadır. Bu organize 
sanayi alanlarına daha önce Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı’nca onaylanmış çevre düzen planı ile 
tanımlanmış sanayi alanları da eklendiğinde, kent bütünü içinde en fazla alana sahip sanayi 
bölgesi Temelli’de oluşacak görünmektedir. Bu alanlara ilaveten alanda, Kurtuluş Savaşı 
müzesinin de bulunduğu Alagöz mahallesi çevresinde yer seçimi yapılan III. OSB ve Türkobası 
kuzeyinde serbest bölge olarak tespit edilip iptal edilen iki ayrı alan daha bulunmaktadır. 
Ağırlıkla kamu arazilerinin bulunduğu ve sorunlu topografyaları ile de ön plana çıkan 
bu iki potansiyel alanın doğal, çevresel, kültürel değerleri ve bölgenin gereksinim 
duyduğu açık alan kullanımları ve servis gereksinimlerini karşılayacak biçimde 
değerlendirilmesi beklenmektedir. Ayrıca Ballıkuyumcu çevresinde TOKĐ tarafından onaylan 
toplu kont alanları ile Temelli odağını fiziksel olarak birbirinden ayıracak açık alan kullanımlarına 
olan gereksinim de bu kararda etkili olmuştur.Temelli odağının sanayi niteliğiyle bütünleşecek 
kullanımları da barındırması önemsenmektedir. Lojistik ve teknopark kullanımları da, bu 
alan için vazgeçilmez görünmektedir. 

Akyurt-Esenboğa Yolu Koridoru: 1990 Ankara Nazım Planı ile, sanayi ve depolama alanı 
olarak gelişmesi öngörülen Esenboğa ve ilişkili olarak Akyurt yakınlarında yaşanan sanayi 
gelişmelerinde Esenboğa Havalimanı’nın da burada bulunması etkili olmuştur. Esenboğa 
havaalanı ile ilişkili olarak bu bölgede teknoloji yoğun sanayiler ve son dönemde lojistik 
unsurlar ağırlık kazanmış görünmektedir. Bölgede havaalanının niteliğine uygun teknoloji 
yoğun sanayi türlerinin çevresel değerlere ve kirlilik unsurlarına azami hassasiyet gösterecek 
biçimde yer seçmesi, lojistik hizmetler için de çekim unsuru olan havaalanının bu potansiyelinin 
etkin değerlendirilmesi özendirilmelidir. 

Çubuk ovasında değerli tarım topraklarının bulunduğu ve bölgede Çubuk I barajı uzun erimli 
koruma kuşağının da barajın kullanılmamasına karşın yürürlükte bulunması, kontrolsüz ve çevre 
zararlı unsurlar içeren sanayilere müdahale edilmesini gerektirmektedir. Tüm sanayi aksarında 
bu anlamda alınacak önlemlerin bu bölge için, bölge dışına yönlendirilmesi zorunlu olabilecek 
tesisler bağlamında hassasiyetle ele alınması beklenmektedir. Bölgede elektronik, optik 
aletler, tıbbi malzemeler ile bunlarla bütünleşen çalışma alanlarının yer alması özendirilmeli, 
Akyurt aksında mobilya, dokuma-tekstil, gıda-içki gibi imalat sanayi alt kollarında da 
bazı yoğunlaşmaların geliştirilmesi ve onaylı planlarla tanımlanmış kapasitelerin etkin 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte bölgede önem kazana tarım ve hayvancılık 
unsurlarının verimliliğini arttıracak ve bu potansiyeli de değerlendirecek unsurlar da 
değerlendirilmelidir. Bölgenin havaalanı ile ilişkileri bağlamında fuar, kongre merkezleri 
ve ar-ge, bilişim merkezi işlevleri ile de desteklenmesi öngörülmüştür.  
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Konya Yolu Mahmatlı Odağı: Konya Karayolu üzerinde Mogan ve Eymir Göllerinin bulunduğu 
alan için belirlenmiş Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde, FMC Nurol Savunma Sanayi, 
Marconi Komünikasyon gibi büyük ölçekli sanayi kuruluşları da yer almaktadır. Çevre Bakanlığı 
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’nca onaylanan 1/25.000 ölçekli “Gölbaşı Özel Çevre 
Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Nazım Đmar Planı” ile söz konusu alanlarda çevreye kirletici 
etkisinin göreli olarak az olduğu dumansız, atıksız, bacasız sanayi tesisleri ile depolama 
kullanımlarına izin verilmiş, ancak önceki imar haklarına göre yapılaşmış alanlarda korunmuştur. 
Ancak, özel çevre koruma bölgesi için belirlenen sınır sulak alanın havza sınırlarından çok daha 
dar ve bu alanı korumak anlamında bazı yetersizlikler taşıyor görünmektedir. Bu amaçla, 2023 
Başkent Ankara Nazım Đmar Planı, resmi sınırı genişleten ve doğal havza sınırlarına oturtan bir 
tespit yapmış ve bu alanın etkin korunabilmesi anlamında stratejiler üretmiştir. Bu çerçevede, 
2015 çalışmalarından bu yana anılan Ahiboz odağının havza içinde bulunması ve ÖÇKB üzerinde 
önemli baskı unsurları yaratabilme tehlikesi taşıması, havza sınırları dışında önemli kamu 
mülkleri bulunan ve TOKĐ tarafından toplu konut üretme amaçlı çalışmalar yürütülen Mahmatlı 
bölgesinde bir sanayi odaklanması kararı verilmesine yol açmıştır. Buna göre Gölbaşı çevresi 
için önemli bir unsur olan taş ve toprağa dayalı sanayi unsurları ve Ankara Taşı 
işleme alanı olarak bu bölgedeki sanayi alanlarının değerlendirilmesi, Đmrahor 
Vadisindeki ocak ve tesislerin de bu bölgeye desantralize edilmesi öngörülmektedir. 

Bu bölgede teknoloji yoğun sanayi işlevlerinin yer alabileceği ve teknoloji geliştirme 
bölgeleri oluşumu yönünde seçimler yapılabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, Özel Çevre 
Koruma Bölgesinde yer alma eğilimindeki kirletici unsurların havza sınırı dışındaki Mahmatlı 
Odağına yönlendirilmesi esastır.  

Tarımsal Yapıya Uyumlu Sanayi Gelişimleri 

2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planı, 50 km. yarıçaplık alana genişleyen belediye sınırları 
içindeki yoğun tarımsal üretim yapılan ve tarımsal potansiyeli üst düzeyde yerleşmelerin de plan 
kapsamında bulunduğu noktasından hareketle, kırsal ve yarı kırsal nitelikli alanlardaki tarımsal 
potansiyeli verimli değerlendirecek tarımsal sanayi gelişimlerinin de, bölgenin özgün yapısı 
uyarınca özendirilmesi gerekliliğini tespit etmiştir. Buna göre;  

Kalecik Bölgesinde: Tarımsal üretimin önemli bir kısmını oluşturan bağcılık faaliyetlerinin 
yoğunlaştığı ve ülke ekonomisine “Kalecik Karası” adıyla giren üzüm ve şarapların üretim mekanı 
olan Kalecik ilçesi ve çevresinde bu özel türün üretiminin geliştirilip, bununla ilgili üretimin 
özendirilmesi, şarap üretimine yönelik büyük-organize ve küçük ölçekli üretim biçimlerinin 
geliştirilmesi öngörülmüştür. Ayrıca tahıl üretimi ve un sanayi gelişimin özgünlüğü de 
desteklenmesi gereken unsurlardandır. 

Bala Bölgesinde: Tahıl üretimi ile ön plana çıkan ve kentin bir çok gösterge anlamında 
gelişmesinde sorun olan Bala bölgesinin gerek tahıl ve hayvancılık ile ilişkili üretimlerde 
gelişiminin özendirilmesi ve gerekse bu bölge için tekstil-konfeksiyon ve dokuma sanayine 
ilişkin küçük ve orta ölçekli işletme ve üretim biçimlerinin özendirilmesi gerekliliği 
tespit edilmiştir. Bu bölgede bulunan sınırlı jeotermal kaynakların verimli işletilebilmesi yoluyla 
örtü altı tarım yapılıp yapılamayacağının da araştırılıp, olanaklı ise geliştirilmesi yararlı 
görülmektedir. 

Çubuk Bölgesinde: Kentin en önemli tarımsal unsurlarından olan Çubuk Ovasındaki yüksek 
tarımsal potansiyelin özendirilip geliştirilmesi esastır. Bu alanın tahıl üretimindeki üstünlükleri 
yanında Turşuculuk ve ilişkili bahçecilik unsurlarının da geliştirilmesi gerekmektedir. 
Turşu festivalleri yoluyla duyurulmaya çalışılan potansiyelin geliştirilmesi, bölgede hayvancılığa 
yönelik özel ihtisas sanayi bölgesi kurulumunun desteklenmesi, tarıma dayalı küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin artmasına yol açacak mekansal düzenlemelerin geliştirilmesi 
ilkesi benimsenmiştir. Bu gelişimin tarımsal potansiyel, doğal, çevresel yapıya zarar vermeyecek 
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bir biçimde sürdürülebilir olması da önemlidir. Bu bölgede bulunan sınırlı jeotermal 
kaynakların verimli işletilebilmesi yoluyla örtü altı tarım yapılıp yapılamayacağının da 
araştırılıp, olanaklı ise geliştirilmesi yararlı görülmektedir. Bölgenin tarımsal potansiyelinin 
agro-turizm yoluyla geliştirilebileceği olanaklar da araştırılmalıdır. 

Ayaş Bölgesinde: Bölgenin en önemli gelir kaynağı olan tarımsal üretim özellikle bahçecilik ve 
yerli sebze üretiminde kendisini göstermektedir. Bu üretim biçiminin gelişimin özendirilmesi, 
bölgenin jeootermal kaynakları ve içmeceleri ile sunduğu turizm potansiyelinin, bir yandan örtü 
altı tarım diğer yandan da agro turizmin geliştirilmesi yönünde değerlendirilmesi sağlanabilir. 
Bölgedeki tarımsal üretimin niteliğine uygun (havuç-domates vb) ve bu ürünleri 
işleyecek tarımsal sanayi unsurlarının değerlendirilmesi öngörülmektedir. 

Sincan-Yenikent Batısı: Bölgedeki tahıl ağırlıklı tarımsal üretim ve hayvancılığa yönelik 
potansiyelin geliştirilmesi, organize hayvancılık bölgesi kurulması yönündeki çabaların 
desteklenmesi ve tarımsal potansiyele zarar vermeyecek sanayi eğilimlerinin sürdürülebilirlik 
ilkesi çevresinde değerlendirilmesi öngörülmektedir. 

Kent Đçi-Yakın Çevresi Sanayi Alanlarında Öngörülen Müdahale Biçimleri 

Kent içi ve yakın çevresinde bulunan bazı sanayi işletmelere ilişkin çevresel, kentsel gereklilikler 
uyarınca bazı müdahalelere konu edilmesi öngörülmüştür. 

Kazıkiçi Bostanları: Cumhuriyetin kuruluşundan 1950’ye dek; Ulus merkezinin kuzeybatısında 
spontane ve düzensiz olarak gelişen Soğukkuyu’daki küçük sanayi kuruluşları ile Ulus 
merkezinde kurulmuş olan ilk iş yerleri 1950’li yıllardan itibaren kurulan Büyük, Ata, Demir ve 
Yeni Sanayi sitelerinin oluşturduğu bu alanın desantralize olması yönünde 80’li yılların sonundan 
bu yana yapılan tartışmalar ve üretilen kararlar bu güne dek hayata geçmemiştir. Bu bölgede 
merkezi iş alanı oluşturabilmek amaçlı plan kararlarının gecikmekle birlikte ivedilikle hayata 
geçirilmesi esastır. Bu alandan kentin diğer küçük sanayi bölgelerine yönlenen(Đvedik, 
Şaşmaz, Erciyes vb) işletmelerin geliştirilmesi yanında boşalan alanın onaylı plan ve 
proje bağlamında geliştirilmesi sağlanacaktır.  

Siteler: 1959 yılında Keresteciler Kooperatifi tarafından nüvesi Samsun Yolu kenarında 
oluşturulan Siteler’e, 1969 yılında Mobilyacılar, 1978’de de Mermerciler eklenmiştir. Ülke için 
önemli ve tercih edilen bir mobilya üretim merkezi olan Siteler; kentsel gelişme süreciyle kent 
içinde kalması, yanında kendi içinde de sahip olduğu işlevlerin değişmesi yönünde farklı 
dönüşüm süreçleri yaşamaktadır. Son yıllarda, özellikle tekstil atölyelerinin yoğunlaştığı Sitelerde 
mobilya üretim atölyelerinin de çehresi değişmekte geleneksel mobilyacılar üretim atölyelerini 
başka yerlere taşıma yada sahip oldukları alanda gizleyerek işletmelerini sergi faaliyetlerine 
yönelik olarak düzenlemeye çalışmaktadırlar. Sitelerdeki mobilya atölyelerinin kısmen halen 
kurulma çalışmaları sürdürülen Nenek Ağaç Đşleri KSS’ye, kısmen de Kazan yakınlarındaki Marsa 
KSS’ye taşınması beklenirken son dönemde yoğunlaşan tekstil atölyelerinin ise Yenimahalle, 
Hurdacılar Sitesi yakınlarındaki ANTEKS’e yönlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu alanın bir 
bölümünde bu planla bölgesel kentsel hizmetlerin eksikliğini giderebilecek bir 
Stratejik alt Merkez oluşturulurken, alanın diğer kısmının üretim ve satış işlevlerin 
birlikte yürütülebileceği kentsel çalışma kullanımında gelişmesi öngörülmektedir.  

Merkezi Đş Alanı Geçiş Bölgesi Đşlevleri: Merkezi iş alanının kuzey kesimi olan Ulus çevresi 
ve özellikle Dışkapı bölgesinde yoğunlaşan geçiş bölgesi işlevleri ve iyi tanımlanamayan 
hizmetlerin bölgede yarattığı sorunların bölgede oluşturulması planlanan Dünya Ticaret Merkezi, 
Uluslararası Ticaret Merkezi ve Kazıkiçi Planları kapsamında yenilenmesi ve Ulus bölgesinde 
merkezi iş alanını yenileyip çekim unsuru yaratacak müdahalelerin özel planlama bölgesi 
kapsamında yapılması öngörülmektedir. Benzer biçimde merkezi iş alanının güney kısmı olan 
Kızılay bölgesinin kuzeyinde Sıhhiye-Strazburg aksındaki tekstil, konfeksiyon 
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atölyelerinin neden ve sorunlarıyla algılanarak, bunların ANTEKS’e yönlendirilmesi 
ve bölgedeki çöküntüleşmeyi geri döndürecek müdahale biçimlerinin Merkezler Ana 
Planı ve diğer özel planlama çalışmaları kapsamında geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

AOÇ içinde Yerseçmiş Sanayi Kuruluşları: Atatürk Orman Çiftliği içinde tarihsel süreç içinde 
oluşmuş ancak Çiftliğin tarihsel misyonu ve yapısına uyumlu olmayan sanayi tesislerinin planlarla 
oluşturulmuş alanlara desantralize edilerek bu alanlarda Çiftlik varlığına geri kazanım amaçlı özel 
çalışmaların gerçekleştirilmesi, bu kapsamda AOÇ Koruma Amaçlı Đmar Planı’nın tespit ve 
öngörülerine uyulması esas olarak benimsenmiştir. 

Đmrahor Vadisi Taş Toprak Sanayi: Kentin en önemli açık yeşil alan sitemi unsurlarından 
Đmrahor Vadisi içinde yer seçmiş taş-tuğla ocakları vb tesislerin ivedilikle bulundukları 
bölgeden çıkarılarak vadiye ve ekolojik dengeye zarar vermeyecek alanlara 
desantralizasyonu öngörülmüştür. Bu amaçla Gerder (Yurtbey) mahallesindeki planlanmış 
alanlar ve Mahmatlı odağı ve çevresi kullanılabilir. Vadinin özel bir planlama çalışması ile kentsel 
açık-yeşil alan sitemine katılması, korunması, doğal karakterinin geliştirilmesi esastır. 

Kıbrıs Vadisi Taş Toprak Sanayi: Mamak ilçesi, Kıbrıs mahallesi ve çevresindeki Taş 
ocaklarının bölgede buluna Kıbrıs köyü vadisi doğal ve arkeolojik sit alanlarına zarar verdiği 
tespiti ve planın Kıbrıs Vadisinin sınırlarını genişleterek koruma yönündeki öngörüsü 
doğrultusunda, bu bölgedeki istihraç sanayi unsurlarının özel bir program ve etaplama 
kapsamında vadiye ve ekolojik dengeye zarar vermeyecek alanlara 
desantralizasyonu öngörülmüştür. Bu amaçla Gerder (Yurtbey) mahallesindeki 
planlanmış alanlar ve Mahmatlı odağı ve çevresi kullanılabilir. Vadinin özel bir planlama 
çalışması ile kentsel açık-yeşil alan sitemine katılması, korunması, doğal karakterinin 
geliştirilmesi esastır. 

Đstanbul Yolu, Susuz-Saray Sanayi Bandı: Güvercinlik ve 1960’lardan sonra Đstanbul yolu 
üzerinde ucuz arazi sağlama fırsatlarına bağlı olarak sıçramalı bir biçimde yer alan orta ölçekli 
sanayi tesislerinin bir kısmı, ürettikleri olumsuz dışsal etkiler ve kirleticilik unsurları nedenleriyle 
önlem alınarak faaliyetlerini sürdürebilecektir. Bunun dışında bu koridorun ilk bölümü olan 
merkez çevresinde çevre yoluna kadar olan bölümünün kirleticilik unsurları sınırlandırılmış 
kentsel çalışma ve servis alanları biçiminde geliştirilmesi öngörülmüştür. Bu aksta oluşabilecek 
bir sanayi yoğunlaşması engellenerek, yeni taleplerin, Ankara’nın bulunduğu topoğrafik dışında 
kirleticiliğine göre Temelli- Kazan ve Mahmatlı gibi yeni Sanayi gelişmelerinin bulunduğu 
alanlarda planlarla oluşturulmuş kapasitelere yönlendirilmesi gereklidir. 

Sanayi sektörüne ilişkin bunlarla sınırlı kalmayan diğer çözüm önerileri ve müdahale biçimlerinin 
bu planın tanımladığı ilgili Çalışma Alanları ve Sanayi Ana Planında tartışılıp olgunlaştırılarak 
hayata geçirilmesi esastır. 
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Harita 6.1. Ankara Metropoliten Alanında Çalışma Alanlarının Mekansal Dağılımı 
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Harita 6.2. 2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planında Çalışma Alanlarının Mekansal Dağılımı 
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6.3. HĐZMETLER - TĐCARET 

6.3.1. ANKARA’DA HĐZMETLER SEKTÖRÜNÜN YAPISAL ANALĐZĐ 

Ankara’nın başkent olması, Kentteki ekonomik yapıyı büyük ölçüde etkileyegelmiş, Başkentlik ve 
ilintili işlevler, kentsel ekonomik faaliyetlerin temel kaynağını oluşturmuştur. Ülkedeki genel 
ekonomik yapıdan farklı olarak Ankara hizmetler sektöründe uzmanlaşma eğilimi taşımaktadır. 
1970 yılında Türkiye’de toplam çalışanlar içinde hizmetler sektöründe çalışanların oranı %21.2 
iken, Ankara’da bu oran %49.1 ile ülke ortalamasının çok üzerinde bir düzeyde gerçekleşmiştir. 
1970-2000 yılları arasında ülke geneline paralel olarak Ankara’da da tarım sektöründe düzenli bir 
azalma görülürken, hizmetler ildeki en baskın en sektör olma niteliğini pekiştirerek çalışanların 
% 70,1’ini istihdam eder hale gelmiştir. TÜĐK tarafından 2005 yılı itibariyle sunulan veriler 
incelendiğinde, inşaat alt sektörü sanayi sektörü içinde değerlendirildiği halde, Ankara’da 
hizmetlerin % 69,2’lik bir istihdam oranına sahip olması, kentin ekonomik karakteristiği 
anlamında önemli bir ipucu vermektedir. (Tablo 6.23). 
 
Tablo 6.23. : Ankara Đli Yıllara Göre Sektörel Dağılım 

SEKTÖRLER 1970 1975 1980 1985 1990 2000 2005
ÇALIŞAN 
NÜFUS

%
ÇALIŞAN 
NÜFUS

%
ÇALIŞAN 
NÜFUS

%
ÇALIŞAN 
NÜFUS

%
ÇALIŞAN 
NÜFUS

%
ÇALIŞAN 
NÜFUS

%
ÇALIŞAN 
NÜFUS

%

TARIM 263.989 36,0 313.419 32,3 271.664 27,6 288097 26,4 200.191 18,1 223.488 16,2 94.000 7,3

SANAYĐ 79.589 10,8 136.686 14,1 130.490 13,2 141.330 13 147.758 14,3 184.897 13,4 303.000 23,5

HĐZMETLER 360.179 49,1 500.627 51,4 569.232 57,9 648.984 59,5 752.186 67,6 966.636 70,1 893.000 69,2

ĐYĐ TANIMLAMA 29.882 4,1 20.935 2,2 12.821 1,3 11919 1,1 3190 0,01 3678 0,27 - -

TOPLAM 733.639 100,0 971.667 100 984.207 100 1.090.330 100 1.103.325 100 1.378.699 100 1.290.000 100  
Kaynak: DĐE, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri 
2005 Yılı verileri, TÜĐK, tarafından tahmin edilmiş olup, kentsel yerleri kapsamaktadır. 
2005 Yılında TÜĐK, inşaat sektörünü sanayi sektörü içine dahil ederek hesaplamıştır. 

 
Tablo 6.23. incelendiğinde, en genel hatlarıyla yıllar itibariyle tarımdan kopan nüfusun ağırlıkla 
hizmetler sektörü olmak üzere bir miktar da sanayi sektörüne yöneldiği anlaşılmaktadır. 2000 yılı 
itibariyle sanayi sektörü istihdamı açısından %13,4’lük oranı ile Ankara; 81 il içinde 16. sırada 
görünmektedir. Oransal anlamda sanayi istihdamı Ankara’dan fazla olan kentlerin bir çoğundan 
daha fazla sanayi üretimine sahip olduğu bilinen Ankara kenti ekonomisine temel karakterini 
veren unsurun ise, hizmetler sektörü olduğu okunmaktadır. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana 
Başkentlikle ilintili hizmetler ve merkezi yönetim kurumlarının konumlandığı Ankara’da, tarihsel 
süreç içinde bu yoğunlaşmanın sürdüğü gözlenmektedir. 1980 yılı itibariyle tarım % 57,90 olan 
hizmetler sektörü istihdamı 2000 yılı itibariyle %70,10’a ulaşmıştır. Aynı dönem içinde sanayi 
sektörünün %13,2’den ancak %13,4’e yükseldiği dikkate alındığında, hizmetlerdeki 
yoğunlaşmanın tarım sektöründeki kopuş yanında yeterince güçlenemeyen bir sanayiye de 
işaret ettiği ifade edilebilir. 
 
Ülkedeki tüm kentler içinde hizmetler sektörü istihdamının açık ara en yüksek kent olduğu 
Ankara’yı, % 59,70 ile Đstanbul, % 50,90 ile Đzmir, % 45,80 ile Eskişehir ve % 44,80 ile Antalya 
izlemektedir. Antalya’da turizm sektörü kaynaklı hizmetler yoğunlaşmasının Ankara kentindeki 
uzmanlaşmasının ise, ağırlıkla kamu sektörü ve üretici hizmetlerde kendisini gösterdiği ifade 
edilebilir.  
 
HĐZMETLER SEKTÖRÜ ALT KOLLARINDA YOĞUNLAŞMA 

Ankara’da hizmetler sektörü alt kollarının yıllara göre yoğunlaşma oranları incelendiğinde; 
hizmetler sektörü alt kollarının tamamının ülkeden daha yoğun olarak Ankara’da bulunduğu, 
ancak, Mali Kurumlar, Toplum Hizmetleri ve Elektrik-Gaz Hizmetlerinin 2’nin üzerindeki 
yoğunlaşma oranları ile daha özelleşmiş bir nitelik taşıdığı anlaşılmıştır. Yıllar itibariyle, 
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yoğunlaşma oranı azalan mali kurumlar alt sektörü, bankacılık, finans ve sigorta şirketleri 
bazındaki üretici-yönetim hizmetlerinin Ankara’yı terk ederek Genel Müdürlüklerini Đstanbul’a 
taşımasıyla ilgilidir. Benzer biçimde kentteki istihdamın temel kaynağı olan toplum 
hizmetlerindeki yoğunlaşma oranının azalması da, ülkesel politikaların bir sonucu olarak 
“devletin küçülmesi” süreciyle ilişkili görünmektedir (Tablo 6.24). 

 
Tablo 6.24. : Ankara Đlinde Hizmetler Sektörünün Yoğunlaşma Oranlarına Göre Sıralanması 

 1970  1975  1980  1985  1990  2000  
1 MALĐ KURUM. 3.70 TOPLUM HĐZM. 2.82 MALĐ KURUM. 3.39 MALĐ KURUM. 3.33 MALĐ KURUM. 3.36 MALĐ KURUM. 3.10 

2 TOPLUM HĐZM. 2.75 ELEKTRĐK 2.69 ELEKTRĐK 3.32 TOPLUM HĐZM. 2.37 ELEKTRĐK 2.60 ELEKTRĐK 3.00 

3 ELEKTRĐK 2.47 MALĐ KURUM. 2.58 TOPLUM HĐZM. 2.48 ULAŞIM 1.62 TOPLUM HĐZM. 2.42 TOPLUM HĐZM. 2.25 

4 ULAŞIM 1.94 TĐCARET 1.99 ULAŞIM 1.62 ĐNŞAAT 1.50 ULAŞIM 1.69 ULAŞIM 1.76 

5 TĐCARET 1.71 ULAŞIM 1.59 TĐCARET 1.53 TĐCARET 1.46 TĐCARET 1.51 TĐCARET 1.56 

6 ĐNŞAAT 1.63 ĐNŞAAT 1.48 ĐNŞAAT 1.39 ELEKTRĐK 1.37 ĐNŞAAT 1.42 ĐNŞAAT 1.51 

Kaynak: D.Đ.E. Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri 
 
Tablo 6.25. : Ankara’da Hizmetler Sektörü Alt Kollarının Yıllar Đtibariyle Yoğunlaşma Oranları 

1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0 2 0 0 0

E L E K T R ĐK -G A Z  S U 2 .4 7 6 2 .6 9 4 3 .3 2 8 1 .3 7 6 2 ,6 0 9 2 ,7 2 6

                E L E K T R ĐK  G A Z  V E  B U H A R 0 ,6 9 8 1 .1 0 1 0 ,8 9 8 0 ,4 5 1 0 ,9 0 2 2 ,6 1 5

                S U Y U N  T E M ĐZ L E N M E S Đ  V E  D A Ğ . 1 .9 7 6 0 ,5 5 8 1 .4 5 0 2 .9 5 7 1 ,5 1 3 3 ,3 6 3

ĐN Ş A A T 1 .6 3 1 1 .4 8 3 1 .3 9 4 1 .5 0 4 1 ,4 2 5 1 ,3 8 2

T O P T A N , P A R A K E N D E  T Đ C . 1 .7 1 3 1 .9 9 3 1 .5 3 2 1 .4 6 9 1 ,5 1 7 1 ,4 2 8

                T O P T A N  T ĐC . 1 .0 1 9 0 ,6 7 9 0 ,8 4 9 0 ,8 6 9 1 ,0 4 6 1 ,9 0 3

                P A R A K E N D E  T ĐC . 0 ,9 8 9 1 .0 2 6 1 .0 2 9 1 .0 1 9 1 ,0 3 1 1 ,4 2 4

                L O K A N T A  V E  O T E L L E R 1 .0 2 3 0 ,9 9 4 0 ,9 6 0 ,9 8 1 0 ,9 0 6 1 ,2 4 3

U L A Ş T IR M A -  H A B E R L E Ş M E 5 .9 4 1 1 .5 9 2 1 .6 2 3 1 .6 2 1 1 ,6 9 4 1 ,6 0 8

               U L A Ş T IR M A 0 ,9 1 4 0 ,8 9 5 0 ,8 9 0 ,8 9 1 0 ,8 9 8 1 ,4 5 6

               H A B E R L E Ş M E 1 .7 9 5 2 .0 3 2 1 .7 7 9 1 .7 6 3 1 ,6 4 1 2 ,4 5 6

M A L Đ  K U R U M LA R -Y A R D IM C I  ĐŞ  H ĐZ M . 3 .7 0 3 2 .5 8 6 3 .3 9 0 3 .3 3 8 3 ,3 6 8 2 ,8 2 7

               M A L Đ   K U R U M L A R 1 .0 2 3 1 .0 4 4 0 ,9 5 2 1 .0 4 6 1 ,0 6 7 2 ,8 8 4

               S ĐG O R T A 1 .5 3 6 1 .4 1 5 1 .8 4 8 1 .7 2 2 1 ,5 8 0 3 ,2 6 7

               T A Ş IN M A Z  M A L L A R A  A Đ T  ĐŞ L E R 0 ,8 3 0 ,7 7 9 0 ,8 1 2 0 ,8 1 3 0 ,8 7 3 2 ,7 3 2

T O P LU M  H Đ Z M .S O S Y A L  V E  K Ü L T Ü R E L  H Đ Z . 2 .7 5 7 2 .8 2 8 2 .4 8 0 2 .3 7 0 2 ,4 2 0 2 ,0 5 2

               K A M U  ĐD A R E S Đ  V E  S A V U N M A * 1 .1 5 4 1 .1 6 2 1 .1 6 1 1 ,1 5 8 2 ,2 9 3

               Ç E V R E  S A Ğ L IĞ I  V E  B E N Z E R Đ  H Đ Z M . * 0 ,6 7 8 0 ,3 9 3 0 ,6 1 ,1 9 3 3 ,8 0 8

               S O S Y A L  V E  Đ L G Đ L Đ  K A M U  H Đ Z M . * 0 ,7 2 3 0 ,8 4 1 0 ,8 6 4 0 ,8 8 7 1 ,8 8 5

               E Ğ L E N C E  V E  K Ü L T Ü R .H Đ Z M . * 1 .0 1 4 1 .6 1 2 1 .4 0 4 1 ,6 2 6 2 ,8 8 9

               K Đ Ş Đ S E L  H ĐZ M E T L E R * 0 ,8 5 4 0 ,6 8 1 0 ,6 6 5 0 ,6 6 5 1 ,4 4 0

               M ĐL L E T L E R A R A S I  V E  D ĐĞ E R  Y A B .H Đ Z M . * 2 .2 1 1 1 .9 9 1 2 .1 6 4 2 ,5 6 2 4 ,7 1 8  
Kaynak: D.Đ.E. Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri 
*1970 yılı için bu değeler belirlenmemiştir.  
Đnşaat Sektörü, 2000 yılından sonra TÜĐK tarafından Sanayi sektörü içinde değerlendirilmeye başlanmıştır. 

Hizmetler Sektörü alt kolları kendi içinde incelendiğinde; Elektrik-Gaz ve Su alt kolunda, Suyun 
Temizlenmesi ve Dağıtım Şebekesine yönelik hizmetlerde bir yoğunlaşma belirlenmiştir. Kent için 
önemli bir iktisadi faaliyet olan Đnşaat ve buna yönelik hizmetler ile Toptan - Perakende Ticaret 
hizmetleri alt kollarında da Ankara kentinin yüksek yoğunlaşma oranlarına sahip olduğu 
anlaşılmıştır. Haberleşme hizmetlerinin yoğun olduğu Ulaştırma- Haberleşme hizmetleri alt 
kolunda Ulaştırma hizmetlerinde yoğunlaşma oranının arttığı, haberleşme sektöründe ise, son 10 
yılda adeta bir patlama yaşandığı görülmektedir. Bu durumun sigorta ve taşınmaz mallar alt 
kollarında da okunduğu görülmektedir. Yabancı ülke elçilik ve temsilciliklerin yer alması 
nedeniyle Ankara’da Milletlerarası ve Diğer Yabancı Hizmetler yüksek bir yoğunlaşma oranına 
sahiptir. Bu oran son 10 yılda büyük bir artış göstermiştir. Bu durum, Avrupa Birliği entegrasyon 
sürecinde Başkentte artan kurum ve temsilciliklerle açıklanabilir. Çevre sağlığı ve benzeri 
hizmetlerde de yoğunlaşma kendisini göstermektedir. Eğlence, Kültür, Kamu Đdari ve Savunma 
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hizmetlerinin yoğunlaştığı Ankara’da, kişisel ve sosyal hizmetlerin yüksek yoğunlaşma oranlarına 
sahip olmadığı tespit edilmiştir (Tablo 6.25.). 

ĐLÇELER VE PLANLAMA BÖLGELERĐ BAZINDA HĐZMETLER SEKTÖRÜ 

2000 Yılı nüfus sayımı verilerine göre il bütünündeki 1.378.699 kişilik toplam istihdamın 
1.088.489 kişilik kısmı olan yaklaşık %79’u, Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, 
Mamak, Sincan ve Yenimahalle olmak üzere 8 ilçenin oluşturduğu, metropoliten kentte 
gerçekleşirken, aynı oran hizmetler sektörü istihdamının il bütününe oranlanmasında söz konusu 
8 ilçeyi yaklaşık % 93’lük bir yoğunlaşmaya ulaştırmaktadır. Başkentin merkez ilçeleri olarak da 
nitelendirilecek söz konusu 8 ilçede, gerek ilde üretilen hizmetlerin çok önemli bir kısmı 
bulunmakta ve gerekse bu hizmetlerde istihdam edilenlerin çok önemli bir kısmı yaşamaktadır. 
 
Đl toplamında % 57 olan ekonomik faaliyet anlamında hizmetler sektörü istihdamının, 8 merkez 
ilçe söz konusu olduğunda % 66 olarak hayata geçtiği görülmektedir. Yapılan iş bazında 
hizmetler sektörü istihdamı irdelendiğinde il bazında % 45 olan istihdamın, merkez ilçeler için % 
53’e çıktığı tespit edilmektedir. Bununla birlikte hizmetler sektörünün alt kolları bağlamında 
irdelenmesinde, Ankara’nın, “toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetler” alt 
sektöründe çok önemli bir yoğunlaşma gösterdiği anlaşılmaktadır. 452.638 kişilik bir istihdamın 
gözlendiği bu alt sektör, toplam hizmetler sektörü istihdamının da % 63’lük bölümünü 
oluşturmaktadır. Bunu % 16’lık kısmı ile “mali kurumlar, sigorta, taşınmaz mallar”, % 
10’luk istihdam oranı ile “inşaat” alt sektörü, % 9’luk yoğunlaşma oranı ile “ulaştırma, 
haberleşme ve depolama” ve % 2 ile “elektrik, gaz ve su” alt sektörü izlemektedir. Ancak 
mali kurumlar sektöründeki işgücü toplum hizmetlerine kıyasla az olmakla birlikte, bu alt 
sektördeki yoğunlaşma oranı, Ankara’nın ülkenin en önemli mali kurum merkezlerinden biri 
olduğunu göstermektedir (Tablo 6.26.). 

Bu sektörler ilçeler bazında incelediğinde ise; sırasıyla Etimesgut, Çankaya ve Yenimahalle 
ilçelerinin ortalamanın üzerinde, diğerlerinin ise % 66’lık ortalamanın altında gerçekleştiği 
görülmektedir. Bu anlamda % 42’lik oran ile Gölbaşı ilçesinin kent bütünündeki diğer ilçelerden 
ayrılan bir niteliği olduğu anlaşılmaktadır. Faaliyet kollarının ilçelere göre dağılımı irdelendiğinde 
ise; “elektrik gaz- su” alt sektöründe Gölbaşı ilçesinin diğer ilçelerden açık ara yoğun bir işgücü 
sahip olduğu görülmektedir. Diğer ilçelerde % 1 ila 2 arasında değişen bir yoğunluk sunan bu 
oran Gölbaşı’nda % 9’a ulaşmaktadır. Bu ayrışmayı nüfusu en küçük olan merkez ilçe olarak 
Gölbaşı’nda bulunan Tedaş, Teiaş, Bedaş lojmanlarının etkili olduğu ifade edilebilir. “Đnşaat” alt 
sektöründe de Gölbaşı ilçesi % 23’lük oranı ile, merkez ilçeler içinde en yoğun istihdama sahip 
ilçedir. Bu ilçeyi izleyen Sincan, Altındağ, Keçiören ve Mamak ilçeleri göz önüne alındığında 
inşaat sektörünün, Ankara’nın görece daha alt-orta gelir grubu nüfusunun ikamet ettiği ilçelerde 
yoğunlaştığı anlaşılabilir.  

“Ulaştırma, haberleşme ve depolama” alt sektörü ise, Altındağ ve Keçiören ilçelerini 
diğerlerinden daha yoğun olarak ayrıştırmaktadır. Aynı oranlar, Etimesgut ve Çankaya ilçelerini 
de, bu sektörde en az yoğunlaşan ilçeler olarak tanımlamaktadır. “Mali kurumlar, sigorta ve 
taşınmaz mallar” alt sektöründe ise % 20’lik oranı ile ön plana çıkan Çankaya ilçesini, % 18 ile 
Yenimahalle ve % 16 ile Keçiören ilçeleri izlemektedir. Bu sektördeki yoğunlaşmanın merkezin 
nüfus olarak en büyük ve görece en gelişmiş ilçelerinde meydana gelmesi, üretici hizmetlerin 
yoğunlaştığı ilçeleri de işaret ettiği anlamına gelebilir. “Toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel 
hizmetler” alt sektöründe ise, %76’lık bir yoğunlukla Etimesgut ilçesinin diğer ilçelerin önüne 
geçtiği görülebilmektedir.  

Etimesgut’u % 66 ile Çankaya, % 64 ile Mamak ve % 62 ile Yenimahalle izlemektedir. Aynı 
sektörde % 48’lik yoğunlaşma oranı, Gölbaşı ilçesinin, kentten görece kopuk ve özgün yapısı ile 
ilişkilendirilebilir. Bu veriler birlikte ele alındığında özellikle kamu sektöründe çalışanları kapsayan 
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bu alt sektörde çalışanların Etimesgut-Eryaman, Çankaya, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde 
ikamet ettiklerini ortaya koymaktadır. 

Kaynak : Türkiye Đstatistik Kurumu Nüfus Sayımı 2000 
 
2000 yılı itibariyle, çalışanların yaptıkları işe göre hizmetler sektörü yoğunlaşmasının ilçelere 
göre dağılımı irdelendiğinde; “ilmi ve teknik elemanlar, serbest meslek” alt sektörünün % 35’lik 
bir yoğunlaşma ile en büyük grubu oluşturduğu görülmektedir. Bu yoğunlaşma kentteki 
hizmetler sektörü yoğunlaşmasının niteliği hakkında da önemli bir ipucu vermektedir. Kentte ön 
plana çıkan müteahhitlik, inşaat ve teknik hizmetlerin, müşavirlik, proje ve uygulama işlerinin 
çok önemli bir özgünlük olarak Ankara ekonomisini biçimlendirdiği görülmektedir. Bu sektörü % 
31’lik oranı ile izleyen “idari personel ve benzeri işlerde çalışanlar” alt sektörü de, Ankara’ya 
temel karakteristiğini veren kamu kurum kuruluş çalışanları ve “başkentlikle ilintili hizmetlerle” 
ilgili görünmektedir. “Hizmet işlerinde çalışanlar”ın % 25’lik oran ile 3. yoğun alt sektörü 
tanımladığı Ankara’da, “müteşebbisler, direktörler ve üst kademe yöneticiler” sektöründeki 
istihdam ise % 9’u bulmaktadır. Tüm bu oranlar, üretici hizmetler olarak adlandırılabilecek ofis 
kullanımlarının toplam hizmetler sektörü içinde çok büyük bir yer tuttuğunu göstermektedir.  
 

Tablo 6.26. : Faaliyet Kollarına Göre Hizmetler Sektörü Yoğunlaşmasının Đlçelere Göre Dağılımı - 2000 

    
ELEKTRĐK, 
GAZ ve SU ĐNŞAAT 

ULAŞTIRMA, 
HABERLEŞME 
ve DEPOLAMA 

MALĐ 
KURUMLAR, 
SĐGORTA, 
TAŞINMAZ 
MALLAR 

TOPLUM 
HĐZMETLERĐ, 
SOSYAL ve 
KĐŞĐSEL HĐZ 

HĐZME
TLER 
TOPLA
MI 

HĐZ
MET 
/ 
TOP. 
FAAL
ĐYET 

ĐLÇE TOPLAM E K E K E K E K E K     
ALTINDAĞ 114.704 766 109 8.595 199 7.001 785 5.549 2.342 26.223 9.269 60.838 0,53 

ÇANKAYA 286.492 1.945 798 15.892 1.262 9.821 2.560 26.755 16.321 94.119 50.356 219.829 0,77 

ETĐMESGUT 68.541 487 111 3.765 126 2.351 429 3.847 1.827 33.350 7.530 53.823 0,79 

GÖLBAŞI 28.622 893 203 2.713 23 1.167 54 1.018 264 4.498 1.301 12.134 0,42 

KEÇĐÖREN 194.817 1.729 277 14.212 385 13.210 1.384 14.000 5.598 49.757 20.124 120.676 0,62 

MAMAK 126.363 1.197 113 9.373 275 7.032 554 7.216 2.721 38.911 10.736 78.128 0,62 

SĐNCAN 84.805 1.003 72 7.146 134 5.103 318 4.484 1.243 23.911 5.157 48.571 0,57 

Y.MAHALLE 184.145 1.813 420 10.869 512 9.738 1.765 14.722 7.697 51.131 26.265 124.932 0,68 

TOPLAM 1.088.489 9.833 2.103 72.565 2.916 55.423 7.849 77.591 38.013 321.900 130.738 718.931 0,66 

AKYURT 9.414 25 1 655 3 250 6 130 23 803 159 2.055 0,22 

AYAŞ 10.817 30 4 412 1 247 15 165 44 1.060 305 2.283 0,21 

BALA 22.735 51 0 389 1 514 4 203 25 1.258 209 2.654 0,12 

BEYPAZARI 20.354 285 7 764 4 450 20 346 77 2.258 570 4.781 0,23 

ÇAMLIDERE 7.932 22 1 587 2 299 4 200 27 775 100 2.017 0,25 

ÇUBUK 30.362 109 8 1.508 10 1.787 157 507 101 4.494 656 9.337 0,31 

ELMADAĞ 17.711 104 5 663 11 632 25 412 88 3.110 601 5.651 0,32 

EVREN 2.018 7 0 45 1 50 2 33 6 335 41 520 0,26 

GÜDÜL 12.068 29 2 576 3 162 7 166 39 845 188 2.017 0,17 

HAYMANA 29.400 28 1 590 1 477 12 223 42 1.532 317 3.223 0,11 

KALECĐK 11.933 25 1 465 3 134 2 178 20 1.062 170 2.060 0,17 

KAZAN 12.681 33 5 689 7 735 19 415 66 2.402 396 4.767 0,38 

K.HAMAM 16.407 56 4 813 3 471 7 287 43 1.958 299 3.941 0,24 

NALLIHAN 19.824 1.140 38 1.592 5 302 11 177 43 1.418 447 5.173 0,26 

POLATLI 46.465 166 12 1.579 13 1.472 51 842 265 9.005 1.709 15.114 0,33 

Ş.KOÇHĐSAR 20.089 48 5 795 3 1.132 20 327 49 3.097 484 5.960 0,30 

DĐĞER 
ĐLÇELER TOP. 

290.210 2.158 94 12.122 71 9.114 362 4.611 958 35.412 6.651 71.553 0,25 

ĐL TOPLAMI 
1.378.699 11.991 2.197 84.687 2.987 64.537 8.211 82.202 38.971 357.312 137.389 790.484 0,57 
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Tablo 6.27. : Çalışanların Yaptıkları Đşe Göre Hizmetler Sektörel Yoğunlaşmasının Đlçelere Göre 
Dağılımı-2000 

    

ĐLMĐ ve TEKNĐK 
ELEMANLAR, 

SERBEST MESLEK 

MÜTEŞEBBĐSLER, 
DĐREKTÖRLER ve 
ÜST KADEME 

ĐDARĐ PERSONEL 
ve BENZERĐ 
ÇALIŞANLAR 

HĐZMET 
ĐŞLERĐNDE 
ÇALIŞANLAR 

HĐZMETL
ER TOP. 

HĐZMET 
/ TOP. 
ĐŞGÜCÜ 

ĐLÇE  TOPLAM ERKEK KADIN ERKEK  KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN   
ALTINDAĞ 114704 8340 5300 3647 262 8896 6203 14873 2620 50.141 0,44 
ÇANKAYA 286492 45681 36236 15990 5058 24282 27651 29673 7633 192.204 0,67 
ETĐMESGUT 68541 7026 5129 1831 372 5187 4542 9346 881 34.314 0,50 
GÖLBAŞI 40020 2621 1577 1013 138 1892 1453 3953 381 13.028 0,33 
KEÇĐÖREN 194817 18334 11047 7436 730 18598 14962 21265 4111 96.483 0,50 
MAMAK 126363 8658 5360 2326 249 11444 7353 17259 3142 55.791 0,44 
SĐNCAN 84805 6308 2334 1430 96 8344 4079 11454 1476 35.521 0,42 

Y.MAHALLE 184145 25221 17243 7917 1848 17405 17486 17811 3486 108.417 0,59 
TOPLAM 1.099.887 122.189 84.226 41.590 8.753 96.048 83.729 125.634 23.730 585.899 0,53 
AKYURT 9414 249 107 76 6 235 82 497 43 1.295 0,14 
AYAŞ 10817 396 194 86 8 277 141 386 55 1.543 0,14 
BALA 22735 388 169 145 4 313 64 651 14 1.748 0,08 
BEYPAZARI 20354 785 354 246 8 639 247 990 83 3.352 0,16 
ÇAMLIDERE 7932 264 73 100 4 197 49 397 10 1.094 0,14 
ÇUBUK 30362 1196 412 363 18 1204 374 1971 194 5.732 0,19 
ELMADAĞ 17711 959 388 208 23 814 300 1457 151 4.300 0,24 
EVREN 2018 85 28 24 0 83 18 180 6 424 0,21 
GÜDÜL 12068 258 118 60 7 253 90 316 27 1.129 0,09 
HAYMANA 29400 436 204 139 5 465 128 895 37 2.309 0,08 
KALECĐK 11933 287 118 61 1 287 64 490 22 1.330 0,11 
KAZAN 12681 822 367 172 12 510 219 794 55 2.951 0,23 
K.HAMAM 16407 629 187 187 9 484 152 941 81 2.670 0,16 
NALLIHAN 19824 917 287 112 8 428 214 1010 64 3.040 0,15 
POLATLI 46465 1723 1009 493 26 1097 898 2501 263 8.010 0,17 

Ş.KOÇHĐSAR 20089 833 324 317 6 780 189 1123 79 3.651 0,18 
ĐLÇELER TOP. 290.210 10.227 4.339 2.789 145 8.066 3.229 14.599 1.184 44.578 0,15 

ĐL TOPLAMI 1.390.097 132.416 88.565 44.379 8.898 104.114 86.958 140.233 24.914 630.477 0,45 

Kaynak : Türkiye Đstatistik Kurumu Nüfus Sayımı 2000 

Bir hizmet kenti olarak Ankara’da, kamusal ve kamusal olmayan üretici hizmetlerin ilçelere göre 
dağılımı irdelendiğinde ise; “ilmi ve teknik elemanlar, serbest meslek” alt sektöründe Çankaya 
ilçesinin % 43, Yenimahalle ilçesinin % 39, Etimesgut ilçesinin de %35 ile ilk sıralara yerleştikleri 
görülmektedir. “Müteşebbisler, direktörler ve üst kademe yöneticilerin ise, %11 ile Çankaya, % 
9 oranı ile Yenimahalle ve Gölbaşı ilçelerinde ikamet ettikleri görülmektedir. Kentin üst gelir 
grubu yerleşimleri olan Çayyolu, Ümitköy, Đncek bölgelerini içine alan bu üç ilçe üst kademe 
yöneticiler bazında söz konusu ilçeleri ön plana çıkarabilmektedir. “Đdari personel ve benzeri 
işlerde çalışanlar” alt sektöründe ise, % 35 ile Sincan ve Keçiören, % 34 ile Mamak, % 32 ile 
Yenimahalle ilçelerinde ikamet edildiği anlaşılmaktadır. Kentin orta ve orta-alt gelir grubu 
yerleşimleri olarak da nitelendirilebilecek bu ilçeleri sırasıyla, Altındağ, Etimesgut, Çankaya ve 
Gölbaşı ilçeleri izlemektedir. “Hizmet işlerinde çalışanlar” alt sektöründe ise, % 37 oranı ile 
Mamak, % 36 ile Sincan, % 35 ile Altındağ ilçeleri izlemektedir. Diğer ilçelerden önemli bir 
oranda kopan bu ilçeler, söz konusu alt sektörün kapsamındaki işlerle birlikte ele alındığında, 
anılan ilçelerin sosyo-demografik yapısını da ortaya koymaktadır. Orta-alt orta gelir grubu 
yerleşimleri ile yoğunlaşan bu ilçeleri, Gölbaşı, Etimesgut ve Keçiören ilçeleri izlerken, % 20’lik 
oranı ile Yenimahalle, % 19’luk oranı ile Çankaya ilçeleri ise bu alt sektörde en az yoğunluğun 
bulunduğu ve ilk üç ilçenin yaklaşık yarısı kadar bir istihdamın yer aldığı ilçeler olarak ortaya 
çıkmaktadır (Tablo 6.26 ve Tablo 6.27). 
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Tablo 6.26 ve Tablo 6.27’nin birlikte incelenmesi, ülkenin hizmetler sektöründe en yoğun kenti 
olan Ankara’da, “toplum hizmetleri ve sosyal hizmetler” alt sektöründe % 63’e ulaşan bir oranla 
uzmanlaştığı, bu sektörü izleyen “mali kurumlar, sigorta ve taşınmaz mallar” sektörünün 
Đstanbul’da en yoğun alt sektör olarak ön plana çıktığı ve Ankara’daki bir çok banka ve finans 
şirketinin de süreç içinde Đstanbul’a taşınması ile, kentin ağırlıkla kamu hizmetlerinden oluşan 
toplum hizmetleri sektöründe uzmanlaşmasına yol açtığı anlaşılmaktadır. Đnşaat sektörünün ise 
yükselişte olmakla birlikte % 10’luk bir oranla ancak 3. sırada yer aldığı görülmektedir. Bu 
sektörlerde çalışanların yaptıkları işe göre irdelenmesi ise, “ilmi ve teknik elemanlar, serbest 
meslek” sektörü ile “idari personel ve benzeri çalışanlar” alt sektörünü ön plana çıkarmaktadır.  
 
Bu sektörlerin ilçelere göre dağılımı irdelendiğinde ise, hizmetlerin kent mekanında dağılımı ve 
hizmetler sektöründe çalışanların ikamet ettikleri ilçeler hakkında genel bir fikir vermektedir. 
Buna göre üst düzey yöneticiler olarak adlandırılan grubun Çankaya, Yenimahalle ve Gölbaşı 
ilçelerinde ikamet ediyor olması ile, hizmet işlerinde çalışanların Mamak, Sincan ve Altındağ’da 
yerleşik olduğunun belirlenmesi, söz konusu ilçelerdeki yerleşimlerin gelir grupları ile ilgili bir 
değerlendirmeye de olanak sağlamaktadır. Etimesgut ilçesinin önemli bir toplu konut alanı olan 
Eryaman bölgesindeki nüfus nedeniyle ilmi ve teknik elemanlar ile toplum hizmetlerinde ön 
plana çıktığı görülürken, yine toplu konut alanları ile yoğunlaşan Sincan ilçesinin ise, idari 
personel ve hizmet işleri ile yoğunlaşan nüfusun ikamet ettiği bir yer haline geldiğini 
göstermektedir. Merkezi iş alanı ve önemli üretici hizmetlerin yer seçtiği Çankaya ilçesinin ise 
ağırlıkla ilmi ve teknik elemanların, üst kademe yöneticilerin de ikamet ettiği bir niteliğiyle öne 
çıktığı görülmektedir. 
 
Hizmetler sektöründeki bu yoğunlaşmanın kent mekanındaki yansımasını daha iyi anlayabilmek 
için yine Türkiye Đstatistik Kurumu tarafından 2000 yılında yapılan Bina Sayımı’nın analiz 
edilmesi gerekmiştir. Binaların sahip oldukları işlevlere göre tasnif edilmesinde Türkiye Đstatistik 
Kurumunca kullanılan ilk kategori olan Konut ve Konut Dışı Karışık işlevlerin bir arada olduğu 
binalara bakıldığında Çankaya ilçesinin bu kategorideki binaların % 36’sını oluşturduğu 
görülmektedir. Merkezi iş alanı ve bu işlevlerin saçaklanıp, sıçradığı bölgelerin bir çoğunu 
bünyesinde barındıran Çankaya’da çok katlı yapılarda ofis kullanımları ile bir arada bulunan 
konut işlevlerinin bu oranı belirleyen temel etmenlerden biri olduğu ifade edilebilir. Çankaya’yı 
% 18 ile Keçiören, % 14 ile Altındağ ve % 13 ile Yenimahalle ilçeleri izlemektedir. Sadece ticari 
işlevlerin bulunduğu binalar irdelendiğinde ise, bu yapıların % 31’inin Altındağ ilçesinde 
kümelendiği görülmektedir. Geleneksel kent merkezi olan Ulus ve çevresini kapsayan Altındağ’da 
kat yüksekliği çok olmayan geleneksel yapılarda ve ağırlıkla tüketim hizmetlerine yönelik ticari 
faaliyetlerin yer aldığı ifade edilebilir. Ticari işlevlerin yoğunlaşması bağlamında bir başka 
yoğunlaşan ilçe de Yenimahalle’dir. Bir çok sanayi ve depolama sitesinin (Ostim, Đvedik, Gimat, 
Đstanbul yolu vb.) bulunduğu Yenimahalle’de, sadece ticari binaların bu kategorideki binaların % 
30’unu oluşturduğu görülmektedir. Merkezi iş alanı ve üretici hizmetlerin en yoğun olduğu ilçe 
olan Çankaya’da ise bu oran % 12 düzeyinde kalmaktadır. Bunda ilçenin çok katlı bir nitelikte 
yapılaşmış ve konut ile birlikte konut dışı işlevlerin yoğunlaşma eğiliminde olması etkili olabilir. 
 
Konutun olmadığı ancak ticari, sınai ve kamusal bazı hizmetlerin bir arada yer aldığı yapılarda 
ise, Altındağ ilçesinin önemli bir ağırlığı olduğu görülmektedir. Bu yoğunlaşmayı ise, Siteler 
bölgesinde sanayi ve ticaret işlevleri ile iç içe geçmiş ülke çapında öneme sahip bir sanayi ve 
ticaret merkezinin bulunması ile açıklamak olasıdır. Đvedik, Ostim, Gimat, Siteler gibi sanayi ve 
ticaret merkezleri, sanayi yapılarının tasnif edilişinde de Yenimahalle (% 63) ve Altındağ (%25) 
ilçelerini ön plana çıkarmaktadır. 
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Tablo 6.28. : Đlçelere Göre Binaların Kullanım Amacı-2000 

        

ĐLÇE 

KONUT 
VE 
KONUT 
DIŞI 
KARIŞI
K 

T Đ C A 
R Đ % 

KON
UT 
DIŞI 
KARI
ŞIK 

S A 
N A 
Y Đ 

EĞĐTĐM 
KÜLT % 

SAĞLIK 
SOS. 
SPOR % 

RES
MĐ 
DAĐR
E % 

ĐLÇE 
BĐNA 
TOP. 

KON. 
DIŞI+T
ĐC./ 
TOP. 
BĐNA 

(KON. 
DIŞI + 
TĐC.+E
ĞT.+SA
Ğ.+RES
.)/TOP. 
BĐNA 

(SAN.+
KON. 
DIŞI+ 
TĐC) 
/TOP. 
BĐNA 

ALTINDAĞ 3155 4543 0,31 1550 2369 139 0,10 151 0,16 229 0,10 62043 0,15 0,16 0,19 

ÇANKAYA 8126 1753 0,12 322 87 508 0,38 310 0,34 940 0,42 49706 0,21 0,24 0,21 

ETĐMESGUT 434 1774 0,12 71 211 62 0,05 85 0,09 317 0,14 12354 0,18 0,22 0,20 

GÖLBAŞI 350 178 0,01 18 16 16 0,01 8 0,01 11 0,00 3204 0,17 0,18 0,18 

KEÇĐÖREN 4055 563 0,04 146 19 139 0,10 60 0,07 72 0,03 44647 0,11 0,11 0,11 

MAMAK 2170 1034 0,07 100 184 178 0,13 87 0,09 190 0,09 62867 0,05 0,06 0,06 

SĐNCAN 1517 428 0,03 63 652 58 0,04 26 0,03 64 0,03 11800 0,17 0,18 0,23 

Y.MAHALLE 2949 4452 0,30 283 5962 241 0,18 195 0,21 409 0,18 58225 0,13 0,15 0,23 

TOPLAM 22756 14725   2553 9500 1341   922   2232   304846 0,13 0,15 0,16 

Hizmetlerin yoğunlaştığı metropoliten kent içindeki 8 ilçe için düzenlenmiştir. 

 Kaynak : Türkiye Đstatistik Kurumu Bina Sayımı 2000 
 
Eğitim, Kültür yapılarının ilçelere göre dağılımı açısından, Çankaya % 38 ile diğer tüm ilçelerden 
önemli bir şekilde ayrılmaktadır. Bu ilçeyi izleyen Yenimahalle ise % 18 ile en yakın ilçeler olan 
Altındağ ve Keçiören (% 10)’den oldukça önde görünmektedir. Sağlık, sosyal ve spor amaçlı 
yapılarda ise, toplam yapıların % 34’ünü barındıran Çankaya’yı % 21 ile Yenimahalle ve % 16 ile 
Altındağ izlemektedir. Altındağ ilçesindeki yoğunlukta, ulusal ölçekte önemli hastanelerin yer 
alıyor oluşu önemli bir etmen iken, Çankaya ve Yenimahalle ise, gerek özel hastane, sosyo-
kültürel tesis ve spor yapılarının sayısı ve gerekse bu amaçla yapılmış bazı kamu yapılarının da 
bulunuyor oluşu ile ön plana çıkmaktadır. 
 
Resmi Daire nitelikli yapıların % 42’si Çankaya, % 18’i Yenimahalle, % 14’ü Etimesgut ve % 
10’u ise Altındağ ilçelerinde bulunmaktadır. Kamusal amaçlı üretici hizmetlerdeki yoğunlaşmayı 
da işaret eden bu veri, Keçiören ilçesinin Gölbaşı ve Sincan ilçeleri düzeyinde az kamusal ofis 
binasına sahip oluşu açısından da dikkat çekicidir. 
 
Kamusal ve kamusal olmayan hizmetlerin yer aldığı yapıların ilçedeki tüm yapılara oranlanması 
durumunda da, Çankaya, Etimesgut, Sincan, Gölbaşı, Altındağ, Yenimahalle, Keçiören, Mamak 
sıralaması göze çarpmaktadır. Bu sırlamada Sincan, Etimesgut ve Gölbaşı gibi 80’li yıllar sonrası 
gelişen konut bölgelerinin ön plana çıkması, bu bölgelerin ağırlıkla planla gelişen ve sosyal 
donatı amaçlı yapılar ile birlikte bazı önemli kamu yapılarının da yer seçimine konu olmaları ile 
ilişkilidir. Kentin en az çalışma alanına sahip ve en yoğun konut alanları olan Mamak ve Keçiören 
ilçeleri ise bu anlamda en son sıradaki ilçelerdir.  
 
Đlçedeki toplam bina sayısı irdelendiğinde gecekondu varlığı hakkında da önemli bir fikir 
edinilebilmektedir. Kentin en kalabalık nüfuslu ilçesi olan Çankaya’da 49.706 bina varken, 
Çankaya’nın yarısından da az nüfusa sahip Mamak ilçesinde 62.867, Altındağ ilçesinde 62.043 
yapının bulunuyor olması, bu ilçelerdeki gecekondu varlığını da ortaya koyan, dolayısıyla merkez 
ve üretici işlevlerin gelişimi anlamında bu ilçelerin sınırlayıcılarını tarif eden önemli bir veri olarak 
değerlendirilebilir. Çankaya ilçesine yaklaşan nüfusu ile dikkat çeken ancak çalışma alanı 
barındırmayışı konut dışı amaçlı yapılar irdelendiğinde açıkça okunan Keçiören ilçesinde bulunan 
44.647 yapı, bu ilçenin gecekondu dönüşümü konusunda önemli bir aşama kat ettiğini de 
göstermektedir. Ancak ilçe bütününde yenilene yapıların ağırlıkla ve sadece konut işlevi ile 
yüklenmeye devam ettiği, tüketici nitelikli ticari işlevler dışında kamusal ya da kamusal olmayan 
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üretici hizmetlerin bu ilçeye yönlenmediği, Tablo 6.26, 6.27 ve 6.28’nin birlikte irdelenmesinden 
açıkça anlaşılmaktadır.  
 
Bu anlamda Mamak ilçesinin henüz gecekondu stoğunu dönüştürememiş niteliği, Keçiören’in ise 
büyük ölçüde dönüştürmüş ancak konut dışı işlevlerin ilçe sınırlarında çok kısıtlı bulunuyor oluşu 
ile, hizmetler sektörü işlevleri açısından görece geri planda kalan ilçeler oldukları ifade edilebilir. 
Bu ilçelere nüfusun niceliği ve coğrafi konumu açısından Gölbaşı ilçesi de eklenebilir. Ancak, 
Gölbaşı gibi gelişim sürecinde Ankara kent bütününe eklemlenen Etimesgut ve Sincan ilçelerinin 
ise, görece farklı bir yapı sundukları gözlenmektedir. Özellikle Etimesgut’un bazı çalışma 
alanlarını da barındırıyor olması, bu hizmetlerin nitelikleri bağlamında da yorumlanması ardından 
bir kanaat oluşturulmasını gerekli kılmaktadır.  
 
Geleneksel kent merkezi Ulus’un sınırları içinde bulunduğu Altındağ ile, Sıhhiye, Kızılay, Tunalı, 
G.O.P, Çankaya aksında uzanan merkezi iş alanı güney kesimi ve merkez işlevlerinin 
desantralize olma eğimlinde olduğu bir çok bölgeye, bünyesinde barındıran Çankaya ilçesi, 
hizmetler sektöründeki yoğunlaşmanın nitelik ve niceliksel açıdan derinlemesine irdelenmesi 
zorunlu ilçelerin başında gelmektedir. Bu ilçeleri, kentin gelişme yönü ve prestij konut alanlarının 
bir kısmı ile önemli oranda çalışma alanını sınırları içerisinde bulunduran Yenimahalle ilçesi 
izlemektedir. 
 
Sonuç olarak, Planlama bölgeleri bağlamında bakıldığında, hizmetler sektörünün gerek mekansal 
yerseçimi, gerek bu sektörde istihdam edilenlerin ikamet ettikleri bölgeler bazında önemli bir 
farklılaşma olduğu görülmektedir. Hizmetler sektörünün üretici nitelikli bölümünü oluşturan ofis-
yönetici hizmetler, kamusal, yarı kamusal ve özel sektör bazında kentin batı, güneybatı ve 
merkez bölgelerinde yerseçmiş görünmekte, bu alanlarda çalışanların ikamet alanları da benzer 
şekilde, güneybatı, güney ve batı planlama bölgelerinde yoğunlaşıyor görünmektedir. Kentin 
kuzey ve doğu planlama bölgeleri ise, gerek üretici hizmetlerin yer seçimi ve gerekse üretici-
yönetici hizmetlerde istihdam edilenlerin ikamet için seçtikleri bölgeler olarak diğer bölgelerin 
gerisinde görülmektedir. Kentsel nüfusun çok önemli bir bölümünün yaşadığı doğu (Mamak, 
Elmadağ, Kalecik) ve kuzey (Keçiören, Altındağ, Akyurt, Çubuk) bölgesinde ise, hizmetler 
sektörünün gelişimi daha çok ticaret alt sektöründe ve tüketici hizmetler olarak tarif edilen 
perakende sektöründe kendini göstermektedir. Kentin görece eşitsiz gelişmiş bu planlama 
bölgelerinde, tüketici hizmetlerle sınırlı kalan hizmetler sektörü gelişimi, bu bölgelerdeki 
hizmetler sektörü istihdamının da “hizmet işlerinde çalışanlar”ın yoğunluğuyla kendisini 
göstermektedir. Bu haliyle, kentin diğer göstergeler bağlamında da en az gelişmiş bölgeleri olan 
kuzey ve doğu planlama bölgelerinin hizmetler sektörü gelişimi açısından özellikle ve 
hassasiyetle ele alınması, bir dizi stratejik müdahale geliştirilmesi gerekli görünmektedir. 

Bankacılık 

Başkent Ankara, Bankacılık sektörü açısından da ülkesel sistem için çok önemli bir konumdadır. 
Diğer illerle kıyaslandığında  Ankara ili 18,9 oranıyla, Đstanbul’dan sonra (41,9) sonra ikinci 
sırada bulunmaktadır. Toplam mevduatın, %18,1’ü tasarruf, 6,3’ü resmi kuruluşlar, %19,4’ü 
ticari kuruluşlar, %3,5’i bankalar arası, %29 döviz tevdiatı, %23,6’sı diğer kuruluşların 
mevduatlarından oluşmaktadır. 
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Tablo 6.29. : Banka Mevduatın Đllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (2004) 
Bölgeler ve Đller* Đstanbul Ankara Toplam 

23.718.971 6.414.490 62.522.629 
Tasarruf Mevduatı 

37,9 10,3 100,0 

1.453.793 2.236.317 6.397.044 
Resmi Kuruluşlar Mevduatı 

22,7 35,0 100,0 

7.506.134 6.878.704 22.905.479 
Ticari Kuruluşlar Mevduatı 

32,8 30,0 100,0 

3.383.262 1.246.653 6.328.445 Bankalar 
arası Mevduat 53,5 19,7 100,0 

38.906.600 10.277.395 85.203.368 
Döviz Tevdiat Hesabı 

45,7 12,1 100,0 

3.441.933 8.384.881 13.880.038 
Diğer Kuruluşlar Mevduatı 

24,8 60,4 100,0 

155.410 63 156.859 
Kıymetli Madenler Depo Hesapları 

99,1 0,0 100,0 

78.566.104 35.438.504 197.393.862 
Toplam 

39,8 18,0 100,0 

Kaynak: www.tbb.gov.tr 

 
Tablo 6.30. : Tasarruf Mevduatın Yıllara Göre Dağılımı 
  Ankara Toplam % 

1992 8.924 90.906 9,8 

1993 11.316 123.430 9,2 

1994 31.048 326.651 9,5 

1995 67.158 684.909 9,8 

1996 182677 1733118 10,5 

1997 320.689 3.193.612 10,0 

1998 675.121 6.427.369 10,5 

1999 2.526.554 13.355.962 18,9 

2000 1.980.874 17.947.802 11,0 

2001 2.900.629 27.459.747 10,6 

2002 3.527.797 34.850.637 10,1 

2003 4.488.098 45.367.612 9,9 

2004 6.414.490 62.522.629 10,3 

Kaynak: www.tbb.gov.tr 

Krediler bazında ise 2004 yılında 328 135 bin YTL, 8814811 bin YTL ihtisas dışı kredi olmak 
üzere toplam 9 143 213 bin YTL kredi bankalar tarafından kullandırılmıştır. 
 
Tablo 6.31 : Banka Kredilerin Sektörel Dağılımı (2004) 

  
ANKARA TÜRKĐYE 

ANKARA'NIN TÜRKĐYE 
ĐÇĐNDEKĐ ORANI (&) 

Tarım 52689 0,6 3847082 4,5 1,4 

Gayrimenkul 25558 0,3 130943 0,2 19,5 

Mesleki 85441 0,9 1215588 1,4 7,0 

Denizcilik 0 0,0 13394 0,0 0,0 

Turizm 1134 0,0 78959 0,1 1,4 

Đhtisas Kredileri 

Diğer 163313 1,8 2060775 2,4 7,9 

Đhtisas Dışı Kredileri 8814811 96,4 78970934 91,5 11,2 

Toplam 9143213 100,0 86317675 100,0   

Kaynak: www.tbb.gov.tr 
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Ankara’nın Türkiye içerisindeki ihtisas kredileri dağılımına bakıldığında %19,5’lik payla en yüksek 
değerin gayrimenkul kredilerine ait olduğu görülmektedir. Ankara bazında ihtisas kredilerin 
dağılımı incelendiğinde ise 1.sırada mesleki, 2. sırada tarım, 3. sırada da gayrimenkul kredileri 
gelmektedir. 
 
Tablo 6.32. : Đl Bazında Banka Ve Şube Başına Mevduat Ve Kredi Dağılımı (Trilyon TL)* 

  
Banka Başına 
Mevduat Kredi 

Şube Başına 
Mevduat Kredi 

Đstanbul   1.708 866 44 22 

Ankara  1.181 305 60 15 

Đzmir  412 189 24 11 

Türkiye 3.902 1.798 31 14 
Kaynak: www.tbb.gov.tr 

 
Tablo 6.33. : Kişi Başına Mevduat ve Kredi, Banka ve Şube Başına Nüfus * 
  Kişi baş. mevd. Kişi baş. kredi Banka baş. nüfus Şube baş. nüfus 

   (Milyar TL)  (Milyar TL) (Kişi) (Kişi) 

Đstanbul   7,5 3,8 229.029 5.949 

Ankara  8,4 2,2 140.484 7.095 

Đzmir  3,1 1,4 131.284 7.510 

Türkiye 2,6 1,2 1.485.417 11.773 
Kaynak: www.tbb.gov.tr 

 
Tablo 6. 34. : Đl Bazında Seçilmiş Göstergeler* 

Nüfus Şube Banka Mevduat Kredi 

  Kişi % Sayısı % Sayısı Trilyon TL % Trilyon TL % 

Đstanbul   10.535.313 14,8 1.771 29,2 46 78.566 46,2 39.841 46,2 

Ankara  4.214.510 5,9 594 9,8 30 35.439 10,6 9.143 10,6 

Đzmir  3.544.672 5,0 472 7,8 27 11.120 5,9 5.093 5,9 

Türkiye 71.300.000 100 6.056 100 48 187.298 100 86.319 100 
Kaynak: www.tbb.gov.tr 

Ankara, Bankacılık sektörünün ülkede en gelişmiş olduğu merkezlerden biridir. Son 20 yılda bir 
çok bankanın genel müdürlükleri, Ankara’yı terk ederek, Đstanbul’a yönlense ve Ankara’da 
merkezi kalan kamu bankalarının sektör içindeki payı göreli olarak azalsa da, Ankara, ülke içinde 
kişi başına düşen banka mevduatı bazında Đstanbul’dan yüksek değerlere ulaşan, en önemli 
finans merkezlerinden biridir. Hizmetler sektörü alt kolları içinde Mali Kurumlar alt sektöründeki 
yoğunlaşma oranı ile de, Đstanbul’u geçen Başkent, ülke finansal sisteminde çok önemli yere 
sahiptir. Ancak bu sürecin önemli bir erozyon tehlikesi ile karşı karşıya olduğu okunmaktadır. 
Gerek merkez Bankasının taşınması yönündeki talep ve söylemler ve gerekse Đstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası üzerinden biçimlenen para piyasaları, Ankara’nın bu konudaki önem ve 
yerinde bir kırılganlık yaratmaktadır. bu sürecin engellenebilmesi anlamında kentsel ekonomiyi 
güçlendirecek açılımlar ve kararlılıklar önem taşımaktadır. 

Dış Ticaret 

Ankara, ülkenin sınır kapılarından biri olmamakla birlikte, mal ve hizmetlerin dış ticarete konu 
edilme potansiyeli yüksek merkezlerdendir.  

Ankara’da ithalatçı sayısı, Đç Anadolu Bölge içerisinde 2001 yılında %79,2’den 2004’te %74,1’e 
yükselmiştir. Türkiye Đçerisinde ithalatçı sayısının 2001 yılında %9,8’ini oluştururken 2001 yılında 
% 9,2’sini oluşturmaktadır. 
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Tablo 6.35. : 2004 Yılı Sektörlere Göre Đthalat-Đhracat Durumu (YTL)  

  

TARIM VE 
ORMANCILIK 

BALIKÇILIK 
MADENCĐLĐK 

VE 
TAŞOCAKÇILIĞI 

ĐMALAT DĐĞERLERĐ TOPLAM 

ĐHRACAT 
ANKARA 6 045 550 - 791 790 1 012 637 777 53 096 590 1 072 571 707 
Ankara  Sektörel Dağılım  (%) 0,56 0 0,07 94,41 4,95 100 
Türkiye Đçindeki Oranı (%) 0,20 0 0,12 1,73 13,42 1,71 

Türkiye 2 953 527 154 97 510 389 639 014 865 58 688 015 991 395 585 627 62 773 654 026 

Türkiye Sektörel Dağılım (%) 4,71 0,16 1,02 93,49 0,63 100 

Oran (%) 100 100 100 100 100 100 
ĐTHALAT 

ANKARA 14 023 563 37 416 947 467 969 2 024 862 880 81 936 458 3 068 328 286 

Ankara  Sektörel Dağılım  (%) 0,46 0,001 30,88 65,99 2,67 100 

Türkiye Đçindeki Oranı (%) 0,52 0,48 8,63 2,54 2,16 3,16 
Türkiye 2 709 884 582 7 806 929 10 982 944 078 79 672 642 043 3 787 990 672 97 161 268 304 
Türkiye Sektörel Dağılım (%) 2,79 0,01 11,30 82,00 3,90 100 
Oran (%) 100 100 100 100 100 100 
Kaynak: Dış Ticaret Đstatistikleri ve Đndeksleri 2003, DĐE, 2005 

 
Ankara il merkezi kayıtlı firmaların ithalat rakamlarına bakıldığında 20001 yılında Ankara’nın 
Türkiye içindeki  ithalat miktarı, Đç Anadolu Bölgesi’nin %79,2’sini oluştururken, 2004 yılı 
itibariyle bu oran % 47,1 olmuştur. Türkiye içerisindeki ithalat değeri %9,8 iken 2004 yılında 
%9,2 olmuştur. 
 
Tablo 6.36. : Yılara Göre Türkiye ve Ankara Đli'nin Đthalat Ve Đhracat Durumu 

TÜRKĐYE 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
ĐTHALAT (TL) 17185041882 34227081874 50550213196 78389702304 103424796215  97 161 268 304 
ĐTHALAT ($) 40671272 54502821 41399083 51553797 69339692   
ĐHRACAT (TL) 11211265206 17347694857 38770187935 54621624134 70369503260 62773654026 
ĐHRACAT ($) 26587225 27774906 31334216 36059089 47252836   
              

ANKARA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
ĐTHALAT (TL) 656633600 1132486616 1790581015 2284189944 3577820662  3 068 328 286 
ĐTHALAT ($) 1591832 1797999 1439713 1494731 2387122   
ĐHRACAT (TL) 164784491 259020652 544654685 759381148 1308365347  1 072 571 707 
ĐHRACAT ($) 390766 411253 435159 501861 884926   
Kaynak: Dış Ticaret Đstatistikleri ve Đndeksleri 2003, DĐE, 2005 

 
Tablo  6.37. : Ankara Đlinin Đthalat Yaptığı Maddeler (Đlk 15 Madde) 

Ankara 
2003 

Abd Doları ($) 
2004 

Abd Doları ($) 
2003 Oran 

(%) 
2004 

Oran(%) 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar 3.076.588.988 3.427.707.548 45,50 46,63 
Nükleer reaktörler, kazan; makina ve cihazlar, aletler, parçaları 916.942.320 894.659.205 13,56 12,17 
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları,tıbbi alet. 339.480.043 439.769.904 5,02 5,98 
Elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları 462.239.612 428.250.536 6,84 5,83 
Motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer 220.858.506 294.017.150 3,27 4,00 
Demir ve çelik 120.280.907 171.942.179 1,78 2,34 
Harp silahları 206.238.416 169.837.401 3,05 2,31 
Plastik ve plastikten mamul eşya 114.867.988 154.057.711 1,70 2,10 
Demir veya çelikten eşya 297.715.706 138.759.618 4,40 1,89 
Gemiler, suda yüzen taşıt ve araçlar 63.007.050 136.879.501 0,93 1,86 
Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarları 89.767.473 118.831.144 1,33 1,62 
Hava taşıtları, uzay araçları, aksam ve parçaları 104.850.292 100.553.551 1,55 1,37 
Eczacılık ürünleri 76.354.673 88.269.860 1,13 1,20 
Hububat 101.457.505 62.132.135 1,50 0,85 
Đnorganik kimyasal müstahsallar, organik, inorganik bileşikler 57.187.641 38.008.007 0,85 0,52 

 Toplam: 6.761.172.501 7.350.674.957 100 100 
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı Verileri, 2005 
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2004 yılı itibarıyla Ankara ilinin %46,6lık bir oranla en çok ithalat yaptığı madde mineral yakıtlar, 
mineral yağlar ve müstahsallar ve mumlardır. 
 
Tablo 6.38. : Ankara Đlinin Đhracat Yaptığı Maddeler (Đlk 15 Madde) 

ANKARA 
2003 

ABD Doları ($) 
2004 

ABD Doları ($) 

2003 
Oran 
(%) 

2004 
Oran 
(%) 

Motorlu kara taşıtları,traktör,bisiklet,motosiklet ve diğer 509.214.874 352.849.828 25,54 15,70 
Demir veya çelikten eşya 144.343.509 283.638.772 7,24 12,62 
Nükleer reaktörler,kazan;makina ve cihazlar,aletler,parçaları 161.565.975 243.210.520 8,10 10,82 
Đnorganik kimyasal müstahsallar,organik,inorganik bileşikler 111.599.105 160.636.899 5,60 7,15 
Mobilyalar,aydınlatma,reklam lambaları,prefabrik yapılar 120.596.752 143.626.533 6,05 6,39 
Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları 80.989.261 110.867.003 4,06 4,93 
Tuz,kükürt,toprak ve taşlar,alçılar ve çimento 93.131.192 109.062.886 4,67 4,85 
Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve müstahsalları,mumlar 45.647.772 89.069.380 2,29 3,96 
Taş,alçı,çimento,amyant,mika vb maddelerden eşya 27.543.670 37.117.129 1,38 1,65 
Plastik ve plastikten mamul eşya 32.999.103 48.625.274 1,66 2,16 
Đnciler,kıymetli taş ve metal mamulleri,madeni paralar 67.759.996 43.358.174 3,40 1,93 
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları 36.139.437 38.805.466 1,81 1,73 
Hava taşıtları,uzay araçları,aksam ve parçaları 64.517.373 38.444.687 3,24 1,71 
Gemiler,suda yüzen taşıt ve araçlar 6.666.722 56.014.153 0,33 2,49 
Optik,fotoğraf,sinema,ölçü,kontrol,ayar cihazları,tıbbi alet. 28.164.447 38.329.944 1,41 1,71 

 Toplam: 1.993.424.790 2.247.083.536 100 100 
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı Verileri, 2005 
 
Tablo 6.39. : Ankara Đli Gümrüklerinde Yapılan Đhracat Miktarı 

GÜMRÜK ADI ĐHRACAT MĐKTARI ($) 

Mürted Gümrük 
Başmüdürlüğü 29992226 
Posta Gümrük 
Müdürlüğü 45882 

Tır Gümrük Müdürlüğü 264496375 
Esesboğa Gümrük 
Müdürlüğü 158507470 
Ankara Nakliyat ve 
Bedelsiz Đthalat 
Gümrük Müdürlüğü 0 
Kaynak: 2002 Yılı Ankara Đlinin Yıllık Sanayi Ekonomik ve Ticari Durumu Hakında Rapor 

 
Tablo 6.40. : Ankara Đli Gümrüklerinde Yapılan Đthalat  Miktarı 

GÜMRÜK ADI ĐTHALAT MĐKTARI ($) 

Tır Gümrük Başmüdürlüğü 1956216925 

Ankara Nakliyat ve Bedelsiz 
Đthalat Gümrük Müdürlüğü 351999 

Posta Gümrük Müdürlüğü 1687551 

Mürted Gümrük Başmemurluğu 41922003 

Esesboğa Gümrük Müdürlüğü 653266668 
Kaynak: 2002 Yılı Ankara Đlinin Yıllık Sanayi Ekonomik ve Ticari Durumu Hakkında Rapor 
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6.3.2. HĐZMETLER SEKTÖRÜNE YÖNELĐK MÜDAHALE BĐÇĐMLERĐ 

2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planı, Başkent Ankara’nın hizmetler sektöründeki 
uzmanlaşmasını pekiştirip, güçlendirecek, kırılganlıklarını azaltacak bir genel strateji kapsamında 
müdahale biçimlerini sektör bütününe yönelik türel seçimler ve hizmetler sektörü unsurlarının 
mekansal parçaları bağlamında tanımlamaya çalışmıştır (Tablo 6.41.). 

6.3.2.1. SEKTÖR BÜTÜNÜ STRATEJĐLERĐ 

2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planının temel stratejilerinden olan; “Başkent Ankara’nın 
bilim, kültür ve hizmet sektörlerinde uzmanlaşmış, buna dair üstünlükleri güçlendirilen, bilgi 
üreten, yenilikçi, yaratıcı ve öğrenme-kendini geliştirme kapasitesini sürekli arttıran bir üretim 
ekonomisiyle, Dünyanın en büyük ekonomiye sahip 70 kenti içerisinde yer almasını sağlamak”. 
stratejisi doğrultusunda bilim, kültür ve hizmet sektöründe uzmanlaşacak, öğrenen, yenilikçi, 
yaratıcı bir kent ekonomisi oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Böylesi bir ekonominin 
oluşabilmesi anlamında hizmetler sektörünün mevcut üstünlüklerinin en etkin şekilde 
kullanılması, yeni uzmanlıklar, yenilikler bulunması ve geliştirilmesi gerekmektedir. 

Bu plan ile Ankara’da;  

k. Hizmetler sektörünü üretim ekonomisi unsurları ile güçlendirmek, bilişim, 
yazılım, teknoloji üretim-araştırma, mali kurumlar-finans sektörleri ile, üretici-
yönetici hizmetlerin (ofis kullanımları) gelişimini özendirmek. 

l. Bilgi üreten, yenilikçi, yaratıcı, öğrenen ve kendini geliştiren bir Başkent’te 
ekonomiyi kamu kurumlarına bağımlı kırılganlıklardan kurtarıp güçlendirerek 
yeni gelişme kutup ve sektörleri araştıracak mekansal kararları üretmek, ar-ge 
merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, bilişim merkezleri oluşturmak.  

m. Kentsel servisleri, eğitim, bilim, sağlık, kültür ve bunlarla ilişkili sektörlerde 
geliştirmek, bu sektörler ve alt kollarındaki bütünlüklü yatırım ve uygulamalara 
yönelik mekansal kararlar üretmek. 

n. Kongre, kültür turizmi ve festivaller, fuarlar, kültürel etkinlikleri beraberindeki 
servislerle birlikte planlayıp geliştirecek, mekansal ve sosyo-kültürel kararları 
üretmek. 

o. Ankara’ya özgü hizmetleri, ekonomik, sosyal, kültürel, tarihi ve mekansal 
değerleri ile koruyup güçlendirecek, imgesel unsurları, kimlik ögelerini, moral 
değerleri pekiştirecek karar ve tasarımları hayata geçirmek. 

p. Ankara’yı bir finans ve yönetim merkezi olarak geliştirecek, kurum ve 
kuruluşların Ankara’da yer seçmesini sağlamak, Ankara’dan ayrılma eğiliminde 
olan ya da bu biçimde yönlendirilen Başkentlik işlevleri ve Ankara’ya özgü 
kurum, kuruluş ve değerlerin, Ankara’daki konumlarını korumak, etkinlik 
düzeylerini yükseltmek, bu kurumların ulaşım-iletişim, alan gereksinimi vb. 
donanımlarıyla güçlendirilmesini sağlamak. 

q. Kamusal olmayan üretici hizmetlerin etkinlik ve gücünü yükseltip, sosyal 
sermaye ve insan sermayesi kapasitelerini arttıracak, eğitsel, kültürel 
yatırımlar, çalışmalar yapmak, ofis talepleri için farklı potansiyel alanlarda 
odaklanmaları özendirmek, merkezi iş alanının yönetici merkez olarak 
zayıflıklarını giderip, güçlendirecek özel proje ve uygulamalar gerçekleştirmek. 

r. “Kültür kenti Ankara”’ için, kültür endüstrilerinin gelişimine yönelik özel 
projeler geliştirmek, buna uygun mekansal olanakları sunmak, kültür-kongre 
vadi ve zonlarının oluşumun desteklemek, bu alandaki yatırımları özendirmek. 
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s. Kentsel merkezlerin yapı, dinamik ve sorunlarını algılayıp biçimlendirecek 
Merkezler Ana Planının yapımını sağlayarak, Merkezi Đş Geliştirme Bölgeleri 
tanımlamak, merkezler ve merkezi iş alanı için özel projeler üretmek, merkezi 
iş alanı ile bütünleşen stratejik alt merkez alanları oluşturmak, gecekondu 
alanları çöküntü bölgeleri ve sorun alanlarında stratejik alt merkez 
gelişimlerini, eksik kentsel servislerin de giderilebileceği biçimde kentsel 
dönüşüm süreçlerinde bir tetikleyici unsur olarak kullanmak. 

hedeflenmektedir. 

6.3.2.2. MEKANSAL STRATEJĐLER 

Merkezi Đş Alanı (MĐA) 

Türkiye Cumhuriyetinin Başkenti Ankara’nın kalbi niteliğindeki merkezi çalışma alanlarını kapsar. 
Kentin tarihsel gelişme sürecinde Ulus, Yenişehir, Bakanlıklar, Kızılay, Kolej, Tunalı-Kavaklıdere, 
Çankaya-Uğur Mumcu aksına oturan merkezi iş alanı gelişimlerinin bulunduğu çekirdek ve yakın 
çevresini tanımlamaktadır. Bu plan kapsamında yapılması istenen “Merkezler Ana Planı”nın 
belirleyeceği politikalar bağlamında oluşturulması tasarlanan merkezler sisteminin odağını 
oluşturur. Merkezler Ana Planı; daha önce Bölge Kat Nizamı Planı kapsamında oluşmuş ve ticaret 
yolları-bölgeleri kapsamında yapılaşma koşulları netleşmiş merkez işlevlerinin bulunduğu alanlar 
ve yakın çevresinde bulunan ve ticaret yolu-bölgesi statüsünde olmadığı halde merkez işlevleri 
ile yoğunlaşan alanların bütününü kentsel sistem bazında yorumlayıp, yönlendirecek, her tür ilke 
ve stratejiyi belirleyecektir. 

Merkezi iş alanının yaşadığı desantralizasyon sürecinde bir dizi sorunla karşılaşan ve 
çöküntüleşme tehlikesi yaşayan Başkentin kalbi için, merkezler bütünü ve “Merkezler Ana 
Planı” kapsamında ulaşım dolaşım, otopark-yaya, işlevsel bütünlük vb. sorunları giderme amaçlı 
özel projeler belirlenerek koruma, yenileme, dönüşüm amaçlı çalışmalar gerçekleştirilecektir. 
Uygulamaya esas çalışmaların Merkezler Ana Planı ve özel proje alanları için yapılacak kentsel 
tasarım hizmetleri ile biçimlenmesi sağlanacaktır. 

Merkezler Ana Planı kapsamında, mevcut Merkezi Đş Alanı ve yakın çevresi “Merkez Planlama 
Bölgesi” olarak tanımlanmış olup, bu alana ilişkin Merkezler Ana Planı ile geliştirilip, 
çeşitlendirilmesi gereken tespit ve stratejilerden oluşan çerçeve planın ana tespit ve kararları 
şöyledir: 

1. Ankara merkez planlama alt bölge alanı; Ankara Ulaşım Ana Planının merkez ve merkez 
yakın çevresi tanımları da dikkate alınarak, yeniden gözden geçirilmiş ve Ankara Kent 
Bütünü merkez faaliyetlerinin yoğunlaştığı yaklaşık 6000 ha. alanı kapsayacak biçimde 
belirlenmiştir. Merkez bölgesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Đmar ve Şehircilik Dairesince 
saptanan Ulus, Kızılay, Kültür, Devlet, Kocatepe, Maltepe, Bahçelievler, Kavaklıdere, 
Çankaya, Ayrancı, Öveçler, Balgat, Çukurambar, Gazi Osman Paşa, Seyran, Söğütözü, 
Đncesu, Cebeci, Demirlibahçe, Hamamönü, Hisar, Yenidoğan, Altındağ, Đskitler, 
Hipodrom, Varlık, Gazi, Çalışkanlar mahallerinden oluşmaktadır.  
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Tablo 6.41: Hizmetler Sektörü Tasnifi ve Dağılımı Sentez Tablosu 
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Şekil 6.10 : Merkez Planlama Bölgesi Mahallelere Göre Nüfus Dağılımı (kişi) 

MERKEZ BÖLGES Đ MAHALLELERE GÖRE NÜFUS DA ĞILIMI

57
96

0

55
15

4

38
65

7

35
16

7

31
97

3

31
83

6

29
76

2

28
23

5

28
04

8

26
92

5

26
27

5

25
45

8

23
65

1

20
60

4

19
68

4

18
57

4

15
85

3

13
32

3

12
69

5

12
45

8

84
95

58
45

43
59

38
01

34
48

23
68

52
6

10
5

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

B
A

H
Ç

E
LĐ

E
V

LE
R

Ö
V

E
Ç

LE
R

A
Y

R
A

N
C

I

C
E

B
E

C
Đ

Ç
A

N
K

A
Y

A

G
.O

.P

B
A

LG
A

T

Y
E

N
ĐD

O
Ğ

A
N

Ç
A

LI
Ş

K
A

N
LA

R

M
A

LT
E

P
E

A
LT

IN
D

A
Ğ

K
A

V
A

K
LI

D
E

R
E

S
E

Y
R

A
N

D
E

M
ĐR

LĐ
B

A
H

Ç
E

ĐN
C

E
S

U

H
ĐS

A
R

ĐS
K
ĐT

LE
R

K
O

C
A

T
E

P
E

D
IŞ

K
A

P
I

S
Ö
Ğ

Ü
T

Ö
Z

Ü

Ç
U

K
U

R
A

M
B

A
R

H
A

M
A

M
Ö

N
Ü

K
IZ

IL
A

Y

V
A

R
LI

K

D
E

V
LE

T

U
LU

S

K
Ü

LT
Ü

R

H
ĐP

O
D

R
O

M

MAHALLE ADI

N
Ü

F
U

S

 

2. Merkez Planlama Bölgesi içinde Merkezi Đş Alanı Çekirdeği genel hatlarıyla tanımlanmış 
olup (Harita ..), bu alana ilişkin kesin sınırlar ve bu sınırlar içinde uygulanacak ilke ve 
stratejiler, Merkezler Ana Planı ve Merkezi Đş Geliştirme Bölgeleri bağlamında 
belirlenmelidir.  

3. “Merkezi Đş Alanı - MĐA” merkez bölgesi içerisinde yaklaşık 1023 ha. alanı kapsamaktadır. 
Bu alan; merkez faaliyetlerinin asıl yoğunlaştığı ve ulaşım, altyapı, hizmet sektörlerinde 
yaşanan sorunların kronikleştiği alanları kapsamaktadır. Geleneksel işlevlerin yoğunlaştığı 
Ulus, 1950 yıllardan bu yana modern işlevlerin gelişip yoğunlaştığı Kızılay ve merkezin 
saçaklandığı Kavaklıdere, Gaziosmanpaşa aksının bütünleşmesinden oluşan merkez 
çekirdeğinin, her bir unsuru bağlamında özel planlama bölgeleri ve özel proje alanları 
olarak ele alınması gerekmektedir. 

4. Merkez Planlama Bölgesindeki kullanımların alan dağılımı incelendiğinde; Kamusal 
hizmetlerin %20, ticari hizmetlerin %13, konut alanlarının ise %33 oranına sahip olduğu 
görülmektedir. Merkez alanı içerisinde yer alan konut alanlarının %69’unu doygun konut 
alanları, %10’unu kamu lojmanları, %4’ü geleneksel tarihi Ankara evleri, %17’sinin ise 
yenilenebilir niteliğe sahip gecekondu alanlarından oluştuğu görülmektedir. Bu alanlar 
içindeki tüm yapı ve tesislerin yenilenme, dönüşüm, canlandırma, geliştirme, iyileştirme 
anlamındaki özel müdahale biçimlerinin Merkezler Ana Planı ve Merkezi Đş Geliştirme 
Bölgeleri bağlamında ayrıntılı tespitler üzerinden belirlenip, ivedilik ve bütünlükle hayata 
geçirilmesi esastır. 
 
Şekil 6.11. : Merkez Planlama Bölgesi Kullanımlarının Alan Dağılımı (ha.) 

MERKEZ BÖLGES Đ ALAN DAĞILIMI

KAMUSAL H ĐZMETLER 1119 ha.
 20%

EĞĐTĐM VE SAĞLIK H ĐZMETLERĐ 
357 ha.

6%

TĐCARĐ VE TURĐZM HĐZMETLERĐ
710 ha.

13%

KONUT ALANLARI 
1866 ha.

 33%

ULAŞIM 
1171 ha. 

21%
PARK, SPOR VE REKREASYON 

ALANLARI
414 ha.

7%

 



  305 

Şekil 6.12. : Merkez Planlama Bölgesi Konut Alanları Alan Dağılımı (ha.) 
MERKEZ BÖLGES Đ KONUT ALANLARI DA ĞILIMI

KAMU LOJMANLARI
10%

GELENEKSEL 
ANKARA EVLER Đ   

4%

YENĐLEME KONUT 
ALANLARI   

17%

DOYGUN KONUT 
ALANLARI   

69%

 

5. Merkez Planlama Bölgesi içinde, sadece bir kişiden oluşan hanelerin (bekarlar, öğrenciler 
vb.) Ankara Merkez bölgesi içerisinde yaşayan nüfusun %4’ünü teşkil ettiği, bu oranında 
Ankara genel ortalaması olan 1,91’in çok üstünde olduğu görülmektedir. Öğrenciler, 
bekarlar ulaşım maliyetlerini azaltmak, kent merkezinde yoğunlaşan kültür ve sosyal 
yaşama kolaylıkla katılmak amacıyla merkez ve yakın çevresinde yaşamaktadırlar. 
Merkezin gece de yaşaması açısından karışık kullanımların ve konutların yer alması önem 
taşımaktadır. Bu nedenle Merkez Planlama Bölgesinde yapılacak her tür ve ölçekteki 
planlama çalışmasında, merkez ve yakın çevresi için, bekar, öğrenci vb grupların 
maliyetlerini kolaylıkla karşılayabileceği 1+1, 2+1 stüdyo tipi konutların yer almasının 
sağlanması özendirilmelidir.  
 
Tablo 6.42 : Planlama Bölgeleri Bazında 1 Kişilik Hane Ortalaması 

 

 

 

 

 

6. Türkiye Cumhuriyetinin Başkenti, ülke kentleri içinde hizmetler sektörü yoğunlaşması 
bağlamında 1. sıradadır. Đstanbul’dan sonra hizmetler ve kentsel servisler bağlamında 
ülkenin en gelişmiş kentinin merkezindeki, yığılma ekonomilerinin kontrol edilip, 
yönlendirilmesi, bu alanda ulusal ve uluslararası karar verici, yönetici-üretici hizmetlerin 
yer seçimini arttıracak mekansal ve sosyo-mekansal her tür önlemin alınması, ofis 
kullanımlarının tüm gereksinimleri ile birlikte merkezde yer almasına yönelik özendirme 
politikalarının uygulanması sağlanmalıdır.  

7. Merkezi iş alanından desantralizasyon eğilimindeki hizmetlerin, merkezi iş alanı çekirdeği 
ile koordineli bir biçimde, merkezi iş alanının çöküntüleşmesine yol açmayacak, merkezi 
iş alanı ile takımyıldız gibi bağlanarak uzmanlaşarak stratejik alt merkezler yaratması 
sağlanmalıdır.  

8. Merkez Planlama Bölgesi çekirdeğinde, ivedilikle “canlandırma-yenileme-onarım-
dönüşüm” amaçlı proje paketlerinin hazırlanması, kent bütünü ve Merkezler Ana Planı 
ile ilişkili bir biçimde hızla hayata geçirilmesi, cephe düzenlemesi, otopark sistemi 
oluşturulması, tabela kirliliğinin kontrolü, yaya bölgeleri düzenlemesi, altyapı tesisleri, 
peyzaj elemanları, büfeler ve kent mobilyaları tasarımına yönelik tasarım projelerinin bir 
alan yönetimi mantığı içinde düzenlenip geliştirilmesi gerekmektedir. 

9. Merkezler Ana Planı’nda tanımlanacak “Merkezi Đş Geliştirme Bölgeleri” ile, tanımlanan 
merkez bölgesindeki mevcut sorunlar için çözüm geliştirme, işletmeler bazında iş 

  1 KĐŞĐLĐK HANE 
ORTALAMASI 

MERKEZ 4,00 

GÜNEYBATI 2,67 

GÜNEY 1,36 

DOĞU 1,12 

BATI 1,31 

KUZEY 1,00 
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geliştirme stratejileri oluşturma, rekabet edebilme kapasitelerinin artırılması, merkez 
güzelleştirme, sokak ve cephe estetiğinin denetlenmesi, bakım ve işletme sisteminin 
oluşturulması ve izlenmesi gibi hususlar belirlenmelidir. 

10. Merkezi Đş Alanının canlılığını, sürekliliğini ve güvenliğini sağlayacak biçimde merkezler ve 
çevresinde karışık kullanımların (mixed use) oluşturulması özendirilecektir. 
Merkezlerde, özelliğine göre alt ölçekli planlarla miktarı belirlenmek üzere, 
konut üniteleri yapılabilir.  

11. Merkezi iş alanının kuzey kesimi olan Ulus Tarihi Kent Merkezi çevresinde, bölgenin tarihi 
ve kültürel dokusu ve geleneksel ticaret yapısıyla uyumlu canlandırma, sağlıklılaştırma 
projeleri gerçekleştirilecek yaya bölge ve alanlarının bir ulaşım-dolaşım-otopark sistemi 
ile entegre biçimde arttırılması hedeflenecektir. Ulus Tarihi Kent Merkezi ve geleneksel 
konut dokusunun kültürel, tarihi değer ve içerikleri ile yarattığı turizm potansiyelinin 
etkin değerlendirilmesi, bu potansiyeli, korunması gerekli değer ve varlıklara zarar 
vermeksizin geliştiren çalışmaların özendirilmesi esastır. Ulus Tarihi Kent Merkezini 
canlandırıp, mekan kalitesini arttıracak özel kentsel tasarım ve kent mobilyası 
düzenlemeleri yapılması sağlanmalıdır. 

12. Merkezi iş alanını güney kesimi olan Kızılay ve yakın çevresinde ise; Bölge Kat Nizamı 
Planı ile kendi içinde arttırılan yoğunluklar ile gerekli teknik ve sosyal altyapıdan 
yoksunluklar dikkate alınarak, yenileme ve dönüşüm projelerinin geliştirilmesi 
özendirilmelidir. Ekonomik ömrünü tamamlamış bazı merkez-çekirdek adaların, açık-
kapalı, dolu-boş, yaya-araç dengesi uyarınca kapsamlı analizler ve kentsel tasarım 
projelerine dayalı olarak yenilenmesi önerilebilir. Bu tip alanların belirlenmesinde 
Merkezler Ana Planı ve Merkezi Đş Geliştirme Bölgeleri analiz ve değerlendirmeleri 
kullanılacaktır. Bu alanlarda ada ortalarında etkin değerlendirilemeyen boşlukların gerek 
yenileme projelerinde ve gerekse mevcut haliyle, yapı adasındaki nüfusun 
gereksinimlerini karşılayacak biçimde otopark kapasitesini arttırabilmesi amacıyla 
değerlendirilmesi sağlanabilir. Böylesi düzenlemelerde, ada bazıyla sınırlı olmayan yakın 
çevresi ile ilişkilerini etüd eden ve merkezi iş alanına yönelik ulaşım-otopark etüdlerinin 
ilkeleriyle çelişmeyen projeler geliştirilmesi sağlanacaktır. Bunun dışında merkezi iş alanı 
güney kesimi ve güney saçaklanmasında yaya bölgelerinin arttırılması, “iş geliştirme ve 
güzelleştirme” amaçlı alan yönetimlerinin ana plan uyarınca oluşturulması, yaya 
ulaşımının kolaylaştırılacağı düzenlemelerin yapılması, merkeze kimlik ve kişilik 
kazandıracak cephe, tabela, kaldırım, kent mobilyası vb. özel düzenleme ve projelerin 
hayata geçirilmesi özendirilmelidir. 

13. Merkezi iş alanının kuzey ve güney kesimleri arasındaki entansif kullanımlar zonunun, 
açık alan dengesini koruyacak biçimde merkezi iş alanı bütününde bir olanak olarak 
değerlendirilmesi sağlanacaktır. Bu zonun doğu ucundaki Hastaneler Bölgesi’nde 
yoğunlaşan ulaşım-otopark sorunlarının bölge için özel olarak hazırlanacak bir Yönetim 
Planı kapsamında ele alınması esastır. Bu çerçevede, Merkezler Ana Planı ve Ulaşım Ana 
Planı ile bütünleşen bir dil ve anlayış birliği geliştirilmesi gerekmektedir. 

14. Onaylı planlarında kentsel servis-çalışma alanı olarak tanımlanmış, ancak merkez 
işlevlerini yüklenme eğilimindeki Eskişehir Yolu koridoru, Mustafa Kemal Mahallesi 
çevresi ile, bu planın atanan nüfuslar uyarınca oluşmasını gerekli gördüğü Güneybatı 
Ankara’da Dodurga Çevresinde, Merkezi Đş Alanı amaçlı ofis işlevlerinin yer aldığı özel 
projeler yürütülecektir. Bu planın önerdiği iki merkezi iş alanı bölgesinden, Mustafa 
Kemal merkezi iş alanı mevcut yapılaşma eğilimleri ve kentsel gelişme sürecindeki 
stratejik önemi nedeniyle, merkezi iş alanı olarak yenilenecek biçimde ivedilikle ele 
alınmalıdır.  
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15. Merkezi iş alanı işlevlerinin sıçramakta olduğu tespit edilen, Mebusevleri, 
Balgat, Öveçler, Mustafa Kemal, Çukurambar, Çetin Emeç Bulvarı çevresi, 
Turan Güneş Bulvarı bölgelerinden; Mustafa Kemal mahallesinde Eskişehir yolu ve 
paralelindeki Sabancı Bulvarı arasında kalan kentsel çalışma alanlarının özel bir planlama 
çalışması kapsamında ele alınarak merkezi iş alanı olarak gelişmesinin sağlanması 
hedeflenmektedir. Ofis kullanımlarının odaklanma eğiliminde olduğu Balgat, Öveçler, 
Çetin Emeç çevresinin ise, konut işlevleri ile iç içe geçen, karışık kullanımlarla da destekli 
gelişimi algılanarak, bu bölgeler için de merkezi iş alanı işlevleri ile stratejik alt merkez 
işlevlerini bütünleştirecek özel planlama çalışmalarının yapılması sağlanmalıdır. 

Stratejik Alt Merkezler 

Kentin konut alanları ile iç içe ve merkezi iş alanı dışında yoğunlaşan ticari işlevlerin bulunduğu 
alanlardan bu plan ile özel bir kimlik ve anlam yüklenen alt merkez alanlarını tanımlamaktadır. 
Đkincil nitelikli merkezi iş alanları olan ve daha çok konut alanlarının gelişmesi sürecinde yol boyu 
ve/veya kendi içinde yoğunlaşıp dönüşerek oluşan bu tür merkezler, merkezi iş alanı ile yoğun 
ilişki ve işbölümü içinde işleyen bir sistemin parçalarıdır. “Merkezler Ana Planı” kapsamında 
detaylı olarak analiz edilecek ve gelişimlerine yönelik kararlar oluşturulacak “stratejik alt 
merkezlerdin; bulunduğu bölgenin hizmetlerini karşılaması, yakın çevresinin dönüşümüne-
gelişimine yönelik katkılar sağlaması ve merkezi iş alanı ile “takımyıldız” biçiminde ilişkilenmesi 
sağlanmalıdır. Merkezler Ana Planı’nda, merkezi iş alanının çöküntüleşmesi sürecini dengeleyen 
bir stratejik alt merkez seçimi yapılmasına da özen gösterilmelidir. 

Stratejik alt merkezlerin özel planlama bölgeleri ve özel proje alanları olarak ele alınması 
gerekmektedir. Stratejik alt merkezlerde işlevsel-yapısal bütünlük ve denge, ulaşım-yaya, 
dolaşım ilişkilerini de gözeten özel planlama ve kentsel tasarım faaliyetleri üzerinden 
uygulamaya geçilmelidir.  

2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planında 15 adet stratejik alt merkez önerilmiştir.  

1. Bahçelievler Stratejik Alt Merkezi : Kentin güneybatı koridoru açılımında kamu 
kurumlarının desantralize olarak kümelendiği aks üzerinde, öteden beri alt merkez olarak 
gelişme eğilimindeki Bahçelievler, 7. ve 6. Caddeler ile yakın çevresini kapsamaktadır. Bu 
bölgenin yüklenmekte olduğu sosyo-kültürel ağırlıklı işlevler, finans hizmetleri, üretici 
hizmetler ile gelişiminin konut alanları içerisinde sorunlar yaratmasından yola çıkarak, bu 
bölgeyi merkezi iş alanı çekirdeği ve öneri merkezi iş alanı olan Mustafa Kemal mahallesi 
arasında bir kırılma noktası olarak yorumlayacak, mevcut potansiyellerini konut alanlarını 
yitirmeksizin değerlendirecek bir özel planlama bölgesi oluşturulması ve bölgedeki 
merkezleşme eğiliminin sorunlar yaratan yapısının, merkezi iş alanı ile sosyo-kültürel, 
rekreatif etkinlikler ve bunlarla bütünleşen ofis işlevleri ile güçlendirilmesi yolu ile 
merkezleşme eğiliminin kontrol edilip, yönlendirilmesi gerekmektedir. Merkez Planlama 
Bölgesi içindeki bu özel planlama alanı, merkezi iş alanının çözülmesi sürecinde bir 
yandan da merkezi iş alanını güçlendirecek bir biçimde ele alınmalıdır. 

2. Demetevler Stratejik Alt Merkezi : 1960’lı yılların sonu itibariyle hisseli parselasyon 
yolu ile kaçak yapılaşmış çok yoğun bir konut alanı olan Demetevler bölgesinde, Đvedik 
Caddesi üzerinden başlayarak saçaklanan ve ağırlıkla perakende ticaret işlevleriyle 
yoğunlaşan alt merkez eğiliminin, bu bölgenin sağlıklı bir kentsel çevre oluşturacak 
biçimde dönüştürülebilmesi yönünde kullanılması hedeflenmektedir. Batı Planlama 
Bölgesi içindeki en önemli merkezlerden olan Demetevler, gerek yapılaşma biçimi, gerek 
zemin özellikleri, gerek yapı kalitesi ve gerekse sosyo-kültürel yapısı ile bir çok kentsel 
risk ve tehlikeye açık görünmektedir. Bu risklerin giderilebilmesi anlamında bölgede 
kapsamlı, bütünlüklü, sistematik bir yenileme ve dönüşüm gerçekleştirilmesi zorunlu 
olarak değerlendirilmektedir. Bu plan ile özel planlama bölgesi olarak tanımlanan 
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Demetevler çevresinin, bölgedeki tüm riskleri giderecek, ulaşım, altyapı, otopark, sosyal 
donatı vb sosyal-teknik altyapı sorunlarını çözümleyecek bir proje ile dönüştürülmesi 
aşamasında, bölgedeki çok yoğun ticaret etkinliklerinin değerlendirilmesi sağlanabilir. Bu 
amaçla bölgenin nüfus kapasitesi, etkinlik alanı, merkezi iş alanı ile uzaklığı ve ilişkileri 
bağlamında tüketici hizmetler ve perakende sektörü yanında sosyo-kültürel donatılar ve 
bunlarla ilişkili üretici hizmetler de içerecek biçimde bir stratejik alt merkez haline 
getirilmesi hedeflenmektedir. 

3. Çayyolu 8. Cad. Stratejik Alt Merkezi : Güneybatı gelişme koridorunda Çayyolu-
Ümitköy bölgesinin onaylı planlarında tanımlanmamış ancak kendiliğinden yol boyu ticari 
aktivitelerle gelişme eğilimindeki akstır. Bir yandan gündelik tüketime yönelik perakende 
ticaret işlevlerinin, diğer yandan bazı üretici hizmetlerin ve özel eğitim, sağlık vb 
işlevlerin yerseçme eğiliminde olduğu konut sitelerinden oluşmuş bu aksın konut ve 
merkezlik işlevlerinin birlikte yer alacağı biçimde Çayyolu (Kutugün) eski köy yerleşmesi 
ile birlikte özel bir proje kapsamında ele alınması gerekmektedir. Güneybatı Planlama 
Bölgesinin mevcut merkezi niteliğindeki alanın giderek artan sorunlarının büyümeden 
çözümlenebilmesi amacıyla, ulaşım-dolaşım, otopark düzenlemeleri, gereğinde tevsiler, 
sokak mobilyaları düzenlemeleri, uyumsuz ticari işlevlerden arındırma vb. işlemlerin, 
bölgedeki alışveriş merkezleri ile bütünleşen, alışveriş merkezlerinin oluşturduğu 
sorunları da çözümleyen bir stratejik merkez planlaması biçiminde ele alınması 
gerekmektedir. 

4. Turan Güneş, Or-An Stratejik Alt Merkezi : Güney Planlama Bölgesinin kuzey 
ucunda merkezi iş alanına en yakın kesiminde bulunan, Birlik-Yıldız Mahallerinde son 20 
yılda yaşanan hızlı dönüşüm ve yoğunlaşmanın etkisiyle önemli bir gelişme kutbu haline 
gelen Turan Güneş Bulvarı, bir yandan tüketici hizmetler için prestijli bir çekim noktası 
olurken, diğer yandan da üretici hizmetler ve ofis kullanımlarının da, ulaşım erişilebilirlik 
olanakları ve “A Sınıfı Ofis” gereksinimlerine yanıt verebilme kapasitesi nedeniyle ön 
plana çıkmaktadır. Milletvekili Lojmanlarının özelleştirildiği ve nitelik değiştirdiği bu 
süreçte, bölgenin bir dizi ulaşım-otopark, dolaşım ve yoğunlaşma benzeri sorun 
yaşayabileceği düşünülmekte olup, bu aksta merkezi iş alanı güney saçağı (Çankaya, 
G.O.P) ile bütünleşen, bu saçaktaki bazı sorun ve açmazları için de rahatlatıcı olabilecek 
bir stratejik alt merkez oluşumuna yönelik özel planlama bölgesi tespiti ve özel projeler 
üretilmesi yararlı görülmektedir. 

5. Batıkent Stratejik Alt Merkezi : “Batı Koridoru”nun en yoğun ve önemli yerleşim 
merkezlerinden olan Batıkent’te planla tanımlanmış “Kent Merkezi” bu güne dek 
oluşmamış, üstelik planda merkez olarak tanımlanan alanda konut gelişimine yönelik 
değişiklikler de yaşanmıştır. Mevcut halde sınırlı alışveriş merkezleri ile ticaret, hizmet 
gereksinimi karşılamaya çalışan Batıkent’te, planda tanımanla alanın daha fazla 
gecikmeksizin bölgenin gereksinim duyduğu biçimde hayata geçebilmesine yönelik özel 
müdahale biçimlerinin geliştirilmesi gerekli görülmektedir. Bu amaçla bölge merkezinin 
gereğinde kamusal özel müdahaleler ile ivmelendirilmesi, alışveriş merkezleri ile 
sınırlanmayacak biçimde geliştirilmesi sağlanmalıdır. Bu alt merkezde, Batıkent için 
eksikliği duyulan tüm sosyal, kültürel sonatı ve etkinliklerin de hayata geçirilmesi 
bölgedeki yaşam kalitesinin arttırılması anlamında önem taşımaktadır. 

6. Eryaman-Göksu Stratejik Alt Merkezi : Batı Planlama Bölgesi ve Batı Koridorundaki 
yoğunlaşmanın bir diğer kırılma noktası olan Eryaman bölgesinde, Göksupark çevresinde 
yaratılan çekim ile bütünleşen bir stratejik alt merkezin hem meskun hem de planlı ancak 
yerleşmemiş konut alanlarının gereksinimlerini karşılayacak biçimde alt merkez olarak 
geliştirilmesi, bu alt merkezin alışveriş merkezleri inşa etme biçimine indirgenmeksizin, 
özgün bir biçimde ele alınması, bölgenin rekreatif potansiyelini de göz önünde 
bulunduracak biçimde geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
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7. Pursaklar-Saray Stratejik Alt Merkezi : Kuzey Planlama Bölgesinin en yoğun 
yerleşme potansiyeline sahip noktası olan ve 5216 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden 
önce Ankara Büyükşehir Belediyesi kapsamı dışında bulunan Pursaklar ve Saray 
Belediyelerince onaylanmış planlarla oluşan çevrenin gerek merkezlik işlevleri ve gerekse 
kentsel teknik-sosyal altyapıdan yoksun sorunlu bir çevre üretme potansiyelinin tespit 
edilmesi üzerine, bu plan ile anılan belediyelerin onaylı planlarında kapsamlı bir revizyon 
yapılması, yoğunlu azaltılması, nüfus atamalarının taşıma kapasitesine uyumlu hale 
getirilmesi, sosyal altyapı ve donatıların arttırılması amaçlarıyla, her iki belediyenin 
sınırlarının bütünleştiği noktada, atanan nüfusun ve bölgenin gereksinimlerine uygun bir 
stratejik alt merkez yaratılması hedeflenmektedir. Bu amaçla, yapılan plan 
revizyonlarında merkez bölgesinin özel planlama bölgesi olarak ele alınıp, gündelik 
perakende ticaret işlevlerine sıkışmayacak biçimde üretici-tüketici hizmetlerle birlikte 
geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

8. Siteler Stratejik Alt Merkezi : Doğu planlama bölgesi sınırları içinde merkez 
işlevlerinin, kentsel servislerin ve kamusal hizmetlerin sınırlı olduğu, bölgenin sahip 
olduğu nüfus ile orantılı olarak gelişmediği görülmektedir. Bu bölgedeki eksik kentsel 
servisleri tamamlamak, kentsel yaşam kalitesini yükseltmek amaçlarıyla, Siteler Küçük 
Sanayi ve Çalışma alanında bir dönüşüm yapılabileceği düşünülmektedir. Siteler 
bölgesinde yer alan üretim işlevlerinin sergi-satış işlevlerine dönüşüm sürecinde bölgenin 
ulaşım-otopark, yapı stoğu ve dokusunun da, bölgede gereksinimi duyulan alt merkez 
işlevleri ile birlikte ele alınması sağlanabilir. Böylece hem Siteler bölgesindeki dönüşüm 
eğilimleri sağlıklı olarak süzülüp çözüme kavuşturulmuş, hem de bölgedeki nüfusun 
yaşam kalitesini arttıracak merkezlik işlevleri hayata geçirilmiş olabilir. Siteler çevresinin, 
bu çerçevede özel planlama bölgesi olarak ele alınıp, stratejik alt merkez olarak 
geliştirilmesine yönelik biçimde projelendirilmesinde yarar görülmektedir. 

9. Hatip Çayı-Mamak Stratejik Alt Merkezi : Doğu Planlama Bölgesinde eksikliği tespit 
edilen kentsel hizmetlerin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi ilkesi bağlamında, Doğu 
Koridoru, samsun Yolu Girişi aksında Hatip Çayı ve çevresinin rekreatif potansiyelini de 
en verimli biçimde değerlendiren, kentin doğu girişini tanımlayıp, bölgenin yaşam 
kalitesini arttıracak teknik ve sosyal altyapıları da barındıracak bir stratejik alt merkez 
oluşturulması hedeflenmektedir. Bu merkezin, bölgedeki sağlıksız, düzensiz konut 
dokusunun yenilenmesi için de tetikleyici unsur olarak kullanılması sağlanmalıdır. 

10. Natoyolu Stratejik Alt Merkezi : Doğu Planlama Bölgesinin güneydoğu bölgesinde 
Natoyolunun Doğukent Bulvarı ve Çankaya-Mamak Viyadüğü ile de ilişkilendiği noktada, 
bölgenin sosyo-kültürel ve sosyo-mekansal gereksinimlerini karşılayıp, bölgenin 
gelişimine ivme kazandıracak, aktarma merkezleri ve Elmadağ-Đmrahor Vadisi sistemi ile 
de bütünleşen bir merkez oluşumunun planlanması düşünülmektedir. 

11. Beytepe Stratejik Alt Merkezi : Kentin en yoğun konut gelişme bölgesi olarak 
yaklaşık 15 yıldır parça parça planlanıp gelişen Güneybatı Planlama Bölgesinde, daha 
önce onaylı planlarla tanımlanmış merkez ve ticaret alanının, bölgenin stratejik alt 
merkezi biçiminde geliştirilebilmesi hedeflenmektedir. Planlama çalışmalarının 
tamamlanmış olmasını bir olanak olarak değerlendiren, bölgedeki gelişmeleri çözümleyip, 
yerleşim tamamlanmadan olası geliştirici müdahaleleri de tanımlayarak bölgenin 
“merkezli” olarak gelişmesi sağlanmalıdır.  

12. Tuluntaş Stratejik Alt Merkezi : Güneybatı Planlama Bölgesinin Çevre Otoyolu 
kesişiminde Tuluntaş Mahallesi çevresinde daha önce mevzi planlarla oluşmuş ve çeşitli 
planlama çalışmalarına konu olmuş alanda, bu planın gelişimi kontrol altına alarak 
tanımladığı ölçüde geliştirmeyi hedeflediği yerleşimlere hizmet verecek, aktarma alanları 
ile de bütünleşen bir merkez planlamasına gereksinim duyulmaktadır.  
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13. Sincan-Saraycık Stratejik Alt Merkezi : Kentin Batı Planlama Bölgesinde Etimesgut, 
Sincan bölgesinde yoğunlaşan nüfusun gereksinimlerini karşılamakta yetersiz kalan 
merkez işlevlerinin geliştirilmesi, eksik sosyal donatı alanlarının oluşturulması, bölgenin 
yaşam kalitesinin arttırılması ve Sincan O.S.B. ile konut alanlarının ilişkisinin 
kurulabilmesi amaçlarıyla, Elvan-Saraycık Bölgesinde daha önce onaylı planlarla 
tanımlanmış ve Batı Terminali-Toptancı Hal kompleksi ile de bütünleşen bir stratejik alt 
merkez oluşturulması hedeflenmektedir. 

14. Etlik Cad.- Ovacık Stratejik Alt Merkezi : Kuzey Planlama Bölgesinde mevcut 
gelişme eğilimleri, düzensiz konut alanlarının dönüşümü sürecindeki yoğunlaşmalar ve 
giderek eksikliği daha fazla hissedilecek olan sosyal donatı ve kamusal servisler ile Çevre 
Yolu bağlantısında oluşmaya başlayan alışveriş merkezi hareketlenmelerini birlikte ele 
alarak, bölgede bir alt merkez yaratabilmek amacıyla Ovacık yolu üzerinde Etlik Caddesi 
aksında merkez oluşumu hedeflenmiştir. Bu özel planlama bölgesinin Keçiören 
çevresinde salt konut içerikli dönüşümlere karşı bir model oluşturması ve bölgenin yaşam 
kalitesini arttıracak özel müdahaleler içermesi beklenmektedir. 

15. Susuz-Yuva Stratejik Alt Merkezi : Batı Planlama Bölgesinin kuzeydoğu kesiminde, 
kentin kuzey yerleşimlerine çevre yolu erişimi ile yüksek erişilebilirliği olan, Ankara-
Đstanbul Karayolu güzergahındaki çalışma alanları, lojistik hizmetler, kentsel servisler, 
rekreatif potansiyeller ve kamusal kullanımlar ile bütünleşen bir stratejik alt merkezin 
planlanması önerilmektedir. Ülkenin ey yoğun karayolu trafiğinin yaşandığı ve kente en 
fazla girişin yapıldığı bu akstaki merkezin kent girişi nitelikleri ile de ele alınmasında yarar 
görülmektedir. 

Bu alt merkezlerin merkezi iş alanı ile bütünleşen, merkezi iş alanının bazı işlevlerini yüklenip 
bazı konularda uzmanlaşan, perakende ticaret işlevlerini aşarak, merkezi iş alanına takımyıldız 
gibi bağlanan özel merkezler olarak planlanması esastır. Bu merkezlere ilişkin diğer genel ilkeler 
Merkezler ana Planı ve bölgeler özel olarak yürütülecek planlama çalışmaları kapsamında 
belirlenmelidir.  

Diğer Alt Merkezler 

Merkezi iş alaları ve stratejik alt merkez gelişimleri ile ilişkili, daha çok konut alanları içi yakın 
dönem ticari gereksinimlerin karşılandığı, tüketici hizmetlerle yoğunlaşmış çalışma alanları, bu 
plan kapsamında Diğer Alt Merkezler olarak tanımlanmıştır. Bu tip merkez gelişimlerinin konut 
alanları içerisinde kontrolsüz ve yeni yapı-işlev sorunları yaratarak gelişme eğilimleri ve yarattığı 
sorunların “Merkezler Ana Planı” kapsamında yapılacak tespit ve öneriler ile aşılması, yol boyu 
gelişen ve ulaşım-dolaşım, otopark vb sorunları olan bu merkezlerin rehabilitasyonu amaçlı özel 
çalışmalar, iş geliştirme projeleri ve düzenlemeler yapılması sağlanmalıdır.  

Alt merkezlerin kentsel gelişme sürecinde kendi eğilimleri ve altyapı sorunlarıyla yol boyu 
gelişmesini sınırlandırabilmek amacıyla gelişme konut alanlarında ve plan revizyonu yapılacak 
alanlarda ünite merkezi niteliğinde ve/veya tüm ulaşım-otopark sorunları çözülmüş alt merkezler 
tasarlanması hedeflenmektedir. Meskun alanlarda yol boyu oluşmuş alt merkez alanlarında ise 
ulaşım-dolaşım, yaya erişimi, otopark vb. sosyal donatı ve teknik altyapı gereksinimlerini 
gidermeye ve kent mobilyası unsurlarını oluşturmaya yönelik sağlıklılaştırma, canlandırma, 
yenileme projelerinin hayata geçirilmesi sağlanarak, bu alanlarda yaşam kalitesi arttırılmalı, 
kentlinin ketsel servislere ulaşabilme potansiyeli arttırılmalıdır.Büyük alışveriş merkezlerinin 
nitelik ve canlılığını yitirmesine yol açtığı alt merkezlerde iş geliştirme ve gündelik ticaretin 
devamlılığını sağlayacak, yerel küçük girişimciyi koruyacak, mahalle ölçeğindeki alışveriş dokusu 
ve varlığının yitirilmemesi amaçlı yerel mikro kalkınma projeleri, sosyal ve ekonomik açılımlar 
içeren özel projeler oluşturulması yoluyla, gündelik yaşam ve ticaret dokusunun korunması, 
geliştirilmesi, sorunlarından arındırılması sağlanmalıdır. Büyük alışveriş merkezleri ve 
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hipermarketlerin yerseçiminde de, bu ilkeler ve gereklilikler çerçevesinde, gerekli özendirme 
kaçındırma politikaları Merkezler Ana Planı ile eşgüdümlü ve onu da yönlendirecek biçimde 
yapılmalıdır. 

Büyük Alışveriş Merkezleri-Hipermarketler 

Kentsel alanda giderek önemli bir yer seçim kararı haline gelen ve kentsel altyapı, kent içi 
ulaşım, yakın çevresinde yarattığı dönüşüm-spekülasyon süreçleri ve kentsel işlevlerin dağılımı-
ilişkileri bağlamında çok stratejik öneme sahip nitelikleriyle ön plana çıkan, 1500 m2’den büyük 
kapalı alana sahip büyük ölçekli alışveriş merkezleri ve hipermarketler, bu plan kapsamında özel 
olarak ele alınmıştır. Kentin merkezi iş alanı ve ticari dokusu üzerinde de önemli etkisi bulunan 
büyük alışveriş merkezleri ve hipermarketlerin yer seçimi ve faaliyetlerine ilişkin bir dizi ilke ve 
esasın benimsenmiştir. Buna göre, öncelikle; büyük mağazalara ilişkin yer seçim süreci, 
ekonomik ve mekansal bir planlama faaliyeti olarak biçimlenebilmesi amacıyla “stratejik kentsel 
ve çevresel etki değerlendirmesi” analizi olarak ele alınmalıdır. Büyük alışveriş merkezleri için 
yapılacak stratejik kentsel çevresel etki değerlendirmesi analizi, daha önce yer seçmiş ve 
faaliyette bulunan büyük alışveriş merkezleri ve hipermarketler için de yapılmalı ve bu analiz 
doğrultusunda gerekli önlemler alınmalıdır. Büyük alışveriş merkezlerinin öncelikle bu 
plan ile oluşturulmuş/tanımlanmış stratejik alt merkez ve diğer alt merkez 
alanlarında hayata geçirilmesi, merkezi iş alanı ve yakın çevresi ile merkez planlama 
bölgesinde yer almaması sağlanmalıdır. Bu tip merkezlerin yukarıda sıralanan analizler 
uyarınca planlanması gerekli görülmektedir. 

Hizmetler sektörüne ilişkin bunlarla sınırlı kalmayan diğer müdahale biçimlerinin bu planın 
tanımladığı ilgili Ana Planlarda tartışılıp olgunlaştırılarak hayata geçirilmesi esastır. 
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Harita 6.3. : Ankara Metropoliten Alanında Kamusal Hizmetlerin Mekansal Dağılımı 
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Harita 6.4. Ankara Metropoliten Alan Çekirdeğinde Kamusal Hizmetlerin Mekansal Dağılımı 
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Harita 6.5. Ankara Metropoliten Alan Çekirdeğinde Kamusal Olmayan Hizmetlerin Mekansal Dağılımı 

 


