“Uluslararası Apsnı Vakfı” yıllık faaliyet raporu
“Uluslararası Apsnı Vakfı” 2015 yılının mart ayında; Soner Gogua, Daur Arşba, Slava
Sakaniya, Oktay Çkotua, Maksim Ğunciya, Asida İnapşıpha, Sırma Aşfüpha, Roin
Agırba, Beslan Kutsniya, Astamur Logua, Yulya Gumpha, Beslan Kuartçiya ve Erkan
Kutarba tarafından oluşturulan insiyatif gurubu marifetiyle kuruldu.
Vakfın kurluş amaçları yapılan bir çağrı ile şu şekilde ifade edilmekteydi:
“Değerli halkımız! İçinde bulunduğumuz 2015 yılı şubat ayında “Uluslararası Apsnı
Vakfı” kuruluşunu tamamladı. Hiçbir politik amaca hizmet etmemeyi şiar edinen
kuruluşumuz, Abhaz halkının birliği ve sorunlarının çözümü yönünde çaba
sarfedecektir. İçinde bulunduğumuz dönemde ülkemizin sosyal ve ekonomik
gelişimine katkıda bulunmanın bizler için doğru bir yol olduğuna inanmaktayız.
Bu noktadan hareketle aklımızı ve gücümüzü sentezleyerek “Uluslararası Apsnı
Vakfı” çatısı altında çeşitli sosyal, ekonomik, demografik ve kültürel projelere
işlerlik kazandırmayı. Anadilimizin korunması, ihtiyaç sahiplerine şefkat ellerimizin
uzanması ile halkımızın ve devletimizin önündeki problemlere sağlıklı çözüm
yollarının bulunması sürecine katkıda bulunabilmek en temel hedeflerimizdendir.
Şimdilik ilk genel kurulumuzun hazırlık çalışmaları içerisindeyiz. Bu yüzden vakıf
çatısı altında hizmet üretmek isteyen herkesi bizlere katılmaya davet ediyoruz.”
Temel amacı göndemine aldığı konularda her türlü gönüllü çalışmayı yürütmek ve
insani yardım organizasyonlarını organize etmek olan vakfın ilk yönetim kurulu
aşağıdaki şekilde oluştu:
Başkan: Soner Gogua
Başkan Yardımcısı: Vitali Smır
Genel Sekreter: Asida İnapşıpha
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı: Maksim Ğunciya
Basın ve Halkla İlişkiler Komitesi Başkanı: Guram Amkuab
Apsuwara, demografya ve Geriye Dönüş Komitesi Başkanı: Sırma Aşfüpha
Ekonomik Gelişim ve Yatırım Komitesi Başkanı: Beslan Kuartçiya
Finans Komitesi Başkanı: Beslan Kutsniya
ğitim ve Kültür Komitesi Başkanı: Nugzar Logua
Sosyal Politikalar Komitesi Başkanı:Yulya Gumha
Gençlik Komitesi Başkanı:Astamur Logua
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O günden bu yana “Uluslararası Apsnı Vakfı” çok sayıda sosyal ve kültürel projeye el
atarak gerçekleştirdi.
Örneğin; 2015 nisan ayında Türkiye’nin Kocaeli kentinde düzenlenen “Uluslararası
23 nisan şenliklerine” Abhazya’nın ünlü
çocuk halk dansları ekibi “Abaza”nın resmi
olarak katılımı sağlandı. Abaza ekibi festival
süresince Abhaz bayrağını taşıyarak ülkemizi
en güzel şekilde temsil etme başarısı
gösterdi. Abaza ekibi festival çerçevesinde
bütün resmi kabullerde en ön sırada misafir
edildi. Abaza ekibinin festifale katılımı ve
ağırlanması ile ilgili tüm resmi görüşmelerle
yapılan harcamalar vakfımız tarafından
üstlenildi.
21 mayıs 2015 tarihinde sürgün anıtındaki anma törenlerine geniş katılım
sağlanarak tören sonrası Abhazya devlet
yöneticileri ile geriye dönüşçülerin bir araya
getirildiği bir yemek organizasyonu
gerçekleştirildi. “Ertsakhu” restoranında
verilen yemek sırasında çeşitli sonunlar ilk
ağızdan muhataplarına iletidi.

Haziran 2015 tarihinde ise “Günümüz Türk –Rus İlişkileri çerçevesinde Abhazya”
başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.
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Toplantıya BDT Enstitüsü Direktörü Konstantin Zatulin, Türk Dişişlerinin eski
müsteşar yardımcılarından emekli büyükelçi Ünal Çeviköz, Ankara Politik
Araştırmalar Merkezi direktörü Hasan Kanbolat, Abhazya’nın eski dışişleri bakanı ve
başbakanlarından Sergey Şamba, Ekonomist Zaur Şalaşaa ve çevirmen Oktay
Çkotua birer bildiriyle katıldılar.
Toplantıda iki ülke arasındaki ilişkilerin Abhazya’ya yansımaları ve çeşitli uluslararası
sorunlar ele alınarak çözüm önerileri dile getirildi.
29 eylül 2015 günü, “Uluslararası Apsnı Vakfı” tarafından bir başka toplantı daha
organize edildi. “Diyasporadan anavatana gerçekleştirilen ilk toplu ziyaretin 40.yılı”
anısına düzenlenen bu toplantıya Başbakan 1.yardımcısı Şamil Adzınba ve Abhaz
Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aşuba Cengiz Koç ile çok sayıda bilim ve
kültür insanı katıldı. Toplantıya katılanlar, konunun uzmanları tarafından diyaspora
hakkında kapsamlı bir şekilde bilgilendirilirken bundan sonrası için yapılması
gerekenler de ayrıntılı olarak ele alındı.

“Uluslararası Apsnı Vakfı” kuruluşundan bu güne dek, diğer yardım vakıflarından
olan “Kearaz” ve “Aşana” vakfı ile çeşitli ortak projelere imza attı.
Temmuz 2015 tarihinde uygulamaya konan ve Abhazya’da doğan Abhaz
çocuklarına yönelik olan “Anne ve meleği” adı altındaki proje kapsamında
hazırlanan hediye paketleri, bu güne değin
300 yeni doğan sahibi aileye ulaşmış
durumda. Yeni dünyaya gelen bebekler için
ilk etapta gerekli olan bir çok melzemeyi bir
araya getiren hediye paketinde; ateş
ölçerden biberona, bir çok ihtiyaç maddesi
yer alıyor. Hediye paketi, bebeğin
doğumundan itibaren altı aylık bir süre
içerisinde sadece doğum belgesi ibraz
edilerek alınabiliyor.
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25 ağustos günü “Uluslararası Apsnı Vakfı” ile
“Aşana Vakfı” arasında bir işbirliği protokolü
imza altına alındı. Buna göre “Uluslararası
Apsnı Vakfı” tedaviye muhtaç çocuklar için
kullanılmak üzere her yıl “Aşana Vakfı”
hesabına 800.000 ruble aktarmayı taahhüt
etmekteydi.
Anlaşma uyarınca, Liyana Doğuziya ve Georgi
Torçua’nın tedavileri için, her biri 200.000
rubleden oluşan ilk iki dilimi 2015 yılı
içerisinde “Aşana” vakfına aktarıldı.

30 eylül 2015 tarihinde Abhazya’nın zafer günü onuruna
“Apeypş” yani “Gelecek” adı verilen yeni bir proje daha
uygulamaya konuldu. Bu projeye göre çok çocuklu ve
ekonomik durumu yetersiz olan Abhaz ailelerine beyaz
eşya başta olmak üzere günlük hayatlarını kolaylaştıran
çeşitli eşya yardımında bulunulması öngörülmekteydi.
Proje, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde yürürlüğe
konuldu ve ilk etapta Baslakhu köyünden Con ve
Manana Khiba ile Lıkhnı köyünden Givi ve Eka
Genaba’nın ailelerine ev eşyası yardımı ulaştırıldı.
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29 eylül 2015 günü ise Kurban Bayramı
dolayısı ile Suriye’den anavatana getirilen
ailelerin çocuklarından oluşan 50 kişilik bir
grup Ritza gölü başta olmak üzere,
Abhazya’nın tarihi ve turistik merkezlerine
götürülerek vatan topraklarını daha yakından
görmeleri sağlandı. Geziye, vakıf yetkililerinin
yanısıra çocuklarının aileleri de katıldılar.
Vakıf yetkilileri ilk günden beri çeşitli ülkelere gerçekleştirdikleri ziyaretlerle hem
Abhazya’nın tanıtımını yapmaya, hem de vakıf çalışmaları hakkında bilgi vermeye
çalıştılar.
Bu çerçevede 26-29 temmuz 2015 tarihleri
arasında vakıf başkanı Soner Gogua ve
uluslararası ilişkiler komitesi başkanı Maksim
Ğunciya, Moskova’yı ziyaret ederek çeşitli
görüşmelerde bulundular. Görüşülen kişiler
arasında Rus-Abhaz İş Konseyi başkan
yardımcısı Piotr Beryezoy, Sivil Meclis üyesi
Sergey Markov ve Moskova’daki Abhaz
diyasporası yetkilileri de yer aldı.
Vakıf tarafından organize edilen diğer bir
ziyaret de KKTC’ye gerçekleştirildi. Eğitim ve
Bilim Bakanı Adgur Kakoba ve Vakıf başkanı
Soner Gogua, KKTC’de Parlamento Başkanı
Sibel Siber, Eğitim ve Kültür Bakanı Kemal
Dürüst, Ticaret ve Sanayi odaları Başkanı Fikri
Toros ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü
Necdet Osam ile görüşerek çeşitli ikili konuları
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ve KKTC’de yüksek eğitim gören Abhazya’lı öğrencilerin durumlarını görüştüler.
Heyet daha sonra Türkiye’ye geçerek burada da Sakarya Üniversitesi Rektörü
Muzaffer Elmas ile bir araya geldi ve üniversitenin Abhazya’lı öğrenciler için
sağladığı kontenjanın arttırılması konusunu görüştü. Adgur Kakoba ve Soner Gogua,
daha sonra Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş ve diyaspora yetkilileri ile ayrı ayrı bir
araya geldiler.
Önümüzdeki dönemde de diyasporamıza gerçekleştirilecek benzeri ziyaretlerle
diyasporanın sahip olduğu potansiyellerin ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesi
için çaba gösterilmesi planlanıyor.
2015 yılının Ekim ayı sonunda “Uluslararası Apsnı Vakfı” başkanı Soner Gogua,
beraberinde Cumhurbaşkanılığı dış ekonomik ilişkiler danışmanı Beslan Bütba ile
birlikte Mısır Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı’na bir ziyaret
gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında diyasporamızın önde gelen isimleri, çeşitli
devlet yetkilileri ve iş dünyası temsilcileri ile çok sayıda görüşme gerçekleştirildi.
Mısır Cumhuriyetinde diyasporamızla Ekonomik, kültürel ve sosyal konularda görüş
alışverişinde bulunan Gogua ve Bütba burada Rauf Abaza başkanlığında diyasporayı
bir araya getiren bir oluşumun kuruluşuna da katkı sundular. Ziyaret sırasında
ülkenin önde gelen şirketlerinden “Teda” ve “G-com” yöneticileriyle de bir araya
gelinerek Abhazya’nın ekonomik potansiyeli hakkında bilgilendirmede bulunuldu ve
Abhazya ile Mısır arasındaki ticari ilişkilerin geleceği ele alındı.
Ürdün ziyareti ise son derece üst düzey görüşmelere sahne oldu. Burada
diyasporamızın önemli kurumlarından olan Hasan Çiçba başkanlığındaki “Divan
Abaza” yöneticileri ve Abhazya’nın Ürdün temsilcisi Eşref Çkua ile bir araya gelindi.
Abhazya delegasyonu diyaspora temsilcilerinin ardından Prens Hüseyin Mirza
tarafından kabul edildi. Son derece sıcak geçen görüşmede Prens Hüseyin Mirza,
Abhazya’ya davet edildi. Heyete Ürdün gezisi boyunca Prens Ali’nin sekretaryasında
görev yapan İnal Hatkhua ve Enver Çkua refakat ettiler. Burada yapılan
görüşmelerde “Uluslararası Apsnı Vakfı” ile “Uluslararası Kafkas Kültür Akademisi”
arasında bir dostluk ve işbirliği anlaşması da imza altına alındı.
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9 kasım 2015 günü “Uluslararası Apsnı
Vakfı” başkanı Soner Gogua, İstanbul’da
düzenlenen Abhaz Dernekleri Federasyonu
genel kuruluna katıldı. Yapılan seçimler
sonucu Genel başkanlık görevine seçilen
Ahmet Hapat Ceylan’a ve yönetimine
federasyon çalışmaları için tam destek
verildi.
“Uluslararası Apsnı Vakfı” özellikle eğitim
alanında bir çok yeni adım attı. Bu
çerçevede vakfımızın sağladığı desteklerle
açılışı yapılan “Akademia” eğitim kurumu,
şu an için yaklaşık 100 öğrenciye özellikle
dil eğitimi konusunda (İngilizce, rusça,
türkçe ve abazaça) deneyimli bir eğitim
kadrosuyla birlikte kaliteli bir hizmet
sunuyor.
“Uluslararası Apsnı Vakfı” aynı zamanda KKTC ve Türkiyenin çeşitli üniversitelerinde
okuyan 76 Abhazya’lı öğrenciye ve yine Sakarya Üniversitesi’nde okuyan Abhazya’lı
14 öğrenciye her türlü eğitim yardımında bulunmaya gayret ediyor. Bu kapsamda
vakıf insiyatifi ile Türkiye’de okuyan öğrenciler arasında bir birlik oluşturuldu ve
bundan sonraki dönemde oluşturulan bu öğrenci birliği ile ortak hareket edilmesi
kararı alındı.
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2015 yılının ekim ayında “Uluslararası Apsnı Vakfı” insiyatifi ile “III. uluslararası
Abhazya Art-Plener” festivali düzenlendi.
Hemen ardından 2 aralık 2015 tarihinde
Abhazya Cumhuriyetinin kurucu
cumhurbaşkanı Vladislav Ardzınba’nın 70.
doğum yıldönümü onuruna ve Abhaz
ressamları arasında “Zamanın çizgileri” adı
altında ödüllü bir yarışma düzenlendi.

Yarışma sonucunda katılan ve dereceye giren tüm eserler, Abhazya Devlet Müzesi
Salonunda sergilenerek ziyarete açıldı. Burada düzenlenen törende; katılan tüm
ressamlara “Uluslararası Apsnı Vakfı” adına birer teşekkür beratı verilirken, ilk üç
dereceye giren eserlerin sahiplerine ise ayrıca para ödülleri takdim edildi. Buna
göre; üçüncülüğü elde eden eser sahibi Ruslan Çkhamaliya’ya 20.000, ikinciliği elde
eden eserin sahibi olan Adgur Ampar’a 30.000 ve birinciliği elde eden eserin sahibi
Batal Capua’ya 50.000 ruble para ödülü verildi.
3 aralık 2015 tarihinde “Uluslararası Apsnı Vakfı” Abhazya Eğitim Bakanlığına beş
adet akıllı tahta armağan etti. Tanesi 3500 dolar olan ve son teknoloji ürünü akıllı
tahtaların üçü Gagra Yatılı Devlet Lisesine, biri Akademia eğitim kurumuna biri de
bakanlık ofisine teslim edildi.
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“Uluslararası Apsnı Vakfı” 2015 yılı içerisinde mesleki alanlarında Abhazya’da yılın
en iyileri olarak belirlenen kişileri 22 aralık 2015 günü “Gururumuz” adı verilen
plaketler ve çeşitli hediyelerle onurlandırdı.
Ödüller; eğitim,kültür, sağlık, spor, bilim ve iş dünyası alanında verilirken ödül
sahiplerini vakıf bünyesinde oluşturulan özel bir komisyon belirledi. Buna göre:
• Eğitim alanında, Gal bölgesindeki Çuburkhinci köyü okulunda Abhaz Dili ve
Edebiyatı dersleri veren Esma Tarıpha,
• Sağlık alanında, Abhazya Savunma Bakanlığı’na bağlı Agudzera Askeri
Hastahanesi cerrahlarından Nart Gamgiya,
• İş dünyası alanında, Oçamçıra bölgesindeki sera yatırımları nedeniyle işadamı
Cemal Avüanba,
• Kültür alanında, Abhaz müziğine olan eşsiz katkılarından dolayı tanınmış
kompozitör Otar Huntzariya,
• Bilim alanında, Abhazya Fizik-Teknik Enstitüsü çalışanlarından Saida
Bagateliaypha,
• Ve spor alanında ise uluslararası başarılarından ötürü genç tenisçi Alen
Ayüdzba “Gururumuz” ödülüne layık bulundu.
Ödüller düzenlenen bir gece ile sahiplerini buldu. Ödül töreninde bir konuşma
yapan vakıf başkanı Soner Gogua, ödüle layık bulunanlara bundan sonraki
yaşamlarında başarılar dileyerek, günümüze kadar gerçekleştirilen vakıf projeleri
ile bundan sonraki dönem için yapılması düşünlenler hakkında misafirlere bilgi
verdi ve vakıf çalışmalarını finanse eden sponsor firmalara teşekkürlerini iletti.
Soner Gogua, yoğun ilgi gören ödül gecesinin sonunda vakfın en önemli
sponsorlarından olan “Abhazmorprom” şirketi yöneticisi Temır Logua’ya da bir
teşekkür plaketi sundu.
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“Uluslararası Apsnı Vakfı” çeşitli bilim, eğitim kurumları, araştırma merkezleri ve
sivil toplum örgütleri ile işbirliği alanları yaratmakta ve bu tür kurumlarla ortak
protokoller imzalamaktadır. Bu kapsamda:
•
•
•
•
•

BDT Ülkeleri Enstitüsü
Ankara Politik Araştırmalar Merkezi
Aşana Vakfı
Bilim Eğitim Merkezi “Akademia” ve
Basım merkezi “VCL” ile yapılan ikili anlaşlmalar sıralanabilir.

Önümüzdeki dönemde ise her ay belli sayıda yardıma muhtaç okul çağındaki
çocuklarımıza çeşitli yardımlar yapılması öngörülmekte ve başarılı öğrencilere de
eğitim bursu sağlanması planlanmaktadır.
“Uluslararası Apsnı Vakfı” yeni yılın ilk çeyreğinde, yılda iki kez olarak ve tamamen
abhazca yayınlanacak olan “Apsıntüla sara stüla” (Abhaz yurdu, benim yurdum) adı
altında bir dergi çıkarmak için hazırlıklarını tamamlamak üzeredir. Ayrıca Abhazya
Devlet Televizyonu ile ortaklaşa olarak “Atshamyüa” adı altında bir proğram
yapılmakta ve vakıf çalışmaları bu proğramla halka tanıtılmaktadır. Vakıf sitesi ise;
abhazca, rusça, türkçe, ingilizce ve arapça olmak üzere toplam beş dilde yayın
yapmaktadır.
“Uluslararası Apsnı Vakfı” şimdilik Abhazya’da ticari faaliyet gösteren ve aşağıda
isimleri sıralanan dört şirket tarfından finanse edilmektedir:
«Abhazmorprom»

«Baysun»;

«Khimpro»;

«Kıyak Balıkçılık».

“Uluslararası Apsnı Vakfı” giderleri 2015 yılı içerisinde toplamda

3.731.915

ruble olup, 2016 yılında mevcut bütçenin iki katına çıkarılması kararı alınmıştır.
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