
 

ATA Chairpersons Christmas / New Year thoughts on 2019/20 – Başkanin yeni yıl mesajı 

I hope you have enjoyed your membership of the ATA in 2019 as much as I have enjoyed 
mine, I am sure that next year 2020 will be an even better year. It is not just about the 
Events, Tours and Social Gatherings (Lunches) but about being part of something and 
belonging to it. To walk down the street and exchange pleasantries with someone you 
recognise but don’t 100% know is brilliant, just as is being able to be a contributor of charity 
to the numerous Turkish Cypriot / Expat individuals and organisations that require help. 
 
To have fun whilst giving enjoyment to others is what our association is all about, our 
Events, Tours and Social Gatherings during this last year have been as a famous American says ‘finger likin good!’, 
long may it continue so. To attend any these occasions has I know been a pleasure for everyone and is the backbone 
of our association – long may it continue. 

 
Let’s ALL look forward to 2020 and make it our own individual mission to spread 
the word about our association and try a in 2020 to invite at least one person each 
to join our great association be they Turkish Cypriot, British or any other English / 
Turkish speaking person. 
 
I wish you a Merry Christmas & a Happy New Year. 
 

 
Merhabalar  
 
Umarım 2019 yılında   ATA üyeliğinizden en az benim kadar zevk 
aldınız ve  2020 yılı hepimiz için daha güzel ve mutlu bir yıl olur.  
Bir kuruluşun parçası olabilmek başlı başına bir onur kaynağıdır ve 
bunun yanında birlikte olduğumuz turlar, faaliyetler ve sosyal 
toplantılar  kaynaşmamızın güzel bir  göstergesidir.  
 
Yolda yürürken karşılaştığımızda bir birimizi 100% tanımasak bile  aynı kuruluşun parçası olduğumuzu bilerek  
selamlaştığımızda  duyduğumuz  mutluluk ve haz  yadsınamaz. Hele bu birlikteliğimizden yaratılan kaynak ile yardıma 
muhtaç kişi ve kurumlara yapılan katkının bir parçası olabilmek bizleri ayrıca mutlu etmektedir.  
 

Mutlu olurken mutlu edebilmek Derneğimizin mottosudur.  
 
Faaliyetler, turlar ve sosyal kaynaşma yemekleri  2019 da ‘parmak yalatan’ cinsten haz 
bıraktılar. Uzun soluklu olmasını dilediğim bu aktivitelere katılım ise amacımızın bel 
kemiğini oluşturmaktadır.  
 
2020 yılında  hepimizin misyonu İngilizce ve/veya Türkçe konuşan  en az  bir kişiyi daha 
Derneğimize üye yapabilmek olsun.  Gelişerek büyüyelim ve hep var olalım....  
Hepinize 2020 yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi  dileğiyle, hoşçakalınız. 

 

Gülter Kuran  
 Anglo Turkish Association Chairperson 

Kuzey Kibris Türk- ingilizce Derneği Başkan 


