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Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfının Süreli Yayınıdır, parayla satılamaz.

Büyük kentler, oralarda yaşamanın stresi, hava ve çevre kirliliği, her 
gün trafikte yitip giden saatler ve en sonunda da corona virüsünün 
neden olduğu salgın hastalık tehdidi ile sağlımızı, huzurumuzu bozar 
hale geldi. Birbirinden güzel yemyeşil vadilerin, derelerin, dağların 
oluşturduğu “cennet gibi güzel bahçe” Eğin… 

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
kendi adını verdiği Kemaliye…  

10 bin yıldan da önce, geç buzul çağında şekillenen bu eşsiz coğrafya, 
bağrına bastığı yüzlerce yöreye özgün canlısı ile Doğu Anadolu’nun 
bozkırlarının ortasında adeta bir vaha gibidir. Dağların arasındaki 
bu saklı cennet, bu topraklarda doğup gurbete giden ya da bu güzel-
likleri bir kez görüp de vurulan herkesin, günün birinde tekrar gelmeyi 
arzuladığı bir sığınaktır.

Kemaliye, büyük kentlerden kaçışın, şehirlerin sağlıksızlığına deva 
olacak ilaç gibi tertemiz havanın, suyun, toprağın olduğu, özünde 
gözlerden ırak, yolun sonundaki özlenesi bir son duraktır. Oksijen 
dolu irtifası, el değmemiş doğası, pırıl pırıl dereleri, buz gibi kaynak 
suları ile korunmalı, yeşiline, taşına, toprağına sahip çıkılmalıdır. 
KEMAV kurulduğu günden beri, bu muhteşem coğrafyayı memleket 
edinmiş ecdadın kültürel mirasına, eşsiz evlerine, doğasına sahip 
çıkmak için var gücü ile çalışmaktadır. Başta kültür ve doğa 
turizmi, yerli ve yabancı misafirlerin hoşnut ziyaretlerinin geliştireceği 
“bacasız sanayii”, bu güzelliklere sonsuz dek sahip çıkacak, koruyacak 
Kemaliyelilere mutlaka ekonomik katkı sağlayacaktır.

Türkiye’nin içerik olarak en zengin ve katılım olarak ta en büyük 
“Doğa Sporları Şenliği”nin 2020 yılında “41.sini“  maşallah diyerek 
gerçekleştireceğiz. Tüm Kültür ve Doğa sevdalılarını bu muhteşem 
coğrafyaya, Mevlana Celaleddin-i Rumi den Evliya Çelebiye, Büyük 
�skender den Sultan 4. Murat’a, Mareşal Kazım Karabekir’den Mareşal 
Von Moltke’ye, Jules Joseph Augustin Laurens den Fred Burnaby’ e 
birçok önemli tarihi şahsiyeti kendine hayran bırakan, 
bu “kültür kenti”ne bekliyoruz.

Kemaliye’ye ulaşmak için ister Kapadokya’dan geçen güzergahta, 
Sivas, Divriği üzerinden gelerek, 150 yılda bitirilen insan azminin 
abidesi “Taş Yolunu”, nefes kesen yamaçları delip geçen tünellerini 
takip edin, ister Doğu Karadeniz yaylalarından aşağı inip, Erzincan, 
Kemah güzergahından delişmen Fırat’ın dinlendiği “Karanlık Kanyon-
da”, suda kano ve botlarla salına salına ilerleyip “sessizliğin sesini” 
dinleyin. Her türlüsünde bu eşsiz coğrafyanın bitiminde, Güneş’in bile 
bazen zor ulaştığı Karanlık Kanyon’un aydınlandığı, yeşille yıkandığı 
bir küçük şehre, Kemaliye ye ulaşırsınız. Hepsi, sabah çıkılıp öğlen 
yemeğine kavuşulabilecek bu güzergahların buluşma yeri olan Kemal-
iye, aynı zamanda Kommanegene krallığının merkezi Nemrut’a giden 
yolun üzerinde yer almaktadır. Kemaliye’den sonra bir soluk Keban’da 
mola verip, geçerken Harput a merhaba diyebilirsiniz. Ardından 
Kapadokya’dan Nemrut’a yani, “Route Nemrut” da, çok farklı 
güzellikler sunan, tekrarını mutlak arzulayacağınız efsane bir yolculuk 
yapmış olacaksınız…

Dr.Mustafa Ferudun Çelikmen
KEMAV Başkanı 

İlk Sayı, 
ilk Merhaba...



KEMAV Doğa Sporları Klübü KEDOSK üyesi gençler, Belediyemizin 
“Kocayemiş aşılama ve çevre temizliği” kampanyasına destek verdiler

Belediyemiz, Erzincan Valiliği tarafından 
gönderilen maskeleri esnafımıza dağıtarak 
COVID-19 virüsüne karşı alınması gereken 
önlemler anlattı.

Ülkemizde yaşanan Korona Virüsü (COVID-19) salgını 
sebebiyle, ilçemizde önlemler almaya devam edildi. 
Tüm kamu kurumlarımız, ticari araçlar, mahalleler, 
sokak araları ve işletmelerin dezenfekte işlemleri yapıldı.

“SILA”dan

Hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacak…
Değerli dostlar, 

Dünya, üzerine yayılan insanoğlunun bulunduğu tüm 
ülkelere giren, sınıf, makam, zengin, fakir ayırt etmeksizin 
herkesi etkileyen, görünmez bir düşmanın işgali altında. 
Özellikle büyük kent yerleşimlerinde binlerce insan bu gözle 
görünmez musibet yüzünden yaşama veda ediyor. Bir sürü 
sağlık çalışanı hocalarımız, meslektaşlarımız bu amansız 
virüs nedenli hastalıktan dolayı aramızdan ayrıldılar. 
Yine kaybettiğimiz hemşerilerimiz oldu.

Şüphesiz bu salgında bir gün bitecek. Yıllardır Tıbbın ön 
cephesinde Acil Tıp ta çalışan, bugünlerde de deyim yerinde 
ise “çarpışan” bir hekim olarak sizden ricam, önümüzdeki 
1-2 ay yurt içi dahil seyahat etmeyin. LÜTFEN EVDE KALIN!
Havalar ısınınca Haziran başı gibi evde kalmaya maksimum 
uyulursa tablo düzelecek, inanın! Ama bu ateş sönse de yal-
nızca ülkemizde değil, tüm Dünyada artık hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak. Kemaliye gibi “sığınak”lar daha da kıymetlenecek. 
Önemli olan bu cennet köşelerde yaşamayı sürekli ve sürdüre-
bilir kılmak için birey bazında ve yönetimler nezdinde gerekli 
eğitim, sağlık, iş, aş gibi temel ihtiyaçların büyük kentleri 
aratmayacak ölçüde sağlanır olması! Büyük kentler de bizler 
sokağa çıkamazken, bağa, bahçeye, dere kenarlarına, dağlara 
çıkabilmenin keyfini, kıymetini tüm bu güzelliklerin tadını bilip 
de, bundan yoksun olanlar anlar ancak. 

KEMAV var gücüyle, Belediyemiz ile, Kaymakamlığımız ile, 
hayırsever büyüklerimizin destekleri ile Kemaliye’mizin, bu 
yeni Dünya da layık olduğu yere gelmesi, sahip olduğu güzel-
liklerin, nimetlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması 
için sizlerin de destek ve inancı ile çalışmaya devam edecek.

Covid 19'u ve tüm Dünyayı tutsak ettiği bu dönemi geçmişte, 
anılarımızda bırakarak,  güzel günlerde Kemaliye’mizde buluş-
mak üzere…

Saygı ve sevgilerimle

Dr.Mustafa Ferudun Çelikmen
KEMAV Başkanı 

KEMAV'ın Yeni Neferleri
Vakfımızın 11. Genel Kurulunu “1 Şubat 2020 de 
EMITT Turizm fuarında  TÜYAP Başkanı Sn Bülent Ünal'ın 
ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Yapılan seçimle yeni 
dönem için göreve gelen KEMAV’ın Yönetim ve Denetim 
Kurullarımızda görev alan Asil ve Yedek Üyelerimizi 
takdim ederiz. 

KEMAV YÖNET�M KURULU

1. Dr. M.Ferudun Çelikmen - Başkan

2. Müştak Ağrikli - Başkan yardımcısı

3. Aytül Erdaloğlu - Genel Sekreter 

4. Günhan Ünsal - Muhasip üye

5. Kadriye Ayda Ünal - Yönetim kurulu üyesi

6. Bekir Taner Ateş - Yönetim kurulu üyesi

7. Rıza Erman - Yönetim kurulu üyesi

YÖNET�M KURULU YEDEK ÜYELER�:

1. Ahmet Rıfat Yetkin

2. M. Tamer Aksoy

3. Etem Kılıç

4. Feray Köse

DENETLEME KURULU AS�L ÜYELER�:

1. Ayşe Karausta

2. Fatma Gedikoğlu

3. Ömer Kesginkılıç

DENETIM KURULU YEDEK ÜYELERI:

1. Hasan Şenel

2. Mehmet Ataman

KEMAV bundan önce olduğu gibi bundan sonra da 
ecdat mirası,cennet memleketimiz için, Kemaliye sevdalısı 
hemşehrilerimizle birlikte çalışmaya devam edecek. �lgili 
makamlarca kabul görür ve kamuoyumuz da desteklerse, 
Vakıf olarak bizlerde üzerimize ne düşerse yerine 
getirmeye hazırız.



Vakıf’tan

KEMAV Yönetimi, tüm Dünyayı etkileyen pandemi nedeni 
ile, kurucu başkanımız Hasan Basri Aktan ağabeyimiz 
ve �smail Yücel başkanımızında katılımıyla, genişletilmiş 
YK toplantısı yaptı. Mevcut durum nedeniyle telekonferans 
yöntemi ile gerçekleştirilen toplantının memleketimiz için 
hayırlara vesile olmasını dileriz.

“KEMAV Yönetim Kurulu,çok büyük bir ameliyat ve uzun 
bir nekahat dönemi geçiren, Kemaliyemizin gururu, 
hayırsever, değerli Hacı Ali Akın ağabeyimize geçmiş 
olsun ziyaretinde bulunduk.

KEMAV 
2020-2022 VİZYONU
        

Değerli Kemaliyeliler;

Bildiğiniz gibi, KEMAV Vakfımız kurulduğu 2003 yılından beri 
“Kemaliye (Eğin) ilçesi ve Köylerinin ekonomik, sosyal ve kültürel 
yönden gelişmesi ve kalkınmasına katkıda bulunmak üzere 
Kemaliyeliler arasında dayanışmayı sağlamak” için çalışmaktadır. 
Kurucu Başkanımız Hasan Basri Aktan ağabeyimizin ve ondan 
sonra 10 yıl bayrağı taşıyan �smail Yücel’in başkanlığında KEMAV 
yönetimi; başta tanıtım, turizm farkındalığı ve özgün mimarinin 
korunması olmak üzere birçok alanda sürekli ve sürdürülebilir pro-
jeler gerçekleştirmiş ve Kemaliye’nin bugünlere gelmesine önemli 
katkılarda bulunmuştur. Yeni KEMAV yönetimi de, devraldığı hiz-
met kervanını, önümüzdeki dönemde Sılada ve Gurbette yerleşik 
Hemşerilerimiz, Kaymakamlığımız, Belediyemiz, Muhtarlıklarımız, 
Derneklerimiz ve tüm Kemaliye sevdalıları ile birlikte yöremizin 
ve insanımızın mutluluğu, huzuru ve refahı için çalışmaya devam 
edecektir. 

Bu kapsamda, yeni KEMAV Yönetim Kurulu’nun yaptığı ilk to-
plantı sonrası, tüm Kemaliye sevdalıların katkılarına açık fikri ve 
fiili eylem planlarını sizlerle paylaşıyoruz. Bunların bir kısmı önce-
likle Kaymakamlığımız ve Belediyemizin uhdesindeki işler olup, 
ilgili makamlarca kabul görür ve kamuoyumuz da desteklerse, 
Vakıf olarak bizlerde üzerimize ne düşerse yerine getirmeye 
hazırız.

1- Temel ilkemiz: Başka Kemaliye yok! Memleketimizin kıymetini 
bileceğiz, nasıl eşsiz bir cennete sahip olduğumuz konusunda-
ki farkındalığı, Sılada ve Gurbette daha da güçlendireceğiz. Bu 
doğrultuda bilgilendirme ve bilinçlendirme amacıyla önce altı 
aylık sonra, ilgiye göre daha sık aralıklarla KEMAV Bülteni çıkara-
cağız.

2- �stanbul-Kars Turizm Treni mevcut işleyişi ile Kemaliye’ye 
ve ilçe turizm gelirlerine çok büyük katkı vermemektedir. Hatta 
1-2 saatlik bu ziyaretlerde, misafirler çoğunlukla ilçemizi doğru 

düzgün gezemeden, bir şey anlamadan, esnafa pek yarar sağlamadan, 
kendilerini Kemaliye’mizi görmüş sayıp “mutlaka görülecek yerler” 
listesinden çıkarmaktadırlar (Bizim tavsiyemiz üzerine bu yolla gelen 
arkadaşlarımızın hayal kırıklığı ifadeli geri dönüşlerden anlaşılmaktadır). 
Mutlaka bu misafirlerin daha uzun süreli ve konaklamalı ziyaretlerini 
sağlamak için, daha istasyonda iken, hatta Bağıştaş’a inmeden, başta 
internetten, iyi hazırlanmış Kemaliye sayfalarına link veren mesaj, SMS 
ile (TCDD ile görüşülerek bilet alanların cep telefon erişimi sağlanabilir. 
Kişisel verilerin korunması ile ilgili Kanunda bu tür turistik tanıtımlara 
yönelik kolaylaştırıcılar, uygulamalar var. Ayrıca transfer için giden 
minibüs kaptanlarımız, misafirlere el broşürü, kent rehberi dağıtarak bu 
amaca hizmet edilebilir.

3- KEMAV olarak, Kemaliye de üreterek, yetiştirerek, istihdama ve 
ekonomiye katkı yapacak tüm girişimlerin maddi ve manevi yanındayız. 
Projelerinizi getirin, ajanslardan, fonlardan kaynak bulalım, kooper-
atif benzeri oluşumları destekleyelim. Vakfımızın kurucu mütevelli 
heyeti üyesi, bakanımız Ali Coşkun ağabeyimizin mikro kredi projesi bu 
desteklerden biridir. 

4-Yanı başımızdaki Altın Madeni tehdidi konusunda halkımızı, insanımızı 
objektif kriterlerle bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Temel düsturumuz 
“�nsanı yaşat ki devlet yaşasın”dır. KEMAV’ın Bilim, Çevre, �letişim ve 
Hukuk Komitelerinin çalışmalarının sonucunda, bu ay içinde Ankara’da 
ilgili Bakanlıklar, resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulu-
narak, koruma kalkanları ile ilgili başvurularımızı yapacağız. Kemaliye 
doğası ve coğrafyasına yönelik tehditlere karşı, komite çalışmalarımızın 
ikinci aşamasına geçerek KEDD (Kemaliye Doğa Derneği)’i kurmayı 
hedefliyoruz. Özellikle sıladaki kardeşlerimizin ata ocağına yönelik hoyrat 
girişimlere müdahil olunabilmesi açısından bu yapıda yer almaları hayati 
önem arz etmektedir. 

5- Kemaliye ilçe merkezinin karşısından geçecek, şu an çalışmaları 
durmuş olan tünel yolun yapım aşamasında açığa çıkan kaya parçaları, 
çok basitçe düzenlenecek kablolu taşıma sistemi ile Kemaliye yerleşimi 
tarafına aktarılmalıdır. Mil tabaka kenara sıyrıldıktan sonra baraj üst 
kotunun da üzerindeki seviyede dolgu oluşturacak şekilde yığılarak, 
Çevlik gölünden Balkırı evlerine kadar olan alanda (soğuk hava depo-
sunun aşağısında kalan arazi), spor alanlarından cirit sahasına, parklardan 
yürüyüş parkuruna binlerce metrekarelik, bir daha sahip olunamayacak 
dümdüz bir saha ve Kemaliye’nin kent dokusunu, duvarlarını, tarihi bina 
ve yollarını tahrip eden ağır vasıta trafiğine de alternatif bir nehir kenarı 
yol güzergahı ilçeye kazandırılmış olur. Bu dolgu malzemesinin ulaşım 
maliyeti olmadan aktarımı, müteahhit firmanın da işine gelir ve tünel 
tahliye deliklerinden Fırat’a dökülmesi ile oluşacak çirkinliğin de önüne 
geçileceğinden en yararlı çözümdür. DS�’nin sorumluluğunda olan baraj 
gölü kıyı rejimi mevzuatı için makul gerekçelerle kamu yararı belirtilerek 
başvuru yapılırsa sonuç alınacağına inanıyoruz. Zira benzer uygulamalar 
ülkemizde birçok yerde var (�stanbul’da, Avrasya tüp geçidi ve Marmaray 
tünellerinden çıkan malzeme ile oluşturulan devasa Yenikapı ve Maltepe 
toplanma alanları gibi). Değerli belediye başkanımız Mehmet Karaman 
ve Belediye Meclisi üyelerimizin konuyu bu yönü ile de değerlendirece-
klerine ve gerekli girişimlerde bulunarak bu fırsatı kaçırmayacaklarına 
inanıyoruz.

6- Küresel iklim değişikliğinin en büyük nedenlerinden biri, sera etkisi 
oluşturarak yeryüzü ısısını arttıran, doğaya insan kaynaklı Karbon-
dioksit salınımıdır. Bu kötüye gidişatın en iyi ilacı da, Karbondioksiti 
tüm canlılar için gerekli, Dünyadaki yaşam için elzem olan oksijene 
dönüştüren bitkilerdir. KEMAV kurulduğu günden beri başta Uluslarar-
ası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği esnasında olmak üzere, her yıl ilçeye 
binlerce fidan getirerek başta Horozgözü, Kırkgöz gibi mesire yerleri 
olmak üzere, köylerden ilçe merkezine kadar birçok alanda ağaçlandırma 
çalışması başlatmıştır. �nşallah 2020 Nisan ayında bugüne kadarkilerin 
en büyüğünü, yeni bir ağaçlandırma kampanyasını başlatıyoruz. “Senin 
de bir fidanın olsun” Ağaçlar, çocuklar gibidir. �lk 5-10 sene özenle bakım 
ister. Yoksa eğitimini, sağlığını, beslenmesini üstlenmeden sahiplenilen 
evlatlar gibi, ağaçlarda serpilemez, büyüyemezler! Belediyemizle işbirliği 
içerisinde bu süreci de birlikte en güzel şekilde yürüteceğiz. Orman 
ağaçları yanında ıhlamur, ceviz, badem, dut, elma gibi ekonomik değeri 
olan fidanlarda dikeceğiz. KEMAV Yönetim Kurulu üyesi Rıza Erman, 
Ocak köyünde özellikle meyve verimi olan binlerce fidan yetiştirerek 
edindiği bilgi ve birikimleri ile bu projemize de öncülük edecektir. Çocuk-
larımızın ablası, öğretmeni Kadriye Ayda Ünal her yıl olduğu gibi bu yılda 
Vakfımızın gerçekleştireceği 23 Nisan Çocuk Şenliğinde gençlerimizle,  
orman ağaçlarının çocuklarını Kemaliye’nin sırtını yasladığı yamaçlara 
dikecekler. “Via Ferrata” parkuruna doğru yükselen ve ilerde ilçeyi “çığ, 

heyelan, taş düşmesi” gibi afetlerden koruyacak zig-zag yürüyüş 
yolunun ağaçlandırılması, memleketimize müthiş manzaralı yeni bir 
parkur kazandıracaktır. Ağaçlandırma etkinliğinin Köy Muhtarlıkları ve 
Köy Dernekleri ile işbirliği halinde her yıl Köylerde de başlatılmasını 
destekliyoruz. “Köyünde bir dikili ağacın olsun.”

7- Kemaliye Karanlık Kanyon olgusu, turizm değeri, sizin Vakfımızın, 
17 yıldır sürdürdüğü farkındalıkla ulusal ve uluslararası kamuoyunda 
bilinirlik kazanmıştır. Bu Doğa Harikası güzellik Sarıçiçek Yaylası ve 
Subatan ile bütünleşik olarak ilanihaye Özel Çevre Koruma Bölgesi 
(Milli Park) olarak taçlandırılmalıdır. Karasu ırmağının barajlar nedeni 
ile oluşan değişken su seviyesi özellikle nehirde tekne ile oluşan ve 
giderek popülerleşen turizmi olumsuz yönde etkilemektedir. Önlem 
olarak düşünülen, Fırat’ın önüne set, bent yapılması fikri, akarsu 
rejimini sonsuza dek değiştireceğinden sonuçları iyi düşünülmelidir. 
Oysaki günümüzde Avrupa’da Tuna, Elbe, Sen gibi Fırat benzeri 
nehirlerde, hatta Mısır’da Nil nehrinde, binlerce örneği bulunan 
“nehir kapağı” sistemi, balıklardan su samurlarına, teknelere nehirde 
hareketin devamlılığına imkân vereceğinden bu yöntem mutlaka 
değerlendirilmelidir. Bununla ilgili fırsat ise tünellerin devamında, 
Toybelen hizasında iki yakayı birleştirecek köprünün altına yapılacak 
köprü ile doğmuştur. Kemaliye’de olup da başka yöremizde olma-
yan her Turistik güzellik ilçeye değer katar. Nehir kapak sisteminden 
geçerek Keban’a doğru yapılacak yolculuklar yeni bir turizm olgusu 
oluşturacaktır. Her yeniliğe karşı oluşan tereddüt ve kaygı ile ilgili 
KEMAV, Avrupa’dan bilgi transferi ve örnekleme konusunda öncülük 
etmeye hazırdır.

8- Sırat on Fırat, Dünyanın en uzun ve yüksek yaya asama 
köprüsünün projesi bitmiş olup, şu ana Karayolları Genel Müdürlüğü 
tarafından görevlendirilen Kontrol firmasından gelecek rapor beklen-
mektedir. KEMAV, ilçemize müthiş değer katacağına tüm hemşehril-
erimizin inandığı bu projeyle ilgili olarak özellikle Ankara’daki Kemali-
ye sevdalısı üyelerimizin yakın takibi devam etmekte olup gelişmeleri 
sizlerle da paylaşacağız.

9- Geçtiğimiz aylarda Ankara’da yapılan Kemaliyeliler Platformu 
toplantısında kararlaştırıldığı üzere, Kemaliye ilçesinin özgün mimari 
yapısı ve yerleşim düzeni, doğal dokusu ve fauna ve florası ile en-
demik bitki örtüsü, kültür ve folklor değerleri, geleneksel el sanatları 
ile sahip olduğu kültür varlığı değerleri ve eko-sistemi, doğa sporları 
lokasyonu konumu ile bir bütün olarak kapsayan özellikleriyle “UN-
ESCO Dünya Kültür Mirası” listesine alınarak tescili için çalışmalar 
yapmaktayız. Bu konuda deneyimli akademisyenler, “Kemaliye’nin 
Karanlık Kanyon, doğal S�T alanı ve köyler ile kentin coğrafya 
özelliğinden yerleşimin eğilimi olması, topoğrafya ile yerleşimin 
oluşumu, coğrafyanın yapısı itibariyle yerleşim kararı alınmış olma 
özelliği gibi özgün değerlerin olması nedeniyle avantajlı olduğunu 
doğal miras ve kültürel miras başlığı ile başvuru gerçekleştirirse şansı 
olabileceğini belirtmektedirler. Bu konuda değerli hemşerilerimizin, 
Kemaliye Dostlarının ve Belediye Başkanımızın katkı ve desteklerini 
bekliyoruz.

Devamı Sayfa 6 >>>>>>



Memeli hayvanlardan çift tırnaklı hayvanlar takımından geviş 
getiren alt takımı içi boş boynuzlular familyasına ait, tıknaz 
gövdeli, boynu ve bacakları uzun, çevik bir hayvandır. Boynu-
zlar kafatasından dik olarak çıkıp uç kısmına doğru çengel gibi 
içe büküldüğü için çengel boynuzlu dağ keçisi denilmektedir.
 
Yılda bir kere yavrular. Her defasında (nisan ve mayısta) 
genellikle iki yavru verirler. Tırnaklarının altı kalın deri tab-
akası ile kaplı olduğu için sarp kayalıklarda rahatça hareket 
edebilmektedirler. Bulunduğu yerden 2-3 metre yukarı ve 6-7 
metre kadar ileriye atlayabilirler. Çok iyi bir koşucu, tırmanıcı 
ve gözlemcidirler. Çok iyi koku ve görme duyularına sahiptirl-
er. Hem erkek hem de dişilerinde boynuz bulunur. Boynuzları 
parlak, uzun ve geriye doğru çengel uçlu olup, göz çukurlarının 
üzerindedir. Boynuz uzunluğu ortalama çengele kadar 18-20 
cm, tamamı ise 25-30 cm kadardır. Erkeklerde boynuz daha 
uzun ve kalındır. 

Kendilerini düşmandan koruyabilecek (boynuz dışında) bir 
savunmaya sahip olmadıkları için çevrelerinde tırmanabilece-
kleri sarp kayalıkların olması tek kaçış yollarıdır. Genelde, sürü 
otlarken en az bir tane gözcü etrafı kontrol eder ve tehlike 
anında tiz ve keskin bir ıslık çalarak sürüyü uyarır. 

Bahar gelmiş 
Memleketimin dağlarına

Şevket Gültekin

Şevket Gültekin

Şevket Gültekin

Tamer Aksoy

Tamer Aksoy
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10- �lçemizde halen konut ihtiyacı olduğu belirtilmektedir. Ama 
Cumhurbaşkanımızca da birçok kez beyan edildiği gibi, artık dikey 
konutlar yerine 3-4 katlı yatay mimaride ısrar etmek gerekme-
ktedir. Kemaliye deprem bölgesindedir. Son Elazığ depreminin 
ardından okul binalarımızda tahliye gerçekleşmesi, bu konuda 
depremin uyarısını iyi değerlendirmek gerekliliğini bir kez daha 
ortaya koymuştur. Betonarme esneme özelliği olmadığından, bina 
ne kadar yüksekse, o an yıkılmasa da bir sarsıntının ardından diğer 
bir depreme “hasarlı” olarak girecektir. TOK�, gerekirse yeni arazi 
tahsis edilerek, mutlaka Kemaliye’nin dokusuna uyumlu, yatay 
mimariye esas alan, yüksek olmayan binalar yapmalıdır. Aksi du-
rumda geri dönüşü olmayan, yıllar sonra bile sebep olanların kötü 
anılmasına yol açacak yanlışlara düşülmüş olur.

11- Kırkgöz, eşsiz Kemaliye manzaralı bir doğa harikası, mesire 
yeri olup, Dünya’nın benzer güzelliklere sahip ülkelerindeki gibi 
daha fazla doğa ile barışık, su ve yeşille iç içe bir görünüme sahip 
olmalıdır. Bu kapsamda su gözelerinin olduğu ve halen piknik yeri 
olarak kullanılan sekiden aşağı yola kadar olan bölümün en az 18-
20 adet seki ile, gelişigüzel akan dere suyunun can vereceği meyve 
ağaçları, şelaleler, harklar ile örülmesi önerisinde bulunuyoruz. 
KEMAV konu ile ilgili her türlü alt yapıyı, bakım ve projelendirme 
çalışmasını üstlenmeye hazırdır.

12- Taşyolu, Kemaliyelilerin gerektiğinde nasıl müthiş bir 
dayanışma örneği sergileyebileceklerinin bir anıtıdır. �nsanımız, dut 
parasını, emekli maaşını vererek bu efsane projeye katkı vermiştir. 
Heyelan sonrası zarar gördüğü için kaldırılan, “Kemaliyeliler Taş 
Yolu” kahramanlarının isimlerinin yazılı olduğu bu levha, yenile-
nerek eski yerin yakınına, korunaklı bir konumda sabitlenmelidir. 
Bu vesileyle gelen giden her misafirin merak ettiği ”taş yolunun 
hikâyesi” de yine levha üzerinde tünelin ağzına yerleştirilmelidir. 
Birçoğu hayatta olmayan, hayırsever insanlarımıza vefa bunu 
gerektirir. KEMAV bu konuda da ne gerekirse yapmaya hazırdır.

13- KEMAV ilk kuruluş yıllarında olduğu gibi, 2020’de Kemaliye 
de uluslararası gençlik çalışma kampı düzenleyecek olup, başlıca 
Gabanların ve tarihi �pek yolu gibi, giderek rağbet gören yürüyüş 
parkurlarının onarımı konusunda çalışma yapmayı hedefleme-
ktedir. Kampa katılacak Kemaliyeli gençlerimizin �ngilizce alt 
yapılarının iyileştirilmesi Haziran ayına kadar hedeflenmekte, 
sonrasında ilgili ve gelişmeye açık gençlerimizin giderleri KEMAV 
tarafından karşılanarak �ngiltere, Fransa gibi ülkelere 1 aydan 1 
yıla kadar gönderilmeleri hedeflenmektedir.

KEMAV, gündelik hayat ve geçim telaşesinde bile yüreği “Eğin” 
için atan, Eğin’deki kardeşlerini düşünenlerin çalıştığı, ça-
baladığı bir “çatı” olma özelliğini sürdürecektir. Tüm Kemaliye 
sevdalılarının bu konudaki gayretlerimize katkılarını bekliyoruz. 
Vakfımız maddi-manevi ne kadar güçlü olursa paydaş olacağı, 
gerçekleştireceği projeler de o kadar çok ve büyük olur.

KEMAV’ın kasasından 1 kuruş çıkmadan bastırılan ve satış bede-
linin tamamı Vakfımıza kalacak “Kaybolan Kuzey” kitabı ile ilgili 
edinme bilgilerini genel istek üzerine paylaşıyorum;

Kuzey Kutbu’nun ve canlılarının muhteşem yaşam döngüleri, ama 
hüzünlü gidişat ve daha birçoğunu ilk kez duyacağınız gerçekler bu 
kitapta yer almaktadır.

KEMAV yararına satılmakta olan, 500 sayfalık, büyük boy Amer-
ikan ciltli “Kaybolan Kuzey” kitabını, KEMAV, Erzincan Kültür 
Merkezi, �stanbul-Fatih, �skenderpaşa Mah. Dolap Cad. No:1 Kat:2 
adresindeki Vakıf Merkezinden alabilir ya da 0 (212) 523 43 54/0 
veya 0536 726 47 70 bilgi@kemav.org.tr dan ödemeli isteyebilir-
siniz.

Değerli Kemaliyeli Hemşerilerimize ve KEMAV Mütevelli Heyeti 
Üyelerimize saygıyla duyururuz.

Dr. M. Ferudun ÇEL�KMEN
KEMAV Yönetim Kurulu Başkanı



Kemaliye Belediye Başkanlığ’nın kurumsal evsahipliğinde; 
Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfının (KEMAV) öncülüğü, 
Kemaliye Kaymakamlığı’nın destekleri ve Kemaliye Kültür ve 
Kalkındırma Derneklerimizin katkıları ile, bu yıl 40. düzenlenecek 
olan “Uluslararası Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa 
Sporları Şenliği”nde özgün bir kültür ve doğa ile buluşmak 
için kültür ve spor tutkunlarını Kemaliye’ye davet ediyoruz. 
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda şenlikler kapsamında 
doğa sporları etkinlikleri ile çeşitli kültür ve sanat sergileri, özgün 
Kemaliye Folklörü gösterileri ve Konserler gerçekleştirilecektir. 
Detaylı bilgi için lütfen www.kemav.org.tr ve festival facebook 
hesabını (facebook.com/KemaliyeSeniBekliyor) takip ediniz.  

Her yıl olduğu gibi bir kez daha tüm doğa ve kültür sevenleri 
Doğunun Saklı Cennetine bekliyoruz.

Kemaliye Belediye Başkanlığ’nın kurumsal evsahipliğinde; 
Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfının (KEMAV) öncülüğü, 
Kemaliye Kaymakamlığı’nın destekleri ve Kemaliye Kültür ve 
Kalkındırma Derneklerimizin katkıları ile, bu yıl 41. düzenlenecek 
olan “Uluslararası Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa 
Sporları Şenliği”nde özgün bir kültür ve doğa ile buluşmak 
için kültür ve spor tutkunlarını Kemaliye’ye davet ediyoruz. 
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda şenlikler kapsamında 
doğa sporları etkinlikleri ile çeşitli kültür ve sanat sergileri, özgün 
Kemaliye Folklörü gösterileri ve Konserler gerçekleştirilecektir. 
Detaylı bilgi için lütfen www.kemav.org.tr ve festival facebook 
hesabını (facebook.com/KemaliyeSeniBekliyor) takip ediniz.  

Her yıl olduğu gibi bir kez daha tüm doğa ve kültür sevenleri 
Doğunun Saklı Cennetine bekliyoruz.
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Şenlikler için 
geri sayım 
devam ediyor

Kemaliye’mizin doğal yaşamına vurgu yapmak ve farkın-
dalık yaratmak için hazırladığımız “Kemaliya’nin Güzelleri” 
temalı t-shirtlerimiz hazırlandı ve satışa hazır hale getirildi.
Kemav.org adresinden online olarak temin edebileceğiniz 
gibi Kemavirtibat ofislerinden de satın alabileceksiniz.

Ayrıca hazırlığı tamamlanan ve imalat aşamasında olan 
diğer ürünler, de en kısa zamanda sizlerle buluşturacağız.

“Kemaliye’nin 
Güzelleri” t-shirtleri 
satışa sunuldu.


