KEMALİYE KÜLTÜR VE KALKINMA VAKFI
2008 YILI FAALİYET RAPORU
Geçtiğimiz Şubat ayında yapılan mütevelli heyet toplantısında yetkilendirilen Vakıf
Yönetim Kurulumuz, 2008 yılı çalışma dönemini tamamlamış olup, imkanlar ölçüsünde
gerçekleştirilen faaliyetlerin bilgisini sunmak üzere huzurunuza gelmiş bulunmaktadır.
Öncelikle, dönem içerisinde yürütülen faaliyetlerimize katkı sağlayan değerli
Mütevelli Heyeti Üyelerimize, Çalışma Komiteleri Üyelerine ve tüm Kemaliyelilere
şükranlarımızı sunarız.
Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı yöremize yönelik; bizzat yürüttüğü ve öncülük
ettiği faaliyetlerle başta Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri olmak üzere, turizm, alt yapı,
doğal hayatın ve çevrenin korunması ve ekonomik faaliyetlerin gelişimi alanlarında önemli
hizmetlere vesile olmuştur. Bütün bu hizmetlerin sonucu olarak da Kemaliye'ye olan ilgi
yıldan yıla artmaktadır.
Bilindiği üzere, 2008 yılı Şenlikleri Vakfımızın öncülüğünde olmak üzere; Kemaliye
Kaymakamlığı, Kemaliye Belediyesi, Ankara, İstanbul ve Kemaliye Derneklerimizin
ortaklaşa imzaladıkları bir yürütme protokolü çerçevesinde kurumsal bir anlayışla
gerçekleştirilmiş etkinlik ve katılım olarak ülkemizin sayılı organizasyonları arasında yer
almıştır.
Şenlik kapsamında, yabancı ülke sporcularının gösterileri ve bir ilk olarak gerçekleşen
yabancı ülke halk dansları gösterileri gerçekleştirilmiş, böylece kültürümüzün farklı
kültürlerle iletişimine vesile olunmuştur.
İlçe merkezimiz ile köylerimizin kaynaşmasına yönelik olarak, dört yıldır şenlikler
kapsamında sürdürülen köy gezilerimize bu yıl da devam edilmiş, hepimizin yürek acısı olan
şehitlerimizin köyü Başbağlar başta olmak üzere, ilçe merkezine uzak köylerimiz şenlik
süresince ziyaret edilmiş bu ziyaretlere yabancı heyetlerin katılımı da sağlanmıştır.
Şenliklerin kültürel etkinlikleri çerçevesinde, İlçemizin kültür birikimine yakışır
kültürel faaliyetler yürütülmüş, fotoğraf ve yağlı boya sergileri gibi sanatsal etkinlikler
gerçekleştirilmiş, Atatürk Türk Tarih Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Sadık TURAL ve
Hüseyin AĞCA gibi saygın bilim adamlarının katılımı ile “Tarihi gelişim içerisinde Yukarı
Fırat Havzası, Atatürk ve Kemaliye Kültürü” isimli bir panel düzenlenmiştir.
Vakfımızın kurulduğu günden bugüne kadar tanıtım amacıyla gerçekleştirilmekte olan
Kültür ve Doğa Sporları Şenliği, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Vakfın öz
kaynakları kullanılmadan tümüyle sponsorluk gelirlerinden karşılanmak suretiyle finanse
edilmiştir. Ayrıca, şenlik bütçesinden sağlanan ilave gelirlerle, Belediyemiz aracılığıyla
ilçemizde gerçekleştirilmiş olan kamp yeri, altyapı ve hizmet üniteleri gibi tesislerin yapımına
da katkıda bulunulmuştur. Bu münasebetle, şenliklerimize sponsor olarak katkıda bulunan
tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederiz.
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Bu yıl düzenlenecek 31.Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliklerinin tarihi ve
kapsamı ile ilgili Ankara Derneğimizin ev sahipliğinde Ankara’da 08 Şubat 2009 tarihinde
gerçekleştirilen toplantıda ilçemizin Şenlik Organizasyon Komitesini oluşturan tüm kurum ve
kuruluşlarının yöneticileri hazır bulunmuşlardır. Toplantıda alınan müşterek karar gereği bu
yıl yapılacak şenlikler, 30 Mayıs 2009-04 Haziran 2009 tarihleri arasında geçtiğimiz yıl
olduğu gibi yine ilçemizin tüm kurum ve kuruluşlarının işbirliği ile gerçekleştirilecektir.
Vakfımız, 2008-2009 eğitim yılında maddi imkanları çerçevesinde 7 meslek lisesi, 8
meslek yüksek okulu ve 47 üniversite öğrencisi olmak üzere toplamda 61 öğrencimize burs
vermektedir. 2008-2009 eğitim yılında burs almaya hak kazanan öğrencilerimizin isimleri
vakfımıza ait web sitesinde ilan edilmiştir. Amacımız, sınırlı imkanlarımızla hatta
imkanlarımızı zorlayarak bu 61 öğrencimizin geleceğine yatırım yapmaktır. Bu
hizmetlerimizin önümüzdeki dönemlerde de sürdürülebilmesi için, hayırsever mütevelli heyet
üyelerimizin desteklerini artırarak devam ettirmelerini talep ediyoruz.
Vakfımızın bünyesinde faaliyette bulunan Özgün Mimariyi Koruma ve Yaşatma
Komitesinin Faaliyetleri özgün mimarimizin korunması ve yaşatılması amacıyla bu dönemde
de etkin bir şekilde devam etmiştir.
Bu çerçevede, Kemaliye ve köylerinde özgün mimari dokunun korunmasında ve
geleceğe taşınmasında önemli mesafeler alınmıştır. Köy derneklerimizden gelen talep
doğrultusunda; vakıf yönetim kurulu mensupları ile birlikte İstanbul’da bulunan Köy dernek
merkezleri ziyaret edilerek, diğer sorunlar yanında özgün mimari dokunun korunması ve
yaşatılması yönünde bilgilendirme yapılarak öneriler sunulmuştur. Kemaliye Hacı Ali Akın
Meslek Yüksek Okulu tarafından kent merkezi dışındaki köylerimizde bulunan taşınmaz
kültür varlıklarının tespiti için yapılan envanter çalışmasına vakfımız tarafından 1500 TL
katkı sağlanmıştır.
Vakfımızın özgün mimariyi koruma ve yaşatma çalışmaları sonucunda, Apçağa
İlköğretim Okulu, kent merkezinde bulunan kütüphane binasının aynı zamanda basın müzesi
olarak da hizmet verecek şekilde restorasyonu, Çit Köyü Enver Gökçe Müzesi, Sırakonak
Köy Odası ve Ergü Köyü fırın ve muhtarlık binasının yapımı çalışmaları Kaymakamlığımız
tarafından özgün mimari özellikleri gözetilmek suretiyle yapılmış ve hizmete alınmıştır.
Yine, bu anlayışın bir ürünü olarak Kemaliye Belediye Başkanlığının son yıllarda
başlattığı restorasyon çalışmaları ilçemizin çevre dokusunun iyileştirilmesi ve görsel
zenginliğinin tanıtımına katkısı bakımından önemli gelişmeler göstermektedir.
İller Bankasınca yürütülen Kent Merkezi Koruma İmar Planı çalışmalarında Belediye
Başkanlığına yardımcı olmak üzere, Ekim 2008 Ayında, hemşerimiz Sayın Prof. Dr. Kaya
ÖZGEN’in öncülüğünde İTÜ Şehir Planlama Bölümü Öğretim Üyeleri ile lisans
öğrencilerinden oluşan heyet tarafından Kemaliye’de beş günlük bir çalışma yürütülmüştür.
İTÜ tarafından gerçekleştirilen bu çalışmaya vakfımızın maddi imkanları ölçüsünde 3.000.TL destek sağlanmıştır. Çalışmanın sonuçları, çalışmayı yürüten heyet tarafından Genel kurul
sonrası bilgilerinize sunulacaktır. Bu sunum bu yıl ki şenliklerimizde kültürel etkinlikler
kapsamında Kemaliye’de de gerçekleştirilecektir.
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İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından bir kitapta toplanarak vakfımızın arşivine
kazandırılacak bu çalışma, Kemaliye Merkez İmar Planına temel oluşturabilecek, yapılması
öngörülen restorasyon çalışmalarına ışık tutabilecek teknik niteliğe sahip bir kaynak çalışma
olacaktır.
Bütün bu çalışmalarda, köylerimizin özellikle daha fazla hassasiyet göstermeleri,
Kemaliye kadar önemli yapı tarzına sahip olan köylerimizin, kültürümüzün geleceğe
taşınması hususundaki kararlılıklarının bir göstergesi olarak algılanmaktadır. (Örnek; Dallıca
Köyünde Uzunaligil Evi, Apçağa Köyünde Yakupağagil Evi)
Bilindiği üzere geçen yılki şenlikler sırasında oluşturulan bir jüri tarafından seçilen 3
ev özgün mimari yapıları ile birlikte en iyi korunan evler olarak vakfımızca ödüle layık
görülmüşlerdir. Bu tür teşvik edici çalışmalara vakfımızca önümüzdeki dönemlerde de devam
edilecektir.
Resmi kurum ve kuruluşlar dışında kent merkezi ve köylerimizde tescilli veya tescil
edilmeyen ev sahiplerinin duyarlığı ile;













Cemalettin Bilgin Evi
(Kent Merkezi)
Mustafa Ağrikli Evi
“
“
Ahmet Kambur Evi
“
“
Arif Solmaz Evi
“
“
Kösegil Evi
“
“
Baş Öğretmen Mehmet Ünsal Evi
“
“
Dr. M. Ferudun Çelimken Evi
“
“
Gülasmangil Evi
“
“
Av. Mehmet Çetinkaya Evi
“
“
Zeki Pektaş Evi
Yuva Köyü
Mustafa Özbek Evi
Salihli Köyü
Şeref Özbey Evi
“
“

kendi imkanlarıyla Kemaliye mimari dokusuna uygun olarak yapılmış veya
onarılmıştır. Adı geçen değerli hemşehrilerimizi içtenlikle kutluyor ve teşekkür ediyoruz.
25/11/2005 tarihinde SİT alanı ilan edilen Kemaliye de mimarlık örneği 33 eve ait
müracaat dosyaları çok kısa bir zaman içinde Vakfımızın desteği ve Belediyemizin
işbirliğinde hazırlanarak Kasım 2007 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmuştur.
Bu kapsamda 5 ev için Proje Yapım desteği sağlanmıştır. Projeleri Yük.Mim.Eray
Parlakkaya, metraj ve keşif dosyaları İnşaat Mühendisi Mahmut Ali Kaya tarafından yapılan
bu 5 sivil evin röleve ve restorasyon projeleri Erzurum Bölge Koruma Kurulu tarafından
onaylanmış, onarıma katkı parası olarak 4 ev için 80.000 TL nakdi yardım Kültür ve Turizm
Bakanlığınca taraflara ödenmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılıksız olarak tahsis edilen onarıma katkı
payı ile Kemaliye’de bir ilk gerçekleştirilerek, Apçağa Köyünden mahalli ustalarla tarihi
evler, projeye uygun olarak restore edilmiştir. Bu olumlu örnekler nedeniyle tescilli evlerin
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dışındaki ev sahipleri (köyler dahil) Belediye Başkanlığına müracaat ederek evlerinin tescil
ettirilmesini istemeye başlamışlardır. Bu da vakfımızın öteden beri sürdüregeldiği çabaları ile
yöremizin mimari dokusunu korumaya ve yaşatmaya yönelik çalışmaların semeresinin
alınmaya başlandığının bir göstergesidir.
2008 yılı içinde yapılan çalışmalar sonunda; restorasyon projeleri tamamlanan ve
onarıma katkı desteği sağlanan 8 adet sivil ev ile birlikte, maliklerin talebi üzerine ve
Belediye Başkanlığının desteğinde Yük.Mim.Eray Parlakkaya tarafından hazırlanan toplam
13 adet sivil tarihi eve ait dosyalar Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmuştur. Girişimlerimiz
sonucunda bu projelere de mali desteğin sağlanacağını da bilgilerinize sunmak isteriz.
Özgün mimari yapısı nedeniyle taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen 45
sivil ev için yürütülen faaliyet tablosu
Yılı

2007
2008
2009
YEKÛN

Projesi
yapılan
Ev

Proje Yapım
Parası Alan
Ev

Uygulama
parası alan
Ev

5
8

5
8

4

13

13

4

Uygulama
Parası
Bekleyen Ev

8
8

Proje Yapım
Parası için
Müracaat
edilen

13
13

Vakfımızın Yayıncılık ve Folklor Kültürel Etkinlikler Komitesi, 2007 yılında
başlayarak köy derneklerini kendi adreslerinde ziyaret etmektedir. Bu faaliyetlerdeki
hedefimiz, Vakfımızın kuruluş amacını ve görevlerini anlatmak, köylerimizi daha yakından
tanıyarak ortak bir bilincin gelişmesine katkıda bulunmak, büyükşehirde yaşayan
hemşerilerimizin aktif iletişim halinde olmalarını sağlamak suretiyle köylerimizin sorunlarına
birlikte çözüm imkanları aramaktır.
Vakfımızın Yayıncılık ve Folklor Kültürel Etkinlikler Komitesinin bu ziyaretlerindeki
bir diğer amacımız ise, köy dosyalarının oluşturulmasını yönlendirmek ve desteklemektir.
Köy dosyaları tamamlandıktan sonra daha önce yapılan kent rehberimiz gibi köy rehberi adı
altında yayınlayacaktır.
Böylece köyler daha iyi tanınacak, köylüler de köylerine daha çok ilgi gösterip, özgün
değerlerine sahip çıkarak bu değerleri gelecek nesillere aktarma imkanı bulacaktır.
Çalışmanın hazırlanmasında gençlerin ön planda olması en büyük amacımızdır. Bu sebeple
köy derneklerimizden köylerini temsil edecek birinin tespiti ve köylerine ait bilgilerin
derlenerek tarafımıza iletilmesi talep edilmiştir. Bu çalışmamız köylerimizin vakıf
çalışmalarına dahil olması anlamında da etkili olmaktadır.
Yayıncılık ve Folklor Kültürel Etkinlikler Komitesinin bir diğer amacı da, Ahmet
Kutsi Tecer, Vecdi Bingöl, Enver Gökçe, Süha Arın, Mehmet Şimşek, Sıtkı Fırat ve Lütfü
Özgünaydın gibi ustalarımızın eserlerini temin ederek vakıf merkezimizde hemşehrilerimizin
kullanımına sunmaktır.
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Bir başka bilimsel yayın faaliyetimiz ise; İlçemizin mevcut turizm potansiyeli ile ilgili
olarak, Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Zöhre Bulut tarafından yürütülen
‘Kemaliye ve Yakın Çevresinin Alternatif Turizm Kapsamında Rekreasyonel Turizm
Potansiyeli’ adlı tez çalışmasının kitap olarak basımının Vakfımız tarafından üstlenilmesidir.
Bu çalışma önümüzdeki günlerde Vakfımızın yayını olarak hemşehrilerimizin istifadesine
sunulacaktır.
12-15 Şubat 2009 tarihleri arasında Kaymakamlığımızın katılımı ile gerçekleştirilen
EMITT fuarındaki etkinliklere Vakfımızın imkanları ölçüsünde destek verilmiştir. Bu
çerçevede, İlçemizin tanıtımına katkıda bulunacak broşürler bastırılarak bu faaliyet
çerçevesinde değerlendirilmiştir. Ayrıca bu yıl gerçekleştireceğimiz şenliklerimizin tanıtımı
da yapılmıştır. Broşürlerimiz şenliklerde de değerlendirilecektir.
Vakfımızın Doğal Yaşamı ve Çevreyi Koruma Komitesinin çalışmaları kapsamında,
değerli bilim adamı hemşehrimiz Prof. Dr. Ali Demirsoy’un yürüttüğü “Kemaliye ve Yöresi
Bitki Dokusu ve Canlı Varlığı” konulu bilimsel çalışmalar projelendirilmiş ve TÜBİTAK
tarafından desteklenmesi sağlanmıştır. Bu çalışma kapsamında 30 bilim adamının ilçemizde
saha çalışmaları verimli bir şekilde yürütülmüş ve sonucunda bilimsel bir kaynak eser seti
hazırlanmıştır. Vakfımızın mali imkanlarının uygun olması halinde bu kapsamlı eserin
bastırılarak bilim dünyamıza kazandırılması sağlanacaktır.
Diğer taraftan Erzincan, Elazığ, Sivas, Tunceli ve Malatya illeri, ilçe ve belediyelerini
kapsayacak olan Yukarı Fırat Havzası Turizm ve kalkınma birliği çalışmaları Sayın Prof. Dr.
Metin SÖZEN’in fikri öncülüğünde Vakfımızın girişimleriyle sürdürülmektedir.
Ayrıca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda yürütülen AB Katılım Öncesi
Mali Destek Programı kapsamında değerlendirilmek üzere Kemaliye Belediyesince
hazırlanan 2.850.000 Euro’luk Kemaliye Alternatif Turizm Altyapı ve Tanıtım Projesine
Vakfımızca da katkı sağlanmakta olup, proje ön elemeyi geçmiştir.
Bilindiği üzere, 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 satışı önceki yıllarda
gerçekleştirilmiştir.
Bu defa, söz konusu hisselerimizin Tasfiye Kurulunca değerlendirilmesi yapılarak
Vakfımızın hisselerinin karşılığı olan yaklaşık 46.000 TL önümüzdeki günlerde hesaplarımıza
aktarılacaktır.
Bilindiği üzere eski KEMATEKS fabrikası yeni dönemde Belediyemizin tahsisi
üzerine hayırsever işadamı Sn. Hacı Ali Akın tarafından tüm masrafları karşılanmak suretiyle
eğitim kampüsü haline dönüştürülmüştür. Önümüzdeki dönemde 4 yıllık turizm otelcilik
yüksek okulu faaliyete geçecek ve yine ayrıca mevcut 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu bu
kampüse taşınacaktır. Böylece bir yandan yöre turizmi, diğer yandan eğitim sektörünün
gelişmesi ile ilçemizin sosyo ekonomik yaşamına önemli katkılar sağlanacağına
inanmaktayız.
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Vakfımızın takibi ve girişimleriyle Kemaliye’de taşımalı eğitim gören öğrenciler için
yatılı pansiyonlu bir ilköğretim okulu ve altında bir kapalı spor salonu ihalesi çalışmaları
başlatılmıştır. Bu okul ve kapalı spor salonunun bir yıl içerisinde hizmete girmesini
beklemekteyiz.
Arapgir - Kemaliye, Kemaliye – Bağıştaş – Ilıç karayolu güzergahının standardının
yükseltilerek güvenli bir güzergah olarak hizmet vermesine yönelik yürütülen çalışmalar
devam etmektedir. Bu çalışmalara değerli katkılarından dolayı Ulaştırma Bakanımız Sayın
Binali YILDIRIM’a şükranlarımızı sunarız.
Bu vesile ile geçtiğimiz aylarda Bağıştaş yolunda yaşanan müessif bir kaza sonucu
hayatını kaybeden değerli hemşehrilerimizi rahmetle anıyoruz.
Yine geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Vakfımızın değerli kurucu mütevelli heyeti
üyeleri merhum Bekir KÖPRÜLÜ, merhum Mehmet ŞİMŞEK ve merhum Kamil
ERCANTÜRK’ü rahmetle anıyor, camiamıza başsağlığı diliyoruz.
Hepimizin arzu ettiği şekilde, Vakfımızın daha etkin faaliyetler yürütebilmesi için siz
değerli Mütevelli Heyeti üyelerimizin daha fazla maddi ve manevi desteğine ihtiyaç
duyulmaktadır.
2009 yılının Vakfımız için hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyor, Vakıf Yönetim
Kurulu olarak değerli Mütevelli Heyetini saygıyla selamlıyoruz.

KEMALİYE KÜLTÜR VE KALKINMA VAKFI YÖNETİM KURULU

Hasan Basri AKTAN

İsmail YÜCEL

M.Feridun ÇELİKMEN

M.Fevzi POYRAZ

Aytül ERDALOĞLU

Hadi YURDAKUL

M.Şeref AKIN
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