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Değerl� dostlar...

12 Şubat 2015 tar�h�nde, �ht�yaç sah�pler�ne yardım 
etmek ve toplumumuzun karşılaştığı sorunların en 
azından b�r kısmının çözmüne katkıda bulunmak �ç�n 
bu vakfı oluşturduk.
Ger�de bıraktığımız beş yıl �ç�nde azımsanmayacak 
kadar çok şey yapıldı. Yüzlerce �ht�yaç sah�b�ne yardım 
sağlandı. Abhazya'nın yaklaşık dört b�n yen�doğanı 
“Anne ve Çocuk” projes� çerçeves�nde b�zden hed�ye 
aldı. Serebral pals� tanısı konan 20 yavrumuz amel�yat 
ed�ld� ve gerekl� tedav�ler� yapıldı. Sosyo-ekonom�k 
meseleler �le uluslararası �l�şk�ler üzer�ne yaklaşık on 
yuvarlak masa, konferans ve uluslararası forum 
düzenlend�.
Bu süre zarfında onlarca uluslararası z�yaret ve kontakt 
gerçekleşt�rd�k. Devam eden sek�z da�m� projeye ek 
olarak b�lg�sayar kursları oluşturup okul çocuklarına 
bu alanda da yardımcı olduk, hastaların tedav�ler�ne 
destek sağladık, çocuklarımızın ülkem�z�n kültürüne ve 
tar�h�ne bağlı anavatan sevg�s�yle dopdolu yurtsever 
b�reyler olarak yet�şmeler�ne katkıda bulunmaya 
çalıştık.
Bütün bunları yaparken çocuklarımızın yüzler�nde 
gördüğümüz küçücük b�r mutlu gülümseme �se b�zler 
�ç�n en büyük ödül oldu.

Kuruluş
“Uluslararası Apsnı Vakfı” 2015 yılının mart ayında; Soner Gogua, Daur Arşba, Slava Sakan�ya, 
Oktay Çkotua, Maks�m Ğunc�ya, As�da İnapşıpha, Sırma Aşfüpha, Ro�n Agırba, Beslan Kutsn�ya, 
Astamur Logua, Yulya Gumpha, Beslan Kuartç�ya ve Erkan Kutarba'nın oluşturduğu �ns�yat�f 
gurubu tarafından kuruldu. 
Vakfın kurluş amaçları şu şek�lde �fade ed�lmekteyd�:
“Abhaz halkının b�rl�ğ� ve sorunlarının çözümü yönünde çaba sarfetmek, sosyal, ekonom�k, 
demografik ve kültürel �çer�kl� projelere �şlerl�k kazandırmak, Anad�l�m�z�n korunması, �ht�yaç 
sah�pler�ne şefkat eller�m�z�n uzanması �le halkımızın ve devlet�m�z�n önündek� problemlere 
sağlıklı çözüm yollarının bulunması sürec�ne katkıda bulunab�lmek.”  
Temel amacı gündem�ne aldığı konularda her türlü gönüllü çalışmayı yürütmek ve �nsan� 
yardımları organ�ze etmek olan vakfın yönet�m kurulu aşağıdak� �s�mlerden oluşuyor:

Vakıf Yönet�m�
 “Uluslararası Apsnı Vakfı” 

Başkanı 
Soner Gogua
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Vakıf Faal�yetler�
Projeler�m�z:

 
“An� amaalık�”: (Anne ve meleğ�) Yen� dünyaya gelen bebekler �ç�n �lk 

etapta gerekl� olan b�r çok melzemey� b�r araya get�ren 

hed�ye paket�nde; ateş ölçerden b�berona kadar b�r 

çok �ht�yaç maddes� yer alıyor. Hed�ye paket�, 

t ü m  A b h a z  a � l e l e r �  � ç � n  b e b e ğ � n 

doğumundan �t�baren altı aylık b�r süre 

�çer�s�nde sadece doğum belges� �braz 

ed�lerek alınab�l�yor.

Beş yıl �ç�nde 3670 yen� doğan 

bebeğe hed�ye paket� ulaşılmış 

bulunuyor.

 “Apeypş”: (Gelecek) Bu projeye �le her ay; çok çocuklu ve ekonom�k 

durumu yeters�z olan �k� Abhaz a�les�ne beyaz eşya başta olmak üzere, 

çeş�tl� ev eşyası yardımında bulunulması öngörüldü. Proje, yerel 

yönet�mlerle �şb�rl�ğ� �çer�s�nde yürürlüğe konuldu ve günümüze kadar 

Sohum, Tkuarçal, Oçamçıra, Gagra, Gal kentler� �le Cal, Bz�pta, Kındığ, 

Gup, Baslakhu, Çlou, Dranda, Kulanırkhua, Drüpş, Blabırkhua, Geçrıpş 

ve Agudzera köyler�nde yaşayan 29 a�le ve 246 k�ş�ye yardımlar 

ulaştırıldı.

 “Aguırazra”: (Şefkat) 2016 yılı şubat ayında başlayan proje uyarınca 

her ay on öğrenc�n�n g�y�m-kuşam ve kırtas�ye �ht�yaçlarının g�der�lmes� 

hede�en�yor. Yıllık 120 öğrenc�y� kapsayan proje dışında Eğ�t�m 

bakanlığı �le yapılan anlaşma uyarınca 20 öğrenc�n�n daha çeş�tl� okul 

�ht�yaçları karşılanıyor. Proje uyarınca bu güne kadar 182 öğrenc�ye 

yardım ed�ld�.

“Aguamç”: (Moral) Bu  proje, Gençl�k ve Spor Kom�tes� çalışmaları 

kapsamında haz�ran ayında yürürlüğe g�rd�. Proje uyarınca 

Abhazyadak� okulların çeş�tl� sport�f araç ve gereçler�yle donatılmaları 

ve gençler�n spora yönlend�r�lmeler� öngörülüyor.

Bu çerçevede her ay yapılan başvurular da d�kkate alınarak b�r okul 

z�yaret ed�lerek sport�f alandak� malzeme �ht�yaçları karşılanıyor. 2016 

haz�ran ayı �t�barıyla bu projeden yararlanan okullar:

1- Oçamçıra'ya bağlı Gup köyü ConİFA dünya futbol şamp�yonu 

Abhaz futbolcular Şabat Logua ve D�m�tr� Kortaa �le b�rl�kte z�yaret 

ed�lerek sport�f malzemeler� kend�ler�ne armağan ed�ld�.

2- Gagra'ya bağlı Ldzaa köyü okuluna bu kapsamda 100.000 ruble 

nakd� yardım sağlandı.

3- Oçamçıra'ya bağlı Çlou köyü �lköğret�m okulu.

4- Gudauta merkezdek� 1 nolu �lköğret�m okulu.

5- Gal merkezdek� 1 nolu �lköğret�m okulu.

6- Samırzakan Futbol Klübüne forma yardımı

7- Oçamçıra merkezdek� 4 nolu �lköğret�m okulu.

8- Oçamçıra'ya bağlı Muk köyü �lköğret�m okulu.

Uluslararası Apsnı Vakfı tarafından bu proje kapsamında, ülkem�zde 

düzenlenen ConİFA dünya futbol şamp�yonasına katılan futbol m�ll� 

takımımız �ç�n Türk�ye'de özel olarak forma hazırlandı.

Aynı proje kapsamında Gençl�k ve Spor Kom�tes� tarafından  “Slavat 

Yulaev” hokey takımının da destekler� �le Soç�'de düzenlenen buz hokey� 

maçına Abhazya'dan çocukların sey�rc� olarak katılımları sağlandı.

“Adırra Tçıts”: (Yen� B�lg�) Vakıf tarafından yürütülen da�m� 

projelerdend�r. Proje �le okulların b�lg�sayar teknoloj�s� �le donatılmaları 

öngörülmekted�r.

Bu kapsamda yardım ed�len okullar ve kurumlar:

1- Sohum rayonu kütüphanes�ne b�lg�sayar ve yazıcı.

2- Tkuarçal Endüstr� Kolej�be b�lg�sayar sınıfı.

3- Tkuarçal beled�yes�ne �k� b�lg�sayar ve b�r yazıcı.

4- Rehab�l�tasyon Merkez�ne �k� b�lg�sayar ve b�r yazıcı.

5- Gal bölges� okullarına yed� adet b�lg�sayar.

6- Gudauta Beled�yes�ne dört adet b�lg�sayar.

7- Çlou köyü yönet�m�ne �k� b�lg�sayar ve b�r adet yazıcı.

8- Merkula köy okuluna �k� b�lg�sayar ve b�r yazıcı.

9- Gal rehab�l�tasyon merkez�ne �k� b�lg�sayar ve b�r yazıcı.

10- Sohum'dak� 8 nolu �lköğret�m okuluna tekn�k araç gereç alımı �ç�n 

50.000 rublel�k destek.

11- Oçamçıra'da bulunan “Adzıkh” çocuk yuvasına “Spl�t S�sstem” üç 

adet kl�ma

12- Oçamçıra Devlet Yatılı Okulu'na DVD oynatıcıları

13- Abhaz Araştırmaları Enst�tüsü'ne �k� adet D�züstü B�lg�sayar.

“Ateatr� akhuçkuey”: (T�yatro ve çocuklar) Da�m� olarak uygulanan bu 

proje de 2016 yılında başlatıldı. Proje �le her ay  ekonom�k durumları 

yeterl� olmayan çocuklardan oluşan grupları başkentte ağırlayarak 

müzeler başta olmak üzere tar�h� ve tur�st�k yerler� görmeler� ardından da 

... okul spor salonları ile açık spor 
alanlarına spor aletleri ve 
ekipmanları 
sağlamak (futbol, basketbol, 
voleybol topları,
tenis masaları, futbol kaleleri, 
basketbol çemberleri,
spor formaları, aksesuarları  vs...)

60'dan fazla bilgisayar
ve o�s ekipmanları armağan 
edildi.

3 670 bebek

Apeypş 246 kişi

Agurazra 182 öğrenci

Aguamç  9 eğitim kurumu

Adırra tçıts 14 kurum
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Ateatri ahuıçkuey 540 öğrenci



devlet t�yatrosunda abhazca olarak serg�lenen tems�ller� �zlemeler� ve 

bu arada b�rb�r�ler�n� tanımaları hede�en�yor.  

Bu güne kadar 540'dan fazla çocuğun “Kralı şaşırtan adam”, “Semra” ve 

“Muhac�rler” adlı tems�ller� �zlemeler� sağlandı.

“Akurantzıra”: (Uzun yaşam) 2016 yılında başlayan b�r d�ğer projed�r. 

Proje uyarınca 100 yaşını aşmış yaşlılarımız z�yaret ed�lerek çeş�tl� 

hed�yelerle gönüller� alınmaktadır. B�l�nd�ğ� g�b� Abhazların uzun 

yaşamlarının sırları her zaman dünya'nın �lg�s�n� çeken b�r konu 

olmuştur. Yaşlılarımız aynı zamanda d�l�m�z�, kültürümüzü, örf ve 

adetler�m�z� b�zlere aktaran yegane k�ş�lerd�r.

Proje kapsamında �lk olarak z�yaret ed�len Muk köyünde yaşayan ve 116 

yaşında olan 1900 doğumlu Nutsa Dumaa adına daha sonra vakıf 

yetk�l�ler� tarafından dünya'nın yaşayan en yaşlı k�ş�s� olarak tesc�l� �ç�n 

Gu�ness rekorlar k�tabına başvuru yapıldı.

Proje kapsamında �k�nc� olarak Gulrıpş V�layet� Babuşera köyünde 

yaşayan 100 yaşındak� İl�ya Doç�ya yaş gününde z�yaret ed�ld�. Bu 

çerçevede z�yaret ed�len b�r d�ğer k�ş�ler �se 105 yaşında olan ve Huap 

köyünde yaşayan T�na Beb�yapha �le yakın tar�h�m�z�n öneml� 

tanıklarından III. derece Akh�dz-apşa madalyası sah�b� Ad�le Abbasoğlu 

oldular.

“Aguabz�yara”: (Sağlık)  Vakfın da�m� projeler� arasında olup 

çocukların sağlığını koruma ve  çocuk sağlığı rehab�l�tasyon 

merkezler�ne yardım konusunda yürütülen çalışmaları kapsamaktadır.

Proje kapsamında 2016 yılı �çer�s�nde çok sayıda organ�zasyona �mza 

atıldı. Bunlar arasında özell�kle bey�n felc� hastası çocuklar �ç�n yapılan 

çalışmalar gelmekted�r. Vakıf koord�nasyonu �le yürütülen çalışmalara, 

Abhazya Cumhur�yet� Rehab�l�tasyon Merkez� Engell�ler Rehab�l�tasyon 

Merkez�, Aşana Vakfı, World V�s�on ve UNİSEF tarafından da destek 

ver�lmekted�r.

Vakfımız �ns�yat�fi �le oluşturulan çalışma grubu aynı zamanda ülkedek� 

çeş�tl� çocuk hastalıkları konusunda araştırmalar yürütmekte, konu �le 

�lg�l� h�zmet �ç� sem�nerler ve konferanslar düzenleyerek rehab�l�tasyon 

merkezler�n�n gel�ş�m�ne katkı sunmaya çabalamaktadır.

“Uluslararası Apsnı Vakfı” ve partner�m�z “Aşana” Vakfı'nın mal� 

destekler�yle Ermen�stan Cumhur�yet�'nden dünya standartlarında 

uzman çocuk doktorları (nörolog, rehab�l�tolog, ortoped� ve 

travmatolog), her yıl Abhazya'ya gel�yor.

Er�van'dan Abhazya'ya bu alanda toplamda, 7 z�yaret düzenlend� ve bu 

sayede Abhazya Çocuk Rehab�l�tasyon Merkezler�nde 600'den fazla 

çocuk ücrets�z olarak muayene ed�ld�.

Agubz�ara projes� sayes�nde, serebral pals� ve kas-�skelet s�stem�n�n hastalıkları tanısı konan 20 çocuk gerekl� 

cerrah� müdahaleye kavuştu ve tedav� oldu.

Uluslararas Apsnı Vakfı, Abhazya'dak� 6 Çocuk Rehab�l�tasyon Merkez�ne düzenl� olarak finansal ve malzeme 

desteğ� sağlamaktadır. Fon ayrıca ortaklarını da bu alandak� çalışmalarına ortak ed�yor. Özell�kle Rostov na Don, 

B�ofarma ş�rket� Uluslararası Apsnı Vakfı  �le b�rl�kte 2 Kasım 2017 ve 29 Kasım 2018 tar�hler�nde , ülken�n 

Rehab�l�tasyon Merkezler�n� desteklemek �ç�n �k� büyük ortak yardım etk�nl�ğ� düzenled�. Bu şek�lde, Sohum, 

Oçamçıra, Tkuarçal, Gal, Gudauta şeh�rler�n�n rehab�l�tasyon merkezler� tıbb� ek�pman, spor s�mülatörler�, 

tekerlekl� sandalyeler, kl�ma s�stemler�, gerekl� mob�lyalar vb. Yardımlar sağlandı. 2019 yılında Çocuk 

Cumhur�yet Hastanes�'ne pahalı modern ek�pman ve aletler bağışlandı. Abhazya'da serebral pals�l� çocukların 

operasyonları bu sayede ülkeden ayrılmadan mümkün hale geld�.

Uluslararası Apsnı Vakfı, çocuk rehab�l�tasyon merkezler�ı �ç�n düzenl� olarak çeş�tl� eğlence etk�nl�kler� 

düzenlemekted�r. Bunlar yunus akvaryumu, çocukların yen� yılı organ�zasyonu ve bazı gez�lerd�r. 2019'da, yen� 

yıl ar�fes�nde, 600'den fazla çocuğu yen� yıl hed�yes� ulaştırıldı. 

Aguabziyara 20 çocuk 
(ameliyat-tedavi),

600 çocuk (muayene ve 
konsultasyon)

Akurantzıra  4 yaşlı
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ь Uluslararası Apsnı Vakfı  Haz�ran 2015'de  Modern Türk-Rus �l�şk�ler� bağlamında “Abhazya” konulu �lg�l� b�r 

yuvarlak masa düzenled�.

ь 29 Eylül 2015  "Abhazya Ve D�aspora Arasındak� İl�şk�ler�n Gel�şt�r�lmes�" konulu b�r yuvarlak masa düzenled�.

ь 24 mart 2016 tar�h�nde önde gelen b�l�m adamlarının katılımı �le “Yaşadığımız zamanda gelenek ve 
görenekler” başlıklı b�r yuvarlak masa toplantısı düzenlend�. 

ь 12 Mayıs 2016. Aşana Vakfı �le b�rl�kte: "Ped�atr�k nöroloj�n�n güncel konuları" Konulu uluslararası konferans.

ь 30 haz�ran günü  Ömer Beygua'nın doğumunun 115. Yılı onuruna onun yaşamını ve eserler�n� konu alan b�r 
yuvarlak masa toplantısı gerçekleşt�r�ld�.

ь 28 temmuz 2016 günü Uluslararası Apsnı Vakfı tarafından “Abhazya-B�r adım �ler�” ekonom�k forumu 
düzenlend�

ь 4 ağustos günü �se “Abhazya-Rusya:Karaden�z ve Kafkasya bölges�nde pol�t�k koord�nasyonun öncel�kler�” 
başlıklı b�r yuvarlak masa toplantısı düzenlend�.

ь 20 şubat 2917 günü "Küreselleşme karşısında ulusal kültürler�n korunması ve bu alanda basının rolü" başlıklı 
yuvarlak masa toplantısı bu gün gerçekleşt�r�ld�. 

ь 3 Mart 2018, Abhazya'da faal�yet gösteren Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar B�r�nc� Uluslararası Forumu.

ь 15 N�san 2019. II. uluslararası konferans: “Modern Rus-Türk �l�şk�ler� bağlamında Abhazya”

ь Art Plener "-Abhazya'nın sonbahar renkler�" etk�nl�ğ�ne 2015/2016/ve 2017 yıllarında vakfımız tam destek 
verd�

ь 2 Aralık 2015 yılında Uluslararası Apsnı Vakfı �ns�yat�fi �le kurucu cumhurbaşkanımız Vlad�slav Ardzınba'nın 
70.doğum yılı etk�nl�kler� çerçeves�nde b�r res�m yarışması ve serg� düzenlend�.

ь 27 aralık 2015 günü �se yıl �çer�s�nde meslek� alanlarında Abhazya'da yılın en �y�ler� olarak bel�rlenen k�ş�ler� 
“Gururumuz”  adı ver�len plaketler ve çeş�tl� hed�yelerle onurlandırdı. 

ь 10 mart günü, Abhazya Devlet Ün�vers�tes� Edeb�yat Fakültes�, Alaşara Derg�s� ve Uluslararası Apsnı Vakfı 
�şb�rl�ğ� �le “Abhaz parod�s� ve h�c�v sanatı” geces� düzenlend�.

ь Abhaz ulusal yazarı Aleksey Gogua vakıf merkez�nde 
ağırlanarak 84.yaş günü kutlandı.

ь Abhaz  D er nek ler �  Federasyonu taraf ından 
“Abhazya'nın kurucu cumhurbaşkanını anma” 
etk�nl�kler�ne vakıf adına başkan Soner Gogua katıldı.

ь Uluslararası Apsnı Vakfı 21 mayısta düzenlenen 
sürgün etk�nl�kler�ne da akt�f olarak katılım gösterd�.

ь 6. Uluslararası s�rk ve şarkı yarışması “Solneçn�y Krug”, 
200 yarışmacının katılımı ve Uluslararası Apsnı 
Va k f ı ' n ı n  fi n a n s a l  d e s t e ğ �  � l e  A b h a z y a ' d a 
gerçekleşt�r�ld�. Yarışmada Rusya'dan Ç�n'e çok sayıda 
ülkeden gençler yer aldı.

ь İvan Papask�r Ulusal Kütüphane salonuında ressam Nugzar Logua'nın k�ş�sel serg�s�s�n�n açılması sağlandı.

ь İk�nc� dünya savaşında kaybolanları aramaya yönel�k 
olan “Vozvraşentye �men�” projes�ne finansal destek 
sağlandı. Bu proje �le günümüze kadar kayıp olan 400 
k�ş�ye ulaşılmış bulunuyor.

ь 8 ağustos günü düzenlenen “2016 Abhazya Kral�çes�”, 
“2016 Abhazya güzel�”, yarışmalarına finanasal destek 
ver�ld�.

ь Ye d � n c � s �  d ü z e n l e n e n  A b h a z - R u s  Fo r u m u 
çerçeves�nde açılan eğ�t�m fuarında Uluslararası 
Apsnı Vakfı 'da b�r stand açarak bu alandak� 
çalışmalarını serg�led�. Stand, �zley�c�ler arasında büyük �lg� gördü.

ь Çocuklar �ç�n basılan “İy�l�k tar�h�” adlı k�tabın basım g�derler� karşılandı.

ь 12 N�san 2017'de "Uluslararası Apsnı Vakfı" Cumhur�yet Rehab�l�tasyon Merkez�'n�n düzenled�ğ� "Mutlulukla 
ç�z�yorum" adlı res�m serg�s� projes�n� destekled�. 
Çocukların ç�zd�ğ� eserler daha sonra Sohum Merkez 
Sanat Galer�s�'nde serg�lend�.

ь "Uluslararası Apsnı Vakfı" Abhazya Devlet Radyo 
Telev�zyon Kurumunun Abhazya Ulusal Yazarı Bagrat 
Sh�nkuba'nın  doğumunun 100.  y ı ldönümü 
etk�nl�kler� �ç�n düzenled�ğ� "Son Ubıh Okumalar 
"projes�n� destekled�. 

ь 1992-93 Bağımsızlık Savaşının Zaferle sonuçlanması 
şerefine. "Uluslararası Apsnı Vakfı” ve "Nart TV"  
�şb�rl�ğ� �le Ürdün'ün başkent� Amman'da Çerkes 
D�asporası �ç�n özel b�r etk�nl�k düzenled�.

Yuvarlak masa toplantıları ve konferanslar:
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ь 1 7  E k � m  2 0 1 7 ' d e  A b h a z y a  D e v l e t 
Ün�vers�tes�'n�n 85. yıl dönümü �ç�n düzenlenen 
etk�nl�klere  katılım sağlandı

ь Zafer'�n 25. Yıldönümü dolayısıyla K�arak Vakfı 
tarafından düzenlenen açık arttırma yardım 
kampanyasına destek sağlandı.

ь Abhazya'da düzenlenen "Halkların dostluğu” 
IV.Uluslararası Serbest St�l Güreş Turnuvası'na 
finansal destek ver�ld�.

ь 23 Ağustos - 25 Ağustos 2018 tar�hler�   arasında 
Kayser�'de gerçekleşt�r�len Abhaz-Ad�ge 
fest�val�ne sanatçı düzey�nde katılım sağlandı.

ь Abhazya Ulusal Kütüphanes� tarafından düzenlenen “Sah�l gez�nt�s�” Fest�val�ne destek sağlandı.

ь “Uluslararası Apsnı Vakfı” ve  İsv�çre vatandaşı Manfreda Petr�ç'�n ortak çabaları sayes�nde 17 tekerlekl� 
sandalye Inva-Ass�stance Derneğ� yetk�l�ler�ne tesl�m ed�ld�. 

ь World W�s�on organ�zasyonu �le b�rl�kte l. Yaratıcı Çocuk Fest�val� düzenlend�.

“Uluslararası Apsnı Vakfı”, genç nesl�n manev� ve kültürel eğ�t�m� konularına büyük önem ver�r, onların 
yurtsever, ulusal değerler�ne, anad�l ve kültürler�ne bağlı b�reyler olarak yet�şmeler� �ç�n çaba göster�r. 

ь Uluslararası Apsnı Vakfı �ns�yat�fi ve desteğ� �le kurulan “Akadem�a” D�l Merkez�nde  2016 yılı �t�barıyla 
ortalama 100 öğrenc�ye rusça, türkçe, �ng�l�zce ve abhazca del kursları ver�lmekted�r. 

ь Vakfımızın yönlend�rmeler�, temas ve destekler� �le 76 öğrenc�m�z�n Türk�ye ve KKTC ün�vers�teler�nde 
öğren�m görmeler� sağlandı.

ь 2015 n�san ayında Türk�ye'n�n Kocael� kent�nde düzenlenen “Uluslararası 23 n�san şenl�kler�ne” Abhazya'nın 
ünlü çocuk halk dansları ek�b� “Abaza”nın resm� olarak katılımı sağlandı

ь Kurban Bayramı dolayısı �le Sur�ye'den anavatana get�r�len a�leler�n çocuklarından oluşan 50 k�ş�l�k b�r grup 
R�tza gölü başta olmak üzere, Abhazya'nın tar�h� ve tur�st�k merkezler�ne götürülerek vatan topraklarını 
daha yakından görmeler� sağlandı. 

ь  “Uluslararası Apsnı Vakfı” Abhazya Eğ�t�m Bakanlığına tanes� 3500 dolar olan ve son teknoloj� ürünü beş 
adet akıllı tahta armağan ett�. Akıllı tahtaların üçü Gagra Yatılı Devlet L�ses�ne, b�r� Akadem�a eğ�t�m 
kurumuna b�r� de bakanlık ofis�ne tesl�m ed�ld�.

ь Abaza TV tarafından hazırlanan ve çocukların anad�l eğ�t�m�ne katkı vermey� hede�ayan “Mraşta” 
programına finansal destek sağlandı.

ь Gal bölges�nde Uluslararası Apsnı Vakfı katkılarıyla abhaz d�l� ve edeb�yatı alanında okul çocukları arasında 
b�r yarışma düzenlend� ve dereceye g�renler ödüllend�r�ld� ve İl eğ�t�m müdürlüğüne destek sağlandı.

ь Gal bölges�nden öğrenc� çocuklar ve “İngur” çocuk halk dansları ek�b� Abhazya'nın çeş�tl� tar�h� ve tur�st�k 
yerler� gezd�r�lerek ağırlandı.

ь 2016 ve 2017 yıllarında Abhazya'nın çeş�tl� yerler�ndek� rehab�l�tasyon merkezler�nden davet ed�len 
çocuklar P�tsunda'dak� “Delfinarya” eğlence merkez�nde ağırlandılar.

ь Uluslararası Apsnı Vakfı'nın davetl�s� olarak, Türk�ye'den gelen uzmanları,d�l okulu müdürü F�gen Aşkharaa 
ve İstanbul Devlet Ün�vers�tes�nden pedagoj�k b�l�mler doktoru Yasem�n Otırba, "Akadem�a" d�l eğ�t�m 
merkez� çalışanlarına eğ�t�m metodoloj�s� alanında b�r haftalık b�r eğ�t�m düzenled�ler. 

Gençl�k çalışmaları:
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İran
Aralık 2019  
İran T�caret ve Sanay� Odası Başkanı ve İran İş Kadınları 
Derneğ� Başkanı'nın davet� üzer�ne, İran İslam Cumhur�yet�'ne 
b�r z�yaret gerçekleşt�r�ld�.

Türk�ye ve KKTC
Ağustos 2015
Parlamento Başkanı, Eğ�t�m ve Kültür Bakanı, T�caret ve Sanay� 
odaları Başkanı ve Doğu Akden�z Ün�vers�tes� Rektörü �le 
görüldü. Sakarya Ün�vers�tes� Rektörü Muzaffer Elmas �le b�r 
araya gel�nd�.
Ağustos 2016
“Apsıntüıla sara stüıla” derg�s� adına KKTC'ye b�r z�yaret 
gerçekleşt�r�ld�.
İstanbul
Kasım 2015
Abhaz Dernekler� Federasyonu genel kuruluna katılım 
sağlandı.
Temmuz 2017 
Ankara ve İstanbul' dak� Abhaz ve Kafkas dernekler� 
federasyonları �le b�rer toplantı gerçekleşt�r�ld�. Abhazya 
heyet�, Türk�ye Parlamentosu M�lletvek�l� Eng�n Özkoç 
(Taskuaç) z�yaret ed�ld�. Esk�şeh�r'de düzenlenen Abhazya 
Bayrak Günü Fest�val�ne katılım sağlandı.

Rusya, Moskova
Temmuz 2015 
Rus-Abhaz İş Konsey� başkan yardımcısı P�otr Beryezoy, S�v�l 
Mecl�s üyes� Sergey Markov ve Moskova'dak� Abhaz 
d�yasporası yetk�l�ler� �le görüşmeler.
Ağustos 2016
H�nd�stan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla Moskova'dak� 
elç�l�kte düzenlenen törene katılım sağlandı.
Ek�m 2017
Vakfımız tems�lc�ler� Soç� kent�ndek� XIX Dünya Gençl�k ve 
Öğrenc� Fest�val�'ne katıldı.
Kasım 2018
Rus-Türk İş Forumu'na katılım.
Ek�m 2019 
Vakf Başkan Yardımcısı Max�m Ğunc�ya, Rusya-Afr�ka Z�rves�'ne 
katıldı.
Kasım 2019
Rostov-on-Don kent�nde Güney Federal Ün�vers�tes� 
tarafından düzenlenen “Rusya'nın Güney-Türk İl�şk�ler� 
Bağlamında Rusya'nın Güney�” konulu uluslararası b�l�msel ve 
prat�k oturumda vakıf tems�lc�ler� de yer aldı. B�ofarma ş�rket� 

Ç�n Halk Cumhur�yet�
Eylül 2016 
Vakıf başkanım�z Ç�n Halk Cumhur�yet�ndek� EXPO Oas�s 
fuarına davetl� olarak katıldı.
Mayıs 2017
Hube� Eyalet�n�n Ichang kent�ndek� Uluslararası Çay Fuarına 
Katılım sağlandı. Z�yaret ed�len 
Burada balık ürünler� ve yem sanay�� başta olmak üzere önde 
gelen t�car� �şletmeler z�yaret ed�ld�, çeş�tl� ş�rketlerle �şb�rl�ğ� 
anlaşmaları �mzalandı.

Ermen�stan
N�san 2016
Parlamento Başkan yardımcısı başta olmak üzere b�r çok 
devlet yetk�l�s� ve s�v�l toplum tems�lc�ler�yle görüşüldü. 
T�caret ve Sanay� Odaları başkanı ve �şadamları �le b�raraya 
gel�nd�.
Ek�m 2016
Er�van kent�n�n 2198.kuruluş yıldönümüne resm� davetl� 
olarak katılıp, özell�kle sağlık alanında yapılab�lecekler 
konusunda çeş�tl� görüşmelerde bulunuldu.

Belç�ka ve Almanya
Mayıs 2016
UNPO genel sekreter� Mar�no Busdach� �le b�r araya gel�nd� ve 
�şb�rl�ğ� memorandumu �mzalandı. Mün�h kent� z�yaret 
ed�lerek buradak� d�yaspora tems�lc�ler�m�zle görüşüldü.
Ek�m 2017 
Köln şehr�ndek� Uluslararası Gıda Fuarı ANUGA'ya katılındı. 
Fuar süres�nce b�r d�z� toplantı yapıldı ve bazı sözleşmeler 
�mzaladı.

Mısır ve Ürdün
Kasım 2015
Mısır Cumhur�yet� ve Ürdün Haş�m� Krallığı'na b�r z�yaret 
gerçekleşt�rd�.  Z�yaret kapsamında d�yasporamızın önde 
gelen �s�mler�, çeş�tl� devlet yetk�l�ler� ve �ş dünyası tems�lc�ler� 
�le çok sayıda görüşme gerçekleşt�r�ld�.
Abhazya delegasyonu Prens Hüsey�n M�rza tarafından kabul 
ed�ld�.
“Uluslararası Apsnı Vakfı” �le “Uluslararası Kafkas Kültür 
Akadem�s�” arasında b�r dostluk ve �şb�rl�ğ� anlaşması da �mza 
altına alındı.
Ocak 2017
Ürdün Haş�m� Krallığı z�yaret�. Sosyal ve ekonom�k �çer�kl� b�r 
çok toplantının yanısıra Abhazya heyet�, Prens Al� B�n Al-
Huse�n tarafından da kabul ed�ld� ve Rusya Federasyonu'nun 
Ürdün Haş�m� Krallığı Büyükelç�s� �le de b�r araya gel�nd�.
Kasım 2017
Amman'da düzenlenen Ekonom�k Foruma katılım sağlandı. 
Vakfımızın Ürdün tems�lc�s� İnal Hathua, s�v�l toplum örgütü 
“Kuban” yönet�c�ler� ve “NART-TV” yönet�m� �le b�r araya 
gel�nerek çeş�tl� konular görüşüldü.

İspanya, San-Sebast�an
Temmuz 2017 
İspanya San Sebast�an Kültür ve Serg� Merkez� "Tabacalera"da 
düzenlenen "Max'a Mektuplar" film�n�n sunumuna katılım 
sağlandı. Abhazya hakkında b�lg� ed�nmek �steyen gazetec�ler, 
araştırmacılar, filozo�ar ve Bask bölges�nde yaşayan sıradan 
vatandaşlarla b�r araya gel�nd�. Önde gelen medya mensupları 
ve s�v�l toplum tems�lc�ler� �le b�r basın toplantısı düzenled�.

Uluslararası faaliyet

Ülkenizin imajını tanıtmak ve yabancı ortaklarla yeni 
ilişkiler kurmak için, vakıf temsilcileri sık sık yurt dışı 
seyahatleri gerçekleştirdiler. Vakıf temsilcileri ayrıca, 
diasporadaki potansiyeli tanımak ve incelemek için 
soydaşlarımızın ikamet ettiği ülkelere düzenli 
ziyaretler yaptılar.

Uluslararası faal�yetler�n sonucu vakfımız, 19 
uluslararası kuruluş �le çeş�tl� �şb�rl�ğ� anlaşmaları 
�mzaladı ve bu şek�lde b�r çok proje ve etk�nl�k 
gerçekleşt�r�ld�.
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“Uluslararası Apsnı Vakfı”, Abhazya'yı z�yaret eden ya da b�zzat vakfımız tarafından davet ed�len 
uluslararası delegasyonları, pol�t�kacıları, b�l�m adamlarını, b�l�m, kültür ve kamu kurumlarının 
tems�lc�ler�n�, ülkem�zde ağırlayarak Abhazya ve vakıf çalışmalarımız hakkında b�lg�lend�rd�:
ь Mart 2017'de, "Uluslararası Apsnı Vakfı"Abhazya 

Dış�şler� Bakanlığı Ç�n tems�lc�s� Ge Zh�l�'n�n başkanlık 
ett�ğ� Ç�n heyet�ne ev sah�pl�ğ� yaptı. Vakıf başkanımız 
Sener Gogua �le yapılan toplantıda, t�caret ve üret�m 
alanında yerel ş�rketlerle �şb�rl�ğ� gel�şt�rme olanakları 
tartışıldı. Toplantıya ayrıca N�jn�y Novgorod bölges�n�n 
Abhazya Cumhur�yet� Fahr� Konsolosu Vlad�m�r 
L�tv�nchuk'da katıldı.

ь Temmuz 2017 yılında "Uluslararası Apsnı Vakfı" 
davetl�s� olarak Ürdün NART TV yetk�l�ler�nden oluşan 
b�r heyet  Abhazya'yı z�yaret ett� . Z�yaret sonucunda, 
NART-TV "Kuban" örgütü, “Uluslararası Apsnı Vakfı" ve 
AGTRK arasında �şb�rl�ğ� anlaşmaları �mzalandı.

ь "Uluslararası Apsnı Vakfı" yetk�l�ler� 2016 Mayıs ayında 
Abhazya Cumhurbaşkanı R.Hacımba tarafından kabul 
ed�ld�. Vakıf tems�lc�ler�, Başkan'ı faal�yetler� konusunda 
b�lg�lend�rd� ve gelecek planlarını kend�s�yle paylaştı. 
R.Hacımba, vakfın "devlet�n el�n�n uzanamadığı" yerlere 
dokunduğunu bel�rterek, organ�ze çalışmalarından 
teşekkür ett�.

ь Rusya Federasyonu'nun Abhazya'dak� Olağanüstü ve 
Tam Yetk�l� Büyükelç�s�  Semen Gr�goryev. "S.Gogua ve  
M.Ğunc�ya �le b�r araya geld�.Toplantıda Rusya 
büyükelç�s�ne vakfı'nın faal�yetler� konusunda ayrıntılı 
b�lg� ver�ld� ayrıca Rus STK'larla �şb�rl�ğ� perspekt��er� 
değerlend�rd�.

ь Mart 2018'de, Abhaz d�asporasının yaşadığı ülkelerle 
uluslararası �l�şk�ler kurma adına “Uluslararası Apsnı 
Vakfı” nın uzun süren çalışmaları sonucunda, Mansur 
S�zhzhaj, Khaled Alabdall ve Khaled Albakkar'dan 
oluşan Ürdün Haş�m� Krallığı'nın parlamento heyet� 
Abhazya'yı z�yaret ett�ler. Heyet, Abhazya Cumhur�yet� 
Cumhurbaşkanı Raul Hacımba tarafından da kabul 
ed�ld�. 

ь S o n e r  G o g u a  v e  v a k ı f  t e m s � l c � l e r �   R u s y a 
Federasyonu'nun Abhazya Cumhur�yet� nezd�ndek� 
T�caret Tems�lc�s� Vlad�m�rov Nekrasov �le b�r araya 
geld�. Toplantıya Max�m Ğunc�ya ve As�da Inapsba da 
Görüşmede, vakıf faal�yetler� hakkında Vlad�m�r Nekrasov'a b�lg� verd� ve olası ortak Abhaz-Rus projeler� 
hakkında fik�rler�n� paylaştı. Tara�ar ayrıca �k� ülke arasındak� t�car� �şb�rl�ğ�n�n gel�şt�r�lmes� �le �lg�l� alanlarda 
görüş alışver�ş�nde bulundu.   

“Uluslararası Apsnı Vakfı”  çeş�tl� b�l�m, eğ�t�m kurumları, araştırma merkezler� ve s�v�l toplum örgütler� �le �şb�rl�ğ� 
alanları yaratmakta ve bu tür kurumlarla ortak protokoller �mzalamaktadır. Bu kapsamda:

ь BDT Ülkeler� Enst�tüsü

ь Ankara Pol�t�k Araştırmalar Merkez�

ь Aşana Vakfı

ь K�araz Vakfı

ь Engell�ler Rehab�l�tasyon Merkez�

ь B�l�m Eğ�t�m Merkez� “Akadem�a” 

ь Basım merkez� “VCL”   �le yapılan �k�l� anlaşlmalar sıralanab�l�r.

Ayrıca aşağıdak� kuruluşlarla ortaklık �l�şk�ler� kurulmuştur:

ь UNPO genel sekreter� Mar�no Bursach�,

ь Ürdün Uluslararası Çerkes Kültür Merkez� Başkanı İnal Hatkhua,

ь H�nd�stan İş Alyansı başkanı Semm� Kotvan�,

ь Karaden�z-Kafkasya'nın Gel�ş�m� Abhazya şubas� d�rektörü Leyla Tan�yapha,

ь Moskova-Uluslararası Kültür Merkez� başkanı Oleg Bartsıts 

ь Abhaz Araştırmaları Enst�tüsü D�rektörü Arda Aşuba,

ь Dış yatırımlar da�res� başkan yardımcısı S�mon Agırba,

ь “L-Star Vakfı” başkanı Lal� Saçınaa,

ь “B�ofarma” ş�rket� yetk�l�s� Ekater�na Mıkırtıçeva,

ь Ürdün Nart TV d�rektörü Sa�d Bozoka,

ь Ürdün “Kuban” s�v�l toplum örgütü başkanı Basel Hactas 

ikili ilişkiler
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ABHAZYA H
AKKIN

DA R
EKLAM

Türk�ye Cumhur�yet�'ndek� Abhaz d�asporası da vakfın hayır faal�yetler�ne katkıda bulunmuştur:

ь 2016 yılında, Sakarya Abhaz Derneğ� �n�s�yat�fiyle, Abhazya'dak� �ht�yaç sah�pler� �ç�n b�r g�ys� kampanyası 

düzenlend�. Toplanan yardımın dağıtımı “Uluslararası Apsnı Vakfı” tarafından gerçekleşt�r�ld�.

ь Aralık 2017'de, Abhaz d�asporası tems�lc�ler�  ve “Uluslararası Apsnı Vakfı” �şb�rl�ğ� �le yen� yıl ar�fes�nde 1992-

93 Abhazya Bağımsızlık Savaşı gaz�ler�m�z �ç�n 11 akülü tekerlekl� sandalye satın alındı.

ь Ocak 2018'de Sohum, Oçamçıra ve Kaldahuara'dak� yatılı okullar �ç�n, d�aspora �le b�rl�kte 300 sıcak 

battan�ye satın aldı

ь N�san 2018'de Türk�ye'dek� Abhaz d�asporası tems�lc�ler�nden b�r grup İlhan Kuadzba l�derl�ğ�ndek� b�r araya 

gelerek Abhazya'dak� yatılı okullar �ç�n 500 adet nevres�m takımı satın alarak gönderd�. Gönder�len yardım  

Sohum, Oçamçıra ve Kaldahuara'dak� yatılı okullara öğrenc� sayılarına göre eş�t olarak dağıtıldı.

Vakıf yayınları

ь Vakfımız tarafından yayınlanan “Apsıntüıla sara stüla” (Abhazya – yurdum ben�m) derg�s� halkımızın kültürü, 
d�l� ve gelenekler� �le �lg�l� konularının �ncelenmes�n� amaçlamaktadır. Derg� ayrıca dünya ve d�asporamız  �le 
Abhazya arasında köprü olma �dd�asındadır. Derg�n�n toplam 3 sayısı okuyucularla buluştu.

ь "Uluslararası Apsnı Vakfı"  tarafından Rusça, Türkçe, İng�l�zce ve Arapça d�ller�nde "Abhazya" konulu kısa b�r 
belgesel film hazırladı.

ь Rusça, Türkçe, İng�l�zce ve Arapça olarak "Uluslararası Apsnı Vakfı" çalışmaları hakkında b�r k�tapçık 
hazırlandı.

ь Abhazya hakkında b�r reklam an�masyon kl�b� çek�ld�

Tüm bu materyaller� web s�tem�zde bulab�l�rs�n�z.
http://www.fondapsny.org/ru/magaz�ne

Tüm bu materyaller� web s�tem�zde bulab�l�rs�n�z.

www.fondapsny.org/ru/magazine
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İstatistikler

Aguabz�yara 20 çocuk (amel�yat-tedav�),
600 çocuk (muayene ve konsultasyon)

Akurantzıra 4 yaşlı

Ateatr� ahuıçkuey 540 öğrenc�

Adırra tçıts 14 kurum

Aguamç  9 eğ�t�m kurumu

Agurazra 182 öğrenc�

Apeypş 246 k�ş�

D�ğer yardımlar 230 k�ş� 71 kurum

Anne ve meleğ� 3 670 bebek

Yardım toplamı
5 492 k�ş� 
94 kurum

5 yıllık  toplam harcama
25   mil.

20   mil.

15   mil.

10   mil.

5  mil.

0

7.913.331

24.201.294

10.228.466

7.689.676 
5.591.877

Genel toplam: 55 624 644 ruble.

2015                        2016                          2017                       2018                      2019 

Anne ve meleğ� 32%

D�ğer yardım projeler�
25%  

Apeypş 6%

Agurazra 4%

Aguamç 2%

Adırra Tçıts  4%

Ateatr� ahuıçkuey 1%
Akurantzıra 1%

Aguabz�yara 25%

Projelere göre 5 yıllık harcama
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