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ANKARA

VİZYON PLANI

‘ERİŞİLEBİLİR BİLİŞİM’

‘Kentsel Vizyon ile
Kurgulanan Kentler’
NEF ve Kentsel Strateji tarafından kurulan
Kentsel Vizyon Platformu
kamu, sivil ve özel sektör işbirliği ile
- bölge
- kent
- mahalle
ölçeğinde çalışmalar yaparak, yeni planlama
yaklaşımı ve modellerini tartışmaya açmaktadır.

‘KENTSEL VİZ ON’ İLE

www.kentselvizyon.org

“Ankara Vizyon Planı”
‘Kentsel Strateji’ tarafından geliştirilen
kapsam ve içerik çerçevesinde,
A. Faruk Göksu ve Sıla Akalp’in
Stüdyo 33’te verdiği eğitimler sonucunda
Oya Tabanoğlu tarafından hazırlanmıştır.
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“İş bu katalogda kullanılan materyaller, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kullanılmıştır. Ticari amaçla kullanılamaz.”
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Stratejik Göstergeler
10 Temel Sorun ve Fırsat
BEK Analizi
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STRATEJİK GÖSTERGELER
Nüfus:

Ekonomik Değerler:

Eğitim

4.771.716 kişi

- Sanayi (savunma ve imalat)
- Tarım
- Bilişim
- Ticaret
- Turizm
- Madencilik

-18 Üniversite
(Toplam 201.000 öğrenci)

Tarihsel Değerler:

- Augustus Tapınağı
- Roma Hamamı
- Anıtkabir
- Atakule
- Kuğulu Park
- Gençlik Parkı ve Lunapark
- Hacı Bayram Veli Camii ve Türbesi
- Haymana Turizm Merkezi
- Kızılcahamam
- Etnografya Müzesi
- Gordion
- Ankara Kalesi
- Ulus Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi
- Cumhuriyet dönemi ve sonrası
modern mimari örnekleri

Performans Kriterleri

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

1

ÇEVRE

2

Kaynak: Türkiye’nin Şehirleri Sürdürülebilirlik Araştırması, Boğaziçi Üniversitesi, 2011.

EKONOMİ

2

YAŞAM KALİTESİ
SOSYAL

1

2

Sosyal Altyapı:

- 35 kütüphane
- 18 üniversite
- 15 devlet tiyatro salonu
- 31 müze
- 71 Hastene
- 43 sağlık kuruluşu
- 22 sinema salonu

Doğal Değerler:

- Mogan ve Emir Gölleri
- Kızılırmak
- Ankara Çayı
- Ayaş, Beypazarı, Kapukullu,
Haymana, Kızılcıhamam Kaplıcaları
- Tuz Gölü
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10 TEMEL FIRSAT

10 TEMEL SORUN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kentsel yaşam kalitesinin hızla düşmesi
Beyin göçü
Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farkı
Bölgeye özgü girişimcilik politikalarının eksikliği
Tarımsal üretimin koordinasyonu
Tarihi, kültürel ve doğal değerlerin korunamaması
Farklı ulaşım ağlarına bağlantıda kopukluklar
Kır-kent dengesinin kurulamaması
İş gücünde arz-talep dengesinin kurulamaması
Kent kimliğini zedeleyecek yapılaşmaların yoğun olması

Ekonomik, idari ve siyasi yapıların paralel gelişmesi
Dinamik, nitelikli ve eğitim seviyesi yüksek iş gücü
Eğitim ve bilim merkezi konumunda olması
Savunma ve imalat sanayisi
Tarihi ve kültürel varlıkların izini taşıması
Genç nüfus oranının fazla olması
Ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet edebilirlik
Uluslararası örgütlere ev sahipliği yapması
Çok işlevli yapı
İşgücü olanakları nedeniyle Anadolu kentleri için çekim merkezi

1
2
3
4
5
6
7
11
8
9
10

BEK
Birikim

Bereket

Beceri

BEK
ANALİZİ

Cumhuriyet
Kentli kültürü
Tarih
Bürokrasi
Dönem Mimarisi
Hububat
Toprak
Meyvecilik
Bağcılık

Savunma Sanayi
Otomotiv
Donanım

Ekonomi
Eşitlik

Yer altı kaynakları
Göller
Dağlar
Barajlar

Savunma Sanayi
Ulaştırma
Ticaret
Tarım
İhracat
Bütünleşme
Özgürlük
Dayanışma
Katılımcılık

Koruma

Kapasite

Kalkınma

Etkinleştirme

Kimlik

Büyüme

Edinim

Katılım

Beklenti

Entegrasyon

Bakış

Gelişme potansiyeli
Ulaşım ağları
Kentlileşme
İçsel Potansiyel

Teknokent
Sanayi
Üniversite
İstihdam
Tarım

Kaynak: Kentsel Strateji

Ekoloji

Bilişim Kenti
Tarımsal Gelişim
Ekonomik kalkınma
Eğitim Seviyesi
Beyin Göçünün Engellenmesi

Birikim
Rekabet
Teknoloji
Sermaye
Tarih

Kongre Merkezi
Fuar alanı
Çekim merkezi
Uluslararası vizyon

Üniversite-Sanayi
Teknoloji
Ar-ge-Tarım
Kamu-Özel-Sivil
Bilişim-Ekonomi

Kurgu

Başkent
Sanayi
Bilişim
Tarihi Değerler
Teknoloji

Tarihi İzler
Kırsal Değerler
Doğal Kaynaklar
Cumhuriyet

Genç Nüfus
Nitelikli İş Gücü
Rekabet Edebilirlik
Uluslararası Kimlik

Başkent
Bilişim ve Teknoloji
Kültür ve Turizm

İş birliği
Sosyal hayat
Kentsel Mekânlar

Bölgesel Gelişme
Metropol Odaklar
Yeşil Aks
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STRATEJİK BAKIŞ
Bölgesel İşbirliği
Kent Kurgusu
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3.HALKA BÖ
LGE

Gerede

Bolu

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ
Samsun

İstanbul

Türkiye’nin başkenti olan Ankara, aynı zamanda uluslararası düzeyde
bir çekim merkezi niteliğindedir. Cumhuriyet tarihi ile birlikte kültürel
kodları tanımlanan kent, eğitim, kültür, sağlık ve teknoloji alanlarında
küresel bir başkent olma niteliğindedir. Savunma sanayisinde ve
bilişim alanında Türkiye’de ilk sırada yer alan kentin, tarımsal üretimi
ve ticari faaliyetleri kentin ekonomik kalkınmasını sağlamaktadır.

2.HALKA MET
RO
Kazan
1. HA

Ankara

Çubuk
Elmalı

Zİ
ERKE

Eskişehir

KENT M
LKA

L
PO

Nallıhan

ANKARA, BÖLGE İÇİNDE HANGİ
STRATEJİK ROLÜ ÜSTLENECEK?

Kırıkkale

Başkent olması dolayısıyla, bakanlıkların, meclisin, askeriyenin ve
birçok büyük firma merkezinin kent sınırları içerisinde yer alması,
kent imajını oluşturmaktadır. İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan kent, bu
özellikleri ile her anlamda ön plana çıkmaktadır. Komşu kentlerdeki
tarım ve turizm faaliyetleri birbirine entegre edilerek, bölgenin önemi
vurgulanacaktır.

Polatlı
Sivrihisar
Bala

Ankara bölgesel kent olma özelliğini dikkate alarak bölge içinde
liderlik rolünü oynamalıdır.

Afyon

a
Kızılır m

Tuz Gölü

Konya

k

1.Halka; Kent Merkezi
2.Halka; Metropol Alan
3.Halka; Orat Anadolu Bölgesi
Üç halkanın birbirleri ile olan ilşkisi ve kendi içindeki dinamiklerini
dikkate alan bölgesel senaryolar geliştirilmelidir.
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KENT KURGUSU

Akyurt

Bolu

YENİ KENT KURGUSU NE OLACAK?
Kentin büyüme yönü dikkate alınarak, ihtiyaca yönelik yeni kentsel
alanlar yaratılmalı, var olan alanların da iyileştirilmesi sağlanmalıdır.
Sanayi ve bilişim sektöründeki öncülüğü uluslararası düzeyde
vurgulanarak, rekabet edebilen, yaşam standartları yüksek ve
sürdürülebilir çevre çerçevesinde bir kent gelişimi sağlanmalıdır.
Ankara metropol alanı mekansal kurgusu yeniden oluşturulurken;

Kırklareli

- Yeşil Akslar
- Metropol Odaklar
ilişki sistemi düşünülmelidir.
Aks ve odak stratejisi farklılaşan temalar üzerine geliştirilmelidir.

Eskişehir

Konya

-Üst ve alt ölçekler arasında uyum sağlanması,
-Tarım ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi
-Bölgeler arası dengesizliğin giderilmesi
-Farklı ulaşım ağlarının entegrasyonunun sağlanması
-Kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi
-İçsel potansiyelin kullanılması
-Uluslararası düzeyde tanıtım faaliyetlerinin yapılması
-Eğitim, teknoloji ve sanayinin entegrasyonunu sağlamak,
-Çekim merkezi yaratmak
-Sosyal ve teknik altyapının iyileştirilmesi amaçlanmalıdır.
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BÖLGESEL VİZYON
ULUSLARARASI DÜZEYDE REKABETÇİ,
KÜLTÜR VE BİLİŞİM BAŞKENTİ
20
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VİZYON
Bölgesel Vizyon
Kentsel Vizyon
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KENTSEL VİZYON
HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR,
BİLİŞİM KENTİ ANKARA
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04

3X3 VİZYON ve EYLEM
ÇERÇEVESİ
Vizyon Çerçevesi
Eylem Çerçevesi
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EYLEM ÇERÇEVESİ

VİZYON ÇERÇEVESİ
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FARKLILIK

1

2

TEMA

1

3

STRATEJİ

1

Başkent:

Çevre:

Kalkınma:

‘Ulusal Başkent’

‘Yeşil Kent’

‘Rekabet ve İşbirliği

2
Bölgesel
Erişilebilirlik:

2

2

Merkez:

Dönüşüm:

‘Yaratıcılık Merkezi’

‘Eşitlik Kenti’

‘Yeşil Ulaşım’

3

3

3

ANKARA’NIN GELECEĞİ

1

1

SEKTÖR

1

2

PROGRAM

1

3

PROJE
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1

Hizmet:

Ekonomi:

İşbirliği:

‘Yaşam Kalitesi’

‘Ticari Etkinlik’

‘Sektörlerin Gücü’

2

2

2

Sanayi:

Katılım:

Bilişim:

‘Öncü Kent’

‘Aktif Kentli’

‘Bilgi ve
Teknolojiye Erişim’

3

3

3

Birikim:

İşlev:

Bütünleşme

Tarım:

Eğitim

Koruma:

‘Cumhuriyet Mirası’

‘Çok İşlevlilik’

‘Kültürel Diplomasi’

‘Kırsal Üretim
Faaliyetleri’

‘Nitelikli/Dinamik
Nüfus’

‘Kültür Başkenti’

3 FARKLILIK

1

VİZYON
ÇERÇEVESİ
3 FARKLILIK
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3 TEMA

3 STRATEJİ

Başkent

Çevre

Kalkınma

Bölgesel
Erişilebilirlik

Merkez

Dönüşüm

İşlev

Bütünleşme

Birikim

2

3

Başkent

Bölgesel
Erişilebilirlik

Birikim

Ulusal Başkent

Yeşil Ulaşım

Cumhuriyet Mirası

Ankara, Türkiye’nin başkenti
olmasının ardından, hızlı bir
kentleşme süreci yaşamıştır.
Sınırları içinde barındırdığı
değerler, nüfus durumu ve
konumu her anlamda başkent
olduğunu göstermektedir.
Teknolojik üsleri, sanayi
sektörü, ithalat durumu ve
eğitim seviyesi ile birlikte
ulusal ve uluslararası
ölçeklerde başkent olma vasfını
sağlamaktadır. Bunun yanında,
Cumhuriyet tarihi boyunca
edindiği kültürel değerler de bu
duruma katkı sağlamaktadır.
Ankara başkent olma özelliğini
bölgesel dinamikleri de dikakte
alarak kültür ve bilim odaklı
bölgesel başkent ölçeğine
çıkarmalıdır.

Ankara, lojistik konumu itibarı
ile ulaşılabilirlik açısından
birçok avantaja sahiptir.
Demiryolu, karayolu ve havayolu
ile ulaşılabilen kente, diğer
kentlerden erişilebilirlik oranı
oldukça yüksektir. Yüksek hızlı
trenle ulaşı lemektedir.
Kent içinde ise toplu taşıma
sisteminin iyileştirilmesi
gereklidir. Kent içinde
toplu taşıma alternatifleri
geliştirilerek, çevreye duyarlı
raylı sistemler ve bisiklet yolları
yaratılması, kentte hızla artan
araç trafiği ve hava kirliliğinin
önlenmesi açısından çok
önemlidir.

Paleolitik Çağ’a kadar yerleşim
yeri olarak kullanıldığı bilinen
Ankara, sınırları içinde Hititler,
Frigler, Persler ve Bizanslar gibi
birçok medeniyeti barındırmıştır.
Cumhuriyet dönemine kadar
Osmanlı İmparatorluğu’nu
topraklarında barındıran kentin
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra
önemi artmıştır. Yeni Türkiye
Cumhuriyeti’nin başkenti
ilan edilen Ankara, kültürel
açıdan birçok değere sahiptir.
Cumhuriyet değerlerinin kent
izine yansıdığı açıkça görülmekle
birlikte, turizm faaliyetlerinin
gerçekleştirilebileceği termal
kaynaklar da Ankara sınırları
içinde bulunmaktadır. Bunun yanı
sıra, uluslararası standartlara
uygun fuar alanları, tiyatrolar ve
diğer sosyal mekanlar da kentte
mevcuttur.
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3 TEMA

1

28

2

3

3 STRATEJİ

1

2

Başta savunma sanayi olmak
üzere, eğitim, sağlık, teknoloji,
bilişim ve tarım alanlarıyla
büyük öneme sahip olan
Ankara, başkent vasfıyla da öne
çıkmaktadır. Küresel anlamda
da rekabetçi bir kent olan
Ankara’nın, kalkınması ve daha
iyi bir konuma gelmesi için;
sektörler arası entegrasyon
sağlanmalı, teknolojik gelişmeler
her alanda kullanılmalı, tanıtım
faaliyetleri ve markalaşma
çalışmalarına önem verilmelidir.
Ankara’nın dünya ile rekabet
edebilen, düşünce ve yeniliğin
kenti olması ancak kalkınmayla
gerçekleştirilebilir.

Ankara kenti nüfus bazında
küresel bir kent konumundadır.
Ancak kent sınırları içinde
dengesiz bir nüfus dağılımı
olduğu görülmekte ve bu sorun
kentsel anlamda da eşitsizlikler
yaratmaktadır. Bu tür alanlarda,
yeterli özen gösterilerek, yaşam
standartları ve çevre kalitesi
yüksek konut ve donatı alanları
yaratılmalıdır. Dönüşüm projeleri
adı altında gerçekleştirilecek
projeler öncelikle alanda
yaşayanların haklarını
gözetmeli ve koruma ilkelerine
dayandırılmalıdır. Eşitsizliğin
giderilmesi ile birlikte herkes için
yaşam standartları yüksek, refah
kent mekanları yaratılabilecektir.

Çevre

Merkez

İşlev

Kalkınma

Yeşil Kent

Yaratıcılık Merkezi

Çok İşlevlilik

Rekabet ve İşbirliği

Teknoloji ve bilim kenti olarak
tanımlanan Ankara’da, enerji
kullanımını minimuma indirecek
teknolojik gelişmeler ve yerleşim
planları uygulanmalıdır. Çevreye
duyarlı, yeşile saygılı, orman
alanlarını tahrip etmeden, doğal
kaynakları korumaya yönelik
sürdürülebilir ve yeşil kent
modeli geliştirilmelidir. Sınırları
içinde, özellikle kent merkezinde
bulunan yüksek yapılar, AVM’ler
ve diğer beton yapılar Ankara’nın
doğal çevreyle ilişkisini
zedelemektedir. Bu sebeple,
yeni yeşil alanlar yaratılmalı
ve bu süreçte sürdürülebilir
enerji üretimi esas alınmalıdır.
Bunun yanı sıra, yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımı
yaygınlaştırılmalı, toplumun
çevre bilinci geliştirilmeli, çevre
ve enerji kaynaklarının etkin
yürütülebilmesi sağlanmalıdır.

İç Anadolu Bölgesi’nde yer
alan Ankara, başkent olmasının
dışında bulunduğu bölge içinde
de bir merkez konumundadır.
Üniversitelerin, teknokentlerin,
sanayi alanlarının, bakanlık ve
diğer üst düzey bürokrasinin,
uluslararası kurumların
bulunduğu kent, ekonomik,
sosyal, beşeri ve entelektüel
sermayesiyle ön plandadır.
Bölgedeki diğer kentlerle
gerek tarımsal faaliyetler,
gerekse turizm faaliyetleri
açısından iş birliği kurularak,
ekonomik ve ticari açıdan
merkez konumundaki durumu
geliştirilmelidir.

Hizmet kenti olarak
nitelendirebileceğimiz Ankara,
aynı zamanda bünyesinde birçok
beşeri, doğal ve ekonomik işlevi
de barındırdığı için çok işlevli
bir kenttir. Kentte bürokrasi ve
diplomasinin bulunması, savunma
sanayi, uzay ve havacılıkta
marka konumunda olması,
sağlık sektöründe ülke içinde
ön safhalarda yer alması bu
durumun etmenlerindendir.

3

Dönüşüm

Bütünleşme

Eşitlik Kenti

Kültürel Diplomasi
Cumhuriyet tarihinin en önemli
kentleri arasında olan Ankara,
başkent olması sebebiyle
Cumhuriyetin bütün izlerini
taşımaktadır. Bunun yanı sıra üst
düzey bürokrasinin, uluslararası
kurum ve kuruluşların, sivil
toplum örgütlerinin, güçlü
sektör firmalarının konumlandığı
kent, sahip olduğu değerlerle
ekonomik, sosyal ve beşeri
açıdan öncü durumdadır. Bütün
bu değerler kentin kimliği için
büyük önem taşımakla birlikte,
kentin tarihiyle bütünleşmesi ve
gelişmesi için gereklidir.
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3 SEKTÖR

1

EYLEM
ÇERÇEVESİ
3 SEKTÖR
30

3 PROGRAM

3 PROJE

Hizmet

Ekonomi

İşbirliği

Sanayi

Katılım

Bilişim

Tarım

Eğitim

Koruma

2

Hizmet

Sanayi

Yaşam Kalitesi

Öncü Kent

Ankara, hizmet sektöründe
%72 gibi oldukça yüksek bir
orana sahiptir. Başkent olması
sebebiyle hizmet sektörü ağırlık
kazanmıştır. Özellikle toplum
hizmetleri, sosyal ve kişisel
hizmetlere ağırlık verilen kent,
hizmet sektöründe uzmanlaşma
eğilimindedir. Hizmet sektörünün
ağırlıklı olması, kentin sosyal
ve kurumsal kapasitesinin
gelişmesini sağlamaktadır.

Ankara sanayi sektöründe
oldukça ileri bir konumdadır.
Özellikle savunma ve imalat
sanayinde Türkiye’de birinci
sırada yer almaktadır. Sınırları
içinde 11 organize sanayi bölgesi
bulunan Ankara’da, 5 tanesi faal
durumdadır. Ayrıca, savunma
sanayinde yaklaşık 350 öncü
firma Ankara sınırları içinde
yer almaktadır. Bu alanlardaki
üretimin Türkiye’nin %80’lik bir
ihtiyacını karşılaması, Ankara’nın
bu alanda öncü bir kent olduğunu
göstermektedir. Bunun dışında,
otomotiv sanayi, imalat sanayi,
medikal malzeme üretimi ve
mobilyacılıkta da Ankara oldukça
faal durumdadır.

3

Tarım

Kırsal Üretim Faaliyetleri
Birçok ürünün yetişmesi için
uygun olan, ülke içinde %5’lik
bir paya sahip olan tarım
toprakları, Ankara’nın tarımsal
faaliyetlerde de ön planda
olduğunu göstermektedir. Kırsal
alanların yaklaşık %49’luk bir
payı tarımsal alan niteliğindedir,
bunun dışında seracılık
faaliyetleri de yaygındır. Tarımsal
arazilerin büyük bir kısmında,
özellikle Polatlı, Haymana
ve Bala içlerinde hububat
tarımı yapılmaktadır. Bununla
birlikte kuru soğan, marul ve
kavun üretiminde ülkede başı
çekmektedir. Tarım sanayi,
teknoloji ile entegre edildiği
takdirde üretim potansiyelinin
artacağı düşünülmektedir. Bir
diğer mesele, Ankara’nın kırsal
nüfusuna tarımsal üretim için
nitelikli iş gücü çekmek ve
istihdam olanakları yaratmak
olmalıdır.
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3 PROGRAM

1

Ticari Etkinlik

Aktif Kent(li)

2

Nitelikli/Dinamik Nüfus

Sektörlerin Gücü

2

Kentin %5’lik ihracat oranı
küresel anlamda, ülkeye olan
katkısını göstermektedir. Kentin
ulaşım alternatifleri, yurtdışı
pazarlarında aktif ticari faaliyetler
içinde olması, başkent vasfı,
bünyesinde barındırdığı yabancı
sermayeli şirketlerin faaliyetleri
kentin ekonomi seviyesini üst
sıralara çıkarmaktadır. Kentin
büyümesi ile istihdam olanaklarını
ilişkilendirmek ekonomik
kalkınmaya katkı sağlayacaktır.
Ankara, savunma ve imalat
sanayi, teknolojik üretimler,
tarımsal faaliyetler, tekstil ve
mobilyacılık gibi birçok alanda
küresel ölçekte rekabet edebilir
durumdadır. İleri teknolojilerle
üretimi sağlaması birçok sektörde
ürünlerin çok fonksiyonlu olmasını
sağlamaktadır. Dinamik ve eğitimli
iş gücü bu durumu pekiştiren
diğer bir etmendir. Ayrıca Ankara,
Anadolu’nun önemli ticaret
yollarının geçtiği bir konumda
olmakla birlikte, tarımsal üretim
ve hayvancılığın da yapıldığı bir
pazar ekonomisine sahiptir.

Her alanda kendini gösterebilen
Ankara, farklı kurumların
birbiriyle iş birliği içinde hareket
etmesiyle daha da refah bir
kent olacaktır. Her toplumdan
insanın barınabildiği kentte,
kentlilerin sosyal yaşama
katılımı bu sürece büyük katkı
sağlayacaktır. Ayrıca kır-kent
dengesinin tekrar sağlanması
için tarımsal aktivitelerin
geliştirilmesi, kentin var
olan turizm potansiyelinin
kullanılması gerekmektedir. Kent
içinde var olan kentsel ve sosyal
eşitsizlikler giderilerek, her
kesimden insanın sosyal hayata
katılımı ve bireyler arası fırsat
eşitliği sağlanmalıdır.

Ankara, bünyesinde en fazla nitelikli
ve eğitimli nüfus barındıran kenttir.
Sınırları içinde 18 üniversite
bulunan kentin, nüfusunun yaklaşık
%15’i yüksekokul ve üzeri eğitim
seviyesine sahiptir. Sınırları
içinde bulunan üniversitelerin
çoğu, Türkiye’nin saygın ve en
önemli üniversitelerindendir. Aynı
zamanda üniversitelerin bünyesinde
6 teknokent ve sayısız AR-GE
bulunmaktadır. Ancak, eğitimli
ve genç nüfusun Ankara’dan göç
etmesi bir sorun teşkil etmektedir.
Bu durumun önüne geçilmek için,
teşvik politikaları geliştirilmeli, iş
gücüne yönelik yeni iş olanakları
yaratılmalı ve yurtdışı programları
geliştirilmelidir.

Kentin var olan potansiyelleri ve
kaynakları doğrultusunda, sanayi
ve tarım faaliyetleri, üniversite,
teknokentler arasında daha güçlü
işbirlikleri kurgulanmalıdır. Küresel
pazarda öncü bir başkent olması
beklenen kentin ekonomik ve sosyal
kalkınması, istihdam taleplerini
karşılayarak mümkün olabilir.
-Üniversitelerin ve diğer
faaliyetlerin işbirliği içinde,
nitelikli ve eğitimli iş gücü
yaratmak, nüfus-istihdam
dengesini sağlamak (üniversitesanayi, sağlık-teknoloji, tarımsanayi, turizm-istihdam projeleri,
teşvik politikaları)
-Dezavantajlı ve yoksul gruplar
için sosyal ve ekonomik politikalar
oluşturarak sosyal hayata
entegrasyonlarını sağlamak
(katılım ve teşvik politikaları,
eğitim ve meslek kursları, eşitlik
politikaları, kadınların iş gücüne
katılım politikaları)
- İşbirlik politikalarıyla küresel
ölçekte rekabet edebilen bir
kent yaratmak (Ulaşım ağlarının
geliştirilmesi, markalaştırma ve
reklam faaliyetleri, teknolojinin
kullanımı)

Bünyesinde barındırdığı 18
üniversite ve teknolojik üslerle
Ankara, ülke sınırları içinde öncü
kent konumundadır. Uluslararası
düzeyde öncü bir bilişim kenti
yaratmak için teknokentlerin ve
üniversitelerin koordinasyonları
güçlendirilmelidir. Teknolojik
gelişmelerin her anlamda
kullanılması sağlanarak sektörlerin
büyümesi ve gelişmesi sağlanabilir.
Eğitim ve kültürel düzeyin
yükseltilebilmesi için bilişim
ağları oluşturulmalı ve iş birlikleri
sağlanmalıdır.
-Uluslararası düzeyde bilgi
ve teknoloji üretim merkezi
yaratmak (AR-GE, teknoparklar,
üniversiteler, teknoloji firmaları,
bilişim ağları)
-Teknolojinin her anlamda
kullanılmasını sağlayarak,
kalkınmaya destek olmak (Sanayi,
sağlık ve tarım ile üniversite-ARGE iş birlikleri)
-Eğitim ve bilişimi koordine ederek
yeni eğitim modelleri geliştirmek
(nitelikli iş gücü sağlamak,
dezavantajlı grupları sosyal hayata
kazandırmak, eğitim seviyesini
yükseltmek)

Ekonomi
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3 PROJE

Katılım

3

Eğitim

1

İşbirliği

3

Bilişim

Koruma

Bilgi veTeknolojiye Erişim

Kültür Başkenti
Ankara, Türkiye’deki en yüksek
kültürel altyapı oranına sahip
olmasıyla, kültürel açıdan da bir
başkent niteliğindedir. Ankara sınırları
içinde birçok uluslararası kuruluşu
da barındırmaktadır. Kongre turizmi
yapılan ve uluslararası standartlara
sahip fuar alanlarına sahip olan
kentte, tanıtım faaliyetleri yapılarak
kentin küresel anlamda bir kongrefuar merkezi olması sağlanabilir.
Bunun yanında, kent merkezinde
ve kırsal alanlarda bulunan doğal
kaynaklar ve tarihi değerler
korunarak, turizm faaliyetleri ile
ekonomik değere dönüştürülmelidir.
-Doğal kaynakları korumak ve
turizm potansiyelini gün yüzüne
çıkarmak (sağlık ve termal turizmi,
kırsal turizm, turizm için istihdam
politikaları)
-Kültürel alanlar için tanıtım ve
reklam faaliyetleri yapmak (kongre
ve fuar merkezi, tarihi değerler, doğal
alanlar)
-Turizm altyapısının geliştirilerek
ekonomiye katkısını artırmak (sağlık
turizm tesisleri, konaklama tesisleri,
kırsal turizm tesisleri)
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ANKARA’NIN GELECEĞİ İÇİN
10 TEMEL İLKE
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BÖLÜM

05

ANKARA’NIN GELECEĞİ İÇİN
10 TEMEL İLKE

1. Küresel Başkent: Dünya Kentlerine Rakip
2. Bilişim ve Teknoloji: Bilişim Kenti
3. Sanayi: Öncü Kent
35
4. Eğitim Modeli: Nitelikli ve Dinamik Nüfus
5. Dört Mevsim Turizm: Turizm Alternatifleri
6. Kurumlar/Aktörler Arası Koordinasyon: Göç Yönetimi
7. Kültürel Kodlar: Dokuların İzi
8. Tarımsal Faaliyetler: Kırsal Endüstri
9. Üretim Ağı: Girişimci Politikalar
10. Sağlık Merkezi: Gelişen Sektör

KÜRESEL BAŞKENT:

Dünya Kentlerine Rakip
Ankara, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında
ülkede ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye’nin
başkenti olan kentin, küresel anlamda birçok katkısı
bulunmaktadır. Teknolojik üsleriyle, bürokratik
ve siyasi vasfıyla kent, dünya kentleriyle rekabet
halindedir. Sınırları içinde birçok uluslararası
kurum ve kuruluşa ev sahipliği yapmakla birlikte,
kültürel değerleri sayesinde de bir çekim merkezi
oluşturmaktadır.

01

BİLİŞİM ve TEKNOLOJİ:
Bilişim Kenti

Ankara Türkiye’de bulunan 39 teknoloji üssünden
14’üne sahip olarak, bilim ve teknoloji alanında
birinci sırada yer almaktadır. Sanayi kuruluşlarının,
üniversitelerin, AR-GE’lerin iş birliği içinde olduğu
kent, bir bilişim kenti niteliğindedir. Otomotiv, yan
sanayi, savunma sanayi, elektronik malzeme üretimi
ve tıbbi gereçler üretiminde ileri teknolojiye sahip
olan kent, bilişim ve teknoloji dalında öncü bir kent
modeline sahiptir.
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02
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SANAYİ:
Öncü Kent

EĞİTİM MODELİ:

Ankara’nın sınırları içindeki sanayi tesislerinin
niteliği, üretim kapasitesi ve gelişme eğilimleri
birçok kente göre gelişmiş konumdadır. Özellikle
imalat ve savunma sanayinde ülke içinde büyük
paya sahip olan kentte, otomotiv, mobilya,
inşaat makineleri, medikal cihaz üretimleri de
yapılmaktadır. Sanayi sektörünün ekonomik
katkısını ve önemini artırmak için, üniversiteler
ve teknokentlerle iş birliği sağlanmalıdır. Bu
sayede, teşvik politikaları geliştirilebilecek,
çevreye duyarlı tesisler üretilebilecektir. Tarımsal
faaliyetlerin de sanayi sektörüyle entegre edilmesi
bir başka husustur. Katılımcı ve işbirlikçi politikalar
benimsenerek, sanayi sektöründe daha nitelikli iş
gücü ve istihdam olanakları yaratılabilir.

Ankara sınırları içinde Türkiye’nin en gelişmiş
üniversiteleri de dahil olmak üzere 18 üniversite yer
almaktadır. Bu üniversiteler bünyesinde teknokent
merkezleri ve AR-GE’ler barındırmaktadır. Bu
durum, Ankara’nın ileri teknoloji üretebilen bir
merkez konumunda olmasını sağlamaktadır. Eğitim
seviyesi bakımından Ankara gelişmiş iller arasında
yer almaktadır. Akademik kadrolar ve üniversiteler
bünyesinde yapılan yayınlar bu durumu destekler
niteliktedir. Diğer bir yandan, eğitimli ve nitelikli
işgücünün yüksek olmasını sağlayan bu durum önemli
bir potansiyeldir. Ancak, nitelikli ve dinamik nüfusun
Ankara dışına göç etmesi bir dezavantaj olduğu
için, bu durum engellenmeli, talebe göre istihdam
olanakları ve teşvikler yaratılmalıdır.
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Nitelikli ve Dinamik Nüfus

04
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DÖRT MEVSİM TURİZM:
Turizm Alternatifleri

40

Ankara Cumhuriyet’in başkenti oluşuyla, eşsiz bir
tarihi ve kültürel mirasa sahip olmuştur. Ayrıca,
farklı gelenek ve görenekleri olan toplumların
bir arada yaşadığı, sosyo-kültürel düzeyi yüksek
bir yapıya sahip bir kenttir. Bunun yanı sıra, il
sınırları içinde turizme elverişli birçok doğal
kaynak mevcuttur. Haymana, Kızılcahamam, Polatlı
illerindeki termal turizme elverişli kaynaklar,
Gordion Antik Kenti, kent içindeki müzeler,
Beypazarı’ndaki tarihi doku gibi etmenler dört
mevsim turizmi sağlayacak potansiyele sahiptir.
Bunun dışında, sağlık turizminin ve kırsal turizmin
geliştirilmesi, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi kongre turizmine olan önemin
artırılması, mevcut tarihi dokunun korunması
gerekmektedir.

05
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KURUMLAR/AKTÖRLER ARASI
KOORDİNASYON:Göç Yönetimi
Ankara bulunduğu bölgeden ve diğer bölgelerden göç
alan bir kenttir. Sınırları içinde barındırdığı ekonomik,
sosyal ve kültürel değerlerin birbiriyle koordine çalışması,
gelen göçün yönetilmesini sağlayacaktır. Sivil toplum
örgütlerinin, üniversitelerin ve diğer devlet kurumlarının
birlikte çalışması sonucu üretilecek projelerle, bölgeler
arası eşitsizlikler giderilmeli, zayıf grupların ve gelen
göçün sosyal hayata ve iş gücüne katkısı sağlanmalıdır.
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KÜLTÜREL KODLAR:
Dokuların İzi

TARIMSAL FAALİYETLER:
Kırsal Endüstri

Ankara’yı diğer kentlerden ayıran en önemli
özellik şüphesiz ki Cumhuriyet tarihidir. Başkent
oluşundan sonra hızlı bir kentleşme sürecine giren
kentte, sosyal örgütlülük ve toplumsal dinamizm
kentin önemli bir konuma gelmesini sağlamıştır.
Kentleşmenin getirdiği olumlu durumların yanı sıra,
dezavantajlı koşullar da mevcuttur. Kentin kültürel
izi, yoğun bir şekilde yapılaşan AVM’ler, yüksek
yapılar ve diğer beton yapılar tarafından tehdit
altındadır. Bu sebeple, koruma ve yaşatma ilkeleri
ön planda tutularak mevcut alanlar iyileştirilmeli,
kültürel kodlarla uyumlu, doğal çevreyi gözeten
yeni alanlar yaratılmalıdır. Ayrıca, var olan doğal
kaynaklar, kırsal alanlar ve su kaynakları korunarak
turizm potansiyeli gün yüzüne çıkarılmalıdır.

Kentin kırsal alanlarının yaklaşık %49’unda tarımsal
üretim yapılması, tarım faaliyetlerinin ekonomiye
ve ticarete olan katkısını göstermektedir. Başta
hububat olmak üzere birçok bitkisel ürünün
üretildiği kentte, hayvancılık ve organik tarım ürün
üretimi de yapılmaktadır. Tarımsal faaliyetlerin
gerçekleştiği alanların yaklaşık %10’luk bir
kısmı var olan kaynaklar ile sulanmaktadır. Bu
faaliyetlerin geliştirilmesi ve ekonomik kalkınmaya
destek vermesi için sulama imkânları artırılmalı,
tarım-sanayi-teknoloji iş birliği sağlanarak kırsal
kesimlere yeterli ve nitelikli istihdam olanakları
getirilmelidir. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin
işlendiği kırsal endüstriler yaygınlaştırılarak,
nitelikleri artırılmalıdır.
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ÜRETİM AĞI:

SAĞLIK MERKEZİ:

Girişimci Politikalar

44

Ankara’nın üretim potansiyeli ileri teknoloji
teknikleriyle ve üniversite-sanayi iş birlikleriyle
sağlanabilmektedir. Ancak, özellikle kent merkezi
dışındaki alanlarda, iş gücü niteliği ve kapasitesini
artırıcı, girişimci politikalar yürütülmelidir. Bu
durum, kent genelinde yaygınlaştırıldığı takdirde
istihdam olanakları genişleyecek, iş gücü niteliği ve
dinamiği artırılabilecektir. Bir diğer husus, kentteki
nüfus-istihdam-talep ilişkisini analiz edip, gerekli
ihtiyacın karşılanması olmalıdır. Özellikle yoksun
kesimlerde yaşayanların üretim ağına katılması
sağlanmalı ve kırsal kesimdeki tarımsal faaliyetler
geliştirilerek bölgeler arası eşitsizlik giderilmelidir.
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Gelişen Sektör

10

Ankara’nın sağlık altyapısı ülke sınırları içindeki
birçok kente göre gelişmiş düzeydedir. Sınırları
içinde 71 hastane ve 43 sağlık kuruluşu barındıran
kentin, üniversite, teknoloji ve sağlık sektörlerinin
birbirine entegrasyonu geliştirilmelidir. Mevcut
durumda, bulunduğu bölgeden ve diğer bölgelerden
gelişmiş hastaneleri ve kurumları için kente tedavi
amacıyla gelen belli bir nüfus mevcuttur. Bunun
yanında, doğal kaynaklarının termal ve sağlık
turizmine elverişli olması, kentin bölge içinde bir
sağlık merkezi konumunda olmasını sağlamıştır. Bu
durumu geliştirmek ve talebi karşılayabilmek için,
teknolojinin sağlık sektöründe kullanımı artırılmalı,
nitelikli ve kalifiyeli meslek sahiplerinin kentte
kalmasına yönelik yeni programlar geliştirilmelidir.
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UŞAK

www.kentselvizyon.org
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