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Değerli Mütevelli Heyet Üyeleri,
Vakfımızın kuruluş amacı doğrultusunda, mevcut imkanlarımız
dahilinde sizlerden aldığımız destek ve yetki ile 2011 yılı içerisinde
Yönetim Kurulumuz tarafından önemli faaliyetler yürütülmüştür.
11 Şubat 2011 tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail
Yücel’in başkanlığında, o gün itibariyle Kemaliye Kaymakamı
Metin Yılmaz, Kemaliye Belediye Başkanı Mustafa Haznedar,
Ankara Kemaliye Kültür ve Kalkındırma Derneği Başkanı ve
KEMAV Ankara Temsilcisi Gönül Önderoğlu, , KEMAV Kemaliye Temsilcisi Ethem Kılıç ile KEMAV Yönetim Kurulu
Üyelerinin katılımı ile TÜYAP Fuar Merkezinde bir toplantı
gerçekleştirilmiştir..

TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bül-

ent Ünal’a 2004 yılından bugüne kadar Kemaliye ilçesine
karşılıksız olarak fuar alanında destek vermesi nedeniyle Kemaliye Kadınlar derneği tarafından dokunan Kemaliye halısı
Vakfımızın ve Kaymakam ortak hediyesi olarak sunulmuştur.
TUYAP’da gerçekleşen bu toplantıda, yapımcı İsmet Arasan

()
tarafından Merhum Fotoğraf Sanatçısı Yusuf Ademhan Belgeseli Projesi sunumu yapılmıştır. İsmet Arasan,
Yusuf Ademhan Belgeseli Projesinin

30.000.- TL’lik

bir bütçe ile gerçekleştirilebileceğini, Abdullah Ataman ile Afif Ataman’ın projede danışmanlık yapacağını
belirtmiştir. Kemaliye’nin yetiştirdiği büyük değerlerden
birisi olan merhum Ademhan anısına gerçekleştirilecek
olan bu belgeselin
çevesinde

vakfımızın maddi imkanları çer-

gerçekleştirilebilmesi

Yönetim

Kurulu-

muzca da uygun görülmüş ancak maddi imkansızlık
nedeniyle bu gün itibariyle Proje başlatılamamıştır.
Kemaliye Spor Kulübü tarafından, tanıtım ve gelir elde etmek amacı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesislerinde düzenlenen “1. Kemaliye Spor Kulübü Dostluk ve Dayanışma Gecesi” ne
belirli sayıda davetiye satın alınmak suretiyle katkı ve tüm

İstişare toplantısının temel amacı, vakfımızın çalışmalarını Ke-

ra Gününe Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız

yönetim kurulu üyeleri ile birlikte katılım sağlanmıştır.

maliye ve köylerine anlatmak, yapılan çalışmalarımıza Kemaliye

Değerli Hemşehrimiz Sayın Binali Yıldırım ve Kemaliye’li

İlçe merkezinde ve köylerimizde yaşayan hemşehrilerimizin

hemşehrilerimiz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Eski

Vakfımızın kuruluşundan bugüne kadar ilk kez bir

ilgisini artırmak, Vakfımızın kuruluşundan bugüne ka-

Milletvekili Prof. Dr. Nükhet HOTAR ve AK Parti İstanbul

Genel Kurul Toplantımız 17 Nisan 2011 tarihinde

dar gerçekleştirmiş olduğu ve gerçekleştirmeği planladığı

Milletvekili Mustafa ATAŞ da katılım sağlamışlardır. Bu or-

Kemaliye’de gerçekleştirilmiştir. Vakıf Yönetim Kurulu

proje ve çalışmaları paylaşarak, istişare etmek olmuştur.

ganizasyon ulusal basında da haber olarak yer almış, bu şekilde
de Kemaliye’nin ve Vakfımızın tanıtımına katkı sağlanmıştır.

Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı ve Ankara ile İstanbul’da yerleşik mütevelli heyet üyelerimiz

KEMAV Kemaliye İstişare Toplantısının bir diğer önemli

kendi imkanları ile Kemaliye’de gerçekleştirilen söz-

amacı ise, Kemaliye’nin sorunlarını ve ihtiyaçlarını bizzat il-

11 Ocak 2011 tarihinde düzenlenen KEMAV Ankara Gününde

konusu Mali Genel Kurul toplantısına katılmışlardır.

gililerinden dinleyerek çözüme yönelik plan ve programların

Ulaştırma, Denizcilik ve Habercilik Bakanımızdan KEMAV

oluşturulmasına katkı sağlayarak Cumhuriyetimizin 100’cü

olarak talep ettiğimiz Tekne, Sayın Bakanımızın takdirleri ile Er-

Ayrıca, bu Genel Kurulun yapıldığı gün olan 17 Nisan

kuruluş

hedeflerine

zincan İl Özel İdaresi sorumluluğunda Kemaliye’ye tahsis edilmiş

2011 tarihinde, KEMAV Kemaliye İstişare Toplantısı

büyük ölçüde ulaşmış bir Kemaliye olarak ulaşabilmektir.

ve 2011 yılı Ağustos Ayında düzenlenen törenle suya indirilmiştir.

yıldönümüne

sorunlarını

çözmüş

Bu törende Vakıf Yönetim Kurulu Başkanımız hazır bulunmuştur.

gerçekleştirilmiştir. Bu istişare toplantısı; Kemaliye Belediye Başkanı, Kemaliye Kaymakamı, Erzincan Üniver-

KEMAV Ankara Günleri toplantıları geleneksel hale getirilmiştir.

sitesi Rektörü, Erzincan Üniversitesi Rektör Yardımcısı,

Birincisi 2010 yılında düzenlenen toplantıların, ikincisi 11 Ocak

İstanbul’da düzenlenen KEMAV kahvaltıları mütevelli heyet

komşu ilçelerin kaymakam ve belediye başkanları ile

2011 de, üçüncüsü ise 7 Ocak 2012 tarihinde düzenlenmiştir.

üyelerimizin giderek daha fazla ilgi gösterdiği, katılım sağladığı

ilçe protokolünün geniş katılımı ve ilçemizin toplam 63

Bu toplantılarla, Ankara’da yaşayan mütevelli heyet üyeler-

bir yapıya kavuşmuştur.

köy muhtarından 48 inin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

imizin yanında Kemaliye’nin yetiştirdiği siyasetçi, bürokrat
ve işadamları ile bir araya gelinerek KEMAV’ın Ankara’daki
etkinliği artırılmıştır. 2011 yılında yapılan KEMAV Anka-

()

2011 yılında gerçekleştirilen 33 üncü Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği yine Vakfımızın katkılarıyla ve Kemaliye Belediyesinin kurumsal öncülüğünde gerçekleştirilmiştir.
KEMAV öncülüğünde 2004 yılından 2007 yılına kadar

()

gerçekleştirilen Doğa Sporları Şenlikleri, 2007 yılından itibaren yürütülen Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri kapsamında

can Kemaliye Doğa Sporları Şenliği esnasında ilk çelik hattı kuru-

gerçekleştirilen etkinlikler, Kemaliye’nin Ülke turizminde

lan Sırat on Fırat Projesi ilçemizin geleceğine çok önemli katkılar

cazibe merkezi haline gelmesine vesile olmuştur. Özellikle

sağlayacak içerik ve niteliktedir. Projeye en çok inanan ve destek

2011 yılında, Şenlikler kapsamında gerçekleştirilen geniş

verenlerden birisi olan değerli hemşerimiz, mütevelli heyeti üy-

base jump atlayışları ve Karanlık Kanyonumuz aracılığı ile

emiz Ali Fuat Güven tarafından projeye yönelik hazırlatılan kısa

İlçemiz ulusal ve yerel basında oldukça geniş yer bulmuştur.

film yol gösterici olmuştur. Sırat on Fırat Projesi, Kemaliye’nin
geleceğine yön verecek bir projedir. Proje KUDAKA aracılığı ile

Her Şenliğimizde olduğu gibi 2011 yılı Şenliklerimizde

AB Katılım Öncesi Mali Destek Programına Belediyemizle işbirliği

de Bisiklet Federasyonu ve Dağcılık Federasyonlarımızın

içerisinde sunulmuştur. Kaymakamlığımızın ve Valiliğin desteği

gerçekleştirdikleri gösteri ve yarışlarla katkıları alınmıştır.

ile Projenin kabulü için gerekli takip çalışmaları yürütülmektedir.

2011 yılındaki şenliklerimizde; bisiklet, dağcılık ve su
sporları gibi alanlarda bölge gençlerinin katılımı özellikle

hedeflenmiş

ve

bu

konuda

başarılı

olunmuştur.

Aynı anlayış önümüzdeki süreçte de devam ettirilecektir.
Özgün mimari yapısı nedeniyle taşınmaz kültür varlıklarımızın tes-

Yine

cil edilmesi ve desteklenmesi suretiyle restorasyonunun sağlanması

zaffer Ertürk Türk Halk Müziği ve Ayşen Birgül Türk San-

için üstlendiğimiz yönlendirici ve öncü rolümüz devam etmiştir.

at Müziği konserleri Vakfımızın kurumsal ve Yönetim Ku-

2011

Şenlikleri

kapsamında

gerçekleştirilen

Mu-

rulu Başkanımızın şahsi katkıları ile gerçekleştirilmiştir.
Vakfımızın Özgün Mimariyi Koruma ve Yaşatma Komitesinin çalışmaları sonucunda bugün itibarı ile Kemaliye; kent

2011 yılı içesinde gerçekleştirilen Kültür ve Doğa Sporları

merkezinde ve köylerinde olmak üzere Doğu Anadolu’da başka

Şenliklerinin

bir ilçesinde mevcut olmayan tescilli yapı mevcuduna sa-

Vakfın öz kaynakları kullanılmaksızın tamamı sponsor-

hiptir. Bu olumlu gelişim her yıl artarak devam etmektedir.

luk gelirlerinden karşılanmıştır. 2011 Şenliklerine vakıf

Yıldız Teknik Üniversitesinin 2012 yılı içinde Kemaliye ve Köyler-

olarak maddi katkımız 52.000.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Vakfımız

tarafından

karşılanan

giderleri,

indeki Evlerin Sistem kuruluşlarının tespiti amacıyla başlatacağı
çalışmalarda, Özgün Mimariyi Koruma ve Yaşatma komites-

2011 yılı içerisinde gerçekleştirilen Şenliklerimizde ilk kez

inin denetim ve koordinasyonunda, mütevelli heyet üyelerim-

uygulanan, Vakfımızın destekleri ve

izden Yüksek Mimar .Eray Parlakkaya ile Yüksek Mimar Emre

kurumsal öncülüğü uygulaması son derece başarılı olmuş,

Torbaoğlu’nun sözkonusu çalışmalara Vakfımız adına katılımı ve
katkısı konusunda mutabakat sağlanmış bu yönde karar alınmıştır.
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Kemaliye Belediyesinin

Belediye Başkanlığımız organizasyonda önemli bir başarı
sergilemiştir. Belediye Başkanlığımızın Vakfımızla yürüttüğü
yapıcı işbirliği önümüzdeki yıllar için cesaret verici nitelikte
olmuştur. Yine ayrıca, Ankara, İstanbul ve Kemaliye Derneklerimizin kültürel etkinlere sağladıkları katkılar Şenliklere güç
katmıştır. Doğa sporları etkinliklerindeki Kemaliye Sporun
katılımı aktif katılımı şenliklerimize ayrı bir renk katmaktadır.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Dr.Feridun Çelikmen’in 4
yıl önce önerdiği ve Vakfımızca düzenlenen 7.Uluslararası Erzin-

()
Kurulu Başkanımızın sağladığı sponsorlukla gerçekleştirilmiştir
ve Vakfımıza her hangi bir mali yük getirmemiştir. Takvimler
adedi 10 TL bağış karşılında hemşehrilerimize sunulmaktadır.
Birleşmiş Milletler ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
birlikte düzenlenen “Sürdürülebilir Turizm Konferansı: Küresel ve Ulusal Deneyimler” başlıklı programa Vakfımız Sivil Toplum Temelli Turizm konulu bir sunum yapmak üzere
davet edilmiş, Yönetim Kurulu Başkanımız bu davet gereği
31 Ocak 2012 tarihinde Ankara Hilton Otelinde düzenlenen Panele katılarak bir

sunum gerçekleştirmiştir. Sunum

Kemaliye’nin turizmde geldiği noktanın ve hedeflerinin
daha iyi anlaşılması açısından son derece yararlı olmuştur.
2010 yılı Mütevelli Heyet Toplantısında alınan yetki çerçevesin
Vakıf İktisadi İşletmesinin kuruluşu gerçekleştirilmiştir. İktisadi
İşletmenin kuruluş sermayesi 10.000.TL olarak belirlenmiştir.
Mülkiyeti Vakfımıza ait olan Değirmenin üst katındaki misafirhane Kemaliye Temsilciliğimiz tarafından teslim alınmıştır.
İlçemizin Eğin olan adının Kemaliye olarak değiştirilmesinin

Proje kapsamında Kemaliye’de yaşayan 40 bayan hemşehrimiz

yıldönümünde Ankara Kültür ve Kalkındırma Derneğimizle birlikte

kente özgü kumaşın dokunmasını öğrenmiştir. Proje 28.01.2012

Anıtkabir ziyaretinde bulunarak Atatürk’e şükranlarımızı sunduk.

tarihi itibarı ile başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Bundan sonra dokunan kumaşlarla ilgili ne gibi değerlendirme

Vakfımızın Avrupa Birliği ve ülkemizin kalkınma fonlarını

yapılacağına kadınlar Derneği ile birlikte karar verilecektir.

değerlendirmek üzere oluşturulan komitesinin danışmanı olan

33 üncü Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği

Ali Sırrı Ören’in Kemaliyeli Kadınlar Derneğiyle oluşturduğu

kapsamında gerçekleştirilen muhteşem base jump atlayışları

Gazenne kumaşını dokumasını yaşatma ve koruma proje-

ve Karanlık Kanyonumuzla ilgili ulusal ve yerel basında yer

si hazırlanmış, KEMAV’ın da ortak olmasıyla toplamda

alan haberler ve çeşitli televizyonlarda yayınlanan Kemaliye

157.189,75.-TL tutarında hibe alınmıştır. 15% katkı ise vakfımız

konulu programların bir arada derlendiği DVD yaptırılmış ve

Kemaliye Kadınlar Derneği ile ortaklaşa ödemiştir. Böylece KE-

hemşehrilerimizin ve Kemaliye dostlarının hizmetine sunulmuştur.

MAV ve Kemaliyeli Kadınlar Derneği ortaklığında, kente özgü
Gazenne kumaşını koruma ve yaşatma adı ile geliştirilen proje

Vakıf olarak ilk kez bu yıl için Kemaliye Fotoğrafları ile oluşturulan

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir.

duvar takvimi yaptırılmıştır. 1000 adet yaptırılan takvim Yönetim

()

Bu güne kadar misafirhanenin bakımı yapan ve kullanan Mahalle Muhtarlığına teşekkür edilmiş ve özel günlerde misafirhaneyi kullanabilme imkanı kendilerine sağlanmıştır. Söz
konusu misafirhane Yönetim Kurulumuzun aldığı karar
doğrultusunda ücreti karşılığında Mütevelli Heyet Üyelerimizin kullanımına sunulmuştur. Bu çerçevede, Değirmen Misafirhanesi ilk kez Yönetim Kurulu Başkanımız ve ailesi tarafından
2011 yılı Eylül ayında günlük konaklama amaçlı kiralanmıştır.
Bu gün itibariyle, Vakfımızın içerisinde bulunduğu en
önemli sorun mali yetersizliktir. Bu sorunun çözümü konusunda

Yönetim

Üyelerimizden

Kurulu

destek

talebi

tarafından
maalesef

Mütevelli
yeterince

Heyet
karşılık

görmemiştir. Değerli Mütevelli Heyet Üyemiz Sayın Mehmet Başaran’ın bağışları ile idari giderlerimiz karşılanmıştır.
Saygılarımızla bilgilerinize sunulmuştur.

KEMALiYE KÜLTÜR VE KALKINMA VAKFI

KEMALiYE KÜLTÜR VE KALKINMA VAKFI
www.kemav.org.tr

