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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.

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

Vakfımız; 2019 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 2019 yılında da, 
üyelerimizin ve Kemaliye’ye gönül veren değerli 
dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirilmiştir. 

2019 yılında 5 üyemiz vefat etmiştir. Her biri 
birbirinden değerli bu kurucu üyelerimizi her zaman 
minnet ve şükranla anacağız. Kendilerine Allah’tan 
rahmet dileriz.

CENAP RIFAT EKE
1933-2019

NURETTİN EKŞİOĞLU
1927-2019

MAHMUT EFEOĞLU
1937-2019

MEHMET TEVFİK ŞENEL
1948-2019

M. RECAİ ÇAKMAK
1928-2019

2019 YILINDA VEFAT EDEN 
MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİMİZ

SAYGIYLA ANIYORUZ 
MEKANLARI CENNET OLSUN



KOMİTELERİMİZ 
TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 

FAALİYETLER

Vakfımız tarafından 2019 yılında gerçekleştirilen 
faaliyetlerimizi Komitelerimizin görev alanları 

itibariyle bilgilerinize sunuyoruz.



SOSYAL VE SPORTİF 
ETKİNLİKLER KOMİTESİ 

EMİTT Fuarında,Erzincan Valisi, Kemaliye Kaymakamı, Ke-
maliye Belediyesi Başkanımızın katılımları ile Kemaliye’nin 
Sivil Toplum kuruluşları ile yöremizin sorunları ile çözüm 
yollarının görüşüldüğü bir toplantı düzenlemiştir. 
Toplantıda Vakfımızın destek verdiğive Kültür Bilin-
cini Geliştirme Vakfı’nın projesi olan “Kültür Karıncaları” 
çalışmasının Kemaliye’de uygulanması ile ilgili  tanıtım 
sunumugerçekleştirilmiştir. 

Erzincan Valiliği himayesinde, 09-10 Şubat 2019 tarihleri 
arasında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 
da katılımlarıyla gerçekleştirilen Erzincan Turizm ve Doğa 
Sporları Çalıştayı’na katılım sağlanmış ve Başkan Yardımcımız 
Dr. Mustafa FerudunÇelikmen tarafındanKaranlık Kanyon, 
Sıraton Fırat Köprü projesi ve KEMAV’ın faaliyetlerine ilişkin 
sunum yapılmıştır.

Vakfımız, ‘Erzincan’ın Turizme Açılan Kapısı Kemaliye’ 
sloganı ile 04-07 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya’da 
gerçekleştirilen Hestourex Dünya Sağlık, Spor ve Alter-
natif Turizm, Kongre ve Fuarına KUDAKA (Kuzeydoğu An-
adolu Kalkınma Ajansı) çatısı altında katılım sağlamıştır. 
Fuar kapsamında,Kemaliye’nin Yukarı Fırat Havzasında 
doğa sporları turizminin odak noktası haline gelebilmesi 

için, yöremizin sahip olduğu turizm kapasitesinin ulusal ve 
uluslararası düzeyde tanıtımı yapılmıştır. 

Erzincan Valiliği himayesinde “40. Uluslararası Erzincan  
Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenliği’29  
Haziran – 02 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş 
ve ilçemizin tanıtımına büyük katkı yapmıştır. Wingsuit/  
Basejump etkinliği kapsamında yerli ve yabancı sporcularnefes 
kesen atlayışlar gerçekleştirerek unutulmaz anlar yaşatmıştır. 
Şenlik kapsamında Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu  
konseri düzenlenmiştir. Çocuk atölye çalışmalarında  
Erzincan Üniversitesi resim iş öğretmenleri, çocuklarımızın 
yaratıcılığını geliştirmek üzere batik boya ile tişört tasarlama ve  
uçurtma yapımı çalışmaları gerçekleştirmiştir. Kendi alanlarında  
yetkin değerli hemşehrilerimiz, Lütfi Özgünaydın ve  
Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur, Kemaliye’de konfer-
ans vermişlerdir. Sportif yarışlar, sergiler, konserler, 
müzik şölenleri, çocuk atölyeleri, kültür gezileri başarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

Vakfımızın kuruluşundan itibaren her yıl sabit giderlerimi-
zin önemli bir bölümü şenlik sponsorlarımızdan sağlanan  
gelirlerden karşılanmaktadır. Bu yıl gerçekleştirilen şenlik  
vesilesiyle de vakfımıza maddi ve ayni destekler sağlanmıştır. 
Şenliklerimizi ve kentimizi her yönüyle tanıtabilmek 
amacıyla tanıtım filmi çekmek üzere MK Prodüksiyon ve 
fotoğraf sanatçısı Kaan Verdioğlu’ndan hizmet satın alınarak 
şenlikleri tüm yönleriyle video ve fotoğraflarla görüntülemesi 
sağlanmıştır. 

Hemşehrimiz Süleyman Demir drone ile elde ettiği  
görüntülerden bir tanıtım filmi hazırlayarak ilçemizin tanıtımına 
katkı sağlamıştır. Başbağlar katliamının 26 ıncı yıldönümü 
anma etkinliğine katılım sağlanarak, etkinliklerinyerel ve  
ulusal  basında geniş bir şekilde yer almasına yönelik 
çalışmalar yürütülmüştür. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
21 Ekim 1922 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Egin’imize  
Kemaliye isminin verilişinin 97ıncı yıldönümü nedeni ile,   
Ankara Kemaliye Kültür ve Kalkındırma Derneği 
(KEMALİYEDER)‘in öncülüğünde ve Vakfımızın katkılarıyla  
21 Ekim 2019 tarihinde Anıtkabir ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

05-11 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen  
“Erzincan Tanıtım Günleri”ne Vakfımız tarafından katkı 
sağlanmıştır.  Yaklaşık sekiz yıldır Sanayi ve Ticaret Eski 
Bakanımız  Sayın Ali Coşkun’un himayeleri ve Ankara  
Kemaliyeliler Platformu İstişare Toplantısı adıyla 
gerçekleştirilen toplantı bu yıl 30 Kasım 2019 tarihinde Ankara 
İller Bankası Sosyal tesislerinde KEMAV’ın ev sahipliğinde 
gerçekleştirilmiştir. Ana gündemi ilçemizdeki altın  
arama faaliyetleri olan toplantıda,  altın arama faaliyetleri ile  
ilgili çalışmalarda bulunmak üzere çevre, hukuk, bilim ve 
iletişimden oluşan dört çalışma komitesi oluşturulmuştur. 

Bu çalışma komiteleri ile 21 Aralık 2019 tarihinde ortak bir 
çalışma toplantısı düzenlenerek,  altın arama faaliyetlerine 
ilişkin bir eylem planı oluşturulmuştur.



ÖZGÜN MİMARİYİ 
KORUMA VE YAŞATMA KOMİTESİ

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

13 Temmuz 2017 tarihinde Sehlikgilin ev KEMAV Kültür Evi 
olarak hizmet vermek üzere satın alınıp vakfımız adına tescil 
edilmişti. 

2019 yılında sözkonusu Evin KEMAV Kemaliye (Eğin) Kül-
tür Evi’ne dönüştürülmesinin ilk aşaması olan restora-
syon ve tamir işleri başlamış ve halen devam etmektedir. 
Restorasyon harcamalarının 70.000 TL si Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından sağlanmış, 35.000 TL si ise Vakfımız 
tarafından karşılanacaktır. Bir sonraki aşamada ise iç 
tefrişatının amaca uygun bir şekilde düzenlenmesi ve gele-
neksel Eğin yaşamının, özgün kültürümüzün sergilenebileceği 
bir mekan oluşturulması hedeflenmektedir. Bu süreçte 
Vakfımıza desteğini hiçbir zaman esirgemeyen mimar Eray 
PARLAKKAYA’ya teşekkür ederiz. KEMAV ve Yıldız Teknik Üni-
versitesi tarafından yürütülen Proje Çalışmaları 

Vakfımız tarafından başlatılan ve Yıldız Teknik Üniversitesi 
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. Bu proje 
kapsamında mülkiyeti vakfımıza ait olan KEMAV Kemaliye 
Kültür Evinin çatısının sökülmesi, ulusal ve uluslararası ko-

ruma ilkeleri göz önünde bulundurularak özgün düz dam 
katmanlarının geliştirilerek özgün yapım sistemi ve malzeme 
ile uyumlu yeni çatı sisteminin uygulanması, bir yıl boyunca 
iklim şartları altında performansının/davranışının gözlemlen-
mesi için tüm proje süresince kullanımına izin verilmiştir.

Bu çerçevede ikinci alan çalışması 2019 yılında Haziran 
ve Temmuz ayında Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar esnasında Kemaliye 
damlarında kullanılan rıhtım taşlarının ülkenin başka bölge-
lerinde kullanılmadığı tespit edilmiştir. 

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

Kemaliye özgün mimari dokunun korunmasını sağlamak 
üzere alan yönetimi ve alan başkanlığının oluşturulmasına 
yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlileri dostlarımız, 
Kemaliye’nin UNESCO Kültür Mirası daimi listesine başvuruda 
bulunabilmesi için önbilgi almak  üzere Kültür Üniversitesi 
Dekanı Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu ile görüşerek  elde ettikleri 
bilgileriVakfımız ile paylaşmışlardır. Önümüzdeki süreçte 
bu alanda birçok başarısı bulunan Dr. Yaşagül Ekinci ile 
görüşmelerde bulunulacaktır.

Bu süreçte kentimize ve vakfımıza desteğini esirgemeyen 
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin değerli öğretim 
görevlilerine teşekkür ederiz.  ÇEKÜL ile özgün mimarimi-
zin korunması konusundaki işbirliğimiz devam etmektedir. 
Sağladığı koşulsuz destekler için ÇEKÜL’e teşekkür ederiz.
KEMAV’ın kuruluşundan bugüne kadar özverili ve değerli 

çalışmalarıyla özgün mimari dokunun korunması faaliyetler-
imize büyük katkı sağlayan Mütevelli Heyeti Üyemiz ve Yönetim 
Kurulu Eski Üyemiz Sayın Hilmi Balioğlu’na ile Mütevelli Heyeti 
Üyemiz Sayın Eray Parlakkaya’ya teşekkür ederiz.

İlçemizin özgün mimari dokusunun korunması ve yaşatılması, 
özgün mimari dokunun korunması için gerekli bilincin 
gelişmesineyönelik çalışmalarımız devam etmektedir, 
önümüzdeki dönemlerde de aynı anlayışla devam edecektir. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri ve Kemaliye Beledi-
yesinin gayretleriyle özgün bir kent olma hedefimize doğru 
önemli gelişmeler yaşanmaktadır.



YAYINCILIK VE FOLKLOR-KÜLTÜREL
ETKİNLİKLER KOMİTESİ 

Web sitemiz güncellendi
Vakfımızın web sitesi günümüzün ihtiyaçlarına cevap vere-
bilmek ve elektronik ortamda çalışmaları aktarabilmek üzere 
güncellenmiştir ve güncellenmeye devam etmektedir. 

Günümüzün iletişim aracı olan sosyal medya aracılığı ile 
duyurularımız daha geniş kitlelere ulaşmış olup kamuoyu 
bilgilendirilmiştir. Aynı araçlar kullanılarak vakfımızın kurum-
sal tanıtımına yönelik ve gerçekleştirilen projelerle ilgili bilg-
ilendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Kaybolan Kuzey - The Missing North kitabı
Çalışmalarına 2019 yılı başında başlanılan,Vakıf başkan 
yardımcımız Dr.M.FerudunÇelikmen tarafından hazırlanan ve 
TÜYAP tarafından bastırılan ‘Kaybolan Kuzey – The Missing 
North’ kitabı Vakfımıza gelir getirmesi amacıyla Dr. M.Ferudun 
Çelikmen tarafından vakfımıza bağışlanmıştır. Kitabımız vakıf 
merkezinde, Kemaliye bürosunda ve vakfın web sitesinde bu-
lunan ‘KEMAV Dükkan ‘da 200 TL bedellesatışa sunulmuştur. 
Bu önemli katkı için .M.Ferudun Çelikmen’e teşekkür ederiz.

Konferans – Sempozyumlar 
ve Çocuk Etkinlikleri
Vakfımızın kuruluş amaçları doğrultusunda her yıl Kemaliye 
‘de gerçekleştirilen eğitim konferansları çerçevesinde gen-
çlerimize kendi kişisel becerileri, tecrübe ve ilgi alanları 
çerçevesinde doğru meslek tercihinde bulunmalarında yol 
göstermek ve bilgilendirmek üzere 19 Nisan 2019 tarihinde 
“Doğru Meslek Seçimi” konulu konferans düzenlenmiştir. 
Başarılı geçen konferans 2020 yılında tekrar düzenlenecektir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkin-
likleri kapsamında;Vakfımız,Kaymakamlık,  Kemaliye İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğümüzün işbirliği ve Kemaliye Belediyemizin 
katkılarıyla 2. ‘Çocuklar Çiçektir ’Etkinliğigerçekleştirilmiştir. 
Kültürel Etkinlikler Komitesi Başkanımız Sn. Kadriye Ayda 
Ünal’ın üstün gayretleri vekoordinasyonunda yürütülen 
‘Çocuklar Çiçektir’ Projesi ile, Kemaliye’de sportif yarışmalar, 
zeka oyunları, çevre temizliği, liseli öğrencilerle ritim 
çalışması, eğitim konferansları, fidan dikimi gibibir dizi kül-
türel etkinlik gerçekleştirilmiştir.



DOĞAL YAŞAMI VE ÇEVREYİ 
KORUMA KOMİTESİ 

Ağaçlandırma Çalışmaları
Kemaliye’nin ağaçlandırılmasına katkı sağlamak üzere 
yürüttüğümüz çalışmalarımız 2019 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 bilincinin gelişmesine katkı sağlamak üzere 
çevre kirliliğine karşı kampanya başlatmıştır. KEDOSK üyeleri 
ile belli aralıklarla belli alanlarda çöp toplama etkinlikleri 
düzenlenmiştir. Ayrıca yönetim kurulu üyemiz Müştak Ağrikli 
tarafından KEDOSK’a malzeme bağışı yapılmıştır. 

Doğa Tarihi Müzesinde bilimsel gezinti
Hacettepe Üniversitesi ile Tübitak’ın ortak geliştirdiği ve  
KEMAV,  Kemaliye Kaymakamlığı, Kemaliye Belediyesi,  
Kemaliye Hacı Alı Akın Meslek Yüksek Okulu ile  
Kemaliye Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla 
Kemaliye’de ortaokul düzeyindeki öğrencilere  
yönelik yoğun bir doğa tanıtım programının ilk etabı 
gerçekleştirilmiştir. Değerli bilim adamı hemşehrimiz 

Prof. Dr. Ali Demirsoy ile birlikte Prof. Dr. Aydın Akbulut,  
Dr. Eşref Atabey, Uzman Haşim Altınözü, Araştırma görevlisi 
Arıkan’da oluşan akademik ekip, dört etaptan oluşan proje 
kapsamında, Kemaliye ilçesi sınırlarındaki toplam 123 orta-
okul öğrencisine, jeolojik ve biyolojik materyallerin ayrıntılı 
tanıtımı yapılmıştır. Prof.Dr.Ali Demirsoy’a, ekibine ve projede 
emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
 
Kemaliye ve yöresindeki 
altın arama faaliyetlerine yönelik çalışmalar
Son dönemde Kemaliye ve çevresinde içme suyu havzalarını 
ve doğal güzelliklerimizi tehdit ettiği değerlendirilen maden 
arama çalışmalarını kaygıyla ve dikkatle takip etmekteyiz.
KEMAV Yönetim Kurulumuzun kararı ile maden arama faali-
yetleri hakkında yerel temsilcilerle istişarelerde bulunmak 
ve yetkililerle görüşmek amacıyla  17 Ekim 2019 tarihinde 
Kemaliye’de bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya Başkan 
Yardımcımız Dr.Mustafa Ferudun Çelikmen ile Yönetim Ku-
rulu Üyemiz ve Doğal Yaşamı ve Çevreyi Koruma Komitesi 

Başkanımız Müştak Ağrikli’nin koordinasyonu ve katılımı ile 
gerçekleştirilmiştir. 30 Kasım 2019 tarihinde Kemav Ankara 
Kemaliye İstişare toplantısı düzenlenmiştir. Bu toplantıda, 
Kemaliye ve çevresini tehdit eden maden faaliyetleri ile il-
gili olası tehditlere karşısavunma oluşturmak üzere; çevre, 
hukuk, bilim ve iletişimden oluşan dört çalışma komitesi 
kurulmuştur. Çalışma komiteleri ile 21 Aralık 2019 tarihinde 
İstanbul’da ortak bir çalışma toplantısı gerçekleştirilmiş, 
komite çalışmalarının değerlendirilmesi ile bir eylem planı 
oluşturulmuştur.

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.



EKONOMİK KALKINMA VE 
İKTİSADİ İŞLETME KOMİTESİ

Sırat On Fırat Asma 
Yürüyüş Köprüsü Projesi tamamlandı
Sırat on Fırat Asma Yürüyüş Köprüsünün proje yapımı süreci 
tamamlanmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 
müşavirlik hizmeti alınan firmanın raporunu müteakip proje 
teslimi yapılacaktır.  Önümüzdeki süreçte gerekli ödeneğin 
tahsis edilmesini ve yapım ihalesinin gerçekleştirilmesini 
bekliyoruz.

İktisadi İşletmeden Ürün Satışları
Ürünlerimizi daha geniş bir kitleye pazarlamak üzere ürün 
sergi ve satış üniteleri yaptırılarak Kemaliye’de beş ayrı 
işletmede hizmete girmiştir. Böylece ürünlerimiz daha et-
kin bir şekilde pazarlanmaktadır. Sergi ve satış ünitelerim-
ize işyerlerinde yer veren değerli hemşehrilerimize Etem ve 
Zülfikar Kılıç Kardeşlere, Latif Yalçıner, Şevki, Sezai ve Selami 
Bozkurt Kardeşlere ve Faruk Sağçolak’a teşekkür ederiz. 

ATO Yönetim Kurulu Üyesi ve KEMAV Ankara Temsilci-
miz Fatih Çetinkaya’nın koordinasyonda gerçekleştirilen 
‘ATO Erzincan Seyahat Programı’ çerçevesinde Erzincan ve 
Kemaliye’de incelemelerde bulunulmuştur. Program, Erzin-
can ve Kemaliye’nin ticaret imkanlarının değerlendirmesi ve 
tanıtımı açısından katkı sağlamıştır.

KEMAV Yönetim Kurulu üyemiz ve İstanbul Ticaret Odası 
(İTO) Meclisi Üyesi Bekir Taner Ateş‘in koordinasyonunda 
gerçekleştirilen “İTO Erzincan Gezi Programı” çerçevesinde 
yaklaşık 40 İTO meclis üyesinden oluşan heyet ile Erzincan ve 
Kemaliye’ye incelemelerde bulunmuştur..Bu program da Er-
zincan ve Kemaliye’nin ticaret imkanlarının değerlendirmesi 
ve tanıtımı açısından katkı sağlamıştır.
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