
PÜLÜMÜR’ÜN TARIM VE HAYVANCILIĞININ DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI 

 

Pülümür Kaymakamlığı ve Belediyesi, Pülümür İstanbul Derneği, Pülümür Almanya Derneği, Pülümür 

köylerinin dernekleri ile Pülümür’ün tarım ve hayvancılığının mevcut durumunu anlamaya çalışmak ve 

Pülümür’ün dünü, bugünü, yarının ne olacağı konusu ile ilgili olarak 16-18 Temmuz 2018 tarihleri arası 

bir dizi toplantı ve görüşmeler yaptık. 

16.07.2018 tarihinde sabah Pülümür içinde ve dışında kurulan demokratik kitle örgütleri ile 

gerçekleştirilecek program hakkında değerlendirme yaptık. Sonra köy muhtarlarımızla görüşerek 

köylerdeki üretim ve sorunlar hakkında bilgi aldık.  

Öğleden sonra kurum yöneticileri ile toplantı yaptık. Kurum yöneticilerinden Pülümür’ün mevcut 

durumu, yapılan çalışmalar, yapılacak çalışmalar ve sorunlar hakkında bilgi aldık. Daha sonra Parti ilçe 

başkanlıkları ziyaret edilerek Pülümür’de yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verilerek destek istedik.  

17.07.2018 tarihinde sabah arıcılık yapan üreticileri ile mevcut durumları hakkında bilgi alışverişinde 

bulunduk. Daha sonra tarım ve hayvancılık yapan üreticilerle mevcut durumları hakkında ve sorunları 

hakkında bilgi aldık. Öğleden sonra üreticileri yerinde ziyaret ettik. 

18.08.2018 tarihinde sabah Pülümür’deki çalışmalara destek vermek isteyen çeşitli illerden katılan 

demokratik kitle örgütleri ve kişilerle Pülümür’e verecekleri destekler konusunda bilgi alışverişinde 

bulunduk. Öğleden sonra Pülümür halkına yönelik bir toplantı yapıldı ve gelen konuklarımız kendi bilgi 

ve birikimlerini bizlerle paylaştı. 

YAPILAN TOPLANTI VE GÖRÜŞMELER SONUCU; 

1) Pülümür’ün Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Turizminin mevcut durumunun tespit edilmesi için 

Tunceli Tarım İl Müdürlüğü, Pülümür Tarım İlçe Müdürlüğü ile birlikte çalışılmasına, Tarım, 

Hayvancılık ve Kırsal Turizminin stratejisi ve eylem planlarının hazırlanması ve yol haritasının 

çıkarılmasına, 

2) Pülümür Kaymakamlığı ve Belediyesinin, Pülümür’de tarımsal ve hayvansal üretim yapan 

üreticiler, Pülümür içinde ve dışında kurulan demokratik kitle örgütlerini içine alacak bir üst 

yapılanma olarak Pülümür Platformu kurmasına, 

3) Pülümür’ün önemli üretim potansiyeli olan arıcılık için üreticilerle gelen görüşler çerçevesinde 

yeni bir kooperatif kurulmasına, 

4) Pülümür merkez ve mahallelerinde paslı olan çatılarının boyanması için araştırma yapılıp, boya 

için sponsor bulunarak Pülümür halkı ile boyanmasına  

karar verilmiştir. 

 
Pülümür Kaymakamlığı    Pülümür Belediyesi   İstanbul Pülümürlüler Derneği  

Almanya Pülümürlüler Derneği   Kayırlar Köyü Derneği   Ardıçlı Köyü Derneği 

Hacılı-Közlüce Köyü Derneği   Salkımözü Köyü Derneği  Altınhüseyin Köyü Derneği 

Aydınlar Köyü Derneği    Kırkmeşe Köyü Derneği   Senek köyü Derneği 


