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BAŞKANDAN... 

 

Merhaba, 

Federasyonumuzun toplumumuzla, ulusal ve uluslararası 

kamuoyu ile iletişimini geliştirmek için Kasım ayı sonunda 

gerçekleştirdiğimiz Genel Kurulumuzu takiben dönemsel olarak 

elektronik bültenler ile sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Bu ilk 

sayımızda Aralık-Ocak Aylarına ilişkin gelişmeleri bilgilerinize 

sunacağız. Şubat ayından itibaren ise aylık olarak bültenlerimiz 

internet sitemiz, e-posta adresleriniz ve sosyal medya aracılığı 

ile sizlere ulaşacaktır. 

Genel Kurul sürecinde 2018 yılının Anadilimizin korunması ve 

Abhazya’nın bağımsızlık savaşı zaferinin 25. Yılı nedeni ile Abhazya Zaferi temalarına, 2019 Yılının ise 

Dönüş temasının canlandırılmasına odaklanması hedefimizi yeni dönem çalışma programımız ile 

toplumumuzla paylaşmıştık. Yeni dönemde gerek Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kurulu toplantılarında 

gerekse ilgili çalışma gruplarında hazırlıklara başlanmıştır. 

Anadilin korunması ve geliştirilmesi konusunda yeni döneme güzel gelişmeler ile başladık. 

Federasyonumuzun ve Kayseri Kafkas Derneğimizin girişimleri ile, Düzce Üniversitesi bünyesinde açılan ve 

geçen yıl ilk mezunlarını veren Çerkes Dili ve Edebiyatı bölümünün bir benzeri Kayseri Erciyes Üniversitesi 

bünyesinde Çerkes Dili ve Kültürü ismi ile açılmış ve Anavatandan gelen akademisyenlerimiz üniversite 

kadrolarında çalışmaya başlamışlardır. Gerek bu bölümlerin etkili şekilde çalışmaları gerekse ihtiyaç 

halinde başka üniversitelerde benzer bölümlerin açılması konusunda gayretlerimiz devam edecektir. 

Yine Federasyonumuzun girişimleri sonucu Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan Halk Eğitim 

Merkezlerinin, Bakanlık tarafından kabul edilen eğitim modülleri ile derneklerimizde düzenlenen Adigece 

ve Abazaca kurslarını desteklenmesi mümkün hale gelmiştir. Bu konuda dernek yönetimlerimizin gerekli 

duyarlılığı göstermesi benzer girişimlerimizin başarısı ve anadiline ilişkin talebimizin canlılığının göstergesi 

olması bakımından özellikle önem arz etmektedir. 

Federasyon internet sayfamızda ve sosyal medya hesaplarımızda anadilin daha yoğun kullanılması 

amacı ile Anadili Çalışma Grubu tarafından bu alandaki yetkin soydaşlarımızdan destek alınmıştır ve 

oluşturulan bir ekip ile anadilimizin kullanımının artırılması için çalışılmaktadır. Özellikle sosyal medya 

alanında daha fazla kişiye bu çalışmaların erişmesi adına destekleriniz bekliyoruz. 

Örgütlerimizin gerek yönetimlerinde gerek çalışmalarında kadın ve gençlik katılımının artırılmasına dönük 

son yıllarda gösterilen gayretler sonucu özellikle son dönemlerde gerçekleşen genel kurullardan çıkan 

yönetim kurulu listelerinde kadın ve genç temsilindeki artış geleceğimiz adına memnuniyet vericidir. 

Toplumsal varoluş mücadelemizi dernek ve federasyon binalarından evlere taşıma ve evleri de birer 

dernek şubesi haline getirebilme, evlerdeki ve diğer sosyal ortamlardaki sohbetlerin konuları arasına 

toplumsal konularımızın, sorunlarımızın, başarılarımızın, çalışmalarımızın ve fikirlerimizin de katılması adına 

bu dönüşümü başarmak zorundayız.  

Toplumumuzun tanıtılması, sorunlarına ve taleplerine ilişkin ulusal ve uluslararası kamuoyunda 

farkındalığın artırılması yönünde temaslarımız ve çalışmalarımız da devam etmektedir. Tüm siyasal ve 

sosyal kesimlerle, ulusal ve uluslararası tüm aktörlerle karşılıklı saygıya dayalı diyalog kurulmaktadır. Kendi 

kimliğimiz ile kamusal alanlarda daha görünür olmak adına girişimlerimiz sürmektedir. 
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Bu arada dünyada ve ülkemizde çeşitli sorunlar da yaşanmaktadır. Gerek küresel ölçekte yaşanan 

demokratik alandaki gerilemeler gerek toplumsal barış, huzur ve istikrarın sarsılması bizleri de çeşitli 

açılardan etkilemektedir. Bu sarsıntılı süreçlerin en kısa sürede aşılması ve demokratik toplumsal düzenin 

istikrarlı bir şekilde tekrar tesis edilmesi tüm insanlık alemi gibi bizim de arzumuzdur. 

Yıllardır devam eden, bölgemizi, ülkemizi ve özelde de başta Suriyeli Çerkesler olmak üzere 

toplumumuzu etkileyen Suriye krizi, ülkemizin ilgili güvenlik birimlerince alınan kararlar doğrultusunda 

başlatılan Afrin Operasyonu ile yeni bir boyut kazanmıştır. Bu operasyonun ilk günlerinde aslen Ankara 

Hacımuratlı köyünden soydaşımız Üsteğmen Oğuz Kaan Usta şehit düşmüştür. Genç kardeşimize bu 

vesile ile tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz. Sürekli temas halinde olduğumuz ailesinin acısını da tekrar 

paylaşıyor, kendilerine sabır diliyoruz. Aynı operasyon sürecinde roketli saldırıya uğrayan Reyhanlı 

ilçemizde yaşayan soydaşlarımıza destek için kurumsal olarak hazırlıklar yapılmıştır. Dileğimiz en kısa 

sürede en az acı ile bu krizin sona ermesidir. 

Yıllardır yakın işbirliği ve diyalog içerisinde olduğumuz Çerkes Kültür Evi Derneği, enerjik kadrosu ile 

toplumsal sorunlarımızın çözümüne ve varoluş mücadelemize omuz vermek ve yükümüzü paylaşmak 

üzere Federasyonumuza üye olmuştur. Başkan Ömer Çötok son Başkanlar Kurulu toplantımıza katılmış ve 

Federasyona katılıma ilişkin prosedürler de tamamlanmıştır. Kendilerine ve Çerkes Kültür Evi ailesine 

buradan bir daha “Hoşgeldiniz!” demekten ve sevincimizi toplumumuzla paylaşmaktan mutluluk 

duyuyoruz. 

Federasyonumuzda ve üye derneklerimizde 21 Şubat Dünya Anadili Günü ve 14 Mart Çerkes (Adige) Dil 

Günü programlarına ilişkin hazırlıklar devam etmektedir. Düzenlenecek programlara katkı ve katılımlarınızı 

bekliyoruz. 

Kentleşme ve küreselleşme ile hızlanan yokoluş sürecine karşı örgütlü mücadele bir zorunluluktur. 

Kurumlarımızı varlığınızla, fikirlerinizle ve yeri geldiğinde de yapıcı eleştirileriniz ile desteklemeniz, yükün ve 

sorumluluğun altında olan federasyon ve dernek yönetim kurulu üyelerimiz ile dayanışma içerisinde 

olmanız bizleri daha fazla çalışmak için motive edecektir. 

 

Birlikteysek güçlüyüz. 

 

Saygılarımla, 

Yaşar Aslankaya 

Genel Başkan 

  



 
 

KAFFED E-BÜLTEN                                                              ARALIK 2017 / SAYI 1 

 

 
3 

 

 “XABZE’ nin Dünü, Bugünü, Yarını” Paneli ve “Kitap Tanıtım Galası” 

Programı Yapıldı 

 “XABZE’ nin Dünü, Bugünü, Yarını” Paneli ve “Kitap Tanıtım Galası” 

Programı, İstanbul / Bahçelievler, Kocasinan Kültür Merkezinde 

gerçekleşti. Kokteyl eşliğinde yapılan resim sergisinden sonra salon 

programına geçildi.  

Programın açış konuşmasını KAFFED Genel Başkanı Yaşar 

ASLANKAYA yaparken, moderatörlüğünü Kuşha Doğan’ın yaptığı 

panele panelist olarak, Av. Rahmi TUNA, Hafıtse MUHAMED, 

Wuehute ALEKSANDR ve Günser ÖNER katıldı. 

 

 

 

ABD Büyükelçiliğinden KAFFED’e Ziyaret 

ABD Büyükelçiliği Dış Siyasi Gelişmeler Bölüm Şefi Jeffrey A. Hulse 

KAFFED’i ziyaret ederek iç ve dış gelişmeler hakkında KAFFED’in 

görüşlerini dinledi.  KAFFED Genel Başkanı Yaşar Aslankaya, 

Federasyonun tarihçesi ve Türkiye’deki Çerkeslerin demokratik 

talepleri hakkında bilgi verdi.  

KAFFED’in yoğun çalışmaları neticesinde Ortaöğretimde Adigece 

ve Abazaca anadil eğitiminin başladığını kaydeden Yaşar 

Aslankaya, Düzce Üniversitesi’nde açılan Çerkes Dili ve Edebiyatı 

Bölümü hakkında bilgi verdi.  

 

 

 

KAFFED Cumhurbaşkanlığı Programı Hazırlık Toplantısına Katıldı 

Bir süreden beri gündemde olan ve toplumumuzun katılımı ile 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılması planlanan etkinlik ile ilgili 6 

Aralık 2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yetkililer ile bir 

hazırlık toplantısı yapıldı.   

Gerek genel kurul sürecimizden kaynaklanan yoğunluk, gerek 

düzenlenecek etkinliğin içeriğine ve demokratik temsiliyetine ilişkin  

sorunlar konusunda yaşanan belirsizlikler nedeni ile daha önceki 

hazırlık komisyonu çalışmalarına KAFFED kurumsal olarak 

katılmamıştı.  

 

Devamını Oku 

Devamını Oku 

Devamını Oku 

Devamını Oku 

http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3378-%E2%80%9Cxabze%E2%80%99-nin-d%C3%BCn%C3%BC,-bug%C3%BCn%C3%BC,-yar%C4%B1n%C4%B1%E2%80%9D-paneli-ve-%E2%80%9Ckitap-tan%C4%B1t%C4%B1m-galas%C4%B1%E2%80%9D-program%C4%B1-yap%C4%B1ld%C4%B1.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3378-%E2%80%9Cxabze%E2%80%99-nin-d%C3%BCn%C3%BC,-bug%C3%BCn%C3%BC,-yar%C4%B1n%C4%B1%E2%80%9D-paneli-ve-%E2%80%9Ckitap-tan%C4%B1t%C4%B1m-galas%C4%B1%E2%80%9D-program%C4%B1-yap%C4%B1ld%C4%B1.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3380-abd-b%C3%BCy%C3%BCkel%C3%A7ili%C4%9Fi-kaffed%E2%80%99i-ziyaret-etti.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3383-kaffed-cumhurba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-program%C4%B1-haz%C4%B1rl%C4%B1k-toplant%C4%B1s%C4%B1na-kat%C4%B1ld%C4%B1.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3378-%E2%80%9Cxabze%E2%80%99-nin-d%C3%BCn%C3%BC,-bug%C3%BCn%C3%BC,-yar%C4%B1n%C4%B1%E2%80%9D-paneli-ve-%E2%80%9Ckitap-tan%C4%B1t%C4%B1m-galas%C4%B1%E2%80%9D-program%C4%B1-yap%C4%B1ld%C4%B1.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3380-abd-b%C3%BCy%C3%BCkel%C3%A7ili%C4%9Fi-kaffed%E2%80%99i-ziyaret-etti.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3378-%E2%80%9Cxabze%E2%80%99-nin-d%C3%BCn%C3%BC,-bug%C3%BCn%C3%BC,-yar%C4%B1n%C4%B1%E2%80%9D-paneli-ve-%E2%80%9Ckitap-tan%C4%B1t%C4%B1m-galas%C4%B1%E2%80%9D-program%C4%B1-yap%C4%B1ld%C4%B1.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3383-kaffed-cumhurba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-program%C4%B1-haz%C4%B1rl%C4%B1k-toplant%C4%B1s%C4%B1na-kat%C4%B1ld%C4%B1.html
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İnsan Hakları Güvenlik, Barış ve Huzurun Temelidir 

Dünyada demokrasi ve insan hakları alanında genel bir erozyon 

içinde olduğumuz ve toplumumuzun ve içinde yaşadığımız 

coğrafyalardaki komşularımızın bu gidişten önemli ölçüde olumsuz 

etkilendiği bir ortam ile karşı karşıyayız.  

Güvenlik-insan hakları ilişkisini yanlış kurgulayan ve insan haklarını 

güvenliğin en önemli teminatı olduğu halde güvenliğe tehdit olarak 

konumlandıran küresel bazı yaklaşımlar, hem yönetimlerde, hem de 

bazı antidemokratik toplumsal kesimlerde kendini daha fazla 

hissettirmektedir. 

 

 

Lata Trajedisi Unutulmadı 

14 Aralık Abhazya tarihinin en trajik günlerinden biri... 14 Aralık 

1992'de Kodor vadisindeki Lata köyünde mültecileri taşıyan 

helikopter Gürcistan birlikleri tarafından düşürülmüş, 35'i çocuk, 

diğerleri kadın ve yaşlılardan oluşan 85 kişi yanarak yaşamını 

kaybetmişti.   

Abhazya'yı işgal eden Gürcistan askerlerinin kuşatma altında 

tuttukları Tkuarçal şehrinde soğuk, hastalık ve açlıktan ölüm sınırına 

gelmiş sivillerin Gudauta'ya taşınması için Gürcistan'la kısa bir 

ateşkes anlaşması yapıldı. En zor durumda olan yaşlılar, hastalar, 

çocuklar ve hamile kadınlardan oluşan ilk grup 14 Aralık 1992 günü 

Rusya'dan sağlanan bir Mi-8 helikopteri ile Gudauta'ya gitmek üzere havalandı, ancak kalkıştan 20 dakika sonra 

Lata köyü üzerinde Gürcistan birliklerinin ateşiyle düşürüldü. 

 

 

 

Cumhurbaşkanlığı etkinliği hazırlık komisyonu toplandı 

 

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), Cumhurbaşkanlığında 

yapılması planlanan etkinliğe ilişkin hazırlık komisyonunun 4. 

toplantısına katıldı.  Manisa Milletvekili ve Akparti MKYK üyesi Murat 

Baybatur’un yönetimindeki toplantıya Kayseri Milletvekili Hülya 

Nergis ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile 

sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldılar. Çevre ve Şehircilik 

Bakanı Mehmet Özhaseki de toplantının kısa bir bölümüne iştirak 

ederek tartışmalı konularda bir çözüm bulunması konusunda 

mesaj verdi. 

 

 

Devamını Oku 

Devamını Oku 

Devamını Oku 

http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3384-insan-haklar%C4%B1-g%C3%BCvenlik,-bar%C4%B1%C5%9F-ve-huzurun-temelidir.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3385-lata-trajedisi-unutulmad%C4%B1.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3387-cumhurba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-toplant%C4%B1s%C4%B1-haz%C4%B1rl%C4%B1k-komisyonu-topland%C4%B1.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3387-cumhurba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-toplant%C4%B1s%C4%B1-haz%C4%B1rl%C4%B1k-komisyonu-topland%C4%B1.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3385-lata-trajedisi-unutulmad%C4%B1.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3384-insan-haklar%C4%B1-g%C3%BCvenlik,-bar%C4%B1%C5%9F-ve-huzurun-temelidir.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3387-cumhurba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-toplant%C4%B1s%C4%B1-haz%C4%B1rl%C4%B1k-komisyonu-topland%C4%B1.html


 
 

KAFFED E-BÜLTEN                                                              ARALIK 2017 / SAYI 1 

 

 
5 

 

Özel Salihli İlköğretim Okulunda Çerkes Kültürünün Tanıtımı 

Kafkas Dernekleri Federasyonu Salihli Temsilcisi  Bülent ÖRS,  

Çerkes Kültürünün tanımı amacıyla Özel Salihli İlköğretim Okulu  

tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. 

Etkinlikte sinevizyon eşliğinde tanıtım yapıldı. Sunumda; 

Çerkeslerin anavatanı, Çerkes Sürgünü, Salihlideki Çerkesler ve 

Köyleri, Khabze, Thamadelik, Kaşenlik ve Zexes, Ceuğ, Çerkes 

insanının değerleri  konusunda görsel ve sözel sunum yapıldı. 

 

 

Spartak Sohum Abhazya'ya Döndü 

Krasnodar'da bölge birincisi olan Abhazya'nın Spartak Sohum kız 

basketbol takımı Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Sakarya 

Kafkas Kültür Derneği tarafından Türkiye'ye davet edildi.  

Sakarya'da ağırladığımız misafirlerimiz Anadolu basketbol takımı, 

Erenler Güneş okulları takımı ve Özel Neva okulları basketbol 

takımı ile dostluk maçı oynadı.   

 

 

 

KAFFED Karlov'u Anma Programına Katıldı 

Geçen yıl düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Rusya'nın Ankara 

Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle anıldı. Törene Kafkas 

Dernekleri Federasyonu adına Genel Başkan Yaşar Aslankaya 

katıldı. 

Törene katılanlar, elçilik binası içindeki Karlov Anıtı'na çelenk ve 

karanfil bıraktı. 

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, törende yaptığı 

konuşmada, "Detaylarının açığa çıkarılmasına hala ihtiyaç 

duyulan hain saldırı, önde gelen seçkin diplomatımızı, güvenilir, 

çok saygı değer ve harika bir kişiliğe sahip iş arkadaşımızı bizden ayırdı." ifadelerini kullandı. 

 

 

  

Devamını Oku 

Devamını Oku 

Devamını Oku 

http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3390-%C3%B6zel-salihli-ilk%C3%B6%C4%9Fretim-okulunda-%C3%A7erkes-k%C3%BClt%C3%BCr%C3%BCn%C3%BCn-tan%C4%B1t%C4%B1m%C4%B1.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3393-spartak-sohum-abhazya-ya-d%C3%B6nd%C3%BC.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3394-kaffed-karlov-u-anma-program%C4%B1na-kat%C4%B1ld%C4%B1.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3394-kaffed-karlov-u-anma-program%C4%B1na-kat%C4%B1ld%C4%B1.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3393-spartak-sohum-abhazya-ya-d%C3%B6nd%C3%BC.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3390-%C3%B6zel-salihli-ilk%C3%B6%C4%9Fretim-okulunda-%C3%A7erkes-k%C3%BClt%C3%BCr%C3%BCn%C3%BCn-tan%C4%B1t%C4%B1m%C4%B1.html
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KAFFED Yönetim Kurulu Toplandı 

Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun (KAFFED) 26 Kasım 2017 

tarihinde yapılan 8. Olağan Genel Kurulunda seçilen KAFFED 

Yönetim Kurulu ilk toplantısını 24 Aralık 2017 Pazar günü Genel 

Başkan Yaşar ASLANKAYA Başkanlığında Federasyon Genel 

Merkezi’nde gerçekleştirdi. 

 Yönetim Kurulu toplantısında güncel konular görüşüldü, görev 

dağılımı yapıldı. 

 

 

 

Tsipine Aslan'ı Saygıyla Anıyoruz 

Aslan Tsipine, Kabardey Balkar Cumhuriyeti'nin önemli bir 

biliminsanıydı. Doktora tezini "Çerkeslerde Mit ve Epik 

Gelenekler" üzerine yapmıştı. Kabardey-Balkar Beşeri 

Araştırmalar Enstitüsü'nde Çerkes Folkloru Bölüm Başkanıydı, 

Uluslararası Adıge Akademisi üyesiydi. 

Çerkes folkloru konusunda en önemli araştırmacılardan biriydi. 

Geleneksel Çerkes kültürünün derlenmesi ve anlaşılmasına 

yönelik çok kapsamlı bilimsel çalışmaları bulunuyordu. 

 

 

Devamını Oku 

Devamını Oku 

http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3396-kaffed-y%C3%B6netim-kurulu-topland%C4%B1.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3097-tsipine-aslan-%C4%B1-sayg%C4%B1yla-an%C4%B1yoruz.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3097-tsipine-aslan-%C4%B1-sayg%C4%B1yla-an%C4%B1yoruz.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3396-kaffed-y%C3%B6netim-kurulu-topland%C4%B1.html
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KAFFED Mobil Ödeme Sistemimiz Devrede 

Federasyonumuz Kasım ayında yapılan Genel 

Kurul sonrası "Anadil", Zaferin 25. Yılı vesilesi ile 

"Abhazya" ve "Dönüş" odaklı çalışmalarına 

başlamıştır. 

Çalışmaların etkisinin arttırılabilmesi için 

desteğinize  ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüz 

yaşam koşullarında zaman darlığı nedeni ile 

alternatif ödeme kanalların tercih edilmesini göz 

önüne alarak “MOBİL ÖDEME” sistemini hayata 

geçiriyoruz. 

KAFFED'E NASIL MADDİ DESTEK VEREBİLİRİM? 

Kimliğimizin ve kültürümüzün yaşatılması ve 

gelecek kuşaklara aktarılması amacı ile 

Federasyonumuzun yürüttüğü çalışmalara siz de 

ortak olabilirsiniz. 

KAFFED'e desteğinizi artık “Mobil Ödeme” sistemimiz ile çok daha kolay bir şekilde verebilirsiniz. 

Mobil Ödeme sistemi cep telefonu üzerinden her ay faturanıza belirlediğiniz meblağın yansımasıyla KAFFED'in 

amaçlarına katkı sunabildiğiniz bir sistemdir. 

Mobil Ödeme ile düzenli olarak aylık ödemelerinizi gerçekleştirmek için, 

Cep telefonunuzdan kısa mesaj olarak, boşluk bırakmadan KAFFED5 yazıp (5 TL ile 70 TL arasında vermek istediğiniz 

destek miktarını yazarak) 8071’e gönderin. 

 

 

Çerkes Kültür Evi Genel Kurul Yaptı ve KAFFED'e Katılma Kararı Aldı 

 

İstanbul Beylikdüzü’de faaliyet gösteren Çerkes Kültür Evi Derneği 

hafta sonunda Genel Kurulu’nu yaparak yeni yönetimini seçti.  

Ömer Çötok’un başkanlığa seçildiği genel kurulda Ömür Angı, 

Mehmet Yetişkin, Şahin Canıdemir, Murat Aslanpay, Alaattin 

Sinan, Emine Çötok, Canan Doluel, Berat Uyar, Gökhan Sözal, 

Merve Baldan yönetim kurulu üyesi oldu. Çerkes Kültür Evi Genel 

Kurul’da kabul edilen önerge ile KAFFED’e katılma kararı aldı. 

 

 

 

Devamını Oku 

Devamını Oku 

http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3397-kaffed-mobil-%C3%B6deme-sistemimiz-devrede.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3398-%C3%A7erkes-k%C3%BClt%C3%BCr-evi-genel-kurulunu-yapt%C4%B1.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3397-kaffed-mobil-%C3%B6deme-sistemimiz-devrede.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3398-%C3%A7erkes-k%C3%BClt%C3%BCr-evi-genel-kurulunu-yapt%C4%B1.html


 
 

KAFFED E-BÜLTEN                 OCAK 2018 / SAYI 2 

 

 
8 

 

KAFFED Başkanlar Kurulu Ankara’da Yapıldı 

KAFFED Genel Kurulu’ndan sonra yapılan ilk toplantı Federasyon 

merkezinde 13 Ocak tarihinde yapıldı.  

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen toplantıda gelecek 2 yıllık 

sürece ilişkin genel değerlendirmeler yapılarak, Anadil ve 

Abhazya Zafer’inin 25. Yıl dönümü dolayısıyla ilan edilen Zafer 

etkinliklerine ilişkin projeler görüşüldü. 

21 Şubat Dünya Anadil Günü ve 14 Mart Adige Dil Günü’ne ilişkin 

projelerin hayata geçirilmesi amacıyla yeni çalışma grupları 

oluşturularak start verildi. Dernek Başkanlarımız kendi 

derneklerinde anadil ile ilgili yaptıkları çalışmaları anlattılar. 

 

 

KAFFED Yönetim Kurulu Toplantısı 

Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu 14 Ocak 2018 

tarihinde Federasyon Genel Merkezi’nde toplandı. 

KAFFED bünyesinde çalışmak isteyen Çeçen Çalışma Grubu, 

çalışma programları ve yönetmeliklerini yönetime sundu. Karşılıklı 

görüş alış verişinden sonra Çeçen Çalışma Grubu ile yönetmeliği 

yenilenen Kabardey Çalışma Grubu’nun yönetmeliği kabul 

edildi.  

Abhazya Çalışma Grubu yönetim kurulunu ziyaret ederek 

kuruluşlarından bugüne yapılan çalışmaları ve Abhazya’nın 

kuruluşunun 25. Yılı dolayısıyla planlanan projeleri aktardılar. 

 

 

 

Türkiye-Rusya-Abhazya İlişkileri Çalıştayı Yapıldı 

Türkiye-Rusya-Abhazya ilişkilerini konu alan çalıştay 26 Ocak günü 

Kafkas Dernekleri Federasyonu’nda yapıldı.  

Yeni çalışma döneminde Kaffed bünyesinde oluşturulan Kafkasya 

Stratejik Araştırmalar Merkezi (Kafsam) tarafından düzenlenen 

çalıştaya konuşmacı olarak Prof.Dr. Mitat Çelikpala (Kadir Has 

Üniversitesi), Prof.Dr. Atilla Eralp (ODTÜ) ve Hasan Kanbolat 

(Ankara Politikalar Merkezi Başkanı) katıldı. Konuşmacılardan 

Prof.Dr. Oktay Tanrısever (ODTÜ) rahatsızlığı nedeniyle çalıştaya 

katılamadı. 

 

Devamını Oku 

Devamını Oku 

Devamını Oku 

http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3401-kaffed-ba%C5%9Fkanlar-kurulu-ankara%E2%80%99da-yap%C4%B1ld%C4%B1.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3402-kaffed-y%C3%B6netim-kurulu-toplant%C4%B1s%C4%B1.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3415-t%C3%BCrkiye-rusya-abhazya-ili%C5%9Fkileri-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Ftay%C4%B1-yap%C4%B1ld%C4%B1.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3402-kaffed-y%C3%B6netim-kurulu-toplant%C4%B1s%C4%B1.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3401-kaffed-ba%C5%9Fkanlar-kurulu-ankara%E2%80%99da-yap%C4%B1ld%C4%B1.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3415-t%C3%BCrkiye-rusya-abhazya-ili%C5%9Fkileri-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Ftay%C4%B1-yap%C4%B1ld%C4%B1.html
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Halk Eğitim Bünyesinde İlk Adıgece Kurs Düzce’de Açıldı 

Bilindiği üzere KAFFED olarak uzun zamandır Hayatboyu Öğrenim 

Genel Müdürlüğü üzerinden Halk Eğitim Merkezlerinde Adıgece 

ve Abazaca dil kursu açılabilmesi için çalışmalar yapmaktaydık. 

Hazırladığımız modüller kabul edilmiş ve Hayat Boyu Öğrenim 

Genel Müdürlüğünün sayfasında yayınlanmış, halk eğitimlerde 

anadilde kursların önü açılmıştı. 

İlk kurs haberi Düzce’den geldi. 

 

 

Saadet Partisi'nden KAFFED'e Ziyaret 

Teşkilat Başkanı Mesut Doğan, STK ve Halkla İlişkiler Başkanı Birol 

Aydın ve Genel  İdare Kurulu Üyesi Muammer Bilgiç’ten oluşan 

Saadet Partisi heyeti  Kafkas Dernekleri Federasoynu’nu 

(KAFFED)  ziyaret etti. 

KAFFED Başkanı Yaşar Aslankaya tarafından kabul edilen heyet 

ile Çerkeslerin sorunlarına  ve çözüm önerilerine ilişkin görüş alış 

verişinde bulunuldu. 

Bir ilk temas mahiyetindeki görüşmede Saadet Partisi heyeti, 

kurumsal temasları sürdürme konusundaki arzusunu dile getirdi. 

Genel Başkanlar arası bir temasın en kısa zamanda 

gerçekleştirilmesi konusunda çalışacaklarını belirttiler.  

 

 

KAFFED Güney Marmara Bölge Toplantısı Yapıldı 

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Güney Marmara 

Dernekleri bölge toplantısı 28 Ocak Pazar günü İnegöl'de 

yapıldı. 

Toplantıya Bursa Çerkes Derneği, Balıkesir Çerkes Adıge Kültür 

Derneği, Kemalpaşa Kafkas Kültür Derneği, Susurluk Kafkas 

Kültür Derneği,  Gönen Kafkas Kültür Derneği, İnegöl Çerkes 

Adıge Kültür Derneği, Yalova Çerkes Birliği, Bandırma Kafkas 

Kültür Derneği katıldı. 

Bölgede yapılan Anadil çalışmalarının değerlendirildiği 

toplantıda çalışmalara yaz sezonunda da devam edilmesi 

yönünde görüş bildirildi. 

  

 

Devamını Oku 

Devamını Oku 

Devamını Oku 

http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3420-halk-e%C4%9Fitimi-b%C3%BCnyesinde-ilk-ad%C4%B1gece-%C3%A7erkes%C3%A7e-kurs-d%C3%BCzce%E2%80%99de-a%C3%A7%C4%B1ld%C4%B1.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3421-saadet-partisi-nden-kaffed-e-ziyaret.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3423-kaffed-g%C3%BCney-marmara-b%C3%B6lge-toplant%C4%B1s%C4%B1-yap%C4%B1ld%C4%B1.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3420-halk-e%C4%9Fitimi-b%C3%BCnyesinde-ilk-ad%C4%B1gece-%C3%A7erkes%C3%A7e-kurs-d%C3%BCzce%E2%80%99de-a%C3%A7%C4%B1ld%C4%B1.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3421-saadet-partisi-nden-kaffed-e-ziyaret.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3423-kaffed-g%C3%BCney-marmara-b%C3%B6lge-toplant%C4%B1s%C4%B1-yap%C4%B1ld%C4%B1.html
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KAFFED Gençlik Meclisi Toplantısı Samsun'da Yapıldı 

Samsun Çerkes Kültür Derneği’nde 27.01.2018 tarihinde 

KAFFED tarafından yapılan çağrı ile altıncısı gerçekleştirilen 

Gençlik Toplantısı Sakarya, İstanbul (Bağlarbaşı), Antalya, 

Gaziantep, İstanbul (Bahçelievler) Samsun, Eskişehir, Mersin, 

Sivas, Ankara, Çorum derneklerinden katılım ile gerçekleştirildi. 

Toplantıda alınan kararla Tuğrul Okuyucu moderatör, Albina 

Aslankaya ise yazman olarak seçildi ve toplantıya başlandı. 

 Gündemdeki iç iletişimin geliştirilmesi, çalışma takvimi, iç tüzük 

çalışması, gençlik kampları ve anadil yılı çalışmaları üzerinde 

görüş alışverişinde bulunuldu, görevlendirmeler yapıldı ve kararlar alındı. 

 

KAFFED Anadil Çalışma Grubu Kayseri'de Toplandı 

KAFFED 2018 yılını ANADİL yılı ilan etti. 

Yönetim Kurulu KAFFED bünyesinde Anadil Çalışma Grubu 

oluşturuldu ve hızla çalışmalara başlandı. 

Hazırlanan çalışma programının ardından Kayseri'de bir 

toplantı organize edildi. Hem Erciyes Üniversitesi, Edebiyat 

Fakültesi bünyesinde açılan Çerkes Dili ve Kültürü 

bölümünde göreve başlayan hocalarımızı kutlamak hem de 

çalışma programı üzerinden değerlendirmelerde bulunmak 

üzere Kayseri Derneğimizin ev sahipliğinde 26 Ocak 2018 

Cumartesi günü Anadil toplantısı gerçekleştirildi. 

 

 

KAFFED Genel Başkanı Yaşar Aslankaya 2018'i neden Anadil Yılı ilan 

ettiklerini  TRT AVAZ'a anlattı 

 

 

KAFFED, 2018'i "ana dil" yılı ilan etti. Çerkes dilleri neden 

kaybolma tehlikesi altında, KAFFED bu konuda neler 

yapacak? KAFFED Başkanı Yaşar Aslankaya TRT AVAZ'ın 

sorularını yanıtladı. 

 

 

 

 

Devamını Oku 

Devamını Oku 

Devamını Oku 

http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3424-kaffed-gen%C3%A7lik-meclisi-toplant%C4%B1s%C4%B1-samsun-da-yap%C4%B1ld%C4%B1.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3429-kaffed-anadil-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma-grubu-kayseri-de-topland%C4%B1.html
https://www.youtube.com/watch?v=5vxQ4XwYvjY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5vxQ4XwYvjY&feature=youtu.be
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3429-kaffed-anadil-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma-grubu-kayseri-de-topland%C4%B1.html
http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3424-kaffed-gen%C3%A7lik-meclisi-toplant%C4%B1s%C4%B1-samsun-da-yap%C4%B1ld%C4%B1.html
https://www.youtube.com/watch?v=5vxQ4XwYvjY&feature=youtu.be



