KEMALİYE KÜLTÜR VE KALKINMA VAKFI
2009 YILI FAALİYET RAPORU
Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı, kurulduğu 26/5/2003 tarihinden bugüne
kadar kuruluş amacı doğrultusunda; Kemaliye’nin kültürel, sosyal ve ekonomik
kalkınmasına katkı sağlamak üzere önemli faaliyetlerde bulunmuştur. Sahip
olduğumuz değerlerin korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması faaliyetlerimizin en
temel hedeflerinden birisi olmuştur.
KEMAV tarafından 2004 yılından itibaren her yıl gerçekleştirilen Doğa
Sporları Şenlikleri, yöremizin gelişen bir turizm ekseni olarak Ülke turizminde öne
çıkmasını sağlamıştır. Şenliklerimiz, ulusal ve yerel basında yer almıştır. Dünya
çapında yayın yapan National Geografic Dergisinden, yüksek tirajlı aylık gezi seyahat
dergilerine kadar Türkiye’nin tanınmış fotoğrafçılarının gözünden onlarca sayfa
Kemaliye konulu haber ve değerlendirmeler yayınlanmıştır. Şenlikler kapsamında bir
çok Bakan, Milletvekili ve bürokrat, iş adamı, bilim insanı, sanatçı ve basın mensubu
ilçemizde misafir edilerek sahip olduğumuz zenginlikler tanıtılmış ve Ülke
gündemine taşınmıştır.
Doğa Sporları Şenliklerimiz ve daha sonra birlikte yürütülen Kültür ve Doğa
Sporları Şenlikleri, Vakfın özkaynakları yerine, çok büyük bir kısmı sponsorluk
gelirlerinden karşılanmak suretiyle finanse edilmiştir. Ayrıca, Şenlik bütçesinden
artan gelirler, özellikle Belediyemiz aracılığıyla ilçemizde gerçekleştirilmiş olan
kamp yeri rekreasyon, altyapı, ve hizmet üniteleri gibi tesislerin yapımında
kullanılmıştır.
Vakfımız tarafından 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 gençlerimizin tüm ihtiyaçları karşılanmıştır.

Ayrıca, tamamı Doğa Sporları Şenlikleri 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.
2008 yılından itibaren, Şenliklerimiz; Vakfımızın öncülüğü ile Kemaliye
Kaymakamlığı, Kemaliye Belediyesi, Ankara, İstanbul ve Kemaliye Derneklerimizin
ortaklaşa imzaladıkları bir yürütme protokolü çerçevesinde Kültür ve Doğa Sporları
Şenlikleri adıyla birlikte gerçekleştirilmiştir. Kendilerine yakın işbirliği ve destekleri
için teşekkür ediyoruz. Bu etkinliklerimiz, kapsamı ve sonuçları itibariyle ülkemizin
sayılı organizasyonları arasında yer almıştır.
2008 yılı Şenlikleri kapsamında, yabancı ülke sporcularının gösterileri ve
İlçemizde bir ilk olarak yabancı ülke halk dansları gösterileri gerçekleştirilmiş,
böylece kültürümüzün farklı kültürlerle iletişimi ve tanıtımı sağlanmıştır.
İlçe merkezimiz ile köylerimizin kaynaşmasına yönelik olarak, şenlikler
kapsamında sürdürülen köy gezilerimize devam edilmiş, hepimizin yüreğinde acısını
duyduğumuz şehitlerimizin köyü Başbağlar başta olmak üzere, ilçe merkezine uzak
köylerimiz dahi ziyaret edilmiştir.
Şenliklerin kültürel etkinlikleri çerçevesinde, İlçemizin kültür zenginliğine ve
birikimine yakışır kültürel faaliyetler yürütülmüş, fotoğraf ve yağlı boya sergileri gibi
sanatsal etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 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”
konulu bir panel düzenlenmiştir.
KEMAV Mimari Dokuyu Koruma ve Yaşatma Komitesinin çalışmaları ile
tarihi Kemaliye Evleri koruma altına alınmaya devam edilmektedir. Kemaliye
Belediyesi, Öğrenci Yurdu, Hamam ve Yağmurdere Sokağı ile Apçağa Köyü’nde var
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olan özgün mimarinin korunması ve yeni yapılan binalarda bu anlayışa uygun
projelerin uygulanması Vakfımızın öncü çalışmaları ve rolüyle gelişmiştir.
Şenlikler sırasında oluşturulan jüriler tarafından seçilen evler, özgün
mimarileri korunmuş yapıları itibariyle, en iyi korunan evler olarak Vakfımızca ödüle
layık görülmüşlerdir. Bu tür teşvik edici çalışmalara Vakfımızca önümüzdeki
dönemlerde de devam edileceğine içtenlikle inanıyoruz
Resmi kurum ve kuruluşlar dışında kent merkezi ve köylerimizde tescilli veya
tescil edilmeyen ev sahiplerinin duyarlılığı ile toplam 12 ev hemheşrilerimizin kendi
imkanlarıyla Kemaliye mimari dokusuna uygun olarak yapılmış veya onarılmıştır. Bu
değerli hemşehrilerimizi tekrar içtenlikle kutluyoruz..
25/11/2005 tarihinde SİT alanı ilan edilen Kemaliye’de mimarlık örneği 33
eve ait müracaat dosyaları Vakfımızın desteği ve Belediyemizin işbirliğinde
hazırlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmuştur. Bu kapsamda, 5 ev için Proje
Yapım desteği sağlanmıştır. Projeleri Yük. Mimar Eray PARLAKKAYA, metraj ve
keşif dosyaları İnşaat Mühendisi Mahmut ALİKAYA 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.

2008 yılı içinde yapılan çalışmalar sonunda; restorasyon projeleri tamamlanan
ve onarıma katkı desteği sağlanan 8 adet sivil ev için 178.000 TL onarım parası
alınmıştır. 2009 yılında 4 evin projeleri yapılmış ve onarım yardımları 2010 yılında
alınmak üzere onaylanmıştır. 2010 yılında projeleri yapılmak üzere, maliklerin talebi
ve Belediye Başkanlığının desteğiyle Yük. Mim. Eray PARLAKKAYA tarafından
hazırlanan toplam 12 adet sivil tarihi eve ait dosyalar Kültür ve Turizm Bakanlığına
sunulmuştur. Bu müracaatlar olumlu olarak sonuçlanmış bulunmaktadır.
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Özgün mimari yapısı nedeniyle taşınmaz kültür varlığı olarak
tescil edilen 45 sivil ev için yürütülen faaliyet tablosu
Yılı

Projesi
Yapılan
Ev

Proje Yapım
Parası Alan
Ev

Uygulama
Parası Alan
Ev

Uygulama
Parası
Bekleyen
Ev

Proje Yapım
Parası için
Müracaat
Edilen
Toplam Ev
-

2007

5

5

4

-

2008

8

8

8

-

-

2009-10

4

4

-

4

12

Toplam

17

17

12

4

12

Bu çerçevede, toplam 12 evin onarımı tamamen bitmiştir. Ayrıca, 4 evin
projesi ve yapım parası 2010’da kullanılmak üzere onaylanmıştır. 12 evin projesi ise
2010 yılında hazırlanmak üzere müracaatları yapılmıştır.
Sayın Doç. Dr.Ahmet ÇETİNSAYA tarafından satın alındıktan sonra mimari
özelliklerimize uygun şekilde restore edilerek Vakfımıza bağışlanan Taşdibi
Mahallesindeki tarihi değirmenin iç tefrişi ve çevre düzenlemesi ve su kanallarıyla
ilgili iyileştirmeler yapılarak, üretim yapılabilecek hale getirilmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
öğrencileri ve öğretim üyelerinin Kemaliye’deki Kent Tarihi ve Mimari Dokusu ile
ilgili çalışmaları Vakfımız tarafından desteklenmiştir. Bu çalışmalara öncülük eden
değerli hemşehrilerimiz Prof. Dr. Kaya ÖZGEN ve Prof. Dr. Rahmi AKSUNGUR’a
teşekkür ediyoruz. ÇEKÜL Vakfının UNESCO destekli Kentler Çocuklarındır
projesinin Kemaliye organizasyonu Vakfımız tarafından desteklenmiştir. Bu
çalışmalar, Belediyemizin gözetiminde İller Bankasınca yürütülen Kent Merkezi
Koruma İmar Planı çalışmalarına da ışık tutmuştur. Bu bağlamda her zaman
yöremize ilgi ve desteğini esirgemeyen Prof. Dr. Metin SÖZEN hocamıza ve Çekül
Gönüllülerine teşekkür ediyoruz.
Merhum Şeref EĞİNLİOĞLU anısına finansmanı Sayın İbrahim BODUR
tarafından sağlanan Kemaliye (Eğin) Türküleri CD ve Kasetleri, Vakfımız
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tarafından ünlü sanatçılarımızın seslendirmesiyle hazırlanmıştır. Bu çalışma,
İlçemizin folklor birikiminin tanıtılması açısından çok önemli katkılar sağlamıştır. Bu
çalışmanın hemşehrilerimiz ve müzik severler tarafından satın alınması ile Vakfımıza
ayrıca gelir sağlanmıştır. Bizi destekleyenlere ve emeği geçenlere şükranlarımızı
sunuyoruz.
İstanbul, Fatih-Kıztaşı adresindeki deprem hasarlı eski Maliye binası
KEMAV–EKEV–ERSİAD–KEFTUD tarafından ortaklaşa kullanılmak üzere,
Vakfımızın katkıları ve öncülüğünde 49 yıllığına irtifak hakkı tesisi yoluyla
restorasyon çalışmaları yapılmak suretiyle Erzincan Kültür Merkezi olarak
bugünkü haline getirilmiştir. Burada, yer alan Vakfımıza ve KEFTUD’a ait
bölümlerin inşası ve restorasyon masraflarına katkı sağlanmış ve tefrişi yapılarak
hizmete açılmıştır. Bu projeye büyük emeği geçen Sayın Bakanlarımız Binali
YILDIRIM ve Ali COŞKUN’a, değerli ERSİAD ve EKEV Başkanlarımıza ve
hayırsever tüm Erzincanlı Hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Değerli hemşehrimiz Mehmet Tevfik ŞENEL’e ait Kemaliye Çarşı 1. Sokak
adresindeki dükkan Kemaliye (Eğin) mimarisine göre restore edilerek Vakfımızın
Kemaliye Temsilciliği olarak kullanılmaya başlanılmıştır.
Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak hazırlanan Kent Rehberinin 6
ıncı baskısı, ilk baskının üç katı sayfa içerikle hazırlanmıştır. 2010 yılı Şubat ayındaki
EMİTT fuarı için daha da geliştirilerek hazırlanan ve “kitapçık” haline getirilen kent
rehberine ilçemiz esnafının ve iş adamlarının reklam vermeleri sağlanmış, böylece
katkıları ve katılımları temin edilmiştir. Kemaliye Kent Rehberi ilçemizin turizm
alanındaki tanıtımı açısından önemli prestij ve katkı sağlamaktadır. Ayrıca, Doğa
Sporları Şenlikleri ile ilgili CD ve DVD’ler yaptırılarak etkinliklerimizin tanıtımı
sağlanmış ve hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuştur.
Vakfımızın, Ekonomik Kalkınma ve Turizm Faaliyetleri Komitesinin köy
dernekleri temsilcileriyle yapmış olduğu toplantılarda ortaya çıkan tespitler de dikkate
alınarak; Kurucu Başkanımız Sayın Hasan Basri AKTAN’ın girişimleri ile yürütülen
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köy yollarının iyileştirilmesi, köy içme sularının eksiklerinin giderilmesi, yeni
Bağıştaş Köprüsü yapımına ilişkin çalışmalara başlanılması, Erzincan–Sivas
Karayolu Gedikpaşa-Divriği bağlantısındaki eksikliklerin tamamlanması çalışmaları,
taş yolunun karayollarına devrinin yapılarak, yola iyileştirme çalışmaları yapılması,
Kemaliye Hükümet Konağının restorasyonu, elektrik ve telefon hatlarının yer altına
alınması, Kemaliye’nin tarihi dokusunun korunması amacıyla kentsel sit alanı olarak
belirlenmesi, Dağcılık ve İzcilik Kamp yeri, Kırkgöz Mesire yeri, Çevlik Gölü
yüzme havuzu ve piknik alanı yapımı yöremizin gelişimine önemli katkılar
sağlamıştır.
Kemaliye’nin özgün mimarisine uygun olarak projelendirilen Kemaliye 1.
Etap TOKİ Evlerinin, TOKİ Portföyünde “Kemaliye Evleri” olarak yer alması ve
örnek proje olarak başka yörelerde de uygulanması Kemaliye’nin tanıtımına katkı
sağlamıştır.
Vakfımızın Komitelerinden Doğal Yaşamı ve Çevreyi Koruma Komitesinin
çalışmaları

çerçevesinde,

Kemaliye

merkez

ve

köylerinde

ağaçlandırma

faaliyetlerine devam edilmiştir. Ağaçlandırma çalışmalarında dikilen fidanlardan
alınan küçük bir bedelle Vakfa gelir sağlanmıştır. Ayrıca, dikilen fidanların
korunması için Vakfımız tarafından ağaçlandırılan alanların etrafı kafes telle
çevrilmiş ve sulanması için bir kişiye ücret ödenmek suretiyle görevlendirilmiştir.
İstanbul Beylikdüzü Tüyap Fuar alanında her yıl yapılan EMİTT Turizm
Fuarına katılan Kemaliye Heyetine gerekli destek verilerek, katılım sağlanmıştır.
Vakfımızın amaçları arasında yer aldığı üzere, ihtiyaç sahibi yöremiz
gençlerinden Anadolu Lisesi ve Meslek Lisesi, Yüksekokul ve Üniversitede eğitim
görenlerin desteklenmesi amacıyla öğrencilerimize üyelerimizin katkısıyla burs
sağlamıştır.
Vakfımızın amaçları arasında yer aldığı üzere, yayıncılık ve folklor-kültürel
etkinlikler çerçevesinde kardeş kuruluş KEFTUD’a destek sağlanmıştır. Yine bu
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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.
Hemşehrilerimizin ve Kemaliye dostlarının acılarını ve mutluluklarını
paylaşmak amacıyla, cep telefonu mesaj hizmeti gerçekleştirilmiştir. Kemaliye
hasretiyle gurbette memleketten haberleri merak eden ve güzelliklerini özleyen
hemşerilerimiz başta olmak üzere, internette biri diğerinden daha zengin sayfalara
ulaşıp sörf yapabilecekleri "KEMAV web sayfası’’ yenilenmiştir.
Sürekli güncellenen sayfalarla onlarca "Kemaliye" içerikli başka adreslere
ulaşmak mümkündür. Hemşehrilerimiz arasında haberleşmeyi sağlayan, yöremize
yönelik

görüş

ve

düşüncelerin

özgürce

tartışılabildiği

internet

gurubu

oluşturulmuştur. Bu organizasyon aracılığı ile Fırat’ın kirliliği ve altın madeni
işletmesinin ortaya çıkardığı sorunlar, Kemaliye kültürünün yanlış tanıtımını yapan
Köprü dizisi gibi sorunlarımıza karşı ortak bir tavır geliştirilmesine katkı sağlanmıştır.
Vakfımızın işbirliği ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 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.
Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyelerinin Kemaliye’de
mesleki inceleme ve 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 çalışmalara daha etkin bir şekilde katkı vermesi sağlanmıştır.
Yöremizin

yetiştirdiği

sanatçıların

desteklenmesi

amacıyla,

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
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satışa sunulmuştur. Merhum ressam Mustafa İlhan’ın İstanbul ve Kemaliye’deki yağlı
boya resim sergisine gerekli destek sağlanmıştır. Bu yöndeki çalışmaların
desteklenmesine devam edilecektir.
Kemaliye'mizin bulunduğu coğrafyada son dönemde yoğun bir maden arama
girişimi başlatılması sonucu ortaya çıkan sorunların, bölgemizde oluşacak çevre
tahribatının önlenmesi ve akarsularımızın kirletilmesinin önüne geçilmesi amacıyla
konunun yakın takibi yapılmıştır.
MTA Genel Müdürlüğünden Kemaliye ilçesinin maden haritası ve bu
kapsamdaki çalışmalar hakkında kapsamlı bir rapor alınmış, Miran Çayı ile ilgili
Çevre Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Erzincan Valiliği ve İl Çevre
ve Orman Müdürlüğü’nden yetkililer ve Prof. Dr. Ali DEMİRSOY’un
başkanlığındaki akademisyenlerin katılımıyla işletmeci firma temsilcilerinin de
bulunduğu değerlendirme toplantısı yapılmış ve gerekli uyarılarda bulunulmuştur. Bu
konuda yerel basınımızın da değerli katkılarına teşekkür ediyoruz. Bu girişimlerden
olumlu neticeler alındığını görmekteyiz.
Vakfımızın kuruluşu sırasında hayırsever işadamları merhum Cemal
BOZTEPE ve Muhlis CÜHER’in bağışları sonucu %22,8’ine hissedar olduğumuz
KEMATEKS A.Ş.’nin mal varlığının Kemaliye Belediyesine satışı yapılmıştır.
Şirketdeki hisselerimizin Tasfiye Kurulunca değerlendirilmesi yapılarak Vakfımızın
hisselerinin karşılığı olarak 46.241 TL hesaplarımıza aktarılmıştır.
Fabrika binasının, hayırsever işadamı Hacı Ali AKIN tarafından tüm
masrafları karşılanmak suretiyle, eğitim hizmeti verilecek dört yıllık Hacı Ali Akın
Kemaliye Otelcilik ve Turizm Meslek Yüksekokulu’na dönüştürülmesi Vakfımız
tarafından desteklenmiş ve takdirle karşılanmıştır.
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, birincisi 24/02/2007 tarihinde İstanbul'da, diğeri ise 21/04/2007
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tarihinde Kemaliye'de olmak üzere iki seminer düzenlenmiştir. Bu seminerler Köy
Muhtarlarının, Köy Dernek Başkanlarının ve dut üreticisi hemşehrilerimizin, konu ile
ilgili akademisyen ve kamu görevlileriyle buluşturulması sağlanmıştır. Ayrıca, köy
dernekleri ziyaret edilmiş, dernek başkanları ile toplantılar yapılarak sorunları ve
talepleri tespit edilmek suretiyle ilgili makamlara iletilmiştir.
Hayırsever kurucu üyemiz Fevzi Akfırat tarafından Vakfımıza bağışlanan
İstanbul - Şile ilçesindeki gayrimenkullerin tapusu Vakıf adına tescil edilmiştir. Zehra
Bilginoğlu tarafından bağışlanan Ariki’deki arsa Vakıf adına tescil edilmiştir.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü (UNDP)’nce her yıl "Gençlik Alanında
En İyiler"e verilen ödüllerden birini 2007 yılında Vakfımızca düzenlenen "Kemaliye
Doğa Sporları Şenliği" almıştır. Dünya Gençlik Merkezi ile yapılan ortak çalışmalar
doğrultusunda Gençlik Merkezi Yaz Kampı Kemaliye'de gerçekleştirilmiştir. 16
yabancı ülke gencinin İlçemizde 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.
Vakfımız, 2008-2009 eğitim yılında maddi imkanları çerçevesinde 7 meslek
lisesi, 8 meslek yüksek okulu ve 47 üniversite öğrencisi olmak üzere, maddi 61
öğrencimize burs vermiştir. Vakfımızın maddi imkanlarının elvermemesi sonucunda
Ekim 2009’dan itibaren bursiyer öğrenciler, varılan mutabakat neticesinde Erzincan
Kültür ve Eğitim Vakfı (EKEV)’e aktarımış ve bursun devamı sağlanmıştır. EKEV’e
bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksek Okulu öğretim elemanları ve
öğrencileri tarafından kent merkezi dışındaki köylerimizde bulunan taşınmaz kültür
varlıklarının tespiti için yapılan envanter çalışmasına Vakfımız tarafından gerekli
maddi

katkı sağlanmıştır. Bu vesile ile, Kent Merkezimizdeki restorasyon

çalışmalarının köylerimize de şevk ve cesaret verdiğini görmekteyiz. Nitekim başta
Apçağa olmak üzere köylerimizden de restorasyona yönelik projeler geliştirilip
onaylanması mutluluk vericidir.
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Vakfımızın Özgün Mimariyi Koruma ve Yaşatma Komitesinin 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 binası
ile ilgili çalışmalar Kaymakamlığımız tarafından özgün mimari özellikleri gözetilmek
suretiyle yapılmış ve hizmete alınmıştır.
İlçemizin mevcut turizm potansiyeli ile ilgili olarak, Erzurum Atatürk
Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Dr. Zöhre Bulut tarafından yürütülen ‘Kemaliye ve
Yakın Çevresinin Alternatif Turizm Kapsamında Rekreasyonel Turizm
Potansiyeli’ adlı tez çalışması kitap olarak Vakfımız tarafından bastırılarak
Vakfımızın yayını olarak hemşehrilerimizin istifadesine sunulmuştur.
Vakfımızın Doğal Yaşamı ve Çevreyi Koruma Komitesinin çalışmaları
kapsamında, Değerli hemşerimiz Prof. Dr. Ali Demirsoy öncülüğünde Kemaliye’de
kurulan Doğa Tarihi Müzesi için Vakfımızca TÜBİTAK nezdinde gereken
girişimlerde bulunularak çalışmalar desteklenmiştir. Bu çerçevede, yine 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.
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.

Arapgir-Kemaliye,

Kemaliye-Bağıştaş-Ilıç

karayolu

güzergahının

standardının yükseltilerek güvenli bir şehirlerarası güzergah olarak hizmet vermesine
yönelik yürütülen çalışmalar semeresini vermiş olup ve bu çalışmalar yoğun bir
şekilde devam etmektedir. Bu çalışmalara değerli katkılarından dolayı Ulaştırma
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Bakanımız Sayın Binali YILDIRIM’a 24 Şubat 2010 tarihinde Vakfımız tarafından
bir şükran plaketi sunulacaktır.
Mütevelli Heyetin Değerli üyeleri, değerli Konuklar, aziz Hemşehriler; bu
toplantı münasebetiyle Sizlere, son yıldaki faaliyetlerimizin yanısıra, Vakfımızın
kuruluşundan bugüne kadar geçen yaklaşık 7 yıllık dönemdeki etkinliklerimizin de
bir özetini sunmaya çalıştık. İmkanlarımız ölçüsünde yapılan bu çalışmalarla
İlçemizin her bakımdan daha iyi bir seviyeye ulaştığı inancındayız. Takdir sizindir.
Bugüne kadarki destek ve katkılarınız için şükranlarımızı sunar, 2010 yılının
Ülkemiz, Vakfımız ve tüm Hemşehrilerimiz için hayırlı hizmetlere vesile olmasını
diler, Vakıf Yönetim Kurulu olarak sizleri saygıyla selamlarız. 21/2/2010

KEMALİYE KÜLTÜR VE KALKINMA VAKFI YÖNETİM KURULU

Hasan Basri AKTAN
Başkan

M.Şeref AKIN
Muhasip

İsmail YÜCEL

M.Feridun ÇELİKMEN

Başkan Yardımcısı

Genel Sekreter

M.Fevzi POYRAZ

Hadi YURDAKUL

Üye

Üye

Aytül ERDALOĞLU
Üye
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