
Memur kenti'nden 
sanayi başkenti ne i

B Ü Y Ü K ŞEH İR  Belediye Başkanı 
Mustafa Tuna, memur kenti ola
rak anılan Ankara’nın, son yıllarda 

arlan O S B ’leri, üniversiteleri, sağlık ve 
termal turizmiyle de ön plana çıkmaya 
başladığını belirterek, “Canlı bir eko
nomi potansiyeli olan şehrimizde etkin 

projeler ve planlama
larla hem şehir hem de 
ülke ekonomisine bü
yük katkı sağlayabiliriz. 
Önümüzdeki dönemde 
öncelikle turizm konu
sunu ele alacağız. U lus 
Tarihi Kent Merkezi 
Yenileme Alanı Pro- 

jesi’ni bu nedenle çok önemsiyoruz. 
Şehrin çehresini bozan yüksek binalar 
konusunda daha duyarlı projelere izin 
vereceğiz. Akyurt’a yapılacak dev fuar 
alanını kazandırmak için süreci baş
lattık, projeyi en kısa sürede tamam
layacağız. Tarımsal desteklerle göçü  
önleyerek üretimi artırmayı, adaletli 
gelir dağılımı, eşit hizmet ve yaşanabi
lir bir Ankara hedefliyoruz” dedi.

İLERİ TEKNOLOJİ 
ÜRETMELİYİZ

} A N K A RA  Sanayi Odası (ASO) 
Başkanı Nurettin Özdebir, Türki
ye’nin orta teknoloji segmentinden 

yüksek teknolojiye sıçram ası gerek
tiğini vurgulayarak, “Türkiye olarak 
bu sıçramayı gerçekleştirebilecek 
en önemli kent Ankara’dır. Toplam  

12 O S B ’si bulunan 
Ankara, ileri teknolojili 
patent faydalı model 
başvum lannın yüzde 
14’ünü gerçekleştirdi. 
Ar-Ge yapan üreticilerin 
yüzde 15’i, ileri teknolo
ji üretiminin yüzde 13’ü 
Ankara’dadır. Ar-Ge 
mühendislerinin yüzde 

28’i Ankara’dadır. İleri teknoloji 
yatırımlarının yüzde 30’una Ankara 
ev sahipliği yapıyor. İleri teknolojili 
13 alt sektörün tamamında Ankara 
rekabet gücüne sahip” ifadelerini 
kullandı. 10 araştırma üniversitesinin 
4’üne Ankara’nın ev sahipliği yap
tığını aktaran Özdebir, bu durumun 
da kent sanayisine çok büyük ivme 
kazandırabileceğini aktardı.

DİREKT UÇUŞU 
ÖNEMSİYORUZ

RAKAMLARLA BAŞKENT
Nüfus (kişi) 5.445.026 
İstihdam edilen kişi sayısı 1.906.000
İşsizliklik oranı %  11.4
Tanm alanı (bin dekar) 12.330
Esnaf sayısı 89.734
İhracat (milyon dolar) 6.742
Üniversite 19
Organize sanayi bölgesi 12
Teknopark 8
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Geçmişte memur, bürokrasi ve tarım kenti olarak anılan Ankara, 
son dönemde eğitimden sanayiye, bilimden teknolojiye kadar 

farklı alanlarda yaptığı atlımla tarihi bir dönüşün yaşadı.

'SİYASETİN ve bürokrasinin başkenti* ' . J
olan Ankara, ‘memur ve tanm  kenti’ ır^ ,
sanayi bölgelerini, teknoparkını ve .
faiklı sektörlerdeki atılımlanyla ‘bilim
ve sanayi kenti’ unvanını da ekledi. ?  i ?  &
Nufus artışıyla birlikte kentte sanayi g  : IV 
ve hizmetler sektörlerinde faaliyet * •  1
gösteren firmaların sayısı hızla ar
tarken, bu durum barınma, goç, gıda < ._——- 
talebinin karşılanması gibi birçok V 
sorunu beraberinde getirdi. Barmma 
ihtiyacını karşılamak adına konut 
projeleri hız kazanırken, 2002 yılında
canlı hayvan, et ve hububat gibi 'W  x
alanlarda net ihracatçı konumundaki
kent, buğun itibanyla bu alanlarda W > |
dış ticaret açığı veren il oldu.

İHRACATTA İLK 5’TE
Dış ticaret verileri açısından bakıldı
ğında ise 2017 verilerine gore 6 milyar 
742 milyon dolar ile Türkiye’nin en 
fazla ihracat yapan 5. ili konumunda
ki.'.:.' . .'mn dış satımında motorlu 
kara taşıtları. hava ve uzay taşıtlarıyla 
bunların parçaları, makine, demir ve 
çelikten eşya ilk sıralarda ye: alırken, 
ithalatta tıbbi cihazlar, elektrikli alet
ler. makine, canlı hayvan ve eczacılık 
ürünleri on plana çıkıyor. Kentin son 
5 yılda er. fazla ihracat yaptığı ülkeler 
ABD. Çin. Irak, Almanya ve İtalya 
olarak sıralandı. Aynı ülkeler soz ko
nusu denemde en çok ithalat yapılan 
ülkeler olarak da dikkat çekti.

1.9 MİLYON KİŞİ İŞ SAHİBİ
Kentte ış gucunuıı 1 milyon 908 bini 
çalışıyor ve bu da Türkiye’nin toplam 
istihdam edilen nufusunun yüzde 
7'sini oluşturuyor. Nufusun yüzde 
7 1.9'u hizmetler sektöründe çalışıyor.

’nm işsizlik oranı ise yüzde 
11.4 düzeyinde b u l u n u y o r . : .,

otomobil sayısında 1 milyon 389 bin 
833 adet, toplam motorlu taşıt sayısın
da da 1 milyon 905 bin 510 adetle tum 
iller içinde ikinci sırada yer alıyor.

ESNAFIN SORUNU AVM LER
Ankara’da mart sonu itibarıyla 89 bin 
734 esnaf ve bunlara ait toplam 95 
bin 320 iş yeri bulunuyor. Ankaralı 
esnafın karşı karşıya kaldığı sorun
ların başında, daha çok AVM’lerde 
yer alan perakende firmalarıyla 
rekabet geliyor. Ankara, turizmde de 
atılım bekliyor. Avrupa başkentleri 
10 milyonlarla ifade edilen sayılarla 
turist çekerken, Ankara’ya giriş yapan 
yıllık yabancı turist sayısı 300 bin 
civarında seyrediyor. Ankara’dan 
yurt dışına direkt uçuşların yeterli 
sayıda olmamasının şehrin turizm 
potansiyelini engellediği belirtiliyor. 
Kentin turizmde hamle yapm ası için 
potansiyeli bulunan sağlık ve termal 
turizmine ağırlık vermesi gerektiği 
dile getiriliyor. Sektör el bazda değer
lendirildiğinde savunm a sanayisi

Ankara ekonomisinde önemli yer 
tutuyor. ASELSAN, Roketsan, Havel- 
san, T Al gibi savunm a sanayisinin 
önemli firmalarına ev sahipliği yapan 
kentte, üretilen ürünler gerek toplam 
ve kilogram başına ihracata gerekse 
istihdam ve bölgesel kişi başına milli 
gelire önemli katkı sağlıyor.

DUYARLI PROJELERE 
İZİN VERECEĞİZ

A N K A R A  Ticaret Odası (ATO)
Başkanı Gürsel Baran da memur 
kenti kimliğinden sıynlan Başkent’in 

artık sağlık kuruluşlan, üniversiteleri, 
teknoparkları, organize sanayi bölgeleri 
ve savunma sanayisiyle öne çıktığını

söyledi. Ankara’nın, yeni 
kimliğiyle sanayinin  
ve ticaret'n de nıerke- 
zi durumuna geldiğini 

f *  ifade eden Baran, şunlan  
\ kaydetti: “Ankara, nere

l i  m deyse 190 ülkeye ihracat 
,  < yapabilen bir şehir. Ken- 

tin sağlık, fuar ve kongre 
turizmi gibi çok önemli potansiyelleri 
de var. Biz bu potansiyellerin harekete 
geçirilmesi için çalışmalar yürütüyo
ruz. Bu nedenle yurt dışına direkt uçuş  
konusunu çok önemsiyoruz."_________


