


 





 



    Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, 
Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’a dayanarak 14 Temmuz 2009 tarih ve 2009/15236 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. FKA; Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinde 
kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğini geliştirerek 
kalkınmaya yön veren, yerel sorunlara yerel odaklı çözümler sunan, kaynakların yerinde ve etkin 
kullanımıyla sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden bir kurumdur.  
 
   Temel amacımız kamu kesimi, özel sektör, sivil toplum ve üniversiteler arasındaki 
koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Bu amaç 
doğrultusunda bilimsel yöntemlerle ve katılımcı bir anlayışla bölgesel önceliklerimizi belirleyen 
2014-2023 Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli Bölge Planı hazırlanmıştır. Bu bölge planı 
çerçevesinde proje finansman destekleri, eğitim ihtiyaçları, yatırım ve tanıtım imkânları 
açısından kalkınmaya yön verecek bir model oluşturulmuştur. Kalkınma Ajansımız, Bölge 
Planı’nda ortaya konan strateji ve öncelikler çerçevesinde bölgedeki sektörel ve tematik 
sorunlara çözümler sunacak proje ve faaliyetleri desteklemektedir.  
 
   Tunceli Yatırım Destek Ofisi ise görevleri ile ilgili olarak doğrudan FKA Genel Sekreterliğine 
karşı sorumlu olan bir çalışma birimidir.  



Bölgenin mevcut durumunu analiz ederek kaynaklarınızı doğru 
yatırımlara yöneltmenizi sağlayan yatırım danışmanınızdır. 

Fikirlerinizi projeye çevirmeye yardımcı olan proje ortağınızdır. 

İzin ve ruhsat işlemlerinizi takip ve koordine eden kolaylaştırıcınızdır. 

Resmi ve özel kurumlar arasındaki köprüdür. 

Bölgedeki önemli gelişmeleri size aktaran güvenilir bilgi 
kaynağınızdır. 





 İLİMİZİN KISA TARİHÇESİ VE NÜFUSU 

• 25 Aralık 1935 tarihinde Erzincan'ın Pülümür 
ile Elazığ'ın Nazımiye, Hozat, Mazgirt, Pertek, 
Ovacık ve Çemişgezek ilçeleri bağlanarak Tunceli 
ili kurulmuştur. Bu tarihte, daha önce Dersim 
olan bölgenin ismi Tunceli olarak değiştirilmiştir. 

 
• İlimizin toplam nüfusu 82.193 olup 53.572’si 
şehir merkezlerinde, 28.621’i kırsal alanda  
yaşamaktadır.  

 
• İl merkez nüfusu 37.116’dır (TÜİK,2016). 
 

• Rakımı  1.050 metre olup, yüzölçümü 

bakımından 7.705 km2 ile Türkiye 

yüzölçümünün %1’ine denk gelmektedir.. 

 



 GENÇ NÜFUS 

Yaş 
Grubu 

Nüfus 
Oranı 

(%) 

0-14 8.235  % 10 

15-29 24.086 % 29 

30-64 39.083 % 48 

65+ 10.789 % 13 

İlimizin 82.193 olan toplam nüfusunun % 77’sine 
tekabül eden 63.169 kişi 15-64 yaş aralığında olup, 
çalışabilir nüfustur. Ayrıca emek yoğun sektörler 
açısından büyük öneme sahip ucuz işgücü 
potansiyeli yüksektir. 
 





İLİMİZDE  
YATIRIM YAPMAK  
NEDEN CAZİPTİR? 

"Fırat'ın Gücüyle, Geleceğe…" 



İLİMİZDE YATIRIM İÇİN 10 NEDEN 

1. 2012 yılında yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi ile Tunceli OSB’de yapılan yatırımların en 

fazla desteğin sağlandığı 6. Bölge desteklerinden yararlanıyor olması 

2. Fırat Kalkınma Ajansı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOSGEB ve Doğu Anadolu Projesi 

(DAP) olanakları 

3. Doğa ve Kültür Turizmi açısından önemli fırsatlar; Munzur Vadisi Milli Parkı, Pülümür Vadisi, 

Pertek Kalesi, Munzur Gözeleri 

4. Alt yapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış olan Organize Sanayi Bölgesi’nin tahsise 

hazır parsellerinin bulunması 

5. Elverişli işgücü piyasası, dinamik ve genç nüfus 



İLİMİZDE YATIRIM İÇİN 10 NEDEN 

6. Gelişen Munzur Üniversitesi 

7. Geniş mera alanlarının bulunması ve coğrafi yapısının hayvancılığa uygun olması 

8. Kimyasal ilaç ve gübre kullanımının çok az olması nedeni ile toprakların kalıntı yönünden 

temiz olması, organik tarım açısından avantajlı durumda bulunması 

9. Su ürünleri yetiştiriciliği için zengin su kaynaklarının bulunması 

10. Doğal florasında bol miktarda nektar salgılayan ballı çiçekli bitkilerin varlığının Arıcılık 

faaliyetlerine alan açması 





TUNCELİ 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VE  

TEŞVİK UNSURLARI 



TUNCELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

Alan 106 Hektar Parsel Sayısı 43 

Kuruluş Yılı 1997 Parsel Tahsis Şekli Ücretsiz Tahsis 

Hava Limanına Mesafe 

Erzincan Hava Limanına 

130 Km 

Elazığ Hava Limanına 

145 Km 

Üretime Geçen Firma 

Sayısı 
18 

Tunceli Merkeze Mesafe 7 Km Çalışan Kişi Sayısı 300 

Altyapı İnşaat Tamamlama 

Yılı 
2001 

Tahsis Edilmeyen 

(Boş) Parsel Sayısı 
24 

Sektörler 
Gıda, Tekstil, PVC ve Alüminyum Doğrama, Plastik ve 
Paketleme, Ahşap Doğrama 



TUNCELİ OSB EN AVANTAJLI DURUMDA OLAN 6. BÖLGE’DEDİR.  

İLİMİZ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE YAPILAN YATIRIMLAR TEŞVİK SİSTEMİNDE EN 
AVANTAJLI BÖLGE OLAN 6. BÖLGE DESTEKLERİNDEN YARARLANMAKTADIR. 



TEŞVİK SİSTEMİNDEKİ DESTEK UNSURLARI 

6. bölgede Sektörel bazda asgari yatırım şartının sağlanması taahhüdüyle 

alınan Bölgesel Teşvik Belgesi ile aşağıdaki destek kalemlerinden faydalanılır: 

 

• KDV İstisnası 

• Gümrük Vergisi Muafiyeti 

• Vergi İndirimi  

• Faiz Desteği 

• Yatırım Yeri Tahsisi 

• Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 

• Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği 

• Gelir Vergisi Stopajı Desteği 

İmalat sanayiine yönelik yatırım 
teşvik belgesi kapsamında; 
  
50 milyon Türk lirası tutarına kadar 
sabit yatırım öngörülen yatırımlara 
ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 ve 
2018 yıllarında yüklenilen ve 2017 
ve 2018 yılı sonuna kadar indirim 
yoluyla telafi edilemeyen katma 
değer vergisi izleyen yıl içerisinde, 
talep edilmesi halinde belge sahibi 
mükellefe iade olunur 



              DESTEK KALEMLERİ 

 Katma Değer Vergisi İstisnası:  
 Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden temin edilecek makina ve teçhizat için katma  
 değer vergisi ödenmemektedir. 
 

 Gümrük Vergisi Muafiyeti:  
 Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek makina ve teçhizat için  
 gümrük vergisi ödenmemektedir.  
 

 Vergi İndirimi:  
 Teşvik belgeli yatırımlarda faydalanılan indirim miktarı yatırım tutarının %50’sine 
 ulaşıncaya kadar, gelir veya kurumlar vergisi oranı % 90 indirimli olarak uygulanır. 
 

 Yatırım Yeri Tahsisi:  
 Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve 
 esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmektedir. 



              DESTEK KALEMLERİ 

 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:  
 Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi 
  gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı 10 yıl 
  boyunca Bakanlıkça (Ekonomi Bakanlığı) karşılanmaktadır. 

 Gelir Vergisi Stopajı Desteği: 
 Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir 
  vergisi stopajı 10 yıl boyunca Bakanlıkça ödenir. 

 Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği: 
 Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken 
 sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı 10 yıl boyunca 
 Bakanlıkça karşılanmaktadır. 

 Faiz Desteği:  
 En az bir yıl vadeli, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine  kadar 
 kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının TL kredilerinde 7 puan, 
 döviz kredilerinde 2 puan Bakanlıkça karşılanır. 





İlimizde, mevcut durumda mobilya ve ağaç işleri sektöründe faaliyet gösteren 
firmalar küçük çapta olup Küçük Sanayi Sitesi’nde hizmet vermektedirler. 2015 
yılında 1263 ve 2016 yılında 1133 daire inşaatının gerçekleşmesi mobilya ve ağaç 
işleri işletmelerine olan ihtiyacı göstermektedir. Mevcut durumda bu işletmeler 
inşaat sektörünün mobilya talebine kalifiye iş gücü, makina-ekipman eksikliği, sabit 
giderlerin yüksek olması vb. nedenlerle cevap verememektedir. Bu nedenle, inşaat 
sektörü çevre illerden hizmet almak durumunda kalmaktadır. 
 
Ayrıca, ağaç işleriyle ilgili olarak Tunceli genelinde sadece bir işletme 
bulunmaktadır. İlimizdeki peyzaj düzenlemeleri, kamelya yapımı vb. işlerde bu 
üretimlerin Tunceli içinde gerçekleşmesi açısından mobilya ve ağaç işleri 
sektörünün gelişmesi faydalı olacaktır.   
 

 MOBİLYA VE AĞAÇ İŞLERİ YATIRIMI 



• Tunceli OSB’de Bedelsiz Arsa Tahsisi 

• Bölgesel Teşviklerde  6. Bölge Destekleri 

• FKA Destekleri 

• KOSGEB Destekleri 

• İŞKUR Destekleri 

 MOBİLYA VE AĞAÇ İŞLERİ YATIRIMI 

İlgili Devlet Destekleri 



Tekstil ve hazır giyim sektörü Türkiye GSYH’sinin %7’sini oluştururken, toplam 
ihracatımızın ise %11,5’ine denk gelmekte olup, Türk ekonomisinin lokomotif 
sektörlerindendir. Türkiye, tekstilde ve hazır giyimde dünya yedincisi ve AB’nin ikinci 
en büyük tedarikçisi konumundadır. İlimiz tekstil sektörü ele alındığında, 
konfeksiyon basamağı öncesi, iplik üretimi, örme ve dokuma yöntemleri ile kumaşın 
üretilmesi, boyama işlemleri gibi yüksek sermaye gerektiren basamaklardan ziyade, 
emek yoğun ve düşük sermaye gerektiren fason konfeksiyon işletmelerinin 
kurulması daha cazip görülmektedir. Teşvik sistemiyle özellikle tekstil gibi emek 
yoğun sektörlerde Tunceli OSB’nin de yararlanabildiği 6. Bölge illerine tanınan 
destek bu alanda gerçekleşecek yatırımları daha cazip hale getirecektir. Bu 
kapsamda, Tunceli OSB’de mevcut durumda 162 kişilik istihdam kapasiteli bir 
yatırım gerçekleştirilmiş olup, 100 kişilik istihdam kapasiteli ikinci bir yatırım için 
karar alınmıştır.  

 TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI (EV TEKSTİLİ, HAZIR GİYİM) 



• Tunceli OSB’de Bedelsiz Arsa Tahsisi 

• Bölgesel Teşvik Belgesi 6. Bölge Destekleri 

• FKA Destekleri 

• KOSGEB Destekleri 

• İŞKUR Destekleri 

 TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI (EV TEKSTİLİ, HAZIR GİYİM) 

İlgili Devlet Destekleri 



Sahip olduğu zengin florası (önemli sayıda endemik bitki varlığı ve bol miktarda 
nektar salgılayan ballı-çiçekler), Tunceli’de arıcılık faaliyetlerinin hâlihazırda ülke 
genelinde önemli bir pazara sahip olmasını sağlamıştır. Bu zengin floradan elde 
edilen balın özellikle bahsi geçen endemik bitkilerden arıların topladığı polenleri ön 
plana çıkararak coğrafi işaret alınması durumunda, Tunceli balı, yurt içi ve yurt dışı 
pazarlarda rekabet gücünü artıracaktır. Diğer yandan, il çapında sektörde örgütlü 
arıcıların, birlikleri aracılığıyla ülke genelinde etkin olmaları önemli bir avantaj arz 
emektedir. 
 
Bu sektörde azımsanmayacak sayıda yetiştirici bulunmasına rağmen kovan, çerçeve, 
ana arı vb. temel unsurların imalatı veya temininin il içinden mümkün olmaması 
yatırımcılar açısından bu alana dair ciddi bir potansiyel barındırmaktadır. İlimiz, 
maalesef bu sektörde de önemli oranda dışarıya bağımlıdır.   

 ARI VE ARICILIK ÜRÜNLERİ 



Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destekleri 

OR-KÖY Kredi Destekleri 

FKA Destekleri 

 ARI VE ARICILIK ÜRÜNLERİ 

İlgili Devlet Destekleri 



Pertek, Mazgirt, Ovacık ve Çemişgezek ilçeleri tarımda ön planda olan yerlerdir. 

Ulukale’ de dut, Ovacık’ta organik sertifikalı fasulye ve nohut, arazi yapısı ile iklimin 

elverdiği yerlerde sebze-meyve yetiştiriciliği bitkisel üretimde önde gelen 

faaliyetlerdendir.  Bahsi geçen ürünlerin işlenip katma değeri yüksek pekmez, 

konserve vb. ürünler olarak pazarlanması potansiyeli yüksektir. 

Su şişeleme de bir diğer yüksek potansiyelli alanlardan biridir ilimizde. Özellikle 

Munzur Su gibi marka değeri oldukça yüksek bir işletmenin buradaki varlığı, ilimizde 

bu yönde yapılacak yatırımların önünü açmaktadır. 

 

 

 

 

 GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK İMALATI (KONSERVE, SU ŞİŞELEME) 



• Tunceli OSB’de Bedelsiz Arsa Tahsisi 

• Bölgesel Teşviklerde  6. Bölge Destekleri 

• FKA Destekleri 

• KOSGEB Destekleri 

• İŞKUR Destekleri 

• Kırsal Kalkınma (KKYDP) Destekleri 

 GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK İMALATI (KONSERVE, SU ŞİŞELEME) 

İlgili Devlet Destekleri 



Sunulabilecek hizmet kalitesi açısından il genelinde yalnızca bir adet 4 yıldızlı otelin 

bulunması başta konaklama olmak üzere toplantı, seminer, kongre vb. etkinlikler 

açısından kısıt oluşturmaktadır. Özellikle doğa, inanç, kültür ve kış turizmi ile ön plana 

çıkan ilimizde gelecek vadeden bu sektörde yeni tesislerin inşa edilmesi yerli ve yabancı 

turistleri memnun edecektir. Ayrıca ilde zaman zaman aynı tarihlerde iki veya daha fazla 

etkinlik olabilmektedir. Yeni turistik tesislerin inşa edilmesiyle ildeki konaklama 

kapasitesinin artırılması ve kongre turizmi potansiyelinin harekete geçirilmesi 

noktasında fayda sağlayacaktır.  

 

 OTEL-KONAKLAMA TESİSİ YATIRIMI 



• Bölgesel Teşviklerde  5. Bölge Destekleri 

• Kırsal Kalkınma Destekleri 

 

 OTEL-KONAKLAMA TESİSİ YATIRIMI 

İlgili Devlet Destekleri 



İl merkezinde yalnızca bir adet 150 yatak kapasiteli devlet hastanesi hizmet 

vermekte olup, azımsanmayacak sayıda kişi başta Elazığ olmak üzere komşu 

illerdeki özel hastanelere gitmektedirler. Bu açıdan bakıldığında ilde hâlihazırda 

hizmet veren devlet hastanesine alternatif bir özel sağlık işletmesinin faaliyete 

geçmesi isabetli olacaktır. Böylesi bir yatırım ilin özel sağlık hizmetleri açısından 

başta Elazığ olmak üzere komşu illere olan bağımlılığını önemli oranda azaltacaktır.     

 

 ÖZEL HASTANE YATIRIMI 

• Bölgesel Teşvik Belgesi 5. Bölge Destekleri 
 

İlgili Devlet Destekleri 



Keban, Uzunçayır, Tatar, Pembelik gibi baraj gölleriyle ve Munzur, Pülümür, Tağar 

gibi akarsularıyla görece zengin su kaynaklarına sahip olan ilimizde havuz veya kafes 

tiplerde alabalık yetiştiriciliği alanında önemli bir potansiyel bulunmaktadır. Ayrıca, 

ilimizde faaliyet gösteren Munzur Üniversitesi bünyesinde yer alan Su Ürünleri 

Fakültesi olası yatırımlar açısından yatırım sürecinde ve sonrasında destekleyici rol 

üstlenebilecektir. 

 

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 

• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destekleri 

• FKA Destekleri 

 

İlgili Devlet Destekleri 



İlimizde bazı bölgelerde verimli ve kaliteli ceviz ve badem çeşitleri bulunmaktadır. 

İlimizde iklim ve toprak çeşitliliği ceviz ve badem yetiştiriciliği için önemli bir 

potansiyel taşımaktadır. Son yıllarda Gıda Tarım İl Müdürlüğü tarafından 3 adet 

örnek ceviz kapama bahçesi kurulmuş olup, önümüzdeki yıldan itibaren ürün 

alınması beklenmektedir. Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresi, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından zaman zaman kapama meyve 

bahçesi yatırımlarına yönelik hibe destekleri sunulmakta olup, muhtemel 

yatırımcılar bu desteklemelerden faydalanarak daha az sermaye ile işlerini 

kurabilirler.  

KAPAMA CEVİZ BADEM BAHÇELERİ 



• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destekleri 

• DAP Destekleri 

• OR-KÖY Kredi Desteği 

KAPAMA CEVİZ BADEM BAHÇELERİ 

İlgili Devlet Destekleri 



2016 TÜİK verilerine göre il genelinde 592.152 dekar tarım alanı varlığı olmasına rağmen 
toplam alanın sadece %47,47 si ekilmektedir.  

ORGANİK TARIM  

Tunceli Tarım Alanları (Dekar) 

Toplam alan Ekilen alan         Nadas  

  592 152   281 090   284 384 

Hem ulusal hem küresel çapta giderek artan güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişim hususlarında 
ortaya çıkan kaygılar organik tarıma ve ürünlere olan ilgiyi gün be gün artırmaktadır. 
Kimyasal ilaç ve gübre kullanımının çok az olması ve topraklarının kalıntı yönünden temiz 
olması nedeniyle organik tarım açısından avantajlı durumda bulunması Tunceli’yi ilgili 
sektörde önemli bir yere konumlandırmaktadır.  



ORGANİK TARIM  

• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destekleri 

• DAP Destekleri 

• OR-KÖY Kredi Desteği 

İlgili Devlet Destekleri 

Son yıllarda sayıları yüzleri bulan organik tarım sertifikasına sahip çiftçilerin varlığı, 

ilimizde bu sektöre kayıtsız kalınmadığını ve bu alanda önemli bir tecrübenin 

kazanıldığını göstermektedir. Özellikle Ovacık ilçesinde organik sertifikalı nohut ve 

fasulye gibi ürünlerin yurt çapında giderek artan bilinirliği Tunceli’yi bu alanda önemli 

bir marka yapabilecek potansiyeli içinde barındırmaktadır.   



Organik yumurta tavukçuluğu veya serbest gezen tavuk yetiştiriciliği konvansiyonel 

yöntemle elde edilen yumurtalara nazaran daha kârlı bir iştir. Sertifikasyon süreci, 

kontrol ve denetimler organik yumurta tavukçuluğunu daha az tercih edilir yatırım 

kategorisine koyarken serbest gezen “yumurta tavukçuluğu” daha az sermaye ile 

yapılabilir ve özellikle hane halkı gelirine katkı sunabilir.  

ORGANİK YUMURTA TAVUKÇULUĞU 

• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destekleri 

İlgili Devlet Destekleri 



Tunceli’de özellikle kar yağışının az olduğu Pertek, Çemişgezek ve Mazgirt 

ilçelerindeki baraj gölleri kıyılarında tarım arazisi niteliği taşımayan yerlerde PV 

(fotovoltaik) paneller aracılığı ile elektrik üretimi yatırımlarının, özellikle devlet 

tarafından hali hazırda 10 yıllığına verilen alım garantisi düşünüldüğünde, yüksek 

kâr potansiyeli taşıyacağı öngörülmektedir. Üretim lisansı almadan, dağıtım ve 

iletim altyapılarının uygun olduğu yerlerde azami 1 MW kapasiteli GES yatırımları, 

düşük istihdam imkânları sunmasına rağmen, ülkemiz cari açığında çok ciddi bir 

paya sahip enerji ithalatının azaltılmasına önemli katkıda bulunacaktır. 

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ 



GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ 

• Genel Teşvik Belgesi Destekleri 

• Alım Garantisi Desteği 

İlgili Devlet Destekleri 



Sosyal ve kültürel faaliyetler açısından kısıtlı imkânlara sahip ilimizde; başta sinema 

olmak üzere tiyatro, konser vb. etkinliklerin yapılması ve çocuk oyun alanları, 

bowling, bilardo gibi imkânların bulunması ilimizi daha yaşanır bir hale getirecektir. 

Bu konuda yapılacak yatırımlar Tunceli halkı tarafından talep görecek yatırımlar 

olacaktır. 

SOSYAL VE KÜLTÜREL ALAN YATIRIMLARI (SİNEMA, ÇOCUK OYUN 
ALANLARI VB.) 

• Kültür Turizm Bakanlığı Destekleri 

İlgili Devlet Destekleri 



Doğa sporları ve açık hava faaliyetleri açısından Türkiye’nin önemli şehirlerinden 
biri olan ilimizde, özellikle rafting, doğa yürüyüşü (trekking), zipline, yamaç 
paraşütü gibi aktiviteler konusunda önemli yatırım fırsatları bulunmaktadır. 
 
Ulusal medyada yer alan haberlere bakıldığında örneğin rafting potansiyelinde 
Munzur Nehri ülke çapında 6. sırada yer almaktadır. Güvenlik, terör vb. sıkıntılar 
ortadan kalktığında Munzur suyunun bu potansiyelinin yatırımlar ile hayata 
geçeceği öngörülmektedir.  
 
Tunceli derin vadileri, ormanlık alanları, kayalıkları, krater gölleri ve eşsiz manzaralı 
dağlarıyla doğa yürüyüşlerine sıra dışı bir macera yaşatabilecek coğrafyaya sahiptir.  

DOĞA SPORLARI VE ALTERNATİF TURİZM TÜRLERİNE YÖNELİK 
YATIRIMLAR 



Diğer yandan özellikle Munzur Vadisi, derinliği, ormanlı ve kayalıklı yamaçları ile 
zipline (yüksek bir noktadan alçak bir noktaya doğru yer çekimi etkisiyle ve bir halat 
üzerinden kayma aktivitesi) açısından yurdumuzun en uygun yerlerinden biridir. 
İlimiz yamaç paraşütü, planör, sıcak hava balonu gibi aktiviteler açısından da umut 
vadeden bir destinasyon konumundadır. 
 
Tunceli’nin ülkemizde Alevilik inancında sahip olduğu merkezi rol, ilimizi kültür 
(inanç) turizmi açısından eşine az rastlanan bir değere dönüştürmektedir. Terör vb. 
olaylar durduğunda, güvenlik tam anlamıyla sağlandığında şehrin öteden beri gelen 
olumsuz imajı değişmeye başladığında ve etkili tanıtım ve promosyon faaliyetleri 
gerçekleştiğinde Tunceli hak ettiği noktaya ulaşacaktır. Bu doğrultuda devlet 
tarafından sağlanacak destek ve teşvikler ile turizm altyapısı güçlendirilebilir, şehrin 
ekonomik kalkınmasını sağlayacak yatırımların önü açılabilir 

DOĞA SPORLARI VE ALTERNATİF TURİZM TÜRLERİNE YÖNELİK 
YATIRIMLAR 



DOĞA SPORLARI VE ALTERNATİF TURİZM TÜRLERİNE YÖNELİK 
YATIRIMLAR 

• Bölgesel Teşvik Belgesi 5. Bölge Destekleri 

• FKA Destekleri 

• KOSGEB Destekleri 

• İŞKUR Destekleri 

• Kültür Turizm Bakanlığı Destekleri 

İlgili Devlet Destekleri 



 




