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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 2015 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; 2015 faaliyet döneminde de vakıf senedimizdeki 
amaçlar çerçevesinde Kemaliye’mizi turizme yönelik 
tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermiştir. 

Vakfımız tarafından 2015 yılında gerçekleştirilen 
faaliyetlerimizi Komitelerimizin görev alanları 
itibariyle bilgilerinize sunuyoruz. 
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SOSYAL VE SPORTİF 
ETKİNLİKLER KOMİTESİ 

2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen Kemaliye Kül-
tür ve Doğa Sporları Şenlikleri’nin Vakfımız tarafından 
karşılanan giderleri Vakfımızın tamamen sponsorluk ge-
lirlerinden sağlanmıştır. 

25 Ocak 2015 tarihinde Vakıf çalışmalarının ve 
Kemaliye’nin tanıtımı amacıyla geniş katılımlı bir yemek 
organizasyonu gerçekleştirilmiştir.

2015 yılı Temmuz ayında 37. Erzincan Kemaliye 
(Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği; 
Erzincan Valiliğimizin himayelerinde ve katkılarıyla 
olmak üzere; Vakfımızın koordinasyonunda, Ke-
maliye Kaymakamlığı’mızın destekle ve Kemaliye Bel-
ediye Başkanlığımızın ev sahipliğinde geniş bir katılımla 
gerçekleştirilmiştir. 

Her yıl daha çok ilgi gören şenliğimizin en dikkat çekici 
bölümü olan basejump atlayışları ve wingsuit atlayışları 

Eğin Gaban’ında wingsuit atlama platformu yaptırılmıştır. 
Bu platform üzerinden Kemaliye’de ilk kez yapılan wing-
suit atlayışlarıyla büyük bir heyecan yaşanmıştır. 

Kaya Grubu 12.250.-TL tutarında dağcılık malzemesi 
bağışlayarak etkinliklerimize katkıda bulunuştur.

Kemaliye’den de geçen ve kentimizin yurtdışında ve 
yurtiçinde tanıtımına katkısı olan Transanatolia Rallisi 
için Vakfımız 2.500.-TL nakdi katkı sağlamıştır. Kemaliye 
Transanatolia Rallisinin 2016 sezonu parkurunda da yer 
alacaktır. 

Şenliklerimizin ve Kemaliye’nin etkin tanıtımı amacıyla 
tanıtım filmi hazırlatılmıştır.  

Vakfımızın Kemaliye bürosunda satıp gelir sağlamak 
üzere Mehmet Yurdakul 1.500 tişört yaptırıp bağışlamıştır. 

yerli yabancı basın kuruluşlarımız aracılığıyla bu yıl da il-
çemizin tanıtımına büyük katkıda bulunmuştur. 

Her şenliğimizde olduğu gibi 2015 yılındaki etkinliklerim-
izde Dağcılık ve Bisiklet Federasyonları gerçekleştirdikleri 
gösteriler ve yarışlarla etkinliklerimize önemli katkı 
sağlamıştır. 2015 yılında ikinci defa Uluslararası kaya 
tırmanışı yarışması düzenlenmiş ve birçok ülkeden gelen 
dağcılar İlçemizde ağırlamıştır. 

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

Mobil sahneye dönüşen TIR ilçemizde mazot bedeli 
karşılığında 2 gün boyunca gündüz ve akşam etkin-
likleri düzenlemiştir. TIR’ın 5.000.-TL tutarındaki şenlik 
tanıtım görselleriyle giydirilmesi  maliyeti DURU Reklam 
tarafından karşılanmıştır. Son yıllarda Vakfımız tarafından 
ısrarla gerçekleştirilen mobil sahne etkinlerinde 
kullanılan Kemaliye ve Şenlik görselleriyle giydirilmiş 
TIR’ımız, İstanbul’dan Kemaliye’ye kadar yol boyu etkin 
bir tanıtım aracı olarak da kullanılmaktadır.



ÖZGÜN MİMARİYİ 
KORUMA VE YAŞATMA KOMİTESİ

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

RAKAMLARLA TESCİL EDİLEN ANITSAL VE SİVİL MİMARLIK ÖRNEKLERİ
1980-2015 ARASI

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

İlçemizin özgün mimari çalışmalarının başlaması ve bu 
yönde bilincin gelişmesi ile paralel olarak Kemaliye’nin 
UNESCO Kültürel Miras Listesine girme hayali de hep var 
olmuştur. 

28 Kasım 2015 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesinde 
gerçekleştirilen Uluslararası Anıtsal ve Sitler Konseyi 
Türkiye Milli Komitesinin genel kurul ve paneline Kemali-
ye Kültür ve Kalkınma Vakfı - Özgün Mimariyi Koruma ve 
Yaşatma komitesi olarak katılım sağlanmıştır. 

Vakfımızın amacı Başpınar tezi örneğinde olduğu gibi 
mimari farklılık gösteren diğer tüm köylerde de bilim-
sel çalışmaların gerçekleşmesini ve belgelendirilerek 
geleceğe aktarılmasını sağlamaktır.

İlçemizin tüm görsel malzemelerinde yer alan Vakfımıza 
ait Değirmen’in alımında kullanılan yöntemle, korunmuş 
tescilli bir Kemaliye (Eğin) Evinin satın alınıp gerekli iç 
düzenlemelerin yapılması ve kültürümüzün yaşam alanı 
olarak ziyaretçilere açılması önümüzdeki dönemler içe- 

risinde hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Vakfımızın kuruluşundan bugüne kadar özveri-
li çalışmalarıyla İlçemizin özgün mimari dokusunun 
korunması ve yaşatılmasına, ihtiyacımız olan bilincin 
gelişmesine büyük katkı sağlayan Mütevelli Heyeti Üyem-
iz ve Yönetim Kurulu Eski Üyemiz Sayın Hilmi Balioğlu’na 
ve Mütevelli Heyeti Üyemiz Sayın Eray Parlakkaya’ya 
teşekkür ederiz.

Not 1. Üsteki çizelge Erzincan ili merkez ve ilçelerindeki taşınmaz Kültür Varlıklarının Tümünü veriyor. (www.korumakurullari.gov.tr)

Not 2. Alttaki çizelge ANITSAL  yapıların niteliklerine göre yapılmıştır. Ada-Pafta- Parsel bilgileri içerir.

2013 YIL SONU İTİBARİ İLE ERZİNCAN İLİ VE İLÇELERİNDEKİ
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI



YAYINCILIK VE FOLKLOR-KÜLTÜREL
ETKİNLİKLER KOMİTESİ 

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

Günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve elektronik 
ortamda çalışmaları aktarabilmek üzere vakfımzıın web 
sitesi yenilenmiştir. 

Facebook, Twitter gibi sosyal medya araçlaryla vakfın 
çalışmalar duyurulmuştur. Vakfın iletişim grubunda; 
Vakfımızın duyuruları, büyükşehirlerde bulunan köy 
derneklerinin etkinlik duyuruları ve  vefat duyuruları 
yapılmıştır.

5 Mayıs 2015 tarihinde Vakfın Yayıncılık ve Folklor-
Kültürel Etkinlikler Komitesince “Kemaliye’de Bahar 
Başka Güzel” adıyla Hıdırellez Şenliği düzenlenmiştir. 
Anadolu’ya özgü bu gelenek ve görenekleri yeni nesillere 
aktarmak üzere Şenlik kapsamında, Kemaliye’deki genç 

müzik kursiyerlerinin sahne sunumu, gitar ve bağlama 
dinletisi ile halk oyunları ekibinin gösterisi gibi birçok et-
kinlik gerçekleştirilmiştir. 

Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri süresince 
çocuk ve gençlerin katılım sağladığı “Dilimin sınırları 
dünyamın sınırları”, oregami, kumaş boyama ve atık san-
at, mandala gibi birçok alanda etkinlik gerçekleştirilerek, 
çocuk ve gençlerimizin sanatsal yönden gelişmesine 
katkı sağlanmıştır. 

Geçen yıl KEMAV’ın gerçekleştirdiği Fidancan-
lar Kemaliye’de projesinin devamı olarak Fidancan-
lar İstanbul’da adıyla Kemaliye Lisesi öğrencileri için 
İstanbul’da Boğaz turu düzenlenmiştir. Bu etkinlik üy-
emiz Ömer Kesginkılıç ile hemşehrimiz Adem İnce’nin 
katkılarıyla  gerçekleştirilmiştir.



DOĞAL YAŞAMI VE ÇEVREYİ 
KORUMA KOMİTESİ 

Kemaliye’nin ağaçlandırılmasına katkı sağlamak üzere 
yürüttüğümüz çalışmalarımız 2015 yılında da devam 
etmiştir. “Kemaliye’de Bahar Başka Güzel – Hıdırellez et-
kinlikleri kapsamında 500 adet değişik türden ağaç fidanı 
etkinlik katılımcıları ve öğrencilerimiz tarafından Kırkgöz 
mevkiinde bulunan KEMAV Hatıra Ormanına dikilmiştir. 

Vakfımızın organizasyonları çerçevesinde Değerli Üyemiz 
Prof. Dr. Ali Demirsoy tarafından çevre ve doğa bilincini 
ve değerlerini gelecek nesillere aktarmak üzere birçok 
sunum ve toplantı gerçekleştirilmiştir.

-TÜBİTAK tarafından desteklenen ve belli periyodlar-
da gerçekleştirilen Doğa Okulu eğitim etkinliklerinin 
bulguları ve çalışmalarıyla temeli atılan ve Hacı Ali Akın 
Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 
bulunan Prof. Dr. Ali Demirsoy Doğa Müzesinin sergi 
içeriği her yıl devam eden Doğa Okulunun bulguları so-
nucunda geliştirilmektedir.



EKONOMİK KALKINMA VE 
İKTİSADİ İŞLETME KOMİTESİ

Fikri altyapısı Vakfımız tarafından oluşturulan Sırat on 
Fırat Asma Yürüyüş Köprüsü Projesinin esasen ilk temeli; 
base jump atlayışlarında kullanmak üzere 2008 yılında 
Vakfımızın girişimleri sonucunda KAYA grubunun desteği 
ile çekilen çelik halatla atılmıştır. 

Kısa bir süre önce yaşanan görünmez kaza sonucu hasar 
gören çelik halat Vakfımız tarafından yeniden yaptırılmıştır. 
Bilindiği üzere bu halat üzerinde 2009 yılından bugüne 
kadar base jump atlayışları yapılmaktadır.

Fırat on Sırat Asma Yürüyüş Köprüsü’nün uygulama 
projesinin yapılabilmesi için gerekli ödenek Kalkınma 
Bakanlığı tarafından Erzincan Valiliğimiz emrine tahsis 
edilmiştir. Uygulama Projesi satın alma süreci Kemaliye 
Kaymakamlığı tarafından yürütülerek geçtiğimiz Kasım 
ayı içerisinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak 
tamamlanmıştır. 

Karanlık Kanyon ve Sırat on Fırat Köprüsünün bölgemizin 
ve ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden birisi ha-
line gelmesi için önemli bir aşama daha aşılmıştır. 

Asma yürüyüş köprüsü projemizin  “Sırat on Fırat” 
markası ile daha yaygın olarak bilinmesi, marka değerinin 
koruma altına alınması ve geliştirilmesi amacıyla Vakıf 
olarak marka tescili için Türk Patent Enstitüsüne gerekli 
başvuruda bulunulmuş olup, gerekli süreç devam etme-
ktedir. 
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