SİNCAN’ IN KENTLEŞME ÖZELLİKLERİ
The Urbanisation Characteristics o f The Sincan Village
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ÖZ
Türkiye’de kentleşme olgusu 1950’ li yıllardan itibaren önem kazanmıştır.
Nitekim, 1960 yılında 10 000 ve daha fazla nüfuslu yerleşmelerimizin sayısı
148 iken 1985 yılında bu rakam 364’e çıkmış, yani 2,5 kat artmıştır. Belirli
bir altyapı olmadan kentleşmenin bu denli hızlı olması sağlıksız kentleşme ve
çevre sorunlarına yolaçmıştır. Kentleşme ve sorunlarının büyük boyutlara ulaş
ması, anakentle ilişkili yerleşme birimlerinin doğmasına neden olmuştur ki;
çalışmamızın konusunu oluşturan Sincan’da Ankara’ nın batısında bulunan bir
uydukenttir. Ankara’ nın başkent olma özelliğinin sonucu hızla gelişmesi çev
resinde de etkisini göstermiştir. Bu durum, 1955 yılında 2281 nüfuslu bir yer
leşme olan Sincan’a da yansımıştır. Günümüzde ise Sincan, Ankara’ nın bir ilçesi
olup 50 869 nüfusu vardır. 1975 yılında Ankara ile Sincan arasında elektrikli
tren seferleri başlamıştır. Bunun sonucu Ankara-Sincan arasında ulaşım prob
lemi ortadan kalkmıştır. Ankara’ nın üç tarafının dağlarla çevrili olması, ken
ti zorunlu olarak batıya doğru gelişmeye yöneltmiştir. Batıda, ulaşım kolaylığı
olan Sincan yerleşme açısından tercih edilen bir kesimde yeralmaktadır. Gü
nümüzde, eski yerleşme çekirdeği etrafında yeniden gelişen Sincan’ ın gelecekte,
yerleşme açısından elverişli bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz.
ABSTRACT

As known, in Turkey, urbanization has been started around 1950’s. After
this time the big cities, such as Ankara, İstanbul, İzmir and Adana improved
and grown at every direction related to it’ s industrial and economical points.
As a resuld o f this, as it can be seen all over the world some small towns has
been established around these big cities.
Sincan is one o f those small towns placed on north-west o f Ankara. At the
beginning Sincan was a separate town, but with economical, industrial, tran
sportation improvements and geographical pozition made it as a part o f Anka
ra. That’ s why Sincan is known as the “ slave town of Ankara” .
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Sincan was a very small village around 1955. In about 1975 the regular
train service began between Ankara and Sincan. Since everything was inexpen
sive in this town compared to Ankara and transportation problems were sol
ved, people moved from Ankara to Sincan, then the town started to growing
to the north.
West of Ankara, which is the direction to Sincan, many factories and work
shop have been established. This prevents Ankara from growing in the Sincan
direction and vice consequently versa. There is no more improvement in the
west-east direction for Sincan. However it looks, because of the new apartment
blocks, under construction, the town will not have the chance to go further
in the directions north and south.
Since Ankara surroundet by 3 big mountain, İdris, Hüseyingazi, Elmadağ
mountain, there is ony one direction to grow, which is north-west. Consequ
ently for good urbanization Ankara will grown at this direction in the future.
So Sincan will be just a region o f Ankara, instead a “ slave town” .
GİRİŞ

Çağdaş bir toplumu karakterize eden en önemli özellikler sanayileşme ve
kentleşmedir. Gelişmiş bir toplum olarak kabul edilen batı ülkelerini ekono
mik düzey, kültür seviyesi, sosyal yaşam tarzları açısından inceleyecek olur
sak bu ülkelerin sanayileşme ve kentleşme açısından ileri bir seviyede oldukları
görülür. Nitekim, gelişmiş ülkelerde kentleşme düzeyinin % 65’den fazla ol
masına karşın, gelişmekte olan ülkelerde bu oran % 20-65, az gelişmiş ülke
lerde ise % 20’den azdır.
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kentleşme hareketinin geç başla
masına rağmen, kentleşme hızları bugün oldukça fazladır ve bu durum “ hız
lı” , “ aşırı” , “ çarpık” , “ sağlıksız” kentleşme olarak isimlendirilmektedir.
Günümüzün gelişmiş ülkelerinde ise kentleşme hareketleri 1850 yılından sonra
önem kazanmış ve bugün büyük boyutlara ulaşmıştır. Dünyadaki büyük kent
lerin dağılımını gösteren bir haritayı inceleyecek olursak gelişmiş ülkelerdeki
bazı büyük kentlerin “ Metropoliten Kent” boyutuna ulaştıkları görülür. Kent
leşmenin bu derece büyük boyutlara ulaşması onunla ilgili, bazı yeni kavram
ların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu kavramlardan birisi de “ Uydukent”
dir (Bu kavram çeşitli ülkelerin coğrafi ve sosyal niteliklerine göre değişik isim
ler almaktadır. Örneğin İngiltere’de uydukent’ in diğer bir adı “ Bahçeli Kent’ ’dir). Ingilizler Ebenezer Hovard tarafından ortaya atılan “ Garden City”
(Bahçeli Kent) düşüncesini ülkelerinde başarı ile uygulayarak yaymışlardır. Uydukentlerin kurulmasındaki amaç büyük şehirlerin yükünü hafifletmek, kent
leşmenin düzenli bir şekilde gelişmesini sağlamak, nüfusun bir yerde
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yoğunlaşmasının getireceği ekonomik-toplumsal-stratejik sakıncaları ortadan
kaldırmak ve ekonomik durgunluk içerisinde bulunan bölgelerin bu durum
dan kurtulmasını sağlamaktır.
Ülkemizde de uydukent ve köy-kentlere ilişkin çeşitli tanımlar-çalışmalar
yapılmaktadır. Nitekim, R. KELEŞ’ in kitabında da uydukentlerin çeşitli ta
nımlarına yer verilmektedir. Yazarın İngiltere’den aldığı tanıma göre
Kentlerin içerisinde ve çevresinde plânsız bir şekilde türeyen ve genellikle ken
dilerine yeterlilik özelliği bulunmayan, ekonomik ve toplumsal gereksinimle
ri bakımından bağlı bulundukları anakente dayanan topluluklara uydukent
adı verilmektedir. Uydukentlerde yaşayanlar gündüzleri çalışmak ve alışveriş
yapmak için bağlı bulundukları anakentin merkezine giderler ve akşamları
geri dönerler. Anakent ile uydukent arasındaki bağlantıyı, otobüs, tren, met
ro, dolmuş gibi kitlesel ulaşım araçları ile özel taşıtlar sağlar” (R. Keleş. 1984).
Türkiye’de kentleşme olgusu özellikle son 30-35 yıl içerisinde büyük önem
kazanmıştır. Kentleşme ile uğraşan çeşitli yazarlar (F. Yavuz, 1952 ve R. Ke
leş 1961) yapmış oldukları çalışmalarla yurdumuzun 1950 yılından sonra hız
lı bir kentleşme süreci içine girdiğini ifade etmişlerdir. Nitekim, 1927 yılında
kentleşme düzeyimiz % 24,2 iken, 1950 yılında % 25,0 1970 yılında % 38,5
ve 1985 yılında % 53,0’a ulaşmıştır (Devlet İstatistik Enstitüsü, 1987).
Ülkemizde kentleşme, coğrafi bölgelerimizin ekonomik ve sosyal özellik
lerine göre değişiklik gösterir. Örneğin, Ankara-İstanbul-İzmir gibi büyük kent
lerim izin ekonomik yönden de nisbeten gelişmiş bölgelerimiz olan
Marmara-Ege-İç Anadolu bölgelerimizde bulunmaları bir tesadüf değildir.
Bazı kentlerimizin aşırı gelişmesi sonucu, bu kentlerimizin etrafında uydukentler kurulmaya başlamıştır. Çalışmamızın konusunu oluşturan Sincan
da Ankara metropoliteni içinde bulunmaktadır. Sincan’ ın çok kısa bir süre
içerisinde uydukent özelliğine sahip olması, yurdumuzda da kentleşmelerinin
nedenli büyük boyutlara ulaştığının tipik bir ifadesidir.
ANKARA’NIN CUMHURİYET DÖNEMİNDEN SONRAKİ
KENTSEL GELİŞİMİ
Sincan, Ankara’ ya bağımlı olarak gelişen bir uydukent olduğundan, An
kara kentinin gelişme özellikleri de bu çalışma için önemlidir. Bu sebeple An
kara’ nın kentsel gelişimini de ana hatları incelemek yerinde olacaktır.
13 Ekim 1923’de başkent olan Ankara, bu tarihten itibaren her yıl ortala
ma olarak % 6 oranında bir gelişme göstererek ülkemizin İstanbul’dan sonra
ikinci metropoliten kenti haline gelmiştir. 1927 yılında 74 553 kişi olan Anka
ra nüfusunun Türkiye nüfusu içerisindeki payı % 0,5’ iken, bugün (1985) 2
251 533 kişi olan nüfusu ile Türkiye nüfusu içerisindeki payı % 4,4’e ulaşmıştır.
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Ankara’ nın böyle hızlı gelişmesindeki en önemli neden başkent olmasıdır.
Daha önceleri de doğal ulaşım yolları üzerinde bulunmasından dolayı bir kent
olan Ankara, başkent olduktan sonra plânlı bir şekilde geliştirilmeye çalışıl
mıştır. Ankara’ nın plânlı olarak geliştirilebilmesi için çıkartılan ilk kanun;
Ankara Şehrameti kanunudur (1924). Bu kanunun çıkartılması ile kentin ge
lişimine yön verilmeye çalışılmıştır. Aynı amaçla, Atatürk şehrin batısındaki
1500 ha- bir alanı satın alarak Atatürk Orman Çiftliğini kurmuştur. Çiftliğin
kurulmasındaki amaç kente büyük bir yeşilalan kazandırmak, kentin gıda ge
reksinimini kısmen karşılamaktır.
Uç tarafı dağlarla çevrili olan Ankara’ nın doğusunda, Elmadağ (1856 m),
kuzeydoğusunda Hüseyingazi Dağı (1409 m), Kuzeydoğusunda İdris Dağı (1993
m), güneyinde ise Çal Dağı (1300 m) bulunmaktadır. Dolayısıyla bu yükselti
ler şehrin gelişimini adeta bir duvar gibi engellemektedir. Böylece başlangıç
ta kentin gelişebileceği iki yön vardır; bunlar Sincan ve Polatlı istikametleridir.
Ancak, Atatürk Orman Çiftliğinin plânlı bir şekilde kentin batısında kurul
ması ile kent, Polatlı istikametine yönlendirilmek istenmiştir. Gerçekten de
burası kentleşmeye topoğrafik açıdan sonderece elverişlidir.
1928 yılında kurulan Ankara İmar Müdürlüğü’ nce Ankara’ nın İmarı için
açılan kent plânlama yarışmasında H. Jansen’ in projesi kabul edilip (1928),
(Jansen Plânı 1932’de yürürlüğe konulmuştur) kent nüfusunun 50 yıl sonra
300 000’e ulaşacağı varsayılarak plân yaptırılmıştır. Ama, 1955 yılında Anka
ra’ nın nüfusu 451 241’e ulaşmıştır. Jansen, plânında çağdaş bir kent görünü
mü elde etmeye çalışmasına rağmen, Ankara nüfusunun hızlı artışı ve bu plânı
aykırı bazı binaların yapılması sonucunda plân arzu edilen başarısına ulaşa
mamıştır. Böylece, kent nüfusunun 2000 yılında 750 000’e ulaşacağı varsayı
larak 1957 yılında Nihat Yücel ve Cahit Uyladin’ in hazırladığı yeni bir imar
plânı yürürlüğe konulmuştur, ancak 1965 yılında Ankara’ nın nüfusu 905 660’a
ulaşmıştır. Bu nedenle hazırlanan ikinci plân da istenilen başarıya erişmemiştir.
1969 yılında, Ankara Metropoliten Nâzım Plânı Bürosu, Ankara nüfusu
nun 1990 yılında 3,6 milyona ulaşacağını varsayarak yeni bir plân hazırlamış
ve bu plânla çok önemli adımlar atılmış, ancak daha sonra Ankara’ nın hızlı
gelişimi gözönüne alınarak, 1986 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Şehir
Plânlama Bölümü’ ne 2015 yılında Ankara nüfusunun 5 milyona ulaşacağı var
sayılarak yeni bir plân yaptırılmıştır (Ana Britannica Ansiklopedisi, 1986).
Burada dikkat edilecek önemli bir husus ise, hazırlanan plânlarla kentin
gelişimi Polatlı istikametine doğru yönlendirilmek istenmiştir; bu ise daha önce
de açıkladığımız gibi, Atatürk’ ün Ankara’ nın gelişimini Polatlı’ya doğru yön
lendirmek amacıyla Atatürk Orman Çiftliğini kurması ile tamamen bağdaş
maktadır (Atatürk’ün henüz o yıllarda şehircilik anlayışı içinde böyle bir adım
atması çok dikkat çekicidir).
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SİNCAN’ DA KENTLEŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Kısa bir sürede gelişerek uydukent özelliği kazanan Sincan, bazı faktörle
rin etkisiyle bu vasfını kazanmıştır. Sincan’da kentleşmeyi etkileyen en önem
li coğrafi unsur beşerî özelliklerdir, bu sebeple Sincan’ ın fiziki özelliklerine
kısaca değinilecektir.
Kentleşme Açısından Fiziki Özellikler

Ankara Ovası’ nın batı uzantısı üzerinde bulunan Sincan’da topoğrafik ko
şullar yerleşmeye oldukça elverişlidir. Sincan’ ın kuzey ve güneyindeki kısım
da eğim koşulları birbirinden farklıdır (Harita: 1). Kuzeyde, ortalama eğim
% 12-18 arasında değişme göstermektedir. Güneyde ise eğim, % 2-5 arasında
değişmektedir. Görüldüğü gibi Sincan’ın kuzeyi, güneyine göre topoğrafik olarak
yerleşme açısından daha elverişlidir. Topoğrafik olarak ulaşıma en elverişli
kesim ova tabanıdır, nitekim bu nedenle kara ve demiryolu da buradan geç
mektedir. Ova tabanı dışında ayrıca (haritanın güneyinde bulunan) Saraycık
köyü istikameti de ulaşıma elverişlidir.
Sincan ve çevresinde morfoğrafik olarak 3 anabirim ayırtetmek mümkün
dür. Bunlar ova tabanı, vadi tabanları, sırtlar, kertik vadiler ve tepelerdir.
Ova tabanı, ortalama bir değerle 800 m. yüksekliğe sahiptir, eğimi çokazdır
(ortalama % 2) ve parçalanmamış geniş alanlar halinde uzanır (O. Erol, 1973).
Sincan’ ın üzerinde kurulduğu ova kesimi, Ankara Ovasının Mürted Ovası ile
birleştiği kesime çok yakındır Malıköy Ovası haritanın güneybatısında, Çu
buk Ovası ise kuzeydoğusunda yeralmaktadır. Buna göre, Sincan’ ın etrafı An
kara Ovası-Mürted Ovası-Malıköy Ovası ile çevrilmiş durumdadır.
Vadi tabanları ise, Sincan yakınlarında ancak güneyde görülmektedir. Bu
ralarda da fazla bir parçalanma yoktur, kolaylıkla su temin edilebildiğinden
tarım alanı olarak kullanılmaya elverişlidirler. Nitekim, çevrede kil mercek
lerinin oluşu artezyen kuyularının açılmasına imkân verdiğinden su bulun
masını kolaylaştırmaktadır.
Sırtlar -kertik vadiler ve tepeler, düz yüzeyleri kesintiye uğratan birim
lerdir. Tepelerin yükseltileri azdır, kertik vadiler derin yarılmalara uğrama
mışlardır (Fotoğraf: 3-4-5-7-8-9 ve 10).
Morfoğrafik özellikler Sincan ve çevresinde beşerî faaliyetleri olumlu yönde
etkilemektedir. Sincan’ ın üzerinde kurulduğu ova tabanı yerleşme ve ulaşım
açısından elverişlidir. Arazi kullanımı yönünden diğer bir elverişli birim de
vadi tabanlarıdır, buralar özellikle (konuya şehircilik açısından bakacak olur
sak) park bahçe ve spor alanları yapılarak değerlendirilebilir.
Çalışma alanında bulunan akarsular, Ova Çayı ve Ankara Çayıdır. Bun
lardan Ankara Çayı, buraya Ankara’dan geldiği için birtakım zararlı atıkları
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da beraberinde getirmektedir ve bu nedenle de suları kullanılmaya elverişli
değildir. Fakat, Sincan çevresinde bu çayın suları matopomplarla çekilerek
tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Hidrografya açısından Sincan’da yerleş
meyi etkileyen en önemli faktör tabansuyudur. Tabansuyunun yüksek olması
yerleşme alanlarının dağılışını da etkilemektedir. Emiryaman ve Fatih mahal
lesi arasında yaklaşık olarak 0.7 m. lik bir çağın olması Kepir Gölü adı veri
len sığ bir gölün oluşmasına yolaçmıştır. Kepir Gölü mevkiinde kil merceğinin
bulunması tabansuyunun yüksek olmasını sağlamaktadır. Yağışlarla da besle
nen bu göl, kurak mevsimlerde gerileme gösterir. Sincan’ın kuzeybatısında Aşağıyazı, Gölyazısı ve Ören mevkiilerinde de tabansuyu yüksektir. Özellikle yağışlı
mevsimlerde bir bataklık görümüne bürünürler. Yerleşme açısından bir de
zavantaj teşkileden bataklıkları halen, araziyi direne etmek suretiyle kurut
ma çalışmaları yapılmaktadır. Nitekim, Sincan’ ın kuzeybatısında kurulması
plânlanan sanayi alanı için direnaj çalışmaları halen devam etmektedir.
Sincan’da bugün içme ve kullanma suyu açısından hiçbir sorun yoktur. Bu
radaki kuyu ve kaynaklardan elde edilecek sulardan şehircilik açısından fay
dalanılabilir. Halen Sincan’ ın su ihtiyacı kuyulardan ve şehir şebekesinden
karşılanmaktadır. Ileriki yıllarda ise artacak su gereksinimini kanlamak ama
cıyla Ova çayı üzerinde bir gölet kurulması mümkündür.
Kentleşme Açısından Beşerî Özellikler

a) Yerleşmelerin Eski ve Bugünkü Durumu: Sincan’ ın gelişme evrelerine
bağlı olarak yerleşmelerin eski ve günümüzdeki durumu arasında büyük de
ğişmeler vardır. Bunda da ulaşım ve nüfusun gelişmesinin payı büyüktür. 1955
yılında küçük bir yerleşme olan Sincan’ ın nüfusu 2 281 iken, 1985’deki nüfu
su 50 869 olmuştur. Bu da Sincan’da yerleşilen alanların artması ile sonuçlan
mıştır. 1940-1950 yılları arasında Sincan’ ın günümüzdeki çarşı merkezinde bu
lunan konutlar, 1950-1960 yılları arasında merkeze göre batı ve kuzey’e doğru
yayılmışlardır. 1960 yılından sonra ulaşım olanaklarının da artmasıyla kent
yavaş yavaş kuzeye doğru gelişmeye başlamıştır. 1975 yılından sonra buraya
yapılan tren seferlerinin çoğalmasıyla Etimesgut’a doğru bir gelişme kaydedil
miştir. 1980 yılı sonrasında ise Sincan’ ın bugünkü merkezinde konut yapıla
cak arazinin kalmaması nedeniyle bu defa kent büyük ölçüde kuzeye doğru
bir gelişme göstermiştir. Bu yönlenme ile de Ankara-Ayaş karayolunun kuzey
kısmındaki bloklar kurulmaya başlamış ve hatta Sincan'ın yeni gelişen kuzey
kesimi, eski merkezine göre daha fazla nüfus barındırır hale gelmiştir (Fotoğ
raf: 3-4-5).
b) Nüfus Özellikleri: Sincan’da kentleşmeyi etkileyen en önemli faktör, nü
fusun kısa bir zamanda çok fazla artış göstermesidir (Grafik: 1).
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G ra f ik 1
S in c a n ’d a N ü fu s A rtış ı
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TABLO 1- SİNCAN’ DA NÜFUS
YILLAB

1940

1950

1960

1970

1980

1985

EBKEK

441

608

2494

6502

12888

26411

KADIN

392

650

2169

6190

12245

24458

TOPLAM

833

1258

4663

12782

25133

50869

Kaynak: B.D.I.E. Genel Nüfus Sayımları
Tablodan da izlenildiği gibi, hızlı bir artış gösteren nüfus, Sincan’ ın idari
bir birim olarak kısa zamanda değişmesine neden olmuştur. Nitekim, 1928
yılında Zir nahiyesine bağlı bir köy olan Sincan, 19Î0 yılında Etimesgut’a bağ
lanmış, 1956’da nüfusunun yaklaşık 3000’ i bulması nedeniyle belediye teşki
latı kurulmuş, 1957 yılında bucak olmuş ve nihayet 1983 yılında ise Ankara’ ya
bağlı bir ilçe durumuna gelmiştir.
Görüldüğü gibi 1970 yılından sonra Sincan’ ın nüfusu çok hızlı bir artış
göstermiş ve 1980-1985 yılları arasında nüfus ikiye katlanmıştır. (Tablo: 1).
Ancak burada önemli bir nokta vardır; bu da asıl artış sebebinin göç alması

360

SÜHA KOCAKUŞAK

na dayanmasıdır. Çünkü, Sincan yakınında olan Ankara’dan sürekli göç al
maktadır. Ankara’ nın Sincan’a elverişli ulaşım olanakları ile bağlı olması,
Ankara’dan gelip Sincan’a yerleşenlerin sayılarının büyük boyutlara ulaşması
ile sonuçlanmıştır. Gerçekten de Sincan’da aktif nüfusun yaklaşık % 90’ ı gün
düzleri çalışmak veya okumak için Ankara’ ya gelmekte, geceleri ise tekrar Sin
can’a dönmektedir.
Nüfusun cinsiyet yapısını inceleyerek olursak erkek ve kadınların oranla
rında fazla bir farkın olmadığı, ancak durumun biraz daha erkeklerin lehine
olduğu izlenilmektedir.
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Grafik: 2’ yi izleyecek olursak nüfusun cins kompozisyonu açısından An
kara ile Sincan’ ın arasında büyük bir benzerliğin olduğu görülür. Bu bize, Sin
can’ ın nüfusunun Ankara’dan etkilendiğini ve pekçok özelliğini Ankara’dan
aldığı izlenimini vermektedir.

c)
Ulaşım Özellikleri: Sincan’ ın Ankara’ya gelişmiş sayılabilecek kara ve
demiryolu ile bağlı olması, kısa zamanda uydukent özelliği kazanmasına ne
den olmuştur.
Karayolu: Sincan Ankara’ ya 22 km. uzaklıkta olup ulaşıma uygun karayo
lu ile bağlanmıştır. Ankara ile bağlantı iki ayrı yoldan sağlanır. Bunlardan il
ki Etimesgut üzerindendir, ancak bu yol yeteri kadar geniş olmadığı ve bozuk
olduğu için fazla kullanılmamaktadır. Bu yol genellikle minibüsler tarafın
dan tercih edilmektedir. Ankara ile karayolu bağlantısı (daha çok kullanılan)
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anakarayolu ile sağlanır. Bu yolun büyük bir kısmı E5 karayoluna dahildir.
Ancak daha sonra bu yoldan ayrılarak kuzeybatıya (Sincan-Ayaş-Beypazarı
istikametine) doğru gider ve Sincan’a ulaşır. Sincan-Ankara arasında sefer ya
pan belediye otobüsleri ve diğer taşıtlar bakımlı olan bu yolu kullanırlar.
Demiryolu: Sincan-Ankara arasında düzenli olarak demiryolu seferleri
nin yapılmasının Sincan’ ın kentsel gelişimindeki payı büyüktür. Sincan’da yer
leşmiş fakat Ankara’da çalışanların % 90’ ı demiryolunu tercih etmektedir.
Sincan’a Ankara’dan düzenli olarak banliyö seferlerinin yapılması, burayı yer
leşme açısından Ankara çevresindeki diğer ilçelere göre daha avantajlı kılmıştır.
Sincan-Ankara arasında düzenli banliyö seferleri 1975 yılından itibaren ya
pılmaya başlanmıştır. Günümüzde ise elektrikli trenler her 20 dakikada bir
karşılıklı sefer yapmaktadır. Sincan’a günde 28 banliyö seferi yapılmakta (kar
şılıklı olarak 56 sefer) ve günde ortalama 30 000 kişi taşınmaktadır. Ankara’
dan Sincan’a giden demiryolu Gazimahallesi, Atatürk Orman Çiftliği,
Güvencilik ve Etimesgut üzerinden Sincan’a ulaştığı için geçtiği yerlerdeki ula
şım ihtiyacını da karşılamaktadır. Bu nedenle Etimesgut askerî anlanlarını bir
tarafa bırakacak olursak, Ankara ile Etimesgut ve Etimesgut ile Sincan arası
bir şerit halinde dizilen konutlarla birleşmiştir. Bunda da tren güzergahının
etkisi vardır (Fotoğraf: 1-2 ve 6). Sincan’da yaşayan ancak Ankara’da çalışan
bir kişi demiryolu ile Yenişehir (Sıhhiye) istasyonuna 40 dakikada ulaşabil
mektedir. Bu süre Ankara’ nın kenar semtlerinde oturan bir kişinin evi ile işi
arasında geçen zamana eşit ve hatta çoğu zaman daha kısadır. Sincan kirala
rın düşük olması, ulaşım kolaylıklarının olması nedeniyle yerleşme açısından
tercih edilebilecek bir yer haline gelmiş ve bugünki uydukent konumunu ka
zanmıştır.
Burada dikkat edilecek önemli bir husus, Sincan’ ın nüfusun artmasıyla
buraya ulaşım olanaklarının artırılmasının aynı döneme rastlamasıdır. TAB
LO I’ i inceleyecek olursak 1970-1980 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde nü
fus ikiye katlanmıştır. Nüfusun bukadar kısa sürede artmasının nedeni
Ankara-Sincan arasındaki ulaşım olanaklarının aynı dönemde gelişmesi ile il
gilidir.
d)

Ekonomik Özellikler: Daha ön ce yapılan uydukent tanımında, bir uy-

dukentin ön önemli özelliğinin kendisine ekonomik olarak yeterli olmayışı, eko
nomisinin bağlı bulunduğu kente dayalı olduğu ifade edilmiştir. Konuyu bu
bakımdan değerlendirecek olursak, Sincan’ ın da ekonomik olarak Ankara’ ya
bağımlı olduğunu söyleyebiliriz.
Sincan’da henüz fonksiyon merkezleri gelişmediğinden sakinlerine yeteri
kadar hizmet verilememektedir. İhtiyaçları karşılayacak çeşitli merkezlerin
olmayışı burada yaşayanların gereksinimlerini Ankara’dan karşılamaları ile
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sonuçlanmıştır. Sincan’ lıların büyük bir kısmı Ankara’da çalışmakla beraber,
nüfusunun bir kısmı da tarımla uğraşmaktadır. Bunlar tahıl, pancar, bahçe
tarımı ile büyük ve küçükbaş hayvancılık yapmaktadır. Sincan’da her hafta
hayvan pazarı kurulmakta, çevre köylerden gelenler de bu pazara katılmak
tadır. Ancak, geçimlerini tarım ve hayvancılık ile karşılayanların sayıları gi
derek azalmaktadır.
Sincan’ ın nüfusunun büyük bir kısmı Ankara’da çalışmaktadır. Sincan nü
fusunun çokaz bir kısmı ticaretle uğraşmaktadır. Bunlar merkezdeki alışve
riş yerlerini işletirler. Ancak bu dükkânlar küçük işletmeler halindedir.
Gelişmekte olan Sincan’ ın ve çevresinin ihtiyacını karşılamak için, kentin
batısında organize sanayi sitesi kurulmaktadır. Bu sitenin tamamlanmasıyla
Sincan’ ın ekonomisine canlılık geleceği muhakkaktır.

SONUÇ

Sincan’ ın Ankara’ ya bağımlı olarak gelişip büyümesi, diğer uydukent ör
neklerinde de olduğu gibi pekçok beşerî özelliklerini bağlı bulunduğu mer
kezden almasına neden olmuştur. Yurdumuzun idari merkezi olan Ankara,
başkent ilân edildiği tarihten itibaren kısa bir süre içerisinde gelişmiş ve bu
kentleşmenin aşırı boyutlara ulaşması sonucunda da metropoliten kent niteli
ğine ulaşmıştır. Ancak Ankara, metropoliten kentleşme olgusunun henüz başlarındadır.
Ankara’nın ihtiyacını karşılayacak idari ve özel fonksiyonel sahalar baş
langıçta kentin merkezinde geliştirilmiş, fakat günümüz koşullarının ihtiya
cını karşılayamayan bu kuruluşlar, zamanla kentin dışına doğru kademeli
şekilde taşınmaya başlamıştır. Bazı kuruluşlar ise doğrudan şehir dışına ku
rulmuştur. Bu gibi kuruluşlardan; Atatürk Orman Çiftiliği, Çimento Fabri
kası, bazı özel fabrikalarla, Şeker Fabrikası ve Etimesgut Askeri Tesisleri
(Havaalanı) Sincan ile Ankara arasında bulunmaktadır. Adı geçen bu tesis
ler Sincan ile Ankara’ nın karşılıklı olarak birbirlerine yaklaşmalarını adeta
bir duvar gibi engellemektedir. Ancak, Etimesgut askeri tesislerinin bitim ye
rinden itibaren, Sincan ile Etimesgut demiryolunu izleyen dar bir şerit halin
de birleşmişlerdir.
Bunda da demiryolunun önemli bir rolü olduğu muhakkaktır. Nitekim,
Etimesgut ile Sincan arasındaki konutların dokularını inceleyecek olursak;
tren istasyonlarının bulunduğu mevkiilerde binaların gruplaştığı görülür. Bu
şerit üzerindeki çok katlı blokların önce istasyonların hemen yakınlarında ya
pıldığı, daha sonra ise iki istasyon arasının yapılaşmaya sahne olarak dolduğu
izlenir.
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Sincan’da eski yerleşim çekirdeği (bugünkü merkez) varlığını günümüzde
de sürdürmektedir, yeni yapılar ise bu merkezin etrafında kurulmaktadır. Sin
can’ ın kuzeyinde Fatih Mahallesinin kurulması, kuzeybatısında 2000 konut
luk lorekent yerleşmesinin plânlanması, batısının Organize Sanayi geliştirme
alanı olarak seçilmesi ve bu amaçla altyapı tesislerinin yapılması, Sincan’ ın
güneyinde çeşitli kooperatif evlerinin kurulması bunun en güzel örneğini teş
kil etmektedir.
Günümüzde Sincan’ ın kuzey ve kuzeybatısının kentleşme açısından tercih
edilmesine karşın bu durumun gelecekte değişebileceği söylenebilir. Zira, Sin
can’ ın kuzeybatısında Mürtet Askeri Tesisleri bulunmakta ve bu tesislerde gi
derek geliştirilmektedir. F-16 uçak fabrikasının da burada kurulmasıyla askeri
amaçla kullanılan sahaların ileride fazlalaşacağı kaçınılmazdır.
Şu halde gelecekte Sincan’ ın gelişme yönünün beşerî faktörlerin etkisiye
değişiceğini söylemek mümkündür. Daha önceki bölümlerde anlatılan özel
likler de gözönüne alındığında Sincan çevresinde yerleşmeye en uygun olan
kesimin Sincan’ ın güneyi olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim ileriki yıllarda Sin
can’ ı güney kesime doğru geliştirebilmek için çalışmalar yapılmaktadır.
Sincan’da kentleşmenin gerek tarihi gelişmine ve gerekse bugünkü fonksi
yonel özelliklerine bakacak olursak, başlangıçda eski bir yerleşme çekirdeği
nin olduğunu ve bu çekirdeğin halen Sincan’ ın merkezinde, beşerî açıdan eski
varlığını sürdürdüğü görülür. Yeni yapılan çok katlı çeşitli sosyal tesislere de
yerveren mahalleler ise bu çekirdeğin etrafında kurulmuştur-kurulmaktadır.
Sincan’ ın eski yerleşme çekirdeği ise yeni kurulan mahallelerinde olan, günü
müzün uygun koşullarına sahip değildir. Konuyu bu açıdan değerlendirecek
olursak Sincan’ı eski bir yerleşme çekirdeği etrafında gelişen, Ankara’ya bağ
lı bir uydukent olarak tanımlayabiliriz.
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Foto: 2 - Etimesgut - Sincan arasındaki konutlar. Bugün tarla olarak kullanılan kısmın ileriki
yıllarda yapılaşmaya sahne olacağı muhakkaktır.

Foto: 4 - Sincan’ ın ku zeyin dek i yeni yerleşim alanları

Foto: 5 - Fatih Mahallesi

Foto: 6 - Sincan-E tim esgut arasındaki apartm anlar

Foto: 7, 8, 9 ve 10 - Sincan’ ın güneyinde yeralan ve yerleşem açısından elverişli koşullar göste
ren geniş alanlar
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