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Değerli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,

2003 yılında Kurucu ve Onursal Başkanımız Hasan Basri 

Aktan’ın öncülüğünde 213 hemşehrimizin katılımıyla 

kurulan Vakfımız; kuruluşundan bugüne kadar sınırlı mali 

kaynaklarla da olsa ilçemizin sahip olduğu eşsiz değerleri 

korumak ve gelecek kuşaklara taşımak amacıyla hizmete 

vermeye devam etmektedir. 

Vakfımız 2014 yılında da, üyelerimiz ve Kemaliye’ye 

gönül veren değerli işadamlarımızın  desteğiyle önemli 

çalışmalar gerçekleştirmiştir. 

Vakıf faaliyetlerimize destek veren tüm Mütevelli Heyet 

Üyelerimize ve bağış yaparak veya sponsorlukla Vakfımıza 

destek veren tüm gönüllülerimize teşekkür ederiz.

Vakfımız; 2014 faaliyet döneminde de vakıf senedimizdeki 

amaçlar çerçevesinde Kemaliye’mizi turizme yönelik 

tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermiştir. 

Vakfımız tarafından 2014 yılında gerçekleştirilen 
faaliyetlerimizi Komitelerimizin görev alanları 
itibariyle bilgilerinize sunuyoruz. 



KOMİTELERİMİZ 
TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 

FAALİYETLER



ÖZGÜN MİMARİYİ 
KORUMA VE YAŞATMA KOMİTESİ

RESTORASYON İÇİN YILLARA GÖRE HARCANAN PARA
(ŞAHISLARIN HARCADIĞI PARALAR HARİÇ)

RAKAMLARLA TESCİL EDİLEN ANITSAL VE SİVİL MİMARLIK ÖRNEKLERİ
1980-2014 ARASI

2012 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi ile Vakfımız, Kemaliye 
Belediyesi, Kemaliye Kaymakamlığı ve Hacı Ali Akın Meslek 
Yüksekokulu işbirliğinde gerçekleştirilen “Kemaliye (Eğin) ve 
Çevre Köylerindeki Sistem Kuruluşlarının Tespiti, Çatı (Dam, 
Rıhtım) ve Cephe Yüzeylerinin Korunmasına Yönelik Çalışma” 
başlatılmış ve çalışmalar yönelik ilk değerlendirme İstanbul’da 
Yıldız Teknik Üniversitesinde yapılmıştır. 2015 yılı itibarı ile 
de tespit çalışması tamamlanmış olup, elde edilen sonuçlar 
yayına hazırlanmaktadır. 

Ayrıca, tespit çalışmasının sonuçlarını TÜBİTAK ‘ta projesine 
dönüştürmek üzere ayrı bir çalışma başlatılmış durumdadır. 
Vakfımız bu aşamada da Yıldız Teknik Üniversitesinin 
çalışmalarını destekleyecektir. Bu çalışmanın en olumlu et-
kisi diğer köyleri kapsayacak akademik çalışmaların önünün 
açılmış olmasıdır.

YTU çalışma ekibi içerisinde bulunan Doç.Dr.Aynur Çifçi’nin 
yönlendirmesi ile Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri 
Başpınar Köyü’nde “Kemaliye Başpınar’da Yerel Mimari ve 
Koruma “konulu tez çalışmalarını tamamlamış olup, 16 
Mayıs 2015 tarihinde Erzincan Kültür Merkezinde söz konusu 
çalışmanın sunumunu gerçekleştireceklerdir. 

Vakfımızın amacı bu tür akademik çalışmaların mima-
ri farklılık/özellik gösteren diğer köylere de yayılmasını 
sağlamak olup ilçemizin köyleri ile birlikte özgün mima-
risini akademik çalışmalarla belgelendirmek ve geleceğe 
aktarılmasını sağlamaktır. 

ÇEKÜL’ün öncülüğü ile başlayan Kemaliye özgün mimaris-
inin korunması yönündeki çalışmalar Vakfımızla birlikte ivme 
kazanmış olup, söz konusu çalışmalar Kemaliye Belediyesi’nin 

verdiği destekle birlikte kent merkezi ile sınırlı kalmamış köy-
lere de yayılmıştır. 

Vakfımızın kuruluşundan bugüne kadar özverili çalışmalarıyla 
İlçemizin özgün mimari dokusunun korunması ve 
yaşatılmasına büyük katkı sağlayan Mütevelli Heyeti Üyemiz 
ve Yönetim Kurulu Eski Üyemiz Sayın Hilmi Balioğlu’na ve 
Mütevelli Heyeti Üyemiz Sayın Eray Parlakkaya’ya teşekkür 
ederiz.
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SOSYAL VE SPORTİF 
ETKİNLİKLER KOMİTESİ 

-01 Şubat 2014 tarihinde Vakıf çalışmalarının aktarıldığı 
geniş katılımlı bir yemek organizasyonu gerçekleştirilmiştir. 
İlçemizin tanıtımı amacı ile Vakfımızın gerçekleştirmiş olduğu 
faaliyetler hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.

-Nisan 2014 ayında Kaya Grubunca sağlanan 27.000.-TL 
değerindeki malzemeler ile yine aynı Şirketçe gönderilen 
teknik ekip tarafından Karanlık Kanyondaki atlayış mevki-
inde bir kaza sonucu kopan telin yerine yenisi çekilmiş, resmi 
makamlara da gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. 

-2014 yılı Haziran ayında 36. Erzincan Kemaliye (Eğin) 
Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği, Erzincan 
Valiliğimizin himayesinde olmak üzere; Vakfımızın katkıları 
ve koordinasyonuyla, Kemaliye Belediyesinin kurumsal 
öncülüğü ve Kemaliye Kaymakamlığının destekleriyle, geniş 
bir katılımla ve başarı ile gerçekleştirilmiştir. 

2014 yılı içerisinde gerçekleştirilen Uluslararası Kemaliye 
Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri’nin Vakfımız tarafından 
karşılanan giderleri vakfın öz kaynakları kullanılmadan tama-
men sponsorluk gelirlerinden sağlanmıştır. 

Mobil Sahne Sitemleri Şirketinin sahneye dönüşen TIR il-
çemizde mazot bedeli karşılığında 5 gün boyunca gündüz ve 
akşam etkinlikleri düzenlemiştir. TIR’ın 5.000.-TL tutarındaki 
şenlik tanıtım görselleriyle giydirilmesini DURU Reklam 
tarafından üstlenmiştir.

Şenlik kapsamında düzenlenen ve köylerimizi daha iyi tanıma 
ve yaşama fırsatı veren köy gezileri her yıl olduğu gibi 2014 
yılında da ilgi görmüştür. 

Via Ferrata parkurunun yapımına devam edilmiş, 2014 yılında 
yapılan kısma 6.000.-TL ödenmiştir. İlçemizde her yıl daha 
da önem kazanan dağcılık sporunu amatörlere de açan bu 
sistemin gelecekte atlama bölgesi olan Tezaçılana kadar 
uzatılması planlanmaktadır. 

2014 itibariyle Microsoft’un Asya Bölge yöneticisi pozisyonunda 
bulunan Değerli Hemşehrimiz Erdem Erkul tarafından KEMAV 
aracılığı ile Kemaliye ve İstanbul ofislerimize bilgisayarları ile 
birlikte yazılım sertifikaları kazandırılmıştır. 

KEMAV aracılığı ile isminin açıklanmasını istemeyen bir 
bağışçımız tarafından Kemaliye’deki  okullara spor malzeme-
leri bağışlamıştır.

21 Aralık 2014 tarihinde İstanbul’da geleneksel KEMAV 
kahvaltısı yapılmıştır

Vakfımızın kuruluşundan itibaren her yıl sabit giderlerimiz  
için ihtiyacımız olan yaklaşık  50.000 TL büyük ölçüde şenlik 
sponsorlarımızdan sağlanan gelirlerden karşılanmaktadır.

Şenliklerimiz ilk defa 2014 yılında Erzincan Valiliği 
himayesinde gerçekleşmiştir. Şenliklerimiz Belediye ve 
Kaymakamlığımızın da destekleriyle her geçen yıl daha ku-
rumsal bir yapıya kavuşmaktadır. Şenliklerimize olan ilgi her 
geçen yıl artmaktadır.

Şenliklerimizin en ilgi çekici bölümü olan basejump atlayışları 
ve ropejump atlayışları yerli yabancı basın mensuplarının 
ilgisini çekmiş ilçemizin tanıtımına katkıda bulunmuştur. 

Her şenliğimizde olduğu gibi 2014 yılındaki etkinliklerimizde 
Dağcılık ve Bisiklet Federasyonları gerçekleştirdikleri göster-
iler ve yarışlarla etkinliklerimize önemli katkılar sağlamıştır. 
2014 yılında ilk defa Uluslararası Kaya Tırmanış yarışması 
düzenlenmiş ve birçok ülkeden gelen dağcılar İlçemizde 
ağırlamıştır. 

Bisiklet, dağcılık, su sporları ve basejump gibi branşlarda 
özellikle bölge gençlerinin katılımı hedeflenmiş ve başarılı 
olunmuştur. 

2014 yılında şenliğinde ayrıca bir ilk yaşanarak, Kemal-
iyeli bir sporcu Karanlık Kanyonda ropejump disiplininde 
atlayış gerçekleştirmiştir.  Bu sportif disiplinlerde yöre gen-
çlerine yönelik biçimlendirme/ yönlendirme çalışmalarımız 
önümüzdeki süreçte de devam edecektir. 



YAYINCILIK VE FOLKLOR-KÜLTÜREL
ETKİNLİKLER KOMİTESİ 

Sosyal medya aracılığı ile yapılan duyurular daha geniş 
kitlelere ulaşmış, büyükşehirlerde yaşayan Kemaliyeliler ve 
kamuoyu bilgilendirilmiştir. 

01 Şubat 2014 tarihinde TÜYAP’ta Vakfımızca düzenlenen 
yemeğin devamında Kemaliye’nin zengin folklorunu geniş 
kitlelere yaymak amacı ile özgün Kemaliye kıyafetlerinden 
oluşan bir defile gerçekleştirilmiştir. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası çer-
çevesinde 19-20 Nisan 2014 tarihleri arasında “FidanCanlar 
Kemaliye’de” projesi geniş katılımlı olarak gerçekleştirilmiştir. 
Projemizin amacı Atatürk’ün dünyada ilk kez çocuklara hedi-
ye ettiği bayramda aynı coğrafyada farklı kültürel kimlikle 
yaşayan çocuklarımızın kentlerinin doğal ve kültürel mirasını, 
tarihi dokusunu, gelenek ve göreneklerini tanıtarak milli ve 
kültürel kimlik duygusunu geliştirmeleri ve tanıtmalarını 
sağlamaktır.

Her bir ilçemizden 10 öğrenci ve bir öğretmen toplamda 150 
öğrenci Kemaliye’de 2 gün boyunca ağırlanmış ve birçok et-
kinliklerde bulunmuşlardır. Çocuklarımıza yaşadıkları ilçeleri 
tanıtma, diğer ilçeleri tanıma, ağaç fidanı dikimi ve uçurtma 

amacıyla gelecek dönem değerlendirilmek üzere proje hazırlık 
çalışmalarına başlanmıştır. 

• KEMAV aracılığı ile Tülin Günay tarafından Kemaliye İstiklal 
Ortaokulunun kütüphanesine 2.000 TL tutarında kitap 
bağışlanmıştır.

• Üyemiz Hakan Sezgin’in KEMAV aracılığı ile bağışladığı 
saatler Kemaliye İstiklal Ortaokulunda ilk 3’e giren öğrencilere 
hediye edilmiştir. 

• KEMAV aracılığı ile Kemaliye’deki okullarda resim iş dersler-
inde kullanmak üzere Münevver Üçer tarafından boya malze-
meleri bağışlanmıştır

şenliği gibi etkinliklerle kolektif çalışma, dostluk, farkındalık 
ve bilinç kazandırılmak üzere çalışmalar yapılmıştır. Etkinliğin 
masrafları değerli bağışçılarımızın katkıları ile karşılanmıştır.
 
Üyemiz Cemil Doğrugüven “FidanCanlar Kemaliye’de” projes-
ine katılan öğrencilere verilmek üzere 150 adet Polar yelek 
bağışlamıştır. Değerli destekçimiz Havva Demir bu projede 
kullanmak üzere 5.000.-TL bağışlamıştır. Buket Babayiğit 
projede kullanmak üzere 1.000.-TL bağışlamıştır. Yine aynı 
proje kapsamında Kemaliyeli Kadınlar Derneği misafir 
öğrencilerimize Kemaliye’de ayrıldıklarında verilmek üzere 
geleneğimizde “yolluk” olarak tabir edilen bez hediye torbaları 
hazırlamıştır.

“FidanCanlar Kemaliye’de” proje kapsamında ilçemize misa-
fir olarak gelen öğrencilerimize rehberlik eden Hacı Alı Akın 
Lisesi öğrencilerine de teşekkür ederiz.

Her baskısında bilgi olarak daha da zenginleşen kent rehber-
inin yeniden basımı çalışmalarına başlanmıştır.  

İlçemizdeki turizm faaliyetlerinin giderek yoğunlaşması ile 
birlikte bir takım alt yapı eksiklikleri kendini göstermiştir. 
Sürdürülebilir bir turizm anlayışını yerleştirebilmek amacıyla 
Anadolu Efes grubunun Birleşmiş Milletlerle birlikte yürüttüğü 
“Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu’ndan“  yararlanmak 



DOĞAL YAŞAMI VE ÇEVREYİ 
KORUMA KOMİTESİ 

Kemaliye’nin ağaçlandırılmasına katkı sağlamak üzere 
yürüttüğümüz çalışmalarımız 2014 yılında da devam etmiştir. 
“FidanCanlar Kemaliye’de” projesi kapsamında 250 adet 
değişik türden ağaç fidanı proje kapsamında Kemaliye’ye ge-
len öğrencilerimiz tarafından Kırkgöz mevkiinde bulunan KE-
MAV Hatıra Ormanına dikilmiştir. 

Vakfımızın organizasyonlarında Değerli üyemiz Prof. Dr. 
Ali Demirsoy örnek bilim aşkı ile çevre ve doğa bilincini ve 
değerlerini gelecek nesillere aktarmak üzere birçok sunum, 
toplantı gerçekleştirmiştir.

TÜBİTAK tarafından desteklenen ve belli periyodlarda 
gerçekleştirilen doğa okulu eğitim etkinliklerinin bulguları ve 
çalışmaları ile temeli atılan ve Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilim-
ler Meslek Yüksek Okulu bünyesinde bulunan Türkiye’nin ilk 
doğa müzesinin sergi içeriği her sene gerçekleştirilen Doğa 
Okulunun bulguları ile her çalışmaları sonucunda her yıl daha 
da zenginleşmektedir. 



EKONOMİK KALKINMA VE 
İKTİSADİ İŞLETME KOMİTESİ

Kemaliye’mizin en önemli doğal değerlerinden biri olan 
Karanlık Kanyonun üzerinde yapılması planlanan Sırat on Fırat 
Asma  Yürüyük Köprüsü  ile ilgili çalışmalar devam etmekte-
dir.

Fikri altyapısı Vakfımız tarafından oluşturulan Asma Köprü 
Projesinin temelini, Vakfımızın girişimleri sonucunda base-
jump  atlayışlarında kullanmak üzere KAYA grubunun desteği 
ile çekilen çelik halat oluşturmaktadır. Amacımız Karanlık 
Kanyonun bölgenin ve ülkemizin en önemli turizm merkezler-
inden birisi haline getirilebilmesidir. 

Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalarda öncelikle kanyo-
nun iki yakası arasında “Sırat on Fırat” olarak adlandırılan yaya 
geçişli bir asma köprü yapımı ve köprüyle birlikte kanyonun 
tamamen turistik bir tesise dönüştürülmesi için gerekli olan 
tüm rekreasyon alanlarının oluşturulması hedeflenmektedir.. 
Sırat on Fırat Köprüsünün ön fizibilite çalışması KUDAKA 
tarafından tamamlanarak  “Karanlık Kanyon - Eğin Park Tu-
rizm Merkezi” adıyla raporlanmıştır. Ön fizibilite raporna göre 
projede; dünyanın en yüksek yaya geçişli asma köprüsünün 
yanında, atlama terası, teleferik, kanyon seyir terasları, bot 
iskelesi, dağ bisikleti parkuru, yürüyüş parkuru, danışma 

noktası, hediyelik eşya mağazası, restoran-kafe işletmeleri, 
spor malzemeleri satış noktası, giyinme kabinleri, mini mar-
ket, güvenlik, ilkyardım, tur otobüsleri ve özel araçlar için 
otoparkın yer alması planlanmıştır. 

Proje tamamlanma süresi 30 ay, ilk yıl ziyaretçi sayısı 50.000 
takip eden yıllarda ise bu rakamın 100.000 kişiyi bulması 
beklenmektedir. 

Gelinen nokta itibariyle, önfizibilite raporundaki öngörüler çer-
çevesinde uygulama projesinin yapılabilmesini teminen ger-
ekli ödeneğin temini yönündeki çalışmalar Kaymakamlığımız 
ve Erzincan Valiliğimiz tarafından yürütülmektedir. 
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