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GEÇMIŞ

TCCA’nın başlangıcının ilk yıllarında, 
Londra’ya iyice yerleşmiş ve giderek artan 
Kıbrıs Türk toplumu vardı. Britanya’nın 
işgücü piyasasına tamamen yerleşmiş 
haldeydiler. Hackney, 117 Green Lane’de 
kurulan toplum merkezi, bu büyüyen 
topluluk için kültürel açıdan hassas bir alan 
olmasını sağlamak için ileriye doğru atılan 
kaçınılmaz bir adımdı. Özel Türkçe olarak 
verilen hizmetlere rağmen, TCCA tüm 
topluluklara açıktır ve çeşitli sınıflara, dini 
gruplara ve herkese sağlık taramalarımız 
gibi hizmetlerle ev sahipliği yapmaktadır. 
TCCA tarafından düzenlenen etkinlikler, 
katılmak isteyen herkese açıktır. 1983’te 
TCCA, İngiltere merkezli ilk Türk gazetesi 
Toplum Postası aracılığıyla Kıbrıs Türk 
toplumuna ses verdi. Artık yayında olmasa 
da Toplum Postası ve orada çalışanlar, 
kendi alanlarında öncü olarak biliniyor. 
Toplum Postası’nin izinden giden pek çok 
Türkçe gazeteyi bugün TCCA binasında 
bulabilirsiniz. 

80’li yılların sonlarında TCCA, oldukça 
başarılı bilgi ve tavsiye veren proje başlattı 
ve ardından Oyuncak Kütüphanesi ve 
millet vekili ile görüşme seansları gibi 
diğer birçok küçük tek seferlik proje 
başlattı. TCCA 90’lı yıllardan bugüne 
kadarki en başarılı projesi olan Evde Bakım 
projesine başladı ve topluluğumuzdaki en 
dezavantajlı kişilerin ihtiyaçlarına hizmet 
etti. 2000 yılında TCCA, ikinci binasını 
Londra’nın Haringey ilçesinde bulunan, 
630 Green Lanes’i  başarıyla ihale etti ve 
satın aldı ardından bu binadan çalışmaya 
devam etti. 

2019’da TCCA üçüncü mekana sahip 
oldular. Aynı senede TCCA, daha büyük 
kitleye ulaşmak için etkinliklerinde 
denemeler yaptı Kıbrıs Türk toplumunda 
bulunan Afro-Kıbrıslılara, gençlere ve 
tarihten silinen gruplar için etkinlikler 
ayarladı. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat 
Festivali’nde de büyük bir başarı elde eden 
TCCA, 15.000’den fazla insanı ağırladı ve 
Britanya’da en büyük yeni festivaline aday 
gösterildi. Kıbrıs Türk Toplumu Ödüllerini 
başlattı ve 50’den fazla evsize  haftalık 
yiyecek paketi dağıtmaya başladı.  2020 
yeni zorluklar getirdi, dünyayı etkileyen bir 
virüs, yaşama şeklimizi, etkileşim şeklimizi 
ve birbirimize yardım etme şeklimizi 
değiştirdi.

TCCA bir kez daha Kıbrıs Türk Destek 
Grubu ile önderlik ederek, eve bağlı ve 
savunmasız olanlara gıda paketlerini 
teslim ederek, ruh sağlığı sorunları olanlara 
destek sağlayarak, toplum haberleri ve 
bilgileri için etkili platformlar sağlayarak 
ve ortaklığı teşvik ederek zorluğun 
üstesinden geldi. destek mekanizmaları 
geliştirdi. Hem geçmiş hem de şimdiki 
tüm projeler, topluluk içinde ve çevresinde 
gözlemlenebilen, değerlendirilen ihtiyaç 
temelinde geliştirilir. 

2019’un sonlarında, TCCA üçüncü binasına 
taşındı ve bir Enfield üssünden hizmet 
vermeye başladı. Tesisler, personeller için 
geniş bir odaya, iki büyük toplantı odasına 
ve bir resepsiyon erişimine sahiptir.

1976 yılında kurulduğundan beri, Kıbrıs Türk Toplum 
Merkezi (TCCA), Birleşik Krallık’ta ikamet eden Kıbrıs 
Türklerine hizmet etmede ön saflarda yer almıştır. Bir 
hayır kurumu olarak kırk yılı aşkın süredir Londra ve 
çevresinde Türkçe ve Kürtçe konuşanlara kültürel, dilsel 
ve dini açıdan hassas hizmetler sunmaktadır.
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MÜTEVELLILER HEYETI

NIYAZI ENVER
CHAIRPERSON
SINCE MAY 2017

HUSSAIN 
MUSTAFA 
(AKA HOCA)
TRUSTEE 
SINCE FEB 2016

ISMAIL 
KARAMUSTAFA
TRUSTEE 
SINCE FEB 2016

OSMAN ERCEN
TRUSTEE 
SINCE FEB 2016

SULEYMAN FUAT
TRUSTEE 
SINCE FEB 2016

NURCAN KAMIL
TRUSTEE
SINCE NOV 2018

GOKAY UCAR
SECRETARY
SINCE NOV 2018

TURKAY 
HADJI-FILIPOU
TREASURER
SINCE OCT 1999

TCCA, 40 yılı aşkın süredir topluluğumuzu destekliyor. 
İhtiyaçlarımızı kendi finansmanı ile kendi bünyemizde 
yarattığımız ve dışarıdan ihale edilen projelerimizle 
karşılamaya devam ediyoruz. Bu projeler, Türkçe 
konuşanların ya yaşam kalitelerini artırmaları ya 
da hayatta kalmak için devlet yardımlarına ihtiyaç 
duymamalarını sağlayacak eğitim ve desteği almaları 
için destek  sağlıyor. Toplumdaki gelişimleri vararak 
hükümetin yerel yönetimi ve bizimle aynı fikre sahip 
derneklerle birlikte TCCA, en çok ihtiyaç sahiplerini 
desteklemek için yeni projelere adım atacak. Amacımız, 
kısa ve uzun vadede yaşamları iyileştirmek ve her geçen 
gün artan daha geniş topluma katkıda bulunmaktır. 
Yardımseverlik hedeflerimiz muhtıramızda ve esas 
sözleşmemizde belirtildiği gibidir. Bunların kopyaları 
TCCA ofisinde mevcuttur. 

Tüm kararları ve harcamaları almak ve eyleme geçirmek 
için katı bir yönetim politikasına bağlıyız. Mütevelli 
heyetimiz, kurumumuzun genel işleyişi ve mali süreçleri 
için bir kolektif olarak sorumluluk alır. CQC, your value, 
pre-viable ve CACHE tarafından denetlendik. Ayrıca 
PQASSO, investors in people, Investors in communities 
ve Hackney Health’e bağlıyız. Mütevellilerimiz Yılda 
on ile on iki kez buluşuyor. Mütevelliler ayrıca birliğin 
stratejik planlarına da karar verir. Toplum Merkezimizn 
alt komitelerinin  çoğu, zaman zaman atanmaktadır. 
Mevcut komiteler şunları içerir: Finans, Evde Bakım, 
Üyelik, Etkinlikler, Mülkiyet ve personel.

Mütevelliler her zaman şunlara uyacaktır:

• Doğru prosedürleri kullanarak kendi yetkileri dahilinde 
hareket etmek

• İyi niyetle ve yalnızca hayır kurumunun çıkarları 
doğrultusunda hareket etmek

• Kendilerini ve başkalarını yeterince bilgilendirmek

• İlgili tüm faktörleri ve kanıtları hesaba katmak

• Alakasız faktörleri göz ardı etmek

• Çıkar çatışmalarını ve ilgili tarafları yönetmek

• Makul kararlar almak
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Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nin CEO’su olarak, 
yardım kuruluşunun erişim, ortaklıklar ve 
ihtiyaç sahiplerine hizmet sunma açısından 
büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini 
bildirmekten mutluluk duyuyorum. İngiltere 
merkezli en büyük, en uzun süre hizmet 
veren ve en başarılı Kıbrıs Türk hayır kurumu 
olarak, Covid-19 devam ederken, tasarruflar, 
kısıtlı f inansman, yerel yönetim / sağlık 
sektörlerindeki değişen öncelikler, daha yasal 
gereklilikler ve rekabet eden üçüncü sektör, 
kendi yüksek standartlarımızı sürdürmemiz için 
birçok göz korkutucu zorluklar ortaya çıktı. Yine 
bu yıl meslektaşlarımızdan takdir aldık ve Aralık 
2020’de çok beğenilen Bridge Trust Impact 
ödülünü aldık. Çalışmalarımız, çalışanlarımız ve 
gönüllülerimiz de SHE ödülü, Haringey Hero’s, 
London COVID-19 Acil Durum Ödülü’nü aldı ve 
2021 Hayırseverlik Ödülleri’ne aday gösterildi. 
CQC’den genel akreditasyonumuz İYİ olarak 
kalmıştır. Bununla birlikte, Aralık 2020’de 
Liderlik statümüz OLAĞANÜSTÜ olarak 
yükseltildi (CQC akreditasyonunun % 8’inden 
daha azı bu şekilde listelenmiştir), “Sağlayıcının 
son derece iyi yönlendirildiğini gördük. Bu, 
hizmet liderliğinin olağanüstü ve farklı olduğu 
anlamına geliyordu. Liderler ve oluşturdukları 
hizmet kültürü, yüksek kaliteli, kişi merkezli 
bakımı teşvik etti ve geliştirdi ”. 

Beacon sağlayıcı statüsünü Cache altında 
tutuyoruz ve yak ın zamanda Gateway 
Employer statüsü kazandık. TCCA ve iş 
ortaklarımız için 30’dan fazla destek rolü 
oluşturmamıza olanak tanıyoruz. Geçtiğimiz 
yıl dünya, Covid-19 virüsünden en fazla BAME 
azınlık topluluklarından daha fazla etkilendi, 
topluluğumuz bu gruba dahil oldu. COVID-19 
salgını hepimizi büyük bir şekilde etkiliyor ve 
hayatımızın tamamını yeniden şekillendiriyor. 
Çocuklar ve gençler, düşük gelirli haneler, 
kadınlar, düşük vasıflı işçiler, yarı zamanlı 
veya geçici işçiler ve serbest meslek sahipleri 
özellikle savunmasızdır. TCCA, Kıbrıs Türk 
Toplumu Destek Gir iş imi çat ıs ı alt ında 
hızlandı ve yiyecek seferleri sağlamaktan yas 
atölyeleri düzenlemeye kadar sekiz girişim 
geliştirdi. Covid-19 dışında ana faaliyetimiz 
yaşlıların bakımıdır. TCCA Hackney, Islington, 
Haringey, Enfield, Waltham Forest, Barking 
ve Dagenham’da yaşayan yaşlılara bakım 
sağlamaya devam etmektedir. Evde Bakım 
Ekibimiz, yüksek kaliteli hizmetlerin ihtiyaç 
ve sunumuna odaklanmaya devam ediyor 
ve bu nedenle ikinci bir Evde Bakım Müdürü 
görevlendirdi, ayrıca ek çalışma alanlarını 
daha da genişledik. Ayrıca şu anda bakım 
sağlayanların çoğuna Londra Geçim Ücreti 
(London Living Wage) ödüyoruz, bunun 

nedeni Hackney ve Haringey ile başarılı bir 
şekilde müzakere oranımızı artırmamızdır. İlk 
karantinadan önce, bina listemize yeni bir bina 
ekledik ve artık Haringey, Hackney ve Enfield’de 
platformlarımız var. Topluluk için bir merkez 
olarak kalma çabamızda, her zamankinden 
daha fazla grubu memnuniyetle karşıladık ve 
50’den fazla organizasyona yer sağladığımızı 
bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu da 
gençler için tiyatro derslerinden, yaşlılara tığ 
işlerine kadar çeşitli hizmetler sunuyor. Ancak 
COVID-19 nedeniyle, Hükümet yönergelerine 
uygun şekilde çalıştığımız için faaliyetlerimiz 
önemli ölçüde azaldı. COVID-19’da bile 30’dan 
fazla ortaklık geliştirdik, topluluğumuzun 
güvende kalmasını sağladık, topluma ulaşmak 
için yeni yollar belirledik ve ortaklarımızla 
iki günlük bir festival düzenledik. Ardından 
dünyanın her köşesine ve 50.000’den fazla 
kişiyle birlikte yayıldık. Finans açısından bu yıl 
£18,000 zarar ettik. Bunun temel nedenleri 
şunlardı: 117’deki yenileme ile ilgili maliyetler, 
Şubat 2020’nin sonundan it ibaren oda 
rezervasyonunun kaybı, ek bir Evde Bakım 
Yöneticisinin işe alınması ve bazı lisanslarda 
önemli artış ve bakımımızı sunmak için ihtiyaç 
duyduğumuz sigorta. Buna rağmen, bu finans 
dönemimizin sonunda kârlı çıkacağız.

E R I M 
M E T T O

BAŞKANΙ 
RAPORU N I Y A Z I 

E N V E R

Sevgili Üyeler.

İnsanlık olarak zor günlerden 
geçtiğimiz bu dönemde genel 
ku ru lumuzu  s o s ya l  medya 
üzerinden yapmak zorunda kaldık. 
Bizler için bu bir ilk ve Ümit ederim 
son olur. Önümüzdeki dönemde 
tekrar bir araya gelmek birbirimizin 
varlığını sıcaklığını hissetmek 
ve iç ine yuvar landığımız bu 
yalnızlıktan kurtulmak dilekleriyle.

Merkezimiz her koşulda hizmet 
vermeye devam ediyor. Covid 
19 bizleri durduramadı, tersine 
bizleri kamçıladı ve çok daha içten 
çalışmalar gerçekleştirmemize 
sebeb oldu. Bir çok kardeş örgütle 
kolkola girdik onlarca gönüllü 

çalışmalarımıza katıldı ve büyük 
bir özveri ile yaklaşık bir yıldır 
insanımıza hizmet veriyoruz.

Toplum merkezi 42 yıldır insanımıza 
hizmet etmektedir.

S on  i k i  y ı l d ı r  ç o k  an l am l ı 
faaliyetlere imza atarak Kıbrıs 
Tü r k  t op l umunun  me r ke z i 
olduğumuzu ispatladık. Merkez 
olarak insanımıza kucağımızı  
açtık. Gördüğümüz ilgi böylesi bir 
merkeze ihtiyaç olduğunu kanıtladı. 
7-24 365 gün çal ışmalar ımız 
profesyonel ve gönüllü ’ ler le 
sürüyor. Tüm çalışanlarımıza be 
özellikle gönüllülerimize sizler 
adına candan teşekkür ederim.

 

Merkez olarak yeni bir döneme 
girdik. Çalışmalarımızın odak 
noktası Kıbrıs değil buradaki 
t op l umumuz  o l du .  Bu rada 
yaşayan insanımızın büyük ve 
ciddi sorunları gündemimizin 
ön sıralarını oluşturuyor. Yalnış 
anlaşılmaması için belirteyim ata 
yurdumuz olan Kıbrıs’tan elimizi 
eteğimizi çek t ik demiyorum 
önceliklerimizden bahsediyorum. 
Buradaki insanımızın bize çok daha 
fazla ihtiyacı var.

Henüz yolun başındayız. Yapmamız 
gereken çok c iddi ve büyük 
çalışmalar var ve emin olun bu 
görevleri toplumuzdan aldığımız 
büyük destekle başarılı bir şekilde 
ifşa edeceğiz.

Sevgili Üyeler her şeyin dörtdörtlük 
o lduğunu idd ia e tmiyorum. 
Eksikliklerimiz var aylık yönetim 
kurulu tutanaklarında da bunlar 
açık bir şekilde görülmektedir. 
EKSİKLİKLERİMİZİ biliyoruz ve 
onları gidermek için de canla başla 
çalışıyoruz ama geçtiğimiz iki yıla 
baktığımızda başarılı olduğumuzu 
gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. 

Sizleri bir kez daha saygı ve sevgi 
ile selamlar Sağlıkta kalmanızı 
dilerim. Kendinize iyi bakın

İCRA KURULU 
BAŞKANI RAPORU



KIBRIS TÜRK 
COVID-19 DESTEK GRUBU
Medya Yapım:
29 TV PROGRAMI

Duyusal Destek 
Verdiğimiz
62 YAŞLI

Gönüllü sayısı:
58

Toplam dağıtım:
5700 YEMEK 
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Covid-19 salgınının ilk dalgasında, Kıbrıs 
Türk Toplum Merkezi (TCCA) çeşitli 
hizmetlerle kimsesizlere, savunmasız ve 
bakıma muhtaç olanları desteklemeye 
başladı ve Kıbrıs Türk Covid-19 Destek 
Grubu’nu kurdular.

10 Mart’dan bu yana (ilk karantinanın 
başlangıcından önce) Kıbrıs Türk Destek 
Grubu; kimsesiz yaşlılarla arkadaşlık, 
alışveriş yapımının sağlanması, ilaç 

yardımı, acil durumlar için telefon 
iletişiminin kurulması,beyinsel yetersizliği 
olanlara yardım platformu gibi desteklerde 
bulunup, özel web sitesi ve online programı 
üzerinden toplumu bilgilendiriyor.

Grubumuz, çok güzel işlerde bulunduğu 
için; Bridge Renewal tarafından senenin 
vakfı ödülüne, Haringey belediye başkanı 
tarafından covid kahramanı ödülüne layık 
görüldü.

Ayrıca, grubun bir çok gönüllüleride 
duyulmamış kahramanlar ödülüne aday 
olarak seçildi. Başladığımız günden bu 
yana TCCA ve Euro Genç TV ile beraber 
topluma birlikteyiz mesajı hazırladık. 
Şimdiye kadar bu mesaj 21,000’den fazla 
kişi tarafında görüntülendi.

SOSYAL DESTEK 

Temel önceliklerimizden biri, savunmasız 
olan bireylerin bakılması ve yalnız 
yada korku iç inde kalmamalarının 
sağlanmas ıd ır.  Verdiğ imiz sosyal 
hizmetlerinden biri dostça yaşlılara ve 
savunmasız kişilere haftada bir telefon 
görüşmeleri düzenleriz. Bu zor dönemde 
hizmetimiz yaklaşık 100 aileye yardım 
etti. Bu hizmet yüzlerce yeni arkadaşlığın 
kurulmasında yardımcı oldu ve insanlar 
bu telefon görüşmelerin haftanın en 
önemli anı olduğunu söylüyor. Dostça 
verdiğimiz hizmette önemli bir artış 

o ldu, hem bireyse l o larak hemde 
kurumların yönlendirmesiyle bizimle 
iletişime geçen kişi sayısında artış 
oldu. Biliyoruz ki yalnızlık öldürür ve bu 
durum kişinin psigolojik sağlığını ciddi 
derecede etkilediği için TCCA “KİMSE 
YALNIZ KALMAYACAK” sloganı altında 
savunmasız olanları desteklemek için yeni 
yöntemler hazırlıyor. Tüm gönüllerimiz 
özenle seçilmiştir, DBS’i temiz olmalı ve 
TCCA’deki çalışanlarla sıkça görüşme 
sağlanıyor.

Mart 2020’de bu projenin bir parçası 
olarak savunmasız ve yaşlılarla ulaşmanın 
görsel medya platformu kullanmanın en 
iyi yönü olduğuna karar verildı. Nisan 
2020’nin başlarında, TCCA online destek 
platformunu başlattı, aynı zamanda 
haftalık TV programı olarak Euro Genç TV, 

IPTV ve bir çok sosyal medya sitelerinde 
yayınlandı. Kasım 2020’ye geldiğimizde 
toplam 28 program gerçekleştirdik, ve bu 
programlarda kendi dalında usta 51 kişi bir 
çok konuyu ele aldı. Örneğin aşılar ve ne 
gibi destekte bulunulabilinir konusunda 
konuştular.

WEB SİTESİ, DESTEK SAYFASI VE ONLINE PROGRAMLAR
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YEMEK DAĞITIMI ACİL TELEFON HİZMETİ

AKIL SAĞLIĞINA 
DESTEK PLATFORMU

İLERİYE YÖNELİK ADIMLAR

Bu pandemi krizinde, yemek almada 
zorluk çeken yaşl ı  ve savunmasız 
müşterimelerimize destekte bulunduk. 
Bu, çeşitli nedenlerden kaynaklanıyordu, 
örneğin,koruma altında olan kişilerin  
alışveriş yapamaması  ya da onlar için 
alışveriş yapan aile üyelerinin kendilerini 
korumak için  kendi kendini izole ediyor 
olması. Ek olarak, yaşlı üyeler bazen 
çevrimiçi alışveriş yapmasını bilmiyorlar 
veya kaynaklarına sahip değildirler. TCCA 
acil gıda kolileri sağlayarak bu boşluğu 
doldurmuştur. Bu kolilerin içinde haftalık 
olarak verdiğimiz temel ihtiyaçları ve 
sıcak yemekler vardır. Özellikle Bazı 
üyelerimizin engelli olması veya yemek 
pişirememesi nedeniyle bu önemliydi. 
TCCA, bireysel bazda ihtiyaç duyulan 
bakımı sağlamak için devreye girmiştir. 
Büyük lansmanımız olan ilk haftamızda, o 
hafta evden çıkmaya gerek kalmamalarını 
sağlayan 200 öğün yemek ve temel 
öğelerle 150 aileye ulaştık. Değişen 
koşullar nedeniyle şu anda haftada 50-
60 aileye temel ihtiyaçlarını yolluyoruz. 
Ayrıca üç bakımevine, üç hastaneye, acil 
servislere ve diğer merkezlere yemek 
sağladık. En yoğun zamanımızda bir 
haftada 800’den fazla öğün verdik.

18 Mart’ta TCCA acil telefon hattımızı 
hizmete soktuk. 2020’nin Mart - Temmuz 
arasında, hat 24 saat gereğine göre 
çalıştırıldı ve hat, gönüllüler tarafından 
işletiliyor. Ana amacımız erişim imkânı 
o lmayanlara,  savunmas ız lara  ve 
İngilizce bilmeyenlere acil telefon 
servisi sağlamaktır. Mayıs ayında, bir 
hafta süre içinde acil hattımız 28 kez 
arandı. Arayanların sebebi Covid-19 
s emp tom la r ı n ı  y a ş ayan  ve  ak ı l 
sağlığından endişe duyanlar tarafından 
gerçekleştirildi. Buna ek olarak, 2020 
Aralık ayında grubumuz bilgilendirmek 
için Whatsapp hattını hizmete soktu. 
Biri Türkçe biri İngilizce olmak üzere iki 
aktif Whatsapp grubu bulunmaktadır. Bu 
hizmet, Covid-19 ile ilgili günlük ve güncel 
bilgiler sağlamak için tüm topluluğumuza 
erişilebilirlik kılar.

Geçen yıl boyunca akıl sağlığı vakalarında 
şaşırtıcı bir artış oldu. Birleşik Krallık’taki 
yetişkinlerin üçte ikisinden fazlası (% 69), 
COVID-19’un hayatları üzerindeki etkisi 
konusunda az endişeli veya çok endişeli 
olduklarını bildirdi. Etkileyen en yaygın 
sorunlar gelecek için endişe (% 63), stresli 
veya endişeli hissetme (% 56) ve sıkılmış 
hissetmedir (% 49). Türkçe konuşan 
topluluklar içinde bunlar çok daha 
yüksektir, bunun etkisi dil, kültür ve dinden 
dolayıdır. Yarım etmek için toplumu bir 
araya getiren online bilgi yarışmalarından, 
danışmanlık desteğine kadar bir çok yeni 
hizmetlerde bulunduk. COVID-19 sona 
yaklaşırken insanların yaşamlarında 
ortaya çıkan sorunların desteklenmesine 
yardımcı olacak sunduğumuz hizmetleri 
artırmaya çalışıyoruz.

5 Kas ım 2020’de yürür lüğe giren 
hükümetin kısıtlamalarıyla, TCCA’in 
h i zme t l e r i n e  d e vam  e t me s i  ve 
deneyimlerden faydalanarak ihtiyacı 
olan kimsenin yalnız bırakılmaması 
için kullanması çok önemliydi. Projenin 
hizmetleri devam etti. Örneğin; Dostluk 
kurma projesi geliştirildi, iki lisanda 
COVID-19 sitesi hazırlandı, semtlere 
göre yemek sparişi verildi, danışmanlık 
servisi, eczanelerden ilaç temin etti ve 
bu ilaçlar ihtiyaç sahiplerine ulaştı, Euro 

Genç TV’de toplumun bilgilendirilmesi 
için tekrar programların yapımı başlatıldı, 
küçük şirketlere destek verildi, günlük 
WhatsApp bilgilendirmeleri, bu projeye 
bağlı olarak gıda paketleride satışa geçti, 
ortaklık daha da güçlendirildi. Hizmetler, 
özellikle Enfield, Haringey, Hackney, 
Islington, Waltham Forest ve Southwark 
olmak üzere Londra genelinde faaliyet 
gösteriyor. 

Bu amaçla TCCA, organizasyonun en 
savunmasızların desteği için gerekli 
hizmetleri etkili bir şekilde sunmasına 
olanak tanıyan bir ekip oluşturmaya izin 
veren fonları güvence altına aldı. 

TCCA, topluluğumuzun desteklenmesini 
sağlamak için aşağıdaki ortaklarla yakın 
bir şekilde çalışmaktadır; Edible London, 
ÇATI, Chaotic Angels, Kıbrıs İslam 
Cemiyeti, Euro Genç TV ve Dr. Fazıl Küçük 
Türk Okulu, Shaklewell Lane Ramadan 
Camii ve TCCUK.



TCCA’nın Haringey’deki anaşübesin’den 
kiralayabileceği beş yerin yanı sıra 
Hackney ofisinde çeşitli büyüklükte 
odalar / stüdyolar ve Enfield üssünde 
bir alan vardır. En geniş alan, oturan 100 
kişi yada ayakta 130 kişiyi ağırlayabilir 
kapasitededir. Haringey şubesindeki 
toplantı odası, çoğunlukla eğitim, dini 
toplantılar, korolar ve tartışma grupları 
olmak üzere daha küçük toplantılar için 
kullanılır. Özel rezervasyon tarafında 

desteklenmektedir. Wigs for Heroes,Kıbrıs 
Türklerinin esas bilgi edinecek merkezi 
Euro Genç TV, London Consulting adlı 
evsizlere destek projesi ve desteğe 
ihtiyacı olan gençlere yardım eden Fine 
Tutors gibi odalarda ikamet eden bir 
dizi grubumuz var. TCCA, topluluğun 
ihtiyaç duyan ve ortaklıkları benimseyen 
herhangi bir bölümünü desteklemekten 
gurur duyuyor ve çaresiz olanlar alanımızı 
ücretsiz olarak tahsis ediyor.

TCCA çeşitli kanser hayır kurumları ile 
çalışıyor ve alanlarımızı Özel öğretmenlere 
kiraladı.  Koro seansları, Motive edici 
konuşma etkinlikleri, Bekarlığa veda 
gecesi, Nişan partisi, Bebek partisi, 
Fitness dersleri, Kermes, Mevlidler. 
TCCA kiralama alanları, yiyecek, eğlence 
ve çok işlevli seçeneklerle birlikte yemek 
hizmetleri sunma konusunda esnektir. 
Odalar, projektör, televizyonlar ve Wi-Fi 
desteğini içeren bir dizi bilgi teknolojisi ile 

“Topluluğumuz 
için çok önemli 
bir yer” 
KKTC LONDRA TEMSİLCİSİ, BÜYÜKELÇİ 
OYA TUNCALI

‘”Seçim bölgemde 
böylesine harika bir 
organizasyonumuz olduğu 
için gurur duyuyoruz”

TOTTENHAM İÇİN DAVID LAMMY MP

Son yıllarda ücretsiz yardım etkinlikleri, 
konuşmalar, sağlık seminerleri, dini 
toplantılar, Akıl hocalığı seansları, eğitim 
etkinlikleri, gezintiler, evsizlere destek, 
kadınlar için kahve sabahları, tartışma 
grupları ve çok daha fazlasını gördük.

İletişim Oda rezervasyonları
02088261080
info@tcca.org

2020 müşteri kullanıcı anketimizde, yanıtlayanlar  
(toplam 38 yanıt)

31 rated room bookings with a 
4 rated room bookings with a 
1 rated room bookings with a 
0 rated room bookings with a 
2 rated room bookings with a 
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ODA REZERVASYONLARI
Destekledik:
13,112 saat

Kiralayan:
102 organizasyonlar

Kimden:
29 özel kiralayıcılar2019
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EVDE BAKIM
CQC Registered:
İyi sağlayıcı

Müşteriler:
% 92 memnun

Tecrübe etmek:
20 yıldan fazla

Tutma: 
% 90 Personel

SON İNCELEMEMIZ 
SIRASINDA, 
CQC ŞUNLARI 
KAYDETTI:

TC HOMECARE Turkish Cypriot Homecare 
(Kıbrıs Türk Evde Bakım) 1993 yılında 
kurulmuş olup, yaklaşık 30 yıldır kültürel, 
dilsel ve dini açıdan hassas bakım 
sağlamaya devam etmektedir. Yaşlılara 
ve engelli kişilere bakım sağlıyoruz, 
bireylerin kendi evlerinde bağımsız olarak 
ve haysiyetli bir şekilde güvenliklerini 
korurken yaşamaya devam etmelerini 
sağlıyoruz. TC Homecare şu anda 
Hackney, Islington, Haringey, Enfield, 
Barking, Dagenham ve Waltham Forest 
ilçelerinde çalışmaktadır ve birkaç özel 
müşteriye sahiptir. Geçmiş yıllarda olduğu 
gibi palyatif bakım ihtiyacının da devam 
ettiğini görüyoruz.

Diğer birçok bakım kurumunun aksine, 
TCCA kayıtlı bir hayır kurumudur ve bu 
nedenle evde bakım hizmeti alanlar da 
dahil olmak üzere ihtiyaç fazlalıklarını 
kullanarak projelere yönelik yatırımı 
yeniden yapabilir. Yaşlıların toplanması 
ve sosyalleşmesi için bir alan sağlayan 
The Luncheon Club gibi yıl boyunca 
çok sayıda ücretsiz ve erişilebilir hizmet 
ve tek seferlik etkinlikler gerçekleşti. 
Haftalık Danışmanlık da vardır, Türkçe 
yardım sağlar. Kanser Farkındalığı ile 
ilgili etkinlikler, tıp mesleği mensupları 
tarafından sunulan ücretsiz Sağlık 
Taramalar ı ve bayram döneminde 
Noel Sepetleri, tüm bunlar yıl boyunca 
gerçekleşir.

Çok başarılı olan Kıbrıs Türk Sanat 
ve Kültür Festivali ve Afro-Kıbrıslılar 
Tarihi etkinliği de yaşlılara kültürlerini 
deneyimleme, anma ve sosyalleşme 
alanı sağladı. Müşterilerimizin tüm bu 
hizmetlere erişimi vardır. Turkish Cypriot 
Homecare, hizmetlerimiz geliştirmek 
için sürekli olarak çok çalışıyor ve zaten 
yüksek olan standardımızı yükseltmeye 
devam ediyoruz. CACHE akreditasyonuna 
sahibiz ve Care Quality Commission 
(Hizmet Kalitesi Komisyonu) standartlarını 
aşan kendi merkezimizde, kişiye özel 
tasarlanmış, kültüre duyarlı eğitim 
sağlıyoruz. 

İlk başta kendi çalışanlarımıza çeşitli 
konularda eğitim veriliyor örneğin; İlaç 
Tedavisi, Güvenli Koruma, COSHH, Zor 
Aşılan Davranışlar, İletişim, Bunama ve Akıl 
Sağlığı, Bakım Görevi, Eşitlik ve Çeşitlilik, 
Yangın Güvenliği, Sıvı ve Beslenme, Gıda 
Güvenliği, Sağlık ve Güvenlik, Enfeksiyon 
Kontrolü, Elle Taşıma, Taşıma ve Yeniden 
Konumlandırma, PEG ve Pompa Tüp 
Besleme, Kayıt Raporlama ve Gizlilik, 
Doku Canlılığı ve Kişi Merkezli Bakım ve 
Haysiyeti.

COVİD-19
Covid sırasında, TCCA pandeminin 
neden olduğu sorunlarla uğraşıyordu. 
Tüm personel için ek eğitimi verildi, 
PPE erişimi çoğu kurumdan daha fazla 

hazırda bulunur, ve bakım paketlerimiz 
içindekilerini arttırdık. 24 saat acil telefon 
erişimi, günlük yemek paketleri, haftalık 
temel teslimatlar, arkadaşlık girişimi ve 
İPTV, online ve Euro Genç TV aracılığıyla 
yayınlanan haftalık bilgi hizmetine erişim 
dahil.

Bakım Kalite Kom
isyonu 

(Care Quality Com
m

ission), 

hizm
etin “son derece iyi yönetildiğini” 

ve W
ELL LED (İyi yönetilen) kriterleri için 

“OLAĞANÜSTÜ”, genel derecelendirm
e “İYİ” ile

Staff were “reliable” 
and people “felt safe 

with them.”

People and their relatives 
told CQC that “staff were 
caring and treated them  
with dignity and respect.”

“People were supported to 
remain independent and 
their confidentiality was 

maintained.”

“Staff knew people’s likes, 
dislikes and background 
history.”

“Bu kurumun iyi şekilde önderlik (Well led) yaptığını 
gördük. Bu demektir ki verdikleri önderlik hizmeti pek 
iyidir. Önderlerin kurduğu hizmet kültürü, yüksek kaliteli 
kişi merkezli bakımı daha fazla geliştirildi.”
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İş gücü sağliği ve esenlı̇k projesı̇, hackney 
bölgesı̇nde küçük çapli ı̇şletmelerde 
çalişan türkçe konuşan çalişanlarin 
has t a l i k l a r  neden ı̇ y l e  ı̇ ş ye r ı̇ nde 
devamsizlik sevı̇yelerı̇nı̇ azaltmaya destek 
olmak üzere kuruldu.

Proje, bireyleri zihinsel ve f iziksel 
sağlıklarını nasıl iyileştirebilecekleri 
konusunda bilgilendirmeyi amaçladı. ‘İş 
yerindeki sağlık’ yönleri her zaman göz ardı 
edildi ve yaptığımız bu projenin sağladığı 
hizmetin benzeri başka bir proje yoktur. 
Araştırmalar, Türkçe konuşan toplulukta 
son derece yüksek düzeyde sigara, kalp 
ile ilgili hastalıklar, fiziksel aktivite eksikliği 
ve yüksek düzeyde ruh sağlığı sorunları 
olduğunu göstermektedir. Düzenlenmiş  
çok az mevcut hizmet var. Sorunları hal 
etmeye yönelik çok az hizmet var. Bizim 
projemiz, karşı taraf karar vermeden biz 
onlara hizmet için gidiyoruz.

Bu proje başarıyla Hackney’de 63 Türkçe 
konuşan küçük çaplı işletmelere ve 218 
kişiye ulaştırıldı. Bunun yanı sıra meday 
kaynakları aracalıyla Türkçe konuşan 
topluluğa ulaşıldı.

Karşılığı olağanüstü oldu ve sonuçlar iç 
açıcıydı. Çalışanların sağlığı ve refahının 
önemi ile ilgili olarak bu bireylerin / mikro 
işletmelerin sahip olduğu anlayış düzeyine 
karışık bir tepki vardı. Bireylerden ve 
mikri işletmelerinden sağlık ve esenlığın 
önemine dair farklı düzeyde tepkiler 
ortaya çıktı. Bunun üzerine bu tepkiler 
farklı anlayışları ulaştırdı. Bazıları çok 
biliyken bazıları az bilgili ve sağlıklarının 
daha iyi olmasına karşın isteksizdir. Bizim 

rehberlik, destek ve bilgilerimizle hem 
çalışanları hemde işletme sahiplerinin 
görüşlerini değiştirmeyi ve onları eğitmeyi 
hedefledik.

Avrupa Gazetesi, Haber Gazetesi, Olay 
Gazetesi (Londra’da bulunan Türkçe 
gazeteler) Eurovizyon Türk Haber Portalı 
ile Euro Genç TV (İngilizce ve Türkçe canlı 
yayın yapan Türk Medya kanalı) ve BRT TV 
(Kıbrıs Türk Medya Kanalı) ile çok yakından 
çalıştık. İzlenme sayısı, abone sayısı ve 
medyada yer alan her iki tanınmış Türk 
kanalında 500 kişilik hedefimizi başarıyla 
aşarak binlerce izleyiciye ulaşmamıza 
yardımcı oldu.

Bu proje için hem Türkçe hem de İngilizce 
alıntılar ve görsel yardımlarla günlük 
motivasyonu artırmaya çalışan, fiziksel 
ve zihinsel sağlık konusunda ipuçları 
vermeye yardımcı olan yeni bir Facebook 
grubu oluşturuldu.

Tüm medya platformlarındaki tepkiler 
çok olumlu oldu. Yüksek katılım oldu ve 
birçok üye daha fazla bilgi için iletişime 
geçti. Bu, projenin halkı fiziksel ve zihinsel 
sağlıklarını iyileştirmek için hedefleme ve 
motive etme konusunda ne kadar başarılı 
olduğunu göstermektedir.

Bulgulara dayanarak, işyerinde ruh 
sağlığı, sağlıklı beslenme, hizmetlere 
erişim, su tüketimi, alkol tüketimi, 
sigarayı bırakma ve ayrıca araştırmada 
vurgulanan diğer alanlar gibi konuları 
ele almak için özel olarak uyarlanmış 
çalıştaylar düzenlenecekti. Bununla 
birlikte, COVID-19 nedeniyle projenin 

uyarlanması ve değiştirilmesi gerekiyordu. 
Belediye tarafından projenin bir an önce 
bitirilmesi talep edildi. Karantina ve 
sosyal mesafe nedeniyle bu, başlangıçta 
planladığımız seminer ve atölyeleri 
gerçekleştiremeyeceğimiz anlamına 
geliyordu. Bu nedenle, bizimle çalışan 
sağlık profesyonellerinden her konuyu 
kapsayan kısa seminer video klipleri 
hazırlamalarının istenmesine karar verildi, 
böylece bunları bir araya getirip çevrimiçi 
olarak ve sosyal medya sayfalarımızda 
yayınlayabilelim. Klipler Euro Genc TV’de 
de yayınlandı.

Projemize verilen yanıt çok olumlu oldu 
ve bazılarının sigarayı bıraktığı, daha 
çok egzersiz yapmaya ve daha sağlıklı 
yiyecekler yemeye ve kendileri için 
daha fazla zaman ayırmaya başladığı 
yönünde geri bildirimler aldık.  Sonuç 
olarak bu projenin Türk çalışanlarının 
sağlığı üzerindeki etkisinin çok olumlu 
yönde etkilediğini görebiliriz. Türünün 
ilk örneği olan bu proje başarılı oldu, 
ayrıca İngilizce ve Türkçe olarak insanlara 
aktarılmıştır. Sorunlarını değişik yönden 
haletmelerine yardımıcı olması için Türk 
toplumuna bröşürler, bilgiler ve sohbetler 
verildi. TCCA’nın Hackney şubesinde 
harika bir ekibe ve iyi bir konuma sahip 
olarak, projenin sonunda tüm önemli 
hedeflerimize ulaşabileceğimizden eminiz. 
Gelecekte, finansmanı güvence altına 
alabilir ve bu projeyi devam ettirebillirsek, 
Londra’nın diğer semtlerinde herkes için 
daha sağlıklı bir iş gücüne sahip olmayı 
umuyoruz.

İŞGÜCÜ SAĞLIK
Destekledik:
213 Çalışanlar

Yardım ettik: 
63 Mikro işletmeler

Medya oluşumu:
12 Programlar

Ortak çalışan: 
6 Organizasyonlar



Kıbrıs Türk Toplumu Başarı Ödülleri, Kıbrıs 
Türk toplumunda kâr amacı gütmeyen 
sektörde, müspet katkıda bulunan kişi 
ve kuruluşları tanımayı amaçlamaktadır.

TCCA, 2018 yılında Ödülleri başlattı. 
Açılış ödülleri, halkın oyuyla başarıyı 
tanımayı amaçladı; toplumun başarısının 
tanınması, bir ödül düzeneği kavramında 
yapıldı.

Ödül le r,  on lar ı  bağ ıms ız  k ı lmak , 
önyargılardan uzak tutmak ve topluluk 
üyelerinin aday gösterilen başarıl ı 
adayların seçim yapmada rol almalarına 
izin vermek için iki aşamaya ayrılmıştır. 
Toplum üyelerimizin başarılı adaylarının 
tarafsızca seçebilmek için ödüllerin 
bağamsızlığı iki ayrı aşamaya bölündü.

2019 ödülerindeki kategoriler:
• Genç Topluluk Başarı Ödülü
• Topluluk Başarı Ödülü (Erkek)
• Topluluk Başarı Ödülü (Kadın)
• Yılın Vakfı
• Yılın Yurtdışı Vakfı
• Başarılı Yaşam Ödülü
• Sanata Katkı, Eğitime
• Gençliğe Katkı, Sağlığa Katkı, ve   
 Topluluğumuzdan Vefat edenlerin  
 Özel Tanıtımı.

Online oy pusulası 21 gün sürdü, bunun 
sonunda bir sayım paneli kararlaştırıldı.
Dört hakem seçildi: Alev Cazimoğlu - 
Enfield İşçi Partisi meclis üyesi, Halil Nick 
Halebi - Waltham Forest Muhafazakar 
parti Meclis Üyesi, Faruk Eskioğlu - Kıbrıs 
toplumu içinde çalışmalarıyla tanınan 
çok saygın gazeteci, Altan Kemal - köklü 
ve saygın muhasebeci ve Alton & Co.’un 
sahibi. 3.956 kişi oy hakkını kullandı.

9 Mart 2019 Cumartesi günü Regency 
Banqueting Suite kuzey Londra’da 
gerçek leşen ödül törenine Kuzey 
Kıbrıs Başbakanı Tufan Erhürman’ın da 
bulunduğu bir dizi önemli kişi katıldı. 
350’den fazla katılım oldu, tüm kazananlar 
ve diğer adaylarda katıldı. Bu etkinlikten 
önce hiçbir sonuç sızdırılmadı.
2020 ’de  ödü lün  bağams ız l ı ğ ın ın 
güçlenmesi için ödül etkinliğinin yönetimi 
Kıbrıs Türk Vakfına (ana üyesi olan TCCA) 
devredildi. Mart ayında 32 Kıbrıslı Türk 
kurumu seçildi.

Bu adaylıklar, halk oylamasının başlaması 
için oylamaya hazır tutulur. Ancak yeni bir 
koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 
2020 Ödül Etkinliği bir sonraki duyuruya 
kadar ertelendi.

KIBRIS TÜRK TOPLUMU 
BAŞARI ÖDÜLLERI
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Oylar:
4125

Adaylık:
126 davet edildi

Kategoriler:
12

Katılım:
4002019



TCCA şu kuruluş tarafından 
akredite edilmiştir:

12

TCCA, verdiği eğitimi sürekli geliştirmeye 
devam ediyor, buda bakıcıların bilgisini ve 
standartlarını yükseltiyor. Bakıcılara daha 
geniş bilgi ve beceri kazandıran yeni eğitim 
listeleri 2019’da tanıtıldı. Organizasyon, 
belirtilen “bakım becerileri zorunlu 
eğitim tavsiyesi” ni takip eder. 2020’de 
zorunlu yeni tavsiye eğitimi verildi. Biz 
bunu devamlı sürdürdüğümüz eğitim 
derslerimizde başlatacağız. Basında 
ve televizyonda görüldüğü gibi, eğitim 
personeline Zihinsel kapasite, Ruh Sağlığı 
ve işle ilgili stres konusunda çok fazla 
gerginlik yaşattı. Yukardaki bahsedilen 
temel eğitimler alınmıştır. Ayrıca bunları 
geliştirmek için her konuyla alakalı daha 
fazla eğitim verilcek. Tüm personellere 
online eğitim veriliyor. Bazı personeller 
bunu tercih ediyorlar. Bunlara herhangi 
bir zamanda erişilebilir ve herhangi bir 
zamanda kaydedilip devam ettirilebilir. 
Personelin bilgisini genişletmek için 
zorunlu olmayan ve daha geniş kurs 
seçenekleri de mevcuttur. Kurumumuz, 

yeni eğitim materyalleri ve ekipmanı 
toplamaya devam ediyor ve ayrıca diğer 
eğitim ekipmanlarıyla birlikte kullanmak 
üzere yeni bir gerçek boyutta ilk yardım 
mankenine sahip. Kurumumuz, bunu 
taşıma ve yeniden konumlandırma, 
giyinme ve soyma sırasında ve kişisel 
bakım eğitimi için kullandı. Kurumumuz 
artık CPR eğitimi, mobil vinç, besleme 
pompası, komodin, tekerlekli çerçeve, 
karyola, klozet çerçevesi ve yükseltici 
için iki ilk yardım mankenini içeren iyi bir 
koleksiyona sahip. TCCA, seviye 2 yeni 
bir RQF Sağlık ve Sosyal Bakım (Health 
& Social Care) grubu başlatacaktır; 
bu kurs, TCCA ile iletişime geçmek 
isteyen herkes için mevcut olacaktır. 
Evde Bakım personelimiz için hala 
‘Work Development Funding’ devlet 
tarafından finansmana sahib olabiliriz. 
Skills for Care - ‘NMDS’ de platformunu 
değiştirdi ve artık The Adult Social Care 
Work Force Data Set (ASC-WDS)’ oldu. 
Bakım çalışması tecrübesi olmayan 

tüm yeni personel Bakım sertifikasıyla 
başlar ve daha sonra Seviye 2 Sağlık ve 
Sosyal bakım diplomasına sahip olabilir. 
Bakım sertifikası ve ‘Sağlık ve Sosyal 
Bakım’da RQF gibi tanınan serftifikalar, 
bu eğitim ve personelin sağladığı bakımın 
kalitesi hakkında sağlam kanıtlar sağlar. 
Personel gelişimi, TCCA için çok önemli 
bir roldür ve kurumumuz, personel 
gelişimini desteklemeye devam edecektir. 
Kurumumuz, personelinin sahip olduğu 
engelleri anlar ve bu engellerin etrafında 
çalışmaya ve personelinin becerilerini ve 
bilgilerini geliştirmeye devam etmeleri 
için yollar geliştirmeye devam edecektir. 
Personelimizin gelişmesi, kurumumuzun 
verdiği hizmetin iyi olduğunu gösterir.

EĞITIM
Dersler:
31’den fazla

Personel:
62 eğitilmiş

Eğitim:
6500 saat sağlandı

Nitelikler: 
1800 elde edilen

“Lisanın verdiği engellilerine karşın mücadele eden, 
ilham verici ve yenilikçi eğitim sağlayıcıdır”
EADI AVRUPA GELIŞTIRME ARAŞTIRMA VE EĞITIM ENSTITÜLERI



Kıbrıs Evi, Kıbrıs Türk Toplum Derneği’nin 
2002 yılında binaya taşınmasından bu 
yana toplumun buluşma yeri olmuştur. 
Restoran, yeni dekore edilmiş Kıbrıs 
or tamında, toplum üyeler ine ağız 
sulandıran geleneksel Kıbrıs yemeklerini 
tatma fırsatı sunmaktadır. Amacımız 
biraz da Kıbrıs Türk kültürünü Londra’ya 
getirmek.

Ekip, kısa bir süre içinde mükemmellik 
konusunda itibar kazanmıştır. Restoran, 
içki lisansına sahiptir ve pazartesiden 
cumartesiye kahvaltı, öğle ve akşam 
yemeklerinde geleneksel Kıbrıs mutfağı 
sunar ve haftada yaklaşık 250 kişiye 
hizmet verir. Cuma ve Cumartesi özel 
meze geceleri var. Müşteriler canlı müzik 
ve dans eşliğinde makul fiyatlı sabit 
menünün tadını çıkarabilirler.

Geçtiğimiz 12 ayda mekan, covid-19 
tarafından kötü şekilde etkilendi ve 
alanı ihtiyacı olanlara yiyecek paketleri 
sunmak için devretti. Mayıs 2020’nin son 
haftasında bir haftada 800 öğün yemek 
dağıttık.

Şimdi tekrar restoran alanını yeniden 
canlandırabilecek olumlu haberleri 
bekliyoruz.

Google REVIEW’DA 4,5 YILDIZ PUANI

İNSANLARIN YORUMLARI:
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“Lezzetli yemekleri ve eğlenceleri ile çok 
misafirperverler. Menü yoktur fakat hazırda ne 
varsa onu veriyorlar. Bol meze ve ızgara et veriyorlar.”

JEFFERSON COURTNEY

“Canlı müzik ve 
meze var, kendi 
içkini kendin getir. 
Toplantılar için 
mükemmel mekandır. 
Çok misafirperver 
elemanlara sahipler. 
Porsiyonlar uygun 
fiyata veriliyor.”

TAMER EFENDI

“Bana her şekilde 
Kıbrıs’ı hatırlatıyor”

NURIYE KEMAL

“Hakiki gelenesel Kıbrıs 
yemekleri, fırında 
pişirilmiş keçi kafasını 
mutlaka deneyin”

PETER MOORE

KIBRIS 
EVI

2018



Kıbrıs Türk Toplum Merkezi (TCCA), 
sadece aynı kültürel geçmişe sahip 
kişilere değil, aynı zamanda ona en çok 
ihtiyaç duyanlara da destek sağlamaya 
çalışmaktadır. 2015’ten beri, Kıbrıs Türk 
Toplum Merkezi (TCCA) her Aralık ayında 
evsizlere yiyecek paketleriyle, temel 
malzemeleriyle, saç kesimi, giyecek ve 
mümkün olduğunda barınakla destekliyor. 
Yıllar içinde diğer gruplar TCCA’ye katıldı 
ve sağladığı destekleri genişletti. Her 
yıl kampanya toplumun cömertliğine 
dayanır. İnsanlar fark l ı  yönleriyle 
destekliyor. Kimi yemek pişirmeyle, 
kimi dağıtmayla, kimi de yeteneğiyle 
destekliyor. İnsanların dikkatini evsizlere 
vermeleri ve desteklemelerine çekmeği 
umut ediyoruz.

2015, evsizlerle çalışmaya başladığımız ilk 
yıldı ve TCCA, 240’tan fazla evsizi yedirdi 
ve ayrıca banyo malzemeleri, battaniyeler, 
giysiler, çoraplar, iç çamaşırları, şapkalar 
ve eldivenleri içeren 100 temel paket 
sağladı. Just Giving’in yardımıyla, TCCA, 
Crisis Charity ile ortak oldu. 40 kişiye 
barınma, diş hekimliği, tavsiye ve iş bulma 
konularında yardımcı oldu.

2020 yılına kadar ortaklık yapıyorlardı; 
Kıbrıs İslam Cemiyeti, Edible Londra, 
ÇATI, Shaklewell Lane Ramadan Camii, 
TCCUK, Kıbrıs Worldwide, Haven for the 
Homeless, Buses 4 Homeless, Crisis, 
Street Kind, Euro Genç TV ve Haringey 
Hub ile birlikte 1000 evsize yardım 
edebildiler. Projemiz üç haftadan fazla 

sürdü. Covid-19 döneminde sadece bir 
günde 260 sıcak yemek, 100 sepet, 
180 temel paketler verildi. Ayrıca Noel 
döneminde dört kişinin iki haftalık odada 
kalma ücretini karşıladık. Bir kişiye 
buses4homeless’in üç aylık projesine 
katılması için ödeme yapıldı.
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EVSIZLER
Yemekler:
1125

Paketler:
402

Uyku tulumları:
65

Sevk: 
31
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2017 yılında Kıbrıs Türk Kültür Sanat 
Festival Komitesi çatısı altında altı kuruluş 
bir araya gelerek herkese açık olacak bir 
festival düzenlemeyi düşündü, festival 
fikri Kıbrıs Türk kültürünü kutladı.

2018 yazında Kıbrıs Türklerinin kültürü, 
yemekleri, dansı, şarkıları, müziği, 
mirası, komedisi, tarihi ve insanları dahil 
hepsinden keyif alan 13.500’den fazla 
insanın katıldığı bir festival düzenlendi. 
Bugüne kadarki geri bildirimler son derece 
olumlu oldu, hatta festival aynı zamanda 
İngilterenin en iyi yeni festivali 2018’e 
aday gösterildi.

Festivalden sonraki değerlendirmemizin 
bir parçası olarak komite, daha büyük 
ikinci bir sanat ve kültür festivali için 
çalışmaların başlayacağı konusunda 

anlaştı. Ancak bu yıl tema, topluluklar 
arasında kültürel çeşitlilik ve anlayış 
arasında köprü kurmak olacaktı.

Festivalin en az bir yönünün, çoğul 
topluluğun üyesi olmanın ne anlama 
geldiğini, aynı zamanda çeşitliliğin hem 
geçmişte hem de günümüzde nasıl 
büyük faydalar sağladığını göstermesi 
gerektiğini düşünüyoruz.

Tam anlamıyla Britanyalı olarak kabul 
ettiğimiz kültürün; yediğimiz yemeklerden, 
dinlediğimiz müzikten ve değer verdiğimiz 
geleneklerin  farklı toplulukların bu 
kültüre faydalı katkılarda bulundular. Bu 
paylaşılan mirası sevindireceğimize ve 
bizi bölen şeyler  yerine bizi birleştiren 
şeylere odaklanmaya ve bizi birbirimize 
yaklaştıran farklılıklarımızı kutluyoruz. 

Kıbrıs Türk toplumunun çeşitli yönlerini 
çevreleyen olumsuz klişeler, ayrımcılık ve 
yanlış mitlerle mücadele etmeye kendimizi 
adadık.Grubumuz 2019’da ikinci topluluk 
festivalini düzenlemeye karar verdi ve 
daha da büyük bir sanatçı topluluğu ile, 
uluslararası ünlü şarkıcı Ziynet Sali de 
dahil olmak üzere Kıbrıs’tan birçok konuk 
gösteriyle daha da büyük bir festival 
düzenledi.  Festival’e, 15.000’in üzerinde 
katılım gerçekleşti  ve etkinlikte birçok 
önemli kişi yer aldı.

 Daha fazla tezgah açıldı ve Kıbrıs Türk 
Vakfının kuruluşu festivali düzenleyen 
gruptan ç ık t ı.  Covid-19’un pat lak 
vermesiyle ortak kuruluş, canlı festivalin 
erteleneceğini ve yerini online bir festival 
alacağını duyurdu.
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2. KIBRIS TÜRK KÜLTÜR 
VE SANAT FESTIVALI

Shortlisted for best New Festival of the year” – Festival awards



Festival Euro Genç TV’de yayınlandı ve 
tanıtımını TCCUK (10 binin üzerinde üyesi 
olan bir sosyal medya grubu) yönetti. Bu 
ortaklıkla gerçekleştirilen festival büyük 
ve olumlu bir tepki aldı.

Festival, Kıbrıs halk oyunlarından şiire, 
çevreden müzik per formanslarına 
kadar zengin bir içerik ile Kıbrıs ve 
İngiliz mutfağının füzyonu ile hazırlanan 
çok eğlenceli bir yemek yarışması 
gerçekleştirildi.

TCT olarak bilinen Kıbrıs Türk Vakfı 
(TCT), son iki yıldır açık hava festivalleri 
düzenlemişti. Üçüncü festival de bu yıl 
Haziran ortasında Lee Valley Athletic 
Center’da planlandı.

Ancak Covid-19 bunu engellediğinde 
TCT tereddüt etmeden üçüncü festivalini 
onl ine o larak düzenledi.  B ir leş ik 
Krallık’ta veya dünyada yaşayan Kıbrıs 
Türk toplumu arasında ilk kez bu kadar 
kapsamlı ve zengin bir çevrimiçi (online) 
festival düzenleniyor.

 Ayrıca festival, hem Türkçe hem de 
İngilizce olarak yayınlanarak kendi içinde 
farklıydı. Gösterilerin neredeyse yarısı 
ve bazı sanatçılarla yapılan röportajlar 
İngilizceydi.

Ayn ı  z amanda  f i lm  yap ımc ı l a r ı , 
komedyenler ve vokalistler gibi topluluk 
üyelerimizin yeteneklerini sergilemeleri 
için bir araç haline geldi.

KIBRIS TÜRK VAKFI (TCT) 
TARAFINDAN (TCCA’NİN 
ÜYE OLDUĞU) 21-22 
KASIM TARİHLERİNDE 
DÜZENLENEN KIBRIS 
TÜRK KÜLTÜR VE 
SANAT FESTİVALİNİN 
DÜZENLENMESİNDE 
İNGİLTERE’DE YAŞAYAN 
BİNLERCE KIBRISLI TÜRK’E 
, KIBRIS’A VE TÜM DÜNYAYA 
ULAŞTI. GÖRÜŞLERE 
GÖRE BU SAYI YAKLAŞIK 
50.000 OLARAK TAHMİN 
EDİLMİŞTİR.
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KIBRIS TÜRK KÜLTÜR VE 
SANAT FESTİVALİ/ONLINE



Gençler için halk dansları dersleri ilk olarak 
Mart 2019’da TCCA’da başlatıldı, proje 
Haringey Council Ward Grant tarafından 
finanse edildi. Bu dersler, 5-8 yaş ve 9-12 
yaşları aşağıdaki yaş gruplarına ayrılir ve 
her Pazartesi 17.00-18.30 saatleri arasında 
gerçekleştirildi. Derslerin amacı, gençlere 
Kıbrıs Türk kültürü ve mirası hakkında bilgi 
vermek ve onlara okul sonrası sağlıklı bir 
faaliyete katılma ve diğer birçok temel 
beceriyi geliştirme fırsatı vermektir. 

Tüm dersler bir ısınma ile başlar ve 
ardından önceki haftadan öğrenilen 
dansların ve hareketlerin tekrarı yapılır. 
Dersler, çocukların yeni dans hareketlerini 
öğrenmesiyle devam ediyor. Danslar hem 
İngilizce hem de Türkçe olarak anlatılır. 

Bu bir dans dersi olmasına rağmen, her iki 
dilde konuşmak da genç Kıbrıs Türklerinin 
dil becerilerini geliştirmeleri için faydalı 
olabilir.

TCCA Gençlik Kulübü, toplumumuzdaki 
g e n ç l e r i n  k e n d i  f a a l i y e t l e r i n e 
katılabilmeleri ve başlatabilmeleri için 
kullanılabilecek güvenli bir yere sahip 
olma ihtiyacı nedeniyle kurulmuştur.

Grup, Florenza İncirli ve Ayşe Bekir 
tarafından yönetildi. Seanslar haftalık 
ve 12-18 yaş arası gençlere yönelikti. Bu 
kulübün amacı, yaratıcı gücünü geliştirme, 
güven oluşturma ve gençlerin özlemlerini 
ve ilgi alanlarını güvenli ve teşfik edici 
bir ortamda keşfetmeleri için bir fırsat 
sağlamaktı.

Atö lye lere düzenl i  o larak kat ı l ım 
gerçekleşiyordu ve düzenli katılımların 
faydalı olduğunu gördüler.

TCCA fark etti ki Haringey ve çevre 
bölgesinde yaşayan gençler için okul 
dışından yeterince destek yoktur. Bu 
karşın eğitimin önemini vurguladı.

Oturumlar çeşitli organize aktiviteleri 
içeriyordu; her hangi bir konu seçilip 
t ar t ı ş ı l ı r  a rd ından devam ed i l i r ; 
fotoğrafçılık, film, kariyer gelişimi, kolaj, 
yaratıcı yazarlık, liderlik ve güven ve güzel 
sanatlar.

TCCA tarafından gençlere tüm kaynaklar, 
atıştırmalıklar ve ek yardımlar ücretsiz 
olarak sağlandı. Fotoğraf seansı sırasında 
gençlere tek kullanımlık kameralar, sanat 
seanslarında ise boya, pastel, tuval, kil ve 
daha fazlası gibi çeşitli araçlar sağlandı. 
Ayrıca yazar ve şair Lydz, yazı seansı dersi 
verdi ve katılımcılara özel not defteri 
hediye etti.

KIBRIS TÜRK HALK 
DANSLARI PROJESI

GENÇLIK 
PROJESI
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Staj

TCCA, üç staj sağlayıcısıyla yakından 
çalışıyor. Uluslararası Staj Programını 
yapabilmesi için FIE, CAPA ve ADC  
ile beraber çalışmaktadır. Program 
kapsamında ABD, Kanada, Japonya, 
Polonya, Almanya ve Romanya’dan 
gelen öğrencilere 3 aylık staj yapacakları 
ye r l e r in i  ay ı r t ı yo ruz .  Bu  eğ i t im 
programının içinde öğrenciler, haftada 
20 saat TCCA’de oluyorlar. Orada kuralları 
gözden geçirmek, etkinlikleri f ilme 
çekmek, internet üzerinden müşterilerle 
ilgilenmek gibi projelere destek veriyorlar. 
TCCA 2017’den beri program dahilinde 31 
stajyere destek vermektedir. “Harika bir 
öğrenme deneyimiydi” Dylan Russell ABD 
stajyerimiz Russell, TCCA ile çalıştıktan 
sonra ABD Senatörü Tim Kaine’ in 
Washington, D.C’deki ofisinde prestijli 
bir staj yaptı. 

İş Gölgeleme

TCCA, İş Gölgeleme Projesini 2021’in 
baş la r ında  baş la tmay ı  p lan lad ı , 
ancak Covid nedeniyle, başlamasını 
güvenli olana kadar erteledi. Artan 
işsizlik seviyelerden dolayı, gençlerin 
iş yerlerinde tecrübe kazanmalarının 
önemi arttı. Siyaset, mühasebe ve 
hukük sektörleri gençlere ulaşılamaz 
gibi gelsede onların aldıkları tecrübeler 
sayesinde ulaşabilir boyuta taşıyacaktır. 
Ayrıca, kadınlar, engelliler ve öğrenme 
güçlüğü çekenler gibi kariyerlerden 
dışlanan topluluğumuzun üyelerini teşvik 
etmeyi amaçlayacaktır. İnaniyoruz ki her 
hangi seçilmiş kariyer ulaşabilir olması 
ve her hangi bir önyargıdan uzak olması 
gerekir. Program alanında 21 Kıbrıslı Türk 
alanlarında iş gölgelendirmesi yapmayı  
kabul ettiler. Arzu ederiz ki yaz 2021’e 
kadar onlara iş gölgelenmesi yapmaları 
yapma fırsatı sunarız. Tabii ki bu Covid 
durumuna bağlıdır. 

 

Kickstart Programı

Eylül 2020’de açıklanan, uzun vadeli işsizlik 
riski altında olan 16 ila 24 yaşındakilere 
altı aylık işe yerleştirmeler için finansman 
sağlıyor. Bu programlara katılan gençlere, 
haftada 25 saat çalıştığı gibi altı ay boyunca 
100% asgari ücret yardımı verilecek. 
İçinde devlet sigortası ve emekliklerinin 
karşılanmasıda dahil olacak, ayrıca 
hazırlık ve eğitim ücretini karşılamak için 
£1,500 katkıda bulunulacak. Bu programa 
katılmak isteyen iş verenler, en az 30 iş 
imkanı sağlamalıdır fakat daha küçük 
kurumlarda büyük kurumlarla beraber 
yada kurumlar birleşip koalisyonlar 
birliği oluşturma şartıyla katıla bilir. 
TCCA’nın Kickstart Programı altında bir 
konsorsiyum uygulamasını yönetme 
teklifi vardır. İhale kabul edildi ve TCCA, 
altı ortaklı 36 işe alımda DWP ile birlikte 
çalışıyor.
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STAJ/İŞ GÖLGELEME/ 
KICKSTART PROGRAMI
Kurumlar:
3

Ülkeler:
12

Stajyerler:
45

Saat: 
3900 staj saatleri



Sağlık Taraması

TCCA, kullanıcıların ve personelin sağlık 
incelemesi için altı ayda bir düzenler. Bu, 
teşhis edilmeyen hastalıkların refahını 
desteklemeye yardımcı olur.

SAĞLIK için tarama neden 
önemlidir?

Tarama, belirli bir durum için yüksek risk 
taşıyan sağlıklı insanları tanımlamanın bir 
yoludur. NHS, nüfusun farklı kesimlerine 
bir dizi tarama testi sunar. Amaç, bundan 
yararlanma olasılığı en yüksek olan 
kişilere tarama sunmaktır. Örneğin, bazı 
tarama testleri yalnızca kadınlara veya 
yaşlılara sunulmaktadır. 

Tarama sonuçları 

Daha yüksek r isk l i  b ir sonucunuz 
varsa (tarama testi pozitif sonuç), bu, 
test edilmiş olduğunuz duruma sahip 
olabileceğiniz anlamına gelir. Bu noktada, 
durumunuzun olup olmadığını doğrulamak 
için size başka testler (tanısal testler adı 
verilir) önerilecektir. Daha sonra size 
tedavi, tavsiye ve destek sunulabilir. Bir 
sorunu erken öğrenmek, tedavinin daha 
etkili olduğu anlamına gelebilir. Bununla 
birlikte, tarama testleri mükemmel 
değildir ve daha ileri testler veya tedavi 
yaptırma konusunda zor kararlara yol 
açabilir. Taramanın yararları, riskleri ve 
sınırlamaları hakkında bilgi edinmek için 
okumaya devam edin. 

Kanser Desteği

TCCA, geçtiğimiz dört yıl içinde, kanser 
farkındalığı ile ilgili olarak, TCCA’nın 
Türkçe Konuşan topluluklar için kanser 
bilinçlendirme ajansı haline gelmesi 
istendiği ölçüde, müthiş bir kurum olarak 
bilinir. TCCA birçok Kanser Bilinci etkinliği, 
Seminer programları ve bağış toplama 
etkinlikleri düzenlemiştir. 2020’de Wigs 
for Heroes’un yerleşik bir kuruluş olarak 
tanıtıldığını gördük, hayır kurumu TCCA 
ile yakın bir şekilde çalışıyor ve tedavileri 
sırasında kanser hastalarına destek 
sağlıyor.

TCCA’de her zaman etkinlikler düzenlenir 
ve gelecekte planlanan daha pek çok 
etkinlik vardır ve TCCA, hem İngilizce 
hem de Türkçe olarak bilgi paylaşarak 
toplumun bu hastalığı anlamasına 
yardımcı olmak için sürekli çalışacaktır.

SAĞLIK TARAMASI 
VE KANSER DESTEĞI
Korunmuş:
132 insan

Kırmızı kart notları:
31

Amber kart notları:
50
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Grup Konuşma Terapileri

Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde (TCCA), 
Birleşik Krallık’ta  azınlık olmanın bir 
sonucu olarak Türk / Kıbrıslı Türk / 
Kürt toplumlarının daha az dezavantajlı 
olmamasını sağlamak için bir dizi hizmet 
sunmaya kararlıyız.

“Konuşma terapisi” nedir?

Konuşma terapileri, bireylere sorunları 
iletmek ve benzer durumlarda olan diğer 
grup üyeleriyle duyguları keşfetmek için 
düzenli bir zaman ve alan sağlar. Çoğu 
zaman, bir şeyler üzerinden konuşmak ve 
yalnız hissetmemek, gelecekteki olumsuz 
koşullara karşı dayanıklılığı artırmaya 
yardımcı olabilir, ilişkileri iyileştirebilir ve 
daha iyi yaşam biçimleri geliştirebilir.

Proje Liderimiz, grup müdahalelerinin 
yanı sıra yetişkinler ve genç yetişkinlerle 
Londra’nın her yerinde mevcut olan 
çeşit l i  hizmetlerde bulunur. Ek ip, 
bireylerin sorunlarını keşfetmeleri 
ve  düşünce ka l ıp la r ında an laml ı 
değişiklikler yaratmaları için güvenli 
bir ortam sağlayacak - tüm olumsuz 
duygu ve düşünceleri olumlu olanlara 
dönüştürüyor!

İlave

2020 ’d e  TC C A ,  M e d i  Va k f ı ’ n ı n 
rehberliğinde, TCCA’nın alkolden kumara 
bir çeşit ilaveden muzdarip olanlara 
kollarını uzatabileceği vizyonuyla Medi 
Vakfı ile bir ortaklık geliştirdi. Eş zamanlı 
olarak Kıbrıs, Türkiye ve Birleşik Krallık’ta 
(TCCA) düzenleyeceği uluslararası bir 
sanat sergisi aracılığıyla alkol ve kumar 
bağımlıl ığı farkındalığını başlatma 
planları var. Medi Vakfının Anahatları, 
yararlanıcılarımıza Doğu ve Batı temelli 
tedavileri getirmeyi amaçlamaktadır. 
Bu felsefeler, yararlanıcılarımız kadar 
çeşitlidir.
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Bilgi ve Tavsiye

Bilgi ve tavsiye  TCCA’nın en uzun süredir 
devam eden projelerinden bir idir, 
organizasyonu, genel sistem danışmanlık 
hizmetlerini anlamayan ve İngilizce iletişim 
kuramayanlar için Londra genelinde var 
olan hizmetlere ilişkin bilgilere daha fazla 
erişim sağlayacak şekilde donatmıştır. 

Bu projenin amacı, Türkçe konuşan 
t o p l u l u k  ü y e l e r i n e ,  y a k l a ş a n 
değişikliklerle başa çıkmaları, yardımlara 
ve uygun hizmetlere erişme yeteneklerini 
geliştirmeleri ve ayrıca insanların haklarını 
bilmelerine yardımcı olarak entegre ve 
uyumlu bir topluluk vizyonuna katkıda 
bulunmaları için destek  sağlamaktır. 
Sorumluluklar, çeşitliliğin tanınmasının 
yanı sıra ortak bir gelecek vizyonuna ve 
aidiyet duygusuna sahip olmak ve farklı 
geçmişlere sahip insanlar arasında güçlü 
ve olumlu ilişkiler kurmak.

Proje, refah yardımları, barınma, sağlık, 
eğitim ve istihdam, sosyal hizmetler 
konularında tavsiye, sevk ve genel 
hizmetlere erişimi destekleyerek düzenli 
destek sağlamaktadır.

Proje her Perşembe günü ÜCRETSİZ 
Bilgi ve Danışmanlık Ameliyat hizmeti 
vermektedir. Ancak Covid 19 nedeniyle 
proje 05 Kasım 2020’de faaliyetlerini 
durdurdu.

Hukuki Danışmanlık 

Pandemiden önce, yarım saatlik aralıklarla 
rezervasyon yapan ve iki haftada bir 
ücretsiz hukuki danışmanlık sağlayan 
birkaç avukat la çal ış ıyorduk. Son 
görüşmeler Nova Solicitors tarafından 
Necat Yusuf ile yapıldı. Kıbrıs Türk 
Toplum Merkezi (TCCA), 2014 yılından 
bu yana, çeşitli hukuki hususlarla ilgili 
olarak rehberliğe ihtiyaç duyan Türkçe 
konuşanlara ücretsiz yardım sunmaktadır. 
TCCA yasal danışmanlığı, barınma, refah 
ve sosyal yardımlar, aile, çocuklar, aile içi 
şiddet, vasiyetname ve vasiyet, borç ve 
iflas ve istihdam dahil olmak üzere çeşitli 
yasal alanlarda bire bir gizli tavsiyeler 
sunar.

“İnsanların kendilerinden ne 
gibi beklentileri olduğunu 
bilmeleri önemlidir. Eğer 
kişinin hukuk alanında 
bilgisi yoksa ve dille alakalı 
eksiklği varsa, o zaman 
bir rehberlik yapılması 
önemlidir” 

MEHMET ISMAIL (84)

BILGI VE TAVSIYE/
HUKUKI DANIŞMANLIK
Destekleniyor:
364

Vakalar:
987

Surgeries:
46

People/surgery: 
7.91
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TCCA’nın ayda bir belediyenin meclis üyeleri ile danışmanlık 
seansları vardır. Seanslar, topluluğumuzun üyelerine, belediyenin 
meclis üyeleriyle yüz yüze görüşme ve yerel sorunlarını tartışma 
fırsatı sunar. TCCA’de, iletişim kuramayanlara yardımcı olan bir 
tercüman da sağlıyoruz. 

Mevcut mahalle meclis üyelerimiz; 

Meclis Üyesi Gina Adamou - Harringey 

Meclis Üyesi Zena Brabazon - Harringey 

Meclis Üyesi Sarah James - Harringey

Başkanlık eden Meclis Üyesi Zena Brabazon. 

Danışmanlık seansları: Ayın ilk Cumartesi günü yapılır.DANIŞMANLIK SEANSLARI 

TCCA’ye yeni konsept olan Uluslararası Sempozyumu 2018’de 
başlamıştır.

Sempozyumun esas işlevi dünyada bulunan Kıbrıs Türk 
toplumun’daki yöneticileri, siyasetcileri ve kanaat f ikir 
önderlerinin yurtdışında Kıbrıs Türklerinin endişe duyduğu 
konuları konuşmaları için bir araya toplamaktadır.

İlk Kıbrıs Türk Sempozyumu, ilki Siyaset, Eğitim, Gençlik ve Sanat 
alanlarını kapsayan alt gruplar etrafında oluşturuldu. 

İkinci gün, alt gruplardan gelen geri bildirimlere ayrıldı ve “Kıbrıs 
için federal bir kararın değerlendirilmesi” üzerine bir tartışmaya 
adanmış, ardından bir oylama yapıldı ve oraya katılanların 
çoğunluğu federal bir çözüm lehine oy verdi.

Sempozyumun konuk konuşmacısı Kıbrıslı Türk, Niyazi 
KIZILYÜREK MEP (Kıbrıs - AKEL Partisi) idi.

Seçim Tartışmaları (Hustings)

TCCA, hustings’i politik iş bağlantısı sürekli olarak düzenlemiştir. 
Bu türden en son Hustings Aralık 2019’da düzenlendi. Hustings 
üç ana partiye Kıbrıs Türklerini ilgilendiren konuları tartışmak 
için bir platform sağladı.

Çeşitli sorular soruldu; katılımcılardan ve bazıları ise dernekler 
tarafından iletildi.

Üç aday vardı.

David Lammy İşçi Partisi

James Newham Muhafazakar 

Tammy Palmer Liberal Demokratlar

Etkinlik, Euro Genç TV (TCCA’nın medya iş ortağı) aracılığıyla canlı 
yayınlanacak. Planlanan bir sonraki etkinlik Belediye başkanlığı 
seçimleri olacaktı, ancak Covid-19 nedeniyle ertelendi.

SEMPOZYUM

SIYASI BAĞLANTI



Euro Genç TV 2017 yılında İngiltere’de 
kurulmuştur. Çeşitli dijital platformlarda 
24 saat Türkçe ve İngilizce yayınlanan ilk 
TV kanalıdır. Euro Genc TV, dünyanın dört 
bir yanından güncel bilgiler ve haberlerle 
artık kendi haber sitesinde yayınlıyor. 
2019’da Euro Genç,   Kıbrıs Türk Toplum 
Merkezi’nin (TCCA), Hackney binasına 
taşındı ve TCCA’ye haf tal ık sağlık 
programları, nasihatlar, festivaller, film ve 
çok daha fazlası TV aracılığıyla yayınlama 
fırsatı veren yeni bir resmi ortaklık kuruldu. 

Tahmin ediyoruz ki senede ortalama 
ortak 50 program yapıyoruz. Toplumu 
güncel tutmak, iş/sağlık konularında 
onlara tavsiyelerde bulunmak ve bu yılki 
online festivalle toplumu eğlendirmek için 
programlar oluşturuldu. 2021’de bir çok 
yeni programlar planlıyoruz.

Euro Genc TV tüm dijital platformlarda 
mevcuttur. Google Play ve App Store’dan 
indirilebilir ve izlenebilir. Ek olarak Akıllı 
(Smart) TV’ler, Amazon Fire TV, Facebook, 
YouTube ve Twitter / Periscope üzerinden 
yayınlanıyor.

EURO GENÇ TV
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Kıbrıs Türk Cemiyeti UK (TCCUK), 
11.000’den fazla üyesi olan online bir 
platformdur. 2020’den beri bu platform 
TCCA ile güçlü bir ortaklık kurdu ve 
sosyal medya kolu rolünü üstlenmiştir. 
Ortak çalışlarımızın örnekleri; Karantina 
Yarışması Etkinliği, Festival, ve Yetenekli 
Kıbrıs Türkleri etkinliği, Birleşik Krallık’taki 
Kıbrıs Türk toplumu için yapıldı. TCCUK 
Kıbrıs Türklerinin kültürel mirasını 
korumayı hedefliyor. TCCUK çeşitli 
etkinlikler düzenler. Üyeleri çevrimiçi ve/
veya çevrimdışı katılabilir. Örnek olarak, 
her Salı günleri Türkçe günü düzenlenir. 
O günler üyeler, Türkçe iletişim kurmaya 
veya ana dillerini öğrenmeye teşvik 
ediliyor. Birbirimizi desteklemek ve ilham 
vermek için bir anlığına da olsa geçmişini 
hatırlıyor olabiliriz. 

En önemlisi, yalnız olmadığınızı hatırlamak 
için bir dakikanızı ayırın. TCCUK, geleceğe 
birlikte bakan bir topluluktur. Herkesi 
güncel tutmak için etkinlikleri, becerileri, 
ticaretleri, işletmeleri, yemek tarifleri 
ve günlük haberleri paylaşabileceğimizi 
umuyoruz. 

Online üzerinden topluluk varlığı, Facebook 
kullanmayanlarla iletişim kurmak için 
birden fazla platformda genişler. TCCUK, 
Instagram, YouTube ve Twit ter ’de 
mevcut ve diğer toplum üyelerinin 
güncel kalmaları için paylaşımlar yapıyor. 
COVİD-19 kısıtlamaları hafifletildikten 
sonra,  daha fazla yüz yüze toplantılar, 
ailelerler ile röportajlar, sergiler ve sosyal 
ziyaretler olmasını umuyoruz. 

ONLINE DESTEK, TCCUK
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TCCA’nın amacı, yaşlılara ve savunmasız 
kişilere günübirlik gezilerle sosyal gezi 
fırsatları sunmayı amaçlamaktadır. 
Katılanlara akranlarıyla tanışma fırsatı ve 
Londra dışına seyahat etme fırsatı verildi. 
Bir çoğu senelerce Londra dışına seyahat 
etmediler. TCCA, her sene başarıyla üç 
dört tane seyahat düzenledi. Sonuncusu 
Clacton-on-Sea’idi. Ziyaret edilen diğer 
mekanlar arasında Bath, Brighton, 
Cambridge, Eastbourne, Margate, Oxford, 
Peak District, Yarmouth ve Calais’deki 
Noel alışverişi sayılabilir. 

Her gezinin kapasitesi 53 kişiliktir. 
Seyahatlerin çoğuna 45 yaşlıdan fazla 
katıldı. Her seyahate üç refakatçı katılır. 
Onlar ilk yardım eğitimi almış ve DBS’leri 
tam teşekküllüdür. Seyahate katılın 
ihtiyarlar onları tanıyor. 

Her seyahatin ardından bir değerlendirme 
yapılır ve diğer seyahatlerin planlanmasına 
yardımcı olması için geri bildirim yapılır. 
2020 için TCCA’nin hazırladığı seyahatler 
vardı, fakat Covid-19’dan dolayı bu 
seyahatler yapılamadı.

ÖĞLE YEMEĞI 
KULÜBÜ

Geçmişte, TCCA’nın öğle yemeği kulübü 
her Çarşamba / Perşembe / Cuma faaliyet 
göstermekteydi, kulüp yaşlı Kıbrıslı 
Türkler için kaynaşma ve büyük miktarda 
sübvanse edilmiş yemek ve içecek 
sunmaktaydı. Tüm yiyecekler geleneksel 
Kıbrıs tariflerine dayanır ve geleneksel 
malzemeler kullanılarak pişirilir. Öğle 
yemeğinden sonra yeni arkadaş bulma 
fırsatı ve sosyalleşmek için tombala ve 
kart oyunları oynanır.

En yoğun dönemde 20 kişiye kadar katılım 
olurdu. Ancak Covid-19’dan dolayı sayıları 
düşmüştür. Bunu en çok etkileyen sebep, 
hükümetin savunmasızları korumak için 
getirdiği kısıtlamalardan kaynaklanıyordu. 
Ocak 2021 it ibariy le Öğle Yemeği 
Kulübümüz kapalıdır.
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Turkish Cypriot  
Community in the UK

Alevi Cultural Centre

Arts Platform

Buses 4 Homeless

Halkevi

Euro Genc TV

The Community HUB

TC Filmmakers 
Network

Al Hasim Trust

Health Screen UK

Alashiya  
Youth Platform

Football Federation

MEDI Foundation

Hackney Cypriot 
Centre

Masjid Ramadan 
Mosque

Wigs for heroes

Football Federation

CATI - roof

DAY-MER

TTFF 
Women’s Committee

Tottenham Park  
Cemetery Action 

Group

Edible London

Haven for 
the Homeless

Derman

Third 
Age Challenge

Family Based Solutions

Cyprus Turkish 
Association

Street kind UK

Pekunluler

Haringey 
Healthwatch

Enfield 
Health Watch

Felix Project

TCCA ORTAKLARI
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İNSANLAR NE DIYOR

STAFF HELP ME TO STAY SAFE

STAFF ARE GOOD AT THEIR JOB

Answer Frequency Percentage 

Strongly Agree 59 72.0% 
Agree 21 25.6% 
Neutral 2 2.4% 
Disagree 0 0.0% 
Strongly Disagree 0 0.0% 

Answer Frequency Percentage 

Strongly Agree 61 74.4% 
Agree 19 23.2% 
Neutral 2 2.4% 
Disagree 0 0.0% 
Strongly Disagree 0 0.0% 

We asked between 18 elderly who use 
or have used the Luncheon Club to rate 
between 1-5 (1 being poor and 5 being 
good) the food, cleaning and Office staff.

The average shows that they rated: 
• food at the centre a 3.5
• the cleaning at the centre a 3
• the office Staff a 5

Independent Survey 
(Dec 2020)

CQC inspection December 2020

42 of 46 people 
interviewed by 
Bridge House 
Awards gave an 
EXCEPTIONAL for 
the service provided.

Covid 19 Befriending Mini Survey.                 

6 of 11 questioned stated 
that the project was the only 
weekly contact they had with 
a real person. 
(Survey Jan 21 by NCFE)

82 Organisations that hire at TCCA were sent English/Turkish 
questionnaire; 21 Responses received 16 in English 5 in 
Turkish. 

19 rated the service provided 
by the Operations Team as a 5 
out of 5.
Nov 20, (new survey due Feb 21)
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GELECEK PLANLARI 

1. 117 GREEN LANES

117 GREEN LANES artık Hackney merkezli 
iş gücü ve sağlık projemizin temelini 
oluşturuyor. Ayrıca bina halk dansları, 
toplantılar ve diğer etkinlik ler için 
kullanılmıştır. Binanın üst katının konut 
olarak kullanılması için plan yapıldı. 
Böylece senelik gelir elde edip kazançları 
diğer projelere harcayabiliriz. Önümüzdeki 
mali dönemde, yenilemeleri f inanse 
edecek £50000 tutarında bir krediye 
eriştik. Çalışmalar Covid bittikten sonra 
başlayacak ve iki ay sürmesini bekliyoruz.  

2. SOSYAL MEDYA

TCCA, Facebook, Twitter ve Instagram’daki  
hesapları yönetir. 3 platformun hepsinde 
iyileştirmeler yapmanın ve takipçileri, 
görünürlüğü ve topluluk bağlantılarını 
artırmanın yollarını arıyoruz. 2020’de 
sürekli or taya ç ıkan eğil imlere ve 
tartışmalara ayak uydurmak için gerekli 
olan tüm platformlarda bazı büyük 
değişiklikler ve yenilenmeler getirilecek. 
Ayrıca, tamamen etkileşimli yeni web 
sitemizi Mart 2021’e kadar yayınlamayı 
umuyoruz.  

3. TV KANALI

Euro Genç TV, TCCA’nın haber ve medya 
platformu olması için Euro Genç TV ile 
bir ilişki geliştirmeye çalışıyor. Euro Genç 
TV, TCCA’nın binalarından birine taşındı. 
Ortaklığın yayınladığı ilk program, 
Covid’den etkilenenler iç in destek 
hizmetleri geliştirme çağrısıydı. Mayıs 
2020’den itibaren düzenli olarak yayına 
başlamayı umuyoruz.  

4. COVİD GİRİŞİMLERİ

COVID-19 salgını tüm hayatımızı tamamen 
değiştirdi. Hareket kabiliyetimiz ciddi 
şekilde kısıtlandı.Evlerimizin etrafında 
birkaç kilometre koşmak veya yürümek 
zorunda kaldık. Savunmasız kişilerden 
evde kalmaları ve sosyal temastaki 
kısıtlamalar ve geleceğin belirsizliği 
nedeniyle ortaya çıkan akıl sağlığı 
sorunlarını çözmek için talepte bulunuldu. 
Covid-19 salgınının ilk dalgasında, Kıbrıs 
Türk Toplum Merkezi (TCCA) izole edilmiş, 
savunmasız ve bakıma ihtiyacı olanları 
desteklemek için çeşitli hizmetler başlattı.

 Kıbrıs Türk Covid-19 Destek  grubumuz, 
10 Mart’tan bu yana (ilk karantinadan 
önce) yaşlılarla arkadaşlık kuruyor, 
alışveriş turları sağlıyor, eczane seferleri 
düzenliyor, acil telefon hizmetini işletiyor, 
ruh sağlığı destek platformları ve toplumu 

bu hizmet aracılığıyla güncel tutuyor. 

Destek sayfası, web sitesi ve online  
programlar,Önümüzdeki mali dönemde 
daha fazla proje geliştirmeyi ve en 
çok ihtiyacı olanların desteklenmesini 
sağlamayı umuyoruz

5. MİRAS PROJESİ

Miras Projesi şu anda fon verenlerden ve 
fikri desteklemekle ilgilenenlerden yanıt 
beklemektedir. Kıbrıs Türk toplumunun 
fotoğraflarını belgelemeye, arşivlemeye, 
korumaya ve sergilemeye çalışan bu 
girişim, türünün en büyüğü olacak. Birçok 
kuruluşun katılımı ve topluluk içindeki 
birçok önemli figürün onaylanmasıyla, 
bu tarihi proje üzerinde çalışmayı dört 
gözle bekliyoruz. Son miras projesi, 
bugün hala kutlanan bir sergi, film ve 
kitapla sonuçlandı. Bu sefer daha büyük 
bir ölçekte olacağından ve tüm toplumu 
temsil edebileceğinden umutluyuz.

GELECEK PLANLARI
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31 Mart 2020 tarihinde sona 
eren yıla ait Finansal Faaliyet 
Tablosu

HESAPLAR
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BIZE ULAŞIN

HARINGEY
628 – 630 Green Lanes, 
Haringey, N8 0SD

HACKNEY / ISLINGTON
117 Green Lanes, 
London, N16 9DA

ENFIELD 
53 Lancaster Rd, 
Enfield, EN2 0BU

TELEPHONE
TCCA Main Reception ................................................... 020 8826 1080
Fax .............................................................................020 8829 0994
Room Bookings ............................................................ 020 8826 1080 (Option 1)
Homecare .................................................................... 020 8826 1080 (Option 2)
Training ....................................................................... 020 8826 1080 (Option 3)
Management ................................................................ 020 8826 1080 (Option 4)
London Consulting........................................................ 07506 358116
Wigs for Heroes ........................................................... 07895 134679
Covid Support Initiative ................................................ 07502 708129
Turkish Football Federation ........................................... 020 8826 1088
Euro Genc TV ..............................................................07885 551906
Fine Tutors ..................................................................020 7383 4056

WEBSITES
TCCA ........................................................................... www.tcca.org
TCCA Bookings  ........................................................... www.tccabooking.org
TCCA Health ................................................................ www.tccahealth.org 
Bulletin ........................................................................ www.tccabulletin.org
Festival ........................................................................www.turkishcypriotfestival.org
Awards ........................................................................ www.turkishcypriotcommunityawards.com
Covid-19 ...................................................................... www.tccacovid.org
Euro Genc.................................................................... www.eurogenctv.com

E-MAILS
Information .................................................................. info@tcca.org
Finance ....................................................................... finance@tcca.org
Homecare .................................................................... homecare@tcca.org
Training ....................................................................... engul@tcca.org
Room Bookings ............................................................ info@tcca.org
CEO ............................................................................ erim@tcca.org
Wigs for Heroes ........................................................... info@wigsforheroes.org
Covid Support Initiative ................................................ covid@tcca.org
Turkish Football Federation ........................................... tcff14@gmail.com
Euro Genc TV ..............................................................eurogenctv@gmail.com
Fine Tutors .................................................................. info@finetutors.com

SOCIAL MEDIA
Facebook ..................................................................... facebook.com/tcca.haringey
Linked-In ..................................................................... uk.linkedin.com/pub/tcca-haringey/8a/361/538
Twitter ........................................................................ twitter.com/Tccaharingey
TCCA / YouTube ........................................................... Tcca
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