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SUNUŞ

Yıldız Şekerci
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Kafkas Dernekleri Federasyonu

Genel Kurul sonrası Yönet�m Kurulumuzda
ve Başkanlar Kurulumuzda yaptığımız
değerlend�rmelerde, s�v�l toplum
dünyasındak� gel�şmelerden b�z�m �ç�n
uygun ve gerekl� olanları Federasyonumuz
bünyes�nde de hayata geç�rmem�z gerekt�ğ�
konusunda b�r ortak anlayış oluşmuştu. Bu
çerçevede stratej�k planlama çalışmalarına
yönel�k bazı adımları da atmıştık. Bu
adımların sonucunda kurumsal anlamda
gelecekte yapılacak stratej�k planlama
çalışmalarına öncülük edeb�lecek b�r �lk
örneğ� ortaya koymuş bulunuyoruz.

Hazırlık çalışmaları çerçeves�nde bütün
bölgeler�m�zde üye dernekler�m�z�n
yönet�c�ler� ve delegeler� �le yaptığımız
toplantılarda da kurumun �lk stratej�k
planını katılımcı şek�lde hazırlaması olumlu
karşılanmıştır. Federasyon yönet�m� olarak
katıldığımız bu toplantılarda, doğrudan ve
zaman kısıtlaması olmaksızın der�nlemes�ne
yürütülen tartışmalardan geleceğe dönük
çalışmalarımıza ışık tutacak kazanımlar �le
ayrıldık.

Katılımcıların talepler� �le oluşturulan
stratej�k planın Anavatan köprüler� başta
olmak üzere bazı bölümler�nde pandem�
neden� �le bazı hedef ve eylemler�m�z�
ötelemek, bazılarını da onl�ne
platformlara uyarlamak durumunda
kaldık. B�r yönü �le kayıp olarak
görüleb�lecek bu durum d�ğer yandan
onl�ne platformlara kurumsal
adaptasyonumuzu güçlend�rerek b�r
kazanıma da yol açmaktadır.
Hazırlık aşamasında katkı koyan
dernekler�m�z�n yönet�c�ler�ne,
delegeler�m�ze ve Prof. Dr. Erol Taymaz
koord�nes�nde çalışan hazırlık ek�b�ne
teşekkür ed�yorum. Aynı şek�lde stratej�k
plan kapsamında öngörülen faal�yetler�
de b�rl�kte hayata geç�receğ�m�ze ve
ortaklaşa bel�rlenen hedeflere kurumsal
ve toplumsal düzeyde elb�rl�ğ� �le
ulaşacağımıza �nanıyorum.



KAFFED STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ ÜZERİNE

Stratej�k planlama, b�r kuruluşun amacını
gerçekleşt�rmek �ç�n yapması gereken �şler�
bel�rled�ğ� b�r süreç. Genell�kle beş yıllık
dönemler �ç�n yapılan stratej�k planlar,
kuruluşun öncel�kler�n�n bel�rlenmes�n�,
kaynaklarının etk�l� kullanılmasını, güncel
gel�şmeler�n peş�ne takılmadan kend�
gündem�n� oluşturmasını, bu doğrultuda
ney�, ne zaman yapacağının bel�rlenmes�n�
sağlar. Stratej�k planlama, bütün bu
çıktıların ötes�nde, kuruluşun unsurlarını
sürece katarsa ortak aklın oluşturulmasını,
daha doğru kararların alınmasını ve
paydaşların yapılacak �şler� sah�plenmes�n�
de sağlar. "Süreç faydaları" olarak
tanımlanan bu etk�ler�n gerçekleşmes�
stratej�k planın kend�s�nden daha öneml�
görülmekted�r.

Kaffed'�n faal�yetler�n� bel�rlemek �ç�n
b�r stratej�k plan oluşturmaya başlaması
kurumsallaşma açısından öneml� b�r
adım. Mevcut çalışma haklı olarak b�r
"p�lot çalışma" olarak kabul ed�ld�ğ� �ç�n
plan �k� yıllık dönem� kapsayacak şek�lde
hazırlandı, fakat benzer� çalışmaların
düzenl� aralıklar �le tekrarlanması �le çok
daha kapsamlı stratej�k planların
oluşturulacağı açık. Stratej�k planlama
çalışmasına tüm dernekler�n gösterd�ğ�
�lg� ve akt�f katılım, geleceğe yönel�k
umutlu olmamızı sağlıyor. 
 
B�r üye olarak, stratej�k planlama
çalışmasını gündem�ne alan Kaffed
Yönet�m Kurulu ve Başkanlar Kuruluna,
b�lg�, tecrübe ve öner�ler�n� paylaşarak
ortak aklın oluşturulmasını sağlayan tüm
katılımcılara teşekkür ed�yorum.

 Erol Taymaz



Özel sektör, kamu sektörü ve üçüncü sektör
olarak da adlandırılan s�v�l toplum
kuruluşlarında son yıllarda stratej�k
planlama çalışmaları yaygınlaşmaktadır.
Kafkas Dernekler� Federasyonu Yönet�m
Kurulu da, Başkanlar Kurulu’nun da olumlu
görüşü doğrultusunda, bu çerçevede
�lk stratej�k planlama çalışmalarını başlatma
kararı almıştır. Stratej�k Planlar daha uzun
vadel� olmakla b�rl�kte, �lk planın b�r nev�
p�lot uygulama mah�yet�nde 2020-2021
dönem�n� kapsaması kararlaştırılmıştır.
Daha sonrak� yıllarda �se daha uzun vadel�
(4-6 yıllık) planlar yapılması mümkün
olacaktır.

Stratej�k Planın hazırlanması amacı �le
öncek� dönemlerde Yönet�m Kurulu
üyel�ğ�m�z� yapmış olan Ortadoğu Tekn�k
Ün�vers�tes�’nden Prof. Dr. Erol Taymaz
koord�natörlüğünde b�r ek�p
görevlend�r�lm�şt�r. Çalışmalara Genel
Başkanımız Yıldız Şekerc� ve Yönet�m Kurulu
üyeler�m�z de akt�f şek�lde katılmıştır.

Ayrıca bölge koord�natör dernekler�m�z�n
yönet�c�ler� ve üye dernekler�m�z�n yönet�c�ler�
de hazırlık çalışmalarına güçlü şek�lde destek
verm�şlerd�r. Stratej�k Planın altyapısını
oluşturmak üzere yürütülen çalışmalarda daha
önce genel kurullardan sonra üye
dernekler�m�z�n yönet�mler�n�n katılımları
gerçekleşt�r�len anket
çalışmalarının sonuçları �le gençler�m�z�n katkı
ve katılımları �le düzenlenen
“Toplumumuz ve Kurumlarımız Araştırma
Yarışması” çerçeves�nde yapılan
araştırmaların sonuçlarından yararlanılmıştır.

Küresel b�r hal alan Koronav�rüs (Cov�d 19)
Pandem�s� ve bu çerçevede ülke çapında
alınan önlemler stratej�k plan
çalışmalarını da olumsuz şek�lde etk�led�.
Bölgesel hazırlık toplantılarının sonunda
başlayan önlemler �le dernekler�n kapatılması,
seyahat ve toplantı yasaklarının başlaması �le
hazırlık çalışmalarında çeş�tl� aksamalar
meydana geld�. Ankara Çerkes Derneğ� yönet�c�
ve delegeler� �le yapılacak stratej�k
plan toplantısı bu aksamaların b�r örneğ� 
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olarak f�z�k� olarak gerçekleşt�r�lemed�, onl�ne görüş alma yöntem�ne başvurulmak zorunda kalındı.
Hazırlık çalışmaları kapsamında Yönet�m Kurulu ve Başkanlar Kurulu �le gerçekleşt�r�len toplantıları
tak�ben üye dernekler�m�z�n yönet�c�ler� ve KAFFED delegeler�m�z�n yanı sıra Dernek
yönet�mler�m�z�n davet etm�ş olduğu gençler�m�z ve d�ğer dernek üyeler�m�z �le bölgeler�m�zde b�r
araya gelerek stratej�k planın �çer�ğ�n� b�rl�kte oluşturduk.

Tam gün olarak planlanan toplantıların sabah bölümünde SWOT Anal�z� �le Federasyonumuzun
güçlü ve zayıf yönler�n�n neler olduğu �le �çer�s�nde yaşadığımız ortamdak� r�sk ve fırsatlar ele
alındı. Genel olarak güçlü ve zayıf yönler�m�z konusunda katılımın daha güçlü olması ancak
dışımızdak� dünyadan kaynaklanan r�sk ve fırsatlar �le �lg�l� yeter�nce yorum gelmemes� k�ml�ğ�m�z
�le kamusal alanlarda yer alma konusunda kend�m�z� kurumsal ve toplumsal olarak gel�şt�rmem�z
gerekt�ğ�ne �l�şk�n b�r �şaret g�b� �d�.

SWOT Anal�z� oturumunu tak�ben stratej�k hedefler�n ve eylemler�n yapılandırılmış b�r formatta
tartışıldığı oturumlar gerçekleşt�r�ld�. Stratej�k hedefler ve eylemler dört başlık altında ele alındı:
KAFFED Köprüler�, Anavatan Köprüler�, D�aspora Köprüler� ve Hak Savunuculuğu. Bu başlıklar altına
g�rmeyen öner�ler de ayrı b�r başlık olarak not alındı. 

KAFFED Köprüler� başlığı altında kurumsal olarak KAFFED �n ve üye dernekler�n�n yapacağı
çalışmalara ve bu bağlamda da özell�kle kurumsal kapas�ten�n gel�şt�r�lmes�ne odaklanıldı.
Anavatan Köprüler� başlığı altında anavatan �le son yıllarda yaşanan gel�şmeler doğrultusunda
atılması gereken adımlar �le ulaşılması gereken hedefler bel�rlend�. D�aspora Köprüler�nde �se
d�aspora yaşamında d�l, k�ml�k ve kültürün korunmasına dönük çalışmalar değerlend�r�ld�.
Kurumsal ve toplumsal olarak gel�şt�r�lmes� gereken öneml� b�r alanı �se Hak Savunuculuğu başlığı
altında değerlend�rd�k.

Savunuculuk çalışmaları hem d�aspora hem de anavatan bağlamında ele alındı. Ancak bu başlık
genel olarak en az öner� alınan başlıklar arasında yer aldı.



Bölgesel Stratej�k Plan hazırlık toplantılarının �lk� 25 Ocak 2020 tar�h�nde İstanbul’da
gerçekleşt�r�ld�. Programda gel�şen bazı olağanüstü durumlar neden� �le yaşanan b�rkaç erteleme
yaşandı �se de genel olarak dernekler�m�z�n katılımı �le bölgesel toplantılarımızı 7 Mart 2020
tar�h�nde Kayser�’de gerçekleşen son toplantı �le tamamladık. Bölge toplantılarına Genel Başkan
Yıldız Şekerc� ve Yönet�m Kurulu üyeler� de b�zzat katılarak Dernek yönet�c�ler�m�z�n ve
delegeler�m�z�n görüş ve öner�ler�n� �lk elden d�nled�ler. Toplantıların sonunda gerçekleşt�r�len
soru-cevap oturumları �le de katılımcılar görüş, öner�, soru ve sorunlarını doğrudan Federasyon
yönet�c�ler� �le paylaşma olanağı buldular. 

Mart ayında başlayan pandem� önlemler� çerçeves�nde, dernekler�n kapatılması �le çalışmalar
onl�ne ortama alındı. Önlemler�n ne kadar süreceğ�ne �l�şk�n bel�rs�zl�kten kaynaklanan
öngörülemez durum Stratej�k Plan çalışmalarını olumsuz şek�lde etk�led�. Önlemler�n kısa vadede
sona ermeyeceğ�n�n bel�rg�nleşmes� �le, Stratej�k Plan ek�b�m�z ve Yönet�m Kurulumuz bölge
toplantılarının sonuçlarını değerlend�rerek Kasım 2021 de gerçekleşecek Genel Kurula kadar olan
dönem� kapsayacak şek�lde b�r Stratej�k Planı ortaya koydu. 

Stratej�k Planın süres�n�n kısa oluşu ve Pandem� şartları neden� �le bazı stratej�k hedef ve eylem
öner�ler� gelecek planlarda değerlend�r�lmek üzere bu plan dönem�ne dah�l ed�lmed�. Y�ne pandem�
şartlarından kaynaklanan nedenler �le anavatanla �l�şk�ler başta olmak üzere pek çok alanda daha
kısıtlı b�r eylem l�stes� �le yet�n�lmek durumunda kalınmıştır.
Stratej�k Plan süreçler� aynı zamanda sürekl�l�k arz eden b�rer öğrenme sürec�d�r. Her b�r planın
hazırlık sürec�nden uygulanma sürec�ne ve sonuçlarına kadar her aşaması b�r sonrak� plan �ç�n
değerl� ver�ler ortaya koyab�l�r. Bu �lk planın da bu şek�lde gelecek planlar �ç�n b�r zem�n
oluşturacağına ve gelecekte daha uzun sürel� ve daha kapsamlı stratej�k planlar �le toplumumuzun
ve kurumlarımızın d�l�m�z�, k�ml�ğ�m�z� ve kültürümüzü geleceğe taşıyacağına �nanıyoruz.
Stratej�k Planın hazırlanmasında emek veren Dernek Başkanlarımıza, Dernek Yönet�c�ler�m�ze,
delegeler�m�ze ve bölgesel toplantılarımızın d�ğer katılımcılarına teşekkür ed�yoruz. Başta Prof. Dr.
Erol Taymaz olmak üzere Stratej�k Plan ek�b�ne de emekler� �ç�n teşekkür ed�yoruz.



ORGANİZASYON ŞEMASI



Kafkas Dernekler� Federasyonu'nun v�zyonu,

• Toplumun tüm kes�mler�n� kucaklayan, talep ve �stekler�ne duyarlı, ortak hedefler
doğrultusunda b�r araya gelmes�n� sağlayan,

• Anavatan �le bütünleşm�ş, dönüş hakkını hayata geç�ren, anavatan �le her düzeyde s�steml� ve
sürekl� �l�şk� �çer�s�nde olan,

• Atalarımızdan m�ras kalan ve çocuklarımızın emanet� olan d�l, kültür ve k�ml�ğ�n korunması
�ç�n hak savunuculuğunu öncel�klend�ren,

• Yen� teknoloj�ler� yetk�n b�r şek�lde kullanan, gençler�n ve kadınların karar alma süreçler�nde
akt�f olarak yer aldığı, kurumsallaşmasını tamamlamış, toplum tarafından sah�plen�lm�ş etk�n
b�r s�v�l toplum kuruluşu olmaktır.

Tar�h�n en esk� dönemler�nden ber� yaşadıkları anayurtları Kafkasya’da eşs�z b�r d�l ve kültür
gel�şt�ren, yüzyıllarca süren onurlu b�r d�ren�şe rağmen, büyük devletler�n ve Çarlık Rusyası’nın
kolonyal�st pol�t�kaları, stratej�k hedefler� doğrultusunda soykırıma uğrayan ve 1860’lı yıllarda
acımasız b�r sürgün �le anayurtlarından koparılmak �sten�len, her türlü olumsuz koşullara ve
engellemelere karşın atalarından aldıkları d�l ve kültürler�n� yaşatan, dünyanın dört b�r yanına
dağıtılmış olsalar da her zaman anayurtları ve b�rb�rler�yle �l�şk�ler�ne sürdüren Çerkesler,
kültürler�n�n korunması, yaşatılması ve gel�şt�r�lmes�ne katkıda bulunmak, Çerkes kültürünün
Türk�ye ve tüm dünyada tanınmasına çalışmak, Çerkes toplumu �le d�ğer toplumlar arasında
dostluğu ve �şb�rl�ğ�n� yaygınlaştırmak, sorunlarına barışçı çözüm öner�ler� üretmek, Kafkasya
�le d�asporada yaşanan ülkeler arasındak� dostluk ve �şb�rl�ğ�n�n gel�şt�r�lmes�ne çalışmak,
�nsan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde gel�şmes�ne katkıda bulunmak, böylece
üyeler�ne, topluma, yaşadıkları ülkeye ve �nsanlığa çok yönlü h�zmetler sunmak ortak
paydasında b�r araya gelerek Türk�ye’de Kafkas Dernekler�n� ve bu dernekler�n b�r araya
gelmes�yle Kafkas Dernekler� Federasyonu’nu (Kaffed) kurmuşlardır.

Kaffed bu m�syonu gerçekleşt�reb�lmek �ç�n Çerkesler�n ve tüm �nsanlığın yüzyıllar boyu
gel�şt�rd�ğ� ve yüceltt�ğ� aşağıda özetlenen temel �lkeler� kend�s�ne rehber olarak
ben�msem�şt�r:

VİZYON

MİSYON



Kaffed, hükümet dışı, gönüllü üyel�k temel�nde etk�nl�k gösteren b�r s�v�l toplum
kuruluşudur. Herhang� b�r part� veya s�yasal gruba bağlı değ�ld�r.
Kaffed, "Bütün �nsanlar özgür, onur ve haklar bakımından eş�t doğarlar" anlayışında
�fades�n� bulan �nsan haklarının evrensell�ğ� ve bölünmezl�ğ� �lkes�n� savunur. Başta "İnsan
Hakları Evrensel B�ld�rges�", "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes�", "BM S�yas� ve Meden�
Haklar Uluslararası Sözleşmes�", "BM Ekonom�k, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası
Sözleşmes�" olmak üzere uluslararası sözleşmelerde tanımlanan tüm �nsan haklarının
korunması, yaygınlaşması ve gel�şt�r�lmes�n� destekler.

Kaffed dünyanın neres�nde olursa olsun toplumların tar�h� kültürler� �le yaşama hakkını
savunur. Soykırımı �nsanlık suçu kabul eder.
Kaffed, d�l ve kültür çeş�tl�l�ğ�n� �nsanlık açısından b�r zeng�nl�k olarak görür. Bu zeng�nl�ğ�
yok etmeye yönel�k pol�t�k as�m�lasyona karşıdır. Her kes�n h�ç b�r müdahaleye veya h�ç b�r
ayırımcılığa maruz kalmadan ve serbestçe kend� kültürler�n� yaşama, kend� d�nler�nde
�badet etme ve kend� d�ller�n� kullanma hakkına sah�p olduğunu savunur. Bu doğrultuda
uluslararası sözleşmelerde tanımlanan hakların tanınması ve gel�şt�r�lmes� �ç�n çalışır.

Kaffed, ırk, renk, c�ns�yet, d�l, d�n, s�yasal görüş, ulusal köken, sosyal köken, mülk�yet,
doğuş veya herhang� başka b�r ayırım gözetmeks�z�n her �nsanın eş�t haklara sah�p
olduğunu savunur, her türlü ayırımcılığa; toplumlar arasında düşmanlığı körükleyen her
türlü ırkçılığa ve şoven�zme karşıdır.
Kaffed, ş�ddet ve zorbalığa karşıdır. Tüm sorunların karşılıklı haklar temel�nde barışçı
yollarla çözülmes� gerekt�ğ�n� savunur.
Kaffed, yurtta ve dünyada, eş�tl�k, barış ve kardeşl�kten yanadır.
Kaffed, la�kl�k ve demokras�den yanadır. Demokras�y� çoğunluk hegemonyası olarak değ�l,
evrensel değerler ve karşılıklı saygı temel�nde, çoğunluktan farklı olanların tüm haklarını
güvence altına alan demokras� anlayışını savunur.

TEMEL İLKELER - GENEL

TEMEL İLKELER - SOYKIRIM VE ASİMİLASYON

GENEL İLKELER - BARIŞ, DEMOKRASİ



Kaffed, 21 Mayıs’ı Çerkesler�n soykırım ve sürgününün s�mgesel tar�h� olarak kabul eder ve
bu tar�hsel gerçeğ�n tanınmasını talep eder.
Kaffed, anayurdundan koparılan tüm halkların dönüş hakkını savunur.
Kaffed, d�asporada yaşayan Çerkesler�n anayurtlarına dönüş hakkının kabul ed�lmes� ve
dönüş önündek� yasal ve prat�k sorunların aşılab�lmes�ne yönel�k somut g�r�ş�mler�
destekler.

Kaffed, Çerkes d�ller� ve kültürler�n�n Anayurt Kafkasya’da oluşup gel�şt�ğ�n� kabul eder. Bu
kültür varlıklarının ve özell�kler�n�n özgün b�ç�mler�yle korunup, kend� �ç d�nam�kler� �le
gel�şt�r�leb�lmes� açısından yaşamsal önemde olan Kafkasya’dak� Cumhur�yetler�n
gel�şmes� ve kalkınmasını destekler, d�asporanın Kafkasya �le en yakın düzeyde �l�şk�
kurmasına özel önem ver�r ve özen göster�r.
Kaffed, Kafkasya’da yaşayan halkların �radeler�ne ve değerler�ne saygılıdır. Kafkasya ve
d�asporadak� kuruluşların, �ç �şler�ne karışmama �lkes� temel�nde b�rl�ktel�ğ�n� destekler.
Kaffed, Çerkesler�n yaşadıkları ülkeler arasında yakın �l�şk�ler�n kurulmasını, dostluk ve
barış ortamının gel�şt�r�lmes�n� destekler.
Kaffed, kültürel değerler�m�zdek� değ�ş�m�n çağdaş ve demokrat�k değerlerle uyum
�çer�s�nde olması �ç�n çaba göster�r.

Kaffed Türk�ye’de la�k, demokrat�k, özgürlükçü cumhur�yet�, farklı kültürler�n yasamaları
�ç�n hak ve olanakların arttırılmasını ve etk�n kullanımını savunur

Kaffed, tüm çalışmalarında evrensel değerlere ve �nsan haklarına, uluslararası
anlaşmalara, anayasaya ve yasalara bağlıdır.
Kaffed talepler�n�n gerçekleşmes�n� engelleyen, çalışmalarını kısıtlayan, mevcut
düzenlemeler�n değ�şt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes� �ç�n demokrat�k yollar �çer�s�nde çalışır.
Kaffed, özyönet�m, gönüllü katılım, üyeler�n eş�tl�ğ� ve tüm etk�nl�kler�nde açıklık �lkeler�
temel�nde faal�yet göster�r.

ÖZEL İLKELER - SÜRGÜN VE DÖNÜŞ

ÖZEL İLKELER - ANAYURT VE KÜLTÜR

TÜRKİYE

GENEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ



Kaffed, çalışmalarını b�l�msel temeller esasında yapar. Çerkes tar�h, kültür ve d�ller�n�n
araştırılması, gel�şt�r�lmes� ve tanıtımına yönel�k çalışmaları destekler.
Kaffed, Kafkasya �le �l�şk�ler�n� olumsuz yönde etk�leyeb�lecek her türlü tutum ve
davranıştan kaçınır, �l�şk�ler� gel�şt�ren, ya da olumlu yönde etk�leyen g�r�ş�mler� destekler.

Kaffed, d�ğer kurum ve kuruluşlarla �l�şk�ler�nde kurumsallaşmaya önem ver�r, Kafkasya ve
d�asporadak� �l�şk�ler�n� kurumlar aracılığıyla yürütür.
Kaffed, Dünya Çerkes B�rl�ğ� (DÇB) örgütünün kurucu üyes�d�r ve DÇB �lkeler�n� ben�mser.
Kaffed, tüm kültürel çalışmalarında anayurt-d�aspora eşgüdümünü ön planda tutar.
Kaffed’� oluşturan derneklere üyel�k tüm topluma açıktır. Kaffed ve üye dernekler�n
faal�yetler�nde demokrat�k �şley�ş esastır. Bu nedenle Kaffed’�n tüm Çerkes toplumunu
tems�l etme yükümlülüğü vardır.
Kaffed, kültür dernekler�m�z dışında �ş dünyası, basın-yayın, b�l�m, pol�t�ka g�b� özel
amaçlar doğrultusunda faal�yet gösteren kuruluşlarımız �le b�r koord�nasyon �ç�nde
çalışmaya ve güç b�rl�ğ� oluşturmaya özen göster�r.

Kaffed’�n yetk�ler� üye dernekler tarafından Federasyon tüzüğünde bel�rlen�r. Federasyon
tüzüğünde tanınmayan yetk�ler üye dernekler�n yükümlülüğünded�r.
Kaffed, üye dernekler tarafından gerçekleşt�r�lemeyecek ve/veya yerel/bölgesel düzey�
aşan etk�nl�klerde bulunur. Kaffed, tüm üye dernekler�n tems�lc�s� olarak faal�yet göster�r.
Kaffed, kararlarını oluştururken ve faal�yetler�ndek� öncel�kler� bel�rlerken, çoğulcu ve
katılımcı yapısıyla üye dernekler�n görüşler�n� alır. Üye dernekler�n �ç�nde veya üye
dernekler arasındak� görüş farklılıklarını b�r zeng�nl�k olarak değerlend�r�r.
Tüzükte bel�rt�len yöntemlere göre alınan kararların gerçekleşt�r�lmes�nden tüm üye
dernekler yükümlüdür.
Kaffed, çalışmaların yaygın kadrolar tarafından, yetk� ve sorumlulukların azam� şek�lde
dağıtıldığı, merkez� planlama ve koord�nasyona bağlı b�r d�s�pl�n �çer�s�nde
yürütülmes�nden yanadır.

ÖRGÜTLENME - GÜÇ BİRLİĞİ

ÜYE DERNEKLERLE ÇALIŞMA YÖNTEMİ



GZFT ANALİZİ



Anad�lde okur yazar sayısının artması
 Hala d�l b�lenler�n varlığı
 A�d�yet duygusunun ve k�ml�k b�l�nc�n�n güçlü olması
 Akrabalık bağlarının güçlü olması
 Azınlık olduğumuz �ç�n b�rb�r�m�z� desteklemem�z/kolay organ�ze olmamız/dayanışma
�ç�nde olmamız
 B�z� b�r arada tutan ortak tar�h�m�z ve örfümüz
 Düğün, cenaze, bayram g�b� sosyal etk�nl�klerde b�r araya gelmem�z/üzüntüde-sev�nçte b�r
arada olmamız
 Farklı s�yas� görüşlere rağmen b�rl�kte kalab�lmek/farklılıklarımızın gücümüz olması
 Güçlü b�r Xabze'ye sah�p olmamız
 Sözlü tar�h�m�z�n güçlü olması
 Xase kurumunun varlığı/halkın demokras�ye yatkınlığı
 Yen�l�ğe ve değ�ş�me açık olmamız
 Çerkesler�n yaşadığı tüm �llerde kurumsal b�r ağımızın, dernekler�m�z�n bulunması
 Federasyon ve üye dernekler� olarak kurumsal geçm�ş�m�z ve kültürümüzün köklü olması
 Federasyonun anavatanla köprü kurması
 Genç potans�yel�n olması
 Gönüllülük esasıyla çalışan �nsanlarımızın olması
 Kadınlarımızın örgütlerde öne çıkmaya başlaması
 Kaffed'�n tems�l�yet gücü
 Kend�n� adamış ve donanımlı kadrolarımızın olması
 Kentleşen nüfusu b�l�nçlend�recek kurumlarımızın varlığı
 K�ş�ye er�ş�m kolaylığı (sülale �l�şk�ler�n�n katkısı �le)
 Öneml� günlerde, toplumsal olaylarda tabana b�r şek�lde ulaşılab�l�r olmamız
 Ün�vers�te okuyan gençler�n ün�vers�telerde oluşturmuş olduğu devamlılığı olan
Ün�kafların varlığı
 Yazar, ç�zer ve b�l�m �nsanımızın çok olması
 Anadolu’da Çerkesler�n saygın konumda olması
 B�rb�r�m�ze güven duymamız/dayanışma duygularımızın güçlü olması
 Eğ�t�m düzey�m�z�n yüksek olması
 S�yaset, sanat ve pol�t�kada başarılı b�reyler�n olması
 Sorunlarımızı net şek�lde göreb�l�yor, d�le get�r�yoruz
 Anavatanımızın varlığı
 D�aspoadak� kültür ve b�l�nc�n anavatanda b�l�n�yor olması
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GÜÇLÜ YANLAR



 Anad�l okuma yazma b�len oranının az olması
 Dernekler�n ortak anad�l� eğ�t�m� programının olmaması
 D�l b�lenler�n 150-200 kel�me b�l�yor olması
 D�l eğ�t�c�s� yet�şt�ren kurumların yeters�zl�ğ�
 D�l eğ�t�m�ne �l�şk�n yeterl� materyal olmaması
 D�l� b�lenler�n okuma yazma öğrenmemes�
 MEB’�n �k�nc� b�r alfabey� onaylamış olması
 Alıngan, küsmeye mey�ll� b�r toplum olmamız
 Cenaze kültürünün zayıflamaya başlaması
 Düğünlerde kültürümüz dışında oyunların oynanması
 Görsel ve �ş�tsel sanatlarda eks�kl�k
 Güven neden�yle kötü n�yet� görememe
 Haceş kültürünün ortadan kalkması
 Kafkas kültürüne a�t yayınların azlığı
 K�b�rl� ve egolu olmak
 K�ml�k ve a�d�yet b�l�nc�n�n eks�kl�ğ�
 S�nema, edeb�yat ve belgesel üret�m�n�n yeters�zl�ğ�
 Tar�h b�l�nc�n�n zayıf olması
 Thamateler�n yetk�nl�ğ�n� kaybetmes�
 Xabze'ye aykırı davranışlara karşı yaptırım mekan�zmasının olmayışı
 Xabzen�n gençler�n söz hakkını daraltması
 Yazılı kaynakların çok az oluşu
 Zexes, pselux, kaşen kültürünün kaybolması
 Akadem�k çalışmaların, b�lg� belge üret�m�n�n eks�k olması
 Akadem�syenlerden yararlanma yöntem�n� b�lm�yor olmamız
 Algıyı yönetem�yoruz
 Alınan kararların üye derneklerle ve tabanla �ved� ve etk�n b�r şek�lde paylaşılamaması
 Anaerk�l toplum yapısına rağmen kadınlarımızın ger�de kalması
 Basını kullanamıyoruz
 Coğraf� olarak dağınık bölgelerde koord�nasyonun sağlanamaması
 Dernek �çer�s�nde s�yas� tartışmaların yapılması/s�yas� ayrışmaların yaşanması
 Dernek kadrolarında yaşlanma
 Dernek üye sayılarının yeters�zl�ğ�
 Dernekler arasındak� organ�zasyon eks�kl�ğ�
 Dernekler ve federasyon arasındak� kurumsal �l�şk�n�n net olarak tanımlanmaması
 Dernekler yen� kadro oluşturulamaması
 Derneklerde dönüş konusunun yeter�nce �şlenmemes�
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ZAYIF YANLAR



38. Derneklerde profesyonel çalışanın olmaması
39. Derneklere gençler�n yeter� kadar çek�lememes�
40. Dernekler�m�z ve, federasyonumuzun ekonom�k anlamda zayıf olması
41. Dernekler�n gençler �ç�n caz�be merkez� olamaması
42. D�ger Çerkes STK'ları �le �l�şk�lerde standart b�r pol�t�ka olmaması
43. D�ğer d�aspora ülkeler�ndek� Çerkeslerle bağların zayıf olması
44. D�ğer STK ve etn�k gruplarla etk�leş�m kurulmaması
45. Faalıyetler�n tabana ve köylere ulaşamaması
46. Federasyonun üye dernekler �çer�s�nde hedef b�rl�ğ� sağlayamaması
47. Gençlere sorumluluk ver�lmemes�
48. Gençler�n karar süreçler�ne katılamaması
49. Gençler�n kar�yer planlarının desteklenmemes�
50. İnsan potans�yel� ver� tabanının olmaması
51. KAFFED �çer�s�nde �ş dünyasıyla �lg�l� b�r yapılanma olmaması
52. KAFFED ve üye dernekler�nde s�yaset konusunda çalışan yapıların olmaması
53. Kaffed’�n dernekler �le �rt�batının zayıf olması
54. Kaffed’�n kaynak gel�şt�rememes� ve bu konuda kurumsal yapının olmaması
55. Kaffed’�n pol�t�ka ve startej� konusunda yeters�z kalması
56. Kurum yönet�mler�nde profesyonel kadroların olmaması
57. Kurumsallık olmadığından kazanımların kolay kaybed�lmes�
58. L�der yet�şt�r�lememes�
59. Net b�r v�zyonun olmaması
60. Örgüt b�lg�s� ve d�s�pl�n� eks�kl�ğ�, ortak kararların uygulanmaması
61. S�yas�, sınıfsal vb sosyal farklılıkların b�rl�ktel�ğ� engellemes�
62. Sosyal medyayı �y� kullanamamak
63. STK’larımızın yeter�nce sonuç odaklı olmaması ( ör. D�l kursları)
64. Tutarlı ve oturmuş b�r entelektüel tabandan yoksunluk
65. Ulusal fonun yaratılamamış olması
66. Uluslararası kuruluşların h�be programlarından yeter�nce yararlanamamak
67. Ün�vers�te gençler�ne destek sağlanmaması
68. Yerel sorunlardan uzak olmak
69. Çerkesler�n b�rl�kte yaşadığı toplum tarafından yeter�nce tanınmaması
70. Demokrat�k talepler�m�z�n tak�pç�s� olmama
71. Ekonom�k, bürokrat�k ve s�yasal alanda yeter�nce görünür olmamak
72. Gençler�n s�yasete akt�f katılımının zayıf olması

ZAYIF YANLAR



73. Hak temell� s�yas� mücadeleler �çer�s�nde yeter� kadar yer almama
74. Kamusal alanda k�ml�ğ�n� paylaşmama
75. Kurumsal �l�şk�ler�n (hükümet, yerel yönet�mler, vb) yeters�z olması
76. S�yasette güçlü olmamamız
77. Büyüklerle gençler� b�r araya get�recek ortamlar olmaması
78. Çek�rdek a�leye uyum sağlayamamamız
79. Çok geleneksel ve gelenekç� olduğumuz �ç�n �çe kapalı kalmamız
80. Dağınık yerleş�m
81. D�ğer (s�yas�-d�n�) k�ml�kler�n Çerkes k�ml�ğ�n�n önüne geçmes�
82. Düğün ve cem�yetler dışında d�ğer sosyal alanlarda b�r arada olamamak
83. Ekonom� ve s�yasette dayanışmanız yeters�z olması
84. Ekonom�k anlamda dayanışmanın yeters�z olması
85. Evl�l�k yaşının �lerlemes� ve yabancı evl�l�kler
86. Gençler�n tanışab�leceğ� ortamların olmaması
87. Kend� �ç�m�zde kab�lec�l�k, m�kro m�ll�yetç�l�k, farklı oluşumlar
88. Kend�m�z� d�ğer kes�mlere yeter�nce anlatmamamız
89. Köy nüfusunun azalması, köyler�n boşalması
90. Rol-model eks�kl�ğ�
91. Şeh�rl� Çerkes k�ml�ğ�n�n oluşturulamaması
92. S�yaset, sanat ve pol�t�kada başarılı b�reyler�n duyarsızlığı
93. Toplumun ekonom�k olarak zayıf olması
94. Ulusal medyada yeter� kadar yer almama
95. Uluslararası arenada �l�şk� ve etk� yeters�zl�ğ�
96. Yen� nes�l�n yaşlılar �le yeter� kadar �let�ş�me geçememes�
97. Anavatana yönel�k etk�nl�kler�n az olması
98. Anavatandan sağlıklı ve zamanında b�lg� ulaşmaması
99. Anavatanla �l�şk�ler yeters�z olması
100. Anavatanla �l�şk�ler� gel�şt�recek pol�t�kaların olmaması

ZAYIF YANLAR



1. Anad�l� �le resm� eğ�t�m fırsatları, orta eğ�t�m, halk eğ�t�m ve ün�vers�telerde bölümler�n
açılması
2. D�j�tal, on-l�ne eğ�t�m teknoloj�ler�n�n gel�şmes�
3. D�l b�len genç sayısının artması
4. Orta ve yüksek öğret�mde anad�l� eğ�t�m� ve halk eğ�t�m desteğ�
5. Ün�vers�te kulüpler�n�n yaygınlaşması
6. AB'n�n k�ml�k ve kültürler� desteklemes� 
7. Çerkesçe �s�m kullanımına �l�şk�n yasağın kalkması
8. D�ğer azınlıklara ver�len haklar
9. Kent konseyler�n�n yen� fırsatlar sunması
10. Rad�kal demokras� b�l�nc�n�n gel�şmes�
11. S�yaset �le �l�şk�ler�n artması
12. S�yasette etn�k k�ml�k tems�l�n�n artı puan get�rmes�
13. Ülkede s�yas� part�ler�n oy oranlarının yakınlaşması
14. Ulusal sorunların dernek dışında da tartışılması
15. Uluslararası proje fonları
16. Yerel yönet�mler�n daha ulaşılab�l�r olması
17. Farklı ülkelerde yaşamamız ve d�ller�n� b�lmem�z
18. İlet�ş�m teknoloj�ler� �le daha yaygın ve hızlı haberleşme olanaklarının gel�şmes�
19. İnsanların ekonom�k olanaklarının gel�şmes�
20. Sosyal medyanın yarattığı �let�ş�m fırsatları
21. Z kuşağının değ�ş�me hızlı adapte olması
22. Anavatanda doğanın hala organ�k kalması
23. Anavatanda eğ�t�m fırsatlarının gel�şmes�
24. Anavatanda �şb�rl�ğ� konusunda �şb�rl�ğ� �steğ�n�n olması
25. Anavatandak� sanatçıları d�asporadan �zleme olanaklarının gel�şmes�
26. D�aspora-anavatan �l�şk�ler�n�n gel�şmes�
27. Rus aydınların Çerkes meseles�ne �lg�ler�n�n artması
28. Rusya burslarının sağlanması
29. Rusya Federasyonu’nda 2020 nüfus sayımı
30. Türk�ye ve Rusya arasındak� �l�şk�ler�n gel�şmes�

FIRSATLAR



1. Ekonom�k kaygıların artması sonucu kültürel faal�yetlere zaman ayrılmaması
2. �nsanların genel ahlak kurallarından uzaklaşması
3. Baskı ortamı neden�yle otosansürün yaygınlaşması
4. Dünyada ırkçılık neden�yle etn�k k�ml�ğe bakış açısının olumsuz olması
5. Dünyanın g�derek tek t�pleşmes�
6. Güçlü devletler�n güçsüz devletler üzer�ndek� baskısının artması
7. Rusya’da ve Türk�ye’de sağ popül�st otor�ter yönet�mler�n güçlenmes�
8. Türk�ye ve Rusya arasındak� �l�şk�ler�n �st�krarsız olması
9. Türk�ye ve Rusya’da �kt�darların değ�şmemes� ve kanıksanması
10. B�reyselleşmen�n artması
11. Z kuşağının değer yargılarının farklılaşması
12. Rusya'da m�ll�yetç� akımların güçlenmes�

TEHDİTLER



STRATEJİK PLANI
KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU

2 0 2 0 - 2 0 2 1



STRATEJİK ÖNCELİK: KAFFED KÖPRÜLERİ

Stratej� 1: Üye tabanının gen�şlet�lmes�

Stratej� 2. Katılımın artırılması

Stratej� 3: Kurumsal yapının güçlend�r�lmes�

Stratej� 4: Sürdürüleb�l�r mal� yapının sağlanması

STRATEJİK ÖNCELİK: DİASPORA KÖPRÜLERİ

Stratej� 1: Çocukların k�ml�k b�l�nc�n�n desteklenmes�

Stratej� 2: Anad�l�n�n korunması b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes�

Stratej� 3: Kültürümüzün korunması ve gel�şt�r�lmes�

Stratej� 4. Gençler arasındak� �l�şk� ve etk�leş�m�n gel�şt�r�lmes�

 

STRATEJİK ÖNCELİK: ANAVATAN KÖPRÜLERİ

Stratej� 1: Dönüşün teşv�k ed�lmes� ve dönenlere destek sağlanması

Stratej� 2: Anavatanla kurumsal �l�şk�ler�n artırılması 

Stratej� 3: Anavatanla sosyal �l�şk�ler�n güçlend�r�lmes�

Stratej� 4: Anavatanla sanat ve kültür alanında �şb�rl�ğ�n�n artırılması 

Stratej� 5: Anavatan �le ekonom�k �l�şk�ler�n gel�şt�r�lmes�

 

STRATEJİK ÖNCELİK: HAK SAVUNUCULUĞU

Stratej� 1: Soykırım ve sürgünün tanınması

Stratej� 2: Dönüş hakkı ve ç�fte vatandaşlık hakkının hayata geç�r�lmes�

Stratej� 3: D�l, kültür ve k�ml�ğ�m�ze �l�şk�n hakların tanınması ve uygulanması

Stratej� 4: Abhazya ve Güney Osetya'nın tanınması ve ambargonun kaldırılması

Stratej� 5: S�yaset �le �l�şk�ler�n gel�şt�r�lmes�

STRATEJİK ÖNCELİKLER VE STRATEJİLER



EYLEMLER VE HEDEFLER

STRATEJİK ÖNCELİK: KAFFED KÖPRÜLERİ

Stratej� 1: Üye tabanının gen�şlet�lmes�

Stratej� 1.1: Akt�f üye sayısının artırılması
 

Eylem 1: Üye dernekler�n “Her a�leden b�r üye” g�b� ortak kampanyalar �le üye sayısının
artırılması teşv�k ed�lecekt�r.
Sorumlu: Eğ�t�m Teşk�lat Kom�syonu
Hedef: Toplam üye sayısı %10 artırılacaktır
Dönem: 2021

 
Eylem 2: Üye ver� tabanı sağlıklı hale get�r�lecekt�r
Sorumlu: Eğ�t�m Teşk�lat Kom�syonu
Hedef: Mevcut üyeler�n Derb�s kaydı ve �let�ş�m b�lg�ler�n�n derlenmes� �şlemler�
tamamlanacak 
Dönem: 2020

Stratej� 1.2: Üye dernek sayısı artırılmalı
 

Eylem 1: Bağımsız derneklere yönel�k üyel�ğe davet metn� yayınlanacaktır
Sorumlu: Genel Merkez
Hedef: Çağrı mesajı hazırlanıp yayınlanacak
Dönem: 2020-2021
 
Eylem 2: Bağımsız derneklere z�yaretler düzenlenecekt�r
Sorumlu: Genel Merkez
Hedef: 6 dernek z�yaret ed�lecekt�r
Dönem: 2021 (pandem� koşullarına bağlı olarak)

Stratej� 2. Katılımın artırılması

Stratej� 2.1: Gençl�k katılımının artırılması

Eylem 1: Karar alma süreçler�nde gençler�n katılımı artırılacak ve Gençl�k Mecl�s� hayata
geç�r�lecekt�r.
Sorumlu: Gençl�k Katılımının Artırılması Kom�syonu
Hedef: Çevr�m�ç� platformda toplantılar organ�ze ed�lecekt�r
Dönem: 2020-2021



Eylem 2: Gençl�k Kom�syonları ve Ün�-Kaf'larla ortak etk�nl�kler (konferans, sem�ner,
serg�, bahar şenl�ğ� v.b. ) etk�nl�kler gerçekleşt�r�lecekt�r
Sorumlu: Nart Akadem� Kom�syonu
Hedef: Web�nar etk�nl�ğ� (2 adet) yapılacaktır
Dönem: 2020-2021
 
Eylem 3: Nart Akadem� faal�yete geç�r�lecekt�r
Sorumlu: Nart Akadem� Kom�syonu
Hedef: 8 adet eğ�t�m programı hazırlanacaktır
Dönem: 2020-2021
 
Eylem 4: Meşe Altı Toplantıları yaygınlaştırılacaktır
Sorumlu: Nart Akadem� Kom�syonu
Hedef: 8 adet toplantı yapılacaktır
Dönem: 2020-2021
 
Eylem 5: Gençl�k çalıştayları per�yod�k olarak sürdürülecekt�r
Sorumlu: Nart Akadem� Kom�syonu
Hedef: 2 adet çalıştay yapılacaktır
Dönem: 2020 ve 2021

Stratej� 2.2: Kadın katılımının artırılması

Eylem 1: Kadınların karar mekan�zmalarında ve kurumsal çalışmalarda daha fazla yer
almasını teşv�k edecek pol�t�kaları oluşturmak üzere çalıştaylar yapılacaktır.
Sorumlu: Kadın Kom�syonu
Hedef: B�r çalıştay düzenlenecekt�r
Dönem: 2021

Eylem 2: Yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte kadın hareketler�nde kadınlarımızın yer
alması sağlanacaktır
Sorumlu: Kadın Kom�syonu
Hedef: İnternet s�tes� ve YouTube kanalı üzer�nden b�lg�lend�rme çalışmaları yapılacaktır
Dönem: 2020-2021

Eylem 3: 8 Mart Dünya Emekç� Kadınlar Günü etk�nl�kler�n�n Federasyon ve üye
derneklerde düzenl� şek�lde yapılması teşv�k ed�lecekt�r.
Sorumlu: Kadın Kom�syonu
Hedef: 8 Mart 2021’de etk�nl�kler düzenlenecekt�r
Dönem: 2021



Stratej� 3: Kurumsal yapının güçlend�r�lmes�
 

Stratej� 3.1. Stratej�k yönet�m anlayışının güçlend�r�lmes�
 
Eylem 1: Ortak akıl toplantıları düzenl� olarak organ�ze ed�lecekt�r
Sorumlu: Eğ�t�m Teşk�lat Kom�syonu
Hedef: 3 adet ortak akıl toplantısı yapılacaktır
Dönem: 2020-2021
 
Eylem 2: “Türk�ye Çerkesler�n�n Demokrat�k Talepler�” güncellenecekt�r.
Sorumlu: Hukuk ve İnsan Hakları Kom�syonu
Hedef: Güncel talep l�stes� hazırlanacaktır
Dönem: 2021 
 
Eylem 3: Kaffed Tüzüğü güncellenecekt�r
Sorumlu: Tüzük Kom�syonu
Hedef: Tüzük Çalıştayı yapılarak öner�ler�n hazırlanması
Dönem: 2021

Stratej� 3.2: Bölgesel yapılanma ve koord�nasyonun güçlend�r�lmes�

Eylem 1: Bölge yapılanması ve koord�natör dernekler�n görevler� tanımlanacaktır
Sorumlu: Eğ�t�m Teşk�lat Kom�syonu
Hedef: Bölge yapılanması ve koord�nasyona �l�şk�n yol göster�c� n�tel�kte b�r belge
hazırlanacaktır
Dönem: 2020

Eylem 2: Bölgesel değerlend�rme toplantıları düzenl� olarak yapılacaktır
Sorumlu: Eğ�t�m Teşk�lat Kom�syonu
Hedef: 2 bölgesel değerlend�rme toplantısı yapılacaktır
Dönem: 2021

Eylem 3: Üye dernekler �le yerelde (toplum-basın ve kamu kurumları �le) KAFFED'�n
faal�yetler� ve demokrat�k talepler� konusunda b�l�nc�n artırılması �ç�n �şb�rl�ğ�
yapılacaktır
Sorumlu: Eğ�t�m Teşk�lat Kom�syonu
Hedef: Sürgün dosyası ve demokrat�k talepler basın bülten� olarak dernekler
tarafından yerel basına �let�lecekt�r
Dönem: 2021



Eylem 4: Bölgesel fest�valler üye derneklerle b�rl�kte organ�ze ed�lecekt�r
Sorumlu: Eğ�t�m Teşk�lat Kom�syonu
Hedef: İk� farklı bölgede fest�val düzenlenecekt�r
Dönem: 2021 (pandem� koşullarına göre rev�ze ed�lecekt�r)
 
Eylem 5: Dernek yönet�m kadrolarına yönel�k eğ�t�m faal�yetler� yapılacaktır
Sorumlu: Eğ�t�m Teşk�lat Kom�syonu
Hedef: Eğ�t�m k�tler� hazırlanacak ve 2 adet eğ�t�m programı düzenlenecekt�r
Dönem: 2021
 
 Stratej� 3.3. İlet�ş�m kanallarının çeş�tlend�r�lmes�
            
Eylem 1: Kurumsal �let�ş�m stratej�s� hazırlanacaktır
Sorumlu: İlet�ş�m Kom�syonu
Hedef: İlet�ş�m Stratej�s� Belges� hazırlanacaktır
Dönem: 2021

Eylem 2: İlet�ş�m teknoloj�ler�n�n yararlanılarak yayıncılık faal�yetler� yapılacaktır
Sorumlu: İlet�ş�m Kom�syonu
Hedef: İnternet s�tes� güncellenecek ve YouTube üzer�nden düzenl� yayınlar yapılacaktır
Dönem: 2020-2021

Eylem 3: Başlangıçtan KAFFED'�n kuruluşuna kadar anavatan ve d�asporadak� tar�h�m�z�
özetleyen b�r tar�h k�tabı hazırlanacaktır
Sorumlu: Tar�h Kom�syonu
Hedef: 1 adet d�j�tal broşür hazırlanacak ve YouTube yayınları yapılacaktır
Dönem: 2020-2021

Stratej� 3.4. D�ğer STK’lar �le �l�şk�ler�n güçlend�r�lmes�

Eylem 1: D�ğer Çerkes-Kafkas kurumları �le �l�şk�ler�n çerçeves� bel�rlenecekt�r
Sorumlu: Genel Merkez
Hedef: İl�şk� çerçeves� ve �lkeler bel�rlenecekt�r
Dönem: 2020

Eylem 2: Şam�l Vakfı, KAFDAV, KAFİAD ve Dostluk Kulüpler� �le �l�şk�ler gel�şt�r�lecekt�r
Sorumlu: Genel Merkez
Hedef: Sürekl� �let�ş�m kanalları kurulacak ve etk�nl�k haberler� Kaffed �nternet s�tes� ve
Facebook sayfasında düzenl� olarak paylaşılacaktır
Dönem: 2020-2021



 
Stratej� 3.5: D�ğer d�aspora ülkeler�ndek� STK’lar �le �l�şk�ler�n gel�şt�r�lmes�
 
Eylem 1: D�aspora ülkeler�ndek� STK'ların yönet�c�ler� �le sürekl� �let�ş�mde kalınacaktır
Sorumlu: Genel Merkez 
Hedef: D�asporadak� kurumların katıldığı 2 adet çevr�m�ç� toplantı düzenlenecekt�r
Dönem: 2020-2021
 
Eylem 2: Anavatan ve toplumumuzu �lg�lend�ren konularda d�asporanın b�rl�kte hareket
etmes� �ç�n çalışılacaktır
Sorumlu: Genel Merkez
Hedef: Öneml� konularda hızla haberleşme kanalları kurulacaktır
Dönem: 2020-2021

 Stratej� 4: Sürdürüleb�l�r mal� yapının sağlanması
 

Eylem 1: Ma�l order ve SMS bağış s�stemler� yaygınlaştırılacaktır
Sorumlu: Mal� Kom�syon
Hedef: Ma�l order ve SMS bağış s�stem� �le ayda 5,000 TL bağış toplanacaktır
Dönem: 2021

Eylem 2: Yerel yönet�mlerle gel�r get�r�c� tes�s ve faal�yet desteğ� başta olmak üzere
�şb�rl�ğ� gel�şt�r�lecekt�r
Sorumlu: Genel Merkez / Mal� Kom�syon
Hedef: Nüfusumuzun yoğun olduğu 3 şeh�rde gel�r get�r�c� tes�s konusunda yerel
yönet�mler nezd�nde çalışmalar yapılacaktır
Dönem: 2021

Eylem 3: Merkez� hükümet�n d�l, k�ml�k ve kültür alanındak� �ht�yaçlarımız �ç�n bütçe
ayırması �ç�n çalışılacaktır
Sorumlu: Genel Merkez
Hedef: İk� proje �ç�n destek alınacaktır
Dönem: 2021

Eylem 4: Ulusal ve uluslararası projeler �ç�n “proje ek�b�” oluşturulacaktır
Sorumlu: Genel Merkez
Hedef: Proje ek�b� çalışma yönetmel�ğ� hazırlanacak ve proje ek�b� faal�yete geçecekt�r
Dönem: 2021 
 



Stratejİk Öncelİk: Dİaspora Köprülerİ
 

Stratej� 1: Çocukların k�ml�k b�l�nc�n�n desteklenmes�
 

Eylem 1: Nart Çocuk Kulüpler� derneklerde güçlend�r�lecek, yaygınlaştırılacaktır
Sorumlu: Eğ�t�m Teşk�lat Kom�syonu
Hedef: İy� uygulama örnekler� yazılı hale get�r�lecek ve Başkanlar Kurulu toplantılarında
paylaşılacaktır 
Dönem: 2021
 
Eylem 2: Gençl�k kom�syonlarının da katkısı �le yen� teknoloj�lerle eğ�tsel faal�yetler
organ�ze ed�lecekt�r
Sorumlu: Eğ�t�m Teşk�lat Kom�syonu ve Nart Akadem� Kom�syonu
Hedef: 8 adet eğ�t�m programı hazırlanacaktır
Dönem: 2021
 
Eylem 3: Orta okul seçmel� dersler� terc�hler� konusunda yönlend�rmeler yapılacaktır
Sorumlu: Anad�l ve Eğ�t�m Teşk�lat Kom�syonları
Hedef: Sınıf açma potans�yel� yüksek olan bölgelerden tems�lc�ler �le b�r
çalışma grubu oluşturulacak ve her terc�h dönem� önces�nde tanıtıcı faal�yetler
yapılacaktır
Dönem: 2020-2021

Eylem 4: Anavatanda açılan çocuk kamplarında anad�l dersler� ver�lecekt�r
Sorumlu: Anad�l Kom�syonu
Hedef: Anayurttak� tüm çocuk kamplarında anad�l eğ�t�m� ver�lecekt�r
Dönem: 2021 (pandem� koşullarına göre)

Stratej� 2: Anad�l�n�n korunması b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes�
 

Eylem 1: Ün�vers�telerdek� anad�l� bölümler�m�z �le �şb�rl�ğ� artırılacaktır
Sorumlu: Anad�l Kom�syonu
Hedef: Düzce ve Erc�yes ün�vers�teler�ndek� öğret�m üyeler� �le düzenl� etk�leş�m
sağlanacaktır
Dönem: 2020-2021
 
Eylem 2: Anavatandak� s�v�l toplum ve kamu kurumlarıyla �şb�rl�ğ� anad�l� eğ�t�m�
konusunda ortak çalışmalar yapılacaktır
Sorumlu: Anad�l Kom�syonu
Hedef: Anavatandak� kurumlar �le ortak çevr�m�ç� anad�l kursları düzenlenecekt�r
Dönem: 2020-2021

 



Eylem 3: MEB bünyes�nde Anad�l� öğretmenler�n�n atanması sağlanacaktır
Sorumlu: Anad�l Kom�syonu
Hedef: MEB �le görüşülecekt�r
Dönem: 2020

Eylem 4: Seçmel� Anad�l� ders� terc�hler�nde akt�f olab�lmek �ç�n okul a�le b�rl�kler�nde
vel�ler akt�f görev almaya teşv�k ed�lecekt�r
Sorumlu: Anad�l Kom�syonu
Hedef: Dernek başkanları ve üyeler� üzer�nden sosyal medya ve SMS b�lg�lend�rmes�
yapılacaktır
Dönem: 2021

Eylem 5: Yet�şk�nler�n anad�l� kullanması ve alfabey� öğrenmes�ne yönel�k etk�nl�kler
düzenlenecekt�r
Sorumlu: Anad�l Kom�syonu
Hedef: Çevr�m�ç� alfabe kursları açılacaktır
Dönem: 2020

Eylem 6: Anad�l�n kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla b�r kültür edeb�yat derg�s�
(D�yane) yayımlanacaktır
Sorumlu: Eğ�t�m Teşk�lat Kom�syonu
Hedef: Derg�n�n çevr�m�ç� yayına başlaması
Dönem: 2020

Stratej� 3: Kültürümüzün korunması ve gel�şt�r�lmes�
 

Eylem 1: Xabze çalıştayı yapılacaktır
Sorumlu: Kültür Edeb�yat Kom�syonu
Hedef: Anavatanda katılımcılar �le çevr�m�ç� çalıştay düzenlenecekt�r
Dönem: 2021
 
Eylem 2: Xabze konusunda derleme ve görsel kayıt çalışmaları desteklenecekt�r
Sorumlu: Kültür Edeb�yat Kom�syonu
Hedef: Xabze  derlemeler� konusu �ç�n her dernekten thamadeler tesp�t ed�lecek,
derleme çalışmaları yapılacak ve �nternet sayfamızda bu konuda b�r özel bölüm
açılacaktır
Dönem: 2021
 
Eylem 3: Müz�kler�m�z�n derlenmes� �ç�n yapılacak çalışmalar teşv�k ed�lecekt�r
Sorumlu: Kültür Edeb�yat Kom�syonu
Hedef: Yen� derlemeler ve ezg�ler �ç�n destek ver�lecekt�r
Dönem: 2021

 



Eylem 4: B�l�nç artırıcı yerel ve bölgesel çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu: Kültür Edeb�yat ve Eğ�t�m Teşk�lat Kom�syonları
Hedef: YouTube üzer�nden k�ml�k, d�l ve kültür üzer�ne programlar yapılacaktır
Dönem: 2020-2021

Eylem 5: Topluma ve kurumlara h�zmet etm�ş �nsanların çalışmalarının  duyurulması ve
�s�mler�n�n yaşatılması �ç�n etk�nl�kler düzenlenecekt�r
Sorumlu: İlet�ş�m Kom�syonu
Hedef: YouTube üzer�nden programlar yapılacaktır
Dönem: 2020-2021

Stratej� 4. Gençler arasındak� �l�şk� ve etk�leş�m�n gel�şt�r�lmes�
 

Eylem 1: Türk�ye genel�nde, Kafkasya ve d�aspora ülkeler�nden de katılım �le sport�f
faal�yetler düzenlenecekt�r
Sorumlu: Nart Spor Kom�syonu,
Hedef: İk� etk�nl�k/yarışma düzenlenecekt�r
Dönem: 2020-2021 (pandem� koşullarına göre)
 
Eylem 2: Gençl�k fest�valler� düzenlenecekt�r
Sorumlu: Stratej� 4 Eylem 2,3 b�rleşt�t�lm�şt�r. Gençl�k kom�syonu.
Hedef: Koord�natör dernekler öncülüğünde her bölgese 1 adet (Pandem� neden�yle
rev�ze ed�leb�l�r)
Dönem: 2021
 
Eylem 3: Gençl�k kampları düzenlenecekt�r
Sorumlu: Gençl�k Kom�syonu
Hedef: Pandem� şartlarının uygun olması hal�nde Gençl�k Kampları düzenlenecekt�r
Dönem: 2021
 
Eylem 4: Gençlere yönel�k kültürel, sanatsal, akadem�k, meslek� v.b yarışmalar
yapılacaktır
Sorumlu: 21 Mayıs Kom�syonu
Hedef: 21 Mayıs temalı b�r yarışma düzenlenecekt�r
Dönem: 2021



Stratejİk Öncelİk: Anavatan Köprülerİ
 

Stratej� 1: Dönüşün teşv�k ed�lmes� ve dönenlere destek sağlanması
 

Eylem 1: Dönüş �le �lg�l� b�lg�lend�rme ve b�l�nçlend�rme çalışmaları yapılacaktır
Sorumlu: Anavatanla İl�şk�ler ve Dönüş Kom�syonu
Hedef: 21 Mayıs, Cumhur�yet Kuruluş yıldönümler� ve Dönenler Günü g�b� öneml�
tar�hlerde tanıtıcı etk�nl�kler ve yayınlar yapılacaktır
Dönem: 2020-2021
 
Eylem 2: Dönüşçüler �ç�n hukuk� b�lg� �çeren el k�tapları ve çevr�m�ç� kaynaklar
hazırlanacaktır
Sorumlu: Anavatanla İl�şk�ler ve Dönüş Kom�syonu
Hedef: Oturum �zn� ve vatandaşlıkla �lg�l� �nternet sayfası duyuruları hazırlanacak ve 3
adet YouTube yayını yapılacaktır
Dönem: 2020-2021
 

 Stratej� 2: Anavatanla kurumsal �l�şk�ler�n artırılması 
 

Eylem 1: Anavatanda resm� kurumlar ve s�v�l toplum �le �l�şk�ler gel�şt�r�lecekt�r
Sorumlu: Anavatanla İl�şk�ler ve Dönüş Kom�syonu
Hedef: Cumhur�yetler�n resm� yönet�mler� ve Xase yönet�mler� �le düzenl� �l�şk�ler
kurulacaktır
Dönem: 2020-2021
 
Eylem 2: T�j İlkay Dönüş Yolu M�saf�rhanes�, A�dglara Atsha Vakfı, Nartan Kılıç Ulusal
Kültür Gençl�k Merkez�, Per�t Xace ve Hatukşokho Gaz� Adıge D�l Derneğ� �le �şb�rl�ğ�
yapılacaktır
Sorumlu: Anavatanla İl�şk�ler ve Dönüş Kom�syonu
Hedef: Bu kuruluşlar faal�yetler� tanıtılacak ve ortak etk�nl�kler düzenlenecekt�r
Dönem: 2020-2021
 
Eylem 3: Anavatanla �l�şk�ler konusunda �lg�l� çalışma grupları güçlend�r�lecekt�r
Sorumlu: Anavatanla İl�şk�ler ve Dönüş Kom�syonu
Hedef: Çalışma gruplarının aylık olarak çevr�m�ç� toplantıları yapılacaktır
Dönem: 2020-2021
 



Eylem 4: Anavatan �le �şb�rl�ğ� yapılarak Erasmus ve Mevlana benzer� programlardan
faydalanılması sağlanacaktır
Sorumlu: Anavatanla İl�şk�ler ve Dönüş Kom�syonu
Hedef: Çerkes D�l� ve Edeb�yatı bölümler� �le ve anavatandak� kurumlar �le �şb�rl�ğ�
koşulları araştırılacaktır ve bu programlar kapsamında öğrenc� gönder�lecekt�r
Dönem: 2020-2021

Stratej� 3: Anavatanla sosyal �l�şk�ler�n güçlend�r�lmes�
 

Eylem 1: Anavatan ve d�aspora ülkeler�nden katılım �le karşılıklı gençl�k ve çocuk
kampları düzenlenecekt�r
Sorumlu: Anavatanla İl�şk�ler ve Dönüş Kom�syonu
Hedef: Adıgey, Abhazya ve Kaberdey Balkar Cumhur�yetler�m�z �le  her yıl karşılıklı olarak
10-14 yaş arası çocuk kampları, 15-18 yaş arası gençl�k kampları düzenlenmeye devam
ed�lecekt�r
Dönem: 2021 (2020 yılı programı pandem� neden�yle �ptal ed�lm�şt�r)
 
Eylem 2: Nüfus sayımında “Çerkes” �sm�n�n terc�h ed�lmes� çalışmalarına destek
ver�lecekt�r
Sorumlu: Anavatanla İl�şk�ler ve Dönüş Kom�syonu
Hedef: Sosyal medyada farkındalık çalışmaları (Çerkesce olarak) yapılacaktır
Dönem: 2020-2021
 
Eylem 3: Kardeş şeh�r, köy, okul çalışmaları yapılacaktır
Sorumlu: Anavatanla İl�şk�ler ve Dönüş Kom�syonu
Hedef: Düzce-Maykop arasında kardeş kent ve Düzce-Haçemz�ye köyü-Maykop
Haçemz�ye köyü arasında kardeş köy anlaşması yapılacaktır
Dönem: 2021
 
Eylem 4: Sülaleler�n tekrar �rt�batlanması desteklenecekt�r
Sorumlu: Anavatanla İl�şk�ler ve Dönüş Kom�syonu
Hedef: Sosyal medya çalışmaları �le a�leler�n �rt�batlanması ve a�le toplantılarının
yapılması teşv�k ed�lecekt�r
Dönem: 2021

 



Stratej� 4: Anavatanla sanat ve kültür alanında �şb�rl�ğ�n�n artırılması 
 

Eylem 1: Ortak serg�ler, göster�ler ve sanatçı z�yaretler� düzenlenecekt�r
Sorumlu: Anavatanla İl�şk�ler ve Dönüş Kom�syonu
Hedef: Ankara’da Adıgeyl� ressamların serg�s�  düzenlenecekt�r
Dönem: 2021
 
Eylem 2: Anavatandak� sanatçıların ve kültür emekç�ler�n�n Türk�ye’de tanıtılması �ç�n
çalışmalar yapılacaktır
Sorumlu: Anavatanla İl�şk�ler ve Dönüş Kom�syonu
Hedef: Her ay anavatandak� b�r kültür emekç�s�n�n �nternet sayfası ve sosyal medyada
tanıtımı yapılacak ve W�k�ped�a’da �çer�k üret�lecekt�r
Dönem: 2020-2021

 

Stratej� 5: Anavatan �le ekonom�k �l�şk�ler�n gel�şt�r�lmes�
 

Eylem 1: Anavatandak� ekonom�k �mkanlara �l�şk�n b�lg�lend�rme materyaller�
hazırlanacaktır
Sorumlu: Anavatanla İl�şk�ler ve Dönüş Kom�syonu
Hedef: Sosyal medya üzer�nden b�lg�lend�rme yapılacaktır
Dönem: 2020-2021

Stratejİk Öncelİk: Hak Savunuculuğu

Stratej� 1: Soykırım ve sürgünün tanınması

Eylem 1: Soykırım ve sürgün �le �lg�l� s�yaset, d�plomas� ve hukuk alanında uzmanların
katkısı �le b�r dosya hazırlanacaktır
Sorumlu: 21 Mayıs Kom�syonu
Hedef: 21 Mayıs dosyasının hazırlanması ve tanıtılması
Dönem: 2020-2021

Eylem 2: Üye dernekler�n bulunduğu �l ve �lçelerden başlayarak yerel yönet�mlerde ve
s�yas� part�lerde farkındalık oluşturulacaktır
Sorumlu: 21 Mayıs Kom�syonu
Hedef: Dernekler�n 21 Mayıs etk�nl�kler�nde yerel yönet�mlerden destek
alınacak, �lg�l� �ller�n m�lletvek�ller� �le görüşülecekt�r
Dönem: 2021



Eylem 3: Soykırım ve sürgün anıtlarının açılması ve Kefken Babalı sah�l�nde anıt
yapılması �ç�n yerel ve ulusal düzeyde çalışmalar yapılacaktır
Sorumlu: 21 Mayıs Kom�syonu
Hedef: Yerel yönet�mlere yapılacak başvurular �ç�n b�r örnek dosya hazırlanacaktır
Dönem: 2021 

Stratej� 2: Dönüş Hakkı ve Ç�fte Vatandaşlık Hakkının hayata geç�r�lmes�
 

Eylem 1: Rusya Federasyonu ve d�aspora ülkeler� nezd�nde g�r�ş�mlerde bulunulacaktır
Sorumlu: Anavatan �le İl�şk�ler ve Dönüş Kom�syonu
Hedef: Ç�fte vatandaşlık konusunda Rusya Federasyonu’na başvuru yapılacak ve tanıtım
çalışmaları yapılacaktır
Dönem: 2021

Eylem 2: Türk�ye, d�ğer d�aspora ülkeler�, anavatan, Rusya Federasyonu ve d�ğer
uluslararası cam�ada �nsan hakları alanında çalışan STK'larla �şb�rl�ğ� yapılacaktır.
Sorumlu: Genel Merkez
Hedef: İşb�rl�ğ� yapılab�lecek STK’ların l�stes� hazırlanacak ve �let�ş�me geç�lecekt�r
Dönem: 2021

Stratej� 3: D�l, kültür ve k�ml�ğ�m�ze �l�şk�n hakların tanınması ve
uygulanması

Eylem 1: D�l, kültür ve k�ml�k haklarına �l�şk�n yasal ve uluslararası mevzuat
�ncelenecekt�r
Sorumlu: Hukuk ve İnsan Hakları Kom�syonu
Hedef: İstanbul'da DHIBRA (B�lg� Ün�vers�tes� D�l Hakları İzleme ve Raporlama)
platformuna üye olunacak ve tanıtım çalışmaları yapılacaktır
Dönem: 2021

Eylem 2: Türk�ye'de ve anavatandak� hak �hlaller tak�p ed�lecek ve zamanında tepk�
ver�lecekt�r
Sorumlu: Hukuk ve İnsan Hakları Kom�syonu
Hedef: Hak �hlaller� düzenl� olarak �zlenecek ve �nternet sayfasında yayınlanacaktır
Dönem: 2020-2021

Eylem 3: Türk�ye, d�aspora ülkeler�, anavatan, Rusya Federasyonu ve d�ğer ülkelerde
�nsan hakları alanında çalışan STK'larla �şb�rl�ğ� yapılacaktır.
Sorumlu: Hukuk ve İnsan Hakları Kom�syonu
Hedef: İlg�l� kuruluşlar �le d�yalog kurulacak ve ortak çalışma alanları bel�rlenecekt�r
Dönem: 2021



Eylem 4: D�ğer ülke örnekler� �le Türk�ye'n�n kend� d�asporasında bu alanda yaptığı
çalışmalar tak�p ed�lecekt�r
Sorumlu: Hukuk ve İnsan Hakları Kom�syonu
Hedef: Dünyadak� d�ğer d�apora toplumları �ncelenecekt�r.
Dönem: 2021

Eylem 5: Anad�l�nde kamusal radyo ve tv yayını taleb� �le �lg�l� lob� çalışmaları
sürdürülecekt�r
Sorumlu: Hukuk ve İnsan Hakları Kom�syonu
Hedef: Yetk�l�ler �le ve d�ğer �lg�l� kuruluşlarla görüşmelerde ve hak talepler�ne �l�şk�n
çalışmalarda konu gündemde tutulacaktır.
Dönem: 2020-2021

Eylem 6: Demokrat�k, özgürlükçü ve s�v�l b�r anayasa taleb�nde ısrarcı olunacaktır
Sorumlu: Hukuk ve İnsan Hakları Kom�syonu
Hedef: S�yas� part�ler ve STK’lar �le düzenl� olarak görüşülecek ve demokrat�k b�r
anayasaya �l�şk�n talepler�m�z kend�ler�ne �let�lecekt�r
Dönem: 2020-2021

Stratej� 4: Abhazya ve Güney Osetya'nın tanınması ve ambargonun
kaldırılması

Eylem 1: Abhazya’ya ulaşımın önündek� engeller�n kaldırılması �ç�n çalışılacaktır
Sorumlu: Abhazya Çalışma Grubu
Hedef: Konu �le �lg�l� lob� çalışmaları yapılacaktır.
Dönem: 2020-2021

Eylem 2: Abhazya ve Güney Osetya'nın tanınması �ç�n çalışmalar yapılacaktır
Sorumlu: Abhazya Çalışma Grubu
Hedef: Abhazya ve Güney Osetya’nın tanınmasına yönel�k olarak sosyal medya üzer�nde
yayınlar yapılacak, s�yas� part� tems�lc�ler� �le yapılan görüşmelerde bu talepler d�le
get�r�lecekt�r
Dönem: 2020-2021

Stratej� 5: S�yaset �le �l�şk�ler�n gel�şt�r�lmes�

Eylem 1: Toplumumuzun nüfusumuzla doğru orantılı olarak parlamento, yerel yönet�m
ve d�ğer s�yas� mekan�zmalarda ad�l tems�l� �ç�n çalışılacaktır
Sorumlu: S�yaset ve Lob� Kom�syonu
Hedef: Ad�l tems�l taleb�ne �l�şk�n lob� çalışmaları yapılacaktır.
Dönem: 2020-2021



Eylem 2: Dernekler�m�z�n Kent Konseyler�ne katılımı teşv�k ed�lecekt�r
Sorumlu: S�yaset ve Lob� Kom�syonu
Hedef: İnternet sayfası ve sosyal medya duyurular yapılacak ve Başkanlar  Kurulu’nda �y�
uygulama örnekler� paylaşılacaktır
Dönem: 2020-2021
 
Eylem 3: KAFFED’�n s�yas� part�ler ve s�yaset �le �l�şk�ler�ndek� �lkeler� tanımlanacaktır
Sorumlu: S�yaset ve Lob� Kom�syonu
Hedef: S�yaset Tutum Belges� hazırlanacak ve dernekler �le paylaşılacaktır
Dönem: 2021



Adana Çerkes Kültür Derneğ�

Afş�n Kafkas Kültür Derneğ�

Antalya Çerkes Derneğ�

Arıkbaşı Köyü Kafkas Derneğ�

Aydın Kuzey Kafkas Kültür Derneğ�

Balıkes�r Adığe - Çerkes Kültür Derneğ�

Bandırma Kuzey Kafkas Kültür Derneğ�

B�ga Kafkas Kültür Derneğ�

Bolu Kafkas Derneğ�

Bozüyük Kuzey Kafkas Kültür Derneğ�

Bursa Çerkes Kültür Derneğ�

Çerkes Derneğ� (Ankara)

Çerkes Kültür Ev� Derneğ�

Çorum Kafkas Kültür Derneğ�

Den�zl� Kafkas Kültür Derneğ�

Düzce Adıge Kültür Derneğ�

Esk�şeh�r Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma

Derneğ�

Gaz�antep Çerkes Derneğ�

Göksun Çerkes Kültür Derneğ�

Gönen Kafkas Kültür Derneğ�

Hamamözü Çerkes Derneğ�

İnegöl Çerkes Adığe Kültür Derneğ�

İskenderun Çerkes Derneğ� Ad�ge Khase

İstanbul Kafkas Kültür Derneğ�

İzm�r Çerkes Kültür Derneğ�

Kafkas Çerkes Derneğ�

Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneğ�

Karacabey Kuzey Kafkasya Kültür Derneğ�

Karaden�z Ereğl� Kafkas Kültür Derneğ�

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30. Kayser� Kafkas Derneğ�

31. K�ç�r Adıge Derneğ�

32. Kocael� Kafkas Derneğ�

33. Kütahya Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma          

Derneğ�

34. Man�sa Çerkes Kültür Derneğ�

35. Mers�n Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneğ�

36. Mustafakemalpaşa Çerkes Kültür Derneğ�

37. Naz�ll� Kafkas Derneğ�

38. Reyhanlı Çerkes Derneğ�

39. Sakarya Kafkas Kültür Derneğ�

40. Samsun Çerkes Derneğ�

41. Şarkışla Kafkas Derneğ�

42. S�nop Kafkas Derneğ�

43. S�vas Kuzey Kafkas Kültür Derneğ�

44. Söke Kafkas Derneğ�

45. Soma Kafkas Kültür Derneğ�

46. Sungurlu Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneğ�

47. Susurluk Kafkas Derneğ�

48. Tokat Çerkes Derneğ�

49. Turhal Kafkas Kültür Derneğ�

50. Uzunyayla Kafkas Kültür ve Yardımlaşma

Derneğ� (İstanbul)

51. Uzunyayla Kültür ve Dayanışma Derneğ� -

Kayser�

52. Vez�rköprü Kafkas Kültür Derneğ�

53. Yalova Çerkes B�rl�ğ� Kültür ve Yardımlaşma

Derneğ�

ÜYE DERNEKLERİMİZ



T Ü R K İ Y E ’ D E  Ç E R K E S  Y E R L E Ş İ M L E R İ
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