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Vakfımız 15 yıldır sınırlı mali kaynaklarla ilçemizin sahip
olduğu eşsiz değerleri tanıtmak, korumak ve gelecek
kuşaklara taşımak amacıyla hizmet vermeye devam
etmektedir.
2017 yılındaiki değerli üyemiz Osman Bedrettin KÖSE
veŞerafettin ÖZER vefat etmiştir. Kendilerine Allah’tan
rahmet dileriz, onları daima minnet ve şükranla anacağız.
Vakfımız; 2017 faaliyet döneminde de vakıf senedimizdeki
amaçlar çerçevesinde Kemaliye’mize ekonomik değer
kazandırmaya ve turizme yönelik tanıtım faaliyetlerine
devam etmiştir. Bu çalışmalarımız bu güne kadar olduğu
gibi 2017 yılında da, üyelerimizin ve Kemaliye’ye gönül
veren değerli dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
Vakıf faaliyetlerimize bağışlarıyla katkı sağlayan Mütevelli Heyet Üyelerimize ve sponsor dostlarımıza teşekkür
ederiz.

KOMİTELERİMİZ
TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER

gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı 28 Haziran – 02 Temmuz arasında, Erzincan Valiliğimizin himayesinde olmak üzere; Vakfımızın katkıları
ve koordinasyonuyla, Kemaliye Belediyesinin kurumsal öncülüğü ve
Kemaliye Kaymakamlığının destekleriyle geniş bir katılım ve başarı
ile 38. Erzincan Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları
Şenliği gerçekleştirilmiştir. 38 inci Uluslararası Kemaliye Kültür ve
Doğa Sporları Şenlikleri Vakfın öz kaynakları kullanılmadan tamamen sponsorluk gelirleri ve Erzincan Valiliğinden alınan katkı ile
gerçekleştirilmiştir.
Vakfımızın kuruluşundan itibaren her yıl sabit giderlerimiz için
ihtiyacımızın önemli bir bölümü şenlik sponsorlarımızdan sağlanan
gelirlerden karşılanmaktadır.

SOSYAL VE SPORTİF
ETKİNLİKLER KOMİTESİ
26-29 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleşen EMİTT Turizm Fuarında; fuara katılım için Erzincan ve Kemaliye’den gelen
değerli hemşerilerimizle buluşmak ve vakfımızın mütevelli heyet
üyeleri ile hasret giderebilmek amacıyla 28 Ocak 2017’de TÜYAP
Kongre Merkezi Marmara Salonunda “KEMAV İstanbul Yemeği”
düzenlemiştir. Yemekte Kemaliyeli Kadınlar Derneği tarafından
satışa sunulan iki adet Kemaliye (Eğin) halısı TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Ünal ve vakıf üyemiz Sayın Hüseyin Duru
tarafından satın alınarak KEMAV Kemaliye(Eğin) Kültür Evi’nde sergilemek üzere vakfımıza bağışlanmıştır. Yemek organizasyonunun
tüm maliyeti TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Ünal Bey
tarafından karşılanmıştır.
Vakfımız, yine 28 Ocak 2017’de TÜYAP Kütüphanesinde Kemaliye
Kaymakamı, Kemaliye Belediye Başkanıve tüm Kemaliye Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımı ile Kemaliye konulu istişare toplantısı
gerçekleştirilmiştir.
20-21 Nisan 2017 de Vakfımızın daveti ve organizasyonuyla Başkent
Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi, değerli
hemşerimizProf.Dr. Ayşe Akın Kemaliye’de lise ve üniversite gençler ile kadınlara yönelik halk sağlığı, kadın hastalıkları ve doğum
konulu konferanslar vermiştir. 22 Nisan 2017 de vakfımız 2016
yılı mali genel Kurul ve ardından 4. Kemaliye İstişare Toplantısı

Her yıl daha çok ilgi gören şenliğimizin en ilgi çekici bölümü olan
basejump atlayışları ve wingsuit atlayışları yerli yabancı basın
mensuplarının ilgisini çekmiş ilçemizin tanıtımına büyük katkıda
bulunmuştur. Her şenliğimizde olduğu gibi 2017 yılındaki etkinliklerimizde Dağcılık ve Bisiklet Federasyonları gerçekleştirdikleri
gösteriler ve yarışlarla etkinliklerimize önemli katkılar sağlamıştır.
2017 yılında üçüncü 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.
Mobil Sahne Sitemleri Şirketinin sahneye dönüşen TIR ilçemizde
mazot bedeli karşılığında 4 gün boyunca gündüz ve akşam etkinlikleri düzenlemiştir. TIR’ın şenlik tanıtım görselleriyle giydirilmesini DURU Reklam tarafından üstlenmiştir. Her sene olduğu gibi Kaya
Grubu dağcılık malzemesi bağışlayarak katkıda bulunmuştur.

Vakfımız tarafından Topkapı (Ençiti) köyünde yaptırılan KEMAV
Çocuk Oyun Parkı projesi tamamlanarak resmi açılışı şenliğin ikinci
gününde özellikle çocukların katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Tüm
emeği geçenlere teşekkür ederiz.
Şenliklerimizin ve kentimizin yer yönüyle görüntüleyebilmek ve
tanıtım filmini çekmek üzere MK Prodüksiyona video hazırlatılmıştır.
22 Ekim 2016 tarihinde ilçemizin Eğin olan isminin Kemaliye olarak
değiştirilmesinin 95 inci yıldönümü münasebetiyle Ankara Kemaliye Kültür ve Kalkındırma Derneği (KEMALİYEDER) ‘in öncülüğünde
gerçekleştirilen Anıtkabir ziyaretine Vakfımız tarafından katılım
sağlanmıştır.
Başbağlar katliamının 24 üncü yıldönümü anma etkinliğine katılım
sağlanarak, etkinliklerin yerel ve ulusal basında geniş bir şekilde yer
almasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür.

tarafından tamamlanmış olup T.C Kültür Bakanlığına başvuru
gerçekleştirilmiştir.
Başta evin varisleri olmak Sehlikgilin Evi Vakfımıza
kazandırmak üzere tüm destekçilerimize teşekkür ederiz.
2012 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi ile Vakfımız, Kemaliye
Belediyesi, Kemaliye Kaymakamlığı ve Hacı Ali Akın Meslek
Yüksekokulu işbirliğinde başlatılan,“Kemaliye (Eğin) ve Çevre
Köylerindeki Sistem Kuruluşlarının Tespiti, Çatı (Dam, Rıhtım)
ve Cephe Yüzeylerinin Korunmasına Yönelik Çalışma” adlı
çalışma raporu TÜBİTAK ‘a 2017 yılında yeniden proje olarak
sunulmuştur. Ayrıca ulusal veya uluslararası fonlarından
yararlanılarak bu projeyi gerçekleştirme imkanları YTÜ ve
vakfımız tarafından araştırılmaktadır.
2017 yılında, 2014/2015 yılında üniversite koordinasyonunda
gerçekleştirilen“Kemaliye Başpınar’da yerel mimari ve Koruma” konulu çalışmada olduğu gibi, yine YTÜ öğretim görevlisi
Doç.Dr. Aynur Çiftçi tarafından yönlendirilen bir tez öğrencisi
tarafından Vakfımızın desteği ile Akçalı (Sosük) Köyünde ilk
alan çalışması Temmuz ayında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tez çalışması “Kemaliye Akçalı Köyünde Geleneksel
Konutların Mimari özellikleri ve koruma sorunları” başlığı ile
devam etmektedir. Tamamlandığında Vakfımız merkezinde
sunumu gerçekleştirilecektir.
Bu tür akademik çalışmalara vakfımız destek olmaya devam edecektir. Amaç, mimari farklılık/özellik gösteren
diğer köyleri de kapsayacak şekilde yaygınlaşmasını
sağlayarak,İlçemizin köyleri ile birliktebir bütün olarak sahip

ÖZGÜN MİMARİYİ
KORUMA VE YAŞATMA KOMİTESİ
KEMAV Kemaliye (Eğin) Kültür Evi kurulması çalışmaları 2017
yılında da devam etmiştir.
30 Ocak 2016 tarihli genel kurulumuzda alınan karar gereği,
KEMAV Kemaliye (Eğin) Kültür Evi olarak hizmet edecek,
Kemaliye kent merkezinde bulunan, özgün mimari dokuya
sahip, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun kültür varlığı olarak 25/11/2005 tarih 234 sayılı
kararı ile kültür varlığı olarak tescillenmiş bir Kemaliye (Eğin)
evi olan SEHLİHGİL EVİsatın alınmış olup, tapusu 13 Temmuz
2017 tarihinde Kemaliye Tapu Kadastro dairesinde Vakfımız
adına teslim alınmıştır.
Kemaliye’nin unutulmaya yüz tutmuş kültürünü yaşatan ve gelecek nesillere aktarılmasına imkan sağlayan, özgün mimari
değerlerimizi koruyacak olan bu ev ayrıca gelişen turizme de
katkı vermesi ve bu vesileyle kültürümüzün ülke sınırları
dışına taşıyarak tanıtması amacına da hizmet edecektir.
Restorasyon projesi hazırlıkları ile KEMAV Kemaliye (Eğin)
Kültür Evi’nin iç teşrifatının amaca uygun bir şekilde yapılarak
geleneksel Eğin yaşamının, kültürümüzün sergilenebileceği
şekilde projelendirilme çalışması mimar Eray PARLAKKAYA

BAĞIŞLAYAN KIŞI/ KURULUŞ

TUTAR

Mütevelli Heyet
STK/ Köy Dernekleri
Yönetim Kurulu
Mütevelli Heyet üyesi olmayan

423.350,00
11.650,00
22.000,00
75.000,00

Toplam

532.000,00

olduğu özgün mimari varlıklarınıakademik çalışmalarla tespit
etmek,belgelendirmek ve koruyarak geleceğe aktarılmasını
sağlamaktır.
ÇEKÜL ile özgün mimarimizin korunması konusundaki
işbirliğimiz devam etmektedir. Sağladığı koşulsuz destek için
ÇEKÜL’e teşekkür ederiz.

YAYINCILIK VE FOLKLOR-KÜLTÜREL
ETKİNLİKLER KOMİTESİ
28 Ocak 2017 tarihinde TÜYAP Kütüphanesinde vakfımızın organizasyonuyla Kemaliye Kaymakamlığı, Kemaliye Belediyesi
ile Kemaliyeli STK’ların katılımları ile gerçekleştirilen istişare
toplantısı gerçekleştirilmiştir. Kurum ve kuruluşlar arası
iletişimi arttırmak ve verimli hale getirmek üzere vakfımızın
öncülüğünde whatsapp ve e-posta grubu kurulmuştur. Bu
uygulamadaki amaç kurum ve kuruluşlarımızın etkinlerinin
paylaşımı, Kemaliye ile ilgili projelerin ve fikirlerin istişare
edilmesini sağlamaktır.
Sosyal medya aracılığı ile yapılan duyurularımız daha geniş
kitlelere ulaşmış, büyükşehirlerde yaşayan Kemaliyeliler ve kamuoyu bilgilendirilmiştir. Aynı araçlar kullanılarak
vakfımızın kurumsal tanıtımına yönelik ve gerçekleştirilen
projelerle ilgili bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve elektronik ortamda çalışmalarını aktarabilmek üzere vakfımızın web sitesi
yenilenmiştir. Vakfın sitesine www.kemav.org.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.

İlçemizin doğal ve kültürel zenginliklerini elektronik ortama
aktararak korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmak üzere
kent belleği projesi devam etmektedir.
Her baskısında bilgi olarak daha da zenginleşen kent rehberinin yeniden basımı Kemaliyeli hemşerilerimizin maddi
destekleri ile gerçekleştirilmiştir.
19-22 Ekim 2017 tarihleri arasında vakfımız ve Yön Sanat Evi
işbirliğinde 1. Kemaliye Tiyatro Festivali gerçekleştirilmiştir.

• Kemaliye Topkapı (Ençiti) Köyü İlköğretim okulu
öğrencilerinin ihtiyaçları karşılanmıştır.
• Kemaliye’deki tırmanış rotalarını da içeren “Doğan Palut
– Türkiye Kaya tırmanış rotaları” adlı kitaba maddi destek
sağlanmıştır.
• Değerli Kemaliye hemşerilerimizin sergi açılışlarına
katılım sağlandı.
• Vakfımızın çalışmaları TÜSEV yayınında tanıtıldı

DOĞAL YAŞAMI VE ÇEVREYİ
KORUMA KOMİTESİ
Kemaliye’nin ağaçlandırılmasına katkı sağlamak üzere
yürüttüğümüz çalışmalarımız 2017 yılında da devam etmiştir.
KEMAV Hatıra Ormanını daha da genişletmek ve yeni
ağaçlandırmalar yapmak üzere başka alanlar tespit edilmiştir.
Değişik türden ağaç fidanı proje kapsamında Kemaliye’ye getirilerek KEMAV Hatıra Ormanına dikilmiştir.
Ağaçlandırma çalışmalarımızın en önemlisi ise; ‘KEMAV Ağaç
Şenliği’ adıyla Topkapı Köyü İlköğretim öğrencilerinin performans değerlendirme dersi çerçevesinde KEMAV Oyun Parkı
alanında gerçekleşen, ağaçlandırma etkinliği kapsamında
70 adet çam ağacının kendi adlarına dikilmesi olmuştur.
Proje kapsamında her öğrenci diktiği ağacın bakımını takip
ederek performans değerlendirme ders notunu bu projeden
alacaktır. Amacımız çevre bilincini öğrencilere kazandırmak,
sürekliliğini sağlamak ve sorumluluk kazandırmaktır.
Değerli üyemiz Prof. Dr. Ali Demirsoy tarafından bilim aşkı
ile çevre ve doğa bilincini ve değerlerini gelecek nesillere
aktarmak üzere sunum ve toplantılar gerçekleştirilmiştir.

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

Uzun yıllardır bölgemizin gündeminde yer alan Kuzey-Güney
Karayolu bağlantısı olan Dutluca - Kemaliye karayolunun
temel atma törenine Vakfımız tarafından katılım ve katkı
sağlanmıştır. Mevcut durumda 35 km olan bağlantı mesafesini 15 km’si tünellerden oluşacak şekilde 22 km’ye indirecek ve
Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayarak bölgemize bereket getirecek
karayolu için Değerli Hemşehrimiz Başbakanımız Sayın Binali
Yıldırım’a teşekkür ederiz.
Değerli büyüğümüz ve üyemiz Fevzi Akfırat’ın vefatından
sonra bütün kullanım hakları vakfımıza geçen Şile’deki evden
halihazırda her ay 2.100.-TL gelir elde edilmektedir. Merhum Fevzi Akfırat’ın Vakfımızın kuruluşunda sağladığı büyük
desteği yad etmek üzere şükranlarımızı ifade eden tabela
yaptırılmıştır.
Merhum Fevzi Akfırat’a bir kez daha Allah’tan rahmet dileriz.

EKONOMİK KALKINMA VE
İKTİSADİ İŞLETME KOMİTESİ
Kemaliye’mizin en önemli doğal değerlerinden biri olan
Karanlık Kanyonun üzerinde yapılması planlanan Sırat on Fırat
Asma Yürüyüş Köprüsü ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Fikri altyapısı Vakfımız tarafından oluşturulan Asma Köprü
Projesinin başlangıç noktası; Vakfımızın girişimleri sonucunda
basejump atlayışlarında kullanmak üzere KAYA grubunun
desteği ile çekilen çelik halattır. Amacımız Karanlık Kanyonun
bölgenin ve ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden birisi
haline getirilebilmesidir.
Bu amaç doğrultusunda kanyonun iki yakası arasında “Sırat
on Fırat” olarak adlandırılan,yaklaşık 700 metre uzunluk ve
500 metre yüksekliğinde bir asma yürüyüş köprüsünün proje
yapımıçalışmaları devam etmektedir. Fikri altyapısı Vakfımız
tarafından oluşturulan Sırat on Fırat Köprüsünün amacına ve
yöremizin doğal dokusuna uygun bir şekilde inşa edilebilmesi
için gerekli her türlü katkı Vakfımız tarafından sağlanacaktır.
Kemaliye’nin alternatif turizm potansiyelini arttırmak ve
sürdürülebilir hale getirmek amacıyla amatör tırmanış
parkurları oluşturulmasına ve bu kapsamda ilk olarak Seyit Ali Parkı/ Eğin Gabanı mevkiinde “Via Ferrata” yapımına
başlanmıştır. Kaya grubu söz konusu projeye malzeme
desteği yaparak önemli miktarda katkıda bulunmaktadır.
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