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“Halka hizmet, Hak’ka hizmettir” di-
yerek yola çıkıp, göreve geldiğimiz 
ilk günden itibaren klasik belediye-
cilik ve belediye başkanı anlayışının 
ötesinde halkıyla iç içe olan, onların 
düşünce ve talepleri doğrultusunda 
hareket etmeyi düstur edinen bir 
yönetim anlayışını benimsedik.

Bu anlayış bize, sorunları kaynağın-
da çözmeyi öğretti. 

Bizim belediyecilik anlayışımıza 
göre, belediyecilik hiçbir zaman 
sadece altyapı ve üst yapı hizmet-
leriyle sınırlı kalmadı.

Bu topraklarda doğmak, büyümek, 
buranın genlerini taşımak bize Al-
pu’muz da yaşayan vatandaşları-
mızın dertleri ile dertlenmeyi, se-
vinçleri ile sevinmeyi öğretti.

2009 yılından bu güne; ekonomik, 
sosyal, kültürel, sportif anlamda 
sayısız hizmetler yapmanın gururu-
nu yaşadık. Bunun yanı sıra gelişen, 
değişen “Şahlanan Türkiye’mizin” 
hızına ayak uydurabilmek için gece 
gündüz demeden çalıştık, çalışma-
ya devam ediyoruz, edeceğiz.

Üretime, istihdama, katma değe-
re yönelik vizyon projelerimizin 
hayata geçtiğini görmek en büyük 
dileğimiz bu sayede güzel ilçemiz 
Alpu’muzun “Yeni Türkiye”nin mar-

ka kentleri arasında yerini alması 
en büyük hayalimiz diyor saygılar 
sunuyorum.

Sınırları içerisinde bulunan höyük-
lerden ilçenin ilkçağlardan itiba-
ren yaygın bir yerleşim ve kültüre 
sahne olduğu anlaşılmaktadır. İlçe, 
en bilindik adıyla Frigya olarak ta-
nımlanan bölge içerinde yer almak-
tadır. Milattan önce 2000 yıllarında 
Hitit topraklarına dahil olmuştur. 
Hitit egemenliğine son veren Frig-
ler’in Eskişehir Ovası dahilinde 
kurduğu krallık Alpu’yuda içine 
almıştır. Milattan önce 116 yılında 
Frigya’nın bütün olarak Roma ida-
resine geçmesiyle, yöre genelinde 
Frig ve Roma halkı kaynaştırılmak 
sureti ile iskan edilmiştir.

1071 Malazgirt Zaferi ile Batı Ana-
dolu’ya yönelen Türkler, 1074 civa-
rında yöreyi almıştır. Selçuklu Uç 
Beyi Bozhan, bir han yaptırarak, 
halen ilçeye bağlı bulunan Bozan 
Mahallesinin kurulduğu yere isim 
vermiştir. Daha sonra yine Bozhan 
aşiretinden 6/altı ailenin şimdiki 
Alpu’ya yerleşerek ilçeyi kurduğu 
rivayet edilmektedir. Alpu adının 
altı kelimesinden türediği anlatıl-
maktadır.

İlçemiz 1928 yılında Bucak statüsü 
kazanmıştır. İzleyen dönemde Ro-

manya ve Bulgaristan üzerinden 
gelen Tatar göçmenler, Gökçekaya 
Barajı sebebi ile boşaltılan Erme-
nek ve Süleler köylerinin ahalisi, 
Denizli/Çivril ve Konya yörelerin-
den gelen vatandaşlarımızla yerle-
şim büyümüştür. 1955 yılında Alpu 
Belediye Başkanlığı ve teşkilatı 
kurulmuş olup, 19.06/1987 tarih 
3392 sayılı Kanunla İlçe Merkezi 
olmuştur. 

Eskişehir ilinin 40 Km doğusunda 
yer alan ilçemiz 962 km2 yüzölçü-
me sahip olup rakımı 700 metredir. 
İlçe topraklarının ¾’ünü Alpu Ova-
sı oluşturmaktadır. Alpu Ovasının 
kuzey sınırını oluşturan Sündiken 
Dağları aynı zamanda Sakarya 
nehrinin bir koluna ve Gökçekaya 
Barajına ev sahipliği yapmaktadır. 
Alpu Ovası içinde Porsuk Çayı ve 
tali kanalları dağılmış vaziyette yer 
almaktadır. Taban suyunun yüksek 
olması ile birlikte Alpu Ovası, İç 
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Anadolu Bölgesinin zengin ovaları 
arasında yerini almaktadır. İlçe ge-
nelinde Karasal İklim hakim olmakla 
birlikte, Sündiken Dağları içindeki 
Sakarya vadisinde yer alan Sakarı-
karacaören Mahallesinde mikroik-
lim özelliği görülmektedir.

Alpu; 4’ü ilçe merkezinde, 2’si bel-
deden dönüşen ve 27’si köyden dö-
nüşen olmak üzere toplam 33 ma-
halleden oluşmaktadır. 4765’i ilçe 
merkezinde yerleşik toplam 11.290 
nüfusa sahiptir. Nüfusun başlıca ge-
çim kaynağı tarımsal faaliyetler ve 
hayvancılıktır.

İlçede kayıtlı 2213 çiftçimiz 199.200 
dekarı sulu olan toplam 440.000 
dekar tarım arazisini işlemekte-

dir. Zirai üretimin ekserisini Şeker 
Pancarı, Tahıl, Mısır vb. oluştur-
makla birlikte son yıllarda yaş seb-
ze-meyve ekilen arazi miktarı 3.200 
dekara ulaşmıştır. Bunun yanı sıra 
318 çiftçimizin elinde bulunan top-
lam 2.300 dekar alanın meyveciliğe 
uygun olduğu belirlenmiştir. Çiftçi-
lerimiz kiraz ve ceviz başta olmak 
üzere meyve üretimine yönelmeye 
başlamıştır. Belediyemiz 2018 yılı 
içinde BEBKA tarafından 400.000 
TL hibeyle desteklenecek olan 972 
m³ Soğuk Hava Deposu projesini 
başlatarak yaş sebze-meyve üreti-
mi için altyapı oluşturmuştur.

İlçe genelinde yaklaşık 18.000 Bü-
yükbaş, 67.000 Küçükbaş ve 72.000 

Kanatlı hayvan varlığı bulunmakta 
olup kayıtlı Arı Kovanı sayısı 1.100 
civarındadır. Ayrıca Gökçekaya Ba-
raj Göleti içinde Alabalık çiftlikleri 
mevcut olup ticari amaçla üretim 
yapmaktadır. Kullanılan Çayır-Mera 
arazisi 220.000 dekarın üzerindedir. 
4/Dört ayrı Orman İşletme Şefliği 
tarafından idaresi yapılan 390.000 
dekar Orman Arazisi ise en önemli 
zenginliklerimizden biridir. Alpu or-
manları, Sarıçam ağacının dünyada 
yetiştiği en güney ucu olması ile ayrı 
bir özellik taşımaktadır.

İlçemiz son yıllarda hızla gelişmekte 
olup özellikle 2010 yılı sonrası Mer-
kezi Hükümetin Yerel Yönetimimize 
verdiği açık ve kararlı destek ile ciddi 

Kilit Parke Tesisi

Kilit Parke

Spor Tesisleri Çocuk Parkları

2011 yılında başlayan Jeotermal 
Kaynak arayışımız sonuca ulaşmış 

ve 2014 yılında İşletme Ruhsatı 
alınmıştır. 16 Derslikli Halk 

Eğitim Merkezi inşası için gerekli 
başvurular yapılmıştır. 
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Savat Savat

Savat

Savat

büyüklükte tesis ve yatırımlara ka-
vuşmuştur. Kapalı Spor Salonu, 16 
Derslikli Bozanbey İlkokulu, 21 Ders-
likli İmam Hatip Ortaokulu, Kültür 
Evi, 24 Derslikli İmam Hatip Lisesi, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Mü-
dürlüğü Hizmet Binası, Büğdüz ve 
Dereköy Sulama Göletleri başlıca 
tesisler olarak sayılabilir. Bunla-
rın yanı sıra 4.000 m² Cumhuriyet 
Meydanı, 4 Adet Halısaha, 17 Çocuk 
Oyun Alanı, 3 adet Mesire Yeri, Muh-
tarlık Hizmet Binaları, Köy Konakla-
rı, İmam Evleri, 300 Kişi Kapasiteli 
Kültür Evi Yemekhanesi, Sosyal 
Yardımlar doğrudan belediyemiz 
eliyle hemşerilerimizin hizmetine 
sunulmuştur. Ayrıca belediyemizce 

kurulan fabrikada üretilen 240.000 
m² Kilitli Parke Taşın ilçe merkezine 
ve diğer mahallelerimize döşenmesi 
tamamlanmıştır.

2011 yılında başlayan Jeotermal 
Kaynak arayışımız sonuca ulaşmış 
ve 2014 yılında İşletme Ruhsatı alın-
mıştır.

16 Derslikli Halk Eğitim Merkezi in-
şaası için gerekli başvurular yapıl-
mıştır.

Ek olarak ilçemizle özdeşleşen Kaz 
hayvanının daha profesyonel ve 
bilimsel yetiştirilmesine destek 
olmak için bir TİGEM kurulması yö-
nünde girişimlerimiz başlamıştır.

Savat ilçemiz merkezinde yerleşik 

zanaatkarlarca icra edilen bir süs-
leme sanatıdır. Tarihsel olarak kö-
keni Kafkaslara kadar dayanan bu 
işlem Gümüş malzemeden yapılmış 
eşyaların üzerine önce hatla desen 
kazınması akabinde kimyasal bir 
karışım ile boyanması olarak özet-
lenebilir. Tamamen el becerisi ile 
gerçekleştirilen Savat önemli bir 
Kültür Mirasıdır. Belediyemiz, 2016 
yılında BEBKA tarafından sağlanan 
300.000 TL hibe desteği ile Alpu 
Savatının Modernizasyonu projesi-
ni hayata geçirmiştir. Bu zenginliği-
mizin yaşatılarak geliştirilmesi için 
çalışmalarımız devam etmekte olup 
amacımız bu konuda markalaşmak 

Belediyemiz, 
2016 yılında 

BEBKA tarafından 
sağlanan 300.000 
TL hibe desteği 

ile Alpu Savatının 
Modernizasyonu 
projesini hayata 

geçirmiştir. 
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ve Alpu Savat’ı aranılan bir ticaret 
unsuru haline getirmektir.

Anadolu Üniversitesi tarafından 
hazırlanıp Kalkınma Bakanlığı ona-
yı ile yapımına başlanan URAYSİM 
(Ulusal Raylı Sistemler Geliştirme 
ve Test Merkezi) ilçemiz merkezin-
de bulunmaktadır. Dünyada 5 örneği 
bulunan tesis ülkemizin bulunduğu 
bölge genelinde en modern merkez 
olma özelliğini taşımaktadır. Esas 
olarak Yüksek Hızlı Tren Teknoloji-
si geliştirmek üzere kurulan tesis, 
tüm dünyadaki üreticilere test ve 
akreditasyon hizmeti de verecektir. 

Ülkemizin ulusal anlamda gurur kay-
nağı olan URAYSİM’in ev sahipliği 
ayrıcalığı ilçemize nasip olmuştur.

Geçtiğimiz yıldan beri 
üzerinde titizlikle 
çalışarak taslağını 

hazırladığımız, 
Porsuk Çayı 

Çevre Düzenleme 
Projesi’nin “USTALIK” 
dönemimizin vizyon 

projelerinden 
birisi olacağı 

inancındayız…

Dünyada 5 örneği bulunan tesis ülkemizin bulunduğu bölge 
genelinde en modern merkez olma özelliğini taşımaktadır. 
Esas olarak Yüksek Hızlı Tren Teknolojisi geliştirmek üzere 

kurulan tesis, tüm dünyadaki üreticilere test ve akreditasyon 
hizmeti de verecektir.

Vizyon Projelerimiz

Alpu Porsuk Çayı Çevre Düzenlemesi Projesi

Uraysim

Uraysim
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Geçtiğimiz yıldan beri üzerinde titiz-
likle çalışarak taslağını hazırladığı-
mız, Porsuk Çayı Çevre Düzenleme 
Projesi’nin “USTALIK” dönemimizin 
vizyon projelerinden birisi olacağı 
inancındayız… 

Doğal su oluşumları ve kıyılar şehir-
ler için önemli odaklardan biridir ve 
Porsuk Çayı da Alpu ilçesi merke-
zinde bu tanıma uygun bir biçimde 
yer almaktadır. Bu sebeple doğru 
bir şekilde analiz yapılarak, halkın 
yararına uygun, çevre ile dost, den-

geli, yeniden kullanılabilirlik göz 
önüne alınarak çevre düzenlemesi 
yapılmalıdır. Böylece akarsuyun 
hem fiziksel hem psikolojik yön-
den insanı rahatlatan özellikleri 
de düşünülerek güzel, işlevsel, ve 
yeşil alanlar ile iç içe bir çevre dü-
zenlemesi amaçlanmaktadır. Bu 
proje ile hem güzel ilçemiz Alpu’ya 
Prestij bir eser kazandırmayı,Hem 
çevrecilik adına diğer ilçelerimize 
örnek olmayı, Hem de hizmet et-
mekten onur duyduğumuz kıymetli 
hemşehrilerimize huzurlu bir ortam 

hazırlamayı planladık…2019 yılı or-
talarında bitecek olan projemiz ile 
birlikte, yaklaşık 75.000 m2 bir alan 
sağlıklı gezi ve bisiklet yolları ile, 
ferah dinlenme alanları ile, kafeleri, 
restoranları, spor alanlarının yanı 
sıra seyir platformu, kapalı ve açık 
pazar yerleri, sergi alanları ile hal-
kımızın hizmetine sunulacak olup 
bu saye de Alpu ilçemizin “Şahlanan 
Türkiye”nin “Marka ilçeleri” arasında 
layık olduğu yerini alacağına şüphe-
miz yoktur…


