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KEMALİYE KÜLTÜR VE KALKINMA VAKFI 

  2007 YILI FAALİYET RAPORU 

  

Değerli Konuklar, Mütevelli Heyeti'nin Değerli Üyeleri  

  

Vakfımız 2007 yılı çalışma dönemini tamamlamış olup huzurunuza 

imkanlar ölçüsünde yapabildiği faaliyetler ile ilgili olarak bilgi sunmak üzere 

gelmiş bulunmaktadır. KEMAV’ın amaçları doğrultusunda Vakıf Yönetim 

Kurulu olarak Çalışma Komiteleri ile birlikte bu dönemde yapmış olduğumuz 

çalışmaları ve etkinlikleri ana hatlarıyla özet olarak sizlere aktarmaya 

çalışacağız.  

  

Öncelikle başta sayın başkanımız Hasan Basri AKTAN olmak üzere, 

Yönetim Kurulumuzun özverili çalışma ve gayreti ile Vakfımızın bu dönem 

içerisinde de temel faaliyetlerine etkin bir şekilde sürdürmesine ve bu yöndeki 

çalışmalarımıza destek veren ve katkı yapan tüm değerli üyelerimize, Çalışma 

Komitesi üyelerine ve tüm Kemaliye'lilere  şükranlarımızı sunar, bu vesileyle 

hepinizi saygıyla selamlarız. 

  

Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı'nın başta Doğa Sporları Etkinlikleri 

olmak üzere , yöneticilerinin ve üyelerinin özverili çalışmaları sayesinde 

yöremize yönelik turizm, yapılaşma, doğal hayatın ve çevrenin korunması-

ağaçlandırılması, ekonomik etkinlik ve tanıtım alanlarında önemli bir canlılık 

görülmekte ve Kemaliye'ye olan ilgi yıldan yıla artmaktadır. 
 

Vakfımızca düzenlenen  gerek, içerik gerekse katılım olarak ülkemizin 

sayılı "Uluslarası Doğa Sporları Şenliği" bünyesinde bu yılda bir çok yenilik ve 

ilk gerçekleştirilmiştir.Yabancı ülke sporcularının da katıldığı sportif kaya 

tırmanış yarışması, çeşitli basın ve yayın kuruluşlarının haberlerinde yer 

almıştır. Şenlik esnasında güzide köyümüz Apçağa da gerçekleştirilen gerçek bir 

geleneksel "Kemaliye düğünü" adeta zamana bir yolculuk yaparcasına 

beldemizin zengin kültürel dokusunu ,rengarenk motiflerinin yerli ve yabancı 

konuklarımızca izlenmesine olanak sağlamıştır.Bu yıl da Kemaliye'nin geleceği 

çocuklarımız unutulmamış ve ilk defa organize edilen uçurtma şenliğine  

katılımları sağlanmıştır. Kemaliye'mizin bulunduğu coğrafyada komşu il ve 

ilçelerle kültürel ve sosyo-ekonomik işbirliği geliştirilmesi çerçevesinde bu 

şenliklerde ilk kez komşu ilçe ziyaretleri kapsamında Kemah ilçemiz ziyaret 

edilmiş ve Kemahlı dostlarımızla kucaklaşma ve dayanışma  imkanı 

sağlanmıştır. Dört yıldır sürdürdüğümüz merkez ilçe ile çevre yerleşimlerin 

kaynaşmasını amaç edinen köy gezilerimize bu yılda devam edilmiş ve merkeze 

uzak köylerimiz de şenlendirilmiştir.  
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İlçemizin geçmişine yaraşır kültürel faaliyetler kapsamında fotoğraf ve 

yağlı boya sergileri, cam üfleme gibi değişik sanatsal etkinlikler de bu kapsamda 

gerçekleştirilmiştir. 

  

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. Vakfımızın koordinasyonu ve 

desteğiyle yürütülen bu komitenin faaliyetleri ile ilgili olarak şöylece özet 

bilgiler sunabiliriz. 

 

1. Komite üyeleri kendi imkanlarıyla 5/08/2007 tarihlerinde Elazığ’da yapılan 

Tarihi Kentler Birliği Toplantısına katılarak sergi açıp Kemaliye’yi temsil 

etmişlerdir. 

2. 25/11/2005 tarihinde SİT alanı ilan edilen Kemaliye de 45 sivil mimarlık 

örneği evin 33 adedi için Kültür ve Turizm Bakanlığının vermekte olduğu 

proje desteğinden yararlanabilmek için müracaat edilmiş ve bunlardan 5 

adedine  röleve ve restorasyon projesi yardımı sağlanmıştır. 07.11.2007 

tarihinde Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda 

yapılan toplantıda, Kemaliye de bir ilk olan beş sivil evin projelerinin  tescili 

yapılmış ve tasdik edilmiştir. 

Adı geçen bu beş evin Kültür ve Turizm Bakanlığının Kültür Varlıklarının 

Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmeliğin 7 inci maddesine göre 

onarım kredisi alınması için dosyalar hazırlanarak 25.01.2008 tarihinde 

Bakanlığa iletilmek üzere Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne 

gönderilmiştir. 

 

2007 yılı içersinde proje desteği almak üzere müracaat edilip de Bakanlıktan 

destek alınamayan kalan 28 sivil taşınmazdan 8 tanesine de proje desteği almak 

gayesiyle 28.01.2008 tarihinde dosyaları düzenlenerek ilgili Bakanlığa 

ulaştırılmıştır. 

  

3. Vakıf Başkanımız Sayın Hasan Basri AKTAN’ın girişimleri ile havza 

boyutunda kalkınma projesi kapsamında Kemaliye’nin de içinde bulunduğu 

“Yukarı Fırat Havzası Kalkınma Birliği’nin” kurulmasının da yöremize fayda 

sağlayacağına inanıyoruz. 
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4. Kemaliye ve Havza için örnek önemli bir kültür merkezi sayılabilecek; 

Edebiyatçı, Devlet adamı ve Şair Ahmet Kutsi Tecer  adına yapımına 

Ağustos 2006 tarihinde başlanan Kültür Merkezi kaba inşaatı ve dış 

kaplaması bitirilmiş olup, Kültür Evi donanım ve tefriş projelerinde bilgi 

edinilmek için sayın Ali Fuat Güven ve sayın Erdoğan Bilenser’in 

refakatinde Aralık 2007 tarihinde Bursa Cumalıkızık Köyü ile Bursa Kent 

Müzesine gezi tertip edilmiş ve gerekli dokümanlar sağlanarak Kültür Evi 

projesinin tamamlanabilmesi için stratejiler belirlenmiştir.   

Bildiğiniz gibi, Belediyemizin öncülüğünde  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 

hemşerilerimizin 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. 

Bunun akabinde Kemaliye'deki konut ihtiyacının devamının karşılanması ve 

hemşerilerimizin uygun ödeme şartlarında, kullanıma elverişli ve kaloriferli  

evlere sahip olmalarını sağlamak gayesiyle TOKİ ve Belediye'nin işbirliğinin 

sağlanması sonucunda 2.Etap TOKİ konutlarının çalışmaları başlatılmıştır. 

  

İlçemizdeki özgün mimari hamlesi çerçevesinde Belediyemizin yapmış 

olduğu çalışmalar ile hemşerilerimizin 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 çalışmalarımızın bazılarını da ana hatlarıyla 

şöyle sıralayabiliriz. 
 

1-  4. Kemaliye Uluslararası Doğa Sporları Şenliği, başarıyla 

tamamlanmış ve yöremizin tanıtımında önemli bir atılım gerçekleştirilmiştir. 

ulusal kanallarda tekrarlarıyla birlikte, prime time denilen haber öncesi ve 

sonrası saatlerde çok sayıda Kemaliye özlü program yayınlatılmıştır. Ulusal ve 

yerel yazılı basında hemen hemen tüm gazetelerde ve eklerinde Kemaliye 

haberleri Doğa Sporları Şenliği vesilesiyle yer almıştır. Dünya çapında yayın 

yapan National Geographic dergisinden, Atlas, Geo ve Gate gibi yüksek tirajlı 

aylık gezi -seyahat dergilerine kadar Türkiye'nin tanınmış fotoğrafçılarının 

gözünden onlarca sayfa Kemaliye konulu yazı yayınlatılmıştır. 
 

 

 

2-Kemaliye'mizin tanıtımına yönelik çabalarımızın devamı mahiyetinde 4 

yıl boyunca Doğa Sporları Şenliği vesilesiyle ilçemizde ağırladığımız bir çoğu 
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uluslar arası haklı bir üne sahip yerli ve yabancı fotoğraf ustalarının gözünden 

yepyeni bir Kemaliye albümünü sizlerin beğenisine sunuyoruz. 

 

Yine aynı süreçte yazılı ve görsel basında yer alan "Kemaliye” 

haberlerinden derlenmiş  ikili DVD albümünü de özellikle gurbetteki 

hemşerilerimiz için arada özlem giderip ilk fırsatta da hatırlayıp sılaya ziyaret 

etmeleri için sizlere sunuyoruz. 

  

3- Başta Vakfımız adına katıldığımız ve katılacağımız turizm, doğa 

sporları içerikli fuarlarda, toplantılarda dağıtılmak gayesiyle 4 dilde            

(Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca) Kent Rehberleri her yıl öncekinden 

daha da içerikli olarak hazırlanmış ve bu yıl altıncı kez baskıları yaptırılarak 

Kemaliye'nin hizmetine sunulmuştur. 

  

4- Vakfımızın Komitelerinden Doğal Yaşamı ve Çevreyi Koruma 

Komitesinin çalışmaları çerçevesinde, Kemaliye merkez ve köylerinde 

ağaçlandırma faaliyetleri her mevsim 5.000 fidan sloganıyla  geçtiğimiz yıl da 

devam edilmiştir. Dikilen ağaçların bakımı ve korunması için Vakfımız 

tarafından ağaçlandırılan alanların etrafı kafes telle çevrilmiş ve sulama için bir 

kişi ücreti mukabili görevlendirilmiştir. Bakımı gerçekleştirilen tüm fidanların 

yeşerdiği, özellikle bu yıl ilk kez denenen akasya fidanlarının daha hızlı geliştiği 

gözlemlenmiştir. Önümüzdeki dönemlerde de özellikle balcılığa büyük katkısı 

olan bu ağaç türünün dikimine devam edilmelidir. 

 

Bildiğiniz gibi, Kemaliye'mizin bulunduğu coğrafyada son dönemde 

yoğun bir maden arama girişimi başlamıştır. Bu tür faaliyetlerden cennet 

memleketimizin gerek çevre tahribatı açısından gerekse eşsiz akarsularımızın 

kirletilmesinin  önüne geçilmesi yönüyle konunun yakın takipçisi olduk ve 

olmaya da devam edeceğiz. En son Miran çayı ile ilgili Çevre Bakanlığı 

nezdinde girişimlerde bulunulmuş ve konu ile ilgili gerek Erzincan Valisi ve İl 

Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden yetkililerin ve Prof. Dr. Ali DEMİRSOY 

başkanlığında akademisyenlerin katılımıyla söz konusu firma temsilcilerinin 

bulunduğu bir değerlendirme toplantısı yapılmış ve gerekli uyarılarda 

bulunulmuştur. 
  
 5- Vakfımızın amaçları arasında yer aldığı üzere ihtiyaç sahibi yöremiz 

gençlerinden Anadolu ve Meslek Lisesi, Yüksekokul ve Üniversite de 

okuyanlarının desteklenmesi amacıyla bu yılda 9 lise, 10 MYO ve 36 Üniversite 

okuyan toplam 55 öğrenciye bazı üyelerimizin değerli katkıları ve Vakfımızın 

mali imkanları ölçüsünde burs sağlamış bulunmaktayız. 

  

 6- Yayıncılık ve folklor-kültürel etkinlikler çerçevesinde Köy 

Muhtarlıkları ve Dernekleriyle işbirliği yapılarak Yayıncılık ve Folklor – 
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Kültürel Etkinlikler Komitesi oluşturulmuştur. Oluşturulan komite bu bağlamda 

6 toplantı gerçekleştirmiş ve Kemaliye'nin Kültür envanterinin oluşturulması, 

köylerimizin güzelliklerinin ve kültürümüzü geleceğe aktaracak yeni bir 

Kemaliye kitabına kaynak oluşturmak maksadıyla çalışmalar yapılmıştır. 
  
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 çözümlenmiştir.  

  

8- Sosyal ve Sportif Etkinlikler Komitesi faaliyetleri çerçevesinde tüm 

Mütevelli Heyetini kucaklayacak şekilde Polat Renaissance Oteli'nde iftar 

yemeği ve istişare toplantısı gerçekleştirilmiş 2007-2008 eğitim yılı burs 

çalışmaları bilgilendirilmesi ve yöre hayırseverlerinin destekleri sağlanmıştır. 

  

9- İstanbul ili, Fatih ilçesi, Sofular Mah. Dolap Sok. No:1 adresinde 

bulunan mülkiyeti Hazineye ait 170 pafta,1060 ada, 5 parsel numaralı taşınmaz 

üzerinde daha önce ERSİAD, EKEV, KEMAV ve KEFTUD adına 29 yıl süreli 

normal irtifak hakkı tesis edilmişti. Bu defa ilgili dernek ve vakıfların  girişimi 

ve başkanımızın desteği ile söz konusu süre 49 yıla çıkarılmıştır. Bu binanın 

güçlendirme ve onarım inşası ve restorasyonu tamamlandıktan sonra Vakfımızın 

Karaköy-Bankalar Caddesi’de ki merkezi bu binadaki katına  gerekli tefrişat 

yapılarak taşınmış ve hizmetinize sunulmuştur.  

  

10- Vakfımızın kuruluşu sırasında hayırsever işadamları merhum Cemal 

BOZTEPE ve Muhlis Cüher’in bağışları sonucu %22 sine hissedar olduğumuz 

KEMATEKS A.Ş. nin mal varlığının Kemaliye Belediyesine satışına karar 

verilmiş olup, Vakfımız da bu oluşuma katılmıştır. Son gelinen noktada fabrika 

binasının eğitim hizmeti verilecek dört yıllık Kemaliye Otelcilik ve Turizm 

Meslek Yüksekokulu’na dönüştürülmesi ve inşa masraflarının hayırsever 

işadamı Hacı Ali AKIN tarafından karşılanmasına yönelik gelişmeleri biz de 

Vakıf olarak destekliyor ve takdirle karşılıyoruz.  

  

11 – Dut'un hem yörenin geleneksel doğal dokusundaki yerini sürdürmesi 

hem de ekonomik bir değer olarak ortaya çıkarılması ve bu gayeye yönelik bir 

birliğin oluşturulması için, ilki 24/02/2007 tarihinde İstanbul'da diğeri ise 

21/04/2007 tarihinde Kemaliye'de olmak üzere iki seminer düzenlenmiştir.  

Bu seminerler de Köy Muhtarlarının, Köy Dernek Başkanlarının ve dut 

üreticisi hemşehrilerimizin, konu ile ilgili akademisyen ve kamu görevlileriyle  

buluşturulması sağlanmıştır. 
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12- Her yıl İstanbul TÜYAP  Fuar Merkezi’nde düzenlenen ve ilçemizin 

tanıtımında  da önemli yere sahip olan EMITT Doğu Akdeniz Turizm Fuarına 

geçtiğimiz yılda aktif olarak katılım sağlanmış  ve ayrıca ilçemizden gelen 

gönüllü ve fedakar arkadaşlarımızın ihtiyaçları imkanlar ölçüsünde 

karşılanılmıştır. Bu yıl da  14-17 Şubat 2008 tarihlerinde TÜYAP fuar 

merkezindeki bu fuara aktif olarak katılınacak ve gerekli destek verilecektir. 

  

13- 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. Bu etkinliğimize 

sponsor olarak destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. 

  

14- Vakıfça temin edilen spor ve eğitim amaçlı malzemelerle ilçemizde 

Doğa Sporları etkinliği sırasında yöre gençlerine eğitim verilmiş ve bu alanlarda 

beceri kazandırılmıştır. Bunun sonucu Dağcılık Federasyonu kamplarına katılan 

ve başarı gösteren Kemaliyeli bir gencimizin tüm ihtiyaçları karşılanmıştır. 
 

15- Kemaliye’miz de bir doğa tarihi müzesi kurulması için vakfımızca 

değerli hemşerimiz Prof.Dr.Ali Demirsoy öncülüğünde TÜBİTAK nezdinde 

gereken girişimlerde bulunulmuş, konuyla ilgili çabalara gereken desteğin 

verilmesine devam edilecektir.. 

  

16- Değerli hemşerimiz fotoğraf sanatçısı Sıtkı FIRAT'ın "Saklı Cennet 

Kemaliye" kitabına vakfımız imkanları ölçüsünde maddi ve manevi destek 

olunmuştur. Kemaliye'mizin tanıtımına katkı sağlayacağına inandığımız bu 

eserden yüz adedi Vakfımız yararına satışa sunulmuştur. 

  

17- Hayırsever kurucu üyemiz Fevzi Akfırat tarafından Vakfımıza 

bağışlanan Şile de ki gayrimenkulünün tapusu Vakıf  adına alınmıştır. 
 

18- Kemaliye hasretiyle gurbette memleketten haberleri merak eden ve 

güzelliklerini özleyen hemşerilerimiz başta olmak üzere, internette saatlerce biri 

diğerinden zengin sayfalara ulaşıp sörf yapabilecekleri "KEMAV" web sayfası 

yenilenmiştir. Sürekli güncellenen sayfalarla onlarca "Kemaliye" içerikli başka 

adreslere ulaşmak mümkündür. 

  

19- Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü (UNDP)’nce her yıl "Gençlik 

alanında en iyiler"e verilen ödüllerden birini 2007 yılında vakfımızca 

düzenlenen "Kemaliye Doğa Sporları Şenliği" almıştır. Gençliğin bedensel ve 
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zihinsel gelişimine katkı sağlayan, yarattığı farkındalıkla çevreye ve doğaya 

sahip çıkan bir kuşak yetişmesini motive eden yönleriyle, verilen bu ödülü 

bakanların ve yabancı misyon şeflerinin de katıldığı bir törenle Ankara da 

başkanımız ve genel sekreterimiz almışlardır. 
 

20-  Dünya Gençlik Merkezi ile yapılan ortak çalışmalar doğrultusunda 

Gençlik Merkezi Yaz Kampı Kemaliye'de gerçekleştirilmiştir. 16 yabancı ülke 

gencinin İlçemiz de kamp yapması ve böylece yöremizi tanımalarına ve 

tanıtmalarına imkan sağlanmıştır. Doğa Sporları Şenliğine de Dünya Gençlik 

Merkezi’nden 3 yabancı öğrenci ayrıca katılmış ve aktif olarak çalışmıştır. 

  

21- Vakfımızca Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yapılan girişimler 

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

programına dahil edilmiş ve yer  tahsisi Belediyemizce tamamlanmış olup, 

yapımına yakın bir zamanda başlanacaktır. 

  

22- Yöremizin ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi amacıyla gerekli 

girişimlerde bulunulmuş olup, Arapkir – Kemaliye – Bağıştaş yol güzergahının 

genişletilerek iyileştirilmesi, daha kestirme ve güvenli bir yol olarak güney-

kuzey ana ulaşım hattına dahil edilmesi Karayollarının 2008 yılı yatırım 

programına alınması sağlanmıştır. Bu konuda gerekli desteği sağlayan değerli 

hemşerimiz ve Ulaştırma Bakanı sayın Binali Yıldırım’a teşekkür ediyoruz. 

  

Değerli Üyelerimiz, Yönetim Kurulumuzun bu dönemki çalışmaları 

böylece  ana başlıklar halinde  bilgilerinize sunulmuştur. Önümüzdeki dönemde 

Vakfımızın yeni merkez binasında daha güçlü ve tüm hemşerilerimizle 

bütünleşerek yöremize hizmet etmenin azim ve kararlılığı içinde olacağı 

inancındayız. Vakıf senedimizde yer alan misyon, vizyon ve değerler 

çerçevesinde,  Kemaliye'mizi ve yöremizde yaşayan insanların yaşam şartlarını 

ve ortamını iyileştirerek daha mutlu olmalarını 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 bu faaliyetlere desteğini esirgemeyen 

Mütevelli Heyet Üyelerimize, değerli hemşerilerimize ve Kemaliye dostlarına 

teşekkür eder, sizlere iyi dileklerimizi ve saygılarımızı sunarız. 

  

   

KEMAV 

Yönetim Kurulu 


