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ANKARA’NIN TARİHÇESİ VE 
COĞRAFİ KONUMU

Ankara’nın kuruluş tarihi kesin ola-
rak bilinmemekle birlikte yapılan 
araştırmalar, bölgedeki yerleşme-
lerin insanlık tarihi kadar eski oldu-
ğunu, bölgenin birçok medeniyete 
beşiklik ettiğini ortaya koymaktadır. 
Belgelere dayanmamakla birlikte ilk 
adının Galatlar tarafından “Ankyra 
(Ancyra)” olarak verildiği ve zama-
nımıza kadar “Angora”, “Engürü” ve 
“Ankara” şeklinde değişime uğradığı 
tahmin edilmektedir.

Tarihi, Hitit devrine kadar takip edi-
lebilen Ankara; daha sonra sırasıyla 
Frigyalılar, Kimmerler, Persler, Lidya-
lılar, Makedonyalılar, Galatlar, Roma-
lılar ve Selçukluların hâkimiyetinde 
kalmıştır. 1354 yılında Orhan Ga-
zi’nin oğlu Süleyman Paşa tarafından 
Osmanlı topraklarına katılan Ankara; 
1902 yılında 5 sancak, 21 kazayı kap-
samakta iken 1924 tarihli Teşkilat-ı 
Esasiye Kanunu ile sancaklar kaldı-
rılmış, Ankara’ya bağlı olan Kayseri, 
Yozgat, Kırşehir ve Çorum Sancakla-
rına da ‘İl’ statüsü verilmiştir.

Temsil Kurulunun çalışmalarını yürüt-
mek için karargâh olarak seçtiği An-

kara’da 27 Aralık 1919’da büyük bir 
coşkuyla karşılanan Mustafa Kemal 
Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin te-
mellerini de burada atmıştır. 23 Nisan 
1920’de kurulan TBMM Hükûmetinin 
idare merkezi ilan edilen Ankara, 13 
Ekim 1923’te çıkarılan bir kanunla 
Türkiye’nin başkenti olmuştur.

ANITKABİR

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Büyük Önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ün 10 Kasım 1938 tarihinde 
ebediyete intikalinin ardından hatı-
rasının yaşatılması için bir anıt me-
zar yapılmasına karar verilmiştir. Ya-
rışmayı kazanan projenin inşaatına 
1944’te başlanmış ve 1953 yılında 
tamamlanmıştır. Atatürk’ün naaşı 
Etnografya Müzesindeki geçici kab-
rinden, Rasattepe adı verilen tepe-
de hazırlanan anıt mezara, “Anıt-
kabir”e nakledilmiştir. 4 bölümden 
oluşan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı 
Müzesi de Anıtkabir içinde yer al-
maktadır.

Başkent olduktan sonra, hızlı bir 
sosyal, ekonomik, siyasal, askeri ve 
kültürel gelişime sahne olan Anka-

ra; bugün, tüm sektörler itibariyle 
kalkınmış, ülkemizin ikinci büyük 
metropolü haline gelmiştir.

COĞRAFYA

İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatı-
sında, 39o 57’ kuzey enlemi ve 32o 

53’ doğu boylamı arasında bulunan 
Ankara’nın doğusunda Kırşehir ve 
Kırıkkale, batısında Bilecik-Eskişehir, 
kuzeyinde Çankırı, kuzeybatısında 
Bolu, güneyinde Konya ve Aksaray 
illeri yer almaktadır. 24.520 km²’lik 
yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümü 
içerisinde % 3,28’lik bir paya sahip-
tir. Rakımı, ortalama 871 metredir

İl geneli itibariyle 14 doğal göl, 11 
baraj gölü bulunmaktadır. Geniş 
arazi yapısı itibariyle güneyde step, 
kuzeyde ılıman ve yağışlı bir iklim 
tipinin görüldüğü Ankara’da genel 
olarak yaz ayları sıcak ve kurak, kış 
ayları soğuk ve az yağışlı karasal ik-
lim tipi görülmektedir.

Ankara
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SAYILARLA ANKARA

Nüfusu 5.503.985

Yüzölçümü 24.520 km2

İlçe Sayısı 25

Köy Sayısı 0

Tarım Alanı 1.182.726 hektar

Orman 
Alanı 441.242 hektar

Üniversite 
Sayısı 21

2018 Yılı 
İhracatı 7.672.747.000 dolar

2018 Yılı 
İthalatı 13.384.900.000 dolar

Hastane 
Sayısı 87

Yıllara Göre İlçe Nüfusları

İlçe Adı 2016 2017 2018
Akyurt 31.541 32.863 34.588

Altındağ 365.842 371.366 370.024
Ayaş 12.276 12.289 15.540
Bala 21.533 21.682 33.644

Beypazarı 50.431 48.476 48.274
Çamlıdere 6.483 7.389 15.148
Çankaya 919.119 921.999 920.890
Çubuk 87.603 90.063 89.046

Elmadağ 44.166 45.513 45.349
Etimesgut 542.752 566.500 570.727

Evren 2.784 2.753 3.606
Gölbaşı 123.681 130.363 134.378
Güdül 8.282 8.050 10.074

Haymana 28.127 27.277 45.931
Kalecik 50.746 52.079 53.522

Kahramankazan 13.251 12.897 13.450
Keçiören 903.565 917.759 909.787

Kızılcahamam 25.021 24.947 32.647
Mamak 625.083 637.935 647.252
Nallıhan 28.721 28.621 28.091
Polatlı 122.424 124.464 122.287

Pursaklar 137.808 142.317 143.055
Sincan 517.316 524.222 518.893

Şereflikoçhisar 33.420 33.599 34.202
Yenimahalle 644.543 659.603 663.580

İlimizin 25 
ilçesi, 26 
belediyesi, 
1.435 mahallesi 
bulunmaktadır.
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Ankara'da Turizm
Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğından işletme belgeli 183 konaklama 
tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerde 
13.059 oda, 703 süit, 76 engelli, 368 
apart olmak üzere toplam 14.206 oda 
ve 28.201 yatak mevcuttur.

İşletme belgeli 183 konaklama te-
sisinden 26 adet 5 yıldızlı, 52 adet 
4 yıldızlı, 55 adet 3 yıldızlı, 28 adet 
2 yıldızlı, 2 adet 1 yıldızlı, 1 adet 
apart, 14 adet özel belgeli, 1 adet 
pansiyon, 1 adet 2. sınıf motel ve 1 
adet oberj bulunmaktadır.

Yatırım belgeli 28 konaklama tesi-
sinde 2.060 oda, 62 süit, 20 engelli 
ve 280 apart olmak üzere toplam 
2.422 oda ve 4.084 yatak daha he-
deflenmektedir.

Ankara’da hâlen turizm işletme 
belgeli ve belediye belgeli olarak 
toplam 170 konaklama tesisinde 
11.848 yatak bulunmaktadır.

Ankara’da turistlere ve bölge hal-
kına hizmet sunan; Kızılcahamam 
Soğuksu Milli Parkı, Söğütözü, Çam-

koru, Beynam, Çubuk Karagöl, Bey-
pazarı Tekke Dağı, Beypazarı Eğriova 
ve Nallıhan Hoşebe Orman içi din-
lenme yeri bulunmaktadır.

TERMAL TURİZM

Ankara’nın Ayaş, Beypazarı, Çubuk, 
Güdül, Haymana, Kızılcahamam 
ve Polatlı ilçeleri termal kaynaklar 
bakımından oldukça zengindir. Je-
otermal kaynaklar ile ünlü Kızılca-
hamam, Haymana ve Ayaş ilçele-
rinde ise kaplıca turizmi gelişmiştir. 
Yatırımların doğru yönlendirilmesi 
halinde bu ilçeler, sağlık turizmi ve 
termal turizmde öne çıkacak ve tu-
rizm gelirleri artarak yeni istihdam 
alanları yaratılacaktır.

Termal turizm İşletme Belgeli 12 
konaklama tesisinde 1.627 oda ve 
3.498 yatak mevcuttur.

Belediye Belgeli 24 konaklama tesi-
sinde 2.049 oda 4.794 yatak mev-
cuttur.

KONGRE TURİZMİ KAPASİTESİ

On bin yıllık tarihi geçmişi ile, ulusal 
ve uluslararası siyasi trafiğin mer-
kezi olan Başkent Ankara, kongre 
turizmi açısından da büyük bir po-
tansiyele sahiptir.

Ankara, her çeşit konferans, kongre, 
toplantı, sergi ve fuarları kolay orga-

nize edebilecek donanıma ve bilgi 
birikimine sahiptir.

Ankara’da büyük çaplı organizas-
yonların adresi olan Congresium, 
gelişmiş mimarisi ile öne çıkıyor. Et-
kinlik ve organizasyonlara başarıyla 
ev sahipliği yapmak için tasarlanan 
merkez, “mükemmel” ve “devasa” 
kavramlarını buluşturan mimari es-
tetiği, gelişmiş teknolojik altyapı ile 
birleştiriyor. Her ihtiyaca cevap ve-
recek çözümlerle donatılan 80 bin 
metrekarelik kullanım alanı, 10 bin 
metrekarelik fuar ve sergi salonları 
ile dev organizasyonlara ev sahipli-
ği yapan Congresium, dünyanın ve 
Türkiye’nin dev seslerine sahne ol-
ması ile de dikkat çekiyor.

ATO-Congresium

Turizm işletme belgeli konakla-
ma tesislerindeki salon kapasitesi 
35.665 kişi, kamu ve sivil toplum 
kuruluşlarındaki salon kapasitesi 
28.239 kişi, inşaatı devam eden sa-
lonlar 4.093 kişi olup toplam 67.997 
kişidir.

Kızılcahamam Termal Haymana Termal

Nallıhan Kuş Cenneti
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Ülkemizde, ilk kez 1927 yılında ya-
pılan sanayi sayımına göre ilimizde 
mevcut 1.276 işyerinden 418’i bir 
kişilik, 413’ü ise 2-3 kişilik işgücüne 
sahip olup, bu işletmeler tarımsal ve 
hayvansal ürünleri işleyen işyerlerin-
den oluşmaktaydı. 1920-1940 yılları 
arasında Ankara Fişek Fabrikası, dö-
kümhaneler, imalathaneler ve silah 
fabrikaları; 1940’lı yıllardan sonra da 
hızlı nüfus artışı sebebiyle inşaat, ban-
kacılık, ticaret ve sigortacılık alanların-
da pek çok şirket kurulmuştur.

Ankara ilinde özel sektörün katma de-
ğer içindeki payı %85’in üzerindedir. 
İlin sanayisi genel olarak küçük ve orta 
ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. 
Bunların çoğu, savunma ve taşıt üre-
timi yapan büyük kuruluşların talep 
gösterdiği makine ve metal alanında 
üretim yapmaktadır, bunun ardından 
gıda ve tekstil sanayileri gelir. Üretim 
açısından en önemli sektörler, gıda 
(şeker, un, makarna, süt, içki), taşıt, 
makine (tarım araçları, taşıt, traktör), 
savunma, çimento ve dokumadır 
(yünlü dokuma, trikotaj, konfeksiyon). 
Ayrıca tarım ilaçları, mobilya, şekercilik 
ve matbaacılık da önemlidir. Savunma 
sanayi, yazılım ve elektronik sektörle-
rinde Ankara, Türkiye’de başta gelir.

Türkiye’nin başkenti, ikinci büyük nü-
fus bölgesi, ülkemizin her yerinden 

kolaylıkla ulaşılabilen bir kavşak nok-
tası, yabancı ülke temsilcilikleri mer-
kezi gibi özellikleri nedeniyle önemli 
bir konumda bulunan Ankara, aynı 
zamanda önemli bir sanayi, ticaret, 
turizm ve kongre turizmi merkezidir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında, 1925’te 
kurulan bira, 1926’da kurulan çi-
mento ve Elmadağ’da kurulan barut 
fabrikaları gibi çok az sayıda sanayi 
kuruluşu mevcutken, günümüzde 
sanayi kuruluşlarının sayısı hızla ar-
tarak büyük bir çeşitlilik kazanmış-
tır. İl sınırları içindeki makarna, un, 
bitkisel yağ, süt ürünleri, şeker gibi 
gıda sanayisine ilişkin kuruluşlarla; 
çimento, traktör, tarım alet ve ma-
kineleri, motor, boya, tuğla-kiremit 
ve orman ürünleri, mobilya, made-

ni eşya, dokuma mamulleri üreten 
sanayi kuruluşları ekonomiye ivme 
kazandırmaktadır. 

İlimizde 6 adet Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi (TGB) faaliyet göstermektedir.

İlimiz, sanayi alanında olduğu gibi 
ticari alanda da önemli bir konuma 
sahip olup, ülke ekonomisine büyük 
katkılar sağlamaktadır.

Türkiye’nin en büyük sivil toplum 
kuruluşlarından biri olan Esnaf ve 
Sanatkâr Odaları Birliğine bağlı 113 
meslek odasına kayıtlı faal üye sayısı 
ise 90.368’dir.

31.12.2018 tarihi itibariyle ilimizde-
ki ticaret odalarına kayıtlı; 28.517 
şahıs şirketi, 57 kolektif şirket, 

Üreten Ankara

Askeri Elektronik Sanayii (ASELSAN) Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ)

Faaliyet Hâlindeki Organize Sanayi Bölgeleri
Bölgenin Adı Alanı (ha) Parsel Sayısı Çalışan Kişi

Ankara Sanayi Odası I. OSB (Sincan) 1.000 331 23.296*
Ostim OSB 478 4.450 65.000
İvedik OSB 477 6.956 107.000

Başkent OSB 1.014 562 8.757
Polatlı OSB 302 90** 1.212

Anadolu OSB 398 231 1.602
Ankara Sanayi Odası II.- III. OSB 618,4 309 3.346

Polatlı Ticaret Odası OSB 424 128 0

Uzay ve Havacılık İhtisas OSB 723 132 0

TOPLAM 5.434 13.189 210.213
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Karayolu

İlimiz, coğrafi konumu itibari ile kara-
yolu bakımından ülkemizin merkezi 
konumundadır. Uluslararası E-89 ka-
rayolunun 83 km’lik bölümü, E-90 ka-
rayolunun 235 km’lik bölümü ve E-88 
karayolunun 38 km’lik kısmı Ankara il 
hudutları içinde bulunmaktadır.

Demiryolu

Ankara il hudutları içinde demiryo-
lu uzunluğu elektriksiz 101.101 m; 
elektrikli tek hatlı 99.523 m; 2,3,4 
hatlı 70.650 m; Sincan-Eskişehir il 
sınırı arası yaklaşık 168.000 m; çift 
hatlı hızlı tren olmak üzere toplam 
439.274 m ana hat bulunmaktadır.

Ayrıca, Ankara-İstanbul Hızlı Tren 
Projesi, mevcut hattan bağımsız 

533 km uzunluğunda 250 km/saat 
hıza uygun, tamamı elektrikli ve 
sinyalli yeni çift hatlı hızlı demiryolu 
yapımını içeriyor.

Raylı Toplu Taşıma Sistemi

Faal Hâldeki Toplu Taşıma Sistemleri

Ankara’nın nüfusunun artması so-
nucu giderek ağırlaşan kent içi trafik 
problemlerini azaltmak ve halkın, 
dünyanın büyük metropollerinde 
olduğu gibi çağdaş, hızlı ve güvenli 
bir toplu taşıma sistemine kavuştu-
rulması amacıyla 1989 yılında ciddi 
bir adım atılarak metronun temeli 
atılmıştır.

Metronun yapım çalışmalarına Kı-
zılay istasyonu inşaatının Temmuz 
1991’de Kızılay Meydanı’nın trafiğe 

kapatılmasıyla başlanmıştır. Temmuz 
1992’de Kızılay tekrar trafiğe açılmış, 
bu tarihten itibaren Kızılay ortak is-
tasyonu çalışmaları yerin altından 
sürdürülmüştür. ANKARAY’da kul-
lanılan vagonların üretimi İtalya’da 
hat ekipmanları, elektromekanik do-
nanımlarının üretimi ise Almanya’da 
yapılmıştır. Ağustos 1996’da hizmete 
giren 8.527 m uzunluğundaki hafif 
raylı toplu taşıma sistemi ANKARAY 
ile 2018 yılında günde ortalama 
102.156 yolcu taşınmıştır.

22.777 anonim şirket, 69.283 limited şirket, 1.258 kooperatif 
şirketi, 187 adet yabancı şirket şubesi ve 1.031 dernek iktisadi 
işletme, 36 adet diğer olmak üzere toplam 120.143 şirket bulun-
maktadır.

Yıllar İtibariyle İhracat

İlimizde, cari fiyatlarla 13.384.900 (1.000$) tutarında ithalat (Ülke 
ithalatının %6’sı), 7.672.747 (1.000$) tutarında da ihracat (Ülke ih-
racatının %4,6’sı) gerçekleştirilmiştir. İlimizde ihracatın ithalatı kar-
şılama oranı % 57,32 olarak gerçekleşmiştir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ Kuruluş Yılı Alan Dekar Toplam işyeri Dolu İşyeri Çalışan Sayısı Doluluk Oranı

1 ODTÜ TGB 2003 1.294 479 466 6.984 97,3%

2 Ankara TGB (Bilkent Üniversitesi) 2002 392 290 282 3.613 97,2%

3 Hacettepe Üniversitesi TGB 2003 2.530 299 231 3.025 77,3%

4 Gazi Teknopark TGB 2008 58 125 118 1.125 94,4%

5 Ankara Üniversitesi TGB 2009 138 151 133 698 88,1%

6 Ankara Teknopark TGB (İvedik) 2014 76 307 273 1.013 88,9%

 TOPLAM  4.488 1.651 1.503 16.458 91,0%

Dış Ticaret

Yılı  İhracat 
(1.000$)

İthalat 
(1.000$)

İhracatın 
İthalatı 

Karşılama 
Oranı (%)

2016 6.237.181 10.734.309 58,10

2017 6.591.461 12.694.700 51,92

2018 7.672.747 13.384.900 57,32

Yolların Kesiştiği Ulaşımın Merkezi Başkent
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Kızılay-Batıkent arasındaki 14.661 
metrelik güzergahta çalışacak olan 
Ankara metrosunun yapım çalışma-
larına ise Nisan 1993’te başlanmış 
ve metro 1997 yılının sonunda işlet-
meye açılmıştır.

Ankara metrosunun 2. aşaması olan 
16.590 m hat uzunluğunda 11 adet is-
tasyondan oluşan Kızılay-Çayyolu hattı 
13 Mart 2014 tarihinde; 3. aşaması 
olan 15.360 m hat uzunluğunda 11 
adet istasyondan oluşan Batıkent-Sin-
can-Törekent hattı 12 Şubat 2014 
tarihinde ve 4. aşaması olan 9.220 m 
hat uzunluğunda 9 adet istasyondan 
oluşan Anadolu-Keçiören hattı 5 Ocak 
2017 tarihinde hizmete girmiştir.

Ankara metrosunda (M1, M2, M3, 
M4) 2018 yılında günde ortalama 
276.986 yolcu taşınmıştır.

Raylı Sistemlerde 2018 yılında 
toplam 264.777 sefer yapılarak 
138.386.721 yolcu taşınmıştır.

Kablolu Toplu Taşıma Sistemleri

Yapım çalışmasına 21.05.2013 tari-
hinde başlanan ve Yenimahalle metro 
istasyonu ile Şentepe arasında hizmet 
veren, Türkiye’de gerçek anlamda 
toplu taşıma amaçlı Yenimahalle - 
Şentepe teleferik hattı; yerden ortala-
ma 5,5 m yükseklikte, yürüyen merdi-
ven ve asansörlü 4 istasyonlu, 24 adet 
ana taşıyıcı direkli, içinde kamera ve 
müzik yayını bulunan, istasyonlarda 
koltuktan ısıtmalı, 106 adet onar kişi-
lik taşıma kabinli, 3.257 metrelik kab-
lolu hattan oluşmaktadır.

Yenimahalle - Şentepe teleferik sis-
temi 20 Mayıs 2015’te hizmete gir-
miştir.

Teleferikle 2018 yılında toplam 
9.941 sefer yapılarak 2.990.405 yol-
cu taşınmıştır.

Otobüs ve Toplu Taşıma Sistemi

Başkent Ankara’da otobüs ile kent 
içi toplu taşıma hizmeti, 5 adet 
bölgeye bağlı 50 hareket nokta-
sından yönlendirilen uzunlukları 
toplamı 15.295 km olan 343 hatta 
günlük ortalama 1.128 (iş günle-
rinde servise verilen günlük ortala-
ma araç sayısı 1.331 adettir.) adet 
otobüs ile gerçekleştirilmektedir. 
Ankara’da, 2018 yılında toplu taşı-
mada kullanılan faal otobüs sayısı 
1.553’tür.

2018 Aralık sonu itibariyle 
2.739.998 servis yapılarak toplam 
215.854.581 kişiye toplu taşıma 
hizmeti sunulmuştur.

Havayolu

İlimizdeki tek sivil havalimanı 1955 
yılında işletmeye açılan Esenbo-
ğa Havalimanıdır. Uluslararası ve 
iç hatlarda çalışan uçaklara hizmet 
verilmekte olan Havalimanı, Anka-
ra’nın kuzey doğusunda, şehir mer-
kezine 28 km uzaklıkta, 11.675.179 
m² lik alan üzerine kurulmuş olup, 
17 km uzunluğunda fiziki engel (tel 
örgü) ile çevrilidir. İlimizin uluslara-
rası alanda dışa açılan tek resmi ka-
pısı konumundadır.

Tarifeli iç-dış hat ve charter sefer-
lerinin yapıldığı Esenboğa Hava-
limanı terminalinin 182.000 m² 
toplam alanı, 108.000 m2 kapalı 
otoparkı, 12.845 m2 açık otoparkı 
bulunmakta olup, yolcu kapasitesi 
10.000.000 yolcu/yıldır. Limanımız-
da toplam 108 adet uçak park yeri 
bulunmaktadır. Havalimanında res-
mi ve özel kuruluşça istihdam edi-
len personel sayısı yaklaşık 7.311 
civarındadır.
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2018 Aralık sonu itibariyle; Anka-
ra il sınırları içerisinde Kültür ve 
Turizm Bakanlığına bağlı 7 resmi, 
TBMM’ye bağlı 1, Genel Kurmay 
Başkanlığı ve Milli Savunma Ba-
kanlığına bağlı 9; askeri, üniversite, 
belediye gibi diğer kamu kuruluşla-
rına ve özel kişi ve kurumlara ait 41 
özel olmak üzere toplam 58 müze 
bulunmaktadır.

Ankara Devlet Resim Heykel Mü-
zesi bünyesinde, daimi sergilerin 

YATIRIMLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI

2018 yılı projelerinin sektörlere göre dağılımı, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sıra 
No

SEKTÖRÜN
A D I 

PROJE
SAYISI

PROJE 
(KEŞİF) BEDELİ

FİİLİ
ÖDENEK

DÖNEM SONUNA KADAR
NAKDÎ HARCAMA

1 TARIM 109 506.203.217 124.404.227 116.723.991

2 ENERJİ 40 339.253.000 50.077.000 46.758.639

3 ULAŞTIRMA 109 12.053.155.172 2.158.862.414 2.221.278.477

4 TURİZM 68 607.228.095 173.021.268 268.531.659

5 EĞİTİM 377 8.240.941.561 2.035.651.770 2.118.671.605

6 SAĞLIK 85 4.761.034.113 368.836.193 220.043.823

7 MADENCİLİK 7 85.214.000 21.690.000 19.405.392

8 D.K. H. 583 9.917.006.846 6.060.936.060 2.497.959.214

 TOPLA M 1.378 36.510.036.004 10.993.478.932 7.509.372.800

Kültür ve Medeniyet Şehri Ankara

Müzelerin Toplam Eser ve Ziyaretçi Sayıları

Müzenin-Ören Yerinin Adı
Eser Sayısı

Toplam Ziyaretçi Sayısı
Teşhir Depo Toplam

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü 5.103 189.361 194.464 242.685

Gordion Müzesi 753 1.695 2.448 41.642

Roma Hamamı Ören Yeri 885 - 885 4.358

Etnografya Müzesi Müdürlüğü 2.271 25.911 28.182 88.631

Cumhuriyet Müzesi Müdürlüğü 154 2.121 2.275 393.765

Kurtuluş Savaşı Müzesi ( I.Meclis ) 524 1.246 1.770 395.029

Genel Toplam 9.690 220.334 230.024 1.166.110

Anadolu Medeniyetler Müzesi
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Anadolu Medeniyetler Müzesi

Gordion Müzesi / Büyük Tümülüs

Etnografya Müzesi

Cumhuriyet Müzesi

Anadolu Medeniyetler Müzesi

Gordion Müzesi / Tümülüsler

Etnografya Müzesi

Resim Heykel Müzesi
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teşhir edildiği altı adet salon, deği-
şen sergilerin açıldığı üç adet galeri 
salonu, resim, heykel, seramik, fo-
toğraf ve restorasyon atölyeleri ile 
plastik sanatlar ihtisas kütüphanesi 
ve 426 kişilik konser salonu bulu-
nuyor.

Roma Hamamı

Roma Hamamı, Ulus Meydanı’ndan 
Yıldırım Beyazıt Meydanı’na uzanan 
Çankırı Caddesi üzerinde, Ulus’tan 
itibaren yaklaşık 400 metre uzak-
lıkta, yolun batısında, caddeden 2,5 

metre kadar yükseklikteki bir plato 
üzerinde bulunmaktadır.

Hamamın bulunduğu bu yüksek 
alanın bir höyük olduğu bilinmek-
tedir. Burada Prof. Dr. Remzi Oğuz 
Arık tarafından 1937 yılında ka-
zılar yapılmış olup, höyüğün Frig 
ve Roma devri katları ortaya çı-
karılmıştır. Höyükte yapılan kazı-
lar 1938-1939 yıllarında Müzeler 
Müdürü Hamit Z. Koşay’ın neza-
retinde sürdürülmüştür. Bu kazılar 
sonucunda ortaya çıkan hamam 
binası, 1939-1943 yıllarında yapı-
lan kazılarla da bütünüyle ortaya 
çıkarılmıştır. Bu dönemdeki kazıları 
Türk Tarih Kurumunun destekleriy-
le, yine Hamit Z. Koşay’ın bilimsel 
başkanlığında Arkeolog Necati Do-
lunay yönetmiştir. Kazının mimari 
buluntularını Arkeolog Mahmut 
Akok değerlendirmiş ve daha sonra 
rekonstrüksiyon planlarını çizerek 
kısmen de restorasyon çalışmaları-
nı başlatmıştır.

Bugün Roma Hamamı olarak adlan-
dırılan bu ören yerinin bir höyük ol-
duğu, aşağıdan yukarıya doğru Frig, 
Roma, kısmen de Bizans, Selçuklu 
ve Osmanlı dönemlerinde yerleşim 
gördüğü anlaşılmıştır.

Eskilerin Çankırıkapı dedikleri bu 
ören yerinde, bugün görebildiğimiz 
Roma Çağı binaları arasında iki ayrı 
tesis ile karşılaşmaktayız.

Milli Kütüphane

Milli Kütüphane’de yer alan 2 adet 
konferans salonu ve 300 metrekare-
lik sergi salonu, kültürü ve sanatı bir 
araya getiriyor. Salonlar, kamu ku-
rum ve kuruluşları ile özel ve tüzel 
kişilerin etkinlikleri için tahsis edile-
biliyor. 385 kişi kapasiteli konferans 
salonu, 120 kişi kapasiteli Yunus 
Emre Toplantı Salonu ve 300 met-
rekarelik sergi salonu ziyaretçilere 
hizmet veriyor.

Sanatsal ve Kültürel Tesisler

Tesis Adı Salon Sayısı/Adet Koltuk Sayısı

Kültür Merkezi (AKM-Hipodrom) 1 230

Devlet Opera ve Balesi 3 1.817

Devlet Tiyatrosu 13 4.005

Özel Tiyatro 6 725

Belediye Tiyatrosu 33 14.371

Sinema 29 -

Sinema Salonu 226 31.050

Toplam 311 52.198 
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Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti 
olan ilimiz Ankara, 5,5 milyonu aşan 
nüfusuyla Türkiye’nin en kalaba-
lık ikinci kentidir. Tarımsal veriler, 
Türkiye’nin başkenti olan ilimizin 
tarımın da başkenti olduğunu or-
taya koymaktadır. İlimiz yaklaşık 12 
milyon dekarlık tarım alanıyla Kon-
ya’dan sonra en fazla tarım alanına 
sahip ikinci il konumundadır.

Ülkemizin coğrafi yapısı dikkate alın-
dığında önemli bir tarım şehri ola-
rak ön sıralarda yer alan ilimiz, işlet-
me ölçeği açısından incelendiğinde 
de önemli bir tarım şehri olduğunu 
ortaya koymaktadır. Ankara ilimizde 
işletme başına düşen tarımsal arazi 
miktarı 150 dekarı geçerken, işlet-
me başına düşen sığır sayısı 29 baş, 
koyun sayısı da 164 baştır. Kanatlı 
işletme ölçeği açısından da 32 bin 
adedi aşan ilimiz, bu alanda da son 
yıllarda önemli mesafe katetmiştir.

Bitkisel üretim açısından ülkemizin 
önde gelen illerinden olan ilimiz, ge-
rek büyükbaş gerek küçükbaş hay-
vancılık açısından da önemli bir yere 
sahiptir. TÜİK verilerine göre 538.755 
büyükbaş hayvan varlığıyla ülkemiz-
de beşinci sırada yer alan ilimiz, kü-
çükbaş hayvan varlığı bakımından da 
önde gelen iller arasında yer almak-
tadır.  1.6 milyona yaklaşan küçükbaş 
hayvan varlığıyla dikkat çeken ilimiz, 
merinos ırkı koyun sayısı bakımından 
Türkiye’de birinci sıradadır. Küçükbaş 
hayvan varlığından söz ederken An-
kara’yla özdeşleşen tiftik keçisine de 
değinmek gerekmektedir. Tiftik keçisi 
ve tiftik üretimi konusunda ilimiz Tür-
kiye’de ilk sırada yer almaktadır. 

Sahip olduğu coğrafi şartlar ve iklim 
şartları dolayısıyla ilimiz, geniş bir 
ürün desenine sahiptir. TÜİK’in açık-
ladığı 2018 yılı bitkisel üretim verileri 
de Ankara’nın tarımsal üretimdeki 
başarısını ortaya koyuyor. Bu verile-

re göre Ankara, yedi üründe Türkiye 
birincisi, on üründe Türkiye ikincisi, 
üç üründe de Türkiye üçüncüsü du-
rumundadır. Kuru soğan, taze soğan, 
marul (aysberg), bal kabağı, yer el-
ması, turp (bayır) ve iğde üretiminde 
Türkiye birincisi olan Ankara, buğ-
day, arpa, havuç, nohut, ıspanak, yu-
laf, marul (göbekli), kimyon, aspir, fiğ 
(adidane) üretiminde Türkiye ikinci-
si, ayçiçeği (çerezlik), turp (kırmızı), 
nane üretiminde de Türkiye üçüncü-
sü durumunda bulunuyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi An-
kara tarım alanı bakımından Türki-
ye’de ikinci büyük ildir. Bu büyüklük, 
iklim ve toprak yapısıyla Ankara ta-
rım alanında çok büyük bir potansi-
yele sahiptir. 

İlimizde Kırsal Kalkınma Yatırımlarını 
Destekleme Projesi ile tarım sektörü-
nün en büyük sorunu olan işleme ve 
pazarlama sorununa da el atılarak, bu 
kapsamda hibe desteği sağlanmıştır.

Ankara, coğrafi yapısı ve iklim özelli-
ğine bağlı olarak, yalnızca bu bölgede 
yetişen çeşitli hayvan ve bitkilerden 
oluşan bir zenginliğe sahiptir. Ankara 
çiğdemi ve sevgi çiçeği gibi endemik 
bitkiler ile Ankara kedisi, Ankara tav-
şanı, Ankara (tiftik) keçisi gibi hayvan-
lar da bu çeşitliliğin örneklerindendir. 

Bazı Tarım ve Hayvancılık Verileri
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Ankara Ulus Erbakan Meydanı’nda yer alan Melike Ha-
tun Camisi 27 Ekim 2017 yılında ibadete açıldı.  Osmanlı 
mimarisiyle inşa edilen ve aynı anda 7 bin kişinin ibadet 

edebildiği Cami, 3 bin 600 metrekare alanı kapsıyor. Ca-
minin altında, bin kişilik kongre salonu, fuaye alanı ve 
otopark bulunuyor.

100 yıl öncesinin köy hayatı Ankara’da Altınköy ile ye-
niden yaşanmaya başlandı.1930’larda, 40’larda, 50’li-
lerde Anadolu’nun bir köyünde ne varsa, bu köyde de 
hepsi var. Hatta daha fazlası var.

Altınköy’ün kapısı, camisi, çamaşırhanesi, okulu, bakka-
lı,  köy evleri, yel ve su değirmeni, asma köprüsü, köy kah-
vesi köyün içindeki yerini aldı.  Ancak burası yaşayan bir 
açık hava müzesi. Bu yüzden de köyün özellikleri bununla 
sınırlı değil. Bu köyde koyunlar, kuzular, inekler, öküzler, 
atlar, eşekler, köpekler, kediler, kuşlar, geyikler, ceylanlar, 

arılar, horozlar, tavuklar da var. Bu köyde buğday tarlası, 
sebze, meyve tarlaları, meyve ağaçları, ahırlar, kümesler, 
at ve öküz arabası da var. Bu köyde süt, yoğurt, tereyağ, 
peynir, yumurta, un, ekmek, domates, salatalık, kara la-
hana, marul, roka, semizotu, ıspanak, brokoli, patlıcan, 
kabak, fasulye  de var. Bu köyde nalbant, kalaycı, doku-
macı, demirci, değirmenci, köy bekçisi, köy muhtarı, kah-
veci, bakkal, seyis de var. Bu köyde 100 yıl öncesine ait 
eşyalar da var. Tırmık, anadut, dirgen, dibek, soku, tokaç,  
havan, el değirmeni, hereni, kuşhane, iği, çotra, sarım ta-
rağı, futun, kulaklı sandık, keşkek tokmağı, sıyırgı da var.

Melike Hatun Cami

Altınköy
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Wonderland Eurasia  (Ankapark)

Ankapark, Wonderland Eurasia ola-
rak Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Atatürk Orman Çiftli-
ği (AOÇ) arazisine yapıldı. Asya ve 
Avrupa'nın en büyük tema parkı 
olan Wonderland Eurasia 1 milyon 
300 bin metrekarelik alanda yaz ve 
kış konseptine uygun olarak tasar-
lanmıştır. Eğlencenin yeni merkezi 
Wonderland Eurasia sadece Anka-
ra’nın değil Türkiye’nin en önemli 
turist çekim merkezlerinde biri ola-
caktır. Teknolojinin en son örnekle-
rinin kullanıldığı Ankapark’a yıllık 5 
milyon yerli ve yabancı turistin gel-
mesi hedeflenmektedir.

Gençlik Parkı

Gençlik Parkı Ankara’nın tarihi park-
larından biridir. Cumhuriyetin ilk 
yıllarında bataklıklarla kaplı olan 28 
hektar büyüklüğündeki araziye ku-
rulmuştur. Parkın inşaatına 1936 yı-
lında başlandı. 19 Mayıs 1943 günü 
hizmete açıldı. 1951 yılında gösteri 
için gelen İtalyan lunaparkının benze-
ri Gençlik Parkı içinde kuruldu. 1957 
yılında TCDD tarafından parkı dolaşan 

iki minyatür tren işletilmeye başlandı. 
Daha sonra park içerisinde nikah salo-
nu kuruldu. Parkın içinde etrafı geniş 
yeşil alanlarla kaplı, önceden kayıkla 
gezilebilen, geniş bir havuz bulun-
maktaydı. 1960’lı yılların başına kadar 
havuzda su sporları yapılıp, konserler 
verilmekteydi. Ayrıca havuz çevre-
sindeki aile gazinolarında dönemin 
en ünlü Türk sanat müziği solistleri 
program yapmaktaydı. 1980’li yılla-
rın başında minyatür trenler kaldırıldı 
ve bu dönemden sonra halkın ilgisini 

giderek kaybeden park, günümüzde 
yenilenerek 30 Ağustos 2009’da Za-
fer Bayramı’nı müteakiben, önemli 
bir eğlence ve dilenme mekanı olarak 
tekrar halkın hizmetine açıldı.

Ankara'da Eğlence Zirve Yapıyor
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Ankara Kültürü

80 Katlı Baklava

Etli Göveç

Yarımca

Bazlama

Yaprak Sarması

Ankara Tava

Hünkar Beğendi

Höşmerim
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Ankara Yenimahalle Etlik Şehir 
Hastanesi (3.577 Yataklı)

Proje içeriğinde;

• 694 Yataklı Genel Hastane,

• 364 Yataklı Kalp Damar Hastalık-
ları Hastanesi,

• 478 Yataklı Ortopedi ve Nöroloji 
Hastanesi,

• 540 Yataklı Kadın Doğum Hasta-
nesi,

• 513 Yataklı Çocuk Hastanesi,

• 554 Yataklı Onkoloji,

• 300 Yataklı Rehabilitasyon Has-
tanesi,

• 24 Yataklı Yanık Tedavi,

• 10 Yataklı İyot Tedavi,

• 100 Yataklı Yüksek Güvenlikli Psi-
kiyatri Hastanesi bulunmaktadır.

• 1.137.620 m² arsa üzerinde,

• 1.114.620 m² kapalı alana sa-
hiptir.

• Fiziki gerçekleşmesi % 68’dir.

Ankara-Çankaya Bilkent 
Kampüsü (3.704 Yataklı)

Proje içeriğinde;

• 562 Yataklı Genel Hastane,
• 441 Yataklı Kalp Damar Hastanesi,
• 507 Yataklı Ortopedi ve Nöroloji 

Hastanesi,
• 564 Yataklı Kadın Doğum Hasta-

nesi,
• 580 Yataklı Çocuk Hastanesi,
• 588 Yataklı Onkoloji Hastanesi,
• 62 Yataklı Ana Hastane,
• 300 Yataklı Rehabilitasyon Has-

tanesi,
• 100 Yataklı YGAP,
• Tıbbi Gözlem Kliniği,
• Sağlık Bakanlığı Hizmet Binası 

bulunmaktadır.

Türkiye’nin başkenti Ankara, sağlığın 
da başkenti olmak için kurumsal ve 
kurumlar arası işbirliği çalışmalarını 
kararlılıkla yürütmektedir. Sağlığın baş-
kenti olmak adına dünyanın en büyük 
ilk beş hastanesinden ikisi, Ankara Şe-
hir Hastanesi ve Etlik Entegre Sağlık 
Kampüsü, Ankara’da yer almaktadır.

Bilkent Şehir Hastanesi (Sağlık 
Bakanlığı Yerleşkesi)

Ankara Şehir Hastanesi, dünyanın tek 
seferde inşa edilen en büyük, en mo-
dern ve sahip olduğu yatak kapasitesi 
ile de dünyanın üçüncü büyük sağlık 
kampüsüdür. Anılan hastanelerde, 
tıbbi etik ve ilkelerden ödün verme-
den, bilimsel ve teknolojik gelişmeler 
ışığında, kendini yenileyen, hasta ve 
çalışan güvenliğini ön planda tutan, 
hasta ve çalışan haklarına saygılı, çev-
reye duyarlı, gelişmiş sağlık teknoloji-
leriyle kaliteli, kesintisiz, güvenilir hiz-
met anlayışı ile ulusal ve uluslararası 
platformda sağlık hizmeti sunulması 
amaçlanmıştır. Türkiye, Asya ve Avru-
pa kıtalarının arasında ulaşımı kolay 
ve ekonomik bir konumda yer almak-
tadır. Konumu sayesinde sağlık turiz-
mi ile bölgenin merkezi olma yolunda 
güçlü bir ülke, ilimiz ise bu konuda ör-
nek bir ildir. Hemen hemen dünyanın 
dört bir tarafından dertlerine derman 
bulmak için gelen hastalar, benzer 
kalite ve konfordaki sağlık hizmetini; 
otel konforunda, ileri teknolojik alt 
yapı ile maliyet avantajlı olarak alabil-
mektedir.

Sağlığın Başkenti Ankara


