KEMAV YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Değerli Konuklar ve Değerli Mütevelli Heyeti Üyeleri
İkinci dönem çalışma süresini tamamlayan Vakfımız, huzurunuza
imkanlar ölçüsünde yapabildiği faaliyetler ile ilgili olarak bilgi sunmak üzere
gelmiş bulunmaktadır. Kemaliye Vakfının amacı doğrultusunda yapılan
değerli çalışmaları sizlere aktarmak yeni seçilecek olan Yönetim Kurulu ve
çalışma gruplarına bilgi ve ışık tutmak Kemaliyenin Kültür, Folklor, Sosyal
ve maddi kalkınmasını sağlamak daha sonraki kuşaklara bırakılacak
değerlerin özüne uygun olarak saklanmasını temin etmek duygu ve düşüncesi
içindeyiz.
Başta sayın başkanımız Hasan Basri AKTAN olmak üzere Yönetim
Kurulumuzun üstün çalışma ve gayreti ile Vakfımızın kısa zaman içerisinde
büyük atılımlara ulaşmasıı sağlanmış olup, çalışmalarımıza destek veren ve
katkı yapan tüm değerli üyelerimize, Komite üyelerine ve tüm Kemaliyelilere
şükranlarımızı sunarak hepinizi saygı ile selamlarız.
KEMAV Vakfının bünyesinde kurulmuş olan Doğa Sporları
Komitesinin gösterdiği üstün performans çalışma sayesinde yöremize yeni bir
turizm, ekonomi ve basın ilgisi ile yoğunlaşmış Kemaliye de yaşama dürtüsü
kazandırılmıştır.
KEMAV Vakfının mimari dokuyu koruma komitesinin üstün çalışma
ve gayreti ile Eğin’in güzel evleri, güzel bahçeleri, unutulmaz hatıralarımızla
süslü her köşesi koruma altına alınmış yenilenme ve yapılanması disiplinize
edilmiştir.
Bu faaliyetlerde ve çalışmalarda bizler Yönetim Kurulu Üyeleri olarak
elden gelen çabayı göstermek sureti ile uyumlu bir çalışma sergilemeye
çalıştığımızı ve yöremize faydalı işler yaptığımız inancını sizlerle
paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız.
Bu dönem içerisinde yapılan çalışmaları kısa ve öz olarak maddeler
halinde aşağıdaki şekilde sizlere sunmak istiyorum.
1 – 1. ve 2. Doğa Sporları Şenlikleri başarı ile yapılmış ve Kemaliye
‘de canlılık ve heyecan yaratmıştır.
2 – Sayın Doç.Dr. Ahmet ÇETİNSAYA tarafından alınarak mimari
özelliklerimize uygun şekilde yaptırılıp Vakfımıza bağışlanan Taşdibi
mahallesindeki değirmenin tapu işlemleri tamamlanmış olup değirmenin iç
tefrişi ve çevre düzenlemesi ile su kanalları ile ilgili iyileştirmeler yapılmıştır.
Gerekli durumlarda değirmende üretim yapılabilmektedir.

3 – Özgün Mimariyi Koruma ve Yaşatma Komitesi Eğinle ilgili tüm
projelere gerekli desteği vermeye devam etmektedir.
4 – Mimar Sinan Üniversitesi öğrencilerinin Kemaliyedeki Kent Tarihi
ve Mimari Dokusu ile çalışmalar Vakfımız tarafından desteklenmiştir.
5 – ÇEKÜL Vakfının UNESKO destekli Kentler Çocuklarındır
projesinin Kemaliye ayağı Vakfımız tarafından desteklenmiştir.
6 – Sn. Şeref EĞİNLİOĞLU anısına finansmanı Sn. İbrahim BODUR
tarafından sağlanan Eğin Türküleri CD ve Kaseti güzüde sanatçılarımızın
seslendirmesiyle hazırlanmış olup Eğin Kültürünün tanıtılması açısından
dağıtımın yapılarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuştur.
7 – İstanbul Fatih Kıztaşındaki eski Kocamustafapaşa Vergi Dairesi
KEMAV – EKEV – ERSİAD – KEFTUD tarafından ortaklaşa kullanılmak
üzere 29 yıllığına kiralanarak sağlamlaştırma ve restorasyon çalışmalarına
başlanmıştır. Siz hemşehrilerimizin katkılarıyla 1 yıl içinde çalışmalar
tamamlanarak Erzincan Kültür Merkezi adı altında hizmetinize sunulacaktır.
8 – Mehmet Tevfik ŞENEL’e ait çarşı 1. sokaktaki dükkan Eğin
mimarisine göre yaptırılarak Vakfımızın Kemaliye Temsilciliği olarak
çalışmalara başlamıştır.
9 – Kemaliye ve köylerinde Folklorik değerlerimizin değerlendirilmesi
amacıyla ses ve görüntü kayıt cihazları ve bunların yedek aksanları alınarak
bu konu ile ilgili çalışmalar yapmak üzere Sn. Şevket GÜLTEKİN’e
zimmetlenmiştir.
10 – 1. ve 2. baskı Kemaliye Kent Rehberi yaptırılarak tanıtım
amacıyla dağıtılmaktadır.
11 – 1. ve 2. Doğa Sporları ile ilgili CD ve DVD’ler yaptırılarak
etkinliklerimizin kalıcı olması sağlanmış ve hemşehrilerimizin hizmetine
sunulmuştur.
12- İstanbul Beylikdüzü Tüyap fuar alanında her yıl yapılan turizm
fuarına katılan Kemaliye temsilcilerine destek verilerek gerekli katılım
sağlanmıştır.
13- Kemaliye Kültür şenliklerini 2004 yılında maddi katkı yaplımış
2004 ve 2005 yılındaki şenliklerine gerekli katılım sağlanmıştır.
14- 2005 yılı ramazan ayında üye ve hemşehrilerimize Eminönü Hamdi
Restaurantta iftar yemeği verilmiştir.

15- Kemaliye Gönüllü Kurucularına Hemşehrilerimizden temin edilen
ayakkabı ve montlar yollanmıştır. Her iki Doğa Sporu şenliklerine
Hemşehrilerimizden temin edilen ayakkabılar, tişörtler ve çeşitli kıyafetler
gönderilmiştir.
16- Hemşehrimiz Sn. A. Ayper SEZGİN tarafından temin edilen kitap,
kırtasiye, giysi ve okul malzemeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim
edilerek ilçedeki 7 (yedi) ilköğretim okuluna dağıtılmıştır. Ayrıca BeşiktaşEtiler de buluna Behçet Kemal ÇAĞLAR ilköğretim okulu ile Topkapı
ilköğretim okulu kardeş okul olmuştur.
17- Değerli Başkanımız Sn. Hasan Basri AKTANI’ın şahsi gayret ve
çabaları ile
a- Köy Yollarının iyileştirilmesi ve eksiklerinin giderilmesi
b- Köy içme sularının eksiklerinin giderilmesi,
c- Bağıştaş köprüsünün ihalesi yapılarak hemşehrilerimizin daha
kısa sürede ilçemize ulaşmaları sağlanacaktır.
d- Erzincan
–
Sivas
karayolunun
Gedikpaşa-Divriği
bağlantısındaki eksiklikler tamamlanmaktadır.
e- Yüzyıllık rüyamız olan taş yolunun karayollarına devri
yapılmış, gerekli çalışmalara başlanmıştır.
f- Kemaliye hükümet konağının restorasyonuna maddi katkı
sağlanmıştır.
g- Elektrik ve telefon hatlarının yer altın alma çalışmalarına
başlanmış ve enkısa sürede tamamlanacaktır.
h- 1. kat asfalt dökümü yapılmış, bahar aylarına 2. kat asfaltın
çalışmaları başlayacaktır.
i- Kemaliye
yurt
projesi
ile
istimlak
çalışmalaraı
tamamlanmıştır.
j- TOKİ Kemaliye konutlarının ihalesi yapılarak inşaatına
başlanmış, kaba inşaatı biten konutların ince işlerine
başlanıştır.
k- Kemaliye kentsel sit alanı çalışmalarını tamamlanmıştır.
l- Çevlik Gölü yüzme havuzu ve piknik alanı çalışmalarına
başlanmıştır.
Değerli Hemşehrilerimiz ve Üyelerimiz , Yönetim Kurulumuzun bu
dönemki çalışmaları yukarıda bilgilerinize sunulmuştur. Seçilecek olan yeni
Yönetim Kurulunun bu çalışmaları daha ileriye
götürmesini diler,
saygılarımız sunarız.
KEMAV YÖNETİM KURULU

