
 

  

2012 

 

      

 

ALPU 



1 

 

İçindekiler 
 ............................................................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

1. GENEL GÖRÜNÜM .......................................................................................................................... 2 

1.1 Coğrafya ve İklim ..................................................................................................................... 2 

1.2. İdari Yapı .................................................................................................................................. 3 

1.3. Tarih ......................................................................................................................................... 3 

1.4. Nüfus ....................................................................................................................................... 4 

1.5. Sosyal Yapı ............................................................................................................................... 7 

1.5.1. Eğitim ............................................................................................................................... 7 

1.5.2. Sağlık ................................................................................................................................ 8 

2. EKONOMİK GÖRÜNÜM .................................................................................................................. 8 

2.1. Genel ....................................................................................................................................... 8 

2.2. Tarım ........................................................................................................................................ 8 

2.3. Sanayi .................................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

2.4. Maden ................................................................................................................................... 11 

2.5. Çevre ...................................................................................................................................... 11 

2.6. Turizm .................................................................................................................................... 12 

3. İLÇE GÖRÜŞLERİ ............................................................................................................................ 13 

3.1. İlçenin Potansiyelleri ............................................................................................................. 13 

3.2. İlçenin Etkileşim İçinde Olduğu İlçeler ........................................................................................ 14 

3.3. İlçeye Özgü İhtiyaçlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri .................................................................. 14 

3.4.İlçede Yürütülmekte Olan ya da Yapılması Hedeflenen ve/veya Düşünülen Projeler ................ 17 

Yürütülen ....................................................................................................................................... 17 

Düşünülen ...................................................................................................................................... 17 

3.5. İlçenin Hedefleri .................................................................................................................... 17 

3.6. Bölge ve Ülke Kalkınması için Gelişme Alanları Hakkında İlçe Görüşleri ............................... 18 

İlçe ................................................................................................................................................. 18 

Türkiye ........................................................................................................................................... 18 

4. BEBKA PROJE ÇALIŞMALARI ......................................................................................................... 18 

 

  



2 

 

 

1. GENEL GÖRÜNÜM  
 

1.1 Coğrafya ve İklim 
 

İlçe, Eskişehir ilinin 40.km. doğusunda olup, batısında İl merkezi, kuzeybatısında Sarıcakaya, 

doğusunda Beylikova, kuzeydoğusunda  Mihalıççık,  güneyinde  Mahmudiye ilçeleri ile kuzeyinde 

Ankara İl sınırlarının çevrelediği Alpu ovası üzerinde yer almaktadır. Topraklarının 4/3’ne tekabül 

eden bu ova kuzeye gidildikçe yükselir ve Sündüken dağları ile en yüksek kesimi oluşturur. Sündüken 

dağları Alpu İlçesinin kuzeyinde Ankara il sınırına kadar ulaşır, bu sınırını Gökçekaya baraj gölü ile 

Sakarya nehrinin kolu olan ovanın porsuk nehri tarafından ikiye bölünür. Porsuk ırmağından tali 

kanallara bu ovanın ekseriyetini sulu tarım yapılmaktadır. Taban suyu da yüksek olan Alpu ovası İç 

Anadolu bölgesinin zengin ovaları arasında yer almaktadır. İlçe iklim bakımından İç Anadolu bölgesine 

özgü kara iklimine sahiptir. Yazları sıcak ve kurak, kışlar yağışlı ve soğuk, ilkbahar ayları genellikle 

yağmurlu ve ılık, sonbahar aylarında ise serin ve kurak geçer. Yılda  ortalama  398.1  kg. yağış düşer. 

Isı yazın 30-38,kışın -5 ile -2 derece arasındadır.  
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Yüzölçümü (km²) 

 
Eskişehir Alpu 

İlçenin İl 
Yüzölçümü 

İçindeki Oranı 
(%) 

Alan (göl dahil) 13902,03 
 

885,58 
 

6,37 
 

Alan (göl hariç) 13841,82 
 

885,58 
 

6,40 
 

Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu 

 

1.2. İdari Yapı 
 

Alpu,1928 yılında Bucak merkezi olmuş,1955 yılında Belediye teşkilatının kurulması ile gelişmiş ve 

19.06.1987 gün ve 3392 sayılı kanunla İlçe statüsüne kavuşmuştur. İlçe Merkez Belediyesi dışında 

Bozan ve Osmaniye Belediyesi ile 27 köyü mahalli idari birimlerini oluşturmaktadır. 

 

Belediye Adı Mahalle Adı 

Alpu Fatih 

Alpu Fevzi paşa 

Alpu Kemalpaşa 

Alpu Yunusemre 

Bozan Atatürk 

Bozan İstiklal 

Osmaniye Tepebaşı 

Osmaniye Yenikent 

Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu- ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) 

1.3.  Tarih 

İlçe ilkçağlarda Frigya adı verilen bölge içerisindedir. İlçe sınırları içinde bulunan höyüklerden, 
bölgenin ilkçağlarda yaygın bir kültüre sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

M.Ö.2000 yıllarında doğudan inen Hititler bu çevreyi Hitit topraklarına dahil etmişlerdir. M.Ö.2000 
yıllarında Hitit egemenliğine  son  vererek geniş  bir alana yayılan Frigler Alpu’nun da içinde 
bulunduğu  Eskişehir  Ovasına  yerleşerek bir krallık  kurmuştur. M.Ö.116 yılından sonra bütün 
Frigya  Roma  idaresine  geçince, bu yörelerde Roma-Frig  halkı kaynaştırılarak iskan ettirilmiştir.1972 
yılında  Büyükkızlar Höyüğünde bulunarak Eskişehir Arkeoloji Müzesine teslim edilen 180 
bilezik,  kolye, yüzük, sikke  ve benzeri eşyalardan Romalıların bölgede uzunca bir süre yaşadıkları 
ortaya çıkmıştır. 

1071  Malazgirt  muharebesinden sonra  doğudan    gelen   Türkler , 1074  yılında  bu yöreyi 
aldılar.Selçuklu Uç Beylerinden  Bozhan,halen  ismi    Bozan  olan  İlçeye  bağlı  Bozan Kasabasının 



4 

 

bulunduğu yerde kendi  adı ile  anılan bir  han   yaptırdı.   Bozhan    kabilesinden altı haneyi verimli 
otlaklarla kaplı      bulunan   bu  bölgede  iskan  ettirilmesiyle ilk kez  yerleşim birimi olarak Alpu 
kurulmuştur.  Rivayetlere    göre   Alpu adı   Altı,  Altu, Alpu  olarak   değişime uğramıştır. Halen dört 
Mahallesi bulunan   İlçenin    Kemalpaşa    Mahallesi   buraya   yerleşen altı haneden üremiştir. 
Bu  mahalleye   eski   Alpu  denilmektedir. 1928   yılında   Eskişehir   İl Merkezine bağlı Bucak 
statüsüne  kavuşmuştur.  1936  yılında Romanya  ve  Bulgaristan ’dan gelen göçmenlerin yerleşmesi 
ile  Fevzipaşa Mahallesi  kurulmuş ,bu  mahalle  aynı  zamanda Gökçekaya Barajının 
yapımı  nedeniyle  arazileri  kamulaştırılan  Mihalıççık  İlçesi  Süleler   ve Ermenek Köylülerinin de 
iskan sahası olmuştur. Denizli/Çivril  ve Konya yörelerinden  gelenlerin de mahalleye yerleşmesiyle 
büyüyen mahalle eski   Cumhurbaşkanımız  Sayın Kenan EVREN ’in ismine izafeten Evrenpaşa 
Mahallesi olarak  iki mahalleye  ayrılmıştır. Kemalpaşa Mahallesinin büyümesiyle Fatih Mahallesi 
adında yeni bir mahalle oluşmuştur. 

1955 yılında Belediye Teşkilatı kurulan Alpu,19.06.1987 tarih ve 3392 sayılı kanunla İlçe Merkezi 
olmuştur. 

1.4. Nüfus 
 

Alpu’da 2011 yılı sonu itibariyle 12.757 kişi yaşamaktadır. Nüfusun %50,11’ini kadın nüfus 

oluşturmaktadır. Yıllar itibariyle incelendiğinde, belde ve köylerdeki nüfus azalırken, il ve ilçe 

merkezlerindeki nüfusta 2007-2009 yılları arası düşüş yaşanmış olup 2010-2011 yılları arası artış 

gerçekleşmiştir. 

Tablo 1-  Alpu Nüfusu 2007-2011 

 Toplam 
nüfus 

İl/ilçe merkezleri 
nüfusu 

Belde/köyler 
nüfusu 

2007 
13.870 

 
5.497 

 
8.373 

 

2008 
13.884 

 
5.487 

 
8.397 

 

2009 
13.225 

 
5.238 

 
7.987 

 

2010 
12.768 

 
5.126 

 
7.642 

 

2011 
12.757 

 
5.292 

 
7.465 

 
Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu- ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) 

Alpu İçesi 2011 Yılı Nüfus Bilgileri 
 

İLÇE ERKEK KADIN TOPLAM 

ALPU MERKEZ 2622 2670 5292 

BELDE/KÖY ERKEK KADIN TOPLAM 

AĞAÇHİSAR 248 273 521 

AKTEPE 40 31 71 

ALAPINAR 14 12 26 

ARIKAYA 111 113 224 

BAĞÇECİK 206 193 399 
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BAŞÖREN 61 54 115 

BELKESE 37 38 75 

BOZAN (B) 909 965 1874 

BÜĞDÜZ 106 111 217 

ÇARDAKBAŞI 14 16 30 

ÇERKEZ ÇUKURHİSAR 48 35 83 

DEREKÖY 55 51 106 

ESENCE 54 50 104 

FEVZİYE 39 39 78 

GÖKÇEKAYA 17 17 34 

GÖKÇEOĞLU 27 23 50 

GÜNELİ 70 84 154 

GÜROLUK 28 24 52 

IŞIKÖREN 32 21 53 

MERKEZ KARACAÖREN 137 116 253 

KARAKAMIŞ 239 229 468 

OSMANİYE (B) 563 556 1119 

ÖZDENK 111 115 226 

SAKARIKARACAÖREN 244 239 483 

SARIKAVAK 60 58 118 

SÖĞÜTÇÜK 72 69 141 

UYUZHAMAM 99 93 192 

YAYIKLI 81 77 158 

YEŞİLDON 20 21 41 

BELDE/KÖY TOPLAMI 3742 3723 7465 

GENEL TOPLAM 6364 6393 12757 
Kaynak: Alpu Kaymakamlığı, http://www.alpu.gov.tr, Erişim tarihi: 07.03.2013 
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GRAFİK 1- ALPU NÜFUS 2007-2011 

İlçe nüfusunun ortanca yaşı 37,2’dir ve buna göre Alpu ilçesi ilin beşinci genç ilçesidir. 

 

Grafik 2- Alpu Nüfus Piramidi 2011 

 

Tablo 2-  İkamet edilen ilçeye göre nüfusa kayıtlı olunan il  (2011)    

 

Nüfusa kayıtlı olunan il Alpu’ da İkamet 
Edenlerin Sayısı 

Alpu’ da İkamet 
Edenlerin Oranı* 

Eskişehir 11.350 88,97 

Şanlıurfa 460 3,61 

Konya 230 1,80 

Ağrı 86 0,67 

Denizli 77 0,60 

Ankara 63 0,49 

Kırşehir 62 0,49 

Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu- ADNKS (Yabancılar dahil değildir.) 

*Alpu’ da ikamet edenlerin oranı, ilçede ikamet edenlerin sayısının ilçe toplam nüfusuna oranı olarak hesaplanmıştır. 
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İkamet edilen ilçeye göre nüfusa kayıtlı olunan iller incelendiğinde Eskişehir dışında Alpu 
ilçesinde Şanlıurfa, Konya, Ağrı, Denizli, Ankara, Kırşehir illerinden gelenlerin ağırlıkta olduğu 
görülmektedir. 

 

1.5. Sosyal Yapı 

1.5.1. Eğitim 

İlçede toplam 1710 öğrenci eğitim öğretim görmektedir. İlçe genelinde toplam 95 öğretmen 
görev yapmaktadır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
ve Bozan beldesinde 1 adet Özel Öğrenci Yurdu bulunmaktadır.  

İlçede Taşımalı Eğitim Uygulaması dahilinde 3 taşıma merkezi tespit edilmiştir.  Toplam 26 Köy 
İlköğretim Okulu’ndan 285 öğrenci merkez okullara taşınmaktadır. 

Köylerin birçoğunda kütüphaneler açılmış olup, halkın kitap okuma alışkanlığını geliştirmeye 
çalışılmaktadır. Bozan kasabında okuma yazma oranı % 95 seviyesindedir.  Bu oranın yüksek 
olmasının nedeni Türkiye Cumhuriyetinin ilk yatılı okullarının açılışı ile başlamış daha sonra 
yatılı bölge okulu olarak işlevlerini sürdürmüş olmasından kaynaklanmaktadır.  

İlçe okuryazarlık oranları incelendiğinde erkek okuryazarlık oranlarının kadınlarınkinden yüksek 

olduğu görülmektedir. 

Okuryazarlık Oranları 2011 
 (%) 

Okuryazarlık Oranı 92,65 
Kadın Okuryazarlık Oranı 87,91 
Erkek Okuryazarlık Oranı 97,44 

Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu- ADNKS 

 

İlçedeki eğitim kurumları incelendiğinde okul sayısının yetersiz olduğu görülmektedir. 

  

Okul/Kurum Sayısı 20 
Derslik Sayısı 112 
Öğrenci Sayısı 1710 
Öğretmen Sayısı 95 
Kaynak : Milli Eğitim Müdürlüğü (http://alpu.meb.gov.tr/) Erişim tarihi: 08.03.2013 

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 

  

İlköğretimde derslik başına düşen öğrenci 
sayısı 

16 

Ortaöğretimde derslik başına düşen 
öğrenci sayısı 

12 

Mesleki ve teknik eğitimde derslik başına 0 

http://alpu.meb.gov.tr/
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düşen öğrenci sayısı 
Kaynak : Milli Eğitim Müdürlüğü (http://alpu.meb.gov.tr/) Erişim tarihi: 08.03.2013 

 

1.5.2. Sağlık 

İlçe Devlet Hastanesi  Eskişehir Devlet Hastanesinin Ünitesi olarak 30 yatak kapasite ile  05.03.2001 
tarihinde faaliyete geçmiştir. 

Alpu İlçe Gün Hastanesi, İlçe Belde Gün Hastanesi çalışma yönergesi doğrultusunda Alpu ve Köyleri ile 
Bozan, Osmaniye ve bu beldelere bağlı yakın köyleri içerisine alan bölgeye sağlık hizmeti vermekte 
iken 20.12.2006 tarihi itibariyle Alpu Entegre İlçe Devlet Hastanesi olarak faaliyete geçmiştir. İlçe 
merkezinde mevcut Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve Aile sağlığı Birimleri, Sağlık Ocağı, 
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu vb. sağlık kuruluşları 
hastane hizmetleri ile birleştirilerek güçlendirilmiştir. Hastane bölgesinde 5 adet aile hekimliği 
bulunmaktadır.  Hastane bugünkü konumu ile 1 adet acil polikliniği, 1 genel poliklinik, 1 adet diş 
polikliniği, 1 adet çocuk polikliniği ve 1 adet kadın doğum polikliniği ve 24 saat sağlık hizmeti 
sunulmaktadır. Hastane bahçesinde 10, Alpu Aile Sağlığı Merkezinde 4 ve Bozan aile Sağlığı Biriminde 
4 adet olmak üzere kurum personeline  tahsis edilen toplam 18 adet lojman mevcuttur. Daha önce 
Eskişehir Devlet Hastanesi tarafından personel görevlendirilmesi yapılmakta iken bugün itibari ile 
çalışan personelin % 95’i hastanenin kadrolu personeli olarak görev yapmaktadır.  Hastanede Hasta 
Hakları İletişim Birimi bulunmaktadır. Sakarıkaracaören, Uyuzhamam, Bahçecik, Ağaçhisar köylerinde 
sağlık evleri 4 ebe ile hizmet vermektedir. Kurumda toplam (Alpu merkez, Bozan, Osmaniye) 3 adet 
ambülans bulunmaktadır. 

2. EKONOMİK GÖRÜNÜM  

2.1. Genel 
 

İlçede en önemli iş gücü tarım, orman ve hayvancılığa dayanmaktadır.12 adet orman köyünün geçim 

kaynağı orman kesim işçiliği ve hayvancılıktır. Bu yörelerde ekilebilir arazilerin azlığı nedeniyle zirai 

ürünlerin ekimi az miktarda yapılabilmektedir. 

 

2.2. Tarım 

 

Alpu İlçesinin Yüzölçümü 1.059.130 dekar, rakımı 700 m.’dir. Arazi dağılımı 400.490 dekar tarım 
arazisi, 389.640 dekar orman arazisi, 220,700 dekar çayır-mera, 48.300 dekar tarım dışı arazidir. 
Tarımsal üretimde kullanılan alanın dağılımı şöyledir. 150.320 dekar sulu tarım arazisi, 250.170 dekar 
kıraç tarım arazisi şeklindedir. 2005 yılında 146.100 dekar alan nadasa bırakılmıştır. 

İlçede 12 adet Tarımsal Sulama ve 4 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi vardır. Sulama 
kooperatiflerinin faaliyetleri ve sulama birliğinin faaliyetleri ile ilçe genelinde 93 adet sulama kuyusu 
faaliyete geçirilmiştir.16 adet sulama kuyusu inşaat halindedir. 5 adet sulama kuyusu ise proje 
aşamasındadır. 

http://alpu.meb.gov.tr/
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İlçe hayvancılığı ise 11,800 büyükbaş, 34.000. küçükbaş hayvan, 130.000 adet-dönem broiler 
tavukçuluk, 30.000 adet/dönem hindi yetiştiriciliği ile, 57.450 adet kanatlı, diğer kümes hayvanları ve 
yaklaşık 900 adet arı kovanı varlığına sahiptir. 
 
Hayvancılığın desteklenmesi hakkında 2003/5513 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince yem bitkileri 
destekleme uygulamalarından yararlanmak üzere 2006 yılında 410 proje müracaatı yapılmış. 2006 yılı 
sonu itibariyle bu çiftçilere 431 dekar yonca, 3405  dekar adi fiğ, 3434 dekar silaj mısırı, 68  dekar da 
korunga, 96 dekar da hayvan pancarı, 404 macar fiği, ekimi karşılığı üretimi gerçekleştiren çiftçilere 
destekleme ödemesi yapılması için hak edişler yapılmış ve gerekli yerlere sunulmuştur. 2006 Yılında 
suni tohumlama  hizmeti özel veteriner hekimleri tarafından yapılmıştır. 

2006 Yılında 3429 adet hayvan  suni tohumlama yapılmıştır. Ayrıca 2006 yılında 1204 adet sunni 
tohumlamadan doğan buzağı tespiti yapılmış olup 607 adet buzağıya 17.962.-YTL ödeme yapılmıştır. 
Hayvancılık destekleme kapsamında 3697,209 litre süt için 11.646 YTL süt teşvik pirimi destekleme 
işlemi yapılmıştır. 33 hayvan için 12.500,00 YTL  gebe düve desteği verilmiştir. 

Bitki hastalıkları ve zararlıları ile mücadele çalışmaları teknik talimatlar ve bakanlık emirlerine uygun 
olarak yürütülmektedir. Devlet Mücadelesi olarak yürütülen süne mücadelesinde 300.000 dekar 
alanda sürvey çalışması yapılmış, ilaçlama eşiğinin üzerinde yoğunluk çıkmadığı için ilaçlama 
yapılmamıştır. 

Geviş getiren hayvanların izlenmesi yönetmeliği ile ilgili hayvan kimlik sistemi ile ilgili çalışmalarda 
2960 işletmede 12.800 büyükbaş hayvan kayıt altına alınmış olup, kayıtların  internet ortamında 
merkezi sisteme aktarılması sağlanarak hayvan hareketlerinin izlenmesi daha sağlıklı hale gelecektir. 

İlçe 2006 yılı Ocak – Aralık  döneminde 3641 adet büyükbaş, 12504 adet koyun/kuzu,489.300 Adet 
kanatlı  sevk edilmiştir. İlçeye bağlı köylerden 5 konuda  22 köyde çiftçi toplantısı düzenlenmiş 250 
çiftçiye eğitim çalışması yapılmıştır. Hasat döneminde biçerdöver kontrolleri yapılmış, 17 adet kontrol 
formu düzenlenmiş, anızların yapılmaması konusunda duyurular ve eğitim çalışmaları yapılmıştır. 

Seçilmiş Tarım Ürünlerinin Üretimi 

Sebzeler 2011 

Ürün adı Üretim (ton) 

Soğan (Kuru)  10 000 

Kavun  2 262 

Karpuz  2 250 

Ispanak   336 

Bezelye (Taze)   110 

Kabak (Çerezlik)   65 

Fasulye (Taze)   55 

Domates 
(Sofralık) 

  45 

Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu 

Sebze üretimine, örtüaltı üretimi de dahildir (açıkta sebze+örtüaltı) 
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Meyveler 2011 

Ürün adı Toplu meyveliklerin 
alanı(dekar) 

Üretim(ton) 

Kimyon  1 900   114 

Elma (Diğer)   55   30 

Elma (Starking)   32   20 

Üzüm (Sofralık-
Çekirdekli) 

  28   18 

Elma (Amasya)   5   16 

Kiraz   211   16 

Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu 

Tahıl ve Ot                           

 
 
 
 

 

 

Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu 

Büyükbaş Hayvancılık 2011 

Hayvan Adı 
Toplam 

(baş) 
Yetişkin 

(baş) 
Genç-Yavru 

(baş) 
Sağılan hayvan 

sayısı (baş) 
Süt (Ton) 

Sığır (Kültür)  3 033 2 378 655 1 184 4720,20 

Manda 16 10 6 4 3,81 

Sığır(Melez) 7 320 5 305 2 015 3 740 9746,44 

Sığır(Yerli) 2 007 1 585 422 874 1186,68 

Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu 

Küçükbaş Hayvancılık 2011 

Hayvan Adı 
Toplam 

(baş) 
Yetişkin 

(baş) 

Genç-
Yavru 
(baş) 

Sağılan 
hayvan 
sayısı 
(baş) 

Süt 
(Ton) 

Koyun (Yerli)   11 475  9 530  1 945  6 233 448,772 

Keçi(Kıl)  3 507  2 777   730  1 518 144,193 

Keçi(Tiftik)   571   440   131   234 7,031 

Koyun(Merinos)  11 265  9 395  1 870  5 909 248,176 

Tahıl ve Ot                           Üretim (ton) 

Şekerpancarı 165 435 

Mısır (Silajlık)  34 625 

Buğday (Diğer)  23 147 

Arpa (Diğer)  17 003 

Patates (Diğer)  9 000 

Yonca (Yeşil Ot)  5 000 
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Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu 

Kümes Hayvancılığı 

Hayvan Adı Mevcut sayı 

Et Tavuğu  135 150 

Yumurta 
Tavuğu 

 8 245 

Hindi  33 810 

Kaz  4 490 

Ördek   135 

Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu 

Arıcılık 2011 

Arıcılık 
köy 

sayısı 

Yeni kovan 
sayısı 

Eski kovan 
sayısı 

Toplam 
kovan 

Bal üretimi 
(ton) 

Balmumu üretimi 
(ton) 

9 1.131 0 1.131 17,215 1,31 

Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu 

 

2.3. Maden 

İl sınırları içerisinde belirlenmiş jeotermal alanlardan biri de Alpu-Uyuzhamamı jeotermal alanıdır. 
Alpu-Uyuzhamamı kaynağının sıcaklığı 30ºC’dir. 
 
Alpu MTA Sahası’nda görünürde 25.000 bin ton toplamda ise 100.000 bin ton linyit rezervi 
bulunmaktadır. Çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca ilçede magnezit, kalsit ve kireçtaşı maden 
işletmeleri bulunmaktadır. 

2.4. Çevre ve Altyapı 

 

Elektriksiz köy kalmamış olup ilçe Bozan beldesinden başlayıp Bahçecik- Karakamış köyleri 
güzergâhından geçen 22 km.’lik doğalgaz boru hattı bulunmaktadır. 

 İlçe merkezinin içme suyu depoya 20 km. mesafede açılmış bulunan kuyulardan alınarak 150 tonluk 
su deposuna gelmekte ve buradan da şebeke ile ilçeye dağıtımı yapılmaktadır.1987 yılında yapılan 
yatırımlar ile su şebekesi genişletilmiştir. İçme suyumuz ilçeye yeterli olduğu gibi ileriki yıllardaki 
nüfus artışına göre karşılar niteliktedir. 

 İlçede merkezindeki konut ve işyerlerinin tümüne yakın bir bölümü kanalizasyon şebekesine bağlı 
değildir. İlçeye bağlı köylerde de kanalizasyon yapımına henüz geçilememiştir. 

Alpu İlçesi, Bozan Kasabası, Osmaniye Beldesi ve tüm köyleri ile telefon haberleşme sistemine 

bağlıdır. Posta işletmesi kendi binasında faaliyet göstermektedir. İlçeye bağlı abone köyler dahil 3500 

civarındadır. Osmaniye, Bahçecik, Bozan ve Ağaçhisar otomatik santralleri hizmete girmiştir. 
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2.5. Turizm 

 

İlçe sınırları içerisinde bulunan Gökçekaya baraj gölü ile sahası çevresinde bulunan Çatacık ormanları 
doğal güzellikleri birer tabiat harikasıdır. 4 hektar büyüklüğünde, Mihalıççık ilçesi sınırları 
içerisindedir. 1967 yılında tesis edilmiştir. 1.350.m. rakımdaki alan günübirlik kullanım tesislerine 
sahiptir. Sarıçam ormanı ve bitişiğindeki Geyik Üretme İstasyonu’ndaki geyikler görülmeye değer 
güzelliktedir. İl merkezine 85 km. Mihalıççık ve Alpu’ya 40 km. uzaklıktadır. 
 
İlçeye bağlı Büğdüz Köyünde Selçuklular’ dan kalma ve 1235 tarihinde inşa edilen  Büğdüz Köyü camii 

geçen yıllara rağmen özellikle dış görünümünün özelliklerini kaybetmemiş durumda. Edindiğimiz 

bilgiye göre Ülkemizde bu camiden 3 tane olduğu ve bunlarında 2. sinin yine bölgemizde bulunan 

Mihalıççık İlçesi Çalçı köyünde ve 3. sünün de Bilecik Bozüyük’ te olduğu bilinmektedir. Caminin en 

önemli özelliklerinden olan duvarlarının kalınlığı 3 m. ve harcının da hayvan kılı katılmış bir şekilde 

yapıldığı ve depremlerden etkilenmediğidir. 

 

Uyuzhamam Kaplıcası (Alpu), Alpu’nun 16 km. güneydoğusunda aynı isimli köyden çıkan su, üzeri 1.5 
m. derinliğinde ve 5x4 m. Boyutlarında duvarla çevrili iki havuzun birinden kaynayıp diğerinden 
taşmaktadır. 29˚C sıcaklığındaki kaplıca suyunun debisi 10 Lt/sn.dir. Toprak alkali hidrokarbonatlı 
sular gurubuna giren uyuz hamamı suyundan içme ve banyo uygulamalarıyla yararlanılır. Kaplıca suyu 
özellikle deri hastalıklarında olumlu etki yapmaktadır. Ayrıca suyun yatağındaki çamur da bu 
hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Kaplıcada tesis bulunmamaktadır. Şu anda kullanılmayacak 
durumdadır. 
 
 Midaion/Karahöyük Eskişehir İlinin 30 km doğusunda ve ünlü Phryg kralı Midas adına kurulmuş, 

oldukça büyük ve iyi korunmuş bir höyüktür. Alpu ovasına hakim bir alanda kurulan höyük Tunç 

Çağından Bizans Çağına kadar kesintisiz yerleşim görmüştür. Yerleşim alanı höyüğün eteklerinde 

yaklaşık 500 m. Çapında bir alana yayılmakta ve kuzey doğu eteklerinde nekdopolle son bulmaktadır. 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü nün maddi ve manevi destekleri ile Doç.Dr.A.Nejat Bilgen 

başkanlığında 18.06.2004-12.07.2004 tarihleri arasında Karahöyük (Midaion) yüzey araştırması 

yapılmıştır.  

Çalışmalar sırasında höyükte kaçak kazı çukurları tespit edilmiştir. Bu çukurların en büyüğünün 

höyüğün doğu eteklerinde ve höyüğün yanındaki türbenin batısında yer aldığı görülmüştür. Buradaki 

kaçak çukurda Roma Dönemine ait bir yapının mimari elemanların dağıtıldığı görülmüştür. Höyükte 

ve çevresinde daha önceki yıllarda yapılan kaçak kazılar sırasında çıkarılan eserlerden; Rama 

dönemine ait Asklepios Heykeli olarak da tanınan Erkek Portresi Heykeli, iki adet Asklepios heykelciği, 

steller ve sikkeler Eskişehir Arkeoloji Müzesinde, grifon röliefli ortostat ise Antalya Arkeoloji 

Müzesinde sergilenmektedir. Phryg kralı Midas adına kurulmuş bir şehir olarak bilinen 

Midaion/Karahöyük, Eskişehir ilinin en büyük ve ünlü höyüklerinden biridir. Roma ve Bizans 

döneminde de yazılı belgelere göre bölgenin en büyük yerleşimi olan Midaion a yerli ve yabancı bilim 

adamları ve üniversiteler de ilgi göstermektedirler. 

Alpu Gümüş İşlemeciliği 
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Son yıllarda gün ışığına çıkarılan Alpu İlçesi’ndeki bu önemli el sanatı evlerde aileler arasında 
sürdürülmektedir. İşlemelerde geleneksel Türk ve Osmanlı desenlerinin yanısıra Osmanlı 
padişahlarına ait tuğra ve mühürlerin illüstrasyonları da kullanılmaktadır. Gümüşten yapılan eşyalar 
arasında kama, tütün tabakası, kamçı, enfi ye kutusu, at koşum takımları süsleri, ağızlık, bilezik, 
muskalık, kemer, kolye, yüzük, küpe, kravat iğnesi, tabanca kabzası, yaka iğnesi, kol düğmeleri, çeşitli 
rozetler bulunmaktadır. Bu eşyalar üzerinde işlenen desenleri oluşturma işine “SAVAT” adı verilir. 
Savat kurşun, gümüş, bakır ve kükürt karışımından oluşan bir çamurdur. Cilalanarak parlatılan gümüş 
eşya üzerine oyma kalemleriyle işlenerek oyulan desenlerin üzerine savat çamuru doldurularak eşya 
ateşe tutulur. Soğuduktan sonra eğe ve zımpara ile tesfiyesi yapılıp keçe cilası ile parlatılarak satışa 
sunulur. 

3. İLÇE GÖRÜŞLERİ  
 

Bu bölüm 10. Kalkınma Planı ve Bölge çalışmaları kapsamında ilçe kurumlarına gerçekleştirilen 

ziyaretlerde uygulanan Bölgesel Kalkınma İlçe Anketleri derlenerek oluşturulmuştur. 

3.1. İlçenin Potansiyelleri  

 

 İlçe sektörel sıralamasında Tarım ve Hayvancılık sektörü 1. sırada, Hizmetler sektörü 

2. sırada, 3. sırada ise Sanayi sektörü belirtilmiştir. 

 Tarım ve Hayvancılık sektöründe tarla bitkileri, büyükbaş hayvancılık, küçükbaş 

hayvancılık, tavukçuluk ve sebzecilik yer almaktadır. 

 Hizmetler sektöründe ticaret, ulaşım, turizm, eğitim, sağlık ve inşaat hizmetleri diğer 

ilçelere kıyasla gelişmiş durumdadır. 

 Sanayi sektörü kapsamında ise madencilik potansiyeli olduğu belirtilmiştir. İlçede 

manyezit maden ocakları bulunmaktadır. Ayrıca lületaşı bulunduğu belirtilmiştir. 

Ayrıca sanayide ilçede gıda sektörü potansiyeli olduğu, mevcut un fabrikası 

bulunduğu ve yeni bir yem fabrikası kurulacağı belirtilmiştir. 

 Tarla bitkilerinden üretilen buğday, arpa ve pancar TMO’ya ve Eskişehir Ticaret 

Borsası’na, şekerpancarı da Tarım Kredi Kooperatifi’ne gönderilmektedir.    

 Büyükbaşlardan elde edilen sütler Ülke İçim Süt, Anadolu Süt ve Sütaş’a 

gönderilmektedir. 

 Tavukçuluk sektöründe Şeker Piliç ve İnegöl/Bursa’daki CP Piliç ile çalışılmaktadır. 

 Alpu ilçesi, Mihalıççık-Beylikova-Eskişehir Karayollarının ve Ankara-Eskişehir 

demiryollarının üzerinde kurulmasından dolayı seri bir ulaşım ağı üzerinde 

bulunmaktadır. İlçe sınırları içerisinde Bahçecik köyünden başlayıp Çardakbaşı köyü 

sınırlarına kadar ilçede toplam 19 km. tren yolu bulunmaktadır. 

 Ankara’dan başlayacak olan ve Sivrihisar’dan sonra Alpu ve Beylikova’dan geçip 

Bursa’ya ulaşacak olan yeni otobanın projesi, Eskişehir için büyük avantaj sağlayacağı 

ve Ulaştırma Bakanlığının çalışmalarını hızlandırdığı belirtilmiştir. Konu ile ilgili olarak 

edinilen bilgilere göre bakanlık tarafından hazırlanan yeni otoban projesi için taslak 
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projeler belediyelere yollanmıştır. Projeye göre Eskişehir geçişinin üç alternatiften 

oluştuğu ve bu üç alternatiften hangisinin daha ekonomik olduğu yönünde Alpu ve 

Beylikova belediyelerinden görüş istenilmiştir. Bu üç alternatiften hazine arazilerinin 

yoğunlukta olduğu hattın yeni otoban için seçileceği düşünülmektedir. 

 Eskişehir geçişinin daha hızlı ve güvenli hale getirilmesi amacıyla hazırlanan projeye 

göre yapılacak olan yeni otoban ile kentin içinden geçen çevreyolu bağlantılı 

olacaktır. Böylece yeni otoban üzerinden seyahat eden araçlar dilediklerinde kente 

girebilecek ya da dileyenler transit olarak Bursa ya da İstanbul yönüne seyahatlerini 

sürdürebilecektir. Şehir geçişini hayli rahatlaması beklenen yeni otoban projesi ile 

ilgili ihalenin ise baharla birlikte yapılması beklenmektedir. 

 Raylı Sistemler Test Merkezi çalışmaları devam etmektedir. Merkez arazisinde yapılan 

incelemeye Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Davut Aydın, Alpu Kaymakamı 

Muharrem Coşgun, Alpu Belediye Başkanı Rafet Demirtaş, Anadolu Üniversitesi 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Cavcar ve Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi 

Prof. Dr. Gökhan Ece de katılmıştır. Vali Dr. Kadir KOÇDEMİR, Alpu’da yapılacak olan 

Raylı Sistemler Test Merkezi arazisinde incelemelerde bulundu. Valilik olarak gerek 

imar planları gerekse mevzuata tahsislerle ilgili hususlar olmak üzere projenin bir an 

önce hayata geçmesi için yardımda bulunulacaktır. 

 Belediye envanterinde kayıtlı olan 5135 parsel Çayır vasıflı 670.560,00 m2. miktarlı 
alanın Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Türkiye Kalkınma Bakanlığı 
tarafından onaylanmış Ulusal Raylı Sistemler Mükemmeliyet Merkezi (URAYSİM) 
kapsamında raylı sistemler test merkezinin idari ünitelerinin, laboratuar ve 
atölyelerinin, bu alanda eğitim verecek bir yükseköğretim okulunun tesisinin 
yapılması için yer tahsisi yapılmıştır. 
 

3.2. İlçenin Etkileşim İçinde Olduğu İlçeler 

 

    İlçe Adı                    İlçelere Gidiş Amacı 

Beylikova Kamu hizmetleri 
(adliye) 

Ticaret  

Mihalıççık Ticaret   

Eskişehir merkez Ticaret, alışveriş Eğitim Sağlık 

 

3.3. İlçeye Özgü İhtiyaçlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

 

Ekonomik 

 İlçede görev yapan resmi kurum ve kuruluşlar  kendi yapılanmalarının ancak bir bölümünü 

tamamlamıştır. İlçede görev yapan Kamu görevlilerinin özellikle konut ihtiyacı 
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karşılanamamaktadır. Bu durum idari birimlerinin iş verimliliğini etkilemektedir. Mevcut 

bulunan idari birimlerinin iş verimliliğini de artırmak amacıyla kurumların bir çatı altında 

toplanması ile ekonomik değerlerin iş ve çalışma hayatı ile hızlı ve daha verimli olacağı 

düşünülmekte olup, dolayısıyla mevcut Hükümet Konağının bu beyanda büyütülmesi ihtiyacı 

bulunmaktadır. 

 Sanayi olmadığı için iş olanakları kısıtlı olup tarım dışında çalışılacak alan bulunmamaktadır. İş 

alanlarının geliştirilmesi gerekmektedir. 

 Romen vatandaşların ekonomik durumu iyi değildir. 

 İlçenin önemli geçim kaynaklarından olan Tarım ve Hayvancılık gelirinin bir kısmı sanayi 

sektörüne aktarılması ile şehirleşmede önem arz eden sanayiinin milli hasıladaki payı 

yükselecek ve fert başına düşecek milli gelirinin yüksekliği ilçede şehirleşme hareketini 

beraberinde getirecektir.  

 İlçede gümüş işçiliği yapan ustalar bulunmasına rağmen hammaddenin pahalı olması ve 

teşvik verilmemesinden ötürü üretim yapılamamaktadır. 

 Şekerpancarı en çok Alpu ilçesinden gitmektedir, Şeker fabrikasının özelleştirilmesi 

durumunda Alpu ilçesi göz önünde bulundurulmalıdır. 

Sosyal 

 İlçede Çivril yöresinden göç eden aileler bulunmakta olup ilçede yaşayan Romen 
vatandaşların da uyum sorunu bulunmaktadır. Romen vatandaşların evlilik, eğitim, sağlık ve 
sosyal yaşam konularında bilinçlendirilmesi gerekmektedir.  

 Alpu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Yardım Kartı uygulamasına geçen 

ülkedeki üçüncü kurum olarak yardıma muhtaç kişilerin onurunu yükseltici ve teknolojik 

olan bu hizmeti sunmaktadır. Sosyal Yardım Kartı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

tarafından ihtiyaç sahiplerinin gıda, market, giyecek, yakacak ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

yerel kuruluşları sisteme üye işyeri yapmaktadır. İhtiyaç sahipleri üye iş yerlerinden 

ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu uygulama ile yerel ekonomiye katkı sağlanmaktadır. 

 İlçede sosyal mekân eksikliği bulunmaktadır. İlçenin ortasından akan Porsuk Çayı kenarında 

10 dönüm arazi üzerine sosyal tesis kurulması çalışmalarına Alpu Belediyesi tarafından 

başlanmıştır. Projenin hem ilçe halkına hem de komşu ilçe ve köylerde yaşayan insanlara 

hizmet etmesi hedeflenmektedir. Projede yüzme havuzu, aqua park, halı sahası, tenis kortu, 

kafetarya gibi hizmetleri içerecek bir tesis olması planlanmıştır. 

Eğitim  

 İlçede uzun yıllardır eksikliği hissedilen Anaokulu ihtiyacı, halen ilçenin en büyük ilköğretim 

okulu durumundaki Atatürk İlköğretim Okulu bünyesindeki anasınıfı ile giderilmektedir. Bu 

ihtiyacın göz önüne alınması ve ana okullaşma yolunda yapılan çalışma ve kampanyaların 

dikkate alınması ile hayırseverlerin de katkısıyla Anaokulu inşaatı tamamlanmıştır.  

 İlçede meslek lisesi bulunmamaktadır, uygun arazi olmasına rağmen inşaat çalışmaları 

yapılmamaktadır. Derslik ihtiyacı giderilmeli ve meslek lisesi açılmalıdır. 

 Romen vatandaşlar çocuklarını okula göndermemektedir. 
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 Eğitimde kadrolu idareci yeterli olmayıp öğretmen sirkülasyonu fazladır. Öğretmenler ilçe 

merkezinde yaşamamakta ve merkezden gidip gelmektedir. Öğretmenlerin ilçede kalış 

süreleri uzatılmalıdır. 

 Okullarda fiziki altyapı yetersizlikleri bulunmaktadır. Okulların fiziki altyapısı iyileştirilmelidir. 

Sağlık 

 Hastane atıl vaziyette olup devlet hastanesi kapanmıştır. Hastane aktif hale getirilmeli veya 

bölge hastanesi kurulmalıdır. Sağlık sektörü uzman sayısı artırılmalıdır.  

Çevre ve Altyapı 

 İlçede park bahçenin olmayışı büyük eksiklik olup, her kesimine hizmet götürebilecek şekilde 

park bahçe tanzimi gerekmektedir. 

 İlçe merkezinde görev yapmakta olan memurların bir kısmı muvafakat alarak Eskişehir il 
merkezinde ikamet etmektedir. Yaklaşık 80-100 arası konuta ihtiyacı olduğu gibi resmi 
kuruluşlarının bir kısmının idare binalarına ihtiyaçları bulunmaktadır. Bölgede konutlar 
genellikle  taş ve kerpiç gibi malzemelerden yapılmış tek katlı binalardır. 

 Porsuk kirliliği nedeni ile çevresel kirlilik ve sinek sorunu bulunmaktadır. Porsuk kirliliği 

giderilmeli ve çevre düzenlemesi yapılmalıdır. 

 İlçede kanalizasyon olmayıp altyapıda eksiklikler vardır. İlçede doğalgaz bulunmamaktadır. 

Altyapı sistemi kurulmalıdır. Çevre Bakanlığı’na kanalizasyon için başvuru yapılmıştır. İlçede 

arıtma tesisi kurulmalıdır fakat belediyenin bütçesi yeterli değildir. 

 Bütün vatandaşlarımızın ortak kullanım varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi, su, 

toprak ve hava kirliliğinin önlenmesiyle ekolojik denge sağlanmalıdır. Böylece insan sağlığını 

büyük ölçüde tehdit eden sinek, sivrisinek vs. ilçeden arındırılarak ve ilçe sağlıklı ve temiz bir 

görünüme kavuşacaktır. 

Ulaşım 

 İlçenin Eskişehir merkeze yakın olması sebebi erişilebilirliği yüksektir ve ulaşım diğer ilçeler 

kıyasla gelişmiş durumdadır. 

Diğer (Göç, kırsal kalkınma, tarım)  

 Gelişmelerin sağlıklı olabilmesi için gerekli olan tarım ve hayvancılık sektöründen elde 

edilecek maddi ekonominin  çok iyi değerlendirilerek sosyal durum ile birleştirmek suretiyle 

tarımsal arazilere zarar vermeden yapılaşmaya gidilmesi gerekir. Çünkü ilçe halkının  en 

önemli geçim kaynağı tarım sektöründe kazanılmaktadır. 

 Doğudan gelen mevsimlik tarım işçileri fazladır, ilçe mevsimlik göç almaktadır. Romenler ve 

Karatatarlar göçle gelerek ilçede gümüş ve sanat işlemeciliği yapmaktadır. Fakat bu ailelerin 

çocukları da tarım işçisi olarak şehir dışına gitmektedir. 

 Tarımın gelişmesi için sulama olanakları geliştirilmelidir. Tarımın canlandırılarak ve yeni iş 

sahalarının açılarak gençlerin göç etmesi önlenmelidir. 
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3.4. İlçede Yürütülmekte Olan ya da Yapılması Hedeflenen ve/veya 
Düşünülen Projeler 

 

Yürütülen 

 URAYSİM projesi kapsamında TCDD ve Anadolu Üniversitesi işbirliği ile Hafif Raylı Sistemler 

Test Merkezi kurulması (yaklaşık maliyet 250 milyon $), proje ile beraber Raylı Sistemler 

MYO’nun Alpu’ya taşınması 

 Jeotermal tesis kurulması (42 derece su tespit edilmiş, ruhsat alınmıştır.) 

 İşbilir Un fabrikası kurulmuştur. 

 Özel şahısların hayvancılık yatırımları (Alpes, Ahva, Alkar vb.) 

 Erşan tarafından entegre et tesisi kurulma çalışmaları, hayvan gübresi ve sütün 

değerlendirileceği tesisin enerjisini kendisinin üretmesi planlanmaktadır.  

 TOKİ tarafından 48 adet sosyal konut sağlanmıştır. 

 Belediye tarafından yol ve parke çalışmaları 

Düşünülen 

 Turizm: Termal tesis kurulmasına yönelik yatırımlar 

 Sanayi/Ortak kullanıma yönelik: Besi gibi işleyen bir besi alanı yaratılması, entegre et ve süt 

tesisi kurulması, un fabrikalarının sayısının artırılması, doğalgazın fabrikalara sağlanması için 

EPDK’ya başvuru yapılmıştır,  

 Kırsal kalkınma: Çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşanlara eğitim ve destek verilmesi, 

hayvancılığın geliştirilerek hayvancılığa dayalı sanayinin gelişmesi ve hayvansal üretimin 

artırılması 

 Sulama projeleri ile sulu tarıma geçilerek ürün çeşitliliğin ve verimliliğin artırılması 

 Diğer: URAYSİM projesinin hayata geçmesi 

 Güney otoban projesi 

 Alpu’nun Eskişehir OSB’ye olan yakınlığından ötürü demiryolu konvansiyonel hattı için uygun 

olması ve erişilebilirliğin yüksek bir ilçe olmasından ötürü lojistik merkez kurulması için 

potansiyel taşıması 

 Tarımla ilgili MYO kurulması ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesi 

3.5. İlçenin Hedefleri 

Alpulu vatandaşların tarımsal kazançları yanında ilçe statüsünün zorunlu olarak yol açtığı nüfus 
artışına cevap verecek önceliği halkın temel ihtiyaçları başta olmak üzere sıhhi mekânlarda ticari 
faaliyetlere başlamalıdır. Gerek halkımızın gerekse resmi kurum ve kuruluşlarının katılımı ile yapılacak 
müştereken işbirliği ve koordinasyon sağlanarak planlı ve düzeyli bir çalışma ile Alpu ilçe kısa 
zamanda gelişecek ve ilimizin önemli ekonomik merkezlerinden biri haline gelecektir. 

 Tarım ve hayvancılıkta merkez olması, hayvan pazarı kurulması 

 Sulama sorunu çözülmüş ve tarımsal alanda gelişmiş bir ilçe 

 Sanayi yatırımlarının yapılması ve entegre tesislerin kurulması 
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 Şeker fabrikasının ilçeye taşınması 

 Ayçiçek yağı fabrikası kurulması 

 Sıcak suların değerlendirilmesi ve termal merkez olması 

 Fiziki altyapının iyileştirilmesi 

 Göçmenlerin eğitim ve uyum sorunlarının çözülmesi 

3.6. Bölge ve Ülke Kalkınması için Gelişme Alanları Hakkında İlçe Görüşleri 

İlçe 

Bölgemizin kalkınmasında öncelikli olarak belirlenen gelişme alanları; 

 Sosyal politika: kadın, gençlik, yaşlılar, dezavantajlı gruplar, yoksulluk 

 Sağlık 

 Beşeri kaynaklar, üniversiteler, mesleki eğitim 

 Kırsal kalkınma 

 Tarım 

 Ulaştırma ve lojistik 

 Girişimcilik 

Türkiye 

Türkiye’nin kalkınmasında öncelikli olarak belirlenen gelişme alanları; 

 Beşeri kaynaklar, üniversiteler, mesleki eğitim 

 Sosyal politika: kadın, gençlik, yaşlılar, dezavantajlı gruplar, yoksulluk 

 Girişimcilik 

 Ar-ge ve yenilikçilik 

 Sanayi politikası 

 Tarım 

 Kırsal kalkınma 

 Çevre politikaları ve yeşil büyüme 

4. BEBKA PROJE ÇALIŞMALARI  
 

2011 yılı Mali Destek Programları Proje Teklif Çağrısında Alpu ilçesi tarafından alınan destekler 

aşağıda belirtilmiştir. 

Başvuru Sahibi Proje Adı Konusu Proje 
Tutarı 

(TL) 

Destek 
Tutarı 

(TL) 

Alpu Lisesi 
 

Flash Animasyon Öğrenme Nesneleri 
 

Teknik Destek 

4,860 TL 4,860 TL 
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