
 

 

KEMALİYE KÜLTÜR ve KALKINMA VAKFI                                                         
19 ARALIK 2004 FAALİYET RAPORU 

 

 

Sayın Mütevelli Heyeti Üyeleri; 

 

 

26 Mayıs 2003 tarihinde kuruluşunu tamamlayarak bugün 19 ayını 

tamamlamış olan Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfımızın olağan yıllık 

Mütevelli toplantısına hoşgeldiniz. 

 

Vakfımız kuruluşunun amacı doğrultusunda Kemaliye’nin kalkınması 

için gerekli hamlelerin ve çalışmaların vakfımız çatısı altında kurumsallaşması 

arzusu bu süre içinde büyük ölçüde gerçekleşmiştir.  

 

Vakıf merkezinde yapılan düzenli toplantılar, çalışmalar ve 

haberleşmeler Kemaliye’nin kalkınma arzusunu gurbetteki ve Kemaliyedeki 

hemşehrilerimiz arasında canlandırmıştır.  

 

Saygıdeğer üyeler... Artık Kemaliye insanı ümitlidir. Ekonomik, sosyal, 

kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar bu çatı altında 

organize olmaya başlamıştır. Kemaliyede yapılması yarıda kalmış birçok 

proje Vakfımızın iyi niyet, bilgi ve organizasyonu ile tamamlanmaya ve 

aktivite kazanmaya başlamıştır.  

 

Kemaliyeli hemşehrilerimizin duygusal bağlarını canlı tutmak ve 

gelecek kuşaklara aktarmak için Kemaliye Folklor Turizm Derneği ile sıkı 

bağlantılar içerisinde olunup bu yöndeki çalışmaları desteklenmiştir.  

 

Sosyal faaliyetlerde Vakfımız öncülük görevini üstlenmiş ve Kemaliye 

ilçesi ve köylerinin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden canlanmasını temin 

için çeşitli problemlerini çözmeye çalışmıştır.  

 

 

 



 

 

Belirtilen faaliyetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirmek için mal ve para 

varlığını Vakıf için gerekli geliri yeterli ve düzenli bir şekilde sağlamak 

üzere gerçekleştirdiği projeleri sırası ile sunmak istiyorum. 

 

1. Sosyal ve Sportif Etkinlikler Komitesi 1. Kuruluş yıldönümü 

yemeğini 2 Mayısta İstanbul Merter’’de bulunan Green Park Otelde 

düzenleyerek 17 milyar nakit gelir sağlamıştır. 

 

2. 2004 yılı Ocak ayında başlayan ve beş ay büyük bir özveri ile ön 

çalışmaları sürdürülen Vefa Projesi’nin 17 – 23 Mayıs tarihleri 

arasında 1 hafta süreli Kemaliye’de Turizm Potansiyelini ve kaderini 

değiştiren 1.Doğa Sporları Şenliği gerçekleşmiştir. 

 

20 – 25 kişilik basın grubunun ulaşım, otel, yiyecek giderleri Vakıf  

tarafından karşılanarak Yönetim Kurulu ile birlikte Kemaliye’deki 

etkinliklerin içerisinde bulunmuşlardır. 

 

 Vakıf Şenliklerine sponsor olan kuruluşlar;  30 milyar Coca Cola,  

15 milyar Milli Piyango, 10 milyar Hidromek, 10 milyar Cybersoft,  1 milyar 

Cemalettin Bilgin bunun yanında diğer miktarlarda hemşehrilerimiz maddi 

manevi destekte bulunmuştur. 

 

İlk kez ev pansiyonculuğu denenmiş hemşehrilerimize maddi katkı 

sağlanmıştır.  

 

Bir çok sporcu kamp kurarak lokanta, bakkal ve benzin istasyonu gibi 

işletmelere yarar sağlamıştır.  

 

Şenliklerde dereceye giren sporculara kupa, şilt, madalya gibi maddi 

manevi ödüller verilmiştir. 

 

 Sponsor firmalar kendilerine ait çeşitli yazılı ve görsel metaryelleri 

dağıtmışlardır. 

 

3. Gelecek kuşaklara bir belge niteliğinde Eğin müziğinin CD ve Kaset 

oluşturulması 

 

4. Kemaliye’de geleneksel yaz şenliklerine katılım 



 

 

 

5. Kemaliye’de Kırkgöz ve çevre düzenlemesi organizasyoluna katılım 

 

6. Halı saha yapımındaki katılım 

 

7. Kemaliye taş yolunun bitirilmesi ve asfaltlarınmasındaki Vakfın 

organizasyon ve takipte katılım 

 

8. Kemaliye tarihi dokusunun yaşatılması konusunda Kemaliye 

Belediyesi – Çekül Vakfı ve Kaymakamlık ile üçlü organizasyonuna 

katılım 

 

9. Odalar birliği ve çeşitli kurum ve kuruluşlarda Kemaliye’ye 

aktarılacak sponsor yardımlarına organizasyon ve takipte katılım 

 

10. Kemaliye’de Hacı Ali AKIN yüksek okulunun öğrenci sayısının 

artırılması ve öğrenci yurdunun inşası konusundaki gelişmeleri takip 

edip hızlandırılmasındaki katılım 

 

11. Kemateks çuval fabrikasının ve Vakıf hissesinin durumunun tespiti 

ile gelecek gelişmelerin takibi ve katılımı 

 

12. Dr.ÇETİNSAYA’nın değirmeninin yapımı ve tüm safhalarında 

yapıcı organizasyonu takibi ve katılımı 

 

13. KAYMAZ’lar evinin ÖZEL İDAREYE verilişi ve eksik 

organizasyonun takibi 

 

14. Camilerin restorasyonu için Vakfın katılımı 

 

15. Mütevelli Heyeti Kurucu üyelerinden iki kişi vefat etmiştir. 

(Gülümser DURAN ve İsmet SAKALLIOĞLU)Yakınlarına ve 

heyetimiz üyelerine baş sağlığı dileriz. 

 

 

                                                                                          KEMAV  

YÖNETİM KURULU 


