
AGM 22 Kasım 2018 19:00 @ TCCA Haringey 
 
Niyazi Başkan - 
 
Giriş ve duyuru Derman Saraçoğlu'nun atanan toplantı başkanı, atanan 
Sekreter Dervişe Atalay'dır. 34 kişi katılıyor olarak kayıt yaptı. 
 
Derman - Bana güvendiğiniz için teşekkürler ve hoşgeldiniz. 
 
1. Başkan Raporu 
 
42 Yıl, TCCA, İngiltere'nin ilk Türk gazetesi Toplum Postası ve ilk Türk futbol 
federasyonu ve Türk Sahnesi kuruldu. TCCA'de anti-faşist, ırkçılık karşıtı, 
demokratik ve TCCA olarak yaptığımız şey herkese açık - Hoşgeldiniz. 
 
Geçen yıl özellikle önemli etkinliklerimiz ve faaliyetlerimiz oldu ve en önemli 
avantajı TCCA'nin herkesi ağırlaması. Birleşik Krallık'ta, Türklerin çoğunun 
bizden haberdar olduğu ve geçmişte sunulan etkinliklerden bazıları arasında 
Lokma Gecesi, Kanser bilinçlendirme seminerleri, Kanser için bağış toplama 
etkinliği yer aldı. 
 
2019'da yapılacak iki festival hakkında tartışmalar duymuş olabilirsiniz. Konsey 
bizimle görüştü, sundukları tarihi kabul etmedim. Olumlu yaklaşımımıza 
rağmen, birlikte çalışamayacağımızı açıkça ortaya koydular. Ardından 6 
kurumdan oluşan koalisyondan ayrı bir festival planlamaya başladık. 
 
2019 - Ne gibi planlarımız var? 
 
117 Green Lanes ilk binamızdı, bina planları uygulandı ve Hackney 
Belediyesi'nin yanıtını bekliyoruz. Alt katı toplu etkinlikler için, üst katı daire 
olarak kullanmayı planlıyoruz. Web / Uydu bağlantısı ile planlanan TV stüdyosu, 
planlandığı gibi İngiltere'deki topluluğu bu stüdyo aracılığıyla Kıbrıs'taki 
toplumumuzla birleştirebileceğimizi ümit ediyoruz. İngiltere'de yaşayan 
Kıbrıslılar ve Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıslıların için arasına mesafe giriyor. Britanya 
ve Kıbrıs'taki Kıbrıs Türkleri aynı yerde yaşayamayabilir, aynı yaşam tarzını takip 
etmeyebilir veya birbirini tanımayabilir ancak 117 için planlanan BRT TV kanalı 
ile umarım hepimizi bir araya getirecek ve birbirimizin hayatına ışık tutacaktır. 
Zaten haftalık programlara başladı, ancak biz TCCA olarak kendi programımıza 
sahip olmayı umuyoruz. 
 



Genişletme - TCCA, Enfield bölgesinde yaşayan pek çok insanı birbirine 
bağlayacak bir yer bulmayı umuyor ve Hackney'deki, 117 Green Lanes binamız 
için yeni teklifte bulunduk. Hackney belediye yönetmelikleri ve bina 
uygulamaları için talepte bulundu. Haringey Belediyesinden Emine İbrahim 
bizim 628-630 Green Lanes'in mülkiyet sahibi olmamıza bize yardımcı olacak ve 
belediyede arkadaşlarımız/tanıdıklarımız var. Buda bizim amaçlarımızdan 
biridir. 
 
Miras projesi planlandı - Kıbrıs Türkleri olarak tarihimizin tüm ayrıntılarını, 
olayları ve Londra'ya göçü. Genç nesillerimizin okuması ve keşfetmesi için 
bırakılacak bir şey. 
 
Yıllık rapor, hayır kurumu bütçelerinin düşük olması nedeniyle yalnızca İngilizce 
olarak doldurulmuştur. Bu yıl daha da olumlu projelere imza atmayı umuyor ve 
desteğinizi dört gözle bekliyoruz. 
 
Niyazi Enver ifadesini bitirir. 
 
Derman - Toplantıya ilk kez başkanlık ediyorum, güveniniz için teşekkür ederim. 
 
Derman - Gökay Murad, Yaşar İsmailoğlu, Behiyae Karaman-Naci, Hüseyin 
Osman, Gökay Uçar'dan gelmedikleri için özür dileriz. 
 
2. AGM'nin Geçmiş Tutanakları - 
 
Hepsi tutanağın onaylanması için lehinde oy kullandı. 
 
İcra Kurulu Başkanları Raporu 
 
Önemli Değişiklikler - 25 ayrı girişim son 12 ayda gerçekleştirildi: Sempozyum, 
Afro Kıbrıslılar etkinliği, Kanser bilinçlendirme etkinlikleri, Kıbrıs Türk Sanat ve 
Kültür Festivali ve miras bilinci de dahil. 
 
Finansal Ciro büyüdü, TCCA denetçileri zorla değiştirdi, şimdi Altan & Co. ile 
birlikteyiz. Önceki muhasebeciler iş yükünü azaltmaya karar verdiler ve 
mütevelliler Altan ve Co'nun çoğunluk kararı ile seçildi. 
 
Faaliyetlerimiz - Dervişe 2018'in Ocak ayında başladı, Evde Bakım yöneticileri x 
2, IT (Bilgi İşlem), evde bakım için elektronik izlemeye yatırım yapıyor. 
 



MPS / Kıbrıslı Türk meclis üyeleriyle bağlantılar, onları arayabiliriz ve insanlar 
yardım için bizimle iletişime geçebilir. Polis ve diğer kuruluşlarla ortaklıklar 
büyümüştür. Faaliyet Raporu'nun 21. Sayfası gelecekteki olayların listesini 
gösterir ve yeni projeler için fikirleriniz varsa onlardan yön alabiliriz. 
 
Tüm personele, mütevellilere teşekkürler, 
 
CEO, geçtiğimiz 12 ay içinde aramızdan ayrılan iki kilit üyemiz için başsağlığı 
diledi. Rahmetli Hulus İbrahim ve Hasan Raif. 
 
Sorulan sorular... 
 
Ferdi- notlara kanser aktiviteleri yapmak istedim. 
 
Finansal Rapor 
 
Niyazi - Geçen senenin raporunu Mirza İngilizce olarak sunacak. 
 
Mirza - 2017 £47.000  fazlalık, bakım paketlerinde yükselme, harcama arttı, 
yeni yasalara göre bakıcılar arttı, 2017'de yasa plana girdi, 2018'de yasa 
uygulamaya geçti, Kâr £47.000 'den 1600 £' a düştü. Krediler taslak olarak daha 
düşük.  
 
Nurcan - personel sayısının azalmasıyla mı artıyor? 
 
Erim - Seyahat için bakıcılara ödeme yapmalıyız ve eğitmenlere belediye 
tarafından değil TCCA tarafından ödeme yapılmalıdır. 
 
Nurcan - Eğitim personeli fonları alıyor muyuz, DFA? 
 
Erim - Bazı kurslar tarafımızdan ödenmelidir £15.000 harcandı. 
 
Sorular - TCCA evde bakım hizmeti veriyor, TCCA evde eğitim veriyor mu ve 
evde bakım personeli saatte ne kadar alıyor? 
 
Erim - Sadece eve bakımı için, kendi binamızda yapıyoruz bu da bize para 
kurtarıyor. Belirli bir eğitim TCCA'nın dışında veriliyor. Verdiğimiz maaş 
bakıcdan bakıcıya fark eder, bazen ev bakımı bakıcıları, eğitimlerini aldıktan 
sonra bizden ayrılıyorlar. Yasallıklara yardım eden alıntı. 
 



Nurcan - Sadece yaşlı bakıcılarını mı sorguluyorsunuz? 
 
Nurhan Bakım müdürü - 18 yaş üstü sadece bizden bakım görüyor. 
 
Nurcan - Tam zamanlı veya yarı zamanlı. 
 
Erim - Her biri farklı, 55 saate kadar çıkabilir. 
 
Nurcan - neden London Living maaşı ödemiyoruz? 
 
Nurhan - Bunu karşılayacak fon alamıyoruz. 
 
Erim - Pek çok acentalar bizden daha az ödüyorlar. Enfield ve Haringey yaşama 
hizmeti için asgari ücretten daha azını ödüyor. Daha fazlasını ödeyemeyiz. 
 
Nurcan - Büyük bir talep olduğu için 18 yaşın altındaki çocukları kapsayabilir 
miyiz? 
 
Erim - Kararlaştırılan bir talep olduğu için gelecekte görüşeceğiz. Kabul. 
 
Niyazi - Evde bakıcılara iyi para ödüyoruz, restoran tadilatlarında £80.000  
harcandı, festival ödemeleri vadesi gelmiş, bunlar sonraki hesaplarımıza 
yansıtılacak. Personel ücretimizi ciddiye alıyoruz, özellikle evde bakımı.  
 
Erim - NHS ile çalışıyoruz ve ödemeyi artırmak için onlara ihtiyacımız var. 
 
Nurhan - Sayısız müşteriler için NHS ile çalışıyoruz. Yaşam sonu / palyatif 
bakım, daha iyi ve daha uzun saatleri ödüyorlar. Doğrudan ödeme müşterileri 
ve özel bakım - bunlardan birkaçı özel olarak ödenir. 
 
Nurcan - Çocuk bakım hizmetleri gençlere ve çocuklara para verdi, yerel 
yönetim onları para için sıkıştırıyor. 
 
Soru - Rapor sunulduğunda, neden bugünden önce rakamlar yayınlanmadı, 
bunu önceden vermeliydik. 
 
Derman - AGM'den önce hesapları yayınlayabilir. 
 
Üyeler kabul ediyor - Hepsi kabul etti. 
 



Üyelik ve Oy Hakları: Anayasa değişti, AGM nezdinde kayyum pozisyonu için 
adaylar - Gökay Uçar, Nurcan Kamil, Hüseyin Hoca. Bu 3 kişi, oylamamız için 
mütevelli heyetine katılmak üzere aday gösterildiler. 
 
Niyazi - Behiye artık işin içinde olmayacak ama toplantılarımızda her zaman hoş 
karşılanacak, Mustafa Köker artık kayyum değil. 
 
Niyazi - Öne çıkan 3 kişiye oy verelim. Bu noktada kendisini ortak mütevelli 
olarak öne çıkarmak isteyen başka biri var mı, maksimum 11'e sahip olabilir 
miyiz? 
 
Kimse öne sürülmek istemez. 
 
Soru - Yıllık rapordaki kayyumların artık burada olmadığını görebilir miyiz? 
 
Niyazi - evet yapabilirsiniz ve hepsi faaliyet raporunda ayrıntılı olarak istifa 
ettiler. 
 
Derman - 3'ten fazla yeni kayyum varsa, bir seçim işlemi yapacağız. 
 
Soru - mütevelli nedir? 
 
Derman - özür dileklerini iletenler? 
 
Niyazi - Yeni mütevellilerden özür dilendi. Hüseyin Hoca uzaktan zor çalışıyor. 
Toplantılara 3 kez katılmazsanız ve herhangi bir taahhüt göstermezseniz, artık 
bir vekil olamazsınız. 
 
Derman - mütevelli heyetine katılmak isteyen başka biri var mı? 
 
Katılımcılar - başka kimse öne sürmedi. 
 
Derman - yeni mütevellilerin hepsi Nurcan Kamil - Şimdiki, Hüseyin Hoca - 
mevcut değil, Gökay Uçar - Mevcut değil. Kabul. 
 
Katılımcılar - hepsi kabul etti, itiraz yok. 
 
Başka herhangi bir iş 
 



Mehmet - 3 yıldır buradayım ve 2 yıldır AGM'ye katıldım. Geçen yıl buraya 
geldim ve ayrıldım. Bu yıllık raporun neden İngilizce olduğunu sormak isterim? 
 
Niyazi - Muhasebeci Türk olmadığı için İngilizce konşuyor, buradaki çoğu 
insanın ana dili İngilizcedir ve daha sonra her şeyi Türkçe'ye çevirebiliriz. 
 
Mehmet - Raporda iki dilimiz olmalı. - Tüm üyeler tarafından kabul edildi. 
 
Katılımcı sorusu - TCCA'nın bir Kıbrıs Türk siyasi partisi için kullanılması 
tartışıldı, ancak bu toplantının tartışma yeri olmadığı konusunda mutabakata 
varıldı. 
 
Niyazi- Mütevelli üyelerinin bazılarının kişisel olarak çeşitli siyasi gruplara bağlı 
olmasına rağmen tüm siyasi partilere açığız, TCCA ve TCCA binası açık ve tüm 
grupların istediği gibi işe alması ve kullanması için müsait. Bu toplantı siyasi 
tartışma yeri değil. 
 
Derman - Genel Kurulu tarafından karar verildi, herhangi bir siyasi parti 
tartışması konumuzla alakalı değil ve ayrı zamanda tartışılmalıdır. Derman tüm 
siyasi tartışmaları burada bitirir. 
 
  
 
Ferdi - TCCA, bir çok etkinlikleriyle özellikle ihtiyaç sahiplerine harika iş 
çıkartıyor. Bunun içinde, Dervişe'nin ayarladığı sabah kahvesi toplantısında 
kanser bilinçlendirmesi yapıldı. Bir hayır kurumu olduğumuz için çok yardıma 
ihtiyacımız var ve hayır kurumu, toplumumuzda kanser farkındalığı ve 
kontrollerine devam etmelidir. Pek çok insanında  yardıma ihtiyacı var. Ferdi, 
mümkün olduğunca yardımcı olacak ve TCCA'nin toplum için yaptığı tüm 
yardımları takdir eder. 
 
Soru - 117 iyi haber, futbol federasyonu desteği, gençlerin, yaşlıların ve 
toplumumuzdan gençlerin desteğine ihtiyacımız var. 
 
Niyazi - Toplumumuzun gençlerini destekliyoruz. Kıbrıs Türk Gençliği Projesi 
başlatıldı ve gerektiğinde merkezimizi kullanmalarına izin veriyoruz. Artık 
gazete çıkarmayacağız; topluluk, Londra / Birleşik Krallık'ın her yerinde yeterli 
çeşitliliğe sahiptir. TV kanalı / Sosyal Medya iyileştirmeleri çok iyi gidiyor. 
 
Derman - başka sorunuz var mı? 



 
Bafidi - TCCA'nın tüm üyeleri nerede? Hepimiz yaşlanıyoruz ve desteklemek ve 
görünür olmak için daha fazla gence ihtiyacımız var. Genç nesil de dahil olmak 
üzere genel olarak daha fazla insanın katılmasını nasıl sağlayabiliriz? 
 
Mehmet - Kıbrıs'da tüm toplantılar doludur, eski toplantılar her zaman dolu 
olurdu. 
 
Nurcan - Daha genç insanlara ve daha da önemlisi hanımlara ihtiyacımız var, bu 
toplantıya sadece 4 hanımefendi katılıyor ve bu çok önem taşıyor ayrıca 
elimizdeki konuların ön plana çıkarılması gerekiyor. 
 
Niyazi - bugün genç katılımcıların olmaması ve az kadın katılımı olması  çok 
üzücüdür.Önümüzdeki yıl bu konuda bir artışa ihtiyacımız var. Üyeliğin 250'ye 
çıkması gerekiyor ve en az 100 kişinin Genel Kurul'a gelmeye çalışması 
gerekiyor. Daha fazla desteğe ihtiyacımız var.  
 
Bafidi - Konsey konusunu burada geri alalım, biz ve onlar ileride değil. 
 
Niyazi - Konsey ile birlikte çalışmak istedik, 12 kişilik komite kuruldu. Fikirlerini 
değiştirmediler ve TCCA ile çalışmak istemiyorlar. Yani Konsey bu 
görüşmelerden çekildi. Maalesef artık ilerlemenin tek yolu ayrı festivaller 
yapılmasıdır. Festival planlaması başladığında bazı sorunlar ortaya 
çıkmamalıydı. 
Konsey'in bazı üyelerine bizimle çalışmamaları söylendi. Bu senaryolarda 
siyasetten özgür olmalıyız.  
Türk Okulları Konsorsiyumu hiçbir tarafa / siyasi partiye zorlanmamalıdır. 
Birlikte çalışmak istedik ama bu bizim hatamız değildi. 
 
Osman Ercen - Bu salonun en genç üyesi olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile 
11 yıl ve üç yıl mütevelli olarak ve  diğer gruplarla birlikte festivali düzenledik. 
 Burada TCCA'de çok sayıda personel çalışıyor, futbol federasyonu ve yüksek 
lisans grubu ile bağlantılı 3000 kişi, Sanat grubu ve Cemiyet grubu festival için 
birlikte çalışıyor. Konsey önerilen ortak komiteyi denetlemek istedi, ancak 
kendi başkanını, sekreterini ve veznedarını istedi - tüm taleplerini kabul ettik. 
Ego mantığın yerini aldı, bu yüzden onlarla devam etmedik. 
 Festivalimiz 15.000 kişi ile başarılı oldu. Onlar da tamamen para kontrolü 
istiyorlardı, bu da adil olmadığı için biz de aynı fikirde değildik. 
 
Soru - Konsey'in arkasında KKTC mi var? 



 
Cevap - Hayır, çünkü onların festivali ortaya çıktığı gibi fiyasko olmayacaktı. 
 
Soru -İnsanlar, çocuklarını Türk okullara yollamak istemiyor. Saz / keman'ı 
tanıştırabilir miyiz? Türk etkinliklerinin her alanında toplumumuzdan daha fazla 
teşvik edilmeye ihtiyacımız var. 
 
Derman - Herkese bugün katılımlarından dolayı teşekkür eder, önümüzdeki yıl 
da TCCA'ye hayırlı olmasını dileriz. 
 
SON 
 


