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KEMAV  2006 YILI FAALİYET RAPORU 

 

Değerli Konuklar ve  Mütevelli Heyeti’nin Değerli Üyeleri  

 

2006 yılı çalışma dönemini  tamamlayan Vakfımız, huzurunuza 

imkanlar ölçüsünde yapabildiği faaliyetler ile ilgili olarak bilgi sunmak 

üzere gelmiş bulunmaktadır. Kemaliye Vakfının amacı doğrultusunda 

Vakıf Yönetim Kurulu olarak Çalışma Komiteleri ile birlikte bu dönemde 

yapmış olduğumuz çalışmaları ve faaliyetleri  sizlere aktarmaya 

çalışacağız.  

 

Başta sayın başkanımız Hasan Basri AKTAN olmak üzere Yönetim 

Kurulumuzun özverili çalışma ve gayreti ile Vakfımızın kısa zaman 

içerisinde büyük atılımlara ulaşması sağlanmış olup, çalışmalarımıza 

destek veren ve katkı yapan tüm değerli üyelerimize, Komite üyelerine ve 

tüm Kemaliyelilere  şükranlarımızı sunarak hepinizi saygı ile selamlarız. 

 

Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı’nın başta Doğa Sporları 

Etkinlikleri olmak üzere , yöneticilerinin ve üyelerinin özverili çalışmaları 

sayesinde yöremize yönelik turizm, yapılaşma, ekonomik etkinlik ve 

tanıtım alanlarında önemli bir yoğunlaşma görülmekte ve Kemaliye’ye 

olan ilgi artmaktadır. 

 

 Vakfımızın Özgün Mimariyi Koruma ve Yaşatma Komitesi ve 

Kemaliye Belediyesi, Köy Dernek ve Muhtarlıkları ile işbirliği halinde; 

Öğrenci Yurdu, Hamam  ve Yağmurdere sokağı ile Apçağa köyü’ndeki 

özgün mimarinin korunması ve yeni yapılan binalarda da özgün mimariye 

uygun projelerin gerçekleştirilmesi için yoğun çabalar gösterilmiş olup, 

önümüzdeki dönemde de bu yöndeki çalışmalara devam edilecektir. 

 

Bu kapsamdaki çalışmalarımız doğrultusunda bildiğiniz gibi 

Kemaliye’de özgün mimariye uygun 40 birim konutun inşası TOKİ 

tarafından tamamlanmış ve hak sahiplerine teslim edilmiştir. Yörede konut 

sıkıntısına bir ölçüde çözüm olan bu konutlara hemşehrilerimizin yerleşip 

huzur içersinde yaşamış olması bizi memnun etmektedir. Bu projenin 

TOKİ portföyünde “Kemaliye Evleri” olarak anılması ve örnek proje 

olarak başka yörelerde de uygulanması bizim için gurur vericidir.  
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İlçemizdeki özgün mimari hamlesi çerçevesinde Belediyemizin 

yapmış olduğu çalışmaları, Hükümet Konağı ve Mukadder - Muhlis Cuher 

ilköğretim okulunun restorasyon çalışmaları ile hemşehrilerimizin özgün 

mimariyi korumaya ve yaşatmaya yönelik ilgi ve gayretleri Vakfımızca 

takdirle izlenmektedir, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Vakıf olarak 

bu yöndeki çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. 

 

Bu dönem içerisinde yapılan çalışmaları kısa ve öz olarak maddeler 

halinde aşağıdaki şekilde sizlere sunmak istiyoruz. 

 

1 – 3. Kemaliye Doğa Sporları Şenliği, başarıyla tamamlanmış ve 

yöremizin tanıtımında önemli bir atılım gerçekleştirilmiştir. Toplam 8 

ulusal kanalda tekrarlarıyla birlikte, prime time denilen haber öncesi ve 

sonrası saatlerde çok sayıda Kemaliye özlü program yayınlatılmıştır. 

Ulusal ve yerel yazılı basında hemen tüm gazetelerde ve eklerinde tam 

sayfa Kemaliye haberleri Doğa Sporları Şenliği vesilesiyle yer almıştır. 

Dünya çapında yayın yapan National Geografich dergisinden, yüksek 

tirajlı aylık gezi seyahat dergilerine kadar Türkiye’nin tanınmış 

fotoğrafçılarının gözünden onlarca sayfa Kemaliye konulu yazı 

yayınlatılmıştır. 

 

2 – Yöremizin turizm alanında tanıtımının ulusal ve uluslar arası 

boyutta sürekli ve sürdürülebilir gerçekleştirilmesi için bu yıl ilçemizde 

yapılacak Türkiye’nin sayılı doğa sporları şenliğinin uluslararası katılımla  

gerçekleştirilmesine çalışmaktayız. Böylesine büyük bir projede elbette ki 

tüm Kemaliyelilerin ve Mütevelli Heyetimizin desteğine ihtiyaç 

duymaktayız. 

 

3 – Başta Vakfımız adına katıldığımız ve katılacağımız turizm, doğa 

sporları içerikli fuarlarda, toplantılarda dağıtılmak gayesiyle 4 dilde            

(Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca) hazırlanan Kent Rehberi 5. 

baskısını, ilk basımının 3 katı sayfa içeriğiyle hazırlanmıştır. 

 

4 – Vakfımızın Komitelerinden Doğal Yaşamı ve Çevreyi Koruma 

Komitesinin çalışmaları çerçevesinde, Kemaliye merkez ve köylerinde 

ağaçlandırma faaliyetleri her mevsim 5.000 fidan sloganıyla  bu yıl da 

devam edimliştir. Dikilen ağaçların bakımı ve korunması için Vakfımız 

tarafından ağaçlandırılan alanların etrafı kafes telle çevrilmiş ve sulama 

için bir kişi ücreti mukabili görevlendirilmiştir. 
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5 – Vakfımızın amaçları arasında yer aldığı üzere ihtiyaç sahibi 

yöremiz gençlerinden anadolu ve meslek lisesi, yüksekokul ve üniversitede 

okuyanlarının desteklenmesi amacıyla ilk yıl olmasına rağmen 36 

öğrenciye bazı üyelerimizin de katkısıyla burs sağlamış bulunmaktayız. 

 

 6 – Vakfımızın amaçları arasında yer aldığı üzere yayıncılık ve 

folklor-kültürel etkinlikler çerçevesinde yeniden yapılanma içersindeki 

KEFTUD’a (İstanbul Kemaliye Folklor Turizm Derneğine)  10.000 YTL 

destek sağlanmıştır. Yine bu doğrultuda  Pamukkale Üniversitesi öğretim 

üyesi Sayın Doç. Dr. Kadir Pektaş’ın Kemaliye (Eğin) de Türk Mimarisi 

isimli Doktora çalışması Kemaliye Derneklerimizle birlikte kitap olarak 

bastırılmış  ve sizlerin hizmetine sunulmuştur. 

  

7 – Vakfımızın Ekonomik Kalkınma ve Turizm Faaliyetler 

Komitesinin yıl içinde iki defa köy dernekleri temsilcileriyle yapmış 

olduğu toplantılarda ortaya çıkan tespitler dikkate alınarak; köy yollarının 

yapımı ve içme suyu ihtiyaçlarının KÖYDES Programından karşılanması 

için  Başkanımız Hasan Basri Aktan’ın  ilgililer nezdinde yaptığı girişimler 

sonucunda bu yıl da söz konusu hizmetlerin daha etkin bir şekilde 

yürütülmesi sağlanmıştır. Böylece köylerimizin yol ve içme suyu sorunu 

büyük ölçüde çözümlenmiş olacaktır. .  

 

8 – Sosyal ve sportif etkinlikler Komitesi faaliyetleri çerçevesinde 

tüm Mütevelli Heyetini kucaklayacak şekilde Polat Renaistance Oteli’nde 

iftar yemeği ve istişare toplantısı, Gren Park Merter Oteli’nde ise 

Hemşehrimiz sayın Adil Üstündağ sponsorluğunda Vakfımızın faaliyetleri 

konusunda üyelerimizin bilgilendirilmesi ve önerilerinin alınması amacıyla 

istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

 

9 – Vakfımızın senedinde de yer aldığı üzere; tüm 

Hemşehrilerimizin ve Kemaliye dostlarının acı gününde dayanışma, iyi 

gününde paylaşma ve hızlı ve ekonomik haberleşme  esaslı cep telefonu 

mesaj hizmeti gerçekleştirilmiştir. 

 

10 – Hemşehrilerimiz arasında haberleşmeyi sağlayan, yöremize 

yönelik görüş ve düşüncelerin özgürce tartışılabildiği internet gurubu 

oluşturulmuştur. Bunun neticesinde Fırat’ın kirliliği ve altın madeni 

işletmesi  sorunları, köprü dizisi ile ilgili bilinçlendirilme ve dayanışma 

sağlanmış,  yöremizde ilk defa bütün sivil toplum kuruluşları bir araya 

gelerek ortak bir tavır sergilenmesi temin edilmiştir. Ayrıca Vakıf 

Başkanımız Hasan Basri Aktan tarafından,  yöremizin kültürel birikimini 

ve Başpınar Köprüsünün gerçekleşme sürecinin çarpıtıldığını 
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düşündüğümüz Star TV’de gösterimde olan Köprü dizisinin, yöremizin 

tanıtımını olumsuz etkileyebilecek yönlerinin giderilmesi hususunda  Star 

TV Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli uyarılarda bulunulmuştur. 

 

11 -  Her yıl düzenlenen ve ilçemizin tanıtımında önemli yere sahip 

EMIIT Doğu Akdeniz Turizm Fuarına aktif olarak katılım sağlanmış  ve 

ayrıca ilçemizden gelen gönüllü ve fedakar arkadaşlarımızın ihtiyaçları 

imkanlar ölçüsünde karşılanılmıştır. 

 

12 – Konusunda Ülkemizin en büyük sektörel yayını olan Türkiye 

2006 Doğa Sporları ve Doğa Aktiviteleri Kataloğu’nda Vakfımızın bu 

türden faaliyetlerine yer verilmek suretiyle, yöremizin ülke Doğa ve Kültür 

turizmi sektörüne  tanıtımı sağlanmıştır.  

 

13 –Kemaliye’nin  her yönüyle tanıtımı amacıyla, basın-yayın 

organlarında yayınlatılmak üzere 12 dakikalık bir tanıtım filmi, değerli 

hemşehrimiz TRT başkameramanı Sinan Aydoğan’a hazırlattırılmıştır. 

Emeği geçen kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bu ürünün DVD olarak  

çoğaltılmak suretiyle,  KEMAV’a bağış karşılığı dağıtımı planlanmaktadır. 

 

14 -  Vakfımızın kurulduğu günden beri başta tanıtım ve etkinlik 

amacıyla gerçekleştirilmekte olan Doğa Sporları Şenliği, Vakfın 

özkaynaklarına dokunmadan tamamı sponsorluk gelirlerinden karşılanmak 

suretiyle  finanse edilmiştir. Aynı zamanda Şenlik bütçesiyle sağlanan 

gelirler, başta Belediyemiz aracılığıyla ilçemizde gerçekleştirilmiş olan 

kamp yeri rekreasyon, altyapı, ve hizmet üniteleri gibi tesislerin yapımında 

kullanılmıştır. 

 

15 – Vakıfça temin edilen spor ve eğitim amaçlı malzemelerle 

ilçemizde Doğa Sporları etkinliği sırasında yöre gençlerine eğitim verilmiş 

ve bu alanlarda beceri kazandırılmıştır. 

 

16 -  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü ile 

Vakfımızın işbirliği sağlanarak Heykel Bölümü öğrencilerinin, İlçemizde  

heykel atölyesi çalışmaları yapmaları  gerçekleştirilmiştir. Bütün 

masrafları vakfımızca karşılanan heykel atölyesi çalışmalarının sonucunda 

gerçekleştirilen eserler, Havuzbaşı ve Belediye Meydanı gibi kent 

dokusunu güzelleştiren alanlarda sergilenmektedir. 

 

17 – İstanbul Fatih’de yenilenme çalışmaları devam eden Erzincan 

Kültür Merkezinde yer alacak olan  KEMAV ve KEFTUD’a ait bölümlerin 

inşası ve restorasyon masraflarına katkı sağlanmıştır. 
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18 – Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyelerinin  

Kemaliye’de  çalışma yapmaları sağlanmış ve bu gayeyle yapılan 

organizasyonun tüm masrafları Vakfımız tarafından karşılanmıştır. Bu 

çalışmalar neticesinde Kemaliye’deki kentsel sit alanı ile ilgili 

iyileştirmeler yapılmış ve kurulun bu çalışmlara daha etkin bir şekilde 

katkı vermesi sağlanmıştır. 

 

19 – Yöremizin yetiştirdiği sanatçılara sağladığımız destek 

çerçevesinde, ressam Mustafa İlhan’ın yağlı boya resim sergisine maddi 

manevi destek olunmuştur. Bu yöndeki çalışmaların desteklenmesine 

devam edilecektir 

 

20 – Fahri Hemşehrimiz sayın Dr. Ahmet Çetinsaya’nın restore 

ettirerek Vakfımıza bağışladığı Değirmenin tapusu Vakıf adına 

devralınmış olup, gerekli donanım tamamlanıp kiraya verilmek suretiyle 

işletmeye açılmıştır. Bu münasebetle şeref üyemiz Doç. Dr. Ahmet 

Çetinsaya’ya şükranlarımızı sunuyor.  

 

21 – KEMAV Kemaliye temsilciliğinin başta internet erişimi  olmak 

üzere diğer ihtiyaçları da temin edilmek suretiyle daha iyi hizmet vermesi 

için gerekli  ortam sağlanmıştır. 

 

22 – Tamamı Doğa Şenliği bütçesinden karşılanarak, ilçemizin 

büyük özveriyle çalışan, her faaliyette yanımızda olan İlçe Emniyet 

Müdürlüğü’ne bir adet yazıcı tarayıcı, İlçe Jandarma Komutanlığına bir 

adet uydu aracılığıyla yön bulmaya yarayan GPS cihazı bağışlanmıştır. 

 

23 – Ağaçlandırma çalışmalarında bir ilk olarak Mütevelli 

Heyetimizle yapmış olduğumuz İstişare Toplantısı’nda Vakıf yararına 

dikilecek fidan başına 20 YTL bağış alınmak suretiyle toplam 2.680 YTL 

gelir sağlanmıştır. 

 

24 – Vakfımızca Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yapılan girişimler 

sonucunda, Kemaliye’de bir kapalı spor salonu tesisi 2007 yılı yatırım 

programına dahil edilmiş olup yapımına başlanacaktır. 

 

25 – Vakfımızın girişimleriyle Arapgir  - Kemaliye – Bağıştaş 

karayolu ile Taşyolunun genişletilmesi, bakım ve onarımı ile ilgili 

çalışmalar Karayolları Genel Müdürlüğünün yatırım programına alınması 

sağlanmıştır. Bağıştaş köprüsünün yapımıda devam etmektedir. 

 



 6 

 

Değerli Üyelerimiz, Yönetim Kurulumuzun bu dönemki çalışmaları 

ana başlıklar halinde  bilgilerinize sunulmuştur. Önümüzdeki dönemde 

Vakfımızın yeni merkez binasında daha güçlü ve tüm hemşehrilerimizle 

bütünleşerek yöremize hizmet etmenin azim ve kararlılığı içindeyiz. Vakıf 

senedimizde yer alan misyon, vizyon ve değerler çerçevesinde, 

Kemaliye’mizi ve yöremizde yaşayan insanların yaşam şartlarını ve 

ortamını iyileştirerek daha mutlu olmalarına sağlamak hepimizin ortak 

gayesidir. Vakfımızın her zaman olduğu gibi Mütevelli Heyetimizin  

maddi ve manevi destek ve katkılarından alacağı güçle, değerli hizmetler 

yapacağının bilinci içindeyiz. Çevre il ve ilçelere örnek oluşturacak bu 

çalışmaların yöremiz için hayırlı sonuçlar vermesi dileğiyle tüm Mütevelli 

Heyet Üyelerimize ve değerli konuklarımıza saygılarımızı sunarız. 

 

 

 

 

KEMAV 

Yönetim Kurulu 


