
Beyliğini kurunca, 1080 tarihinde Emir Ahmet Oltu' yu işgal ederek Türklerin eline geçmesini 
sağlamıştır. 1878 Ayestefanos Antlaşmasi ile Oltu Rusya' ya bırakılmıştır. 1917 Bolşevik ihtilali 
ile Ruslar çekilirken Oltu’yu Ermeniler
25 Mart 1918'de Ermenilerden geri alınmıştır
kutlanmaktadır. Kurtuluş mücadelesi sonrası kurulan Oltu Şura Hükumeti 17 Mayıs 192
TBMM Hükumetine katılmış ve
 

COGRAFI YAPI 
Oltu, Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeydo

almasına rağmen yüzölçümünün ço

Bölgesi sınırları içerisindedir. Oltu Çayı vadisinde kurulan 

ilçenin yüzölçümü 1380 km
2
 ve

rakımının düşüklüğü nedeniyle Do

sert kara iklimine Oltu Vadisi boyunca rastlanmaz. Yüksek 

kısımlar ile vadi boyu arasında iklim farkı önemli 

derecededir. İlçede yazlar sıcak ve 

yağışlıdır. 

 

NÜFUS VE EKONOMİ 

İlçe merkezinde 20,305,  köylerde 11,913 olmak üzere 
toplam 32,208 kişi ilçemizde yaşam
yazma oranı % 95‘ dır. İlçemiz merkezinde bulunan 
üniversite yerleşkeleri, askeri 
ve kuruluşlarının bulunması 

OLTUNUN TARIHI 

Tarihi kaynaklarda Olti'k, Oltu'm, Okhti'k veya 
Oltu'si (Olti'ler) diye geçen Oltu'nun tarihi 
günümüzden yaklaşık olarak 3000 yıl öncesine 
dayanmaktadır. Tarihi devirler boyunca çeşitli 
devletlerin egemenliği altında kalan
başlangıçta bir kale yerleşmesi olarak kurulmuş
Daha sonra ise uzunca bir dönem kale ve dış surlar 
içerisinde gelişmesini devam ettirmiş
Çıldır Sancağının merkezi olmuştur.
Zaferinden sonra Alpaslan' ın komutanlarından 
Ebul-Kasim Erzurum yöresinde Saltuklu' lar 
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sağlamıştır. 1878 Ayestefanos Antlaşmasi ile Oltu Rusya' ya bırakılmıştır. 1917 Bolşevik ihtilali 

Ermenilere bırakmıştır. 1918 kurulan Oltu İslam Komitesi ile
25 Mart 1918'de Ermenilerden geri alınmıştır. Bu tarih Oltu' nun kurtuluşu olarak 
kutlanmaktadır. Kurtuluş mücadelesi sonrası kurulan Oltu Şura Hükumeti 17 Mayıs 192
TBMM Hükumetine katılmış ve 1926 yılında Oltu ilçe statüsüne kavuşmuştur.

ölgesinin kuzeydoğusunda yer 

men yüzölçümünün çoğunluğu Doğu Karadeniz 

Bölgesi sınırları içerisindedir. Oltu Çayı vadisinde kurulan 

ve rakımı 1275 m’dir. İlçe 
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sert kara iklimine Oltu Vadisi boyunca rastlanmaz. Yüksek 

kısımlar ile vadi boyu arasında iklim farkı önemli 

lçede yazlar sıcak ve kurak kışlar ise az 

köylerde 11,913 olmak üzere 
toplam 32,208 kişi ilçemizde yaşamaktadır. Okuma-

İlçemiz merkezinde bulunan 
skeri yerleşkeler, kamu kurum 

 ilçeye ayrı bir canlılık 
katmaktadır. İlçe 
halkının büyük bir 
çoğunluğu tarım ve 
hayvancılıkla uğ-
raşmakta olup madencilik, ticaret ve sanayi de ilçenin 
ekonomik kaynaklarındandır. İlçede geniş tarım arazileri 
bulunmaktadır ancak bunların üçte biri sulanabi
durumdadır. Oltu taşı işlemeciliğinin ilçe ekonomisinde 
önemli bir yeri vardır. Oltu taşı Tutlu, 
köylerinde çıkarılmakta, Oltu merkez ve köylerinde 
işlenerek iç ve dış piyasada tüketiciye sunulmaktadır.
 

İLÇEMİZİN TARİHİ YERLERİ 
İlçemiz sahip olduğu tarihsel gelişim ve kültürel yerle

dolayısıyla birçok tarihi yer ve yapı bulundurmaktadır. 

ve yapılara örnek olarak; Oltu Kilisesi, Arslanpa

Mısri Zinnun Türbesi, Rus Kilisesi, Arslanpa

Oğlan Kaleleri, Bana Kilisesi, Oğlan Kalesi Kilisesi’ni 
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 Günlüce ve Güzelsu 
Oltu merkez ve köylerinde 

sunulmaktadır.  

im ve kültürel yerleşmeler 
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ğlan Kalesi Kilisesi’ni 


