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Eskşehir’in Doğusunda Yer alan 
Beylikova, kuzeyde Alpu ve Miha-
lıçcık, güneyde Mahmudiye ve Siv-
rihisar ilçeleri ile çevrili, Eskişehir 
İline bağlı İlçelerin Orta merkezi 
konumundadır.

Son yıllarda yapılan büyük yatırım-
lar sayesinde nüfusta yükselme 
gözlenmektedir.

2000 yılında sayımda nüfusu 5500 
iken 2010 Yılında yapılan ADNKS 
sonuçlarına göre 3270 olarak be-
lirlenmiş olup, 2016 yılı ADNKS 
sonuçlarına göre 7842 olarak belir-
lenmiştir.

Beylikova ilçesine karayolu ve de-
miryolundan ulaşım sağlanmak-
tadır. Eskişehir-Ankara Karayolu 
(E-90) 50. km’den Beylikova yol ay-
rımını kullanarak, 22 nolu asfalt yol-
dan 20 km sonra ilçeye ulaşılabilir.

Sivrihisar-Bursa otoyol projesi, 
nam-ı diğer ‘kuzey çevreyolu’ için 
Bakanlık düğmeye bastı. Proje, 
ÇED onayı için askıya çıktı. Yıllar-
dır beklenen yolun Beylikova’dan 
geçeceği de netleşti.

Beylikova ilçesi ekonomisi tarım, 
hayvancılık ve ticarete dayalıdır.

Tarım ve hayvancılığın tüm çalışan-
lar arasındaki oranı %44 ticaretin 
oranı ise %31’i bulmaktadır. 

Beylikova Porsuk Çayı kenarında 
bereketli topraklara sahip düz bir 
arazi üzerinde konumlanmıştır.

Ekonomisi temelde tarım ve hay-
vancılığa dayanan yerleşmede aynı 
zamanda hayvansal üretimde geliş-
miştir. 

Son yıllarda hayvansal ürünlerin 
işlenmesine yönelik kurulan iş-
letmeler ile sanayi alanındaki ge-
lişmeler hızlanmış ve buna bağlı 
olarak 18500 Büyükbaş Beylikova 

TDİ Besi Sanayi Organize Bölgesi-
veTarım Kredi Süt İşleme Fabrika-
sı, Tarım makineleri imalathaneleri 
kurulmuştur.

İlçemiz mücavir sahası içerisinde 
Kızılcaören Mahallemizde dünyaca 
ekonomik öneme sahip, Uranyuma 
eşdeğerde Altından değerli Toryum 
madeni bulunmaktadır.

Toryum maden yataklarının belir-
lenmesi ve çıkartılması yönünde 
MTA ve Eti Holding A.Ş. Beyliko-
va’da bir şirket kurulması ve sondaj 
çalışmalarına başlanmasına yöne-
lik bir karar aldı.

Kızılcaören mevkiinde toryumun 
yanı sıra, florit ve barit gibi değerli 
madenleri de çıkarmayı amaçlıyor. 
Geleceğin, en değerli madenlerin-
den olacağı öngörülen ve “temiz 
nükleer enerji kaynağı” olarak bili-
nen, toryum rezervi açısından, Tür-
kiye dünyada ilk beşte yer alıyor. 

Beylikova ve çevresi, Türkiye’nin 
bilinen en büyük toryum rezervini 
barındırıyor. Türkiye’de, yer altın-
da şu anda 400 bin tonluk rezerv 
olduğu tahmin ediliyor. Eti Maden, 
daha önce bu bölgedeki toryum 
gibi madenlerin satışından, yılda 1 
milyar dolardan fazla gelir bekledi-
ğini açıkladı.

Eskişehir’in en önemli ve en hızlı ge-
lişen ilçelerinden birisi olma özelli-
ğini elinde tutan Beylikova’da, son 
yıllarda adeta yatırımrüzgârları 
esmeye devam ediyor… 

Beylikova’nın sosyal, ekonomik ve 
kültürel alandaki bu hızlı değişimi 
ve gelişiminin arkasındaki isim ise; 
inançlı, çalışkan, azimli ve müca-
deleci kişiliği ile tanınan, halk ta-
rafından 7 den 70’e herkes tarafın-
dan da son derece sevilen bir isim. 
Beylikova’nın hizmet aşığı Belediye 
Başkanı Özkan ALP… 

Başkan ALPBeylikova’da yaptığı 
hizmet ve projeler halkın huzur ve 
refahına vesile olurken yapılan pro-
jeler Beylikova’yı 2023 hedefine de 
taşımayı hedefliyor…

Özkan ALP
Beylikova Belediye Başkanı

Kızılcaören 
Mahallemizde 

dünyaca ekonomik 
öneme sahip, 

Uranyuma eşdeğerde 
Altından değerli 
Toryum madeni 
bulunmaktadır.

Bölgenin Yatırım Merkezi
BEYLİKOVA
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Beylikova Besi OSB  
Faaliyete Geçti

Cazip teşvikleriyle yatırımcıların 
yoğun ilgi gösterdiği Eskişehir’in 
Beylikova ilçesinde kurulan Tarıma 
Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi 
Bölgesi (TDİBOSB) faaliyete geçti

1493 dönüm arazi üzerinde 89 adet 
besihane, 5 sanayi parseli bulunan 
tesislerin biyogaz santrali ve güneş 
enerjisi santrali ile kendi elektriğini 
üretecek, 18 bin büyükbaş hayva-
nın, millileştirme çalışmaları devam 
eden Sürü Yönetim Sistemi yazılı-
mı ile 24 saat çevrimiçi izlenecek.

Beylikova Besi OSB’de besihanele-
rin yüzde yüzünün tamamlandığını, 
parsellerin yüzde 50’sinin de satışı-
nın yapıldı

Yatırımcıların SGK prim, makine 
ekipman alımında KDV, emlak ver-
gisi muafiyeti, yüzde 50 oranında 
arsa bedeli teşviki ve aynı oranda 

üstyapı yatırım teşviğinin yanı sıra 
hayvan varlığına ilişkin de teşvik 
aldılar.

BOSB içerisinde yer alacak işlet-
melere canlı hayvan ve karkas et 
ihracat-ithalat yetkisi verilecek.

2013 yılında başlanan ve 21 milyon 
TL yatırım yapılan tesislerde 400 
kişilik istihdam yaratılacağı tesis-
lerde,50, 100, 200 ve 500 baş kapa-
siteli 89 adet besihane, 5 hayvan-
cılık sanayi parseli, karantina alanı, 
idari ve sosyal tesis, dezenfeksi-
yon, sevk ve kontrol merkezi, güb-
re bertaraf ve atık su arıtma tesisi, 
teşhis ve tedavi merkezi, kamyon 
tır parkı ve güvenlik, gözetleme bi-
nası bulunmakta.

Süt Diyarı Beylikova

Küçük Süt Mandarlarından  
Modern Süt İşleme Tesisine

Tarım Kredi Süt Gıda Hayvancılık 
A.Ş; 15000 m2 kapalı alan üzerin-

de kurulmuş, günlük 250 ton süt 
işleme kapasitesine sahip olup, 
bu fabrikada peynir, kaşar peyniri, 
yoğurt, ayran son teknoloji ile iş-
lenmektedir.

Beylikova Sulama Gölet’i

Göl hacmi 78.168.000. m3’dür. 
Sulama sahası 117610 dönümdür. 
Sulama sahası Beylikova İlçesi ile 
nerdeyse Bütün Beylikova arazile-
rini kapsamaktadır.

Beylikova Sulama Gölettin 21000 
dönüm 1. Etap Cazibe ile Kapalı 
Devre Sulama Sistemi Tamamla-
narak Kıraç Toprak Suyla Buluştu.

Bu sayedeTürkiye’nin Yüzde 60 
kaba yem açığı ve Beylikova Besi 
Organize Sanayi Bölgesinin Kaba 
Yem İhtiyacını karşılayan yem 
bitkileri (mısır, yonca, fiğ gibi) 
ürünleri yetişerekilçemiz tarım ve 
hayvancılığında büyük gelişmeler  
olacaktır.

Sulama Göleti

Süt Fabrikası

Sulama Göleti
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Beylikova’da Değişim Başladı

Başkan Özkan Alp’in Girişimleri 
sayesinde Beylikova’da Dev Alt 

Yapı Yatırımlar Gerçekleşti 

Doğalgaz Hayaldi Gerçek Oldu…

Doğalgaz Alt Yapı çalışmaları tam-
lamasıyla birlikte abonelik işleri 
tamamlanarak abonelik işlemlerini 

yapan vatandaşlarımız Doğalgaz 
kullanımına başladı.

Öte yandan İçme su hatları yeni-
lenmesi, elektrik hatlarının yer 
altına alınması, kanalizasyon alt 
yapı çalışmaları, kaldırım ve par-
ke taşı döşeme işi, tüm cadde, 
sokak asfaltlama çalışmaları da 
tamamlandı.

Gelişen Büyüyen Güzelleşen 
Beylikova

Cazibe merkezi beylikova’mız ilçe 
hastane binası, toki 48 adet sosyal 
konutları, 60 yataklı belediye oteli, 
kültür evi binası, kafe ve restoran-
binası, ana cadde üzerindeki kamu 
binalarının restore edilmesi, kadar 
bir çok sosyal donatı alanları ile 
eskişehir’in parlayan yıldızı olmaya 
devam ediyor.

Doğalgaz Beylikova’da Açıldı. Halkın Hizmetinde...

Asfalt

Kanilazisyon Çalışmaları

Doğalgaz Çalışmaları

Beylikova Belediyesi 
Cafe Resturant Bina Yapımı

16  Daire, 4 İş Yeri, Yeni Lojman

TOKİ Konutları 48 Adet Daire
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Beylikova Fen Lisesi

İmam Hatip Lisesi ve 200 Kişilik TOKİ Yurdu, Tenis Kortu ve Halı Saha Çok Programlı Meslek Atölye Binası

Fen Lisesi Yurdu Saide Alp Ana Okulu

Beylikova’nın Gururu Eğitim

Eğitim konusunda gerçekleştirdiği 
yatırımlarla adından sıkça bahset-
tiren Beylikova’da;

Beylikova Fen Lisesi, İmam Hatip 
Lisesi ve Orta Okulu, Çok Program-
lı Meslek Atölye Binası, Türkiye’de 
Yedincisi Açılan Hayvan Yetiştirici-
liği – Sağlığı Bölümü ve Gıda Tekno-
lojileri Bölümlü, Ana Okulu ve Kreş, 
5 yıldızlı otel Konforundaki Öğren-
ci Pansiyonları, Kapalı Spor Tesisi, 
Her Okula Halı Sahalar, Her Okula 
Zenginleştirmiş Kütüphaneler, 
Spor Kompleksi, Tenis kortu, Yarı 
Olimpik Yüzme Havuzu, 500 Kişilik 
3d Sinema Salonu gibi birçok hiz-
met Belediye Başkanı Özkan Alp 
Döneminde Faaliyete Geçti.


