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Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfının Süreli Yayınıdır, parayla satılamaz.

Sevgili hemşerilerimiz, değerli Kemaliye dostları…

2020 yılı,  ondan önceki yıldan miras “Covid-19 Pandemisi ” nedeni-
yle deyim yerinde ise, senenin başından sonuna kadar, hayatımızın en 
sağlıksız, mutsuz yıllarından bir olarak tarihteki yerini aldı. Sevdikler-
imizi kaybettiğimiz, hastalandığımız, dostlarımıza, canlarımıza 
sarılamadığımız, tokalaşamadığımız, memleketimize dahi rahatça 
koşup gidemediğimiz, “bir nefes sıhhat” ın nasıl her şeyden daha 
değerli olduğunu iyice anlamamız gereken, belki bir kısmımızın da çok 
büyük bedellerle bunu anladığı bir yıl oldu…

�lk bültenimizde sizlerle paylaştığımız gibi, KEMAV 2020-2022 
Vizyonumuzdaki hedefler için, yeri geldi işimizden, ailemizden daha 
fazla zaman ayırıp, bu süreçte Pandemiye ilaveten kucağımız da 
bulduğumuz, cennetimizin bekasını tehdit eden illetleri de defetmek 
için çok yoğun çalıştık, Ankara’ya, sılaya defalarca gittik. 

Bu sene, sadece Covid musibeti ile değil,  cennetimize yönelen;
1-Kadıgölüne HES yapılmasına karşı,

2-Kemaliyemizin dağlarının, yaylalarının ipini koparana avlak olarak 
kullanıma açılmasının engellenmesi için,

3-Sularımızı, yaylalarımızı, dağlarımızı, arıcılığı, hayvancılığı yok ede-
cek, özünde Covid-19 Pandemisini fırsat bilip, post değiştirerek habire  

değişik bahanelerle memleketimize gelen, geleceğimize göz  
koyan hoyrat madenciliğe karşı hukuk dahil her platform da mücadele  
ediyoruz. 

4-Kemaliye merkez yerleşiminin karşısından geçecek “Kuzey-Güney 
bölünmüş yolu”  tünellerinden çıkacak malzemenin, gelişigüzel  
çevreye atılarak doğamızı bozmasının önüne geçilmelidir.  
Kemaliye merkez yerleşiminin Fırat kenarına, kablo hattı ile  
aktarılarak, paha biçilmez büyüklükte, çok amaçlı kullanılabilecek  
bir alan kazandırılması için belediyemizin karayolları ve müteahhit  
firma nezdindeki girişimlerini destekliyoruz.

5-Konut ihtiyacı olduğu için yapılacak 4. Etap TOK� lerin mimari  
dokumuza, tarihi evlerimize yakışacak görünümde olması için de  
vakfımızın görüşünü değişik platformlarda sizlerle paylaştık…

Tüm bu memleket sorunları ile ilgili olarak, Kemaliye’nin en büyük  
STK sı olmanın sorumluluk ve bilinci ile yerel yönetimimizle,  
mülki idaremizle de işbirliği içinde olarak, belaların def-i ve sorunların 
hal yoluna konması için mücadele ettik, edeceğiz!

Dr. Mustafa Ferudun Çelikmen
KEMAV Başkanı 

2021 
Umutlarımız...

Devamı Sayfa 2  >>>>>>
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KEMAV Yüksek �stişare Kurulu, Ali Coşkun bakanımızın başkanlığında 
müteaddit defalar toplantılar yapmış ve memleketimizin sorunlarına ko-
nuk uzman ve bilim insanlarının katkılarıyla çözüm önerileri oluşturmuş-
tur. Bu meyanda gerek KEMAV Y�K üyesi TMO GM Ahmet Güldal ın öncü 
girişimleri, gerekse Ankara da Bakanlarımızın ilgili kamu kurum ve kuru-
luşları nezdindeki çabaları sonrası, Kemaliye’mizin can damarı Kadıgölü 
kaynağımıza HES yapılması girişimi bertaraf edilmiştir.

KEMAV Y�K de alınan tavsiye kararları çerçevesinde, 7-11 Eylül haftası,  Be-
lediye Başkanımız Mehmet Karaman’ın Kemaliye den gelerek iştirakiyle, 
KEMAV Başkanı M. Ferudun Çelikmen ve KEMAV Muhasip üyesi Günhan 
Ünsal, Ankara da değerli Bakanlarımız  Ali Coşkun ve Hasan Basri Aktan 
ağabeylerimizin öncülüğünde, önceki dönem başkanımız �smail Yücel, 
TMO GM Ahmet Güldal ve yeni Kaymakamımız Emre Yeşilbaş  ile bir 
araya gelinmiştir. �lçemizin yukarda sıraladığımız sorunlarıyla ilgili olarak 
bizzat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve yüksek düzey kamu yöneticileri 
düzeyinde, ilgili kurumlara hazırlamış olduğumuz dosyalar ve sorunlarımız 
iletilmiştir. Bu girişimlerin sonucunda, izleyen haftalar da ilçemize ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarından heyetler gelmiş ve gelmekte olup ça-
balarımızın semeresini önümüzdeki süreçte alacağımıza inanıyoruz.

Cennetimizin güzelim Sarıçiçek ve Dutluca yaylalarının, ilçemizin av kom-
isyonunun itirazına rağmen, il av komisyonunca alınan karar doğrultusun-
da “Avlak” ilan edilmesine, vakfımız öncülüğün de, ilçemizin hemen tüm 
STK larınca Valiliğimize dilekçeler yazılarak itiraz edilmiştir. Gelen cevap-
ta, konunun “Resmi Gazete” de yayınlanmış olması hasebi ile fiiliyatının 
engellenemeyeceği iletilmiştir. KEMAV olarak geç haberdar olduğumuz bu 
sürecin önümüzdeki yıl ve sonraki yıllar da tekrarlanmaması, masum hay-
vancıklarımızın, “Kemaliyenin güzellerinin” katledilmesinin önüne geçilm-
esi için konunun her platform da takipçisi olacağız.

�lçemizi, sularımızı, canlılarımızı, özünde cennetimizin geleceğini tehdit 
eden hoyrat madencilikle ilgili hukuk dahil her platform da mücadele edi-
yoruz, etmeye devam edeceğiz. Bu konuda adli süreç devam etmektedir. 
Kemaliyeliler, bugüne kadar ülkemizin, milletimizin hayrına olan hiçbir 
şeye karşı durmamışlardır. Ama, geleceğini turizm de arayan, dişi ile tırnağı 
ile, eşsiz doğası ve köklü kültürüne sarılarak, 20 yılda, kaliteli turizmde 

�lçemizin sorunlarına çözüm üretmek ve memleketimizi tehdit eden 
musibetlerle mücadele için yerel yönetimiz ve mülki idaremizle 
birlikte daha yakın işbirliği amacıyla KEMAV bünyesinde “Yüksek 
�stişare Kurulu” oluşturuldu. Biri birinden değerli, aynı zaman da 
KEMAV mütevelli heyet üyesi de olan Kemaliye’nin vefalı evlatları 
bu sıkıntılı dönemde memleket sevdası ile Eğin’imiz için yüreklerini, 
emeklerini ortaya koymaktalar. 

Başkanlığını 58. Ve 59. Hükümetler de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
yapan Ali Coşkun ağabeyimizin yaptığı komitenin üyeleri;

 Hasan Basri Aktan
 56.Hükümet Ulaştırma Bakanı, 
 2002-2009 Maliye Bakanlığı Müsteşarı

 Ziya Aktaş
 56. Hükümet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 İsmail Yücel
 Sanayi ve Ticaret Bak. İç Ticaret GM, 
 Gümrük ve Ticaret B. Müsteşar Yardımcısı 2020

 Ahmet Güldal
 TMO Genel Müdürü 

 Ali Fuat Güven
 em. Bursa Valisi, Acıbadem Hastaneleri YK üyesi
 

 Fatma Akyüz
 Yargıtay Üyesi

 Emine Güler Elverici
 Yargıtay Üyesi

 Mehmet Karaman
 Kemaliye Belediye Başkanı

 Mustafa Haznedar
 önceki dönem Kemaliye Bel. Baş.

 Ali Demirsoy
 Bilim İnsanı

 Mehmet Ağrikli
 Sanayici, TEMSAD Yk.Bşk.Vk, İSO Meclis üyesi, 
 Msl.Kmt.Bşk, TOBB Mcl.Üyesi

 Lütfi Özgünaydın
 Gazeteci

 M. Ferudun Çelikmen
 KEMAV Başkanı

 Müştak Ağrikli
 KEMAV Başkan Yardımcısı

 Aytül Erdaloğlu
 KEMAV Genel Sekreteri

 Ayşe Karausta
 KEMAV Denetim Kurulu Üyesi
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KEMAV'dan haberler



çevre illeri bile kıskandıracak bir noktaya gelen Kemaliye için, hoy-
rat madencilik, şüphesiz, ülkemizin de, memleketimizin de hayrına 
değildir. Geri kalmış 3. Dünya ülkelerine çöreklenen doymak bilmez 
örneklerindeki gibi, hoyrat madenciliğin yeşili, ağacı, toprağı sıyırıp, 
üzerinde ot bitmeyecek yüzlerce metre derinliğinde, binlerce metre 
genişliğinde devasa taş çukurlar açmasına, yaşamın kaynağı billur 
suları yok etmesine, havayı, toprağı, suyu zehirli kimyasal atıklarla 
kirletmesine, yüz yıllardır yaşama zaten güç bela tutunarak sadece 
devletine bağlı “insan yetiştiren Kemaliye” ve Kemaliyelilerin vakfı 
KEMAV, bu beka sorununda da sonuna kadar mücadele edecektir. 

Ali Coşkun bakanımızın önerisi ile KEMAV la, yurt içi ve dışında 
yaşayan Kemaliyeli hemşerilerimiz arasında iletişimi sağlamak amacı 
ile, KEMAV elçisi olmayı kabul eden değerli Eğinlilerle  “KEMAV Tem-
silcileri” oluşturduk. Zamanla, öneri ve katılımlarınızla bu listenin 
daha da büyüyeceğine inanıyoruz.

KEMAV olarak, onca sıkıntıya karşın, 41. Kemaliye Kültür ve Doğa 
Sporları Şenliğimizi, Vilayetimizin himayesinde, Belediyemizle, Kay-
makamlığımızla işbirliği içinde, Covid-19 Pandemisi önlemlerini de 
gözeterek başarı ile gerçekleştirdik. �nşallah, şayet her şey bilim in-
sanlarının birçoğu tarafından öngörüldüğü gibi devam ederse, aşı, 
ilaç ve sürü bağışıklığının da yardımıyla Covid-19 Pandemi sürecini 
Mayıs gibi aşmış olacağız. Gelenekselleşen, ”Kemaliye Kültür ve Doğa 
Sporları Şenliklerimizin” 42. sini, 2021 de 1-4 Temmuz tarihlerin de 
gerçekleştirmeyi arzuluyoruz. Hasretle bu güzel mevsim de Kemali-
ye’miz de buluşabilmek ümidiyle, hepinize KEMAV Yönetim Kurulu 
adına saygı ve sevgilerimi sunarım.

Dr. Mustafa Ferudun Çelikmen
KEMAV Başkanı 
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İlker Turan AKOĞLU
BOLU   /   Öğr. Görevlisi

Sezer Yalçın UYGU
SAKARYA   /   Emekli Ziraat Müh

Mustafa EFENDİOĞLU
SİNOP   /   Tapu Müdürü

Tahsin SAKALLIOĞLU
SAMSUN   /   Maliyeci

Hasan KULELİ
ERZİNCAN   /   Öğretim Görevlisi

Rıfat ÇAMCIGİL
MALATYA   /   Emekli Öğretmen

Jale YÜZER
ANTALYA   /   Diş Hekimi

Seher DEMİREL
ESKİŞEHİR   /   Öğretmen

Sema ÖZEL
BURSA   /   Emekli

Güleray KURT
İZMİR   /   Emekli Öğretmen

İsmail SOMUNCU
YALOVA   /   Emekli Öğretmen

Tümay SOYBAY
EDİRNE   /   Em.Kaymakam/Bel.Baş

Osman ÖZİPEK
NİĞDE   /   Ziraat Teknikeri

Ayşe AĞRİKLİ
K.MARAŞ   /   Bankacı

Ömer EĞİNLİGİL
DÜZCE   /    San. Tic. İl Müdürü

Afif ATAMAN
VAN   /   Öğr. Görevlisi

Ali Volkan KAYA
TEKİRDAĞ   /   Doktor

Yaşar OFLAZER
KAYSERİ   /   Öğretmen

Fevzi Poyraz
MUĞLA   /   İş adamı 

Erhan AKIN
ELAZIĞ   /   Prof. Dr.

YURTİÇİ TEMSİLCİLERİ

Burhan ÖZGÜNAYDIN 
Amerika / New York    /    Reklam

Üstün GÖZLER
Almanya/Aachen    /    Emekli Gazeteci

Esra AKKAYA    
İngiltere/Londra    /    İngilizce Öğr.

Berna AKKAYA
İrlanda / Dublin    /    Öğrenci

Sevda ÇOKSAYGAN 
Almanya / Stuttgart    /    Bankacı

YURTDIŞI TEMSİLCİLERİ
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Eğin adı : Öz Türkçe olup Ermenice Agın, göze anlamındaki kelimelere 
benzetilmesi yanlış yorumlardan ibarettir. Eğin Türk lehçesinin Sibirya 
grubuna bağlı Yakut ya da Saha Türklerinin dili olan Yakutça başta  
olmak üzere bir çok Türk boyu lehçesiyle söylenmektedir. Eğin ilçesinde 
kullanılan Türkçe Kemaliye, �liç, Ağın ağzı olarak geçmektedir. (1)

Eğin: Öz Türkçede, cennet gibi bahçe ya da sırtta iki omuz arası anlam-
larına gelmektedir.

Türk lehçelerinde kelime sonuna sesli bir harf alındığında “i” harfi 
düşmekte bu sebeple eğin, “egnime” veya “egin” olarak da kullanıl-
maktadır.

Kul Nesimi, şiirinde; 
Ben melamet hırkasını kendim giydim eğnime, 
Bozulmaz Mevlânın yazdığı yazı,
Ar-u namus şişesini, taşa çaldım kime ne?
 
Yunus Emre;
Elinde asası hurma dalından,
Eğininde hırkası deve tüyünden

Yunus Emre’nin başka bir şiirinde; 
Bozulmaz Mevlânın yazdığı yazı, 
Eğnine biçerler şu kefen bezi
Giyeceğin hiç fikrine düşmez mi?

KEMALİYE İSMİNİN VERİLİŞİ:
Milli Mücadele’de Eğinlilerin gösterdiği yararlılık üzerine 
Atatürk’ün bizzat hazırladığı önerge 22 Ekim 1922 tarihin-
de TBMM’de kabul edilmiş, Atatürk; �sminiz Kemaliye olsun” 
demiştir.

Kayıtlara göre M.S. 4. Yüzyılda Bizans toprakları içerisinde kal-
an önemli merkez,M.S. 7. Yüzyılda Müslüman Arapların akınına 
uğramış, daha sonra Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya geçişiyle 
Türklerin egemenliği altına girmiş, Çelebi Mehmet döneminde 
Osmanlı vilayetlerine bağlanan beldeye Yavuz Sultan Selim 
büyük önem vermiştir.

SAYFA 4   /    SAYI 02    /    KEMAV BÜLTEN

Kemaliye
"Eğin"
Ali Coşkun
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EĞİN ZENGİNLİĞİ:
Eğin (Kemaliye), çağlar boyunca çeşitli kavimlere yurt olmuş, sayısız 
uygarlıklara beşiklik etmiş �pek Yolunda ki önemli ticaret merkezler-
indendir. Orta Asya Oğuz boylarına dayanan Eğin, gelenek-görenek 
yaşama biçimi ile bağımsız kültürü, mimarisi, sanatsal duyarlılığını ve 
dürüstlüğünü günümüze dek taşımıştır. Yıllarca kendine özgü fokloru, 
manileri ve müziği ile huzurlu olarak yaşayan Eğin halkı 18. yy orta-
larından itibaren geçim ve tahsil için gurbete göç etmiş, gurbet ile sılası 
arsında yıllarca mahsur kalmıştır.

Değerli Eğinliler;
Özellikle gurbetçi hemşehrilerimizin Eğin’e olan sevgisine ve hasret du-
ygularına diyecek söz yoktur. Ancak bu günlerde yakın ilginize, KEMAV 
çalışmalarına destek vermenize her zamankinden çok ihtiyaç duyul-
maktadır. 

Bir taraftan avlanma çılgınlığı, diğer taraftan Eğinimizi, köylerimizi, su 
kaynaklarımızı, doğal kaynaklarımızı yok edecek madencilerin altın ar-
ama saldırıları adeta Eğin’i tarihten silecek derecede tehlike arz etmek-
tedir. Oysaki Allah cc Kuranda “ O sizi yeryüzünden (topraktan) yarattı 
ve sizi yeryüzünün imarında görevlendirdi” buyurmaktadır(2)

Öyleyse inanç ve törelerimize göre ;
Eline: Devletine, iline, yörene
Beline: Ailene, soyuna
Diline: Türkçemize ve sözlerimize Eğinimize sahip çıkalım.

Sevgilerimle

Ali Coşkun

(1)Türk Dil Kurumu Yayın No: 630 Ankara 1966

(2)Hud Suresi 61
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Vakıf’tan

2020-2022 dönemin yeni  kollarından olan KEMAV Kadın ve Genç  
KEMAV ile “Artık daha güçlüyüz”.

Vakfımızın misyonu Kemaliye’de ekonomik, sosyal, kültürel etkinlikler 
ve doğa sporları  aktivitelerigerçekleştirerek Kemaliye’nin kalkınmasına 
katkı sağlamak, Kemaliye’nin özgün mimari yapılarını, özgün doğasını 
ve yaban hayatını korumaktır. KEMAV Kadın ve Genç KEMAV kolları,  
KEMAV Yüksek �stişare Kurulunun önermesiyle kurulmuştur. 

Doğa güzelliklerini, tarihi dokusunu ve kültürel değerlerini koruyan, 
özgün kent kimliğine sahip çıkan gençlerimiz ve kadınlarımızla birlikte 
vizyonumuzu gerçekleştirmek üzere büyükşehirlerde yaşayan ve ken-
timize hiç gitmemiş veya bağı zayıf olan gençleri ve kadınları Kemal-
iye’deki gençler ve kadınlarla bir araya getirerek projeler geliştirip uy-
gulamak üzere çalışmalara başlanmıştır. KEMAV Kadın ve Genç KEMAV 
dan sorumlu yönetim kurulu üyelerimiz Kadriye Ayda Ünal ile Aytül 
Erdaloğlu’dur. 

Oluşturulan çekirdek ekiple gerçekleştirilecek ilk toplantıda ise eklene-
bilecek yeni hedefler ele alınacak olup birlikte karar verilecektir. 
Kadınlarımızı ve gençlerimizi bekliyoruz.

KEMAV Kadın ve Genç KEMAV ile
“Artık daha güçlüyüz”



GENÇ KEMAVKEMAV KADIN
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Büyükşehirlerde yaşayan ihtisas sahibi Kemaliyeli kadın-
ların, çoğu Kemaliye’de yaşayan kadınlar ve bir kısmı Türki-
ye genelindeki Kemaliye kadınlara olmak üzere kendi alan-
larında eğitim vermeleri, rol model olmaları.

Görgü ve bilgi içeren, sürdürülebilirturizm ve ekonomiye 
katkısı olan büyükşehirlerdeki ve Kemaliye’deki kadınları  
bu konular çerçevesinde biraraya getirerek projeler üretme-
lerini sağlamak.

Ülke geneline yayılmış olan Kemaliyeli gençleri başta milli 
bayramlarda olmak üzere birçok farklı zamanda doğaet-
kinlikleri yapmak üzereKemaliye’de biraraya getirmek, be-
den ve ruh sağlıklarını korumak adına Kemaliye’nin eşsiz 
doğasında aktiviteler yapmaya yönlendirmek.

Vakfın bilinirliğini arttırmak ve çalışmalarını daha efektif 
bir şekilde duyurmak üzere gençleri sosyal medya ve web 
yönetimi konusuna angaje etmek.

Genç KEMAV ağı kurarak büyükşehir ve Kemaliye’deki 
gençlerin birbirini tanımasını sağlamak.

Lise ve üniversitede karşılaştıkları kulüpleri Kemaliyeli 
gençlere tanıtarak benzer kulüplerin Kemaliye’de kurul-
masına öncü olmak.
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Kemaliye (Eğin) ilçesi doğal güzelliği, endemik bitki örtüsü, doğal su 
kaynakları, Fırat/Karasu vadisindeki Kanyonu, özgün mimari yapısı ve 
folklor-kültür değerleri ile eşsiz özelliklere sahip Tarihi Kentler Birliği 
üyesi bir kenttir.

Kemaliye’nin 2000’li yıllarla birlikte kaderinin değiştiğini söyleyebil-
iriz. Bu değişimde büyük rol, ÇEKÜL Başkanı Prof. Dr. Metin SÖZEN 
Hocamızın Kemaliye’ye bakış açısı ve verdiği önem, dolayısıyla Çekül 
Gönüllüleri’nin amatör ruhla yöredeki çalışmaları; �TÜ, Yıldız Teknik 
ve Mimar Sinan Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin Eğin’deki 
atölye çalışmaları olmuştur. 

Elbette ki KEMAV’ın kuruluşu ile birlikte yöreye olan ilginin ve farkın-
dalığın artması, ilçe merkezi ve köylerin bir bütün olarak ayağa kaldırıl-
ması için planlı ve koordineli çalışmalar, Doğa Sporları Şenliklerinin ilgi 
odağı olmasıyla tanıtımın yıldan yıla ivme kazanması çok önemli bir 
gelişme sağlamıştır.

Prof. Dr. Ali DEM�RSOY Hocamızın bazı akademisyen meslektaşları 
ve öğrencileriyle birlikte yaptıkları doğaya ve çevreye yönelik bilimsel 
çalışmalar; Doğa Tarihi Müzesi’nin açılması, Karanlık Kanyon ve Kara-
su’da yapılan su ve macera sporlarının ulusal ve uluslararası düzeyde 
ilgi uyandırması da bu süreçte kayda değer önem taşımaktadır.
Keza ilçe merkezinin kentsel S�T kapsamına alınması, ilçedeki bu alanın 
koruma imar planının yürürlüğe konulması, Kültür ve Turizm Bakan-
lığı’nın kente olan ilgisini artırmış; özgün mimari özelliği olan evlerin 
“taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edildikten sonra her yıl artan bir 
ilgi ile restore edilerek kentsel bütünlüğün sağlanması da çok önemli 
kazanımlar olarak dikkat çekmektedir.  

Öte yandan, Kemaliye’deki eğitim kompleksinde iki yüksekokul açılıp 
eğitim-öğretim faaliyetinin başlaması, yüzlerce öğrencinin ilçeye gelm-
esi, öğrenci yurtlarının yapılıp hizmete açılmasıyla bu alanda önemli bir 
kazanım elde edilmiştir.

Bütün bu gelişmeler, bugün Kemaliye (Eğin)’i Yukarı Fırat Havzasında 
önemli bir turizm merkezi konumuna getirmiştir. Dolayısıyla turizm, 
ilçe esnafının önemli bir geçim ve kazanç kapısı olmaya başlamıştır. 
Yeni konaklama tesislerinin de devreye girmesi bu durumun güzel bir 
göstergesidir. 
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Kemaliye ve köylerinde Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu 
tarafından tescillenmiş; 37 dinsel eser (cami, kilise, medrese, türbe, 
mezarlık), 38 kültürel eser (köprü, çeşme, hamam), 12 anıtsal eser 
(arkeolojik sit, yerleşim alanı kalıntısı, kaya mezarlıkları), 3 doğal varlık 
(anıt ağaç), 1 idari yapı ve 213 sivil mimari örneği olmak üzere 304 adet 
kültür ve tabiat varlığı bulunmaktadır.

Kemaliye’nin başlıca yaylarından olan Sarıçiçek Yaylası, adını yaylada 
görülen sarı çiçeklerden almaktadır. Ortalama yükseltisi 1500 ila 1700 
metre olan Sarıçiçek Yaylası doğal su kayakları bakımından zengin olup; 
yüzün üzerinde endemik bitki türünü barındırmaktadır. Sarıçiçek yay-
lası tarihi �pek Yolu üzerinde olduğundan antik kalıntılara ve Sultan IV. 
Murat Han’ın 1630’lu yıllarda Revan ve Bağdat Seferinin güzergâhı old-
uğundan tarihi (Sultan Murat Caddesi) yol kalıntıları ve köprülere de 
sahiptir. Ayrıca, hayvancılık ve arıcılık yapılan Sarıçiçek yaylası peynir 
ve balıyla ünlüdür.

Kemaliye coğrafyası ile ilgili TÜB�TAK Projesi kapsamında yapılan çalış-
mada, farklı canlı gruplarına ait toplam 3104 takson teşhis edilmiştir. 
Bunların içerisinde endemik, nadir, hassas, ülkemiz için yeni kayıt, 
bölge için yeni kayıt ve hatta bilim dünyasına ilk kez tanıtılan türler 
bulunmaktadır. Bu bölgeye ilişkin biyoçeşitlilik çalışmaları, alansal olar-
ak küçük gibi görünen ancak zengin habitat çeşitliliğine sahip Kemali-
ye’nin önemini ortaya koymaktadır.

Kemaliye (Eğin) Dilli vadisi mevkiinde yer alan Türk dünyasına ilişkin 
yazılı iletişimin ilk adımları olarak kabul edilen kaya üstü tasvir ve 
damgalar, ilk 2004 yılında Eğinli filolog Dr. Abdullah ER’in çalışması ile 
ortaya çıkmıştır. Dilli vadisindeki kayalarda büyük bölümü Oğuz boy-
larına (Alayundlular, Salurlar vs.) ait damgalardan özellikle bağımsızlığı, 
özgürlüğü, kararlılığı, asaleti, cesareti sembolize eden dağ keçisi / tekesi 
ile güneş tasviri dikkati çekmektedir.

Bugün Kemaliye (Eğin) ve çevresi ciddi bir tehlike altındadır. Kemali-
ye’nin 30 km. uzağındaki �liç ilçesinde Anagold Madencilik Şirketi altın 
madeni işletmektedir. Şirketin almış olduğu ruhsat, tüm Kemaliye’nin 
çevresinde önemli bir bölgeyi kapsamaktadır. �şletmede ayrıştırıcı olar-
ak siyanür ve sülfirik asit kullanılmaktadır. Kullanılan bu zehirli mad-
deler Kemaliye ve tüm yukarı Fırat havzasını tehdit etmektedir. Zira 
söz konusu altın madeni arama ve işletme faaliyeti; Kemaliye ilçe yer-
leşim merkezi ve 60 köyünün su kaynaklarının menbaı ve tabiat güzel-
liklerinin bulunduğu Sarıçiçek Yaylası ve Subatan doğal kaynak alanı 
ile Salihli, Kabataş ve Munzur eteğindeki diğer Köylerimizin yaylaların-
da yürütüleceği için geniş bir alanı etkilemektedir. Söz konusu yaşam 
alanındaki Kozluk Çayı, Miran (Öşneden) Çayı, Barasor (Ziyaret) Çayı, 
Dilli Deresi, Venk Deresi, Kadıgölü, Koçan, Çohmar ve Kırkgöz başta 
olmak üzere tüm su kaynakları, işlenen topraklar, doğal yapı ve hava 
kirlilik tehdidi altında bulunduğundan bu bölgede yaşayan insanlar da 
ciddi hava, su ve toprak kirliliği ile karşı karşıya kalacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre “Herkes sağlıklı ve dengeli bir 
çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını 
korumak ve çevrenini kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların 
ödevidir.” Çevrenin korunması; insan ve diğer canlıların varlıklarını ve 
gelişmelerini sürdürmeleri için gerekli olan şartların bütünlüğü an-
lamındaki ekolojik dengenin muhafazası; havada, suda, toprakta olacak 
kirlilik ve bozulmanın önlenmesi yaşamsal ölçüde önemlidir. 

Mademki, çevrenin korunması ve çevrenin kirlenmesini önlemek ayırım 
yapmadan Devletin de ve vatandaşların da görevidir. Arazi ve kaynak 
kullanımı kararını veren, projeleri değerlendiren yetkili kuruluşlar da 
ekolojik dengenin bozulmaması konusunda gerekli hassasiyeti göster-
mek, alınacak tedbirleri bütünlük içerisinde değerlendirmek zorun-
dadırlar. �lgili kuruluşlar çevrenin kirlenmesi biryana, ihtimal dâhilinde 
olsa bile sahada gerekli önlemleri almak, kirlenmeyi durdurmak, etkis-
ini yok etmekle mükelleftirler. 

Çevrenin ve ekolojik dengenin aşırı ve yanlış kullanımı sonucu doğal 
dengenin bozulması, hayvan ve bitki türlerinin, özellikle insan soyunun 
tehlikeye sokulması Çevre Kanunu ile yasaklanmıştır. 

Sonuç olarak; işletilmekte olan Kemaliye Gözaydın Köyü demir madeni 
ile Ağıl, Dilli, Harmankaya, Salihli ve Kabataş Köyleri civarındaki altın 
madeni arama ve sondaj faaliyetlerinin çevreye olumsuz etkisi olacak; 
toprak, yeraltı suyu – içme suyu ve havayı kirletecek, canlı varlıklara 
zarar verecek ve insan sağlığını tehdit edecektir. 

Bu açık tehlikeyi dikkate alarak duyarlı olmalıyız. Algı oluşturmaya, 
ikna etmeye yönelik bir takım asılsız vaatlere kanmamalı, ülkemizdeki 
mevcut kötü uygulamaları gözden uzak tutmamalı ve çocuklarımızın 
geleceğini tehlikeye atmamalıyız. Ecdadımızdan bize intikal etmiş bu 
topraklara sahip çıkmalı ve bu emaneti koruyarak gelecek kuşaklara ak-
tarmalıyız. Bu manada ciddi bir sınavdan geçtiğimizi unutmadan görev 
ve sorumluluğumuzun bilincinde olmalıyız. Gurbette ve sılada yaşayan 
tüm Kemaliyelilerin güçlü bir dayanışma ile bu sorununda üstesinden 
geleceğine inanıyorum. 
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Doğa Sporları
ve Kemaliye

Türkiye'de en kapsamlısı

42.si 1-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan 
Uluslararası Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve 
Doğa Sporları Şenliği'ne tüm doğa dostlarını bekliyoruz.
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Kemaliye Erzincan’ın turizme açılan kapısı ve ülke turizminde yüksel-
en bir cazibe merkezi. Kemaliye’nin özgün kültürü ve olağanüstü doğal 
güzellikleri var. Karasu üzerinde dünyanın en yüksek asma yürüyüş 
köprüsü olarak planlanan Sırat on Fırat Asma Yürüyüş Köprüsü Pro-
je yapım işi tamamlandı, inşallah kısa bir süre sonra ihale aşamasına 
gelmek üzere. Sırat on Fırat, dünya çapında bir marka olacak ve bölge 
için büyük bir ekonomik potansiyel oluşturacak. Dünyanın bilinen en 
büyük ikinci kanyonu olan Karanlık Kanyon her geçen yıl çok daha fazla 
ilgi görüyor.
 
Karasu üzerinde düzenlenen tekne turlarının tadına doyum olmuy-
or. Başpınar Köprüsü yakınlarında yapılması planlanan setle birlikte 
tekne turları çok daha değerli hale gelecek. Karanlık Kanyon üzerinde 
gerçekleştirilen basejump atlayışları halen Türkiye’de ilk ve tek olma 
özelliği taşıyor. Eğin Gabanından Kemaliye’nin üzerine doğru yapılan 
wingsuit atlayışları bölge turizmine ayrı bir değer katıyor. Dağcılık, 
kano ve bisiklet gibi daha bir çok doğa sporu alanında sporseverler için 
özel bir yer olan Kemaliye önümüzdeki dönemde de kültür ve doğa 
turizmi ile gelişmeye devam edecek.

Özetle, Kemaliye’de her geçen yıl giderek büyüyen bir turizm ekonomisi 
oluşuyor. Bölgenin geleceği için cesaret veren bu gelişmeler elbette bir 
tesadüf değil.  Çok büyük emek var, işbirliği var ve destek var. KEMAV 
başta olmak üzere, Erzincan Milletvekillerimizin, Erzincan Valiliğimizin, 
Erzincan’ımızın tüm kamu ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarımızın, 
Kemaliye Kaymakamlığımızın, Belediye Başkanlığımızın, Kemaliye’nin 
tüm sivil toplum kuruluşlarının ve tüm Kemaliyelilerin büyük emekleri, 
destekleri var. Uluslararası Şenlikler, Karanlık Kanyon ve Sırat on Fırat 
gibi Dünya çapında iddialı markalar, şehri özgün kimliğine dönüştüren 
mimari dokuyu koruma ve yaşatma faaliyetleri, Karadeniz ve Akden-

iz’e bağlayacak karayolunun Dutluca Kemaliye bağlantısının yapımı, alt 
yapı çalışmaları ve çevre düzenlemeleri gibi daha bir çok faaliyeti son 
yirmi yılda el ele hep birlikte gerçekleştirdik.

Ancak, yörede altın arama faaliyetlerinin başlayacağının duyulması ile 
birlikte tüm bu güzellikleri korumak için bin bir fedakarlık yapan, sahip 
oldukları güzelliklerle gurur duyan Kemaliyelilerin ağız tadı bozuldu.

Bu duyumların ortaya çıkmasıyla birlikte Kemaliye Kültür ve Kalkınma 
Vakfı (KEMAV) bölgemizde Ankara’da ve �stanbul’da bir dizi istişare to-
plantıları düzenledi. Bu toplantıların ardından, Kemaliye’de altın mad-
eni arama faaliyetlerinin durdurulmasının, Kemaliyelilerin ortak talebi 
olduğu güçlü bir şekilde ifade edildi. Kemaliye’nin doğal güzellikler-
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Gönlümüzün 
Sultanı 
Kemaliye
�smail YÜCEL



ini, kültür nehri niteliğindeki Karasu/Fırat Nehrini, Sarıçiçek Yaylasını, 
Subatan Gölünü, Dilli Deresini, Kadıgölü ve içme suyu kaynaklarını 
korumak amacıyla, gerekli yasal her türlü mücadelenin kararlılıkla 
yürütülmesi kararı alındı.

Bir ülkenin yeraltı kaynakları o ülkenin en önemli zenginlikleridir, on-
ların meşru bir zeminde çevreye (su, hava toprak, bitki örtüsü) zarar 
vermeden değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması gerekir. Ke-
maliyeliler bu gerçeğin elbette farkındadır. Ancak bazen yer altı kay-
nakları ile yerin üstündeki zenginlikler arasında hayatın vazgeçilemez 
temel unsurları açısından mukayeseli değerlendirmeler yapılması 
gerekmektedir. Kemaliye’deki altın arama faaliyetleri için devlet ve 
siyaset mukayeseli bir değerlendirme yapabilir. Kemaliye’nin turizmle 
oluşturacağı gelir, altın madeninden elde edilecek gelirden çok daha 
fazla ve kalıcı olabilir.
Kemaliye geçtiğimiz son 20 yılda turizmde elde ettiği kazanımları kay-
betmek istemiyor. Bu süreçte hiç kimse "Altın arama faaliyetleri, altın 
işletme faaliyetleri turizme zarar vermez, turizmin gelişmesini engelle-
mez" gibi bilimsel olmayan söylemlerde bulunmamalıdır. Kemaliyeliler 
bu söylemi kendi akıllarına hakaret kabul etmektedir.
Kemaliye’nin mevcut insan kaynağı, sahip olduğu haklarını; hukuka 
uygun ve Devlete saygılı bir şekilde kararlılıkla sonuna kadar koruyabi-
lecek cesaret ve erişkinliktedir. 

Kemaliyelilerin nihai talebi, Kemaliye bölgesinin özellikle Karanlık 
Kanyon ve Sarıçiçek Yaylasını kapsayacak şekilde Özel Çevre Koruma 
Bölgesi ilan edilmesidir.

Yöremiz için büyük bir şans olarak gördüğüm ve 10 yıl onurla başkan-
lığını yaptığım KEMAV tüm imkanlarını kullanarak bu süreci yerel ve 
ulusal düzeyde oldukça iyi yönetiyor.  Dr.Ferudun Çelikmen başkan-
lığındaki KEMAV Yönetimi  Kemaliye’mizin karşı karşıya bulunduğu 
maden tehdidini bertaraf edebilmek için Kemaliye’nin ortak aklını 
harekete geçirerek çok verimli çalışmalar yapıyor. 

Bu mücadelenin çok zor olduğunu, kararlılık ve sabır gerektirdiğini 
unutmamalıyız. Yargıda ve ilgili kamu kurumları nezdinde yürütülen 
çalışmaların olumlu sonuçlarını alacağımıza yürekten inanıyorum.

Hepimiz için gerçek huzur ve mutluluk, ecdadımızın emanetlerini 
çocuklarımıza ve torunlarımıza teslim edebilmektir. 

Tüm kalbimle ve vicdanımla inanıyorum ki, Kemaliye’de yıllardır emek 
verdiğimiz ve büyük kazanımlar elde ettiğimiz turizmle gelecekte sağla-
nacak kamu yararı, söz konusu altın madeninin çıkarılması ve işletilm-
esi ile oluşacak kamu yararından çok daha fazladır.

Kemaliye’nin üzerindeki güzellikleri koruyacağız, geleceğimizi yine o 
eşsiz güzelliklerle birlikte inşa etmeye devam edeceğiz.

Kemaliye, kurulu olduğu cennet parçası içerisinde birçok doğal 
kaynağa ev sahipliği yapmaktadır. Her taraftan kaynayan buz 
gibi duru pınarlar, kıyısından akıp gitmekte olan nice kültüre 
beşik olmuş Fırat ve onun milyonlarca yılda oyarak bizlere 
hediye ettiği karanlık kanyon hemen yanı başımızda olanlar. 
Merkezden biraz başımızı kaldırınca, Dilli Deresi, Barasor Deresi, 
Subatan ve Sarıçiçek Yaylası bir çırpıda akla gelen bize sunulmuş 
mücevher kıymetinde hediyeler. Bu kaynakları paylaştığımız ya-
ban hayatı ve bitki türlerinin en nadide ve en güzel örnekleri de 
doğal çevremizin başköşesindedir. Dağ keçilerinin yavruları ile 
seke seke gelerek Fırat kıyısından su içmesini izlemenin değeri 
hiçbir şeyle ölçülmez. 
Yüzyıllar boyunca tüm kültürünü oturttuğu bu doğal çevre asla 
vaz geçemeyeceği ödün veremeyeceği en önemi varlığıdır. 
Kemaliye, doğal kaynaklarına karşı oluşacak tehditlere ve bu 
kaynakları kaybetme riskine karşı her zaman olduğundan daha 
duyarlı bir haldedir. Elbette bunun nedeni Kemaliye’yi çepeçevre 
saran maden tehdididir. Anlamış bulunuyoruz ki, Kemaliye’nin 
doğal kaynakları sadece yer üstünde bizlerin yiyip içtiği, ha-
vasını soluduğu ve gözümüzün gördüğünden ibaret değilmiş. 
Yer altındaki madene ulaşmak için yer üstünde ne varsa taru-
mar eden, tüm yaşam alanlarını yok eden madenciliğin Kemal-
iye’de değerli ne varsa ortadan kaldıracağı maden şirketlerinin 
hoyrat girişimlerinden açığa çıkmıştır.  
KEMAV Doğal kaynaklara maden şirketlerini tarafından zarar 
verilme riski ortaya çıktığı günden beri, Kemaliye merkez ve 
köyler ile bugüne kadar hiç olmadığı şekilde bir dayanışma içine 
girerek maden şirketlerinin çevreye vereceği zararların doğru al-
gılanması için büyük bir çalışma yürütmektedir. 
Maden tehdidinin doğal hayatına vereceği zararları doğru okuy-
an ve kendisine destek veren tüm Kemaliyelileri gönülden kut-
lamak gerekir. Kemaliyeliler her konuda olduğu gibi yine basiret-
lerini göstermişlerdir.
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Çevre Bilinci 
ve KEMAV
Müştak Ağrikli
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Yaşlandıkça önceliklerimizin ve beklentilerimizin değiştiği şüphe-
siz. Ama değişmeyen bir şey var ise o da geçmişte yaşadıklarımızın 
hatıralarda güzel kalması.  �şte Kemaliyegüzel olan o yer oldu her zam-
an, hatırladıkça yüzümüze bir tebessüm getiren, özlemle hatırlanan 
o yer. Çok şey değişti. Artık ne eşek sırtında seyahat ne beslediğimiz 
hayvanlar, ne tertemiz akan arklar, ne de bakımlı bahçeler kaldı. Dut 
toplanırdı,pekmez pestil yapılırdıdamlarda kurutulurdu…Loğu bilen 
çocuk kaldı mı? Yaz geceleri damda yatar, sabaha doğru üşümemek 
için yün yorgana sıkı sıkı sarılırdık. Derelere göl yapar ailemizden gizli 
yüzmeye giderdik. Bırakın yüzmeyi Fırat kenarına gitmek bile yasak-
tı. Asma köprülerden bir tane bile kalmadı. Bunların çoğu yok oldu 
sadece hafızalarımızda yaşıyor. Kabanlar bile yollarıyla beraber yok 
olmaya başlamış.

Bütün bunlar yetmezmiş gibi elimizde kalan geçmişin hatırası birkaç  
değeride maden gerekçesiyle yok etmeye çalışıyorlar. Biz hepimiz eski-
yi canlandırmaya çalışırken birileri  elde kalanları yok etmeye çalışıyor.

�şte bütün bu gerekçelerle var olanlarıyaşatmak, kaybetmiş olduk-
larımızı tekrar canlandırılmak için maden mücadelesinekatıldım. �s-
tanbul’dan korona tehlikesini de göze alıp,eylemin fikir babası sevgili 
Ferudun Çelikmen, benim büyük oğlum Serhan ve Erzincan’dan Ahmet 
Yılmaz ile uçakla önce Erzincan’a oradan da Kemaliye’ye, Çöpler Altın 
madeninin yöreye yapmış olduğu tahribatı gözlemleyerek gittik. Bir 
kez daha yörede olmak, tanıdık dostlarla karşılaşmak, yemeğini yem-
ek, suyunu içmek tarifsizdi. �stanbul’dan gelen köy dernek başkanları 

yöredeki muhtarlar ve duyarlı yüzlerce hemşerimizle beraber Ke-
mav’ın organize ettiği madene karşı çıplak ayak kitap okuma eylemine 
katıldık. Madene karşı çıplak ayak kitap okuma eylemihem uzun süre-
dir buluşmadığımız hem de sosyal medyadan tanıştığımız dostlarımı-
zlabeklediğimiz olgunlukta gerçekleşti. O gün etkinliğe katılan herk-
es farklılıklarını bir kenara bıraktı ve bir mesaj için bir oldu; “Madene 
HAYIR.” Yaptığımız eylemin basın ve sosyal medyada yer almasının 
mutluluğuyla �stanbul’a geri döndük.  Biz belki �stanbul’a döndük 
ancak biz ve bizim gibi birçok hemşerimizin ruhu hala Kemaliye’de 
yaşayan hemşerilerimizle birlikte. Mücadelemiz demokratik sınırlar 
içerisinde haklılığımızı ispat edene kadar devam edecek. 

Selamlarımla,

Günhan Ünsal

Kitap zamanı

Ayaklar çıplak
Zihinler
Kitaplarda...
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Şehitler Yolu
Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda vatan uğruna şahadet şerbetini  
içen aziz şehitlerimizin anısına Belediyemizle birlikte tesis edilen  
"Şehitler Yolu" açıldı.
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KEMAV TARAFINDAN YAPTIRILAN 
TÜRK�YEN�N �LK VE TEK V�A FERRATA PARKURLARI 
KEMAL�YE DE...

Kemaliye’deki ilk via ferrata parkuru 2008 yılında Karanlık Kanyon’da, 
Karasu Irmağı yatağından Taş Yolu’na doğru yapıldı ve 70 basamak-
tan oluşuyor. 2010’da yine Taş Yolu’ndan Sandık Köyü yönüne doğru 
ikinci parkur, KEMAV tarafından ilçeye kazandırılmış. 517 basamaktan 
oluşan üçüncü parkur sa şu an Türkiye’nin en büyük via ferreta parkuru. 
Tırmanmaya 1000 metrede başlıyor, sonunda 1700 metreye ulaşıyor-
sunuz. Birinci parkur B.A.S.E. jump, üçüncü parkur wing suit sporcuları 
için öncelikle düşünülerek yapıldı.Ancak yürüyüş ve tırmanış sporları 
tutkunları da , bu parkurları çok sevince tüm via ferrata ekipmanları 
KEMAV tarafından Kemaliye’ye getirildi ve doğa sporcularına hizmet 
vermeye başladı.Her yıl giderek daha fazla sporcu Kemaliye ye sırf bu 
tırmanış için geliyor.

�kinci parkur,tırmanışçıları Sandık köyü tarafından ihale aşamasında-
ki, dünyanın en uzun ve yüksek yaya asma köprüsü Sırat on Fırat 
köprüsü ne ulaştıracak. “Kemaliyemizin hemen sırtını yasladığı dağa 
yapılmış olan ülkemizin ilk ve tek en uzun via ferrata parkuru,doğa sev-
er gezginlerin,dağcıların,B.A.S.E. jump ve wing suit sporcularının favori 
yeri haline gelmiş durumda. Bu parkur vesilesi ile yine Kemaliyemizin 
sırtını yasladığı yamaçta “Şehitler Yolu” güzergahı olarak,yurt dışı ve 
içi,güvenlik operasyonlarında şahadet mertebesine eren aziz şehit-
lerimizin künyelerini  asıldığı fidanlarla ağaçlandırmaya başlanarak, 
Fırat Nehri ve Kemaliye manzaralı nefes kesen bir yürüyüş güzergâhı 
ilçemize kazandırılmıştır. Çok kısa sürede yapılan yolu sarıp sarmalay-
acak bitki örtüsü ve ağaçlandırma ile birlikte Kemaliye’ye gelenlerin 
ve yerleşik hemşerilerimizin sağlık için yürüyüş yapacakları, fotoğraf 
çektirecekleri seyir terasları ve piknik alanları ile insanımızın hizmetin-
de olacaktır.”

�kinci parkurun sonunda wing suit çıkışlarının olduğu noktaya,Ke-
maliyenin eski adı,”Egin” e atfen, “Cennete Açılan Kapı” ismi ver-
ildi.Zirvede bir acil durum kutusu, kutunun içerisinde de via ferrata 
çıkışını tamamlayanların imzalarını attıkları bir anı defteri konuldu. 
Yine aynı yerde acil durum yağmur örtüsü ve ilk yardım malzemeleri 
yerleştirildi.Bu noktadan sonra yani via ferrata parkuru bitiminin ar-
dından yaklaşık bir 200 metre yükseklikte bir eğimli yürüyüş parkuru 
bulunmakta. Bu parkur da yine 40 dakika civarında sürüyor. Ondan 
sonra varılan yüksek platoda istenirse uzun parkur yaparak, tarihi �pek 
Yolu güzergâhında su kaynaklarının da olduğu Eğin Gabanı’na (Gaban: 
Yüksek dağ geçidi) ulaşılıyor. Buradan aşağıya toplam dört -beş saatte 
tarih basamaklardan inerek Kemaliye’ye ulaşabilmekte

Via ferrata parkurunu bitiminden sonra yükselip, platoda eğer sağ 
tarafa gidilirse otantik merdivenlerden Cici Gabanı’na ulaşılıyor. 
Oradan da Kemaliye’ye toplam üç saatte dönebiliyorsunuz. Bu neden-
le olabildiğince erken saatte tırmanışa başlanmasını tavsiye ediyoruz 
ve tabii ki yanınıza iki litre civarında su ve atıştırmalık almanızı… Ayak 
bileğini koruyan bir bot giymeniz, sizi olası burkulmalara karşı koruy-
acaktır. Yine hava koşullarına göre ki içinde bulunduğumuz mevsimi 
düşünürsek yanınızda bir yağmurluk bulundurmanız iyi olacaktır.Tüm 
Kemaliyeliler 7 den 70 şe güvenle yapabilecekleri bu deneyimi yaşa-
maya,atalarımızın günde iki kez inip çıktıkları bu muhteşem coğrafyayı 
keşfe,mahzun yaylaları,Gabanları şenlendirmeye bekliyoruz

Kemaliye 
Via Ferrata

Türkiye'de ilk ve tek
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Kemaliyenin 
geleceği,
KEDOSK'lu
gençlerimiz



KEMAV Başkanı Dr. M. Ferudun Çelikmen ve YK üyesi Günhan Ün-
sal’ın katılımıyla, 2020 yılı Eylül ayında ve değerli Bakanlarımız Sayın 
Ali Coşkun ve Hasan Basri Aktan'ın  önderliğinde "koruma" başvuru-
larımıza yönelik Ankara’daki üst düzey ziyaret ve temasların sonuçları 
alınmaya başlandı. Bu kapsamda 12.11.2020-13.11.2020 tarihlerinde 
Çevre Bakanlığı Tabiat Varlığı Koruma Genel Müdürlüğü’nden 5 kişilik 
bir ekip ile Erzincan Çevre ve Şehircilik �l Müdürü ilçemizi ziyaret ettiler.

Kemaliye Belediye Başkanı Sn. Mehmet Karaman, belediye encümen 
üyesi Sn.Etem Kılıç, mütevelli heyet üyemiz ve turizmci/yerel rehber 
Sn. Şevket Gültekin, Binali Yıldırım Üniversitesi Hacı Ali Akın Meslek 
Yüksek Okulu öğretim görevlisi  Sn. Türkan Sarp ile KEMAV mütevelli 
heyet üyesi ve denetim kurulu üyemiz Sn. Ayşe Karausta gelen ekibe  
eşlik etmiştir.

�lk gün misafirler karşılandıktan sonra gece olmasına rağmen küçük 
bir şehir turu yaptırılarak Eğin Konağına gidilmiş ve Konak’ta Şevket 
Gültekin’in sunumuyla Kemaliye’mizin yer üstündeki güzellikleri  
kendilerine aktarılmıştır.

Sunum sonrasında yetkililer " Gece olmasına rağmen çok etkilendik, 
Kemaliye müthiş bir yer ve çok iyi korumuşsunuz” ifadesiyle hayran-
lığını dile getirmiştir.

Ertesi gün Şevket Gültekin ve Türkan Sarp tarafından Kemaliye’miz-
in ilçe merkezinin yanısıra korunması gereken alanlar dolaştırılmış ve 
misafirlerimiz saat 16:00 itibariyle ilçemizden ayrılmıştır.

Çevre Bakanlığı yetkililerince ilçemize yapılan bu ön tespit ziyareti kısa 
sürmesine rağmen Kemaliye’mizin tanıtılması ve koruma niyetimizin 
anlatılması bakımından oldukça faydalı geçmiştir.

Bakanlık yetkilileri Kemaliye’mizi daha detaylı ve yakından tanıtabil-
mek amacıyla 23 Nisan 2021 haftasında gerçekleştirilecek olan KE-
MAV mali genel kuruluna davet edilmiştir.

Maden tehdidini bertaraf etmek amacıyla yapılan çalışmalar hakkında  
siz değerli okurlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.
 
KEMAV
Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı

Tarihi "Koruma"
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Kemaliye’de gelir kaynaklarına 
alternatif çözümler
�lçenin ekonomisine katkı sağlamak ve gençlere alternatif istihdam 
imkanı sunmak üzere yöreye özgü göbek mantarının kültür mantar 
yetiştiriciliği çerçevesinde ekonomik kalkınma komitesi çalışmaları 
kapsamında ele alınmış, proje için KEMAV Konağının müştemilatında  
gerekli düzenlemeler yapılarak bu ay içerisinde deneme amaçlı üre-
time başlanacaktır. Geleceğin tarımda olduğunu söyleyen yönetim 
kurulu üyesi  Rıza Erman bizzat projeyi yürütmektedir. 
  
Özel arazisinde “Ceviz, badem, dut - Geleceğe Umut” sloganıyla örnek 
tarım çalışması da yürüten üyemizin tarım alanında yapılacak daha 
çok işin olduğunu söylemekte ve gençlerimizi tarıma şans vermeleri 
gerekliliğine vurgu yapmaktadır. 
  
Bir diğer çalışma da hayvancılık sektöründe göz doldurmaktadır. Doğa 
sporları şenliği vesilesi ile de gidilen Çanakçı köyü nde üyemiz Recep 
Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 4 girişimcinin, onursal başkanımızın da 
yüreklendirmesiyle hayvancılık alanında yatırım yaptığını, karşılığını 
aldığını ve girişimci sayısını yükseltmek istediğini ifade etmiştir. 2021 
yılında çalışmaları rapor şeklinde paylaşacağını duyuran üyemiz Recep 
Kılıç’ın salamura ve tulum peynir siparişlerine yetişmek mümkün ol-
madığını, “Doğa, tabi kaynaklar ve yerin üstü bizim – Topraklarımıza 
üretici kimliği ile sahip çıkalım doğa düşmanlarına geçit vermeyelim” 
diyerek alternatif çözüm ve hayatların mümkün olduğu bilgisini ilet-
miştir. 
 
Buna koşut olarak vakfımızın ekonomik kalkınma komitesiolarak, hem 
tarım ve hayvancılık alanlarında hem de diğer sektörlerde olası isti-
hdam yaratacak projelerin geliştirilmesi ile bu projelerde yararlana-
bileceği finansman kaynakları, devlet destek programları ve bölgede 
uygulanabilecek örneklerin takibi ve araştırmasıkomite üyemiz Bekir 
Taner Ateş tarafından takip edilmektedir. 
 

Kemaliyenin eşsiz konumu itibari ile gerek nehir gereksede göl 
sporları turizminden yararlanması, gençlerin spor yapmaya  
teşvik edilmesi amacıyla,Kemaliye belediyesi ile ortak Kemaliye 
Su Sporları Turizmi ve Tanıtımı Projesi KUDAKA ya sunuldu.
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KEMAV 
İSTANBUL MERKEZ

Dolap Cad. İskender Paşa Mah. 
No:1 Kat:2 Kıztaşı, 
Fatih, İstanbul

0 (212) 523 4354
0 (533) 551 0573
0 (212) 523 4355
bilgi@kemav.org.tr

Baskı: Bizim Matbaa   /   +90 (212) 280 38 50  /  bizimmatbaa.com.tr

KEMAV 
KEMALİYE TEMSİLCİLİĞİ

Dörtyolağzı Mah. Çarşı 
2. Sokak Cumhuriyet Cad. No:1 
Kemaliye, Erzincan

0 (535) 323 8707
bilgi.kemaliye@kemav.org.tr

KEMAV 
ANKARA TEMSİLCİLİĞİ

Kızılay Mah. 
Gazi Mustafa Kemal Bulv. 
Sümer 1 Sok. No:13 D:9
06420 Çankaya, Ankara

0 (0532) 457 2515
bilgi.ankara@kemav.org.tr

KEMAV ailesinde 
acı kayıplar
Vakfımız Aralık 2020 ayında iki değerli üyesini kaybetti. KEMAV 
kurucu mütevelli heyet üyesi, özgün mimariyi koruma ve yașat-
ma komitesinde vakfın kurulușundan itibaren sayısız hizmetlerde  
bulunmuș ve en önemlisi Kemaliye kentsel S�T kararında önemli 
katkılarda bulunan Mahmut Alikaya'yı kaybettik. Çok üzgünüz.
 
Yine KEMAV kurucu mütevelli heyet üyesi, hayırsever ișadamı  
Hamdi Ayangil'i kaybetmenin üzüntüsünü yașamaktayız. 

Her iki üyemize Allahtan rahmet KEMAV camiasına bașsağlığı  
dileriz.

Sarıçiçek yaylasının doğası ve florasını koruma 
amacıyla Sarıçiçek Doğa Koruma Derneği, SADOK 
kuruluyor. Yakın zamanda aktif hale gelecek yeni 
derneğimizin Kemaliye'ye hayırlı işler yapacağına 
eminiz.

Erzincan Valimiz Sayın Mehmet Makas'ı 
Zeytinburnu kaymakamlık makamında 
ziyaretimiz.


