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]Linin b]Linen geçmişij degişik yerlerde yapülan bilimset kazllarda etde edilen arkeoLojik butgu[ara göre milaltan önce 5500'lü ytLara
dayanmaklad]r. YazlLü tarihi jse m taltan önce 2200 lü y ttğrda baştamaktadlr 5u an için Tuncell il n n Anadolu topr.kla.l üzerinde işgat ettiği
coğrafyada pek çok uygarllk yaşamlş Ve kendilernden izter blrakm]5lardlr. Tarihin değişjk dönemler]nde Anğdotu topraklan üzer]nde
egemenliklerjn]gürdüren medeniyetlerin Tuncelitopraklğr!nda da hemen heran birizine rastlamanlz mümkündür.

AncakTunceli; tar]h;zenginliğinden daha çoksahip oLduğU doğaL güzettikteriyle tanlnan Ve anlldn bir ildir. Özeltikte t'in yeratdlğltoprakl.rd.
yükselenyücedağlardogats]nIrtarlnlotuşturduğugibjadetabirkalegibiçev.esinikuşallr,BudurumTunce[i'ninçevresindeyeratanitlerden
farktl bir küLtür yaplslnln d6 oluşmaslna yot açmlşlrr. Yüce dağlann araslnda derin Ve uzun VadiLer boyunca akan Eulaı geçtiğj yertere hayai
vermek|e, doğaiyaplnln zenginleşmesine neden oImaktadlr,

Bugün için sadece betgeselterde görebiLeceğiniz pek çok yaban hayvanlVe bitkitürünü Tunceti'de gö.men z mümkündür. Örelllkle bltk ö.iüsü
bakmlndan çok zengjn otan Munzur MiLli Park alan nda ]5]8 çeşitli biiki kayİL olup, bunLardan 43 çeşjdi Munzur Dağlar]na.227 çeşid)
Türkiye ye endemiktürLerden otuşmak|ad]r.

KeL meter n insan, doğa, larih ve kültüret zen9jntiğini ve qüzeltikterini anLatmada yetersjz kaLdlğün düşündüğümüz Tunceti. adeta yen]den
tesIelTeni7ii5tedlglrr 7glztl^a.n"|şb. 1dlinedir.

Farkllkültüretyaplda engin hoŞgörülü, çevreye duyarll, yüksek küttür seviyesine 5ahip, yaşamay seven, farkilllklan zenginLjk olarak gören.
igili, siz€ doslLukeliniuzatan Tuncelitj jn5anLar, sahip olduklan zenginlikleriEizte.t€ paytaşmak için bekliyor.
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oğuAnado[u Bölgesinin Yukafl Flrat bö[ümünde bulunan Tunce[i.
kuzeyde Ve batlda Munzul Dağlan ile Karasu lrmağl, doğuda
BingöL Dağlan ve Peri suyu, güneyde Keban Baraj Götü ite

çevriLidir. BeLirgin doğat slnlrlarla kuşaİıLmlş olan il topraktan. doğuda
BingöL ve ELazlğ. güneyde Elazğ, batl Ve kuzeyde Erzincan itleriyle
komşudur.
2017 YlL Nüfus saylml sonuçLanna göre toptam s6.1ü9 kişilik nüfusa
sahip oLan Tunceli,7.771. km'yüzötçümü iLeTürkiye toPraklannln % 1'ini
kaPLar. Güneyden kuzeye v€ batıdan doğuya doğru yükseten iL

topraklannln %70'ini dağlar. % 25'ini pblolar, % 5'ini ise ovalar ve
düz[ükLeroluşturmaktadtr.
Dağ[ık Ve engebeLi alan Lardan otuşan iLtopraklannln kuzeybatl, kuzeyv€
kuzeydoğu kesimini Doğu Toroslafln u2ant6l olan Munzur {Mercan)
DağLan engebeLendirir. itin en yükcek noktasl. Munzur DağLan'n|n
doğ usu n da 3.463 metre yük5ektikteki Akbaba Tepesidir. Munzur Dağ [arl
iLin kuzeyve kuzeybatEln da doğa I sln lr oluştu ru r,

Tunceti'de it iopraktanndan kaynaklanan pek çğk suyu Xarasu Ve Murat
lrmaklan topLer. Karasu lrmağl kuzeybatlslnda, Peri suyu da
qüneydoouda doğaIslnlrl oluşturur, Bu lrmakterile iLslnlrlarü içerisinde
akan Munzur suyu. PüLümür Çayiv€ Tahar Fy,. güneyde Keban Baraj
GöLünedökülür,
DağLann yüksek kesimterinde yer alan çok sayda küçük krater
göLlerinden başka önemli bir dooal göl yoktur, lLin güneystnlrİnda K€ban
Baraj Gölü, çok büyük bir5u yüzeyi oluşturma ktadlr.
lunceti. yaban hayeh baklmlndan oldukça zengindir. Ö4ttikte Munzur
vedisive çevresiyaban hayvanlan için eLverişli bir orlam sunmaktadlr.
Çeng€l Boynuzlu Kğçi ve Bezuvari isimli iki tür dağ keçisi iLe av
kuŞLanndan ur Kekliğii bu yöreye özgü ilginç Ve nadir yaban hayvanl
türleridir. Munzur suyu, kürmüzl ben€kti ataballk lürlerinin yelişmesine

çok €lverişLi olup, özettikle yukan çlğlnnda boL atabaılk
yaşamaktadlr, ovaclk itç€sinin doğusunda Munzur suyunu
oluşturan gözeterin 1-2 km. gün€yinden başLayarak, başta Munzur
suyu ve Mercan Deresiolmak üzere Tunceli'ye kadar80 km. alena
yayltmış bulunanalabaLktürleri, buyöreyeözgü nadirlürterdir.
iL nüfusunun % 36'sünln k|.sal kesimde yaşadlğl Tunceli'de temel
ekonomik etkinliklarım Ve hayvanclLıktlr. Buna karşln ilde tanma
elverişti atanlarotdukça klsltlldlr. iLd€ bulunan sanayi kuruluşları
un Ve un. yem Ve tuğLa üretimi aLanlnda faaliyet göstermekle
birlikte saylan çokazdİr.
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Çeş iıti kesimterin de Jips iÇeren cevheryataklarlna rastlanan veyeratt kaynakLar. baklmlndan
da zengin olan Tunceli'nin, Pülü mü. yöres inde ki tuzlata rda Haziran-Ekim aylan araslnda tuz
üretimi yapl[mak|adlr,
jldeki başllca düztükler, ovaclkve Pülümürçöküntü alan[an ile akarsu Vadilerinin 9enişlediği
kesimLerde yer alan küçük ovaLardlr, Eskiden tarlm alanl olarak değerlendiriten bazı qen(
d üzlü kl€r, Keban Barej Gölü'n ün sulan a[llnda ka tm lŞilr.
ltde karasal iktim hüküm sürmektedir. Klsa 5üren yaz aytan s|cak Ve kurak geçmekte, k§ıar
ise §oğukVeyağlş[ü o[up,l.Jzun sürmeki€dir. oece-gündüz araslnda lslfarklarl ile aytara göre
§ı farklan çok yüks€ktir.
Tunceli iıinde fiziki coğrafya özelLikLerine, iklim farktıllklanna ve çok zengin olan su
kaynakLanna bağll oLa ra k ortaya çkan bio-çeşitlilik, bitkiörlüsüVe doğalpeyzajbaklmlndan da
zengin görüntülerin or|aya çlkmesünl 5ağ La m lŞİr. Doğu Anadotu orman Kuşağliçinde kaLan il
topraklannln % 27§ini kaptayan Ve geneLde bodur ve battatlk meşe ağaçlanndan oluşan
ormanıar, ilin orta Ve kuzey kesimlerindeyoğunlaŞmaktadır, iLin kuzeyinde §lralanan deatann
sarp Ve djk yamaçlan tamamen çlplak olup g ü ney ya maçlarlnın alçak kesimterinde mese Ve
ardlç ıopluluklanna rastlanlr. DağLarln güney€ doğru alçalan orta Ve güney kesimlerinde
yükselen dağtarla, bu dağ[an birbirinden ayren5lrtlargenelde meşe ormanlanyta kaPtldlr,



ö7n, Tarihçe
Çemişgezek ilçesinin güneyinde yer elen ancak Keban Baraj Gölü
alllnda katan Putur (sakyot) Höyüğünde ]968-1970 yLtan arasünda
yaplLan arkeoLojik araşllrmalar sonucunda elde ediLen butgutar.
yöreye Katkotilik Çağda (M,Ö. 5500-3500) yerleşitdiğini
göstermekledir. lşuva (Hurri-Mitanni) adlyla anllan bölgede yazlh
tarih M.Ö. 2200'terde subarrutarLa başlar. M.Ö. 2200'terde bölge,
Hurrilerin eline geçmişiir, Anadolu'da büyük bir d6vlet kuran HitilLer
i.ö. 1375-]335 yltlannda Tunc€li'ye kadar qelmişlerdir, l4azgirt
kalesinde bulunan çivi yazlLanna göre Hitil DeVLeliykltdlktan sonra
bötgeye, l.,r.Ö. 12. yüzyllda L'rartular eg€men oLmuştur. Muşkiadlyla
lanlmLanan kavminyerleşimaLanl oLanyöre, M.Ö. 7.yüzy|tdaslrasıyta
MedLerin Ve Perslefin egemenliği at|lnda kalmlş Ve daha sonra,
iskendertaraflndan fethediterek 1,1akedonyalllann egem6nliği altlna
girmişlir. Makedonya Devleti ylklldlktan sonra M.Ö, i7 ylllnda
Romalütann EgemenLigine giren yörede klsa birsüre Par|tar, etkintik
sağlam§tarsa da M.s. 2.yy.'da Romalllar, PadLann eikinliğini klrarak
bölgeyi Kappadokia EyaLeli'ne bağ[amlşlardlr, Bir5üre KapPadokialar
ve seLevkoslartaraflndan yönetilen Ve Roma lmParalorluğunun ikiye
ayntma5lite Doğu Roma imparalorluğu 5lnırtan iç€ri5inde ka[anyöre,
zaman zaman el değiştirerek Bizanslllar Ve sasaniler laraflndan
yönelitmiştir. M.s. 639'da Halife Ömer dönemind€yöreAraplann eLin€

geçmiş, M.s.972 y|tlnda tekrar Bizanslllann hakimiyeti alllna
girmiştir. Bötge 1087 yLnda yöre kesin olarak Türklerin egemenliği
atllna girmiştir. 1228 ytında Anadotu'ya lamamen hakim oLan
Anadolu selçukLutan 1243 ylllnda yapl[an Kösedağ savaşlnda
yenilince bölge Moğollarln denelimi alİna girmişiir. Daha sonra
Mengücekl€rin Ve uzun süreAkkoyunluların egemenLiği altlnda ketan
yöre, ]473 yttnde yapl[an otlukbeli savaşlndan sonre osmanll
yönetimi altlna qirmiştir. Klsa bir sür€ safevilerin de yönelimi alİna
qiren yöre, 1514 yllnda yapllan Çaldlran sevaşlndan sonra tekrar
osmanllyönetimi atiına girmişlir. osmanll yönetiminde ]847 yLında,
Hozal merkez otmak üzere Dersim Livasl adryla sancak yapllarak
Erzurum a bağlanmlşilr. 'l879 ylllnda Dersimi adlyta ayrü bir it olan
Tunceti, l886 ylllnda Mutasarnfllğa indirilmiş 18g2 ylllnda t€krar
sancakyapllarakElazlğ iline bağLanmlştlr.
25 Aratlk 1935larih Ve 2885 sayk Kanunla geÇici m6rk6zi ELazlğ ili
olmek üzere, Erzincan'ln Pütümür, Elazlğ'ln Nazlmiye, Hoza|,
I,iazgirl, Perlek, ovaclkve Çemişgez€k ilç€leri bağtanarak Dersim
ViLayeti hatine geliri[miŞlir.30 Arallk ]946 tarih ve 4993 saylll
Kanuna göre iL merkezi haten bugünkü merkezi durumunda olan
KaLan Kasabasl'na nekledi[miştir, Tunceli ismi, cumhuriyel
döneminde Mustata KemaLATATÜRK, taraflndan v€rilmiş o[up, tunç
qibi seğlam insanLarln yaşadlğl yöre an[amlna g€Lmektedir.
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TümüyteFratHavzasliçerisindekalanlt,doğalsünlrtartakuşalütrnşyüksekbjrbölgedrDoğuTorosDaglannln!zanllandoğu-batlyönünde
Jzanarak il]n kuzeybatlslnl, kuzeyiniVe kuzeydoğusunu hemen hemen bütünüyle kaplar Bu dağLa. aŞl[mas güç 5lratar oluşturduğu için
Tunceti, Türkiye nin doğu ucunda lğdlr ovaslndan baştaylp Erzincan ovas na kadar uzğnan verimt çöküniü atan yta bülünteşememjştir. Bu
cegtar, yeryer hem yüzey5ulğr yla aş İarak hem de akarsürLarlaraf]nd€n derjnce oyü]larakyüksek platoLara dönüşmüştür. Vadilerçok darVe
c k otupvadjtğbğnLannda ova[ar ol!şmamüştlr,

it topraktarünün jl 25ini kaplayan ptatotar. Munzur Dağtannln Ve
Bağlrpi5a Dağlnln doruklar bölgesinde, yüksek §lrltarta çevrilmiş
düzlükler şektindedir, Bu platolann en ünlüteri, Mercan Dağtarl
üzer ndeki l4erk YayLas Ve Munzur Dağtannln orta bötümünde yer
atanKepirYaytasl'dr Klşlar çok 500ı]k geçen bu plato[aryazln olLak
aLanlarl olarak kultanltlr.

{ ..

-unc€li içer sinde daglar Doğu Torostann ı]zani]sl otarak batl doğu
i.nünde uzanl., l\4unzı]r Dağlar Ve uzantls otan AVc Dağlan,
kUzeybatlve kuzey kes minde doğals nlroluşiurur, kuzeydoğu5unda
seBağrpaşaDağlyeratr ltinenyük5eknokias.MunzurDağLarlnln
doğUsUnda 3 a63 metre yüksekt klek Akbaba iepes dir. 1,1a2g rt'in
doğusundak KürkLa. D.ğl (2.033 m.), Hozat n güneydoaürslrndiki
TOpalan Tepe (2.234 m.), Merkez-Ovğc k aras ndğ butunan Karaoglan
Daqr (2.422 m.) ilin baŞtcayüksektepeleridir B]rbirleründen dernVe
dar Vaditerle aynlan bu dağlar sk meşe ormantarlyla kaplüdlr,
eiekterde ise daha çokardlçtoplulUkl.r na raslLanlr.
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VadiIer

Yüksek V€ sarp kedmterde doğal u[aşlm yoLlannl oLuşturan ve
çoğun[ukla qüney doğrultu5unda uzanan vadiler, henüz
gelişmelerini tamamtemamlş. darv€ dik ya.lklar halindedir. iLin en
önemli vadiLeri Munzur. Mercan, Pülümür. Peri ve Tahar Çayİ
Vadisidir.

AkarsuLar
Tunceli, akarsu yönünden çok zengindir. Düz€nli yağş alan yüksek
daolarda yeraltlna slzan kar Ve yağmur sulan, daha düşük
yükseltilerde kaynakLar şeklinde yeniden yüzeye çlkar. Akarsulan
besleyen bu kaynakla r 5ürekLi olduğ u n da n, aka rsula n n iaşldlğl su [ar
bol ve aklşlarü da oLdukça düzenlidi.. ilin önemliakarsu[ar,. Munzur
suyu, Mercan Deresi, Pütümürsuyu, PerisuyuveTaharÇaydlr.

ILer

Tunceli'de Keban Baraj Gölünün dşlnda önemliVe büyük götyoktur.
MunzurDağhn iLe bu 5lranln a[t birikim[erin i oluşturan Mercan.AVcl.
Kara§akaL Daglan üzerinde ve Bağırpaşa Dağlnln doruklar
böLgesinde buzut yataklrnnln zamanLa suyLa doLmasl sonucunda
oluŞmuş küçük krater gölLeri vardlr Bunıardan bazltan Karagöt,
Koçgiilü. Mercen Gölleri, Katlr Götteri. Ditincik Gölü, ÇimLi Göıü,ser
GölüV€ BuyurBaba Göı[eridir.
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]Oğu Anadolt] orman Kuşağü içinde katan it topraktarln n i: 27§ini
k.ptayan Ve genelde bodur meşe ağaçlar ndan otuşan ormantar, itin
c.taVek!zeykesimlernde TunceliMerkez,OVack,Pütümür,Hozalve
N.2ümiye itçeler nde yoğunta§lr. DagLann güneye doğ.u alçatan oria Ve
;üney kesimterinde yükselen dağlarta, bU dağLarl b rbirinden ayran
.ntar genelde meşe ormğntanyla kaptldr Vad]t€rde Ve akarsır
!Oylar ndi meşe agaçtannln yan]slra ardlç. gürgen, dişbudak, akağaç
söğüt kavakVe Çlnarağaçtarl da buLunmakta, ptatotarda se doğal bitkj
arlü5ünü k]sa boyiu çayr oilar oluşturmaklad r MUnzur Vadsi
:.banünda Ve sU boylaründa kar]şlk otarak karaağaç. akağaç, k z tağaç,
r şbudak, çlnar asma, huş, ceviz, yabani fndlk kavak, söğüt Ve çatl
ii]rte.inden oliJşan 2eng n birbilki örtüsü bLtUnmaktadl..

i
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uncelj ]ti yaban h€yvan hayatl bakümlndan da oLd!kça zeng ndir.
Özetlikle MunzurVadis]Ve çevresiyaban hayvğnLan jç]n etverişti bjr
ortam sunmaktadlr. AeİgeL Boynuztu Yğban Keçjsi Ve Bezuvar

isimli iki türdağ keçisi ]LeaVkuşlarrndan UrKekt]ği bür yö.eye özqü ]tginç
Ve nadir türlerdir ilde 5ansar kokarca porsuk, lavşan, da0 keç si, dağ
koyunu, tiLki, boz ayl, domuz, kurl sincap Ve kjrpiyaban hayat n]n yaygln
tür[er]n] oluşturmakiadlr. 1,1ağaralarda Ve kaya kovuklannda yaşayan
boz ayl [4Unzur yaban hayatrn n anemli büyük memelilerinden b rjdir.
Bölgenjn dğer büyük menreliteri, orman ]Çe.isindeki kayaİktarda
yaşayan Vaşak. yaban domuzu Ve kuat'tur ltde yrrncl kuşlardan karlal.
akbaba. doğan, şahin, ğlmaca. kerkenez. tellice ve çaylaktara hem€n her
yerde rastlanmaklad r Geceylrllc tanndan puhU kuşü]. bayku5veyarasa
da yaygln türlerdendir Yörede yaşayğn diğer kuş türleri araslnda kektik
çil kekl]k, ioy mezgetdek. turnğ. blldlrcln. çı]ltuk, üVeyjk, tahtatüVe kaya
güVercinteri, baz ördektürler Ve enderoLarak da kaz bü][unmaktadür.

Munzursuyır klrmlzl benekt ğtaballkiürlerin n yetişmes ne çok etverişti
otUp öreltikte yukan çlğrlnda bol ataballk yaşamaktad r Munzur
suy!nda alabatlk. kepenez Ve da.g n baİğü, §UyUn üslndlğl ğŞağl
kl§lmLarda yayln baLlal d ğer akarsularda ise alabaİk kepenez Ve çay
baİğ bulunmakladür Keban Baraj Götünde üse, sazan, küpeli bal|k Ve

lurna baİğ türleri butunmaktadlr.

§
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TUncet-Ovaclk araslnda uzanan Munzü]r Vadisinde, 42.000 Hektarllk bir
:!an]971ylllndaMiLt]Parkotarak]Lanedjtmişt]r.Türkiye'ninenbüyükmjtti
!arktanndan biriolan iMunzurVadisi MiLti Parkli, Tuncelikeni merkez ne 8

knr. uzaklktan başlaylp. Vad boyunca ovaclka kadar uzanmaktadlr.
Kuzeyde3300 metreye kadaryükseten MunzurDağtan, Mercanve l,y'unzUr

suyu vadiLeri iaraf lndan parçalanmlşiır.
M lt parkln kUzeyinde, Munzur Dağlarln n üzerinde 2000-3000 metrelik
z rvelerde ye. alan krater gölteri,ovac k düzlüğünde kaynayan gözeterVe
ü:nyonta. ile vadi boyunca döküLen şeLateler parkln doğat değerlerini
zenginleştirmektedir.
Bitki örtüsü bakümlndan çok zengin otan Munzur Vadisj Milli Park
'loraslnda ]5]8 çeşitli bitk kayllll olup bunlardan 43 Çe5id l\,lunzur
]agtanna. 227 çeşidi Tü rkiye'ye endemik türlerden oLuşmaktadlr. Munzu.
Dagtaründan başka hiçbüı yerde buLunmayan endemik bitkiLer araslnda
;3n Çiçeği, Erzincan Kirazl, Bindebirdelik otu, Munzur Kektiğ Munzur
Di.]ğün Çiçeği, Dağ Çayl, Munzur Dağü ottu olu Ve MenekŞe saytabit]r.
Munzur gözeterinden ],5 km. aşağlda MUnzur slyunürn iki yanlnda
bötgen n kğrğkleri§iik ağac| olan huş meŞceresi buLunmaktadlr
Ütkem zde ender butunan ağaç iürterinden olan hUş, bu bötgede su
ienarlnda güzet göVde yapmakta Ve bö[gen n ftoraslna önemti bir kaikl
s.ğtamaktad|r. Mitti Pğrkta hakim ağaÇ türü meşedir. Tepeler Ve

!.nraçtarda kayatük oLmayan yerter meşe ormanlarr ite kaptüdlr. Vad]

i:ban nda Ve sü] boylarrnda kan9ük olarak karaağaÇ. akağaç, klzltağğç
]şbudak, çlnar, asma. huş ceviz, yabani flndlk. kavak. söğüt Ve Çğ1l

.ürterinden oluşan zenqin birbilki örtüsü buLunmaktadlr

;



unzur Vadis] [.4ilt Pa.krnda doğat çevre yaban
hayvantan için eLVe.iŞti bir ortam sunmaktadür
Çengel boynuztu keçi ve bezuvar isimti jki iür dağ

keçisi ]te aV kuştanndan Ur kekliği gibiyaban hayvantarl bu
yörey€ özgüj iLginç ve nadir türterdir. Milli Parkta kurt, tiLki,
sansar, ayü Vaşak, su samuru, porsuk,5incap.lavşan, yaban
domuzu Veyaban keç]si buLunmaktadlr. Iıağaratarda Ve kaya
kovu kla rün da yaşaya n bozay, MUnzuryaban hayal]nin önemti
büyük memeliLerinden biridir. Bötgenin diğer büyük
memetiler] orm.n içerisindekj kayalrklardğ yaşayan Vaşak,
yaban domuz(] V€ kurt'lur Kuş türler] bakımlndan da oldukça
zengin otan Jt4itli Parkla ylrtlcl kuŞlardan kğrtaL, akbaba,
doğan, şahin, almaca kerkenez, detice, çaylak nadirtürlerden
jse kaya kariall buLunmaktadür Gece yrtlcllar ndan puhu
baykuş ve yarasa yaygrn lürterdendir. Milti Parkta bulunan
diger kuş lürleri araslnda kektik, çil keklik, ioy mezqeldek,
tUrna. b td]rcün. çutluk. üveyik, ta hta ll Ve kaya güverc n{eri, bazl
ördek iürLerive ender oLarak da kaz bUlunmakladlr. ı\,1t]nzur
suyu, Mercan Deresi Ve çevresin deki a ka rsu ta rda yaşayan bot
mikiarda alabğLük, yöre içj. önemli bir ekonomik değer
oluşturmaklad]r.

ş
İ



Ekonomik Yapı . ULaşım .filn,

-unCelide 
etverişsiz doğalkoşullara bagllolslak tallm alanla,hln hlslt otmasl, ekonomih geti9me9ini enqeltemlşllr ll lopra ltannh büyuk bir kesim inde

İ daqtar,n zor qeç iI veren 9lra.ar h.linde uanmasl l950 lere Qdar Tu nceti n in çevre ilıerleolan ula9lm otanakLannln cok slnrllkalmaslra Ve Jzun yluar
İ dl9a kap.llve durağan bir ekonomlI yaplnh hakim otmasha neden otmuşlur. it ekonom isi tü müyte ianma dayanmakLa birtikte ne bitkiselüretim ne de

hayr/anclllk geLişkin d€ğildir.
itde jşlenebilir ha mmadde kaynaklan n.n azlİat, üan mda verimtiliğin dü§ük otma§l Ve sermaye birjkim inin yetersiz olmaslnln yanl sra özet sektör yatlnmtannh
çok slnlrl oLmasl, sanayi sektörünün de çok ge.i katmaslna neden olmU5tU. il'de imatal sanayi kurma kta n çok tanm l getişt]rmek ama.ıyLa ku ru lan ve 5üt. yem
ite haİ ipliği üretim ine yönelik otarak kurUtan fabrikalar, ekonominin d§a kaPa! Ve duraqanyaplslnlbiraz klrmlş ancak bu işleümelerkEasğreyaşayabilmi5ve
k. patllma k zorunda kalmışla rdlr. Tunceli'de tanm Ve sanayi seklörbnnin gğri kalmasına bağ! oLara k ticarel ve hizme| sekiörleri de gelişmemişlir.

Tunceti. üoplahlJllnda kuzey-qüney yönünde uzanan va

İ FPincan l Pülümür. Tuncell ve Peneh üzerinden EtaA 9 a
ı baqıayanharayolıı, xenüin iç;n den qecmek|edir luncetini;lç

AnadoLu Ve Karadeniz illeriile Utaşm bağlanlı5l. kuzeydesInrdan
geçen EEurum-Erzincan karayotu ite güney itleri ite olan uLa§lm
bağtannsliseElazğ'da. geçen BingölElazlğ-Malalyakar.yotuit€

Tunceli-Etazlğ keni merkezteri araslndaki uzaktlk karayotu ite
Etarlq-Kovancltar yotu üzerind€n ]36 km.'dir, Pertek ilçesi
üze.inden gidildiğinde ise T!nceli-Elazlğ arağlndaki karayolu
uzakllol. Keban Barai Gölü üzerinde feribo|la qeçi§i hariç 75

Tunceli'ye en yakln havaalanl, kenl merk€zine yaklafl k oLara k
]20 km. uzakLkta yeratan Ve iç hattara hizmelveren Elazlğ



^ffiu, Lc eLer
Çemi9gezek
İ l'61]7 km. uzaktlktakj877 km'alana 5ahip ilç€nin raklml953 m,dir. Tuncetiile olan uLaşlml Perlek
ı üzerinden karayolu i[esağlanür.2017YlllNüfus saymlsonuçLanna göre merkez nüfu§u 3,275, köy
ı nüfusu 5.297 kişi, lopLam nüfusuda 8.572 oLan Çemişgezek ilç€sinin kuzey klsml qüney kEmlna
qöre daha dağLk oLuP, iklimi karasal iklimin bütün özettikterini ta5lr. itçenin geçim kaynağl tanm Ve
hayvanclllğa deyanmaktadlr. ilçenin tefima etverişLi böLümlerinde paiates, buğday. arpa. fa6uLye,
soğan, nohut. mercimek gibİ ü rünlerin yanı slra domates, biber, saletellkVe palLran gibisebz€terde
yeliştiriLmektedjr. Utukale Köyünün. dutve dutürünlerinden oLan pekmezVe peslit'imeşhurdur.

Mazgirt
Tunceti'ye40 Km.. ELazlğ a ]00 Km. uzakllkta olan ilçenin. denizden yüksekliği ] 400 m dir. ilçeye

ı bağL Daflkenl Ve Akpazar beldeleri bulunmaktadlr. 2017 Ylt, say,ml sonuçLarlna göre ilçe
ı merkezinin nüfusu2,337. köylerinin nüfusu 7.07ı kişiotuptoplam nüfu§u 9.408otan Mazgirt, itin

lanma en eLverişli itçel€rinden biridir. itçenin güney kegimLeri tanm yapmaya müsail oLup kuzey
kesimterinde ise tanmla birtikte hayvanclllkla da uoraşltmaktadlr. iLçede buğday, a.Pa, fasuLye, fio.
şeker pancan,soğan, patates, nohut, mercimek gibi ürünL€ryetişliriLir. Bunun yanlstra meyvecilikte
yapl[makladlr.

ırunceli'ye 96 km, uzaktlktaki itçenin deni7den yüksektigi l520 m. olup. yüzölçümü 8M km dir,

| 2fi7 Ylt, Nüfus saylm l sonuçlar|na göre ilçe merkez nüfusu 6.192. köylerinin nüfusu 2.157 kiŞi
l otuptoplam nüfusu 8.349otan Hozal, ilin en dagllk ilçelerinden biridir. ilçenin kuzeyive doğusu

yüks€k dağtarla kaplıdür. Tipik kğrasat iktim özetliklerinin h.kim olduğu ilçede k§tar uzun Ve çetin
geçer. ilçenin en önemli geçim kaynao|nl hayvansaL üretim otuşturur. Çok zengin bir floraya sahip
olma5l, anctllğlnsony|llarda iLçenin en önemLigeçim kaynağl haline geLmesin i sağıam lştİr.

ski ismiKlzlL KiLis€ oıan Naz|miye ilçesi553 Km'aLanla. il'in en küçük
ilçesidir- il'e uzakLlğl 36 Km. olup, denizden yüksektiği 1550 m. olan
ilçenin 2017 YlL sayml sonuçLarlna göre merkez nüfğsu 2.0]5,

köyLerinin nüfusu 1.609 kişi oLup loptam nüfusu 3,624'tür. Nazmiye. ilin en
dağllk iıçesi olması nedeniyle tartma elverişLi bir yaptya sahip otmadlğl gibi
yaplLmaya çaLlşlLan ianm i5€ itkel usuLLerle gerçekleştrilmektedir. ceviz
ilçede yetişen en önemLi üründür. ilçede hayvanoLlaln yanl slra anclllkta
yapllrnaktadlr.

z

Nazımiye
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tmerkezine 65 km. uzaktlkta bulü]nan ovacük ].538 Km'alanl
Le arJ7 yo-jnde- e- bJ} -k lLçedlr 20 - Y l ..ylmlna göre
merkeznüf!su3 871, köyterin n nüfusu2.773 k şi olupioptam

nüflsu 6,644 otan tçeye uLaş]m Munzur Vadis] M]lL Parkl
çe.is]nde yer atan karayol! üze.]nden sa9lanrr Denlzden

],üksekLği ]300 m Olup. en yüks€k noktas (307] m) Ziyaret
Tepes d r Mlnzu. Dağlarln n zjrves nde birçok doğat krater
götü buiunmakladlr Doğal yapls gereği ktimi serl geÇen
tÇeninklşlar 5oğukVekaryağŞl|djr.Kşln LÇemerkezin€dahi2
metrey qeçen şekitde kar yaöar ya, aytarlnda ise hava §erün
qeçmekted]r. itçen]n geçm daha çok tanm ve hayvanclLlaa
dayanmaklad]r. 0Vacük Ve çeVresinde yet5|jriten fasulyen n

bes n de9eri yüksek otup, son ylLldrda paza.Lamas nda büyük
terlemeL€r 5ağtanmü§|r ceviz yeliŞliriciLğj Ve anctükta

947 Km'alana sahjp deni, sevüyesinden yükseklği ]050 m
olan ilçenin 2017 Ylll Nüfus saylml 5onürÇl.nna 9ö.e merkez
nüfus!r 7,4s6 köyler nin nüfusu 5.583 k şi, toplam nüfusu ise
]3079'd!. Perl€k lanm Ve h.yvancüİk bakmtarlndan
il:mizin en qeti9mi§ itÇesidir Ayrlca ilçe; d ğeı itçelere ve it
merkerne oranla sahip Otdürğu Lüman jktimi nedenyte
sebzecilik konusunda da en getişm ş V€ en fazta ürün allnan
jlçesi durum!rna da 5ahipiür Aynca Keban Baraj Gölünde son
yllldrda l car] amaçta yap Lan balk avcüİğl ilçeye önemL bir
ekonomik qel r sağlamakladlr, Baraj Götünde avtanan sazan,
.ynatü sazan Ve iürrna batl0 TLncel Ve El.r g da

,melkez ne65knr uzaklkt. bü.]t!nJn Ve ]505 km' tikyüzatçamlü itçenin
,.k m ]650metr€dir. 2017Yt saylml5onuÇlarrnaqöremerkezinüfusu
]883 köylerjnin ni]fus! ] 574 kiş otup toptam nüflsu 3457 Olan Ve

c:gLk b ryapya sah p otan Pülümür de kl5tğr Çok s-"ı1 ve ç€t n geÇer En
iüksek noklasr 3287 m yüksektğindek Bağlr Pa9a Dağldlr. En önemt
:karsuy! Pülümür Çay dlr DaaLarln z]rves nde NaVgöi BUyer Baba Gotu
{ |d m Köyü Götteri Ve Bağ]r Pa5a Dağ] k.ater qölleri butunmakladjr
T:rnr yapmaya etverşli bi. y.pya sahp otmadğündan daha çok
hawanclİkta uğra5 lan b r jlÇedir. Geniş bir yayla atan na sah p oLan itçe
hay^,anclllkta ugraşantarü itkbahar Ve yaz aylannda bu yaytalara çeker.-"-9^o b! d.,ü:--.J polupdll 

^ 
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nermer atÇ ta§üVe kaya tuzu çlkari Lmakiad r.



.ffiı, Mesire YerLeni n KapLıcaLar

0Vac k M!nzL]r Gözeleri
Yöre hatklnln en yoğun kulLandlğ1 mesire yeri olan ovaclk
GözeLeri, TunceLi kent merkezine 80 km., ovaok itçe
merkezine ]7 km. uzakllkta yer almaktadlr. Munzur
Dağlannln eteklerinden yakLaŞlk 200-300 metretik alanda.
karslik kaynaktan iriLi ufaktı 40 9öz halinde fişklran beyaz
köpüklü buz qibi5ular, yamaçlardan aşağltara doğru küçük
şelaleLer oLuşturarak akmakta Ve Munzur suyunu
oluşlurmaktadür.

l-]a Lbo ii Goze[-"r
Tunc€ti_Ovacükyotu üzerinde, kentmerkezineyaktaşlk2Okm.
uzakllkta, Munzur suyu kenarlnda. derin Ve kayalk bir
vadinin içerisindeyeratmaktadlr. Hatbori Gözeleri, çoksoğuk
kaynak§ularasah!p birdin[enmeVe mesircyeri o[up, oldukça
yogun kullanllmaktadlr.

Zagge setales Ve N4e5 fe5i
Tunceti-Pütümür karayoLu kenannda. TunceU kentine
yaktaşlk 40 km. Uzakllkta y€r atan me§ire, bitki örtüsünün
zenqintiği Ve vadinin çarpE derinliği iLe çok etkiLeyici dooaL
Veritere sahiptir. Utaşümln kotay otması nedeniyle piknik
amaçb olarak çok yoğUn kultanllan yerLerin başlnda
getmek|edir.

DereOVa seiaies]
GeLin Plnan olarakta bitinen şeLaLe, Nazimiye iıÇe merkezjne
13 km, uzakLkla, De.eova Köyündedir.20 metre yüks€kıikten
3 kaynak|an yaygın bir şekilde döküLen suLar, Pülümür
Çaylnln kolLanndan biri olan Ve çok derjn bir vadide akan
derey6 karışmaktadlr. Şetatenin çevre§i bodur meşe
ormantan iLe ka ptüdlr.

KulLrde.e Mesire Yer]
Tunce[FPü [ü mür kerayotu üzerinde, ;t merkezine yakLaşlk 30
km. uzakllkta Ve Pütümür Çay kenannda yeraLan Kuludere
Mesire Yerinin içinden aynl zamanda küçük bir dere
9eçmekted'r. su gözelerinin de butunduğu Kutudere, utaşlm
kolayllğl, ka liteli içme suyu Ve doğa l g üzellikleri ile yöre halkI
tarafindan enyoğun kutlanllan piknikatantanndan biridir.

Dedebağ lBağün} Kap[ücalar
Mazgirt'e,65 km. uzakllkla Dedebağ Köyün deki ka ptrca. Perisuyu kenanndadlr.
öncelikli kaptlca 5lnlflna giren Bağtn Kapllcaslndalek kaynaklan qkan§uyun alü

d€ğeri 5 tl/sn, slcakllğl 35"c, PH değeri 5-0'dır. Kapllca suyu kaL§iyum §ülf.
5odyum sütfatllve ktorür bikarbonatll suia r gru bun dandlr. Banyo uygulamaLar
elverişli olan bır sıJ[ğr, romatizmal hastallktar, kınk-qklk sekeLteri ve ka
hastallktan tedavisinde olumlu e|kiyaPmak|adlr.

AsaOı DoLuca IHarikJ Kapl casıJ
Nazımiye ilçe mcrkezine 16 km. uzakılkte. Aşağl Dotuca Köyünde olup,
kaynaktan ç]kan suyun ak,m değeri 2ltlsn, slcakllğl 39'c. PH değeri 5.0'
Katsiyum sülfaltü Ve sEak §ular grubundan otan kapllca §uyunun romatizr
hastallkLar, kınk-qkık sekelleri Ve kadln hastalktarl ledavisinde banyo o[a]

ku ltan llmasl uyg un görütmektedir.

Karaderbent Köyü Kaplücasl
Pütümür itçesi, Karaderbent Köyünde butunan kaptEa iLçe merkezine 13 ı
uzakhktadlr. Kapllca suyununaktm değeri0.2 tt/sn, slcakllğl25"c, PH değeri6.01



ArkeoLojik Tarihi ve Mimari YapıLar .ffin,
unceli'd€ cemi9gezek ilçe 5lnlrtan içerisinde katan larih önc€si yerteşmeterden Puturve Yeniköy höyüklerinde yaplLan araşllrmaLaryöre
tarihinin son Neoli|ik ya da iık Kaıkoıitik Çağa kadar indiğini ortaya koymuştu., Tunceli itinde bulunan osman[ dönemi tarihi yapütannda
Erken Dönem mimari özelliklerinin ko.unduğu 9örü lmekıed ir. 0smanıı döneminde ballda ortaya çlkan mimari getişmeler yöreyi çok sonra

etkitemiştir. osmanll mimarisinin doruk noktaya ulaş|lğl t6. yüzylda yörede özeLtikLe camive lürbe yaplLannda hala seLçukLulara 629ü mimari
biçimtersürdürüLmekteydi, Tunceli'de seLçuklu ve 0smanI dönemLerine ait tarihiyapllann yoğunlaşhğ l yör€[er Çemiş962€k ilçe merkeziVe Eski
Pertek'tir.

ArkeoLojik VarLıkta r
PuLur ISakyot) Höyüğü
Keban Baraj Götünün altİnda kalan PuLur Köyünün kuzeydoousunda doğal bir
ieped€ bulunan Putur Höyüğünde 1968 ylttnda baştayan kazltarda, son
Neotitik/iık Katkotitik dönemden ilkTunç Çağa kadar ] ] yapl katı saptanm§tlr_
son Neolilik/llk KaLkoLitik dönem küLtür katmanlnda obsidyen ve hayvan
kemikleri bu[unmuşlur.'l968ns69 yttannda Pulur Höyüğünde yapllan
kazllarda çlkarltan 1064 ade| e§er halen ELazlğ'daki müzeLerde
5ergiLenmektedir.

Yeniköy Höyüğü

Keban Baraj GöLü aLllnda kalan LaLuşağt Köyünün 3 km. kuzeyindedir. G,vur
Höyüğü ad|yla da b ilinen yerLeşmede dört yapl kall kazllm ıştlr, Kara Ve açkh
kaPıarya da krem rengiüzerine ktrmlzüVeya koyu kahverengi bezekli ka plar
da vardİr, itk Tunç Çağa ail oLan buLuntuLar Ve işLenmemiş baklr Parçalan,
madenciliğinverLlğlnlnkan tanma5İaçlslndanönemlidir.

TitHöyüğü
Mazgirt e bağllKuşçu Köyünde butunan Til Höyüğü, karayo[ununyakıaşlk
1 km. g üneyinde yer almaktadlr. Toprak bir yoL[a u[aşllan höyü kle bugüne
kğdar herhangi bir kazl yaPlLma m§tlr.

Gökte pe Höyü9ü
Tunceli-Elaağ karayotu üzerinde, Mazgirt'e bagh Göktepe Köyünün
yaklaşlk500 metre gtineyinde Göktepe Höyüğüne bugüne kadarherhangi
birkazlyapllmam§t|ü".

Efka. Tepesi Höyüğü
ovadk ilÇe merkezinin güneyinde, Köy önü mevkiinde yer aLan Efkar
Tepesi höyüğünde bug ü n€ kadar de herhangi bir kazt ya ptlmam lştlr.

Plnartar Tepesi HöyüOlj
Perlek itçesinin, Plnertar BucağInda yer alan bu höyükle bugüne kadar
herhanqi b ir kazl ça[§masl yaplLma m§tlr.



Öİ' Arkeolo;ik Tarihi ve Mimari YapıLar

Attantl Köyü Tarihi YerleŞim KaIlntl[arl

Tunceli merkez, Attanll Köyü, Pah Mezraslnda bulunan tarihi yerleşim yerine ait bina

kaLlntllafl sivit M imari Örneğ ii oLa.ak Erzurum Kü[lü. Ve Ta biat VarllkLartnl koruma kurulıl
tarafından 1g9l yllnda tescit editerek koruma aLİna allnmlştlr. Halen söz konusu bina

katünlltarlna ait herhangi bir bitimsel çallşma ya pülm§ olmadlğ ln da n ta rih i dönem i ha kklnda
birbilgi mevcul değildir.

5ahverdiArkeotojik sit ALa nl

Günümüz€ kadar utaşan €ski uygarLklann yaşadlkLafl d€virlerin sosyal, ekonomik ve

kültüret özeLükterini yansltan bulgulara raslLanllmasl nedeniyle 5öz konusu alan 2002

ylttnda Erzurum Kültü rve Ta bjat Vartlkta nn l Koru ma Kurulu taraflndan ll. Derece Arkeotojik
sitAlanl oLarakilan edi[mişlir.



Çemisge zekrarihi ve Mimari Yapı r"r, ffilc
YeLmaniye Ca mi;
iLçe merkezind€ butunan caminin 14, yürylL başlnda yapltdlğl
5an!lmaktadlr. Devamll onanmve değişikLikyapltdügl anlaşllan
ya plnln çevresin de baa ek yaPl[ann izleribulunmakladlr. EğjmLi
biraLanda kesmetaştan yaplLan caminin ball ceph€sindeki eyvan
biçimindeki taç kap|sl, özgünıüğünü koruyabiLmiş tek bötümdür.
Giİiş kapüsin.n iki yanlndaki sekizqen, geometrik bez€kli
sütunler, kaPlnln açllmas|yla. k€ndi ekseni etraflnda
dönmekt€dirler. cami tek kubbeli o[up minaresiyoktur.selçuklu
ve 0sman[l mimari ıarzLarl araslnda bir 9eçiş yapl5l
niteLiğindedir,

Süteymaniye Camii
lLçedeki |afihi eserler araslnda en büyük yapı oLan caminin mimari özelLikLeri setçuktu
tarzhl yansllmak|adlr, caminin kaplsl astlnl koruyarak günümüle kadar kaamlŞtlr. Tek
şerefeLive oldukça geniş çapll olan minaresitek Parça tuğladan inşa edilmiş olup, otdukça
dikkaiç€kmekledir,

Uzun Hasan Türbesi
itçenin g'rişinde, Tekya Mevkiinde. btok bir kaya üzerine inşa €ditmiş.sekizgen pLanll iki
katll kesm€ taştan yaPlLan iürbe içten Ve d§tan piramil çatl iLe örtülmüŞtür. Hatkaraslnda
Akkoyuntu Hükümdan Uzun Hasan'a ajt oıduğu sanllan türbenin kiiabesind€ yazllan
bi[gİLeregöreasllndatürbenin ] 572yLlnda B€htülbeyoğLuŞah Beyve ikioğlu içinyaptlnLdlğl
anlaşltmaktadlr. Türbe iki katl olup aLl kalta cenazelik vardlr, seLçuklu mimiri tarzlnl
yansltan 5eçkin biryapldır.

ulukate camii
Çgmişgez€k Utukale Köyünde bu[u6an ca m i evLer araslna slk§mlş moLoz taştan biryapıdlr.
1793'le yaplLan camiye sonradan €kLenmiş son cemaat yerinden girilmektedir, Düz dam
örtütüyaplnln içide, d§ü da yallndır.

Hamidiye Medresesi
Çemişgezek ilç€ merkezinde bulunan Hamidiye medresesi uzun yttaİ medrese oLarak kultanddlktan §onra, medreselerin katdlnLmasyLa
cumhUriyel döneminde bir5üreAdliye binasl o[arak kullanlLmlş, bitahare özetşah15lara satlLmlşlır. Halen konutoLarakkUtlanltmaktadlr.



dh; Çemisgezek Tarihi ve Mimari YapıLar

Hamam-i Atik lEski Hamam)
iLçe merkezinde çarşl içinde yer alan yapİnln girişindeh Türkçe Ve Arapça iki
yazlltan hamamtn. 'l5. yüzylda yaplldlğl, ı8. yüzyılde da onanm gördügü
antaş|Lmakladlr. Çemi§gezek'te uzun §üre eg€men o[muş AkkoyunLu[ar
döneminden ka[dlğı kesinLikLe biLinen Iekyapldlr.

Giriş kaplsl üzerinde yer aLan kiiab€ye göre 1701-1702 ylllafl araslnda Hacl
BayramoğLu Hüseyin adlnda bir kişi laraflndan inşa etliritdiği betirtilen bu yaPü

doğu-batl doğruLlusunda dikdörtgen pLan üzerine inşa edllmiş olup, §oğuktuk.
slcakllk,ltlktlk Ve külhan bölümLerinden oLuşma kta dlr. Yapl düzgün kesme taş v€
tuğta matzeme ite inşa edilmiştir.

Sivdin Köprü5ü
Karar Deresi üstü ndeki laş köprü, suyun iki yakaslnda ki kaya lara oturmuş lek bir
kemerden oluşmaktadlr, KorkuLuk duvarLan moloz taŞtandlr. YaPl 12. ya da 13.

yüzyüla ta rih lenm ekted ir,

AŞağ] Köp.ü
Geçmişle ilçe me.keziite güneyova köylefiaraslnda utaşlmlsağteyan tarihiköprü,
1203yLnda inşa editmiştir. Bugün ulaşlm a maçll oLara k ku lta nl[mamakladlr.

in-Delikteri lDervis HücreLeri]
c€mişgezek ilçe merkezinin ballshda Tahar Çay Vadisinin yukanya doğru
uzanan 5arp kalker kayaıanna konut amaçlı oyulmuş 20 civannda oda
buLunmak|adlr. in delikterinin kimler laraflndan yaplLdlql bilinmemekledir. Üç kat
hatind€ sıraıl odaLarve bu odalafl aydlntalan büyük pencere[er ile uzun
koridorlardan otuşmakladür. ln detiklerinde aynca 5u gereksinimini karşlLamak
üz€re, kayaLarın araslndan §lzan 5ulann lopiandlğı sarnçLar, yukandaki odaLara
utaşmak için kaya[ardan yapıLan merdiventer ve gateriler butunmaktadlr.

Ferruh-5ad Bey Tü rbe5i
ulukaL€ Köyü yaklnlnda ta rlalar a raslndadlr. Kesm€. molozlaş Ve tuğLadan
yaplLan türbe, kubbe kaplamasl dşİnda oıdukçE saolamdlr, Ka pıslndaki yazİlta n

l551'de yapt|nldlğl anlaş|Lmaktadlr. Yapl altla mumyaLk, üslte mescit
bötümüyte selçuklu türbe gelen€gini taşlmaktadlr

N,leydan Çesmesi
uLukate Köyü m€ydanlndadlr. K€sme taştan yaPl, küçük köşe süiunlanna oturan
sivri kemerLi eyva n biçimindedir. Kemerleİjn biçimi ve yapldaki kim i aynntlıa rla
yapl, 16. yüzyLsonu ye da 17. yüzyll başlna larihlenmekl€dir.



Mazgirt Tarihi ve Mimari YapıLarı ö7n,
]\,4azg i.t KaLes]
Yaplm tarihi k€sin olarak biLinmeyen kate jtÇe merkezinin kuzeyinde, ilç€ye hakim bir tepe
üzerjnde kurulmuştur. Büyük öLçüde ylklmlş olan kal€ surlannln bir klsml hale ayaktadlr,
Katen in en yüksek yerind6 bir köşk ve yel değirmeni olduğu §anltan kallntllar bu tunma ktadlr.

KaLe Köyu Kales
Mazgirl ilçe merkezinin doğusunde, ilçey€ 20 km. uzakllkla olen Kale Köyünde birtep€ üz€rin€
kurglmuştur. KaLeye büyük bir bötümü aşlnmlş merdiv€nıerle Qklımakladlr- Kalenin giriş
kaplslnln yanlnda bulunan çiviyazlannln büyük kl§mlhalen durmaktadlr. KaLenin giriş kaplslve
iç bölü m16ri kaya tar oyutara k inşa edilmiştir. KaLenin içinde büyükbirsarnlçvardlr.

Bağln Kates]
Mazgirt ilçe m€rkezinin doğusunda i[ sln|nnln bitişiğinde yer alan Ded€bağ Köyünde Peri
suyunun k€nannda bir tePe üzerinde kurulmuştur. KaLenin yaplm larihi ke§in olarak
bilinmemektedir. Giriş kaplsl Perisuyuna bakan yamaçla yeralan kaLenin suİlan büyük ötçüde
ykllmştlr,

Elli Hatı]n 0amii
Mazgirl iLçe merkezinde bulunan caminin yaz,tlndan ]252 ylllnda AkkoyunLu hükümdarı Uzun
Hasan in klz ka rdeşi ELli Halun adına ya pl[dlğ l a ntaşllmaktadlr.

Ett i Hatun Tü rbes
Mazgirt ilçe merkezindeyeratan sekizgen biçimlitürbe, 13. yüzyL eseribir kümb€ltir. ELti Hatun
adınayapılantürbenin içinde ikisibüyük, biriküçükolmek üzere üçtane mezarbutunmaktadlr



ffi, pe rte k Ta ri h i ve hri irna ri yş p ıLa rı

Derun-i Hisar ISağnnan] KaIesi
Pertek'e bağtı Sağman Köyündeki askeri ka[e,
yöreye hakim bir tepe üzerinde kurulmuştur.
Ka[enin yapım tarihi hakkında kesin bir bitgi yoktur.
Evtiya Çetebi'nin tarifine göre, Diyarbakır'daki
Artukoğul[arı sülalesinden bir Türk Beyi tarafından
yaptırıldığı sanı[maktadır. Tepenin batı ve güney
yamacında bulunan ka[e surtarı günümüze kadar
kalmıştır.

pertek kaleEi
İlçenin güneyinde, Murat lrmağının kıyısındaki bir
tepenin üzerinde inşa edilen Pertek Kalesi, bu
bötgenin Keban Baraj Gö[ü su[arı altında kalması
nedeniyle bugün bir ada üzerinde yer almaktadır.
Osman[ılar zamanında onarım gören kalenin yapım
tarihi kesin olarak bilinmemektedir. İç içe ikisurdan
oluşan ka[ede, surlar arasında yapı kalıntı[arı
bulunmaktadır. Kalenin güney cephesindeki
yontma taşların arasına kondurulmuş kırmızı sert
tuğlalarve serpiştiritm iş mavi çinilervardır.

Sungur Bey Camii
Pertek itçesinin güneyinde, Murat lrmağının kıyısında 1569 yıtında yaptırılmıştır, Yapı
üzerinde bugün herhangi bir kitabe mevcut değitdir. Üç kubbeti son cemaat yerive tek
kubbeti ana mek,ndan oluşmaktadır. Son cemaat yeri ite minare, iki renkti taştandır.
Taç kapıve mihrabın taş işçitiği çok özenlidir. Cami, çok kuwetli süs[eme tekniği ite

Türk mimari tarzı tezyini sanatın ın enderyapıları ndan biridir.

ÇeIebi Ağa üarııii
Giriş kapısı üzerinde bulunan kitabeye göre Pertek
itçesinin güneyinde, Murat lrmağının kıyısında 'l570

yılı Ramazan ayında yaptırı[mıştır. Kesme ve moloz
taştan yapıtan cami, üç kubbeti son cemaat yeri ve tek
kubbeti ana mek,ndan oluşmaktadır. Ana mek,nın
batısında yer alan beşik tonozlu mek,nın duvannda
eyvanlı çeşme ve minare vardır. Çeşme, minare ve
-son cemaat yeri duvar[arı, iki renkli kesme taştan
yapı[mıştır.

5ağrnan üamii
Pertek i[çe merkezine 20 km. uzak[ıkta bulunan
Sağman Köyündeki camiyi, 1555'te Keyhüsrev
Bey'in oğtu Satih Bey'in yaptırdığı sanı[maktadır,
Giriş kapısındaki oyma işçitiği, çok özenli ve dikkat
çekicidir.



PüLümür Tarihi ve Mimari YapıLarı ö7u,
Ge lin 0da|arü lMağaralar ]

ilçe merkezine 3.Km. uzak[ıkta, Urartulartaraflndan yapüldlğl

sanllan Ve kayalar oyolarak yapülan Ve içinde çok derinlere
oyma taŞ merdiv€nlerle inilen gizti bir geçi1 oLduğu biLin€n

mağaralardlr.

H atun K6prüsü
Yaplllş tarihi kesin oLarak bilinmeyen, ancak selÇuklu
döneminden kalma oLduğu 9anllen bu kemer köprü. y]lların
ylprano elkisi i[e ta h ribala uğramlştlr.

KoÇbaŞll N4 eza r Taslarl
Tuncetinin çeşilLi kesimLerindeki e§ki mezarLkla.da. buLunan |arihi koç biçimindeki mozar taşlan, Akkoyunlular dönemindeki Türkmen
geleneğinetanlkllkeder. Heyketlerin birklsmlnln üzerinde kltlç, blÇak.sadak, katkan, hançer, dokumatezg,hl, şiş, herek, çatat g ibi eŞya Lara ail
kaban;a figürterin yanl s|ra çeşitli hayvan ve bilkifigürleri deyaygln otarak kuıLanllmlşhr. Bu figürleryalnlz bezek otarak değil, orada yalan

kişinin cinsreti,loptumsat konumu Ve m€steğini de beıirlen figürlerdir, Klt,ç, kalkan. at, ok, koç, tüfek. tabanca. blçak gibişekiLler m€zar

sahibinin erkek otduğuna VeyiğilLiğine ışarettir. Ka n dii, lerazi V.b. şekitlerdin adamlanna; iğne,sap, kÜskÜ, elgibifigürler ise kadlntara aitlir.
jbrikveteP5i gibi figürtercömerttiğin ifadesidir



ffi, HaLk Müzigi *L--i aLk üyunLşnı
Yşre§etHaLk Hdübiyatı

l lae toPlumsalYaşamı biçimtendiren küttüret çeşitlitik, doğa ve iktim koşuttarından kaynaklanan zengin saz ve oyun küttürü vardır. Savaş ve

] ötüm o[aYlarının arkasından ağıt yakma ge[eneği yaygındır. Yöre yaşamından kesitlerin yansıdığı manilerde daha çok sevdalar ve ayrılıklar
l konu edi[ir. Yöre söylencelerinde ise doğa ve din öğelerinin egemen otduğu görülmektedir.

YöreYe özgü geleneksel YaPıdan, yaşama ve üretme biçiminden, köy-kent ayrıtığından kaynaklanan pek çok itginç seyirtik oyun[ar da
bulunmaktadır.
Yörede ku[[anı[an halk müziği araÇ[arı arasında en yaygın olanları, tezeneli sazlardan bağtama, iki tetti cura ve yakın zaman[aı:da tanbura; yaytı
saz[ardan kemane, üf[eme[ilerden zurna, ditti-ditsiz kava[[ar, çobandüdüklerive çığırtma; vurmalılardan davulve tef'tir.
Yörede düğünterde, baYramlarda ve özel günterde oynanan pek çok oyun vardır. Geleneksel oyunlar arasında 'Halay' çok yaygındır. Oyunlar,
davul-zurna eş[iğinde oynanı r.
Tunceli'dekiYöre efsanelerinde ise doğa ve din öğeterinin egemen otduğu görülmektedir. Yöre söylencelerinin en bitinenleri, Düzgün Baba
ve Munzur Baba Efsanesi'dir.

kut[arna üiinteni

Heryıl17 Kasım'da Atatürk'ün Pertek'e Gelişi ve 17Aratık'ta Pütümür'ün Düşman
İşgatinden Kurtuluşu yapı tan çeşitti etkintiklerte kutlanmaktadı r.

Pütümür Bat Festiva[i
Pülümür ilçesinde, her yıl Eylü[ ayı jçerisinde belirlenen tarihlerde düzenlenen
'Pütümür Ba1 Festivali', süresince çeşittt"ktittürel etkintikterin yanı sıra kaliteli ba1
üreti m ini teşvik etmek amacıyla yarışma lar düzen[enmektediı..

Çemişgezek Dut ve Peynir Festivali
Heryı[ Haziran ayının son haftasında kutlanan 'Dut ve Peynir Festivati' insanları bir
araya getirip kaynaştırması ve yörese[ ürün[erin tanıtımını ve düzenlenen
etkinliklere katı [a n[ar hoşça va kit geçirmektedirler.

Munzur Kü[türve Doğa FestivaIi
Heryı[Temmuz ayının son haftasında düzenlenen 'Munzur Küttürve Doğa Festivali',
kapsam[ı ve geniş katı[ımlı bir festivaI olarak gerçekleşir. Fotoğraf sergisi, hatk
oyun[arı gösterisi, halk müziği konserleri, fitm gösterisi, kent gezisi, pane[, söyteşive
edebiyatçıların imza günteri ite çok geniş bir kesimin ilgisini çeken festival
programına Tunceli dışından da önem[i oranda katı[ım olmaktadır. kentin
ekonomisine çok olumlu katkı sağlayan festiva1. ilturizmini de canlandırmaktadır.



ffiküşr
unceL de temel ekonomik elkinlikler]n iarlm ve
hay.r'anc Llk otmEsl nedeniyle yöre mutfağl, iah]t
ürünleri ile hayvansat besinler€ dayanlr

Bğgcll]ğln yaygln otduğu yert€rde besin _üıünleri
çeşittenmekiedir 5irenin hem tatt hem de katlk oLarak
kullanlml yayglndlr Pekmez, pesljt Ve orcik (cevizLi
sucuk). şireden yğpllan besin tü.leridi., Aynca döğme
deniten bulgurla şireti tarhana yğplhr. Buğdaydğn
elde eOile- dögned.n yaplld- oögrre pıavl Ve
keŞkek, yarmadan yapllan malhuta çorbasl', iarhana,
erjşte Ve un p]LaM yören]n yaygrn iemeklerjndendir.
sülten yaa. yoğurt, ayr.n Ve çökelekyaplllr Ekmekler
geneLlikle iandlrdğ ya da sacda pişirjLir. Mayat
hamurdan yapllan ekşil] ekmek. bazlamaj mayaslz
]^amLroar yap,.an yutı., l.Uİb,(. 

"ülIocak, gdFrıesi
Ve değ rmen poğaçasl yaygün ekmek iürlerid]r.
Yumurtall tepsi kumbiği, su böreği biŞi ve hrrrnç gibi
börek türü hamı]rlu yiyecekter, sacda ya da ocakia
pişirilir KaLburhUrmaslve baklava yaygln lürLerid r



di, History and Topography
History
The Hiltiles, who eslablished the firstAnalotian EmPire in hislory, came even as fara5Tunceli, The Babylonian andAssyrian Empires spread their
infLuenciand effectives in the region. ln |he 6th and 8th cen|uries B.c., during the reign ofihe Medes, and Persians, the region was atlached to lhe
lranian Empire. ln the mid 7lh century the Arabs arrived in the region, Tunceti b€came part ofthe l§lamic Empire in lhe 8th century. From 107] |o

]252,Tunceliwas occupied bythe Mengucekswho ruted Erzincan. ÇemiŞgezekwas divided into fourtowns, nametyÇemişgezek, Pertek, sağman,
Mazgirİ. FolLowing |he seljuk and Mongolraids which streiched from the mountainous region5 |o the KlzlLrmak, scores ofTUrkigh tribes beqan to
gette in Tunceti. Due to the rugged terrain on the road toTunceti, ontytothe lown of Çemişgezek ftourished. During lhe o|oman era, Hozai lownship

which i5al|ached loTuncetiwa§ dis|rict beforethe proclamaiion of the RepubLicand i| becamethe Province ofDersim followingthe de.tara|ion of

the Republic. Dersim i5lhğ Persian word of5ilver door.ln 1935, TunceLiProvince was es|ablished with ils temporary cen|er in Elazlğ, At|hetime,
Pütümür, Erzincan, Nazımiye, Hozat. Perlek, ovaclk, Mazgirt and Çemişgezek |ownship in Elazlğ formed Tunceti Province. Tunceli was
administeredfrom ilstemporarycenIer, Etazlğ. untit 1946and in t947the provincia(cenl€rwas moved to,thetown ofKalan.

Topography
TunceliProvince i5 toca|ed in the upward pad of|he Euphrates in the EastAna|otian region, The Munzur MoUntains and Kara§u are in the North,

Bingöt Mountainsand the Peribrook in the Eas|, Keban Dam Lake in the5outh and |he Euphrales in thewesl. Erzincan, BingÖtand Elazlğ border

Tunceli,
Tunceli ssurfacearea is 7774square km and it is 1064m abovesea Level,

Tu nceli resembteg a n d island. Exceptforanerea in lhesoulh, Ihe provincecompri§es roughterrainwilh slep mountain5and deep riverValley§.
Munzu r brook an d Pütüm ür stream diVide Tu nceli province into three pan5 lik9 a Y
The Munzur Mounlains, Pütümürs|ream and Munzurbrook, which surroundthelriangte.comprisethe hİghestandsleepesl par|§ofthe region.The

regionha§manysmallriversespeciatty.theLaçandKuludefe.
wateris pLeniifuLjn Ihis region. Tahar, Hozat, Geyiksuyu (deerbrooks), MunzUrbrook, Pülümürslream, and Peribrookarethe principaIwaterways

Keban Dam Lake is5ituated inthe southern parlofthğ provincewhere 51 Vittag6s a re iocate d.

Tuncetihasavarried ptantcover. MunzurI,1oun|ain§are bare, buttowardsIhesouih densewooded areas increase.
The fores| i5 oak. A conlinenta l climate prevails in the pfovince. summers are arid and temperatures are above normal. Thewinlerand the fatl

are rainy but |emperatures are normal,



Tourısm
V

fooEe4C
Tourism
TunceLi i5 a province, which greatty contributeslo the promotion ofTurkey with its geographic and topographic fealure6. naturaL wonders and

tıisioric sites. step mounıain;ove;ed wiih snow dUring alLseasons.jaqged rock§, oak foresls, extensive meadows and grassland5create a sense

of calm in the pr;Vince. curative spas springing fodh irom ıhe aepths oftne mountains, taking on lhe extraordinary hues oflhe ptaces lhey run

iı,.* gt , tn" .'".t d"ri"irrsıroutswlmming inttıese deep, ctearstream5 makeTuncetioneoflhe mos| interestinq tourislic5itesinTurkey.

The hüh and pr€cipitous MunzurMoUnta;naextend fro;ih€westtothe east in the northern par| ofTunceli.The icy MunzurRiver§prin9ing fromthe

foot of-these bare mounlains is a source of tife forTuncetiand provides lhe citywith unusual naturatscenery. The spring issuing ftom the Munzur

ilr"i, i"J"y 
""ıl"a 

eo.a"r in the dislrict of ovaok. is a picnicking and recreation gilğ- The.narrow and deep Vatt€y lhrough wtıich lhe riverfLows

*ı"Ji"g rp';n tt 
" "",,t".ofthe 

city has been dectarea a nalional pJrr area. ll u nzur Valley, Mercan Valley and PülümürValleYNalionat P€rk, which

piovioJıo'ir ii"ts witt r".ving pan; ro mas, a re vi§ited by many touri.ts du rjng atl 
'eason.. 

The Getin sprin g or Gelin waterfatl located 1 3 km away

iiom ıazımiyeTownsnij, i;;nother altraclive sile. Pertek T;wnship which i; near Keban Dam Lake has numerous orchards ofVarying shades of

q.""". B"oin rh*.a springs in Mazgir| Township and the historicat KateVillage ruins- Buyer,Baba plateau in Pütümür Township, lhe pa naroma

i."- g"g,ip"ş" M*"|"i" *iictı attorjs a ctıarmin9 aımo§pherewith its spectrum of coLors at dawn, GeLin springs,lhe staLactiles andstatğ9mile5

toim J Juı'ot itıe tıowin; streams, lrogtodyte dwelL;gg in thewestern partofcemişgezekTown§hip, and the loveLy han dicrafts an d rich foLkloreare

otherimportanifeature'oflheci|y, 
H isto rica L B u iLd in 9 s
ArcheoLogical excavalions have not been cerried oul in TunceLi. The

h istorical §tructures may be ciled as fotLows,

pertek castLe
The cagtle, inundated by the waters ofthe Keban Dam Lake resembles
an islend ioday. The edifice was buitt on a s|ep clifff by |he seLjuk5 and

was restored by lhe ottomans. At the southern facade, red bricks and

bluecerami€swere sprinkled amonglhe stones.

M azg irt CastLe
Access to the caslte byawayofa cave.Thereare fortysteps in frontofthe
cave. Althouqh some Parls of the cily waLts have been destroyed, most

are stilstanding. A pavition forth€ sultan and Wind-mi[lwere bui[ton the

hi9h€sl leveI of the cast[e.

Mosques and others
Bay5unq u r and Çelebi l\rosques. which were sav€d from being inun dated

by the waters of Keban Dam by a team of lhe METIJ Restoration

Department.were moved to the center of Pertek townsh ip. The mosque

had been taken aparl and rea§sembled at the new location, sağman
Mosque and sağman castle Located at a disiance of 18 km from Pertek,

YeLmaniye Mosque. a setjukiwork in Çemişgezek lown§hep known for

its exquisite stone carvings, the setjuki Mazgirt center Mosqu€ end the

historicat sites in Kate Viltage are among the well known historicat

bui[dings inih€ province.



dIn, Transportation
Transportation
Access to Tu nceli p rovince is possibl€ onLy by highway.-rhere aIe three majn highways, two connecting Erzincan Provincean done linkinq Etazlğprovince toTunceıi. The distance belween TUnceliand Elazığ l36 km by road. The Tunceti+ülümür-(iutıı-e.,ı,i..,iii isi;iiii "ii;iiil;i:highwayswhich connectssouiheaslernAnatolia tothe East;rnand Bb;ksea Reqions,

lmporta nt days and f estivaLs
The Annual lllulberry and cheese Feslivat is held in c€mişgezek township during the tas| parl of June, The Annual Hoey Festival i5 held inPüLümür during the firstweek ofseplember, The Fourth An;ual Munzur cutture aıid Natı:re iesıival is heıo in tı," citv or rr'nceii Juiing ih" L;iweek ofJuLy. The AnnıJa[ Pertek chee§€ and GrapeJuice Festival i5 held in Perlek in July, Atatürk s arrivar ı" p".ı"l il i"ı"t."i"u *"riv"".-Nevember17.



KonakLama - Yeme lçme öi,
TUNcELl,DE BULUNAN

KoNAKLAMA TEsisLERi (HOTELs)
"t'Grand saroğlu Hotel- Moğultay MahalLesi Behice Boran

caddesi No|20 TlJNcELl
Tl1, 0 l[2a' 21z 14 4a,52 - 212 11,24 Faks, 0 l4zü 212 61 58

Royal Demir HoteFMoğultay Mahallesi, okullar caddesi
Ata sokak, No:7 TUNcELi

rıfi. o (428,) 21215 51

Has otel-Mogultay Mahaltesi. Boysan caddesi. No,10TUNCELi
rv,olı.2a\21211l5 Faks, 0 (428) 212 l5 05

Yüksel otet- Moğuttay Mahatlesi. okutlar caddesi. Bekir 5€nü
sokak No,s TuNcELi Ilİ.0 (ıaal2l22? 84

Dersim Pansiyon-Pulur Mahaltesi, Yeşityazü caddesi. oVAclK
ılf, 0 (1.28) 51l 28 88

LOKANTALAR (RESTAURANT5)
Kalan LokantasFMoğutlay Mahallesi. cumhuriyet Gddesi.

TuNcELi Tıf, 0 (428) 2ı 2 25 96

HUzur Lokanlasl-Moğutlay Mahatıesı. rıumyet'Caddesi. TuNcELi
ff, 0 (428) 212 13 68

Lale Kebap-Moğultay Mahallesi. cumhuriyet c.adde5i, TUNcELi
T& o gal 212 11 29

EyLüL KebaP-Mogultay Mahattesi. cumhuriyet cadd€si, TUNcELi
İlİ.o $n,21211 57

oI0Büs iŞLErMELER| (BUs)
Tuncelililer otobü5 lşl€tmesi-otogar, TuNcELl
1|İ, o g2al 212 lıa 59 - 212 l$ 56 - 212 3235

4!{ 00 62 (Türkiye'nin HerY€.inden)
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