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Vakfımızın değerli Mütevelli Heyeti Üyeleri; 
 

Bildiğiniz gibi, uzun yıllardan beri yöremiz için bir beklenti ve 
ihtiyaç haline gelen  Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı, siz 212 
kurucu üyemizin büyük ilgi ve gönülden desteği ile 26 Mayıs 2003 
tarihi itibariyle kuruluşunu resmen tamamlamış ve faaliyete geçmiştir. 
Vakfın kurulması  için mahalli basınımız gurbet ve özden  
gazatelerindeki yazı ve fikirlerle başlayan çalışmaların amacına 
ulaşmasında önemli katkıları olduğu için basınımıza ve değerli 
temsilcilerinede teşekür ediyoruz. Yönlendirme komitesinde görev 
alan arkadaşlarımızın her birinin değerli çalışmaları ve muhtelif 
toplantılarda aldıkları kararlarla vakfın zor ve zahmetli kuruluş 
aşamalarında büyük fedakarlıkları olmuştur. Kendilerine teşekür 
ediyoruz.  

 
Aslında tüm bu faaliyetlerin ana fikrini, 18 Ağustos 2001 

tarihinde Kemaliyede yapılan toplantı sonucunda oluşturulan ve 
karara bağlanan “Kemaliye Kültürel Eylem Planı” zemin teşkil etmiş 
ve ışık tutmuştur. 

 
 Vakfımızın temel amacı; Kemaliye ilçesi ve köylerinin ekonomik, 

sosyal ve kültürel yönden gelişmesine katkıda bulunmak üzere, 
Kemaliyeliler arasında dayanışmayı sağlamaktır. Bu amaçın 
gercekleşmesi için yapacağımız faaliyetlerin ana çerçevesi Vakıf 
Senedinde özetle ifade edildiği gibi; Kemaliye için kalkınma hamlesi, 
özgün mimari ve doğal dokunun korunması, turizm potansiyelinin 
canlandırılması, yörenin tanıtımı, folklör kültürü ve el sanatlarının 
yaşatılması,  eğitime yönelik olarak burs desteği de dahil  ihtiyaçların 
karşılanması, sosyal etkinlikler ve kültürel faaliyetlerde bulunulması, 
sosyal ve insani yardımlar yapılmasına yönelik olacaktır. 

 
Söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinde sizlerin ve çalışma 

komitelerinin değerli görüşleri, proje önerileri, maddi destek ve 
katkıları bizim için en önemli motivasyon kaynağı olacaktır. Gerek 
vakfımızın kuruluş aşamasında ve gerekse izleyen dönemde yapmış 
olduğunuz bağış ve maddi katkılarınız için şükranlarımızı sunarız. 
Vakfımız 265 milyar 175 milyon lira malvarlığı ile kurulmuş oldu.  

 
 



Hedefimiz her geçen yıl mal varlığımızı artırarak faaliyetlerimiz 
için yeni finans imkanları yaratmak ve böylece daha etkin ve verimli 
faaliyette bulunmak olacaktır. 
  
  Yönetim kurulu ayda 2-3 defa toplanarak vakfın amaçlarını 
gerçekleştirmek için gerekli çalışmaları ve yasal girişimleri yapmış, 
maliyeden vergi kimlik numarası almış, muhasebe düzenini kurmuş,  
noterden imza sürkülerini alarak vakıf  merkezinin düzenlenmesini 
sağlamış, toplantı ve çalışma yerlerini oluşturmuş ve hizmet vermeye 
başlamıştır. Telefon, faks ve bilgisayar donanımı  
tamamlanmıştır . 

Vakıf senedi hükmleri gereğince yapılacak işlerin öncelik ve 
ilkeleri, projeleri oluşturulmaya başlanmıştır. KEMAV çalışma 
komiteleri;     

                                                                                                
1.Sosyal ve sportif etkinlikler,                                                            
2.Yayıncılık, folklor ve kültürel etkinlikler,                                             
3.Özgün mimariyi koruma ve yaşatma,                                                    
4. Doğal yaşamı ve çevreyi koruma,                                                         
5. Ekonomik kalkınma ve turizim faaliyetleri, 

olarak gruplara ayrılmıştır. Bu çalışma komitelerinde konularında 
uzman ve deneyimli, birikimli ve gönüllü üyülerimize ve 
hemşerilerimize görev vermekten memnuniyet duyacağız. 

Vakfımızın faaliyetlerini duyurmak ve Kemaliye’yi dünyaya 
tanıtmak amacı ile internette üç dile yayınlanacak olan KEMAV 
vakıf sitesi (www.kemav.org.tr) oluştururlmaya başlanmıştır. 
Kemaliyeli gençlerin sitemize ilgi duymasına ve çalışmalarıyla 
destek vermesini içtenlikle bekliyoruz.   
  
  Kemaliyede yapılması gerekli hizmetler ve acil ihtiyaçların 
tespiti yapılmış ve önem sırasına göre düzenlenmiştir. 
 
1- Taş yolunun kara yolları ağına alınması için TCK’ya  devri ve 
bununla ilgili girişimler, 
2- Kemaliye evlerinin özgün mimari  dokusunun korunması için 
yapılması gereken  girişimler, 
3- Demirciler sokağı   ve kooparatif binasının öğrenci yurduna 
dönüştürülmesi veya başka bir ihtiyaç için yapılandırılmasına  
yönelik girişimler, 
4- Özkaymaz-KEMAV evinin restorasyonuyla ilgili girişimler, 



5- Kemaliyedeki değirmen ve mümkün olursa hamam 
restorasyonu ile ilgili girişimler,  

6- Kemaliye merkezindeki camilerin resterosyon ve 
onarımıyla ilgili girişimler,  
7- Kemaliye evlerinin kapı pencer ahşap kaplama ve taş 
işciliğinde vakfın   katkıları ile ilgili girişimler, 
8- Kemateks  fabrikasının sermaye arttırımı ile ilgili çalışmalar, 
 9- Kemaliye  köy yollarının asfatlanması ile ilgili girişimler, 

10- Kemaliye köyleri ve çevre eylem planı, 
11- Kemaliye’de ve Ankara’da vakıf temsilciliklerinin açılması ile 
ilgili girişimler,  
 
12- Karanlık kanyon ve Fırat vadisinin doğal koruma altına 
alınması ve akarsuların kirlilikten korunması  ile ilgili girişimler, 
13- Öğrenci yurdu yapımı ile ilgili girişmler, 
14- Kemaliye esnafının ekonomik durumuyla ilgili  çalışmalar, 
15- Kemaliyedeki sosyal hayatın geliştirimesi ile hastanenin 
uzman kadrolarla çalışmasının teminine yönelik girişimler, 
16- Kemaliye’de turizm faaliyetleri ile ilgili girişimler, 
17- Kimsesiz ve yoksullara yapılacak sosyal yardımlarla ilgili 
girişimler, 

18- Kemaliyenin tanıtımı amaçıyla kitap, broşür, bülten gibi 
yayıncılık faaliyetleri ile ilgili girişimler, 
19- Vakfa gelir sağlıyacak bağış, yardım ve diğer faaliyetler.  

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda yöremizle ilgili bazı girişim ve 
faaliyetlerden sağlanan sonuçlar da şöyle özetlenebilir: 

- Kemaliye halı sahası, Milli Piyango İdaresinden reklam 
faaliyeti kapsamında  sağlanan 24 milyarliralık yardımla 
yeniden tesis edilmiştir. 

- Hükümet konağı çevre düzenlemesi, Milli Emlak Genel 
Müdürlüğünden temin edilen 20 milyar liralık ödenekle 
gerçekleştirilmiştir. 

- Kırkgöz ören yeri çevre düzenlemesi için Truzim 
Bakanlığından 40 milyar lira destek sağlanmış olup baharda 
yapımına başlanacaktır. 



- Kemaliye evlerinin özgün mimarisinin korunmasına yönelik 
resterasyon çalışmaları ile çarşının dokusunun yeniden 
düzenlenmesi için TOBB’dan 200 milyar liralık kaynak temini 
son aşamaya gelmektedir. 

- Orta caminin  resterasyonu ile ilgili çalişmalar girişimlerimiz 
sonucunda son aşamaya gelmektedir. 

- Dörtyolağzı caminin resterasyonu ile ilgili çalışmalardada bir 
hayli mesafe alınmıştır.  

- Kemaliyenin mimari rölevesinin hazırlanması ile ilgili 
çalışmalar 2 yıldan beri devam etmekte olup ÇEKÜL Vakfını 
desteği ile  Mimar Sinan Üniversitesi öğrenci ve öğretim 
elemallarınca yürütülmektedir. Bu çalışmalar önümüzdeki yıl 
bazı köylerimizide kapsıycak şekilde genişleyecektir. 

- Kemaliye şenlikleri büyük bir katılım ve çoşkuyla 
gerçekleştirilmiş ve Vakfımız tarafından 3 milyarl liralık da 
maddi destek sağlanmıştır. 

- Hayır sever hemşerimiz Necati KAYA’nın bağışlamayı 
düşündüğü evin  yaşlılar yurduna dönüştürülmesi 
planlanmaktadır.  

- Orman Genel Müdürlüğünden temin edilen çam fidanlarının 
yöremizde ve bazı köylerimizde dikimine yönelik iki aşamalı 
ağaçlandırma çalışması yapılmış olup, bu çalışmalar 
sürdürülecektir. 

- Kemateks A.Ş. ‘ye sermaye artırım payı karşılığında 15 milyar 
lira aktarılmıştır. 

- Lisenin 23  öğrencisine giyim yardımı yapılmıştır. 

Bütün bu faaliyetler  gelecege yönelik çalışmalarımıza rehberlik 
edecektir. İlgi ve destekleriniz için Yönetim Kurulu olarak 
şükranlarımızı ve saygılarımızı sunarız. 

                                                                                 KEMAV 

                                                                        Yönetim Kurulu 

 
   


