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M emur kenti kimliğinden sıyrı-
lan Ankara, ekonominin ve ti-
caretin merkezi olma yolun-
da emin adımlarla ilerliyor. 

Ankara Sanayi Odası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Nurettin Özdebir, “İstanbul’un 
finans ve hizmet üssü olma yolunda yü-
rüdüğü bir dönemde Ankara’nın 'ileri tek-

noloji üssü' olarak kurgulanması ve tüm 
kamusal politikaların buna göre hayata 
geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” diyor. 

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Gürsel Baran, “Ankara’yı Anado-
lu’nun dünyaya açılan kapısı haline ge-
tirmek istiyoruz” şeklinde konuşurken; 
TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve 

Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Faik Yavuz ise Ankara’da faali-
yet gösteren sivil toplum kuruluşları 
başta olmak üzere, kardeş kuruluşlarla 
gerçekleştirdikleri ortak platformlarda 
Ankara’nın Marka Kent olması yolunda 
çeşitli projeler içinde yer aldıklarını 
ifade ediyor.

MARKA KENT
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BAŞKENTİ OLMAYI 
HEDEFLİYOR

ANKARA SANAYİNİN DE

Küresel ve bölgesel sıkıntılara 
rağmen 2017 yılında 6.7 milyar 
dolarlık ihracat gerçekleştiren 
vergi gelirlerinin önemli bir 
bölümünün toplandığı tarım ve 
hayvancılıkta da önemli bir yere 
sahip olan ülkemizin başkenti 
Ankara, “Sanayinin de başkenti” 
hedefine adım adım yürüyor.
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Kurulduğu 1963 yılından bu yana çok sa-
yıda proje gerçekleştiren ASO’nun temel 
önceliklerinden biri insan kaynağımızın 
niteliğini yükseltmek olmuştur. 

Mesleki eğitim konusunda çok sayıda 
proje gerçekleştiren ASO, bu projelerin 
büyük bölümünü ASO 1. OSB’de yürüt-
mektedir. Bu projeler kurgulanırken, Türki-
ye’ye model olması da hedeflenmektedir. 
Amacımız bu projelerin Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinde yer alan ticaret ve sanayi oda-
ları başta olmak üzere çeşitli iş dünyası ör-
gütleri tarafından da uygulanarak, mesleki 
eğitim sorunuyla mücadelede geniş bir 
çaba gösterilmesini sağlamaktır.    

ASO 1. OSB’de şu anda yer alan eğitim 
kurumları ve projelerimiz şunlardır: “Erkunt 
Eğitim Merkezi-Sanayici İşbirliğinde Mesleki 
Eğitim Projesi (SİMEP), ASO Teknik Koleji, 
Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Ankara 
Sanayi Odası 1. OSB  Meslek Yüksek Okulu, 
ASO Sürekli Eğitim Merkezi (ASO-SEM) ve 
ASO 1. OSB Anaokulu”.

“Girişimcilik okulu kurduk”
Eğitimle ilgili bu projelerin yanısıra, 

ASO bir girişimcilik okulu da kurmuştur. 
KOSGEB Siteler Müdürlüğü ve Odamız 
işbirliği ile 2013 yılından beri ASO Hasan 
Altun Konağı’nda devam eden ASO Gi-
rişimcilik Okulu hafta içi grupları halinde 
girişimcilik eğitimlerini gerçekleştirmeye 
devam etmektedir. Bu beş yıllık süre içinde 
girişimcilik okulumuzdan bin 500’e yakın 
girişimci mezun olmuştur.

ASO tüm hedeflerine ilerlerken, hem 
üretim, hem organizasyonda kaliteyi hedef-
lemiştir. ASO, 1996 yılında TS EN ISO 9001 
Kalite Yönetim Sistemi belgesini almış, 2002 
yılında İngiltere Odalar Birliği nezdinde 
TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi’ne 
dahil olmuştur ve ilk grup akredite olan 
Odalardan biridir. 

2008 yılında ISO 9001:2008 Kalite Yö-
netim Sistemi güncellenmiştir. ASO Mü-
kemmellik Modeli kapsamında, stratejik 
planlama ve süreç yönetimi sistemlerini 

“YOĞUNLAŞTIĞIMIZ 
PROJELERİN BAŞINDA 
NÜKLEER ENERJİ GELİYOR”
Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir 
“ASO’nun son dönemde yoğunlaştığı en büyük projelerin 
başında nükleer enerji ile ilgili çalışmalar gelmektedir. Bu 
konuda bir Ur-Ge çalışmasını tamamlamış olan ASO, Nükleer 
Sanayi Kümelenmesi Projesi'ni geçen yıl başlatmıştır” dedi.

A nkara Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Nurettin Özdebir, 
“Ekonomi Bakanlığı desteğiyle 
altı Ur-Ge projesi gerçekleşti-

ren ASO, bu yıl bütçesi 500 bin ABD Doları 
olan bir nükleer Ur-Ge projesi başlatacaktır. 
2018’de ayrıca tekstil alanında bir Ur-Ge 
projesi hayata geçirecektir” diye konuştu.  
Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Nurettin Özdebir, sorularımızı yanıtladı.

Marka Kent olma yolunda Odanızın 
yaptığı çalışmaları öğrenebilir miyiz? 

Ankara için en çok hangi projelere 
önecelik veriyorsunuz?

Ankara Sanayi Odası, kurulduğu gün-
den bu yana, Ankaralı sanayicinin yüksek 
katma değer üretmesine, rekabet gücü-
nün artırılmasına katkı sağlamak ve başta 
ilimiz olmak üzere ülkemizin ekonomik, 
teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol 
gösterici olmayı hedeflemektedir. 

Ankara’yı sanayi ve teknolojide lider 
yapmayı hedefleyen ASO, “Başkentin sana-
yiinden, sanayinin başkentine” sloganıyla 
bu hedefine adım adım yaklaşmaktadır. 

ASO, Ankara’ya dünya 
standartlarında bir fuar merkezi 

kurmak için çalışmalarını 
sürdürüyor.
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daha etkili hale getirmiştir. Odamız, 2011 
yılı sonu itibariyle, mükemmellik yolculu-
ğunun 1. basamağı olan “Mükemmellik-
te Kararlılık” belgesini, çalışmaların ikinci 
yılı olan 2012 yılında ise “Mükemmellikte 
Yetkinlik” belgesini almaya hak kazanarak 
mükemmellik yolculuğundaki başarılarını 
taçlandırmıştır.  

Odamız TOBB Oda/Borsa Akreditasyon 
Sistemi kapsamında,  Eylül 2017 tarihinde 
Akreditasyon Denetimi geçirerek, A sınıfı Ak-
reditasyon Belgesi almaya hak kazanmıştır. 

Yurt dışında büyük
projeler yürütülüyor

ASO kurulduğu günden bu yana planlı 
sanayileşmeyi savunmuş ve Ankara’da iki 
organize sanayi bölgesi kurmuş, bir çoğuna 
da ortak olarak onların gelişimine katkı sağ-
lamıştır. ASO, şu anda kurulmakta olan Uzay 
ve Havacılık İhtisas OSB, Elmadağ Mobilya 
İhtisas OSB, Döküm İhtisas OSB’nin kurucu 
ortağıdır. ASO’nun yurt dışında da iki adet 
OSB projesi şu anda yürümektedir. 

ASO; Türkiye’nin bu konudaki biri-
kimini ülkemiz dışına taşımaktadır. Bu 
projeler şunlardır:

◗ Kazak - Türk Sanayi Bölgesi: Oda-
mız ile Güney Kazakistan Sanayi Bölgeleri 
Yönetim Şirketi (Ontustik Ltd. Şti.) arasında 
Güney Kazakistan Bölgesi Ordabasins ilçesi 
Badam köyünde yerleşik Kazak - Türk Sanayi 
Bölgesi alt yapı aşamasındadır. 

◗ Leningrad Organize Sanayi Bölge-
si: Odamız ile Leningrad Bölgesi Ticaret ve 
Sanayi Odası arasında imzalanan işbirliği 
anlaşması ve yine imzalanan mutabakat 
zaptı ile iki Oda arasındaki işbirliğinin geliş-
tirilerek, Leningrad bölgesinde 150 hektar-
lık bir alan üzerine organize sanayi bölgesi 

kurulması, bu çerçevede Odamızın bilgi ve 
tecrübelerinin paylaşılması ve firmalara bu 
bölgede yatırım imkanı sağlanması çalış-
masında üst yapı aşamasına gelmiştir. 

  
Dünya standartlarında
fuar merkezi kurulacak

ASO, Ankara’ya dünya standartlarında 
bir fuar merkezi kurmak için çalışmalarını 
sürdürmektedir. Bu konuda kurulan şirke-
te ASO yüzde 18 hisse ile ortak olmuştur 
ve bu çalışmalara önemli katkı sağlamak-
tadır. ASO, Ekonomi Bakanlığı ve Avrupa 
Birliği kaynaklarından da çok sayıda proje 

 Eğitimle ilgili 
projelerin yanı sıra, ASO 

bir girişimcilik okulu 
kurmuştur.
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2023 yılında Ankara’nın 
ekonomik olarak ileri 

teknolojinin başkenti haline 
geleceğini umuyoruz.

Merkezi Projesi ön çalışmalarını 2016 yı-
lında tamamlanmıştır. Ankara Kalkınma 
Ajansı tarafından proje uygulayıcısı olarak 
Odamızın belirlenmesi sonucunda plan-
lanan proje başvuru süreci Şubat 2017 
itibari ile tamamlanmıştır. Projede ASO 1. 
OSB proje ortağı olarak yer almakta olup 
eş finansman bedeli Odamız ve ASO 1. OSB 
tarafından karşılanacaktır. Ankara Kalkınma 
Ajansı’nın nihai onayından sonra proje yö-
netim planına uygun olarak proje faaliyet-
leri sürdürülecektir. Bu projeyle Ankara’da 
bir nükleer eğitim merkezi kurulmaktadır.

Endüstri 4.0’la ilgili
eğitimler verilecek

AB kaynaklı Avrupa İşletmeler Ağı Pro-
jesi (AİA) ile ASO üyesi firmalarımızı Avrupa 
İşletmeler ağı veri tabanına kaydetmek için 
çaba gösterilmektedir. Ardından da üyele-
rimiz ile yabancı firmaların çeşitli platform-
larda biraraya getirilmesi planlanmaktadır.

Bu yıl ayrıca Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tara-
fından Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog-
ramı tarafından desteklenen “KOBİ’lerde 
Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi 
Projesi-Promoting EnergyEfficient Motors 
in Small and Medium Sized Enterprises 
(PEEMS)” projesi kapsamında bir çalışma 
gerçekleştirilecektir. 

Geçen yıl işbirliği protokolü Bilim Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzalanan 
Model Fabrika kuruluş çalışmaları bu yıl 
tamamlanacaktır. Endüstri 4.0’a geçiş süre-
ci ile ilgili eğitimlerin verileceği fabrikada, 
gerçek anlamda üretim de yapılacaktır.

Tüm bu çalışmaların yanısıra ASO 
sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahip-
liği de yapmaktadır. Sosyal sorumluluk 
çerçevesinde çok sayıda etkinliğe Oda-
mız destek olarak salonlarını açmakta 
ve organizasyonlara destek vermektedir. 
Ayrıca, Odamızın sanata ve sanatçıya ver-
miş olduğu değerin bir yansıması olarak, 
ASO Kültür Merkezi’nde yılda 10 civarında 
resim, heykel, hat, tezhip gibi sergiler ger-
çekleştirilmektedir.     

gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye de-
vam etmektedir.

Ekonomi Bakanlığı desteğiyle altı Ur-
Ge projesi gerçekleştiren ASO, bu yıl büt-
çesi 500 bin ABD Doları olan bir nükleer 
Ur-Ge projesi başlatacaktır. Bu yıl ayrıca 
tekstil alanında bir Ur-Ge projesi de haya-
ta geçirecektir.   

ASO’nun son dönemde yoğunlaştığı en 
büyük projelerin başında nükleer enerji ile 
ilgili çalışmalar gelmektedir. Bu konuda bir 
Ur-Ge çalışmasını tamamlamış olan ASO 
Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) 
projesini geçen yıl başlatmıştır. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek 
Programı kapsamında, Odamızın koordina-
tör kuruluş olarak yer aldığı Nükleer Sana-

yi Kümelenmesi Projesi’nde, Kümelenme 
Birlikteliği Üst Yapısı ile Bakanlık arasında 
imzalanması beklenen sözleşme Mayıs 
2017’de imzalanmıştır. Planlanan proje fa-
aliyetlerinden proje koordinasyonu ve alt 
yapı ihtiyaçlarına ilişkin faaliyetler 2018 
yılında da devam edecek olup, projenin 
diğer faaliyetleri de hayata geçirilecektir. 
Bu kapsamda, eğitim, ihtiyaç analizi ve ser-
tifika programları düzenlenecektir. Projenin 
toplam bütçesi 32 milyon TL’dir ve %50 eş 
finansman söz konusudur. Bu kapsamda, 
proje faaliyetleri için Odamız tarafından 
karşılanması öngörülen bütçe miktarı 16 
milyon TL’dir. 

ASO, nükleer konusunda bu projelerin 
yanısıra, İleri Teknoloji ve Nükleer Eğitim 
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Ankara, “ileri teknoloji 
üssü” olarak kurgulanmalı ve 
tüm kamusal politikalar buna 

göre hayata geçirilmeli.

Ankara'nın sanayisi hakkında bilgi 
verir misiniz? Hangi sektörlere 
odaklanılmalı?

Ankara ekonomisinde imalatın payı 
2016 sonu itibarıyla %16’dır. İmalat sanayi 
içerisinde sektörel dağılım incelendiğinde, 

%17’lik pay ile en fazla payı alan sektör 
gıda sanayidir. Fabrikasyon metal ürünleri 
sektörünün payı %16, makine imalatının 
payı ise %13’dür. Söz konusu sınıflandırma 
sektörel bazda bir sınıflandırma olması ne-
deni ile teknolojik dağılımı görme imkânına 
sahip değiliz. Aynı üretimi teknolojik olarak 

dağıttığımızda Ankara’daki imalâtın %27’si-
nin düşük teknolojili, 

%35’in in or ta- düşük tek noloj i l i , 
%30’unun orta-yüksek ve %9.7’sinin yüksek 
teknolojili olduğu anlaşılmaktadır. 

Her iki analiz bir arada değerlendi-
rildiğince Ankara’nın öncelikli odağının 
orta-yüksek ve yüksek teknolojili makine 
ve ekipman imalâtı sektörü olduğu anla-
şılmaktadır. Elektrikli teçhizat ve elektronik 
ürünlerin, Ankara’nın imalâtından aldığı 
pay %11 civarındadır. Bu sektörlerin de 
ileri teknolojili sektörler olduğu düşünül-

düğünde Ankara’nın bu alanda önemli bir 
potansiyelinin olduğu görülmektedir. Aynı 
zamanda 36 binden fazla istihdamı ile en 
yoğun istihdamı yaratan fabrikasyon metal 
ürünleri sektörü de Ankara’nın odaklanması 
gereken sektörlerin başında gelmektedir.   

Ankara'nın önemli sorunlarını 
belirtir misiniz? Çözüm önerileriniz 
neler?

Türkiye ekonomisine ilişkin söylenen 
“orta gelir tuzağı” meselesini ASO olarak bir 
adım öteye götürerek “orta teknoloji tuzağın-
dan” bahsettik. Orta gelir tuzağından kurtul-
ması ve belirlenen ekonomik hedeflere ula-
şılması için Türkiye’nin ilk önce şu anda içinde 
bulunduğu orta teknoloji segmentinden 
yüksek teknolojiye sıçraması gerekmektedir. 
Türkiye olarak bu sıçramayı gerçekleştirebile-
cek en önemli ilimiz Ankara’dır. 

Ankara, “ileri teknoloji üssü” 
olarak kurgulanmalı

İstanbul’un finans ve hizmet üssü olma 
yolunda yürüdüğü bir dönemde Ankara’nın 
“ileri teknoloji üssü” olarak kurgulanması ve 
tüm kamusal politikaların buna göre hayata 
geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Veriler 
de Ankara’nın bu performansını ortaya koy-
maktadır. Bugün Ankara, ileri teknolojili pa-
tent/faydalı model başvurularının %14’ünü 
gerçekleştirmiştir. Ar-Ge yapan üreticilerin 
%15’i, ileri teknoloji üretiminin %13’ü An-
kara’dadır. Ar-Ge mühendislerinin %28’i 
Ankara’dadır. İleri teknoloji yatırımlarının 
%30’una Ankara ev sahipliği yapmaktadır. 
İleri teknolojili 13 alt sektörün tamamında 
Ankara rekabet gücüne sahiptir. Türkiye ge-
neli üretimde ileri teknolojinin payı %2’ler 
seviyesinde iken Ankara’da bu pay %9.7’dir. 
17 bin kişilik bir istihdam ileri teknolojide 
çalışmaktadır.

Bu veriler ışığında 2023 yılında Ankara 
siyasi olarak Türkiye’nin başkenti olmakla 
kalmayıp ekonomik olarak da ileri teknolo-
jinin başkenti haline geleceğini umuyoruz.  
Böylelikle “Sanayinin Başkenti” hedefimize 
adım adım yürüyoruz.
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“ANADOLU’NUN DÜNYAYA 
AÇILAN KAPISI HALİNE 
GELMEK İSTİYORUZ”
Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Ankara’yı 
Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı haline getirmek istiyoruz. Hekim 
kalitesi ve bilimsel gücü ile lider konumda olan Ankara’nın sağlık 
turizminde de parlak bir geleceği var” diye konuştu.

A nkara Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 
“Ankara Ticaret Odası olarak, 
misyonumuz gereği Ankara’yı 

Marka Kent haline getirmek ve Ankara’da 
bir markalaşma iklimi yaratmak arzusun-
dayız” diye konuştu. Ankara Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran soru-
larımızı yanıtladı.

Marka Kent kavramı size ne ifade 
ediyor? Odanızın bu konudaki 
çalışmaları neler?

Öncelikle Marka Kent kavramına açıklık 
getirmek isterim. Bu yeni bir kavram… Pa-
ris, Londra ya da Roma gibi pek çok insanın 
gidip görmek istediği şehirlere Marka Kent 
deniliyor. Marka Kent sadece turist çeken 
şehir demek değil. Marka Kent, turistlerin 
yanı sıra öğrencileri, iş adamlarını, yatırım-
cıları, bilim adamlarını ve sanatçıları çekebi-

len şehir anlamına da geliyor. Sahip olduğu 
tarihsel değerler, yapılar, kültürel miras, 
doğal yapı, çevresel değerler, kültür-sanat 
etkinlikleri, festivaller bir şehri marka ya-
pıyor. Tabii bugünden yarına Marka Kent 
olunmuyor. Marka Kent olmak uzun so-
luklu, stratejik plan gerektiren, sabırlı bir 
çalışmanın sonucu ulaşılabilecek bir hedef. 
Ankara Ticaret Odası olarak başkentimizin 
Marka Kent olma potansiyeline inanıyoruz 
ve bu potansiyeli hayata geçirmeye çalışı-
yoruz. Ankara, sağlık ve kongre turizminde 
önemli imkânlara sahip. Turizmden çok 
ciddi kazançlar elde edebiliriz. Ankara’nın 
ekonomisine çok ciddi gelir sağlayabiliriz. 

"Ankara, Davos ile yarışabilecek 
durumda”

Ankara, kültürel miras bakımından 
şanslı bir şehir… Hititler’e kadar uzanan 
zengin bir tarihi mirasa sahip. 50’den fazla 
müzemiz var. Roma Hamamı’ndan Gordi-
on’a kadar bu topraklarda yaşamış mede-
niyetlerin izlerinin sürülebileceği açık hava 
müzelerimiz var. Davos ile yarışabilecek 
güzellikte Kızılcahamam, Çamlıdere ve Bey-
pazarı ilçelerimiz var. Bu güzellikleri ortaya 
çıkarmamız lazım. Ankara Ticaret Odası 
olarak, misyonumuz gereği Ankara’yı Mar-
ka Kent haline getirmek ve Ankara’da bir 
markalaşma iklimi yaratmak arzusundayız. 

Üç yıldır Ankara Marka Festivali adı 
altında çok önemli bir etkinlik gerçekleş-
tiriyoruz. Amacımız markalaşma bilinci 
oluşturmak ve Ankara’dan dünya marka-
ları çıkmasını teşvik etmek. Her yıl binlerce 
kişinin merakla, heyecanla beklediği bir 
etkinlik haline geldi. Festivalimiz sayesinde 
markalaşma yolunda yeni fikirlerin filizlen-
mesini ümit ediyoruz. Bunun yanı sıra, şeh-

rimize uluslararası bir fuar alanı kazandırma 
çalışmalarımız devam ediyor. 

Ankara Ticaret Odası olarak 
odaklandığınız konuların başında 
neler geliyor?

Odaklandığımız konuların başında An-
kara’dan yurt dışına direkt uçuşların artırıl-
ması geliyor. Bir şehri cazip hale getirmek is-
tiyorsanız en başta ulaşımı kolaylaştırmanız 
lazım. Göreve gelmeden önce Ankara’dan 
yurt dışına direkt uçuşların artırılması konu-
sunda çaba göstereceğimize söz vermiştik, 
bu sözü yerine getirdik. Cumhurbaşkanı-
mızın ve Başbakanımızın verdiği destekle 
Türk Hava Yolları ve Ankara Ticaret Odası 
olarak yaptığımız ortak çalışma neticesinde, 
Ankara’dan dört önemli Avrupa kentine, 
Paris, Frankfurt, Berlin ve Viyana’ya direkt 
uçuş başlatıldı. 

 
“Sağlık turizmi iyi bir şekilde 
değerlendirilmeli”

Ankara için çok önemli bir adım. Bu 
adımın devamını da getireceğiz. Yeni uçuş-
ların eklenmesi konusunda girişimlerimiz 
sürecek. Ankara’nın ekonomide sıçrama 
yapması ve Marka Kent haline gelmesi için 
sağlık turizmindeki potansiyelinin iyi de-
ğerlendirilmesi gerektiğini dile getiriyoruz. 

Odaklandığımız konulardan biri de 
uluslararası fuar alanı. Ankara’nın gelişimi 
açısından çok önemli bir konu. Göreve gel-

Odaklandığımız konuların 
başında Ankara’dan yurt 
dışına direkt uçuşların 

artırılması geliyor.
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diğimizden bu yana bu konu üzerinde has-
sasiyetle duruyoruz. Temeli atıldıktan sonra 
atıl kalan Uluslararası Fuar Alanı Projesi’ni 
altı yıl sonra yeniden kamuoyunun gün-
demine taşıdık. Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine 
paydaşlarımızla birlikte projeyi en kısa süre-
de tamamlamak üzere çalışmalara başladık. 

Ankara’nın ticari hayatını 
değerlendirebilir misiniz?

Memur kenti kimliğinden sıyrılan An-
kara ekonominin ve ticaretin merkezi olma 
yolunda ilerliyor. Vergi gelirlerinin önemli 
bir bölümü Ankara’dan toplanıyor. Anka-
ra’da sanayi sektörü son yıllarda çok ge-
lişti. Özellikle savunma sanayiinde büyük 
başarılara imza atılıyor. Aselsan, Havelsan, 
Roketsan gibi çok önemli kuruluşların mer-
kezi Ankara. Tarım ve hayvancılık da Ankara 
ekonomisinde önemli bir yere sahip. İhra-
catta söz sahibiyiz. Üyelerimiz, 200’ü aşkın 
serbest bölge ve ülkeye ihracat yapıyor. 
Ankara küresel ve bölgesel sıkıntılara rağ-
men 2017 yılında 6.7 milyar dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi. Bu rakam bizi Türkiye’nin 
beşinci büyük ihracatçısı yapıyor. Biz bunu 
yeterli görmüyoruz. 

“Yurt dışına daha fazla 
mal satmamız gerekiyor” 

Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedeflerini 
yakalamak için yurt dışına daha fazla mal 
satmamız gerekiyor. Ankara’yı Anadolu’nun 
dünyaya açılan kapısı haline getirmek isti-
yoruz. Hekim kalitesi ve bilimsel gücü ile 
lider konumda olan Ankara’nın sağlık turiz-
minde parlak bir geleceği var. Ankara’da 11 
organize sanayi bölgesi faaliyet gösteriyor. 
Bu bölgelerde binlerce firma üretim yapı-
yor, ihracat yapıyor. Ankara’da güçlü sek-
törlerden biri de tekstil üretimi. Hâlihazırda 
Balgat’ta ve şehrin değişik bölgelerinde 
toplanan üretim tesisleri var. 

Ankara’nın en önemli sorunlarını 
belirtir misiniz?

Ankara nüfus itibariyle Türkiye’nin ikin-
ci büyük ili. Şehrimiz hem bürokrasinin 
merkezi hem ticaretin hem de sanayinin. 
Her gün de gelişimini sürdüren bir şehir. 
Bünyemizde 68 meslek komitesinde faali-
yet gösteren üyelerimizin Ankara’yla ilgili 
tarafımıza ilettiği konuları ve çözüm öne-
rileri mevcuttu. Büyükşehir Belediye Baş-

kanımız Sayın Mustafa Tuna’yı, geçtiğimiz 
Aralık ayında Odamızın Aylık Olağan Meclis 
Toplantısı’na davet ettik. Kendisi de lütfedip 
katıldı. Toplantıda üyelerimizin Büyükşehir 
Belediyesi’ni ilgilendiren sorunlarını ve ta-
leplerini kendisine ilettik. Atık su bedelinin 
kaldırılması, hafriyat döküm bedelinin ma-
kul seviyeye indirilmesi, sosyete pazarla-
rına karşı önlem alınması ve denetimlerin 
artırılması, otopark sorununun çözülmesi, 
Siteler’deki cadde ve sokakların çift yönlü 
araç trafiğine açılması ve otobüs ring hat-
tının başlatılması, BELMEK kurslarında ATO 
üyelerinin ihtiyaç duyduğu ara elemanların 
yetiştirilmesi, sokak çocuklarının topluma 
kazandırılması, Roma Hamamı’nın resto-
re edilmesi, Elmadağ Kayak Merkezi’nin 
canlandırılması için alt yapı çalışmalarının 
yapılması, Yeni Hal Projesi’nin hızlandırıl-
ması, sokak ve caddelerde hizmet vermeyi 
sürdüren galerilerin Otonomi’ye taşınması, 
süs bitkileri üreticilerine toplu üretim ve 
satış bölgesi oluşturulması, ayakkabıcıların 
siteleşmesi gibi konuları dile getirdik. Sayın 
Başkan hepsine tek tek cevap verdi. 

“Uluslararası bir fuar 
alanına sahip olmalıyız”

Ankara’nın ekonominin de başkenti 
haline gelebilmesi için uluslararası bir fuar 
alanına sahip olması gerektiğini düşünüyo-
ruz. Ankaramıza büyük değer katacak olan 
fuar alanını el birliğiyle tamamlayıp hizmete 
açılması için gayret sarf ediyoruz.  

Ankara’nın tarihi zenginliklerini, sağlık 
turizmi alanındaki potansiyelini, kongre 

turizmine elverişli alt yapısını yeterince de-
ğerlendiremiyoruz. Bunları öne çıkarmak, 
bu alanlarda yatırım yapmak gerekiyor. 
Ankara’nın Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Çu-
buk, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam 
ve Polatlı ilçelerindeki zengin termal su 
kaynakları sağlık turizmi açısından büyük 
önem taşıyor. Ankara’nın sahip olduğu bu 
zenginliğin sağlık turizminde ve seracılıkta 
değerlendirilmesi lazım. Bir sanayi, ticaret 
ve tarım kenti olan Ankara’yı liman kentlere 
bağlayacak demiryolunun ekonomimizi 
daha da geliştireceğine inanıyoruz.

"Tekstilde yer konusunda 
sıkıntı yaşanıyor"

Yurt dışına uçuşlar konusu gündem-
den hiç düşmeyecek bir konu. Geldiğimiz 
durumla yetinmeyeceğiz. Ankara’nın çevre-
sinde yarım günlük uçuşlarla varılabilecek 
34 ülke mevcut. Bu ülkelerin GSMH toplamı 
23 trilyon dolar. Ankara’dan bu ülkelere 
doğrudan ulaşabilir hale gelinceye kadar 
yurt dışı uçuşlar konusu bizim de günde-
mimizde yer alacak. 

Ankara’da tekstil üretimi yapan sanayi-
cilerimiz yer konusunda sıkıntı yaşıyorlar. 
Bu konuyu Sayın Başbakanımızı ziyaretimiz 
sırasında dile getirdik. Kendisinin talimatı 
üzerine TOKİ Başkanımız Ergün Turan ile bir 
araya geldik. TOKİ arazisi üzerine uzun vadeli 
ve uygun ödeme koşullarıyla sanayi tesisleri 
kurulması talebinde bulunduk. TOKİ Başka-
nımız da çok sıcak baktı, bu projenin TOKİ 
ve ATO iş birliğiyle hayata geçirilebileceğini 
söyledi. Konunun takipçisiyiz.

Ankara’da bir markalaşma iklimi yaratmak arzusundayız.
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MARKA KENT

“MARKA KENT OLMAK
İÇİN ÇEŞİTLİ PROJELER 
GELİŞTİRİYORUZ”
TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, “Ankara’da faaliyet gösteren 
sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere, kardeş kuruluşlarla 
gerçekleştirdiğimiz ortak platformlarda Ankara’nın Marka Kent 
olması yolunda çeşitli projeler içinde yer almaktayız” dedi.   

T OBB Yönetim Kurulu Sayman Üye-
si ve Ankara Ticaret Borsası Yö-
netim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, 
“Ankara’nın Marka Kent olması 

yolunda, Ankara Ticaret Borsası gerekli katkı-
yı sağlamaktadır. Çağdaş anlamda borsacılık 
yapmak üzere tüm alt yapı projelerini ta-
mamlayan Ankara Ticaret Borsası, bu haliyle 
ülkemizin önde gelen çağdaş borsaları için-
de ilk sıralarda yer almaktadır” diye konuştu. 
TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve An-
kara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Faik Yavuz, sorularımızı yanıtladı.

Marka Kent olma yolunda 
Ankara’nın önceliği ne olmalı? 

Ankara’nın ‘Marka Kent’ olması 
için Borsanız hangi çalışmaları 
yürütüyor?

Kısa zaman öncesine kadar Ankara bir 
memur ve bürokrat kenti olarak anılırdı. An-
cak aradan geçen süre içinde Ankara’nın 
tarım, sanayi ve hizmet kenti olduğu gerçeği 
ile karşı karşıya kaldık. Ankara kalkınma Ajan-
sı’nın son verilerine göre, Ankara ekonomisi-
nin yüzde 71’ini tarım oluşturmaktadır. Tarımı 
yüzde 25.7 ile sanayi ve yüzde 2.8 ile hizmet 
sektörü oluşturuyor. 

Ankara Türkiye nüfusunun yüzde 6.7’sini 
barındırıyor. Ankara özellikle genç nüfustan 
göç alıyor, göç veriyor. Her gün 500 bine 
yakın insan Ankara’dan gelip, geçiyor. Eğitim 

ve kültür kenti olarak da önemli bir konuma 
sahip. Bugün, Ankara’daki üniversitelerde 
yüksek öğrenim gören 208 bin gencimiz, 10 
bini aşkın akademisyen tarafından eğitiliyor.

Şimdi böylesine geniş bir yelpaze içinde, 
Ankara’nın, Marka Kent olması için birçok 
seçeneği bulunuyor. Ankara tarım ürünle-
riyle gerek ülkemizde gerekse uluslararası 
arenada birçok ürünüyle yer almaktadır. 
Ankara’nın, keçisi, tavşanı, armudu ve balı, 
Beypazarı’nın, gümüş el işçiliği ve kurusu, 
Çubuk’un keçisi, turşusu, Kızılcahamam’ı 
kaplıca turizmi, Şereflikoçhisar’ın tuz gölü 
ve tuzu, Ayaş’ın dutu, domatesi, yine kaplıca 
turizmi, Kalecik’in şarap ve üzümcülüğü, 
Bala’nın kirazı her biri tek tek marka olacak 
değerdedir. 

"Sanayileşme yolunda önemli 
aşamalar kat ettik”

Ancak tüm bunların yanı sıra, Ankara 
sanayileşme yolunda da önemli aşamalar 
kat etmiştir. Ankara, küçüklü büyüklü 13 
organize sanayi bölgesine sahiptir. Buralarda 
savunma sanayi başta olmak üzere, iğneden 
ipliğe her türlü sanayi ürünü üretilmektedir. 
ABD, Çin, Irak, Almanya ve İtalya başta ol-
mak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleş-
tirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında Ankara 
gerçek anlamda sanayi kenti durumundadır. 

Elbette ki tüm ekonomik panorama 
içinde Ankara’nın Marka Kent olması yolun-
da, Ankara Ticaret Borsası da gerekli katkıyı 
sağlamaktadır. Çağdaş anlamda borsacılık 
yapmak üzere tüm alt yapı projelerini ta-
mamlayan Ankara Ticaret Borsası, bu haliy-
le ülkemizin önde gelen çağdaş borsaları 
içinde ilk sıralarda yer almaktadır. Ankara’da 
faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları 
başta olmak üzere, kardeş kuruluşlarla ger-
çekleştirdiği ortak platformlarda Ankara’nın 
Marka Kent olması yolunda çeşitli projeler 
içinde yer almaktadır.   

Ankara’nın tarım ve hayvancılık 
potansiyelini değerlendirebilir 
misiniz?

Ankara’da, tarım ve hayvancılık yapı-
lan işletme sayısı 50 bin 515 olarak tespit 

Ankara’nın, Marka Kent 
olması için birçok seçeneği 

bulunuyor.
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edilmiştir. Yalnız hayvancılık yapılan işletme 
sayısı 2 bin 418 adettir. Toplam içinde payı 
yüzde 4.8’dir. Yalnız bitkisel üretim yapılan 
işletme sayısı 13 bin 897 olup toplam için-
deki payı yüzde 27.5’dir. Hayvansal ve bit-
kisel üretim yapan işletme sayısı 34 bin 197 
adettir, toplam içindeki yüzde 67.6 pay ile en 
büyük orana sahiptir. Su ürünleri ve avcılık 
işletmeleri sayısı 39’dur ve toplam içindeki 
payı yüzde 0.8 düzeyindedir. 

Ankara ilinin toplam yüzölçümü 2 mil-
yon 543 bin 700 hektardır. Tarım yapılan 
toplan alan 1 milyon 224 bin 170 hektar 
olup toplam içindeki payı yüzde 48.1’dir. 
Bunun içinde, sulu tarım yapılan alan 129 bin 
135 hektardır. Ankara sekiz üründe Türkiye 
birincisi, dört üründe Türkiye ikincisi ve dört 
üründe de Türkiye üçüncüsü durumundadır.

“Hayvancılık önemli bir yer tutuyor”
Üretim yelpazesi incelendiğinde ise 

önümüze şöyle bir tablo çıkmaktadır: "Üç 
milyon tonluk üretimiyle tarla ürünleri ilk 
sırada yer almaktadır. Bunu, 1 milyon ton 
ile sebze, 128 bin ton ile meyve, 4 bin tonla 
örtü altı üretim ve 62.3 milyon adetle süs 
bitkileri takip etmektedir".

Hayvancılık da Ankara tarımında önem-
li bir yer tutmaktadır. Ankara, bir milyonu 
aşkın küçük baş hayvan zenginliği ile ilk 
sırada yer almaktadır. Ankara’yı önemli bir 
tarım ve hayvancılık kenti durumuna geti-
ren nedenleri şöyle sıralamak mümkündür: 

1. Ülkemizin başkenti, ikinci büyük 
şehri, önemli bir ticaret merkezi olması ile 
coğrafi konumu nedeniyle üretilen tarım 
ürünlerinin işlenmesine ve pazarlanmasına 
imkân sağlaması, 

2. Türkiye genelinde kırmızı et üreti-

tarıma entegrasyonunun sağlanmış olması 
(özellikle seracılık için avantaj sağlıyor).

Borsanızın 2018 yılı projelerini 
öğrenebilir miyiz?

Ankara Ticaret Borsası, çağdaş bor-
sacılık anlamında gerçekleştirmesi gere-
ken tüm alt yapı tesislerini tamamlamış 
ve ülkemizde örnek borsacılık yapan bir 
kuruluş haline gelmiştir. Bundan sonra 
yapacağı çalışmalar önemli ölçüde mevcut 
tesislerini genişletme ve ihtiyaca cevap ve-
recek düzeyde tutmak olacaktır. Bu amaçla 
Ahiboz’da bulunan 30 bin tonluk silolara 
ek olarak 40 bin tonluk ilave yapılması 
planlanmıştır. Yine Ahiboz Hububat Termi-
nali içinde yer alan mülkiyeti üyelerimize 
ait olan yatay depoların tam kapasiteyle 
hizmet vermesi için gerekli yapısal deği-
şimlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmek-
tedir. ATB, 2016 yılı hububat sezonunda 
uygulamaya başladığı ve geçtiğimiz yıl 
da sürdürdüğü gibi, lisanslı depolarında 
Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ile üreti-
cilere verdiği hizmetleri yoğunlaştırarak 
sürdürmeyi hedeflemektedir. 

Yine; geçtiğimiz yıl içinde, İslam İşbirliği 
Teşkilatı (İSEDAK) Üyesi Ülkelerdeki Küçük Öl-
çekli Çiftçiler, Aile Çiftlikleri ve Kooperatifleri 
arasındaki Veri Tabanı Bilgi Ağı ve Web Sayfası 
Kurulması Projesi kapsamında hazırlanan iş-
birliği protokolü imzalanmış, projeyi 
yürütme görevi Ankara Ticaret 
Borsası’na verilmiş bulunmakta-
dır. Protokol kapsamında içinde 
bulunduğumuz yılda da projenin 
sürdürülmesine devam edilecektir.

Ankara sanayileşme 
yolunda da önemli 

aşamalar kat etti.

mine önemli katkıları olan büyükbaş ve 
küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin ekolojik 
açıdan uygun olması, 

3. İlin orta Anadolu'nun kuzeybatısında 
bulunan Kızılırmak ve Sakarya nehirlerinin 
kollarının oluşturduğu ovalarla kaplı olması, 

4. Nallıhan, Beypazarı, Ayaş, Kalecik il-
çelerinin mikroklima özelliği sebebi ile ürün 
çeşitliliğine elverişli olması, 

5. Tarıma dayalı sanayi, bilişim, savun-
ma sanayi, sağlık teknolojileri ve iş ve inşaat 
makineleri anahtar endüstrileri olması, 

6. Tarımda markalaşma potansiyeli olma-
sı (Beypazarı havucu, Ayaş domatesi ve dutu, 
Kalecik Karası üzümü, Kazan kavunu vb.) 

7. Ülke, hububat sektörünün yön ka-
zandığı ve ilk lisanslı depoculuğun başlamış 
olması, 

8. Meyve, sebze, hububat, soğan gibi 
tarım ürünlerinin geniş alanlarda yetiştiri-
liyor olması, 

9. Büyük ve küçük sulama projeleri, ba-
rajları, göletleri ve sulanabilir arazi potansi-
yelleriyle tarımsal alt yapısının güçlü olması, 

10. Ayaş, Kızılcahamam, Beypazarı ve 
Haymana ilçelerinin jeotermal kaynakları 
bakımından zengin olması ve bu kaynakların 


