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“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’nın oluşturduğu insiyatif gurubu tarafından
kuruldu.
Vakfın kurluş amaçları şu şekilde ifade edilmekteydi:
“Abhaz halkının birliği ve sorunlarının çözümü yönünde çaba sarfetmek, sosyal, ekonomik, demografik ve kültürel içerikli projelere işlerlik
kazandırmak, Anadilimizin korunması, ihtiyaç sahiplerine şefkat ellerimizin uzanması ile halkımızın ve devletimizin önündeki problemlere sağlıklı
çözüm yollarının bulunması sürecine katkıda bulunabilmek.”
“Uluslararası Apsnı Vakfı” kuruluşundan bu yana çok sayıda sosyal ve kültürel projeye el atarak gerçekleştirdi. Örneğin; 2015 yılında başlatılan “Ani
amalıki”, “Apeypş” ve “Aguırazra” projelerine bu gün yenileri de eklenerek hizmete devam ediyor.
2015 yılında kuruluşunun hemen ardından Türkiye’nin Kocaeli kentinde düzenlenen “Uluslararası 23 nisan şenliklerine” Abhazya’nın ünlü çocuk halk
dansları ekibi “Abaza”nın resmi olarak katılım sağlayarak uluslararası
düzeydeki çalışmalarını başlattı. Haziran 2015 tarihinde ise “Günümüz Türk –
Rus İlişkileri çerçevesinde Abhazya” başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı
düzenlendi.
Aşana ve Kearaz vakıfları başta olmak üzere bir çok sivil toplum kurululşu ile de
birlikte çeşitli ortak projeler yürütülüyor.
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«ULUSLARARASI APSNY VAKFI» DAIMI PROJELERI
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“Apeypş”: (Gelecek) Bu projeye ile her ay; çok çocuklu ve
ekonomik durumu yetersiz olan iki Abhaz ailesine öngörülmekte. Proje,
yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde yürürlüğe konuldu ve günümüze
kadar Sohum, Tkuarçal, Oçamçıra, Gagra, Gal kentleri ile Cal, Bzipta,
Kındığ, Gup, Baslakhu, Çlou, Dranda, Kulanırkhua, Drüpş, Blabırkhua ve
Geçrıpş köylerinde yaşayan ailelere yardımlar ulaştırıldı.

“Aguırazra”:

(Şefkat) 2016 yılı şubat ayında başlayan proje

uyarınca her ay on öğrencinin giyim-kuşam ve kırtasiye ihtiyaçlarının
giderilmesi hedefleniyor. Yıllık 120 öğrenciyi kapsayan proje dışında Eğitim bakanlığı ile yapılan anlaşma
uyarınca 20 öğrencinin daha çeşitli okul ihtiyaçları karşılanıyor. Proje uyarınca bu güne kadar 130
öğrenciye yardım edildi.
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“Ani amaalıki”:

(Anne ve meleği) Yeni dünyaya gelen

bebekler için ilk etapta gerekli olan bir çok melzemeyi bir araya
getiren hediye paketinde; ateş ölçerden biberona kadar bir çok
ihtiyaç maddesi yer alıyor. Hediye paketi, tüm Abhaz aileleri için
bebeğin doğumundan itibaren altı aylık bir süre içerisinde sadece
doğum belgesi ibraz edilerek alınabiliyor.
Geçen yıl Leon Acincal projenin 1000. Bebeği olarak armağanına
kavuştu. Bu güne kadar ise 1250 yeni doğan bebeğe hediye paketi
ulaşılmış bulunuyor.
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“Aguabziyara”:

(Sağlık) Vakfın daimi projeleri

arasında olup çocukların sağlığını koruma ve çocuk sağlığı
rehabilitasyon merkezlerine yardım konusunda yürütülen
çalışmaları kapsamaktadır.

Proje kapsamında 2016 yılı içerisinde çok sayıda organizasyona imza atıldı. Bunlar arasında özellikle
beyin felci hastası çocuklar için yapılan çalışmalar gelmektedir. Ülkenin baş pediatristi Ada Abukhupha
ve Vakıf Sosyal Politikalar Komitesi başkanı Yulya Gumha koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, Abhazya Cumhuriyeti Rehabilitasyon Merkezi
Başkanı Alkhas Thaguşev, Engelliler Rehabilitasyon Merkezi direktörü Maktina Cincalıpha, Aşana Vakfı, World Vision ve UNİSEF tarafından da destek
verilmektedir.
Bu grup aynı zamanda ülkedeki çeşitli çocuk hastalıkları konusunda araştırmalar yürütmekte, konu ile ilgili hizmet içi seminerler ve konferanslar
düzenleyerek rehabilitasyon merkezlerinin gelişimine katkı sunmaya çabalamaktadır.
Uluslararası Apsnı Vakfı bu kapsamda ilk etapta Sohum’daki ana rehabilitasyon merkezine 330
ortopedik yastık ve iki adet bilgisayar armağan etmiştir.
-Bunun dışında yine aynı merkezde çocuklar için oyun salonu açılmıştır.
-Tkuarçal doğumevi için buzdolabı, çamaşır makinası, ısıtıcılar ve çeşitli medikal malzeme alımı
gerçekleştirilmiştir.
- Gal’da bulunan çocuk rehabilitasyon merkezine de özel bir antrenman aleti hediye edilmiş ve çeşitli
ihtiyaçları için 50.000 ruble tahsis edilmiştir.
- Oçamçıra’da bulunan rehabilitasyon merkezine ise beş adet klima satın alınmış, ayrıca tamiratı için
de nakdi yardımda bulunulmuştur.
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- Tkuarçal Çocuk Rehabilitasyon Merkezine her ay düzenli finansal yardım yapılmaktadır.
- Sohum’da bulunan Çocuk Sağlığı Rehabilitasyon Merkezine UNİSEF işbirliği ile duyma engelli çocukları için özel bir teşhis ve tedavi odası hizmete
sokulmuştur.
- Aynı merkezle yapılan anlaşma uyarınca kendilerine her ay düzenli olarak ekonomik yardım da sağlanmaktadır.
- 12 mayıs 2016 tarihinde Aşana Vakfı ile ortaklaşa olarak, Abhazya ve Rusya Sağlık Bakanlıklarının da katkılarıyla “Çocuk nevrolojisi ve ilgili aktüel
sorunlar” başlıklı uluslararası bir bilimsel toplantı düzenlendi. Konferansa Rusya dan tanınmış uzmanlar; Tatyana Vatışeva, Viktorina Tripelets,
Nadejda Şatilova ve Vladimir Kusakin katıldılar. Abhazya Sağlık Bakanı Anzor Goov ve Rusya Sağlık bakan yardımcısı Anatoli Gulin’in de katıldığı
toplantı sonrasında misafir uzmanlar çeşitli pratik uygulamalarla tecrübelerini 1 nolu çocuk polikliniğinde Abhaz meslektaşlarıyla paylaştılar.
2016 ve 2017 yılı haziran ve kasım aylarında Ermenistandan Asmik Danelyan, Giyane Zakharyan, Ovsep Danelyan’dan oluşan tanınmış
akademisyen hekimleri Abhazya’ya davet eden Uluslararası Apsnı Vakfı, misafir uzmanların tecrübelerini Abhaz meslektaşlarıyla paylaşmaları ve
engelli çocukların ücretsiz muayenelerinin yapılabilmesi için gerekli ortamı sağladı. Yapılan sağlık taramasının ardından düzenlenen sonuç seminerine
Abhazya Sağlık Bakan yardımcısı B.Katsiya ve ilgili hekimler katıldılar. Haziran ayındaki bu etkinlikten sonra kasım ayında da aynı uzmanlar iki
günlüğüne tekrar Abhazya’ya gelerek Sohum ve Oçamçıra’daki rehabilitasyon merkezlerinde hastalarına hizmet verdiler. Bu çabaların sonucunda
beyin felci hastası çocuklarımızın Ermenistandaki önde gelen sağlık merkezlerinden olan “Svetaya Bogomater” de tedavi olmaları mümkün olabildi.
Buradaki harcamalar Uluslararası Apsnı Vakfı ve Aşana Vakfı tarafından karşılandı.
“Uluslararası Apsnı Vakfı”, “Aşana Vakfı”, “World Vision” ve “UNİCEF” ile birlikte oluşturduğu bir çalışma grubuyla, Oçamçıra, Tkuarçal ve Gal’da
bulunan rahabilitasyon merkezlerinin korunması ve yaşatılması göndeme getirildi. Daha önce World Vision ve UNİCEF tarafından finanse edilen bu
merkezlerin Abhazya Cumhurbaşkanına yapılan çağrı sonrasında devlet bütçesine alınmaları sağlandı. Cumhurbaşkanı genel durum hakkında bilgi
aldıktan sonra ilgililere, bu merkezlere yapılan harcamaların 2017 yılı itibarıyla devlet bütçesi kapsamına alması talimatını verdi.
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"Uluslararası Apsnı Vakfı" ağustos 2017'de "Aguabziyara" projesi çerçevesinde Ermenistan'dan pediatri alanına isim yapmış uzman doktorların
Abhazya'ya gelişini bir kez daha organize etti. İlk iki gün, Sohum İl Polikliniğinde, çocukları muayene eden doktorlar, üçüncü gün de, Tkuarchal ve Gal
bölgeleri için Oçamçira'daki Rehabilitasyon Merkezinde muayene gerçekleştirildiler.
-"Uluslararası Apsnı Vakfı" ve Ermeni uzmanlar ile “Ashan” Vakfı işbirliği ile bu dönemde 17 çocuk ameliyat edildi ve ortezleri sağlandı.
- Engelli "Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi, finansal yardım, malzeme ve diğer destekler şeklinde “Uluslararası Apsnı Vakfı”ndan düzenli olarak
yardım almaktadır. Vakıf ayrıca, ülkedeki rehabilitasyon merkezlerine maddi destek sağlamak için uluslararası ortaklarına da çağrıda bulunuyor.
Özellikle, 2 Kasım 2017 tarihinde Rostov na Donu bölgesinde faaliyet gösteren"Biopharma" şirketi ,
Rehabilitasyon Merkezlerini desteklemek için büyük bir yardım organizasyonu düzenledi. Sukhum,
Oçamçıra, Tkuarchal ve Gal'da bulunan merkezlere, tıbbi ekipman, spor simülatörleri, klima sistemleri,
bilgisayar ekipmanı, mobilya vb. gibi deestekler sağlandı. Etkinliğe katılmak için Biopharma yetkilileri
Ekaterina Mikirtycheva ve Olga Tsybina özel olarak Abhazya'ya geldiler. "Uluslararası Apsnı Vakfı" ve
"Biofarma"
şirkeri arasındaki işbirliği anlaşması çerçevesinde Abhazya'daki hastaneler ve
rehabilitasyon merkezlerinie yönelik ortak projeler bundan böyle de devam edecek
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“Aguamç”: (Moral) Bu

proje, Gençlik ve Spor Komitesi çalışmaları kapsamında haziran ayında yürürlüğe

girdi. Proje uyarınca Abhazyadaki okulların çeşitli sportif araç ve gereçleriyle donatılmaları ve gençlerin spora
yönlendirilmeleri öngörülüyor.
Bu çerçevede her ay yapılan başvurular da dikkate alınarak bir okul ziyaret edilerek sportif alandaki malzeme
ihtiyaçları karşılanıyor. 2016 haziran ayı itibarıyla bu projeden yararlanan
okullar:

1- Oçamçıra’ya bağlı Gup köyü ConİFA dünya futbol şampiyonu Abhaz futbolcular Şabat Logua ve
Dimitri Kortaa ile birlikte ziyaret edilerek sportif malzemeleri kendilerine armağan edildi.
2- Gagra’ya bağlı Ldzaa köyü okuluna bu kapsamda 100.000 ruble nakdi yardım sağlandı.
3- Oçamçıra’ya bağlı Çlou köyü ilköğretim okulu.
4- Gudauta merkezdeki 1 nolu ilköğretim okulu.
5- Gal merkezdeki 1 nolu ilköğretim okulu.
6- Samırzakan Futbol Klübüne forma yardımı
7- Oçamçıra merkezdeki 4 nolu ilköğretim okulu.
8- Oçamçıra’ya bağlı Muk köyü ilköğretim okulu.

Uluslararası Apsnı Vakfı tarafından bu proje kapsamında, ülkemizde düzenlenen ConİFA dünya futbol şampiyonasına katılan futbol milli takımımız için
Türkiye’de özel olarak forma hazırlandı.
Aynı proje kapsamında Gençlik ve Spor Komitesi tarafından “Slavat Yulaev” hokey takımının da destekleri ile Soçi’de düzenlenen buz hokeyi
maçına Abhazya’dan çocukların seyirci olarak katılımları sağlandı.

"Uluslararası Apsna Fonu" Kültür ve eğitim - öğretim alanında bir çok çalışma yürütmektedir. Vakıfın ilgili komiteleri bu amaçla gençler için
modern teknolojilere hakim olma fırsatları da yaratan, eğitim kültür ve sanata dair bir dizi proje başlatmış bulunuyor.
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‘’Ateatri akhuçkuey”: (Tiyatro ve çocuklar) Daimi olarak uygulanan bu proje de 2016 yılında başlatıldı.
Proje ile her ay ekonomik durumları yeterli olmayan çocuklardan oluşan grupları başkentte ağırlayarak müzeler başta
olmak üzere tarihi ve turistik yerleri görmeleri ardından da devlet tiyatrosunda abhazca olarak sergilenen temsilleri
izlemeleri ve bu arada birbirilerini tanımaları hedefleniyor. Bu güne kadar 200’den fazla çocuğun “Kralı şaşırtan
adam”, “Semra” ve “Muhacirler” adlı temsilleri izlemeleri sağlandı.
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“Adırra Tçıts”: (Yeni Bilgi) Vakıf tarafından yürütülen daimi projelerdendir. Proje ile okulların bilgisayar
teknolojisi ile donatılmaları öngörülmektedir.

Bu kapsamda yardım edilen okullar ve kurumlar:
1- Sohum rayonu kütüphanesine bilgisayar ve yazıcı.
2- Tkuarçal Endüstri Kolejibe bilgisayar sınıfı.
3- Tkuarçal belediyesine iki bilgisayar ve bir yazıcı.
4- Rehabilitasyon Merkezine iki bilgisayar ve bir yazıcı.
5- Gal bölgesi okullarına yedi adet bilgisayar.
6- Gudauta Belediyesine dört adet bilgisayar.
7- Çlou köyü yönetimine iki bilgisayar ve bir adet yazıcı.
8- Muk köy okuluna iki bilgisayar ve bir yazıcı.
9- Gal rehabilitasyon merkezine iki bilgisayar ve bir yazıcı.
10- Sohum’daki 8 nolu ilköğretim okuluna teknik araç gereç alımı için 50.000 rublelik
destek.
11- Oçamçıra’da bulunan “Adpıkh” çocuk yuvasına “Split Sisstem” üç adet klima
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“Akurantzıra”:

(Uzun yaşam) 2016 yılında başlayan bir diğer projedir. Proje uyarınca 100 yaşını aşmış

yaşlılarımız ziyaret edilerek çeşitli hediyelerle gönülleri alınmaktadır. Bilindiği gibi Abhazların uzun yaşamlarının sırları
her zaman dünya’nın ilgisini çeken bir konu olmuştur. Yaşlılarımız aynı zamanda dilimizi, kültürümüzü, örf ve
adetlerimizi bizlere aktaran yegane kişilerdir.
Proje kapsamında ilk olarak ziyaret edilen Muk köyünde yaşayan ve 116 yaşında olan 1900 doğumlu Nutsa Dumaa
adına daha sonra vakıf yetkilileri tarafından dünya’nın yaşayan en yaşlı kişisi olarak tescili için Guiness rekorlar kitabına
başvuru yapıldı.
Proje kapsamında ikinci olarak Gulrıpş Vilayeti Babuşera köyünde yaşayan 100 yaşındaki İliya Doçiya yaş gününde
ziyaret edildi. Bu çerçevede ziyaret edilen bir diğer kişi de 105 yaşında olan ve Huap köyünde yaşayan Tina Bebiyapha
oldu.
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Uluslararası Apsnı Vakfı geçtiğimiz üç yıllık süre içerisinde uluslararası ilişkiler, ekonomik sorunlar, geri dönüş sorunları, gelenek ve
göreneklerin korunması gibi önemli konuları ele alan ve uluslararası katılımlı yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirdi:
Uluslararası Apsnı Vakfı Haziran 2015'de Modern Türk-Rus ilişkileri bağlamında “Abhazya” konulu ilgili bir yuvarlak masa düzenledi.
Yoplantıya, Rusya’dan BDT ülkeleri Enstitüsü Direktörü Konstantin Zatulin, Türkiye’den Ankara Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Başkanı ve eski
Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Ünal Çeviköz, Politik Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Hasan Kanbolat, Abhaz politikacıları, bilim adamları ve uzmanları ile
S. Şamba, Z. Şalaşaa, O.Chkotua katıldılar.
Yuvarlak masa toplantısında Rusya-Türkiye ve Rusya-Abhazya arasındaki ilişkilerin gelişimini ele batılı yaptırımlar ve Ukrayna'daki durum ile bu
ilişkilerde Abhazya, Rusya ve Türkiye’nin çıkarları, Abhazya rolü ve böyle bir işbirliğinin bölge açısından önemi ele alındı.
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29 Eylül 2015 tarihinde "Uluslararası Apsnı Vakfı" tarafından diğer ülkelerde yaşayan etnik Abhaz diasporası ile sosyal, kültürel ve ekonomik
ilişkileri güçlendirme, tarihsel anavatanlarına geri dönüşleri ile anadil, ve geleneklerinin korunmasına yönelik "Abhazya Ve Diaspora Arasındaki
İlişkilerin Geliştirilmesi" konulu bir yuvarlak masa düzenledi.

Yuvarlak masa toplantısına Başbakan Birinci Yardımcısı
Şamil Adzınba, Abhaz Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı
Cengiz Aşuba, Geri Dönüş Devlet Komitesi temsilcileri ile
Abhazya’nın önde gelen bilim adamları ve tanınmış kişileri
katıldı.

24 mart 2016 tarihinde önde gelen bilim adamlarının katılımı ile “Yaşadığımız zamanda gelenek ve görenekler” başlıklı bir yuvarlak masa
toplantısı düzenlendi. Toplantıya uzmanlar, politikacılar ve bilim adamları katıldılar. Konuşmacılar dilin, kültürün ve geleneklerin korunması,
yaşatılması ve önemi üzerinde durdular.
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30 haziran günü Ömer Beygua’nın doğumunun 115. Yılı onuruna onun yaşamını ve eserlerini konu alan bir yuvarlak
masa toplantısı gerçekleştirildi.
İvan Papaskir Ulusal Kütüphane salonunda yapılan toplantıya politikacılar, bilimadamları, aydınlar ve öğrenciler katıldı.
Türkiye’den Mahinur Papapha’nın da konuşmacı olarak katıldığı toplantıda Abhaz Dernekleri Federasyonu genel başkanı
Ahmet Hapat’da misafir olarak yer aldı.
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28 temmuz 2016 günü Uluslararası Apsnı Vakfı tarafından “Abhazya-Bir adım ileri” ekonomik forumu düzenlendi. Yerli ve yabancı uzmanların,
devlet yönetiminin ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı “Abhazya-Bir adım ileri” başlığı altında düzenlenen ekonomik forum,
başkent Sohum’daki “Atrium-Viktoria” oteli konferans salonunda gerçekleşti. Ekonomik forumu Cumhurbaşkanı Raul Hacımba, Ekonomi bakanı Adgur
Ardzınba, Tarım ve Köyişleri Bakanı Temur Yaşba, Turizm Bakan yardımcısı Astamur Akhba ve diğer üst düzey yetkililer de büyük bir ilgiyle takip
ettiler.
Uluslararası Apsnı Vakfı Ekonomi ve Dış Yatırımlar
Komisyonu başkanı Abessalom Kuartçiya’nın açış
konuşmasıyla başlayan toplantının başında vakıf
başkanı Soner Gogua’da kısa bir konuşmayla vakıf
çalışmaları ve ekonomik potansiyeller hakkında
bilgilendirmede bulundu. Gogua’nın konuşmasından
sonra Abhazya Tarımsal Üreticiler Birliği başkanı
Cemal Yaşba ve Tarım ve Bakanı Temur Yaşba kendi
alanlarıla ilgili birer sunum yaptılar. Ardından turizm
alanındaki genel durum ve yapılması gerekenler
konusunda “Atsetuk Travel” Genel Müdürü Anna Kalinagina ve Turizm Bakan yardımcısı Astamur Akhba geniş bir bilgilendirmede bulundular.
Abhazya Üreticiler Birliği başkanı Roman Kaçaraa ise özellikle küçük ve orta ölçekli üreticilerin sorunları ile çözüm önerilerini gündeme getirdi.
Ekonomi bakanı Adgur Ardzınba’da konuşmasında ülkenin Ekonomik durumunu ve hükümetin
programına aldığı öncelikli hedeflere değindi..
Forumun ikinci etabında ise uluslararası uzmanlar söz aldılar ve Abhazya’nın potansiyellerini uluslararası
tecrübeler ışığında değerlendirdiler. Bu Bölümde; Ekonomist Daur Barganciya, Ekonomi Fakültesi Dekanı
Andrey Bğavüba, Ankara Politik Araştırmalar Merkezi direktörü Hasan Kanbolat, Hindistan’ın “Solar
Trans” genel müdürü Çakrapani Aravamutan, Hindistan’lı işadamı Kotvani Macol, Rusya Federasyonu
devlet danışmanlarından Aleksey Gordiyenko, “TK Partior” genel müdürü Nikolay Kosikov, Kabardey
Balkarya Üniversitesi Tarımsal teknolojiler Profesörü Luan Hacmetov ve Uluslararası Apsnı Vakfı başkan
yardımcısı Maksim Ğunciya sunumlarını gerçekleştirdiler.
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4 ağustos günü ise “Abhazya-Rusya:Karadeniz ve Kafkasya bölgesinde politik koordinasyonun öncelikleri” başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı
düzenlendi.

Toplantıya Rusya Federasyonu Başkanlık dairesi
ve Moskova Devlet Üniversitesi başta olmak üzere
çeşitli araştırma merkezi ve enstitülerden
uzmanlar katıldılar. İki bölüm halinde gerçekleşen
toplantıya katılan uzmanlar ise şu isimlerden
oluştu: Kan Taniya, Abhazya Dışışleri Bakan
yardımcısı. Beslan Kobakhiya: Dünya Abhaz-Abazin
Halkı Kongresi Başkan danışmanı. Artur Ataev:
Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanlığı Kafkas
Araştırmaları Bölüm Direktörü.Oleg Dameniya,
Abhazya Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktörü.
Pavel Zarifullin, Leva Gumileva Merkezi Direktörü.
Anna Korolevskaya, Leva Gumileva Merkezi
Uzmanı. Leyla Taniya, Karadeniz ve Kafkazya
Araştırmaları Merkezi Direktörü, Uluslararası Apsnı
Vakfı Dış İlişkiler Komisyonu başkanı. Doç.Dr. Krill Koktış, Rusya Federasyonu Devlet Duması Ulusal sorunlar komitesi üyesi. Andrey Araşev,
kafkazoved.info sitesi genel yayın müdürü. Aleksandır Skakov, Doğu Araştırmaları Enstitüsü uzmanı. Prof.Dr.Leonid Dobrohotov, Doğu Araştırmaları
Enstitüsü uzmanı. Maksim Ğunciya, Uluslararası Apsnı Vakfı başkan yardımcısı, eski Abhazya Dışışleri Bakan yardımcısı ve Leon Kuartçiya, Sohum
Belediyesi başkan yardımcısı.
Toplantıda Rusya ile Abhazya’nın çevresinde gelişen olaylar ayrıntılarıyla ele alındı

19

20 şubat 2917 günü "Küreselleşme karşısında ulusal kültürlerin korunması ve bu alanda basının rolü" başlıklı yuvarlak masa toplantısı bu gün
gerçekleştirildi. Abhazya Devlet Üniversitesi ile Uluslararası Apsnı Vakfı
tarafından üniversitenin 85. kuruluş yıldönümü onuruna uluslararası
katılımla "Küreselleşme karşısında ulusal kültürlerin korunması ve basının
bu alandaki rolü"başlığı altında bir toplantı gerçekleştirildi. Rusya ve
Türkiye'den gazeteci ve akademisyenlerin sunum yaptıkları toplantıda son
derece ilgi uyandıran görüşler ifade edildi. Toplantıda, Türkiye'den gelerek
birer konuşma yapan gazeteciler Necati Kartal ve Atilla Sağım'ın sunumları
akademisyenler arasında ilgi uyandırdı. Moskova Devlet Üniversitesi felsefe
profesörlerinden, Felsefe Sorunları dergisi baş editörü Boris Projinin
moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda Abhazya Devlet Üniversitesi
rektörü Aleko Guaramiya ve Uluslararası Apsnı Vakfı başkan yardımcısı
Maksim Ğunciya'da toplantıda birer konuşma yaptılar.
Yuvarlak masa toplantısında dile getirilen konular daha sonra bir çok dile
çevirileri yapılarak çeşitli platformlarda yayınlandı.
"Uluslararası Apsna Vakfı" kuruluşundan günümüze kadar ülkenin tarihi
figürleri ile ilgili yıldönümleri, toplantılar ve geceler düzenledi ve ayrıca
diğer kurumların organize ettikleri etkinlikleri de destekledi. "Uluslararası
Apsna Vakfı" temsilcileri, ülkenin sosyal ve kültürel yaşamında aktif olarak
rol aldı.
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10-17 ekim tarihleri arasında beşincisi düzenlenen Art Plener "2017-Abhazya'nın sonbahar
renkleri" etkinliğine vakfımız tam destek verdi. Abhazya dışından da çok sayıda resamın ve
güzel sanatlar öğrencisinin katıldığı ve bir hafta süren etkinlik sonucu ortaya çıkan ürünler
Devlet Sergi Salonunda düzenlenen bir sergiyle izleyicilerle buluştu.
2 Aralık 2015 yılında Uluslararası Apsnı Vakfı insiyatifi ile kurucu cumhurbaşkanımız
Vladislav Ardzınba’nın 70.doğum yılı etkinlikleri çerçevesinde bir resim yarışması ve sergi
düzenlendi.
Devlet Müzesi saolunuda gerçekleşen sergide yarışma ödülleri de dağıtıldı. 1.olan Batal
Copua 50.000, ikinci Adgur Ampar 30.000, üçüncülüğü elde eden Ruslan Çkhamaliya’ya ise
20.000 ruble ödül verildi.
27 aralık 2015 günü ise yıl içerisinde mesleki alanlarında Abhazya’da yılın en iyileri olarak belirlenen kişileri “Gururumuz” adı verilen plaketler ve
çeşitli hediyelerle onurlandırdı. Dağıtılan 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 başlı Agudzera Askeri Hastahanesi
cerrahlarından Nart Gamgiya,
İş dünyası alanında, Oçamçıra bölgesindeki sera yatırımları nedeniyle işadamı Cemal
Avüanba,
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Kültür alanında, Abhaz müziğine olan eşsiz katkılarından dolayı tanınmış
kompozitör Otar Huntzariya,
Bilim alanında,
Bagateliaypha,

Abhazya

Fizik-Teknik

Enstitüsü

çalışanlarından

Saida

Ve spor alanında ise uluslararası başarılarından ötürü tenisçi Alen Ayüdzba
“Gururumuz” ödülüne layık bulundu.
Ödül
gecesinin
sonunda vakfın en önemli sponsorlarından olan
“Abhkhazmorprom” şirketi yöneticisi Temır Logua’ya da bir teşekkür plaketi
sunuldu.
Çeşitli tarihi günler, jübileler ve etkinliklere Uluslaraarası Apsnı Vakfı olarak aktif katılım sağlandı.
Bunlar arasında öne çıkanlar şu şekilde özetlenebilir.
-

10 mart günü, Abhazya Devlet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Alaşara Dergisi ve Uluslararası
Apsnı Vakfı işbirliği ile “Abhaz parodisi ve hiciv sanatı” gecesi düzenlendi.
15 mart günü Abhaz ulusal yazarı Aleksey Gogua vakıf merkezinde ağırlanarak 84.yaş günü
kutlandı.
Abhaz Dernekleri Federasyonu tarafından “Abhazya’nın kurucu cumhurbaşkanını anma”
etkinliklerine vakıf adına başkan Soner Gogua katıldı.
16 mayıs günü Sakarya Abhaz Derneği’nin genel kuruluna vakıf temsilcileri Oktay Çkotua ve
Sırma Aşupha katıldılar.
Uluslararası Apsnı Vakfı 21 mayısta düzenlenen sürgün etkinliklerine da aktif olarak katılım
gösterdi.
6. Uluslararası sirk ve şarkı yarışması “Solneçniy Krug”, 200 yarışmacının katılımı ve Uluslararası
Apsnı Vakfı’nın finansal desteği ile Abhazya’da gerçekleştirildi. Yarışmada Rusya’dan Çin’e çok
sayıda ülkeden gençler yer aldı.
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İvan Papaskir Ulusal Kütüphane salonuında ressam Nugzar Logua’nın kişisel sergisisinin açılması
sağlandı.
İkinci dünya savaşında kaybolanları aramaya yönelik olan “Vozvraşentye imeni” projesine finansal
destek sağlandı. Bu proje ile günümüze kadar kayıp olan 400 kişiye ulaşılmış bulunuyor.
8 ağustos günü düzenlenen “2016 Abhazya Kraliçesi”, “2016 Abhazya güzeli”, yarışmalarına
finanasal destek verildi.
7 eylül günü Abhazya’nın dört bir yanından katılımla “Abhaz iş kadınları toplantısı” düzenlendi.
400’den fazla iş kadınının katıldığı toplantı Uluslararası Apsnı Vakfı tarafından finanse edildi.
Uluslararası katılımla 6.sı düzenlenen “Art plener- Abhazya’da sonbahar resimleri” etkinlikleri
düzenlendi. Etkinlik sonunda Sohum’da bulunan Moskova Evi salonunda bir resim sergisi açıldı.
18 kasım günü, yedincisi düzenlenen Abhaz-Rus Forumu çerçevesinde açılan eğitim fuarında
Uluslararası Apsnı Vakfı’da bir stand açarak bu alandaki çalışmalarını sergiledi. Stand, izleyiciler
arasında büyük ilgi gördü.
Çocuklar için basılan “İyilik Hikayeleri” adlı kitabın basım giderleri karşılandı.
2016 yılı içerisinde Tkuarçal’da bulunan çocuk bahçesinin oyuncak ve mutfak eşyaları ihtiyaçları
giderildi.
Yeni yıl kutlamaları çerçevesinde engelli çocuklar için çeşitli armağanlar içeren 400 hediye paketi
hazırlandı ve her birine ulaştırılması için rehabilitasyon merkezlerine teslim edildi.
12 Nisan 2017'de "Uluslararası Apsnı Vakfı" Cumhuriyet Rehabilitasyon Merkezi'nin düzenlediği
"Mutlulukla çiziyorum" adlı resim sergisi projesini destekledi. Çocukların çizdiği eserler daha sonra
Sohum Merkez Sanat Galerisi'nde sergilendi.
1 Haziran 2017'de Uluslararası Çocuk Bayramı vesilesiyle, Cumhuriyet Rehabilitasyon Merkezi ile
birlikte engelli çocuklar için bir etkinlik düzenlendi.
Temmuz 2017'de, Tkuarchal Rehabilitasyon Merkezine bir araç satın alınması için 100 bin ruble
destek sağlandı.
Ochamçıra'daki rehabilitasyon merkezi binasını tamiri için kendilerine 100 bin ruble yardım aktarıldı.
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"Uluslararası Apsnı Vakfı" Abhazya Devlet Radyo Televizyon Kurumunun Abhazya Ulusal Yazarı
Bagrat Shinkuba'nın doğumunun 100. yıldönümü etkinlikleri için düzenlediği "Son Ubıh
Okumalar "projesini destekledi. 10 Mayıs - 15 Mayıs 2017 tarihleri arasında, "Uluslararası Apsnı
Vakfı" ve AGTRK işbirliği ile Türkiye'yi ziyaret eden ekip, Adapazarı, İstanbul, Kefken ve CigerdaSoğuksu köyünde diaspora temsilcilerinin katılımıyla roman okumalarının çekimlerini
gerçekleştirdi.
1 Haziran 2017'de, yeniden düzenlenen İ.Papaskir Ulusal Kütüphane'sinin açılışı ülkenin kültürel
yaşamında önemli bir olaydı. Törende, vakıf başkanımız Sener Gogua ve genel sekreterimiz
Asida İnapşıpha'da "Uluslararası Apsnı Vakfı" adına hazır bulundular. Vakfımız kuruluşlundan
beri ulusal kütüphaneyle aktif olarak işbirliği yapmakta olup,bazı değerli kitapların ve ofis
ekipmanlarını satın alınması konusunda da her zaman mali destek sağlamaktadır.
28 Eylül 2017 Zafer Bayramı arifesinde "Barış ve Sosyal Adalet için Anneler Hareketi" (Şehit
anneleri) nin Sukhum Şubesine çeşitli ofis ekipmanları sağlandı.
1992-93 Bağımsızlık Savaşının Zaferle sonuçlanması şerefine. "Uluslararası Apsnı" Vakfı ve "Nart
TV" işbirliği ile Ürdün'ün başkenti Amman'da Çerkes Diasporası için özel bir etkinlik düzenledi,
Diasporanın tanınmış isimleri, kültür insanları, siyasetçiler ve iş dünyası temsilcilerinin katıldğı
programı Abhazya Raul Hacımba'da bir video mesajla selamladı. Büyük ilgi gören ve canlı
yayınlanan konser programını "Uluslararası Apsnı Vakfı" çalışanı Janna Leiba sundu.
17 Ekim 2017'de Abhazya Devlet Üniversitesi'nin 85. yıl dönümü için düzenlenen etkinliklere
başkan yardımcımız Maxim Gvindzhia'da katılarak vakfımız tarafından üniversitemize armağan
edilen çeşitli bilgisayar ekipmanlerini kendilerine sundu.
10 Ekim - 18 Ekim 2017 tarihleri arasında, "Uluslararası Apsnı Vakfı"nın sponsorları arasında
olduğu, Uluslararası Art-Plener "Abhazya'da sonbaharı renkleri" 2017 festivali düzenlendi. Bu
festival, Abhazya, Rusya, İsviçre, İtalya vb.ülkelerden gelen 60 civarında ressamın katılımıyla
ülkenin en parlak kültürel etkinliklerinden biri haline gelmiştir.
"Uluslararası Apsnı Vakfı" Aralık 2017'de düzenlenen Dünya Abhaz-Abaza Halkı Kongresi'nin
hazırlanmasında aktif olarak yer aldı. Yedincisi düzenlenen kongre, dünyadaki diaspora
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temsilcilerinin önemli sorunlarını tartıştığı ana platformlardan biri durumundadır.
Uluslararası Apsnı Vakfı bütün bunların dışında kapılarını her zaman diğer kurum ve kuruluşlara da açık
tutmakta ve kendileriyle her türlü işbirliğine girmektedir. Bu kapsamda Aşana ve Kiaraz Vakfı başta
olmak üzere bir çok kuruluşa destek verilmektedir.
Sosyal araştırma ve analiz laboratuarı oluşturulması alanında ise Kiaraz vakfı ile ortak bir proje
yürütülmektedir.

Türkiye
Cumhuriyeti'ndeki
Vakfımızın insani yardım
bulunmaktadır.

Abhaz
diasporasıda
faaliyetlerine katkıda

-2016 yılı içerisinde vakfımıza Sakarya Abhaz Derneği
kadın kolları insiyatifiyle başlatılan bir kampanya ile
toplanan giysi yardımları Sakarya ve Kocaeli Abhaz
Dernekleri tarafından bizlere ulaştırılmış ve en seri
şekilde ihtiyaç sahiplerine dağıtımları yapılmıştır.
-Aralık 2017'de "Uluslararası Apsnı Vakfı" ve Abhazya diasporası işbirliği ile oluşturulan bir kampanya sonucu satın alınan 11 adet akülü tekerlekli
sandalye, yeni yıl arefesinde düzenlenen bir törenle gazilerimize teslim edildi.
-Ocak 2018 tarihinde Sohum, Oçamçıra ve Kaldahuara'da bulunan devlet yatılı okullarındaki öğrenciler için diyasporamız tarafından satın alınarak
gönderilen 300 battaniye ve 500 nevresim takımı okul yetkililerine teslim edildi.
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Uluslararası Apsnı Vakfı manevi kültürümüzün ve dilimizin korunması, geliştirilmesi ve yeni
kuşaklara sevdirilmesi için de elinden geleni yapmaya çabalamaktadır. Bu çerçevede:
-

-

-

-

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.
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.
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.
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Uluslararası Apsnı Vakfı insiyatifi ve desteği ile kurulan “Akademia” Dil Merkezinde 2016 yılı itibarıyla
isteyen herkesin ücretsiz olarak abhazca dil dersleri alması sağlanmaktadır.
Abhaz diyasporasının talebi doğrultusunda Abhazya Eğitim Bakanlığının da oluru alınarak abhazca
öğretmeni Aza Şamba anadil eğitimi için Adapazarına gönderildi. Aza Şamba ile ilgili harcamalar
Uluslararası Apsnı Vakfı tarafından karşılandı.
Uluslararası Apsnı Vakfı katkılarıya çocuklara yönelik olarak “Mraşta” adı altında aylık bir televizyon
programı düzenlendi.
Gal bölgesinde Uluslararası Apsnı Vakfı katkılarıyla abhaz dili ve edebiyatı alanında okul çocukları
arasında bir yarışma düzenlendi ve dereceye girenler ödüllendirildi.
24 haziran günü Gal bölgesinden öğrenci çocuklar ve “İngur” çocuk halk dansları ekibi
Abhazya’nın çeşitli tarihi ve turistik yerleri gezdirilerek ağırlandı.
24 ağustos günü Abhazya’nın çeşitli yerlerinden davet edilen çocuklar Pitsunda’daki
“Delfinarya” eğlence merkezinde ağırlandılar.
Uluslararası Apsnı Vakfı'nın davetlisi olarak, Türkiye'den gelen uzmanları,dil okulu
müdürü Figen Aşsharaa ve İstanbul Devlet Üniversitesinden pedagojik bilimler doktoru
Yasemin Otırba, "Akademia" dil eğitim merkezi çalışanlarına eğitim metodolojisi alanında
bir haftalık bir eğitim düzenlediler.
Eylül 2017'de, "Uluslararası Apsnı Vakfı", "Sohum Gençlik Rehberliği Merkezi" nin
projelerine katkı için beş adet dizüstü bilgisayar satın alınması için mali destek
sağladı. Projenin amacı, çocukların ve gençlerin mesleki seçimlerinde, bireysel
özelliklerinin ve Abhazya işgücü piyasasındaki sosyal ve ekonomik durumun göz
önünde bulundurularak geçerli bir mesleğin seçimine hazırlık için uygun şartlar
yaratmaktır.
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ULUSLARARASI ZİYARET VE TEMASLAR

Abhazya’nın tanıtımı ve yurt dışındaki partnerlerimizle işbirliğini geliştirmek amacıyla vakıf yetkilileri çeşitli yurt dışı gezileri gerçekleştirdiler:
-

-

-

-

-

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.
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 çalışmalarına
destek verildi.
2016 nisan ayında vakıf başkanı Soner Gogua ve Sosyal Politikalar Komisyonu başkanı Yulya
Gumha Ermenistan’ı ziyaret ettiler. Ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan gezi
oldukça verimli geçti. Burada Parlamento Başkan yardımcısı Ermine Nagdaliyan başta olmak
üzere bir çok devlet yetkilisi ve sivil toplum temsilcileriyle görüşüldü. Ticaret ve Sanayi
Odaları başkanı Martin Sarkisyan ve işadamları ile biraraya gelindi.
26 mayıs tarihinde vakıf başkanı Soner Gogua ve başkan yardımcısı Maksim Ğunciya
Brüksel’de bulundular. Burada UNPO genel sekreteri Marino Busdachi ile bir araya gelindi.
Vakıf başkanı Soner Gogua ve başkan yardımcısı Maksim Ğunciya Münih kentini ziyaret
ederek brada diyaspora temsilcilerimizle görüştüler.
Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu başkanı Guram Amkuab ile Demografya ve Geriye Dönüş
Komisyonu başkanı Sırma Aşupha “Apsıntüıla sara stüıla” dergisi adına KKTC’ye bir ziyaret
gerçekleştirdiler.
21-24 Eylül tarihlerinde vakıf başkanı Soner Gogua ve ana sponsorumuz Abhazmorprom
yetkilileri Çin Halk Cumhuriyetindeki bir fuara davetli olarak katıldılar.
Ağustos ayında “Hindistan İş Alyansı” davetiyle vakıf başkanı Soner Gogua ile Ekonomi, Finans ve Dış yatırımlar Komisyonu başkanı Abesalom
Kuartçiya Hindistan’ın bağımsızlık günü dolayısıyla Moskova’daki elçilikte düzenlenen törene katıldılar.
7-12 ekim tarihleri arasında Soner Gogua ve Yulya Gumha ikinci kez olarak Ermenistan Cumhuriyetini ziyaret ettiler. Erivan kentinin
2198.kuruluş yıldönümüne resmi davetli olarak katılıp, özellikle sağlık alanında yapılabilecekler konusunda çeşitli görüşmelerde bulundular.
2016 Mayıs ayında Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba vakıf yetkililerini kabul ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı ve yürüttükleri projeler
dolayısıyla kendilerine teşekkür etti.
3 ekim tarihinde Soner Gogua ve Maksim Ğunciya Abhazya’daki Rusya Federasyonu Büyükelçisi Simyon Grigoryev’i ziyaret ederek vakıf
çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundular.
Yıl içerisinde Abhazya’nın tüm vilayetleri ziyaret edilerek valilere vakıf çalışmaları hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı ve her vilayette bir
temsilci tayin edildi.

29
-

-

-

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 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.
Nisan 2016'da Sener Gogua ve Yulia Gumba'dan oluşan "Uluslararası Apsnı Vakfı" heyeti, ekonomik ve sosyal ilişkileri genişletme yolları ve
fırsatları bulma amacıyla Ermenistan'a bir çalışma ziyaretinde bulundu.
Vakıf heyeti Erivan'da, özellikle Meclis Başkan Vekili Ermin Naghdalyan, Kadastro Devlet Komitesi Başkanı ve Ticaret Odaları Başkanı Martin
Sargsyan ile bir araya gelerek, Ermenistan'ın iş dünyası temsilcileri ve kamu kurumları arasında sosyal ve ekonomik bağlar kurulması
konularının ele alındığı bir dizi önemli toplantı gerçekleştirdi.
26 Mayıs'ta Sener Gogua ve Başkan Yardımcısı Maxim Gvindjdia, Brüksel'de UNPO Genel Sekreteri Marino Busdachin ile bir araya geldi.
Toplantının ardından UNPO ve Uluslararası Apsnı Vakfı arasında bir memorandum imzalandı.
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Münih'teki Abhaz diasporasıyla tanışma amacıyla Başkan Sener Gogua ve Başkan Yardımcısı
Maksim Gvindzhia ile soydaşlarımız arasında yapılan toplantıda, katılımcıların ülkemiz ve
tarihimizle sorularına cevaplar verildi.
Diaspora ile görüşmek ve "Apsıntüıla Sara Stüıla" dergisi için malzeme toplamak için Sırma
Ashuba ve Guram Amkuab'ın Kuzey Kıbrıs ziyaretleri.
"Uluslararası Apsnı Vakfı" başkanı Sener Gogua başkanlığında 21-24 Eylül 2016 tarihinde Çin'in
Wujiaqiu kentinde gerçekleşen Oasis Uluslararası Endüstrisi Fuarına "Abhazmorprom" firması
direktörü Timur Logua ile birlikte katılım sağlandı. Serginin ana temaları şunlardı: tarım,
sanayi, kültür, turizm ve tarım teknolojileri.
Ağustos 2016'da, "Hindistan İş İttifakı" yönetiminin daveti üzerine, Sener Gogua ile vakfımız
Ekonomik Kalkınma Komitesi, Yatırımlar ve Finans Komitesi başkanı Abessal Kvarchia, Hindistan
bağımsızlık günü vesilesiyle Moskova'da düzenlenen Hindistan Kültür Günleri'ne katıldı.
7-12 Ekim 2016 tarihlerinde, Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Erivan'ın kuruluşunun 2198.
yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Sener Gogua ve Yulia Gumba ile Ermenistan
Cumhuriyeti'ne bir ziyaret gerçekleştirdiler. Ziyaret sırasında Ermenistan Cumhuriyeti'nin önde
gelen tıp merkezleriyle engelli çocuklarımızın sorunları ile ilgili toplantılar yapıldı.
12-16 Ocak 2017 tarihleri arasında "Uluslararası Apsnı Vakfı" insiyatifindeki Abhazya heyetinin
Ürdün Haşimi Krallığı gezisi. Sener Gogua başkanlığındaki heyette şu isimler yer alıyordu:
Ekonomi Bakanlığından Almas Tania Sivil Meclis Üyesi Nizam Hapat
Türkiye Abhaz Dernekleri Federasyonu genel başkanı Cengiz Ashuba,
işadamları Vitaly Smır; Beslan Copua; Dmitri Argun ve vakıf çalışanı Janna
Leyba. Gezinin amacı ise ekonomik gelişmeler hakkında yatırımcılara
bilgi vermek,Çerkes diasporası ile ilişkileri güçlendirmek olarak
özetlenebilir.
Abhaz heyeti Ürdün'de farklı kategorilerde birçok toplantı düzenledi,
Diyasporanın tarihi vatanlarına dönüşü için gerekli koşulları yaratmaya
yönelik politikalar ile ülkenin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel
alanlardaki durumu hakkında soydaşlarımıza bilgi verildi. Heyet,
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Amman'daki Prens Hamza Çerkes Okulu'nu ziyaret etti. Ardından
Ürdün Parlamentosu üyeleri ile bir araya gelinerek Abhazya'nın
bağımsızlığının tanınması konuları ele alındı. Abhazya heyeti
toplantıda, ortak bir çalışma grubu kurulması konusunu da ele aldı.
Abhazya heyeti daha sonra Prens Ali Bin Al-Husein tarafından da
kabul edildi ve Rusya Federasyonu'nun Ürdün Haşimi Krallığı
Büyükelçisi ile de bir araya gelindi.
5 Mayıs - 12 Mayıs 2017 tarihleri arasında, başkan Sener
Gogua ve Başkan Yardımcısı Maxim Gvindzhia'nın temsil
ettiği "Uluslararası Apsnı Vakfı" heyeti Çin Halk
Cumhuriyeti'ni ziyaret etti.
Çin Ticaret Bürosu'nun daveti üzerine gerçekleşen ziyaret
sırasında, Sener Gogua, 100'den fazla yerli üretici ve 50
yabancı çay şirketini bir araya getiren ve Hubei Eyaleti'nin
Ychang kasabasında düzenlenen Uluslararası Çay Fuarı'na
katıldı. "Uluslararası Apsnı Vakfı", fuar çerçevesinde
gelecekte diğer ülkelerle ticari ilişkileri genişletmek için
kullanılabilecek çok sayıda bağlantı kuruldu.
11-12 Mayıs tarihleri arasındaki iş ziyareti sırasında, Sener Gogua ve Maxim
Gvindzhia, Çin'deki işadamları ile çeşitli görüşmeler yaptılar ve bir dizi
ziyaret gerçekleştirdiler. Özellikle Hangzhou, Yiwu, Şanghay'da bulunan
tarımsal ürünler, balık ve yem üretimi alanındaki Çin teknolojisi ile tanışma
fırsatı bularak, önde gelen ticari kurumları ziyaret ettiler. Çin ziyareti
sırasında, Çin şirketiyle ikili ekonomik işbirliği geliştirmek amacıyla işbirliği
anlaşmaları da imzalandı.
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17-23 Temmuz 2017 de "Uluslararası Fonu Vakfı" heyeti Türkiye Cumhuriyeti'ne
bir ziyarette bulundu. Vakıf çalışmaları hakkında diasporaya bilgilendirme amacı
taşıyan ziyaret sırasında diaspora ile anavatan ilişkilerinin geliştirilmesi ve
güçlendirilmesi konuları da etraflıca ele alındı. Heyet de, vakıf başkanı Sener
Gogua, yönet,m kurulu üyeleri Guram Amkuab, Nugzar Logua, Oktay Chkotua,
Sırma Ashuba ve Abhazya Yaşlılar Konseyi Başkanı Apollon Şinkuba ile AAE
direktörü Arda Aşuba bulunmaktaydı.
Vakıf heyeti, ziyaret kapsamında Türkiye diaspora'nın Sakarya, Kayseri, Eskişehir
gibi yoğun yerleşim bölgelerini ziyaret etti. Ankara ve İstanbul' daki Abhaz ve
Kafkas dernekleri federasyonları ile birer toplantı gerçekleştirildi. Abhazya
heyeti, Türkiye Parlamentosu Milletvekili Engin Özkoç (Taskuaç) tarafından
da kabul edildi. "Uluslararası Apsnı Vakfı " heyetinin ziyaret programı
Eskişehir'de düzenlenen Abhazya Bayrak Günü Festivali katılımıyla sona
erdi.
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Kasım 2017'de "Uluslararası Apsnı Vakfı" Ürdün Haşimi Krallığı'na bir ziyaret düzenledi. Heyet:
"Uluslararası Apsnı Vakfı" Başkanı Sener Gogua, Başkan Yardımcısı Maxim Gvindzhia, Vakıf Gençlik
Komitesi Başkanı ve Ekonomi Bakanlığı Dış Yatırımlar Dairesi Başkanı Simon Agırba ve işadamı
Dmitri Argun'dan oluşuyordu. Ziyaretin amacı, Amman'da düzenlenen Ekonomik Foruma
katılmaktı. Ancak, foruma katılımın yanı sıra, vakfın Ürdün temsilcisi İnal Hathua, sivil toplum
örgütü “Kuban” yöneticileri ve “NART-TV” yönetimi ile bir araya gelinerek çeşitli konular
görüşüldü.
Ziyaret çerçevesinde Abhazya'dan heyeti Amman'da Ekonomi Bakanlığı ve Ürdün Parlamentosu
heyetiyle görüştü ve Majesteleri Prens Asem bin Nayef tarafından da kabul edildi. Maxim
Gvindzhia gerçekleşen görüşmelerde Abhazya hakkında genel bir sunumda bulundu. Sunuma
Ürdün Çerkes diasporasının temsilcileri de katıldı. Aynı toplantılarda Simon Agrba'da ülkenin
ekonomik ve yatırım potansiyeli konusunda bilgilendirmede bulundu, daha sonra ise vakfımız
tarafından hazırlanan Abhazya hakkındaki kısa bir tanıtım filminin gösterimi yapıldı.
Abhazya heyeti, Rusya Federasyonu'nun Ürdün Haşimi Krallığı Büyükelçisi ile de bir araya geldi.
Uluslararası Apsnı Vakfı" ayrıca tüm bu
faaliyetlerinin yanısıra ülkemizi tanıtmak
amacıyla temsilcilerini çeşitli uluslararası
konferanslara ve forumlara gönderdi:
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Temmuz 2017 yılında İspanya San Sebastian Kültür ve Sergi Merkezi "Tabacalera"da düzenlenen
"Max Mektuplar" filminin sunumuna Vakıf Başkan Yardımcısı Maxim Gvindzhia'da katıldı.
Abhazya, kültürü, tarihi ve çağdaş yaşamı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen gazeteciler,
araştırmacılar, filozofların yanı sıra Bask bölgesinde yaşayan sıradan vatandaşlar da bu
toplantıda bulundular. Ziyaretten sonra, Maxim Gvindzhia önde gelen medya mensupları ve sivil
toplum temsilcileri ile bir basın toplantısı düzenledi.
- Ekim 2017'de Başkan Yardımcısı Maxim Gvindzhia, Almanya'nın Köln şehrindeki
Uluslararası Gıda Fuarı ANUGA'ya katıldı. ANUGA - dünyanın dört bir on binlerce firmayı
çatısı altında toplayan dünyanın en büyük gıda fuarı. Vakıf başkan yardımcısının fuara
katılıma amacı, gıda endüstrisindeki ileri teknolojiler, ve yenilikler ile Avrupa ülkeleriyle
ticari ilişkilerin geliştirilmesi alanında yeni yollar aranması çabasıdır. Ziyaret sırasında M.
Gvindzhia bir dizi toplantı yaptı ve bazı sözleşmeler imzaladı.
- Ekim 2017'de "Uluslararası Apsnı Vakfı" çalışanı Nelly Berulaa, Soçi kentindeki XIX Dünya
Gençlik ve Öğrenci Festivali'ne katıldı. 15-22 Ekim tarihlerinde gerçekleşen festival,
kapsamlı bir programla ve yüksek düzeyde katılımla gerçekleştirildi. Katılımcıların ilgi
alanları, seminerler, ünlü insanlarla tanışmalar, akranlarıyla iletişim kurma, tartışmalara
katılma ve dersleri dinleme vs.idi.
Önümüzdeki dönemde de diyasporamıza gerçekleştirilecek benzeri ziyaretlerle diyasporanın
sahip olduğu potansiyellerin ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesi için çaba gösterilmesi
planlanıyor .
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“Uluslararası Apsnı Vakfı”, Abhazya'yı ziyaret eden ya da bizzat vakfımız tarafından davet edilen uluslararası delegasyonları, politikacıları,
bilim adamlarını, bilim, kültür ve kamu kurumlarının temsilcilerini, ülkemizde ağırlayarak Abhazya ve vakıf çalışmalarımız hakkında
bilgilendirdi:
- Mart 2017'de, "Uluslararası Apsnı Vakfı"Abhazya Dışişleri Bakanlığı Çin temsilcisi Ge
Zhili'nin başkanlık ettiği Çin heyetine ev sahipliği yaptı. Vakıf başkanımız Sener Gogua ile
yapılan toplantıda, ticaret ve üretim alanında yerel şirketlerle işbirliği geliştirme
olanakları tartışıldı. Toplantıya ayrıca Nijniy Novgorod bölgesinin Abhazya Cumhuriyeti
Fahri Konsolosu Vladimir Litvinchuk'da katıldı.
- Temmuz 2017 yılında "Uluslararası Apsnı Vakfı" davetlisi olarak Ürdün NART TV
yetkililerinden oluşan bir heyet Abhazya'yı ziyaret etti - TV yönetmeni Said Bazoka sosyal
organizasyon "Kuban" başkanı Basel Hachtaş'ın bulunduğu delegasyonun ziyaret
programı "Uluslararası Apsnı Vakfı" tarafından hazırlanmış ve Dışişleri Bakanı Daur Kove,
Kültür Bakanı Elvira Arsala, Eğitim Bakanı Adgur Kakoba ile kapsamlı görüşmelerin
bulunduğu bir ziyaret programı uygulamıştır. Program süresince ayrıca Geri Dönüş Devlet
Komitesi başkanı B.Dbar,Turizm Komitesi Başkan Yardımcısı A.Axba ve AGTRK ile özel
Abaza Tv. Ürdün'den gelen konuklarla bir araya geldiler. Ürdün Heyeti Abhazya
Cumhurbaşkanı Raul Hacımba arafından da kabul edildi.
Ziyaret sonucunda, NART-TV "Kuban" örgütü, “Uluslararası Apsnı Vakfı" ve AGTRK
arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı.
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"Uluslararası Apsnı Vakfı " yetkilileri 2016 Mayıs ayında Abhazya Cumhurbaşkanı
R.Hacımba tarafından kabul edildi. Vakıf temsilcileri, Başkan'ı faaliyetleri konusunda
bilgilendirdi ve gelecek planlarını kendisiyle paylaştı. R.Hacımba, vakfın "devletin elinin
uzanamadığı" yerlere dokunduğunu belirterek, organize çalışmalarından teşekkür etti.
Rusya Federasyonu'nun Abhazya'daki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Semen Grigoryev.
"Uluslararası Apsnı Vakfı" Başkanı S.Gogua ve başkan yardımcısı M.Gvindzhiya ile bir araya
geldi.Toplantıda Rusya büyükelçisine vakfı'nın faaliyetleri konusunda ayrıntılı bilgi verildi ayrıca
Rus STK'larla işbirliği perspektifleri değerlendirdi.
"Uluslararası Apsnı Vakfı" vakıf çalışmaları hakkında bilgilendirmek ve bölgesel yönetimlerle
sinerji oluşturmak amacıyla Valiler başta olmak üzere illerin üst yöneticileri ile düzenli
görüşmeler gerçekleştirdi.
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ABHAZYA’NIN ÇEŞİTLİ VİLAYETLERİNDE BULUNAN TEMSİLCİLER:

•
•
•
•
•

Gagra- Slava Sakaniya
Gudauta- Saida Kuaratskheliyapha
Oçamçıra- Demyan Gogua
Tkuarçal- Violetta Biguaapha
Gal- Esma Tarıpha

YURT DIŞINDAKİ VAKIF TEMSİLCİLER:

Türkiye- Elif Aşkhara
İngiltere- Yeşim Trışıpha
Mısır- Diana Abaza
Ürdün- İnal Hatkhua

İKİLİ İLİŞKİLER

“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
Aşana Vakfı
Engelliler Rehabilitasyon Merkezi
Bilim Eğitim Merkezi “Akademia”
Basım merkezi “VCL” ile yapılan ikili anlaşlmalar sıralanabilir.

Ayrıca,





UNPO genel sekreteri Marino Bursachi,
Ürdün Uluslararası Çerkes Kültür Merkezi Başkanı İnal Hatkhua,
Hindistan İş Alyansı başkanı Semmi Kotvani,
Karadeniz-Kafkasya’nın Gelişimi Abhazya şubasi direktörü Leyla Taniyapha,

38








Moskova-Uluslararası Kültür Merkezi başkanı Oleg Bartsıts
Abhaz Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Arda Aşuba,
Dış yatırımlar dairesi başkan yardımcısı Simon Agırba,
“L-Star Vakfı” başkanı Lali Saçınaa,
“Biofarma” şirketi yetkilisi Ekaterina Mıkırtıçeva,
Ürdün Nart TV direktörü Said Bozoka,
Ürdün “Kuban” sivil toplum örgütü başkanı Basel Hactas ile imzalan memorandumlar sıralanabilir.
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Bütün bu çalışmalar için üç yıılık toplam bütçe
41.110.917 ruble olarak gerçekleşmiştir.
“Uluslararası Apsnı Vakfı” şimdilik Abhazya’da ticari faaliyet gösteren ve aşağıda isimleri sıralanan beş şirket tarfından finanse edilmektedir:

1. «ABHAZMORPROM»;

4. «KIYAK KARDEŞLER»;

2. «KHIMPRO»;

5. «KUZEY KARADENİZ».

3. «BAYSUN»;
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VAKIF YAYINLARI:

“Uluslararası Apsnı Vakfı” yeni yılın ilk çeyreğinde, yılda iki kez olarak ve
tamamen abhazca olarak yayınlanan “Apsıntüla sara stüla” (Abhaz yurdu,
benim yurdum) Vakıf sitesinde www.fondapsni.org :Rusça, türkçe, ingilizce
ve arapçaya da tercüme edilerek okuyuculara ulaştırılmaktadır.
Uluslararası Apsnı Vakfı bütün bunların dışında Abhazya ve Abhaz kültürünü
tanıtmaya yönelik çok sayıda
kitap,
broşür
ve
bülten
yayınlamaktadır.

Bu rapor “Uluslararası Apsnı Vakfı” merkez ofisi görevlilerince hazırlanmıştır.

