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Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfının
Değerli Mütevelli Heyeti Üyeleri,

Vakfımız kuruluş amacı kapsamında,ilçemizin sahip 
olduğu eşsiz doğal güzellikleri ve kültürel değerleri 
korumak ve gelecek kuşaklara taşıyabilmekamacıyla 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Vakıfımıza katkı sağlayan Mütevelli Heyet Üyelerimize ve 
bağış yaparak veya sponsorlukla Vakfımıza destek veren 
tüm dostlarımıza teşekkür ederiz.

Vakfımız; 2018 faaliyet döneminde de vakıf senedimizdeki 
amaçlar çerçevesinde Kemaliye’mize ekonomik değer 
kazandırmaya, kültürel değerlerimizi korumaya 
veturizme yönelik tanıtım faaliyetlerine devam etmiştir. 
Çalışmalarımız, her yıl olduğu gibi 2018 yılında da, 
üyelerimizin ve Kemaliye’ye gönül veren değerli 
dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirilmiştir. 

2018 yılında dört üyemiz vefat etmiştir. 
Her birbirinden değerli bu kurucu üyelerimizi her zaman 
minnet ve şükranla anacağız. Kendilerine 
Allah’tan rahmet dileriz.





KOMİTELERİMİZ 
TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 

FAALİYETLER

Vakfımız tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen 
faaliyetlerimizi Komitelerimizin görev alanları 

itibariyle bilgilerinize sunuyoruz.



SOSYAL VE SPORTİF 
ETKİNLİKLER KOMİTESİ 

EMİTT fuarında her yıl düzenlediği ve Kemaliye Kaymakamı, 
Kemaliye Belediyesi Başkanı ile Kemaliyeli Sivil Toplum 
örgütlerini bir araya getirerek yöremizin sorunları ile çözüm 
yollarının görüşüldüğü bir toplantı düzenlemiştir. 

Vakfımız, ‘Erzincan’ın turizme açılan kapısı Kemaliye’ sloganı ile 
05-08 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen 
Hestourex Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm, Kongre ve 
Fuarına KUDAKA (Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı) çatısı 
altında katlım sağlamıştır. Fuar kapsamında, Kemaliye’nin 
Yukarı Fırat Havzasında alternatif ve doğa sporları turizminin 
odak noktası haline gelebilmesi için yöremizin sahip olduğu 
turizm kapasitesinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı 
yapılmıştır. 

KEMAV olarak; Kemaliye ve bölgemizdeki gelişmeleri 
değerlendirerek Vakfımızın 2018 yılında gerçekleştirmeyi 
planladığı etkinlikler hakkında bilgiler vermek amacıyla; 
İlimizin ilgili kamu yöneticileri, kamu nitelikli meslek 
kuruluşları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile 
basın mensuplarımızın da katılımıyla Erzincan’da kahvaltılı 
bir toplantı gerçekleştirmiştir., Erzincan Valimiz Sayın Ali 
Arslantaş ve geçtiğimiz dönem Erzincan Belediye Başkanımız 
Sayın Cemalettin Başsoy ile Mütevelli Heyet Üyemizin katılımı 



ile gerçekleştirilen etkinlik ile, vakfımızın çalışmaları ve pro-
jeleri hakkında Erzincan kamuayonun daha iyi bilgilendirilm-
esi ve ilimizdeki kurum ve kuruluşlarla olan iletişimimizin 
geliştirilmesi hedeflenmiştir.

2018 yılında  düzenlenmesi planlanan “Uluslararası Erzincan 
Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenliği’ 24 Haziran 
2018 tarihinde gerçekleştirilen erken seçiminden nedeni-
yle Uluslararası Erzincan Kemaliye “Sırat on Fırat” Wingsuit/ 
Basejump etkinliği” ismi ile 18-22 Haziran 2018 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmiş ve ilçemizin tanıtımına büyük katkı 
yapmıştır. 

Wingsuit/ Basejump etkinliği kapsamında yerli ve yabancı 
sporcular nefes kesen atlayışlar gerçekleştirerek unutulmaz 
anlar yaşatmıştır. Kemaliyeli gençlerimizin havacılık sporuna 
özendirmek üzere gerçekleştirdiğimiz model maket uçak atö-
lye çalışması gerçekleştirilmiştir. 
Aynı etkinlikte Lütfü Özgünaydın’ın çıkarmış olduğu “Bir 
zamanlar Kemaliye (Eğin) son 50 yıl” kitabında yer alan 
fotoğraflardan oluşan sergi açılışı, kitap söyleşisi ve imza 
günü düzenlenmiştir

Şenliklerimizi ve kentimizi her yönüyle görüntüleyebilmek 
ve tanıtım filmi çekmek üzere MK Prodüksiyona video 
hazırlatılmıştır. Ayrıca hemşehrimiz Süleyman Demir de drone 
ile çektiği görüntülerden oluşan bir tanıtım filmi hazırlayarak 
ilçemizin tanıtımına katkı sağlamıştır. Şenlik sonrasında 
vakfımızın sosyal ve sportif etkinlikler komite başkanı M. 
Ferudun Çelikmen gençlere temel dağcılık, doğada ilk yardım, 
arama-kurtarma ve viaferrata ilkeleri ile ilgili eğitim vermiştir. 

Eğitime Kemaliyeli gençlerin haricinde, komşu ilçemiz 
Arapkir’den de öğrenciler katılım sağlamıştır. Verilen eğitime 
ilgi ile birlikte, bölgemizde doğa sporları alanında yeterli 
sayıda yetişmiş teknik eleman ve rehber eksiliğini gidermek, 
mevcut insan kaynağı ihtiyacını karşılamak, gençlerimizi doğa 
sporlarına yönlendirmek ve bu disiplinlere ait teknik kural ve 
uygulamaları aktarmak üzere bir KEMAV kuruluşu olarak kısa 
adı KEDOSK olan ‘KEMAV Doğa Sporları Kulübü ’ kurulması 
kararı alınmış, kuruluş işlemleri kısa sürede tamamlanarak 
02.10.2018 tarihinde tescil edilmiştir. KEDOSK’da Vakfımızı 
temsilen Mustafa Ferudun Çelikmen yetkilendirilmiştir. 
Kuruluş işlemlerin akabinde Kemaliye’li gençlerimize lisans 
başvuru işlemleri tamamlanmıştır. İleriki zamanda özellikle 
dağcılık, havacılık, bisiklet ve su sporları konularında federa-
syonlar aracılığı ile kulüp üyelerine temel eğitimler verilmesi 
hedeflenmektedir. Ayrıca KUDAKA’ da uygun ilanlar da takip 
edilerek kulübün gelişmesine katkı almak üzere projeler 
hazırlanarak finansman sağlanması düşünülmektedir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
21 Ekim 1922 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile EĞİN’imize Ke-
maliye isminin verilişinin 96 ıncı yıldönümü nedeni ile,  Ankara 
Kemaliye Kültür ve Kalkındırma Derneği (KEMALİYEDER)‘in 
öncülüğünde ve Vakfımızın katkılarıyla 22 Ekim 2018 tarihinde 
Anıtkabir ziyareti gerçekleştirilmiştir. Başbağlar katliamının 
25 inci yıldönümü anma etkinliğine katılım sağlanarak, etkin-
liklerinyerel ve ulusal  basında geniş bir şekilde yer almasına 
yönelik çalışmalar yürütülmüştür. 



ÖZGÜN MİMARİYİ 
KORUMA VE YAŞATMA KOMİTESİ

KEMAV Kemaliye (Eğin) Kültür Evi
kurulması çalışmaları devam ediyor.

30 Ocak 2016 tarihli genel kurulumuzda Kemaliye kent 
merkezinde, Kemaliye kültürünü yaşatabilecek ve gelecek 
nesillere aktarılmasına imkan sağlayacak, özgün mimari 
yapımıza uygun bir evin satın alınması kararı hayata geçirilmiş 
ve kent merkezinde “Sehlikgil” ailesine ait ev 13 Temmuz 2017 
tarihinde değerli mütevelli heyet üyelerinin katkılarıyla satın 
alınarak  vakfımız adına tescil edilmişti.

Sehlikgilevi’nin KEMAV Kemaliye (Eğin) Kültür Evi’ne 
dönüştürülmesine ilişkin proje çalışmalarına başlanılmış; 
restorasyon ve  evin iç tefrişatının amaca uygun bir şekilde 
yapılarak geleneksel Eğin yaşamının ve özgün kültürümüzün 
sergilenebileceği bir mekan oluşturulması hedeflenmekte-
dir. Restorasyona ilişkin projelendirme çalışması mimar Eray 
PARLAKKAYA tarafından tamamlanmış olup; 2018 yılında T.C 
Kültür Bakanlığına başvuru gerçekleştirilmiştir. Proje yardımı 
alabilmek için 2019 yılında tekrar başvuru yapılacaktır.
Kültür Evinin değerleme raporunda da yer aldığı üzere gayri-
menkulün üzerinde toplam 150m2 inşaat izni bulunmaktadır. 
Bu bağlamda vakfa gelir getirmesi amacıyla, KEMAV Kültür 
Evi bahçesinde konumlandırılacak ve Kemaliye (Eğin) mima-
risi özelliği taşıyan, 5 adet bungalow tipi evin yapımı ile ilgili 
proje çalışması da halen vam etmektedir. 



KEMAV ve Yıldız Teknik Üniversitesi 
tarafından yürütülen  Proje Çalışmaları

Vakfımız KEMAV tarafından başlatılan ve Yıldız Teknik Üniver-
sitesi Mimarlık Fakültesi ile birlikte yürütülen “Kemaliye (Eğin) 
ve Çevre Köylerindeki Sistem Kuruluşlarının Tespiti, Çatı (Dam, 
Rıhtım) ve Cephe Yüzeylerinin Korunmasına Yönelik Çalışma 
Projesi” TÜBİTAK tarafından kabul edilmiştir. 

Ürün geliştirme projesi olarak da değerlendirilen Proje 
kapsamında geliştirilebilecek ürünler, ilçemiz ve yöremizdeki 
özgün mimari dokunun korunması amacıyla yapılacak resto-
rasyonlarda kullanılabilecektir. 

Projenin ilk saha çalışması 17-23 Temmuz 2018 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. Alan çalışmasına vakfımızın 
imkanları çerçevesinde iaşe, ulaşım ve konaklama desteği 
sağlanmıştır. 

Vakfımız, bu proje kapsamında, mülkiyeti vakfımıza ait olan; 
Erzincan İli Kemaliye İlçesi, Taşdibi Mahallesi, Yağmurdere 
Sokak, Pafta No 10, Ada 2, 17 Parsel’de bulunan bahçeli Kagir 
ev yapısının muhdes çatısının sökülmesi, ulusal ve uluslararası 
koruma ilkeleri göz önünde bulundurularak özgün düz dam 
katmanlarının geliştirilerek özgün yapım sistemi ve malzeme 
ile uyumlu yeni çatı sisteminin uygulanması ve bir sene boyun-
ca iklim şartları altında performansının/davranışının gözlem-
lenmesi için tüm proje süresince kullanımına izin vermiştir.
Bu projede emeği geçenlere ve özellikle Yıldız Teknik Üniver-
sitesi Mimarlık Fakültesi ilgili öğretim görevlileri ile TÜBİTAK 
yetkililerine teşekkür ederiz.  

Yıldız Teknik Üniversitesininkoordinasyonda 2017 yılında ilk 
saha çalışması gerçekleştirilen Akçalı (Sosük) köyünü konu 
alan “Kemaliye Akçalı Köyünde Geleneksel Konutların Mi-
mari özellikleri ve koruma sorunları” isimli  tez çalışması da 
sonuçlandırılmak üzeredir. 

ÇEKÜL ile özgün mimarimizin korunması konusundaki 
işbirliğimiz devam etmektedir. Sağladığı koşulsuz destek için 
ÇEKÜL’e teşekkür ederiz. İlçemizin özgün mimari dokusunun 
korunması ve yaşatılması, özgün mimari dokunun korunması 
için gerekli bilincin gelişmesineyönelik çalışmalarımız devam 
etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri ve Ke-
maliye Belediyesinin gayretleriyle özgün kimlikli bir kent olma 
hedefimize doğru çok olumlu gelişmeler yaşanmıştır.

KEMAV’ın kuruluşundan bugüne kadar özverili ve çok değerli 
çalışmalarıyla özgün mimari dokunun korunması faaliyetler-
imize büyük katkı sağlayan Mütevelli Heyeti Üyemiz ve Yönetim 
Kurulu Eski Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hilmi Balioğlu’na ile 
Mütevelli Heyeti Üyemiz Sayın Eray Parlakkaya’ya teşekkür 
ederiz.



YAYINCILIK VE FOLKLOR-KÜLTÜREL
ETKİNLİKLER KOMİTESİ 

Web sitesinin yenilenmesi
Vakfımızın web sitesi günümüzün ihtiyaçlarına cevap  
verebilmek ve elektronik ortamda çalışmaları aktarabilmek 
üzere yenilenmiştir. 

Böylece sosyal medya aracılığı ile yapılan duyurularımız daha 
geniş kitlelere ulaşmış, büyükşehirlerde yaşayan Kemaliye-
liler ve kamuoyu bilgilendirilmiştir. Aynı araçlar kullanılarak 
vakfımızın kurumsal tanıtımına yönelik ve gerçekleştirilen 
projelerle ilgili bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
İlçemizin doğal ve kültürel zenginliklerini elektronik ortama 
aktararak korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmak üzere 
kent belleği projesi devam etmektedir. 

Cennete açılan kapı; Eğin KEMALİYE kitabı
Önceki yılda çalışmalarına başlanılan ‘Cennete açılan kapı;  
Eğin KEMALİYE’ kitabımız değerli hemşehrilerimizin 
katkılarıyla tamamlanmış ve büyük beğeni toplamıştır. 
Kurulduğu günden bugüne kadar Vakfımızın katkılarıyla Ke-
maliye için gerçekleştirilmiş faaliyetler ile unutulmaya yüz 
tutmuş bazı kültürel  değerlerimizi daha çok fotoğralarla; 
kendi alanında başarılı olmuş, tanınmış Kemaliye dostlarının 
ve Kemaliyelilerin dilinden ve gözünden gelecek kuşaklara 
yansıtmayı hedefleyen kitabımızın ilçemizin tanıtımı için 

önemli bir araç olmuştur. Kitabımız Vakfa gelir getirmesi amacı  
ile vakıf merkezinde, Kemaliye bürosunda ve vakfın web  
sitesinde bulunan ‘KEMAV Dükkan ‘da satışa sunulmuştur. 

Kitaba olan yoğun talep üzerine aldığımız görüş ve öneriler 
doğrultusunda kapsamı genişletilerek ikinci baskısı yayına 
hazırlanacaktır.

Lütfü Özgünaydın tarafından yayına hazırlanan “Bir zamanlar 
Kemaliye (Eğin) son 50 yıl” kitabına vakfımızın imkanları çer-
çevesinde katkı sağlanmıştır. 

Konferans – Sempozyumlar 
ve Çocuk Etkinlikleri
Vakfımızın kuruluş amaçları doğrultusunda her yıl Kemaliye’de 
gerçekleştirilen eğitim konferansları çerçevesinde ilk, orta ve 
lise öğrencileri ile ayrıca kadınlarımızı bilgilendirmek ve bilin-
çlendirmek üzere 20 Nisan 2018 tarihinde “Kadına şiddet” ve 
“Çocuk İstismarı” konulu konferanslar düzenlenmiştir.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası et-
kinlikleri kapsamında; vakfımız, İlçe Kaymakamımız Sn. 
Mustafa İlhan’ın himayelerinde, KEMAV ile Kemaliye İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğümüzün işbirliği ve Kemaliye Belediyemizin 
katkılarıyla ‘Çocuklar Çiçektir Projesi’ gerçekleştirilmiştir. Kül-
türel Etkinlikler Komitesi Başkanımız Sn. Kadriye Ayda Ünal’ın 



üstün gayretleri ve koordinasyonunda yürütülen ‘Çocuklar 
Çiçektir’ Projesi ile, Kemaliye’de fidan dikme, uçurtma şenliği, 
eğitim konferansları ile tiyatro-şiir gibi bir dizi kültürel etkinlik 
gerçekleştirilmiştir. 

Kemaliye’de yerel kalkınmanın gelişmesi sürdürülebilir 
hale getirilmesi ve genç kuşağın kültür, doğa ve spor tu-
rizmi imkanlarını tanıması, deneyimlemeleri ve çevreler-
ini tanıyabilmeleri amacıyla Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı 
Proje olan ‘Kültür Karıncaları’ projesi İstanbul dışında ilk 
defa Kemaliye’de uygulanacaktır. Proje sahibi Kemaliye 
Kaymakamlığı Kemaliye Milli Eğitim Müdürlüğü  olup Vakfımız 
projeye destek vermektedir.



DOĞAL YAŞAMI VE ÇEVREYİ 
KORUMA KOMİTESİ 

Ağaçlandırma Çalışmaları
Kemaliye’nin ağaçlandırılmasına katkı sağlamak üzere 
yürüttüğümüz çalışmalarımız 2018 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 get-
irilerek KEMAV Hatıra Ormanına dikilmiştir. 

Çevre duyarlılığının artırılması çalışmaları
Vakfımız çevre duyarlılığını arttırarak yerleşmesini sağlamak 
üzere çevre kirliliğine karşı kampanya başlatmıştır  ve  ilk 
aşamada kent merkezinin önemli yerlerine uyarı amacıyla 
vakfımız tarafından yaptırılan Pet şişe kullanma, suyunu 
çeşmeden doldur”  ‘Kemaliye’de buz gibi su çeşmelerden içilir’ 
sloganlarıyla bilgilendirme pankartları asılmıştır.
Bu çalışma kapsamında, çevre kirliliğine yol açan ve özellikle 
güneşe, sıcağa maruz kaldığında içindeki suya insan sağlığına 
zararlı maddeler salan  ‘pet şişeler’ yerine, sağlıklı, doğa dostu 
tritan (BPA free) suluklar yaptırılmış olup, vakıf yararına web 
üzerinden KEMAV Dükkan ile İstanbul ve Kemaliye KEMAV 
bürolarından satışa sunulmuştur. 

Vakfımızca; yine çevre kirliliğini önemli ölçüde artıran plastik 
poşet kullanımının azaltılmasına yönelik Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nca yapılan çalışmalara paralel olarak ilçemizde 
örnek olması amacıyla doğa dostu, cepli-cepsiz KEMAV çanta 
modelleri üzerinde çalışılmış; vakfın kaynaklarıyla yaptırılan 
bez çantalar  Kemaliye ve çevre temalı olarak ‘KEMAV Kırkgöz 
çanta kullan doğayı ve kendini koru’ sloganıyla vakıf yararına 
KEMAV Dükkan ile İstanbul ve Kemaliye KEMAV bürolarından 
satışa sunmuştur. 

Böylece plastik pet şişeler ve plastik alışveriş poşetlerinin 
kullanımı sonucu oluşan görsel ve çevresel kirliliğinin önlen-
mesi ve gereksiz plastik poşet kullanımının önüne geçilmesi 
hedeflenmektedir.

Konferans - Sempozyumlar ve Diğer Etkinlikler
Vakfımızın organizasyonlarında, Değerli üyemiz Prof. Dr. Ali 
Demirsoy tarafından 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 Bilim-
ler Meslek Yüksek Okulu bünyesinde bulunan Türkiye’nin ilk 
doğa müzesinin sergi içeriği her yıl gerçekleştirilen Doğa Oku-
lunun bulguları sonucunda her yıl daha da zenginleşmektedir. 





EKONOMİK KALKINMA VE 
İKTİSADİ İŞLETME KOMİTESİ

Sırat On Fırat yürüyüş köprüsü
Kemaliye’mizin en önemli doğal değerlerinden biri olan 
Karanlık Kanyonun üzerinde yapılması planlanan Sırat on 
Fırat Asma Yürüyüş Köprüsü ile ilgili çalışmalar tamamlanma 
aşamasındadır. Fikri öncülüğü Vakfımıza ait olan Sırat on Fırat 
Projesinin bölgemizin özgün doğasına ve ihtiyaçlarına uygun 
olarak yapılması yönündeki hassasiyetlerimiz ve katkılarımız 
ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde devam edecektir.

İktisadi İşletmeden Ürün Satışları
Yeniden tasarlanan web sitemizde vakfımız bünyesinde bulu-
nan yayınlarımız ile diğer ticari ürünlerin Vakıf yararına satışını 
gerçekleştirmek üzere ‘KEMAV Dükkan’ ismi ile bir bölüm 
açılmıştır. Bu bölümden İktisadi işletmede satışa sunulan ürün-
lerin şimdilik tanıtımı yapılmakta olup, ‘e-ticaret’kapsamında 
satış yapabilmek  üzere hazırlıklarımız devam etmektedir. 

Yöresel Ürünlerle İlgili Çalışmalar
Yerel kalkınmaya katkıda bulunacak olan ve ilçemizin yöre-
sel ve kültürel değerlerini yansıtan ürünlerin ticari değer 
kazanması için çalışmalarımıza cari dönemde de devam 
edilmiştir. Bu kapsamda özellikle dut, kocayemiş gibi diğer 
ticari değer taşıyan yöre ürünlerinin coğrafi işaret ibaresi ile 
tescillenmesi ve böylece  ilave katma değer oluşturulması he-
deflenmektedir.



Vakfımıza ait gayrimenkullerle ilgili 
harcamalar ve diğer gelişmeler
Değerli bağışcımız Sayın Fevzi Akfırat tarafından vakfedilen 
Şile evinin çatı onarımı ve diğer tadilatlarının yapılması ile ilgili 
kiracı tarafından vakfımıza iletilen talebin değerlendirilmesi 
sonucu onarım işinin zaruri olduğu anlaşılmıştır. Onarım 
ve tadilat işlemi için alınan tekliflerin değerlendirilmesi ve 
finansmanın kira gelirinden kısmen mahsup edilerek öden-
mesi sağlanmıştır. 

EMİTT fuarında Vakfımızca yapılan toplantıda kurucu mütev-
elli heyet üyemiz Ahmet Muhlis Cüher, sahibi olduğu Kemaliye 
İlçesi 105 ada ve 5 no’lu paftada yer alan taşınmazı ‘şartlı 
bağış’ yoluyla vakfımıza bağışlamak istediğini belirtmiştir. Bu 
taşınmaz üzerinde bağışçımızın şartları kapsamında yapılacak 
bir binanın temeli atıldığında ise 200.000.-TL maddi bağışta 
bulunacağını taahhüt etmiştir.Sayın Muhlis Cüher’e gönülden 
teşekkür ederiz. 
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