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Takdim 

Sa gıdeğer Çerkes Der eği Ge el Kurul Ü eleri;  se e ö e Çerkes Der eği ü eleri i  
teveccühüyle bu göreve seçildik. 

 Diaspora ı  ö ü der eği A kara Çerkes Der eği i  e i sediği te el ilkelerde  
hareketle  ıllık dö e  içi de ap a ı pla ladığı ız faali et e projeleri izi  erede se 
ta a ı ı gerçekleştirdik. Özellikle ö eti e geldiği iz gü ü  he e  ö esi de fiili açılışı 

apıla  A kara Çerkes Der eği Sos al Tesisi i işle sel hale getir e ko usu da ça a sarf ettik. 

Faaliyet raporu da  göre eği iz üzere Sosyal Tesisimiz, Çerkes toplumuna yönelik 

gerçekleştir e i a aç ettiği iz irçok etki liğe e  sahipliği aptı. A rı a, gelir getiri i işle i 
dışı da Çerkes Toplu u u  daha fazla görü ür kılı ası a da hiz et ede  tesisi izi  giderek 
etki  içi de kulla ıla ağı açıktır. 

 1960 larda  gü ü üze kadar ola  süreçte değişe  za a  e gereksi i leri  farkı da 
ola  ö eti  kurulu uz A kara Çerkes Der eği i  kuru sallaş ası ko usu da da adı lar 
atmaya gayret etti. Sosyal Tesisimizin devreye girmesi ve Emek teki e ut i a ızda 

oğu laşa  etki likler azı ted irler al a ızı da zoru lu kıldı. Bu iki mekânda koordinasyonu 

sağla a  koordi atörlerin istihda  edil esi a ı da kültürel faali etleri izi  de daha 
profes o el içi de ürütül esi i sağla a  eğit e leri izi kadro a kattık.  

 Hiz ette ulu duğu uz u iki se elik za a  zarfı da ü kü  erte e Der eği izi  
a açları a ö elik hiz ette ulu a ile ek pa daşlarla da ortak çalış alar gerçekleştirdik. 
Yönetim Kurulumuz özellikle Türki e çapı da hiz et ere  diğer der ekleri iz ile de akı  
ilişki tesis et e e ça aladı. Sesi izi  daha gür çık ası içi  ortak faali etler düze ledik e u 
konuda her zaman ilk adı ı at a a ga ret ettik. Çerkes ge çliği i  A kara da topla ası e 
İsta ul e Ka seri Der ekleri izi  isafir olduğu ortak kültür-sanat faaliyetlerimiz ile bu 
konuda da yol aldık. 

 

Yö eti de ulu duğu uz za a  zarfı da gerçekleştirdiği iz faali etlerde  ör ekleri  
er aldığı bu faaliyet raporunun iki se elik za a a eler sığdıra ildiği izi  ir göstergesi 

olduğu u düşü ü oruz. 

 Bu du gu e düşü elerle ö eti de ulu duğu uz süre içi de desteği i esirgemeyen 

siz kı etli ü eleri izi sa gı la sela lı or e görevi devralacak Yönetim Kurulu a aşarılar e 
esenlikler diliyoruz. 

Kuşha Murat Özde  

Çerkes Der eği Yö eti  Kurulu Başka ı   
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Kurumsal Faaliyetler 

-Der eği izi  . Olağa  Ge el Kurulu 

 

 

 Hazira   tarihi de der eği izi  . olağa  ge el kurulu sos al tesisi izde 
gerçekleştirildi. Tek liste ile girile  Ge el Kurul seçi i de Murat Özde i  Başka lığı ı aptığı 
Yönetim Kurulu göreve geldi. 

-Çerkes Der eği Yö eti  Kurulu Üyeleri i  Ye i ahalle Belediye Başka ı Sayı  Fethi 

YAŞAR’ı Ziyareti 
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Çerkes Der eği Yö eti  Kurulu u te sile  Yö eti  Kurulu Başka  Yardı ı ız Murat 
Keri  ERTAN aşka lığı daki he et Ye i ahalle Beledi e Başka ı Fethi YAŞAR ı aka ı da 
zi aret edildi. Başka  Yardı ısı Murat Erta , e i ılı  Ye i ahalle Beledi esi e kı etli 
Başka  Fethi Yaşar içi  aşarı dolu içi de geç esi i te e i etti. Sa ı  Başka a gerek Çerkes 

Der eği e gerekse Yaşa ke t Sosyal Tesisleri e sağladıkları katkılarda  ötürü teşekkür 
edildi. Başka  Fethi Yaşar da zi arette  dola ı e u i etleri i dile getirerek destekleri i 
esirge e e ekleri i ildirdi. Zi areti  so u da ke disi e ir Çerkes gö leği e kı etli eşi e 
de gele eksel Çerkes aşlığı Şarhon hediye edildi. 

-Ça kaya Belediye Başka ı Ziyareti 

Yö eti  Kurulu Ü eleri iz tarafı da  Ça ka a Beledi e Başka ı Sa ı  Alper TAŞDELEN 
aka ı da zi aret edildi. Ke dileri e der eği ize katkıları da  dola ı teşekkür edilerek 

Yaşa ke t Sos al Tesisi hakkı da deta lı ilgi erildi. Sa i i şekilde süre  soh et, Başka  
TAŞDELEN'i  değerli eşi e e ke disi e takdi  edile  gele eksel hedi eler ile so la dı. 

 

-Çerkes Der eği Yö eti  Kurulu Üyeleri i  AK Parti Milletvekilleri Hülya Nergis ATÇI ve 
Murat ALPARSLAN'ı Maka ları da Ziyaretleri 

Çerkes Der eği Yö eti  Kurulu so  dö e  AK Parti Millet ekilleri Hül a Nergis ATÇI e 
Murat ALPARSLAN ı aka ları da zi aret ederek e i göre leri de aşarılar diledi. Der ek 
çalış aları ız e Türki e deki Çerkesleri  eseleleri i  ele alı dığı topla tılar samimi biçimde 
nihayete erdi. 

 

http://www.cerkes.org.tr/images/editor/nergis-atci-ziyaret_1.jpg
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-Çerkes Der eği’nin Türkiye’nin AB’ye Üyelik Süreci  Diyalog Topla tısı a Katılı ı 

 

 

 

26 Ocak 2016 Salı günü Ankara'da Avrupa Birliği Baka lığı tarafı da  Avrupa Birliği 
Baka ı ve Baş müzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır'ı  katılı ı la sivil toplum kuruluşları, yerel 

yönetimler, iş dü ası kuruluşları ve üniversitelerden aklaşık 2500 temsilcinin hazır 

ulu duğu "Türkiye'nin AB'ye Üyelik Süreci" konulu Sivil Toplumla Diyalog Topla tısı 
düzenlendi. Topla tı a Çerkes Der eği i temsilen Genel Koordinatörümüz Madina COŞKUN 
katıldı. 

Topla tıda, AB' e ü elik süre i izde Türki e' i  değişi  e dö üşü ü e katkıda 
ulu a  si il toplu  kuruluşları ı  te sil ileri, A rupa Birliği Baka ı e Baş üzakere i 

Bü ükelçi Volka  Bozkır'a, AB' e ü elik süre i ile ilgili görüş e ö erileri i ilk elde  su a 
fırsatı ı uldu. 

Topla tıda a rı a Türki e-AB Mali İş irliği Progra ı kapsa ı da si il toplu  
kuruluşları a erile  destekler ko usu da ilgile dir e su u ları apıldı. 

 

http://www.cerkes.org.tr/images/editor/murat-alparslan-ziyareti.jpg
http://www.cerkes.org.tr/images/articles/large/12512296_1011392992265641_41569375995177373_n_1.jpg
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-Gençlik Komisyonu KAFDAV Ziyareti 

 

 

Gençlik Komisyonumuz ve Ankara daki Ü i ersiteleri  Kafkas toplulukları te sil ileri 
da et üzeri e Altı dağ Beledi esi tarafı da  aslı a u gu  olarak e ide  i şa edil ekte ola  
ve Ankara da kültürel akti iteleri  oğu laştığı Ha a ö ü se ti deki iki katlı, KAFDAV ı  e i 

i ası a isafir oldu. Vakıf ge iş kulla ı  ala ı, ahçesi e he e  karşı tarafı da apıl akta 
ola  Kafkas Kültür Müzesi ile ge çleri  oğu  ilgisi i kaza dı. 

KAFDAV Yönetim Kurulu Başka ı Muhitti  Ü al ile Ge el Sekreter Rah i Aksu nun ev 

sahipliği de gerçekleşe  topla tıda Sa ı  Bü üğü üzü Muhitti  Ü al, KAFDAV ı  a ırı  
ol aksızı  Kafkas halkları ı  tarihi i  e kültürü ü  doğru e ka aklara da alı olarak ta ıtı ı 
açısı da  ö e li ir işle e sahip olduğu u, u ede le toplu u uzu  e özellikle ge çleri  
akfa sahip çık aları gerektiği i urguladı. Sa ı  Ü al, araştır a kütüpha esi de asılı e 

dijital formlarda 20.000 i aşa  ater al ka ak ulu duğu u, . i  üzeri de de Os a lı 
Arşi  Belgeleri i  fiile  arşi e kaza dırıldığı ı elirtti. 

Ge çleri  diledikleri za a  akıf erkezi i topla tılar e uluş alar içi  
kulla a ile ekleri i, dersleri e çalışa ile ekleri de urgula arak ortak apıl ası pla la a  
çalış alar ifade edilerek topla tı a so  erildi. 

 

 

 

 

 

http://www.cerkes.org.tr/images/articles/large/kafdav3.jpg
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-  Mayıs Bası  Açıkla ası 

 

 

Çerkes So kırı ı e Sürgünü  nün . ıldö ü ü ede i le  Ma ıs Cu artesi gü ü 
Kafkas Der ekleri Federas o u KAFFED  tarafı da  Rus a Federas o u Bü ükelçiliği ö ü de 

ir ası  açıkla ası apıldı. 

A kara'daki Kafkas Der ekleri' i , Çerkes Der eği Ü eleri e Ge çlik Ko is o u' u  
katılı ı la gerçekleşe  ası  açıkla ası a yerel ve ulusal ası ı  da ilgisi büyük oldu. 

 ıl ö e aşa a  fakat etkileri hala de a  ede  Çerkes So kırı ı e Sürgünü  nü 

hatırlat ak, haklı talepleri dile getir ek içi  ir ara a geldikleri i ifade ede  Kafkas Dernekleri 

Federasyonu Başka ı Yaşar AslankayaÇerkesleri  her şe e rağ e ; he  a a ata da he  de 
diasporada ki liği i e kültürü ile ar ol a kararlılığı da olduğu u elirtti. 

 

  

http://www.cerkes.org.tr/images/articles/large/img_5415.jpg
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Kültürel ve Toplumsal Faaliyetler 

 

-Suriyeli Çerkeslerin A kara Der eği de Buluş ası 

 

Suri e'de hale  de a  ede  sa aş ede i le Türki e' e göç edip A kara'da ika et 
ede  Suri eli Çerkes aileler A kara Çerkes Der eği' de uluştu. Der ek ge çliği i  orga ize 
ettiği akşa  e eği e A kara Çerkes Der eği Başka ı Murat Özde  a ında Kafkas Dernekleri 
Federas o u aşka ı Yaşar Arsla ka a da katıldı. 

Ye ek, Çerkes Der eği aşka ı Murat Özde 'i  ko uş ası la aşladı. Özde , katıla  
tüm ailelere hoş geldi  dilekleri i ilettikte  so ra A kara' a geldikleri de  eri aşadıkları 
sıkı tı ve sorunlara çözüm bulmak için ellerinden gelenleri yap a a çalıştıkları ı söyledi. 

Aileler ile sürekli iletişi  hali de oldukları ı elirte  Özde , der eği  de o ları  ir e i 
olduğu u e urada isafir değil de ev sahibi oldukları ı elirterek her za a  beraber olmak 
istediklerini dile getirdi. 

Oldukça sa i i ir orta da gerçekleşe  akşa  e eği iti i de ço uğu la, ge i le, 
aşlısı la herkes ir irleri e sarılarak e e  akı  za a da uluş a sözü ererek der ekte  

a rıldılar. 
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-El ruz Star Şarkı Yarış ası a Büyük İlgi 

 

 

 Aralık  tarihi de A kara Çerkes Der eği' de El ruz Star Şarkı 
Yarış ası düze le di. Yarış ada seçtikleri ir ü üğü ile ahut ir ü üğü ol ada  arış a a 
katıla  ço uklar Adige e, Türkçe e İ giliz e şarkılar sesle dirdiler. Yarış a a katıl a ıp i e 
de şarkıları ı sö le e  i ikleri izle irlikte arış a re kli görü tülere sah e oldu. 

Yarış a a katıla  her ço uğa perfor a sları da  dola ı adal a erildi. Yarış ada 
iri iliği Si e, Li a e Si e is Erta ; irlikte sesle dirdikleri Seridayparçası ile kaza dı. 

 

-Der eği izi  Ke a  Öğre ileri i  Ye i Yıl Ko seri 

 

Der eği izde erdiği ke a  dersleri ile ta ıdığı ız öğret e i iz Se ra FAYEZ, 
öğre ileri ile ir Ye i ıl ko seri erdi.  –  aş arası ço ukları ızda  oluşa  Çerkes Der eği 
Ke a  Topluluğu, solo Perfor a slar ile dikkat çekti. Ko ser so rası elileri izi  hazırladığı 
aperatifler misafirlerimize ikram edildi.  
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-Medet Ö lü içi  Adalet Arayışı 

A kara'da öldürüle  Çeçe ista  İçker a Cu huri eti Fahri Ko solosu Medet Ö lü ile 
ilgili da a ı  duruş aları a ö elik olarak Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Medet İçi  
Adalet Komitesi ile eş güdü  hali de ahke e süreçleri e apıla ak faali etler koordi e 
edil iştir. Duruş alar ö esi cinayetin bütün o utları la a dı latıl ası talebinin dile 

getirildiği ası  açıkla aları apıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ge çlik Ko isyo u . Gele eksel Bilgi Yarış ası a Büyük İlgi  

 

 

Der eği izi  Ge çlik Ko is o u .Gele eksel Bilgi Yarış ası ı Suri eli kardeşleri ize 
ardı  çerçe esi de düze ledi. 

Çerkes kültür e tarihi a ı da Ge el Kültür kategorisi altı da da yöneltilen 40 soruda; 

Şe  Ba a aklar, Ma sı eGup, Şe  Kuze ler, Peterez er, Di afe, Şela eGup, ODTÜ Kaf, 
DerderuGup, NartXase ve Kaf-Şe  takı ları iri ilik içi  değil i ilik içi  arıştı. Maskot olarak 

irer o u ak getir eleri talep edile  takı lar, ir iri de  güzel o u akları ı etki liği  
hatırası a arış a so u da Suri eli kardeşleri ize hedi e ettiler. 

Yarış a ı  he e a lı at osferi de kozları ı pa laşa  eski e e i ö eti i  
te sil ileri, ker este aptıkları har a alar ile arış a ı  E  Bo kör takı ı seçile  

http://cerkes.org.tr/images/articles/large/onlu_aciklama.jpg
http://www.cerkes.org.tr/images/articles/large/bilgi-toplu-foto.jpg


10 

 

Peterez er, ü ük se ir i desteği ile Kaf-Şe , eşeleri ile her se e arış a ı 
şe le dire Şela eGup e diğer ütü  takı lar u güzel etki liğe değer kattılar. 

Yarış a ı  e  istikrarlı takı ı Şe  Ba a aklar u se e de gali i eti ırak adı e 
Biri ilik ödülleri i de Suri eli kardeşleri ize ağışladılar. 

Ker es, arış a e ağışlarda  topla a  ardı lar ihti aç sahipleri e iletildi.  

-Badin Müzik Grubumuzun Müzik Ziyafeti 

 

 

A kara Çerkes Der eği Müzik Gru u Badi , 11 Nisan 2016 tarihinde Çankaya Belediyesi 

Çağdaş Sa atlar Merkezi' de A karalı sa atse erlere Çerkes Müziği zi afeti su du. Çerkes 
Der eği e Ça ka a Beledi esi iş irliği de düze le e  etki lik isafirleri iz tarafı da  eğe i 
ile izle di. Der eği iz üzik direktörü Haka  Sert'i  ö derliği de çalış aları ı ürüte  e 
ge ç ir ekipte  oluşa  Badin  in ko ser progra ı der ek aşka ı ız Murat Özde 'i  açılış 
ko uş ası la aşladı. Badin in kuruluşu da e eği geçe leri u ut a a  Başka , Badin  in 

elde ettiği aşarılara da deği di.  Ko ser so u da Badi  ü eleri e e isafir sa atçılara 
teşekkür sertifikaları takdi  edildi. 

-Ni jeug Tiyatro Topluluğu uz Yi e Sah ede 

Ni jeug Ti atro Topluluğu  e  Şu at a ları da iki a rı o u la Hikmet Kültür 

Merkezi Yıldız Ke ter Salo u' da çok eğe ile  o u ları ile sah e aldılar. A rı a Ti atro 
topluluğu uz Çoru  e Eskişehir Der ekleri i  düze lediği kültür ge eleri e katılarak 
der eği izi aşarı ile te sil et iştir. 

 

http://www.cerkes.org.tr/images/articles/large/badin--kolaj.jpg
http://www.cerkes.org.tr/images/articles/large/img_0745_1.jpg
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-El ruz Ço ukları Uluslararası Ço uk Zirvesi i  Gözdesi 

 

 

A rupa Birliği Uluslararası Bili  Eğiti i Koordi as o ları Türkiye Delegasyonu ve 

Ye i ahalle Beledi esi iş irliği de u ıl . kez düze le e  ili  e çe re eğiti i te alı 
Uluslararası Ço uk Zir esi Nazı  Hik et Ko gre e Sa at Merkezi de apıldı. Ye i ahalle 
Beledi e Başka ı Fethi Yaşar'ı  e  sahipliği de düze le e  zir e e Türkiye'nin farklı illeri de  

' e akı  okul projeleri ile katıldı. Bili i a ak e ço uklara se dir ek, ço ukları esleki 
a la da ili e ö le dir ek a a ı la apıla  zir ede, kurula  sta tlarda projeler ta ıtıldı, 
çeşitli atöl e çalış aları apıldı. Etki likte El ruz Ço uklar Halk Da sları topluluğu uz da er 
alarak he  da sları ızı zi aretçilere gösterdiler he  de topla tı ko uları a iştirak ettiler. 

-Kefken’de Sürgü  A ası 

 

 

 Ma ıs  e  Ma ıs 17 Cu artesi gü ü düze le e   Ma ıs Çerkes 
So kırı ı e Sürgü ü A a Etki liği Kefke 'i  Karaağaç e Ba alı kö leri de gerçekleştirildi. 

Başta A kara Çerkes Der eği ol ak üzere tü  illerde  gele  oto üsler, Karaağaç Kö ü 
Mezarlığı' da uluşarak a a töre i i aşlattılar. KAFFED Ge el Başka ı Yaşar Asla ka a' ın 
ko uş ası ardı da  itirile  ataları ız içi  dualar oku du. 

Tüm derneklerden oluşa  büyük bir kortejle, Os a lı Toprakları a ilk ayak asıla  

yerlerden biri olarak kabul edilen Babalı Köyü Sahili'ne gidildi.  Adigece ve abazaca dualardan 

http://www.sabah.com.tr/haberleri/turkiye
http://www.sabah.com.tr/haberleri/turkiye-430119293750
http://www.cerkes.org.tr/images/articles/large/cocuk-zirvasi.jpg
http://www.cerkes.org.tr/images/articles/large/21-may.jpg
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sonra büyüklerimiz ve dernek aşka ları hep birlikte 21 MAYIS 1864  azılı çelengi denize, 
ürü üşe katıla lar da ellerindeki karanfilleri sahil boyunca kumsala ıraktı. 

Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başka ı Yaşar Asla ka a' ı  aptığı ko uş a 

ardı dan başla a  anma progra ı da Adigece, Abazaca, Osetce ve Çeçence ağıtlar 

okundu. Nart Ateşi' i  akıl ası, ateşi  a ı daki a ıt mezarda nöbet tutul ası ve 
eşaleleri  sahile dizilmesiyle anma progra ı sona erdi. 

-Sürgü de Çerkes Ressa lar Buluş ası a Yoğu  İlgi 

Çerkes Der eği i , Bü ük Sürgü ü  . Yılı A a Etki likleri Kapsa ı da Ça ka a 
Belediyesi i  katkıları ile Çağdaş Sa atlar Merkezi de düze lediği sürgü ü  hüz ü ü 

a sıta  sergide  Çerkes Ressa ı  ta loları er aldı. 

Sergiye Çankaya Belediye Başka ı Alper Taşdele , Çerkes Der eği Başka ı Murat 
Özde , KAFFED Ge el Başka ı Yaşar Asla ka a, sa atçılar e sa atse erler katıldı.  

 

 

 

-Çerkes Der eği de  Mayıs Çerkes Soykırı ı ve Sürgü ü A a Progra ı 

 ıl ö e aşa ış ola  ü ük a ıları a ak için düzenlenen program sürgün 
olu da ha atı ı ka ede  ataları ız içi  sa gı duruşu ile aşladı. 

Sürgü  ko ulu ideo gösteri i ardı da  Çerkes Der eği Başka ı Murat Özde in ve 

KAFFED Başka ı Yaşar Asla ka a ı  ko uş aları er aldı. MazeZa u un sunumuyla devam 

ede  progra da, El ruz Ço uklar Gru u da  Nefi  Coşku  e Ja erk Baştuğ Bir So kırı  
Hikayesi  adlı hikâ e i okudular. Der eği iz Ke a  Gru u, Se ra Fa ez ö eti i de Sürgü  
Ağıtları ı çaldılar. 

Maze Zabun un şiiri ve akabinde Sinejan Güngör, Zafer Sürer in az ış olduğu 

Gu YiMafıer adlı şiiri seslendirdiler. Hakan Sert ve Nida Efe nin Yistanblago  ağıtı ile 
programa son verildi 

http://www.cerkes.org.tr/images/articles/large/13262417_10153828078584620_1517490764_o.jpg
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-Çerkes Der eği  Sezo  Fi ali 

 

 

A kara Çerkes Der eği sezo  fi ali i  Hazira  Perşe e gü ü Nazı  Hik et Kültür 

Merkezi de aptı. Ye i koreografileri  er aldığı da s e üziklerle sezo u  kapatıldığı 
etki likte, El ruz, El ruz Ço uklar e El ruz Mi ikler ile Kaz ek Halk Da sları toplukları e 
Çerkes Der eği Ke a  Gru u sah e aldı. Der ek çatısı altı da çalış aları ı ürüte  Badi  
Müzik Gru u da, Çerkes ezgileri de  oluşa  repertu arı ile ge ede eri i aldı. A kara Çerkes 
Der eği Başka ı Murat Özde i  açılış ko uş ası ile aşla a  ge e e Ye i ahalle Beledi e 
Başka ı Fethi Yaşar da katıldı. 

-Elbruz CUP Futbol Tur uvası 

 

 

Bu se eki tü  gelirleri Tıj İlka  Dö üş Yolu Projesi e ağışla a  El ruz CUP re kli 
görü tülere sah e oldu.  takı ı  katılı ı la düze le e  tur u a ı  Fi al üsa akası da 
Ha ı uratlı U ited ile Şela e GUP eşleşti. Tur u a o u a o a a  açlar arası da büyük 

http://www.cerkes.org.tr/images/articles/large/gosteri-2.jpeg
http://www.cerkes.org.tr/images/articles/large/elbruz-kup1.jpg
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çekiş e e he e a ı  aşa dığı fi al açı ı  or al süresi -  eşitlikle so a erdi e pe altı 
atışları a gidildi. Pe altı atışları da ise güle  taraf Ha ı uratlı U ited oldu. 

-Besla  Fa iası A ası 

 
 

A a töre i e Ala  Vakfı A kara Te sil iliği Başka ı Se gi Şahi i  açılış ko uş ası ı  
ardı da  sa gı duruşu ile aşla dı. A tek Ko at, Kafkas Der ekleri Federas o u Başka ı 
KAFFED  Yaşar Asla ka a, Çerkes Der eği Başka ı Murat Özde  e KAF-DAV Başka ı Muhitti  

Ünal ı  kısa ko uş aları ı taki e  Ha ri Ata ola ları  arka pla ı ı a lata  ir ko uş a aptı. 

Ko uş aları  ardı da , A kara Çerkes Der eği nin önünden, yitirilen meleklerin 
a ısı a gök üzü e  e az alo  ırakıldı. 

-Veli Ta ış a Çayı 

 

 

 Eki   tarihi de Der ek Bi a ızda düze le e  etki lik, Der ek Başka ı ız 
Murat ÖZDEN i  açılış ko uş ası ile aşladı. Ço uklar Eki i de  soru lu Yö eti  Kurulu 
Ü e izi  ekip çalış aları ı  işle işi, elilerde  talepler, ço ukları ızı  e elileri izi  
der ekte  ekle tileri ko u aşlıkları ı su duğu topla tıda, elileri iz ile karşılıklı fikir alış-

erişi apıldı. Veli Ko is o u u  ge işletilerek aktifleştiril esi, ekip çalış aları ı  içerikleri, 
ekip çalış aları dışı da ço uklar e elileri  katıla ile eği etki ler ko uları da ortaklaşa 
kararlar da alı dı. 

 

http://www.cerkes.org.tr/images/articles/large/beslan2.jpg
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- XASE  Gele eği i  Çerkes Der eği de Uygula ası  

So  ıllarda A kara da gerçekleştirile  düğü  e etki liklerde aşa a  duru u  e 
etkinliklerimizin Xabze e akışır ir şekilde i ra edil esi a a ı la topla a  ü aşkı  ge ç 
22 Ekim Cumartesi akşa ı Çerkes Der eği de uluştu. 

Ankara ı  erede se tü  se tleri de  katılı ı  gerçekleştiği topla tı a A kara 
Çerkes Der eği, Şi ali Kafkas Der eği, Ü i-Kaf toplulukları e Kaf-Şe  gru u ge çleri i  a ı 
sıra Ha ı uratlı, İkiz e e Yağlıpı ar kö leri i  ge çleri de katıldı. 

Topla tıda düğü  e etki liklerdeki düze  ko uları ele alı dı. Xase  gele eği e u gu  
olarak, teklif edile  addeler tü  ge çleri  özgür e fikirleri i e a  ettiği e uzu  süre  
tartış aları  ardı da  a rı a rı o la arak karara ağla dı. Düğü  e etki liklerde Çerkes 
gele ekleri e u gu  olarak u gula ası gerekildiği e i a ıla  kurallar a a hatları la elirle di 
e ge çler arası daki aptırı ları açıkla dı.  addede  oluşa  e Ankara da Yaşa a  

Çerkes Ge çleri Arası daki Toplumsal Mutabakat  olarak adla dırdıkları ildiri i  so u da 
ildiri e i za ata  tü  ge çleri  elirle e  kurallara a kırı da ra a a ağı, a kırı 

da ra a ları  da gerekirse toplu da  uzaklaştırıla ağı elirtildi. 

Topla tı, hazırla a  gele eksel e ekleri  e esi e aşağıdaki ildiri i  
i zala ası la so  uldu. 

 

 

http://www.cerkes.org.tr/images/articles/large/dsc08180_1.jpg
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-Selçuk Sı sı  Söyleşi ve İ za Gü ü 

 

 

A kara Çerkes Der eği e Kafkas Araştır a Kültür e Da a ış a Vakfı KAFDAV  
tarafı da  ortaklaşa düze le e  Selçuk Sı sı  Sö leşi e İ za Gü ü oldukça samimi bir 

orta da gerçekleştirildi. 

Araştır a ı-Yazar Selçuk Sı sı ı Apra Ya ı ılıkta  çıka  . e . Yüz ıl A azaları  
Politik Tarihi (1770-1993)  adlı kita ı ı ta ıttığı sö leşi i  oderatörlüğü ü A haz a 
Cu hur aşka lığı Stratejik Araştır alar Merkezinden Sos olog Jade Ce re Er i es aptı. 

- XASE  So rası İlk Ceug 

 

 

Çerkes Der eği Ge çlik Ko is o u e A kara da Yaşa a  Çerkes Ge çleri Xase 
Topla tısı Orga izas o  Ko itesi tarafı da  düze le e  gele eksel Ze es ge esi  Aralık 
Cu a akşa ı gerçekleştirildi. 

Düz e, Ka seri e çe re illerde  gele  isafirlerle irlikte aklaşık  kişi i  katıldığı 
sezo u  iki i Ze es ge esi e oldukça oğu  ir ilgi gösterildi. El ruz Ga taoğlu  salonunda 

gerçekleştirile  ge e, Kafkas Der ekleri Federas o u Başka ı Yaşar ARSLANKAYA e Çerkes 
Der eği Başka ı Murat ÖZDEN i  açılış ko uş aları la aşladı. 

Yapıla  ko uş aları  ardı da  Nı jeug ti atro topluluğu, Misafir Kız  oyunu ile sahne 
aldı. Tek perdede  oluşa  o u da izle e ler kahkaha a oğuldu.  

http://www.cerkes.org.tr/images/articles/large/selcuk-simsim_1.jpg
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Tiyatro so rası erile  arada, Ge çlik Ko is o u tarafı da  ü ük ir öz eri le 
çıkarıla  e ilk sa ısı u ge ede dağıtıla  хамэхэку  adlı dergi i  de ta ıtı ı apıldı. Kısa ir 
ara ı  ardı da  aşla a  düğü  ise adeta salo a sığ adı.  Eki   tarihi de apılan 

Xase  so rası gerçekleştirile  ilk ze es ge esi ol ası se e i le ü ük ir ö e e sahip ola  
düğü de ge ç kızları ız güzellikleri le, erkekleri iz ise şıklıkları ile ü üledi. 

Hatı ago u Adige e aptığı dua Хъуахъу  ile aşla a  düğü  ü ük ir Wui  halkası 
kurularak de a  etti. Düğü  tha adesi İlha  Ageça, bje  eşliği de A aza a aptığı dua 
Хъуахъу  ile ge çlere güzel dilek e te e ileri i ilettikte  so ra ü üklerle irlikte 

düğü de  a rılarak ke dileri içi  orta katta a rıla  salo a geçti. Düğü  de a  ederke  açıla  
da alar içi  Çerkes adetleri e göre Mahke e kuruldu e Hatı ago asıtası la ke dileri e 
iletile  istekler düğü  tha adesi tarafı da  karara ağla dı. 

-Nehuş Çeri  Ye ide  A kara’da 

Dü a ı  her eri de aşa a  Çerkeslerarası da pek çok ha ra ı ola  NehuşÇeri , 
A kara Çerkes Der eği' i  orga izas o u ile A kara'da  Aralık tarihi de se e leri le uluştu. 
Şarkıları ıllardır ü ük ir eğe i le di le e  Nehuş Çeri , Türki e'deki ha ra ları ile El ruz 
Halk Da sları Topluluğu u  da sah e ala ağı solo ko serde ha ra ları ile uluştu.  

 

-Dr. Zey el A idi  Besle ey İ za Gü ü 

Çerkes Der eği, KAFFED e KAFDAV tarafı da  ortaklaşa düze le e  ''Türki e'de 
Çerkes Diasporası ı  Si asi Tarihi'' adlı kita ı  azarı Dr. Ze el A idi  Besle e  ile Çerkes 
si aseti üzeri e sö leşi e i za gü ü apıldı. 

Erdoğa  Boz u  oderatörlüğü de  Aralık Cu a akşa ı Çerkes Der eği nde 

gerçekleştirile  sö leşide Besle e , te eli  ılı da su duğu doktora tezi e da a a  
kita ı ı  azı  süre i, a a ı e Türkiye deki Çerkes Diaspora Siyaseti  hakkı da kısa ir 
su u  aptı. Yapıla  su u u  ardı da , Çerkes akti iz i içi de er ala  orga izas o lar 
üzeri e azıl ış ilk akade ik çalış alarda  irisi ola  kita ı la ilgili soru e eleştirileri ala  
Besleney, tüm soruları e eleştirileri sa i i ir şekilde tek tek e apladı. Katılı ı  oldukça 

oğu  olduğu sö leşi i  iti i de okurları içi  kita ı ı i zala a  Besle e  kita ı ı  u da  
so ra u ko u üzeri e apıla ak ola  akade ik çalış alara ışık tut ası ı diledi. 
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-Çerkes Der eği  Ke a  Ko seri 

 

 

Çerkes Der eği Ke a  Gru u Eğiti  Ko seri  Şu at Pazar Akşa ı 
Gerçekleşti.Bir iri de  ete ekli ço ukları ızı  çaldığı parçalar di le e leri ü üledi. ,  
senedir grubun eğit e liği i apa  Se ra Fa ez ö eti i de i ik sa atçıları ız dü a 
klasikleri a ı da Si a eDakhe gi i eserleri izi de sesle dirdiler.  

  

http://www.cerkes.org.tr/images/articles/large/zeynel-a.b..jpg5.jpg
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-Adige Dil Gü ü Coşkusu 

 

 

Der eği iz Yö eti  Kurulu Ü esi Feriha Ka koç u  koordi as o u u üstle diği ge e, 
ü eleri iz tarafı da  ü ük ilgi gördü. Progra ı  aşı da  so u a kadar, şiiri de  şarkısı a 
Adige e ola  progra , de i i eri de se kulakları  pası ı sildi. KAFFED Başka ı Yaşar 
Aslankaya ı  ko uş ası ile aşla a  ge e, ir iri de  değerli öğret e leri iz Zafer Sürer, 
Fikret Kı ık, Ha ri Kaz ek e Kadir Şaha ı  ko uş aları ile de a  etti. 

Adige e Dil Kursu ü eleri e Adige e Ço uklar Dil Kursu öğre ileri ge e e şiirleri ile 
katıldılar. Özellikle i ikleri izi  okuduğu şiirler izle e leri gururla dırdı. El ruz Da s Eki i 
ü esi, a ı za a da Yö eti  Kurulu ü esi Si eja  Gü gör Ka seri İstas o u ezgi izi 
sesle dirdi. Adige e Rap üzik apa  aşarılı ge i iz Surha  Göç ü  sesle dirdiği parçalar 
farklı ir tat kattı eğle e ize. Değerli sa atçı Erde  Ba dar ı  çalıştırdığı Çerkes Der eği Koro 

Gru u u  sesle dirdiği Adige e e A aza a şarkılar da tartış asız ge e e da gası ı urdu. 

-Nart Ateşi Te sili 

Sa su  De let Opera e Balesi' i  düze lediği, A kara Çerkes Der eği Müzik Gru u 
''Badi '' e A kara Çerkes Der eği ''El ruz'' Da s Eki i' i  de sah e aldığı "NART ATEŞİ - Bir 

Kafkas a Masalı"  ve 10 Ocak 2017 günlerinde Ankara Opera Sahnesi'nde izleyici ile uluştu. 
Çerkesleri  aroluş za a ları da  sürgü  e so rası daki Anadolu daki iskâ ı ı a lata  Nart 
Ateşi, De let Opera e Balesi sa atçıları da  A şe Ceylan tarafı da  azıldı e ö etildi. 
Oldukça ilgi çeken temsil iki gün sanatseverlere Çerkeslerinhikâyesini a lattı 
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-A kara'da ''HATTİ'' Rüzgârı 

 

 

Kafkas a' ı  eşhur Müzik Gru u ''HATTİ''  Mart Perşe e akşa ı Ye i ahalle 
Nazı  Hik et Kültür Merkezi' de izlerle di. Ala ları da profes o el sa atçılarda  oluşa  
grup, izleyenleri büyüledi. Geleneksel müziklerimizi modern usuller ile harmanlayan grup 
Türki e tur esi kapsa ı da diğer şehirlerde de ko serler erdi.  

-Sezonun Son Zexes Gecesi 

 

 

Çerkes Der eği Kadı  Ko is o u u  e  sahipliği aptığı Ze es Ge esi ü eleri iz 
tarafı da  ü ük ilgi gördü. Müzik di letisi ile aşla a  ge e, Ni jeug Ti atro Topluluğu' u  
sergilediği ''Ko a Dırdırı'' isi li o u  ile de a  etti. Kadı  Ko is o u uzu  el e eği ile 

aptıkları ir iri de  güzel hedi eler ile çekilişi iz apıldı. Ge e i  Tha adesi Erol Gergin'in 
aptığı Huaho de a ı da ge çleri iz e ü ükleri iz do a do a eğle dikleri Ceug aptılar. 

 

http://www.cerkes.org.tr/images/articles/large/hatti.jpg
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-Çerkes Der eği de  so  Yılları  E  Büyük Etki liği 

A kara Çerkes Der eği ılso u gösterisi de de  kadro ile da s e üzik dolu ir 
etki liğe i za attı. Ye i ahalle Beledi esi Nazı  Hik et Kültür Ko gre e Sa at Merkezi nde 

 Nisa  Cu artesi akşa ı da su u uluğu u ü lü o u u Ka olat Görke  Arsla  ile ü e iz 
Sinejan Güngör ü  aptığı ge e, El ruz Halk Da sları Topluluğu, Ka seri Kafkas Der eği Halk 

Da sları Topluluğu Aşe ez ile İsta ul Kafkas Kültür Der eği Halk Da sları Topluluğu 
Mazenef i  ir iri de  güzel da sları la perfor a sları la i ra edildi.  

 

Türkiye i  irçok ili a ı da İsrail, Al a a, Fra sa, Belçika, Suri e, Ürdü  de gösteri 
yapan topluluklar, Çerkes halk da sları ile üzikleri de  kesitler su du, estetik, çe iklik e 
zarafeti da sları la har a ladı.  Yoğu  ilgi gösterile  ge ede A kara Çerkes Der eği Müzik 
Korosu da Çerkes e şarkılar sö ledi. Yi e A kara Çerkes Der eği üzik gru u Badi , İsta ul 
Kafkas Kültür Der eği üzik gru u Gı i e Ka seri Çerkes Der eği üzik gru u Maze de 
da sçıları  oşkuları a üziklerle eşlik etti. 

http://www.cerkes.org.tr/images/editor/zexes1_2.jpg
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-Yaşa ke t Sosyal Tesisleri de ''Bahara Merha a'' Sergisi 

Çerkes Der eği -  Sezo u Çi i Tasarı  Atöl esi e Yaşa ke t Sos al Tesisleri 
Resi  Atöl esi öğre ileri i  eserleri i  ir arada ulu duğu ''Bahara Merha a'' sergisi  
Ma ıs Cu artesi Gü ü Yaşa ke t Sos al Tesisleri de sa atse erlerle uluştu. Eğit e leri iz 
Ressa  Meral Fida  e Çi i Sa atçısı Hati e Şeh az Ba kal e değerli öğre ileri tarafı da  
düzenlenen sergi büyük ilgi gördü. 

 

 

-Çerkes Der eği de A eler Gü ü Kutla ası 
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Çerkes Der eği Kadı  Ko is o u tarafı da  düze le e  ''A eler Gü ü Ça ı'' 
ü eleri izde  oğu  ilgi gördü. Bir irleri ile hasret gidere  a eleri ize, Çerkes Der eği 
Müzik Gru u üzikleri ile eşlik etti. Katıla  misafirlerimize, Kadı  Ko is o u ü eleri i  kendi 
elleri ile hazırladıkları kokulu i lolar e tha adeleri iz içi  hazırla a  eşarplar hedi e edildi. 

- Çerkes Sürgü ü Üzeri e: Trav a, Hafıza ve Ki lik  Ko fera sı 

 

 

 Ma ıs Çerkes So kırı ı e Sürgü ü A a etki likleri kapsa ı da, Çerkes Der eği e 

Kafkas Der ekleri Federas o u tarafı da  Çerkes Sürgü ü Üzeri e: Tra a, Hafıza e Ki lik  

ko ulu ko fera s düze le di. Tarih Bili i ValeriSokuro 'u  araştır aları ı aktardığı 
ko fera sa ü eleri iz tarafı da  ilgi ü üktü. Ko uş a so u da apıla  soru-ce ap kıs ı a 
katılı ılar oğu  ilgi gösterdi. 
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-Çerkes Der eği de  Mayıs A a Etki liği 

 

 Ma ıs  Pazar Gü ü der eği izde ü eleri  katılı ı la  ıl ö e aşa ış 
ola  ü ük a ıları a ak içi  topla ıldı.Etki lik,  Yıl ö e urdu u sa u ak adı a 
dire e , sa aşa , u uğurda ha atı ı ka ede  ataları ız içi  sa gı duruşu ile aşladı. Çerkes 
Der eği Yö eti  Kurulu ü esi Özge Şahi i  su duğu progra da Ge çlik Ko is o u tarihi 

ilgiler su u u u aptı. Değerli ü üğü üz Erol Gergi , sürgü e dair hikâ eleri i katılı ılar 
ile pa laştı. Ardı da  Grup Badi , ağıtları la a a ge esi de er aldı. Progra da er erile  
ser est kürsüde katılı ılar  Ma ıs a dair du gu e düşü üleri i dile getirdi. So  olarak 
Değerli ü üğü üz Sa ı  İs et Bora , etki lik sonunda günün anlam ve önemine binaen 
ko uş ası ı apıp ataları ız içi  dua okudu. 

 

 

-Adigey'deki Mi ik Yıldızlar Yarış ası ı  Biri isi Çerkes Der eği 

Kafkas a'daki u huri etlerde  e değişik ülkelerde  katılı ları  olduğu Ma kop taki festival 

progra ı a Kafkas Der ekleri Federas o u Orga izas o u ile Se ra Fa ez ö eti i deki 
Çerkes Der eği Ço uk Ke a  Gru u da katıldı. 

Da s, ji astik e e strü a  dalları da aklaşık  arış a ı katıldığı Festi alde Çerkes 
Der eği Ço uk Ke a  Gru u  gru u  arıştığı e strü a tal üzik dalı da . oldu. 15 

öğre ide  oluşa  gruptaki ço ukları  aşları -  aş arası da değişe  grup ,  ıldır 
çalış aları a de a  edi or. 

http://www.cerkes.org.tr/images/editor/21-4_1.jpg
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-Çerkes Der eği Ço ukları ı  Yılso u Coşkusu 

Çerkes Der eği Ço uklar Yılso u Gösterisi Nazı  Hik et Kültür Merkezi de gerçekleşti. 
Gösteride, Ka seri Kafkas Der eği Psı e Gru u, El ruz Mi ikler Gru u, El ruz Ço uklar Gru u 
e Çerkes Der eği Ke a  Gru u er aldı. Bir iri de  güzide grupları  sergilediği 

perfor a slar izle e ler tarafı da  ta  ot aldı. Tü  ço ukları ıza, Çerkes Der eği Yö eti  
Kurulu tarafı da  hazırla a  aşarı elgeleri ile Ka seri Kafkas Der eği tarafı da  getirile  
kitaplar takdim edildi. 
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Sosyal Tesis Faaliyetleri 

 

Ankara Çerkes Der eği i  üyelerinin de katkısı la vücuda getirdiği ve sosyal ve 

kurumsal faaliyetlerimizin oğu laş ası da büyük pay sahibi olan Sosyal Tesisimiz de 

günümüze kadar  etki lik gerçekleşti e e  az  katılı ı u etki liklerde er aldı.  
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2016 –  DÖNEMİ AÇILAN KURSLAR Ve GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER 

Satranç Kursu  

Yazlık Si e a     

Der ek Sezo  Açılış Ye eği  

IgorTkatçuk Keman Master Class 

Nehuş Çeri  Ko ser Ye eği  

Caka Keman Konseri    

Ço uklarla Yıl aşı Orga izas o u  

Elbruz Nostalji     

Dostluk Buluş aları    

Düğü  Orga izas o u   

Dernek Keman Konseri   
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Sadece Ankara Der eği iz için değil Türkiye deki diaspora kuru ları ız için iftihar 

vesilesi olan Sosyal Tesisimizde gerçekleştirdiği iz etkinliklerden azıları ı  deta ları aşağıda 

su ul aktadır. 

-Çerkes Der eği Yaşa ke t Sosyal Tesisleri de İftar Ye eği 

 

 

Ça ka a Beledi esi ile Çerkes Der eği ortaklığı da düze le e  iftar e eği oğu  talep 
gördü. Ça ka a Beledi e Başka ı Alper TAŞDELEN  i  de katıldığı iftara, der eği ize uzu  ıllar 
e ek er iş ü ükleri iz e değerli ü eleri iz ilgi gösterdiler. 

İftar e eği de Alper TAŞDELEN, Kafkas Der ekleri Federas o u Başka ı Yaşar 
ASLANKAYA e Çerkes Der eği Başka  Yardı ısı Murat ERTAN irer ko uş a aptılar.  

Der eği izi  eski aşka ları da  e değerli ü üğü üz Asla  ARI e Suza  ARI, 
koleksi o ları da ulu a  Meral FİDAN ı  ta losu u tesisi ize ar ağa  ederek ge e e re k 
kattı. A rı a ge ede, KAFFED  in Fitre e Zekâtları ız Suri eli So daşları ıza  ka pa ası içi  
de fitre e zekât da topla dı. 

-Çerkes Der eği Sezo  Açılış Ye eği 

 

 

 

http://www.cerkes.org.tr/images/articles/large/iftar1_1.jpg
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Çerkes Der eği nin GupseCafe-Bistro da düze le iş olduğu Sezo  Açılış Ye eği  

ü eleri iz tarafı da  oğu  ilgi gördü. Bü ükleri izi  de izleri al ız ırak adığı ge e, 
Çerkes Der eği Başka ı Murat ÖZDEN i  açılış ko uş ası ile aşladı. Başka ı ız, kısa ir süre 
ö e ara ızda  a rıl ış olan Çetin ÖNER i anarak, 2016-  Sezo u pla ları da  ahsetti. 
Yaşa ke t Sos al Tesisleri Müdürü Sipel PAK da ir Çeti  ÖNER şiiri sesle dirdi. Ge e e re k 
katan Badin Müzik Grubu u  ardı da  düze le e  AdigeCeug ile ge e e so  erildi. 

- Çerkes Der eği Ço ukları ile Hoşgeldi   

 

 

 

Yaşa ke t Sos al Tesisleri de ço uklar içi  düze le e  etki likte; Su uklar pişti 
a gallarda, arş elo lar kızartıldı ateşte. Bubble Show izlerke  pastaları ı ediler, ki i 

za a  sah ede şarkı sö lerke  uldular ke dileri i. Öğreti i çekiliş kupo ları ile he e a la 
çekiliş hedi eleri i eklediler. AdigeCeug ol azsa ol az dedik ir de eug aptırdık 
ço ukları ıza. Yüzleri deki eşe her şe e değerdi, o lar gülü sedikçe a e a alar da 
gülü sedi. Ye i ıl gülü üklerle karşıla dı. 

http://www.cerkes.org.tr/images/editor/yilbasi2.jpg
http://www.cerkes.org.tr/images/editor/yilbasi1_1.jpg


30 

 

-Çerkes Der eği Kahvaltısı a Yoğu  İlgi 

 

 

 Mart  Cu artesi gü ü; Yaşa ke t Sos al Tesisleri GupseCafe de düzenlenen 

kah altı orga izas o u ü eleri iz tarafı da  oğu  ilgi gördü. Çerkes Der eği Yararı a 
düze le e  Kah altı Orga izatörlüğü ü Çerkes Der eği Yö eti  Kurulu ü e iz Feriha 
KANKOÇ ile değerli ü e iz Per i  ÖNER üstle di. Misafirleri iz, Çerkes Kültürü ü  lezzetleri i 
tadarke , Çerkes El Sa atları ı  ke disi e ö  erdiği ü e iz Yü el Yüksel GÜMÜŞ ün 
orga izas o a ağışladığı Şarho  da açık artır a a çıkarıldı.  

Geleneksel Çerkes Mutfağı ı oğu  araştır alar so u u azılı hale getire , resi lerle 
görselliği i ze gi leştire  değerli azarı ız A ça Yolkolu Öksüz de izleri kır a arak 
kah altı ıza katıldı. Hüzü  Aş Olu a  adlı kita ı ı der ek ararı a satışa su a  Öksüz, 
kita ı ı ta ıtarak i zala a i eliği i de gösterdi.  Orga izas o  isafirleri izi  katılı ı ile 
Pşı a o Ca kat Ya a  eşliği de Ceug ile so  uldu.  

-Çerkes Ge çleri i  Dev Buluş ası 

 

 

http://www.cerkes.org.tr/images/articles/large/kahvalti.jpg
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31 

 

 

 ılı da  u a a süre gele  ge çleri  Dostluk Buluş aları  bu kez Çerkes Der eği 
Ge çlik Ko is o u u  orga izas o u da İsta ul Kafkas Kültür, Düz e AdigeKhase e 
Eskişehir Kuze  Kafkas Kültür e Da a ış a Der ekleri i  ge çleri i A kara da bir araya 

getirdi. Ge çler Çerkes Der eği izde Ze esdüzeledi. Ertesi gü , Yaşa ke t Sos al Tesislerinde 
topla tı apıldı e toplu fotoğraf ile etki lik so  uldu. 

-Yaşa ke t Sosyal Tesisleri de ''Bahara Merha a'' Sergisi 

Çerkes Der eği -  Sezo u Çi i Tasarı  Atöl esi e Yaşa ke t Sos al Tesisleri 
Resi  Atöl esi öğre ileri i  eserleri i  ir arada ulu duğu ''Bahara Merha a'' sergisi  
Ma ıs Cu artesi Gü ü Yaşa ke t Sos al Tesisleri de sa atse erlerle uluştu. Eğit e leri iz 
Ressa  Meral Fida  e Çi i Sa atçısı Hati e Şeh az Ba kal e değerli öğre ileri tarafı da  
düzenlenen sergi büyük ilgi gördü. 

 

 

 

 

http://www.cerkes.org.tr/images/editor/genclik-thamade_1.jpg
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-CHP Ge el Başka ı Kılıçdaroğlu’nun Sosyal Tesisimizi Ziyareti 

 

CHP Ge el Başka ı Sa ı  Ke al Kılıçdaroğlu, Yaşa ke t te bulunan sosyal tesisimizi 

zi aret etti. Zi arette Kılıçdaroğlu a CHP Ge el Başka  Yardı ısı Teki  Bingöl, CHP Ankara 

Millet ekili Le e t Gök, CHP A kara İl Başka ı Ad a  Keski , Ye i ahalle Beledi e Başka ı 
Fethi Yaşar, Ça ka a Beledi e Başka ı Alper Taşdele  e eşi Kez a  Taşdele  eşlik etti. 

CHP He eti, Kafkas Der ekleri Federas o u KAFFED  Başka ı Yaşar Asla ka a, A kara 
Çerkes Der eği Yö eti  Kurulu Başka ı Murat Özde  e KAFFED e ağlı der ek aşka ları 
tarafı da  karşıla dı. Çerkes Der eği' i  ö le ir sos al tesise sahip ol ası da  dola ı 
memnuniyetini dile getiren ve Çerkeslerin bu denli örgütlü apısı karşısı da şaşkı lığı ı 
gizle e e e  Kılıçdaroğlu, he et ile irlikte tesisi gezdi e tesisi  apı  süre i ile ilgili ilgi 
aldı. 

-Dost Kariyer Buluş ası 

 

 

 Bir iri izde  aldığı ız güçle gele eğe ol alalı  sloga ı la ola çıka  Ankara Çerkes 

Der eği ve Başke t Dostluk Kulü ü  sorumluluk bilinci ile kariyer sürecini planlayan, halen 

http://www.cerkes.org.tr/images/articles/large/img_20160425_142502.jpg
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öğre i  göre , e i ezu  e a çalış akta ola  itelikli kişilerle kari er sahi i e sektör 
te sil isi kişileri ir ara a getire eği ir orga izas o  gerçekleştirdi. 

Dost Kariyer Markası ile katılı ıları a fa da sağla a ı hedefle e  u oluşu u  
etki liği ola  Dost Kari er Buluş ası, 24 Nisan 2016 tarihinde A kara Çerkes Der eği 
Yaşa ke t Sos al Tesisleri de gerçekleştirildi. 

Progra , Ça ka a Beledi e Başka ı Alper Taşdele , A kara Çerkes Der eği Başka ı 
Murat Özde  e Başke t Dostluk Kulü ü Başka ı Ka şa Hur i i  açılış ko uş aları aşladı. 
Fazlası la ihti aç ola  ir ko uda apıla  u etki likte  dola ı e u i eti i dile getiren 
Sa ı  Taşdele , ge çlere ha atta apıla  ter ihleri  gerçekte  ö e li olduğu urgusu u aptı.  

Etki liği  açılış oturu u da ise AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve CHP 

A kara Millet ekili Büle t Kuşoğlu kari er pla ları ı  asıl ol ası gerektiği hakkı daki 
görüşleri i pa laştılar.   

Oturu ları  ardı da  ka u e özel sektör te sil ileri ile ge çleri , oluşturula  sektör 
asaları aşı da uluş ası e ilgi - de e i  pa laşı ı gerçekleştirildi. Oldukça eri li 

şekilde gerçekleşe  sektör uluş ası so rası da kari er etki liği so a erdi.  
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