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The Turkish Society of Canada organized a picnic on July 1st
at High Park to celebrate Canada's 140th birthday. Around
200 people from the community joined in on the celebrations.
Especially kids! You should have seen them playing together
and running around. When the kids socialized with each
other and let their parents free, parents had a good time
too.
Although it was a long weekend, it was a good crowd of
people who enjoyed themselves immensely. The Canada Day
celebrations will be a tradition. Let's start thinking about
what we can do to make next years picnic even better!
You can send your ideas anytime to info@turkishcanada.org
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T E LVE
Logo Yarıșması birincisi Ahmet Akın Varıcıer ile
Melek Őkten

Ahmet Akın Varıcıer’in
birinci seçilen logo
tasarımı

Bu yıl Mayıs ayında yaptığım Türkiye seyahatime
çıkmadan önce, bundan öncekilerden daha farklı
bir heyecan içindeydim. Bir taraftan annem, kardeșlerim, ve Türkiyedeki dostlarımla görüșecek
olmanın sevinci ile içim içime sığmazken, diğer
taraftanda orada yapacağım iki güzel görevin
heyecanını tașıyordum. Bahsettiğim bu iki
görevden birisi, Toronto Klasik Türk Müziği ve
Amerika Connecticut korosunun bir grup elemanları ile Türkiye’mizin üç șehrinde verecegimiz
konserlerdi. Konserlerimizi Malkara, Çanakkale ve
Alașehir’de bașarıyla verdik. Türkiye konserlerimiz ve gezilerimizle ilgili anılarımı sizlerle daha
sonraki sayılarımızda paylașacağım.
Türkiye seyahatimdeki ikinci görevim derneğimizin logo yarışmasını kazanan iki kişiyle
görüșerek ödüllerini kendilerine bizzat teslim
edebilmem idi.
Logo yarıșmasını birinci olarak kazanan Hayrabolu
Kaymakamı Sayın Ahmet Akın Varıcıer ile 27
Mayıs 2007 tarihinde Malkara’da tanıștık. Sağolsunlar, kendileri ilk konserimizi yaptığımız Malkara’ya geldiler. Bende bu sayede bu yetenekli,
çalıșkan, pırıl pırıl genç kaymakamımızla tanıșarak,
kendisine sertifika ve ödülünü takdim edip, sohbet
etme șansını buldum.
Sayın Kaymakamım, Turkish Society of Canada
derneğinin Logo yarıșmasını birinci olarak kazandınız.
Sizi derneğimiz adına yürekten kutluyorum. Bize
kısaca kendinizi tanıtırmısınız lütfen?
Çok teșekkürler. 1966 yılında,babamın memuriyeti dolayısıyla bulunduğumuz Van'da doğmușum.
İlk ve ortaokul öğrenimimi Malatya ve Kocaeli'de tamamladım.1986 yılında,İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldum.
Aynı yıl Kamu yönetimi Yüksek lisans programına
bașladım.1988 yılnda açılan Kaymakamlık sınavını
kazanarak, Eskișehir ilinde eğitime bașladım. 198990 yılları arasında , İçișleri bakanlığınca gönderildiğim İngiltere'nin Bournemouth șehrinde,dil ve
mesleki eğitim kursuna katıldım. 1991 yılında
kur'a çekerek göreve bașladım.Kırıkkale'ye bağlı
olan Çelebi ilçesinin kurulușunda görev yaptım.
Aynı yıl Meryem Varıcıer ile evlendim. 1993-95
arasında Van-Çaldıran,1995-97 arasında NevșehirDerinkuyu,1997-2001 arasında Bilecik-Gölpazarı,
2001-05 arasında Artvin-Arhavi ilçelerinde görev
yaptım. 2005 yılından bugüne Tekirdağ-Hayrabolu
Kaymakamı olarak görev yapmaktayım. Eșim ,

halen Çorlu Meslek Yüksekokulunda el sanatları
öğrenimi görmektedir. İki kızım var ; Ebru 13, Gülce
4 yașında.
Ahmet Bey, bu kadar yoğun çalıșmalarınız arasında logo
tasarımı ile ilgilenmeniz çok güzel. Bize bu calıșmalarınızla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Logo yarıșmamızı
nasıl duydunuz? Daha önce böyle bir yarıșmaya katıldınızmı?
Logo tasarımı ile amatörce ilgilenmekteyim. Modern
tasarım teknikleri hakkında fırsat
buldukça araștırmalar yapar, açılan yarıșmalara
katılırım. Derneğinizin logo yarișmasini internette
gördüm. Eșimde beni yarıșmaya katılmam konusunda
destekledi.Turkish Society of Canada logosunu
hazırlarken çok keyif aldım. Dünyanın en güzel, en
estetik bayrağı olan ay-yıldızımız her yere çok güzel
yakıșıyor. Sanırım beğenilmesinin bir nedeni de bu.
Tabii ki, logo tasarımında , verilen mesajın yalın,
doğrudan ve anlașılır olması da çok önemlidir. Nasıl
ki bir șair, sayfalar dolusu yazılarla anlatılabilecek
olan duygu ve düșünceleri tek bir dizeye, hatta iki-üç
kelimeye sığdırabiliyorsa, logo tasarımı da biraz öyle
gibidir. Birkaç çizgi ile çok șey anlatabilirsiniz. Onun
için bu tür çalıșmalar yapmaktan hoșlanıyorum. Ağır
bir sorumluluk tașıdığımız Kaymakamlık mesleğinin
stresinden, aslında sanatsal, kültürel uğrașlarla bir
nebze olsun sıyrılmak, rahatlamak mümkün olabilmektedir. Ayrıca sanatın her türü,insanda estetik
duygusunun gelișmesine fayda sağladığı için iș hayatında da olumlu yansımaları olabilmektedir.
Sayın Kaymakamım, bu vesileyle sizinle tanıșmaktan çok
memnun oldum. Sağolun. Tüm çalıșmalarınızda üstün
bașarılar diliyorum.
Kanada’da yașayan Türk’lere bir mesajınız varsa memnuniyetle iletebilirim?
Bende yarıșma vesilesiyle, sizlerle tanıșmaktan çok
mutlu oldum. Dernek çalıșmalarında ve yarıșmada
emeği geçen herkese çok teșekkürler. Sizlere, bütün
sevdiklerinize ve tum Kanadalı dostlarınıza selam ve
saygılarımı sunar, çalıșmalarınızda bașarılar dilerım.
Not: Sayın Ahmet Akın Varıcıer, kendisine takdim
ettiğimiz ($100) ufak para ödülümüzü bir yardım
kurumuna bağıșlayacağını belirtti.

Page 3

T E LVE
Logo Yarıșması ikincisi Serdar Yılgören’ile

Serdar Yılgören’in ikinci
seçilen logo tasarımı

Serdar Bey, Turkish Society of Canada derneğinin

Yarıșmanın duyurulması, koșulları, değerlendirilmesi gibi

Logo yarıșmasında ikinci oldunuz. Tebrikler! Kısaca

konularda Dernek yöneticileri, jüri ile paylașmak istediğiniz

yarıșma için hazırladığınız eserin, ortaya çıkıș

yorumlar, eleștiriler var mı?

öyküsünü anlatır mısınız?

Dediğiniz gibi bu tip yarıșmalara önem vermeliyiz. Her

Teșekkürler. İki toplumun ortak rengi olan kır-

konuda toplumumuza açılmamız, fikirlerini, eleștirilerini

mızıyı kullanarak ve iki ülkenin sembollerini bir-

almalı ve bu gibi örnek çalıșmalarla daha geniș yer

leștirerek geliștirdim tasarımımı. Amacım kolayca

veren bir toplum olmalıyız. İleride daha çok yarıșmalar,

akılda kalabilecek bir logo geliștirmekti. Bu yüzden

sergiler, söyleșiler yapılmalı ve bir araya gelinmeli.

de seçtiğim yazı karekteri kolay okunan bir for-

Yarıșmada emeği geçen herkese teșekkürler.

mattı. İki farklı toplumu, ortak noktalar olan
ögelerle birleștirmeyi hedefledim.
Yarıșmaya katılan 23 eser arasında, ikinci
olduğunuzu öğrendiğinizde neler hissettiniz?
İkinci olmam beni mutlu etti, gurur da duydum
tabi.
Tasarım konusundaki deneyimlerinizi, kısa özgeçmișinizi TELVE okuyucuları ile paylașır mısınız?
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
Grafik Bölümü mezunuyum (1977). Türkiye de
bașta Pars McCAnn-Erickson, Cenajans-Grey de
uzun yıllar, Art Direktörlük yaptım. Londra, Prag,
Milano ve Barselona'da çalıștım, reklam filmleri
çektim. Yüzlerce reklam kampanyasına imzamı
attım. 2 kristal elma ödülüm var. Polisan Gülen
Boya, Kanal 6, Çamlıca gazozu yaptığım logo çalımalarından birkaçı. 1991 yılında McCannEricson'un orta doğu ofisine kreatif direktör
olarak atandim. Güney Afrika, Bahreyn, Katar,
Mısır, Kuveyt ve Birleșik Arap emirliklerinde çalıștım. 4 adet uluslararası ödül kazandim. 1997de
Kanada'ya göçtüm. Her yeni göçmenin bașına
geldiği gibi, tam 15 sene çalıștığım McCannErickson'un Toronto ofisine "Over qualified" olmam nedeni ile ise alınmadım. Yüzlerce iș görüșmesi yaptım, özgeçmis gönderdim. 6 ay kadar ișsiz
kaldıktan sonra grafikerliğe geri döndüm ve bir
matbaada saati 8 dolardan ise bașladim. Kısacası
her göçmenin bașına gelenden ben de payımı
aldım. Șimdi "City of Toronto, print shop"ta grafik
dizayner olarak çalıșıyorum. Aynı zamanda profesyonel olarak fotoğrafla uğrașıyorum.
Bu tür yarıșmalar toplumumuzda çok sık yapılmıyor.

Kanada'da yașıyorsunuz. Burdaki genç sanatçı arkadașlarımıza önerileriniz var mi
Genç arkadașlarımizdan, olabildiği kadar çok yarıșmalara girmelerini, teknolojiyi çok iyi takip etmelerini ve
ülkemizi Kanada da tanıtmak için ellerinden gelenleri
sanatsal açıdan yapmalarını isterim. Zengin Türk
kültürünü ancak bu șekilde tanıtabiliriz.
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T E LVE
Logo Yarıșması üçüncüsü Fethi Yetiș ile
Melek Őkten

Fethi Yetiș’in üçüncü
seçilen logo tasarımı

Daha öncede belirttiğim gibi Türkiye seyahatimdeki güzel anilarimdan biride, Logo yarıșmamızın
üçüncüsü Sayın Fethi Yetiș ile 25 Mayıs 2007 tarihinde Istanbul’da tanıșarak, kendisine sertifikasını
takdim edip, kısaca yaptığımız sohbet oldu.
Fethi Bey, Turkish Society of Canada derneğinin Logo
yarıșmasında üçüncü oldunuz. Sizi derneğimiz adına
yürekten kutluyorum. Bize kısaca kendinizden
bahsedermisiniz lütfen?
Çok teșekkürler. Kabataș Erkek Lisesi mezunuyum. Resim çalișmalarima öğrencilik yıllarımda
bașladım. Kișisel yağlıboya sergileri açtım. Daha
sonra Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar
Akademisi Grafik Bölümününden mezun oldum.
Bu arada grafik atölyelerinde çıraklık, matbaa
grafikerliği yaptım. Görüntü Sanatları ajans bașkanlığı görevlerinde bulundum. Şu anda Istanbul’da bir reklam ajansının müdürüyüm. Saygıya
değer verir, güzel olan her șeyi severim.
İllüstrasyon, amblem/logotype ve fotoğrafcılığa
özel ilgim vardır. Yüzmekten ve balık tutmaktan
çok zevk alırım.
Fethi Bey, bize logo tasarım çalıșmalarınız ile ilgili
neler söyleyebilirsiniz? Logo yarıșmamızı nasıl duydunuz? Daha önce böyle bir yarıșmaya katıldınızmı?
Bütün sanatsal çalıșmalarımda tasarımcılığın ön
planda olmasına gayret gösteririm.
Tasarım teknikleri ile ilgili yenilikleri takip etmeye
çalıșırım. Daha öncede birkaç yarıșmaya katıldım.
Derneğinizin logo yarıșmasını internette gördüm.
Açıkca söylemek gerekirse ilk önce yarıșma kurallarını oldukça ağır buldum. Ama yinede yarışmaya katılmaya karar verdim. Katıldığım içinde
çok memnunum. Turkish Society of Canada logosu üzerinde çalıșmak benim için gerçekten keyifli bir çalıșma oldu. Yarıșmaya katılma nedenlerimi
șöyle özetleyebilirim:

•

Kanada da olmanız

•

Türk toplumunu temsil etmeniz

•

Jüriniz ve șartnamenizin kuralları

•

Ödülünüzün çok düșük olması 'para
değil, sadece iyi olan yapıtın kazanması
varsayımı ile'

•

Derneğinizin ödül hakkındaki soruma anında
yanıt vermesi ve yakın ilgi mesajı

•

Kanada daki Türkleri temsil eden bir
derneğe, bir Türk grafik sanatçısı olarak
benim de katkım olması amacı ile

•

Türkiye de yapılan bu tür yarıșmalarda
gerçek sanatçıya verilen değerin benim kurallarıma göre etik olmayıșından dolayı

Bu vesileyle sizinle tanıștığıma çok memnun oldum.
Sağolun. Size tüm çalıșmalarınızda üstün bașarılar diliyorum.
Derneğimize ve Kanada’da yașayan Türk’lere yollamak
istediğiniz bir mesajınız varsa memnuniyetle iletebilirim?
Bende yarıșma vesilesiyle, sizlerle tanıșmaktan çok
mutlu oldum. Dernek çalıșmalarında ve yarıșmada
emeği geçen herkese teșekkkür ediyorum.
Derneğinizin web sitenizide çok beğendim. Oldukça
anlamlı bir site, bazı eksikliklerininde zaman içerisinde
giderileceğine inanıyorum. (Mesela, Türkiye hakkındaki
turistik ve kültürel etkinlikler hakkındaki görsellerin,
modern Türkiye (yapısal ve halk) hakkındaki görsellerin
daha etkin olması.) Bunlar benim șahsi görüșlerim,
ancak sizler gibi değerli dernekler aracılığı ile Türkiyemizin ne kadar modern ve çağdaș bir topluma sahip
olduğunu daha iyi tanımlayabileceği inancındayım.
(Ayrıca sitenizde yer alan Türk kahvesi fotoğrafının
daha iyi bir kahve gibi olması isterdim.)
Șahsıma göstermiș olduğunuz yakın ilgi ve takdirinizden
dolayı birkez daha teșekkür eder, size ve tüm dernek
üyelerine çalıșmalarınızda bașarılar dilerim.
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T E LVE
Logo Yarışmasının Ardından

Ahmet Akın Varıcıer’e
Melek Őkten dernek adina
plaketini ve ödülunu
verirken.

Serdar Yılgören’e Evnur
Taran dernek adina plaketini
verirken.

Fethi Yetiș’e Melek Őkten
dernek adina plaketini verirken.
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V o lu m e 1 , Is s u e 3

Yönetim Kurulumuzla Tanıșalım / Let’s Meet with the Board of Directors

Aynur Ilkay; Bașkan - President
İstanbul’da doğdu. 1966 yılında Kanada Moncton New Brünswick’e göç etti. 1984 yılında Toronto’ya
yerlești. Kısa bir süre sonra Real Estate mesleğine geçti. Bir çok kișiyi hayal ettikleri evlerine kavușmalarını
sağladı ve sağlamaya devam ediyor. 6 çocuk ve 10 torun sahibidir. Toronto Klasik Türk Müziği Korosu
mensubu olup, șiir yazar ve șiirlerinden bazıları dergi ve antolojilerde basılmıștır. Aynur 2006 Yılı Carassauga
Festivali gönüllüleri arasında yer almış olup, dernegimizin de kurucu üyelerindendir.
Aynur Ilkay was born in Istanbul. She moved to Moncton, New Brunswick in 1966 and to Toronto in 1984.
After a short time, she began working as a Real Estate agent and helped many acquire their dream homes along
the way. She has 6 children and 10 grand children and is a member of the Toronto Classical Turkish Musical
Group. She also writes poetry and has published a few as well. Aynur was a member of the 2006 Carassauga
Turkey Pavilion Volunteer Group and is one of the founding members of the Turkish Society of Canada.

Aynur Ilkay

Hasan Dinçer, Bașkan Yardımcısı - Vice President
1953 Ankara doğumlu ODTÜ Endüstri Müh.Bölümü mezunu. PTT EBİM Md.lüğünde Sistem Analist olarak çalıştı, bilgi-işlemciliğe 1981 de Kanadaya göç ettikten sonra sigortacılık sektöründe devam etti. Uzun süre
Anadolu Halk oyuncuları ile birlikte dans ve müzik çalıșmaları yapan Hasan, Toronto Türk toplumunun çeșitli
etkinliklerinde gönüllü olarak çalıștı ve en son olarak 2006 Çarassauğa gönüllüleri arasında da yer aldı. İlk genel
kurula kadar yeni kurulan derneğimizin arșivleme ilgili konuları yürütmektedir.
Hasan was born in Ankara in 1953 and is a graduate of the faculty of Industrial Engineering at Middle Eastern
Technical University. He began working as a Systems Analyst and continued in information technology after
immigrating to Canada in 1981 in the insurance sector. For many years, he has worked alongside Anatolian
Folklore dancers and with them performed dance and musical performances. He has volunteered with a number of different Turkish activities, including the 2006 Carassauga Turkey Pavilion. He is one of the founding
member of the Turkish Society of Canada.

Hasan Dinçer

Funda Gök; Sayman - Treasurer
Marmara Üniversitesi İșletme Bölümü mezunu. Türkiye'de sigorta sektöründe çalıștı. Kanada Montreal
Concordia Üniversitesinde İșletme Masterini tamamladıktan sonra göçmen olarak Kanadaya yerlești. 2006'dan
itibaren Torontoda yașamakta olup sadece gönüllü faaliyetlerde bulunmaktadır.Șu anda derneğimizin saymanlığı
görevini üstlenmiștir.
Funda is a graduate of the Business program at Marmara University. While in Turkey, she worked in the Insurance sector. After completing her Master’s in Business at Montreal’s Concordia University, she immigrated to
Canada. Since 2006 she has been involved in many volunteer projects within the Turkish community in Canada
and is now the treasurer of the Turkish Society of Canada.

Funda Gök
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T E LVE
Yönetim Kurulumuzla Tanıșalım / Let’s Meet with the Board of Directors

Nurdan Çakmak; Sekreter - Secretary
Yönetici Sekreterlik mezunu. Türkiyede 16 yıl Mobil Oil TÜrk A.S. ve Goodyear Lastikleri T.A.S. genel
merkezlerinde yönetici asistanı olarak çalıștıktan sonra 2001 yılında ailesi ile birlikte Kanada'ya göç etti. 2006
Çarassauğa gönüllüleri arasında yer alan Nurdan daha sonra derneğimizin kurucu üyesi olarak yer almıș, halen
yönetim kurulu sekreterliğini devam ettirmektedir. Kendisi kültürümüzü ve buradaki varlığımızı tanıtmak,
aynı zamanda yeni gelenlere tecrübelerimizle destek olmak için çalımalar yapmak arzusundadır.

Nurdan Çakmak

She is a graduate of the Managerial Assistant program. While In Turkey, she worked for Mobil Oil for 16 years
and as an Executive Assistant for Goodyear Tires. She moved to Canada with her family in 2001. She was a
member of the 2006 Carassauga Turkish Pavilion volunteer group and continues to volunteer to this day as
secretary. She strives to promote the Turkish community and help newcomers to show her support with her
own experiences.

Elif Karol; Director
Elif, Turkish Society of Canada’nin iletişimden sorumlu direktörü olarak yönetim kurulunun en genç üyesidir.
Aynı zamanda gençler için etkinlikler düzenlenmesi için çalismaktadir. Elif Mississauga’da doğup büyüdü ve 2000
senesinde “Radyo Merhaba”nin teknik masasını düzenlerken yoğun bir șekilde toplum etkinliklerinde yer aldi.
Elif Humber College Radyo Yayıncılık bölümünden mezun olup, șu an Mississauga’da Reklam metin yazarı / Ses
Teknisiyeni olarak Cybersonics Sound Technologies’da calismaktadir.

Elif Karol

Elif takes on the fun responsibility of keeping members of the Turkish Society of Canada "in the loop", as Communications Director as well as organizing events for Turkish youth in Canada.
Elif was born and raised in Mississauga and has been an active member within the Turkish community since her
days of Sound Technician for "Radyo Merhaba". She has a Radio Broadcasting diploma from Humber College
and puts her writing skills to good use as a Copywriter/Audio Engineer at Cybersonics Sound Technologies Inc.
in Mississauga.

Rüçhan Akkök; Director
Rüçhan derneğin tüm aktivitelerinin yönetimi, iletișim ve gönüllülerle ilgili kordinasyonunu sağlamaktan
sorumlu. 1994 senesinde ailesiyle Kanada’ya yerleșen Rüçhan Hoffman-La Roche Ltd.’de “Sales Incentive Compensation Manager” olarak çalıșmakta. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu olan Rüçhan ayrıca Boğazıçi Üniversitesi Mezunlar Derneğinin (BÜMED) Toronto’daki temsilcisidir.

Rüçhan Akkök

Rüçhan is responsible for the overall management of the activities and events, communication and coordination
with the volunteers of Turkish Society of Canada. She moved to Canada in 1994 with her family and is working
at Hoffmann-La Roche Ltd. as Sales Incentive Compensation Manager. Ruchan graduated from Bogazici University Faculty of Economics and Administrative Sciences. She is the Bogazici University Alumni Association representative in Toronto.
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V o lu m e 1 , Is s u e 3

Yönetim Kurulumuzla Tanıșalım / Let’s Meet with the Board of Directors

Semra Albayrak; Director
Semra Kanadaya Eylül 1999 da öğrenci olarak gelmiș ve öğrenciliği sırasında … çalıșmıștır. Halen Investors
Group da Financial Planner olarak çalıșmaktadır. Türk toplumundaki gönüllü çalıșmalarına 2006 Çarassauğa
festivalinde bașlamıș ve derneğimizin kurucu üyeleri arasında yer almıștır. İș hayatı ve gönüllü çalıșmaları dıșında
spora olan ilgisinden dolayı onu birgün triathlon yarıșçısı olarak görürseniz hiç șașırmayın. Semra derneğe sunulan faaliyet önerilerini yönetim kurulu üyeleri ile değerlendirerek uygun bulunanların gerçekleșmesi için gereken
çalıșmaları yapmaktadır.
Semra is responsible to assess and approve all the proposed activities by discussing with two other activity
directors. Her first efforts in the community has started in 2006, by being a part of Carassauga Volunteer
Team. She came to Canada in September, 1999 and worked in the Hospitality industry while she was a student.
She is currently associated with Investors Group as a Financial Planner. Beside her business and the volunteer
activities, she is passionate about sports and would like to participate in a women’s triathlon in the near future.

Semra Albayrak

Yusuf Tokmakci; Director
1971 Ankara doğumlu, ODTÜ Elektrik Mühendisliği mezunu. İș hayatına Medikalsektörde bașlayıp, daha sonra
teknolojideki hareketlenme ile birlikte haberleșme sektörüne yöneldi. 2002 yılından bu yana Kanada'da
yașamakta olup, șu andaki iș hayatını IT alanında danıșman olarak sürdürmektedir. Evli ve bir çocuklu olan Yusuf,
isten, ailesinden ve komünite etkinliklerinden arta kalan ve uykusundan çaldığı zamanını çoğunlukla amatör
balıkçılıkla geçirmektedir. O günkü büyük balığın peşindeyken, güneşin Kanada golleri üzerinde doğusunu
seyretmekten hoșlanır. Derneğimiz dıșında South Peel Naturalist Club'in da üyesidir.
Born in Ankara in 1971. Graduated in 1992 as an Electrical Engineer from Middle East Technical University.
Started his career in the medical Sector ,and later on with the developments in technology, he moved to telecommunications. He has been living in Canada since 2002, and works as a consulatant in IT. Yusuf is married
and has one daughter. Most of the time he could spare from his work, family, community work and his sleep is
spent on fishing. He enjoys watching the sun rise over Canada's lakes in his pursuit of the great fishing experience. He is also a member of South Peel Naturalist Club.

Yusuf Tokmakci

Zekeriya Karadağ; Director
Matematik ve fen eğitimcisi olarak 1985'te bașladığı kariyerine 1998 yılında kurduğu șirketinde eğitim
yazılımları üreterek yeni bir yön vermiș ve Toronto Üniversitesi/OİȘE'den aldığı bursla çalışmalarına
akademik alanda devam edebilmek için 2005'te Kanada'ya gelmiștir. 2006 Carrassauğa Festivalinde Türk
pavyonunun olușturulmasında görev alan gönüllü ekibin içinde yer aldı. Genelde Matematik Eğitimi, özelde ise
Bilgisayar Destekli Matematik Eğitimi çalıșmalarından vakit buldukça gönüllü toplum çalıșmalarına devam
etmektedir. Halen yönetim kurulumuzun diğer derneklerle olan iletișimin koordinasyonundan sorumlu üyesi.
Zekeriya started his career as a Mathematics and Science teacher in 1985 and in 1998 started his own company. He started on a new path at the University of Toronto with the scholarship he received. He was responsible for helping launch the first ever participation of the Turkish Pavilion at the 2006 Carassauga Festival.
In his spare time, he participates in a variety of volunteer organizations. Zekeriya is a member of the board of
directors to this day.

Zekeriya Karadağ
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Beș Vakit üzerine
Esra Tokmakci

10 Haziran akșamı, Canadian

birșeyin olmamasını, filmin yine

Drakulayı hatırlatan, köy yașantısı

Turkish Film Society

aynı șekilde öylesine bitișini

ile hiç kafamda uyușmayan filmin

organizasyonu ile Balkan Filim

sevdim. Ömer’in babası ölmüș

müziğini.

Festivalinde gösterilen, Reha

müydü? Ne değișirdi ki?

Erdem’in Beș Vakit filmini
seyretmeye gittik. Filim bittiğinde
aceleyle geri dönmemiz

Köy erkeklerini.

gerektiğinden üzerinde düșünmeyi

Mesela, iki oğlunu sürekli

de erteledim, taki bu yazıyı
Yıldız uyurken

Peki neleri sevmemiștim?

yazmaya karar verdiğim güne
kadar.
Filimde neleri sevmiștim?
Filimdeki karakterlerden Yıldız’ı
sevdim. Yıldız, becerikli, yașıtlarına
göre olgun, sorumlulukları olan bir

azarlayan dedeyi.
İçinden sürekli bir at gibi

harmanlanıșı, filmin ağır temposu

için mi? yoksa kardeșini daha çok
sevdiğini düșünden mı öldürmek

Köyün doğasını sevdim,

içindeki fırtınalar ürkütmüș olmalı.

saklandıkları

Çanakkale’nın tanıdık doğasını.

Ömer oysa arkadașı Yakup’un

Sevdiğim ufukdaki deniz

yanında nasil da huzurlu.

manzarasını, kayaları, anneannemin

Köy öğretmenini sevmedim.

öfkeyi anlayamadığım Ömer’i.

Öğretmen uzaydan mı gelmiști?
Köy hayatındaki gerçeklerden,

Sanki filim çekiliyor diye yağmur

çevresindekilerin mutsuzluğundan

öyle güzel yağmıștı, hayvanlar filim

niçin haberi yoktu? Niçin dünyanın

için çiftleșmiști, çiçekler coșmuștu.

güneș etrafında dönüșü

Bana Boticelli resimlerini hatırlatan
sahneleri daha doğrusu fotoğraf
karelerini.
Bir sonraki ezanın, köyde yașama
bağlanıș, hayatın akıșı olușunu
sevdim. Ezanın sürekliliğini
farkında olmadıkları söz birliği
Filimden bir sahne

istediğini anlayamadığım, içindeki

Doğanın bize sunulușunu sevdim.

saklandıkları mekanları sevdim.

içinde sağlayan, köydeki imeceyi
sevdim.
Filim boyunca, alıștığımız
Holywood aksiyonları yerine hiç

istemediğim belki, insanların

Ömeri, babasını ağzını șapurdattığı

Nede olsa bir anneyim, çocukların

Sonra çocukların uyurken

Filim bittiğinde, düșünmek
mutsuzluğu, nesiller boyu köyden

uyurken

sevdim.”

koșturmacalarıma geri
dönmüștüm.

çıkmadan yașamın doğayla

koșacak olan.

iğde ağacının benzerini.

misafir olmuș, sonra anında kendi

Yakup’un babasını.

“Sonra çocukların

mekanları

bitmiști. İki saatliğine köy hayatına

kișneyen ama sesi hiç çıkmayan

kız çocuğu. Yıldız’dı belki ilerde
köyden çıkıp, hayallerinin peșine

Filim sevsemde sevmesemde

anlatılıyordu çocuklara? Acaba
öğretmen köyün dıșında ki bir
hayatı mı anlatıyordu bize? Genç,
sevecen, saf, güzel, idealist köy
öğretmeni.
Aslında filim karakterlerini
sevmem yada sevmemem,
yönetmenin, senrayonun değil,
benim kișiliğimin gereği. Galiba
yönetmen sorsa ne sevmedin diye.
Filmin müziğini derdim. Ay
sahneleri ile birlikte yükselen
tempoyu, korku filimlerinden

gibi geçen insan öyküleri,
memleket öyküleri. Gerçekten de
düșünmekle kaybedecek vakit
yoktu. İçinde yașadığımız doğayı
görmeden, duygularımızı su
yüzeyine çıkarmadan, bir gün ıșık
hızına erișmeyi umduğumuz șehir
hayatı bizi bekliyordu.
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Youth in our community : Jeyda Elsasser
•

Jeyda is currently in her second year of studying Radio and Television Broadcasting Arts at Ryerson University.

•
•

She is fluent in English, Turkish, German and French and was born in Toronto on August 25, 1988.
Jeyda spent the summer traveling extensively through Europe with her father who is of German descent.

Look out for Jeyda Elsasser to be an up and coming figure within the Broadcasting industry in Toronto and
beyond.

Jeyda Elsasser

Share with us

Serdar Yılgören’ in dergimize gönderdiği ve Türkiye’de çektiği bir
resim / A picture which was taken in Turkey and has been sent by
Serdar Yilgoren
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Blue Flag
The Blue Flag was born in France
in 1985 where the first French
coastal municipalities were
awarded the Blue Flag on the basis
of criteria covering sewage treatment and bathing water quality

Blue Flag

“Turkey's 235
beaches and 14
marinas and
Canada’s 9 beaches

1987 was the "European Year of
the Environment" and the European Commission was responsible
for developing the European
Community activities of that year.
The Foundation for Environmental
Education in Europe (FEEE) presented the concept of the Blue
Flag to the Commission, and it
was agreed to launch the Blue Flag
Program as one of several
"European Year of the Environment" activities in the Community.
The French concept of the Blue
Flag was developed on European
level to include other areas of
environmental management, such
as waste management and coastal
planning and protection. Besides
beaches marinas also became eligible for the Blue Flag. In 1987, 244
beaches and 208 marinas from 10
countries were awarded the Blue
Flag.

were awarded the
Blue Flag in June’
2007.”

Since 1987 the Programme has
year after year increased in numbers of Blue Flags. In 2001 FEE
decided to become a global organisation by changing the name
from FEEE to FEE (Foundation for
Environmental Education).
Several organisations and authorities outside Europe have made
applications to FEE, wishing for
co-operation on spreading the
Blue Flag Programme to nonEuropean countries. FEE has been
co-operating with UNEP and
WTO on extending the Programme to areas outside Europe.
The Programme today
In 2006 over 3200 beaches and
marinas were awarded the Blue
Flag.

36 countries are currently participating in the Blue Flag Program:
Bahamas, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Denmark,
Dominican Republic, England,
Wales and Northern Ireland, Estonia, Finland, France, Germany,
Greece, Iceland, Ireland, Italy,
Jamaica, Latvia, Lithuania, Montenegro, Morocco, the Netherlands,
New Zealand, Norway, Poland,
Portugal, Puerto Rico, Romania,
Scotland, Slovenia, South Africa,
Spain, Sweden and Turkey.
Brazil, Chile, and Russia are currently running the program in the
pilot phase.
The Blue Flag works towards sustainable development at beaches/
marinas through strict criteria
dealing with water quality, environmental education and information, environmental management,
and safety and other services.
The Blue Flags are given depending on cleanliness of the water,
environmental concerns, security,
safety and services at beaches and
marinas. The Blue Flag awards
were given for a period of one
year and applications are renewed
every year. Blue Flag beaches thus
mean a maritime or freshwater
recreational beach that has met
stringent quality standards during
the whole of the previous bathing
season.
FEE updates the information about
awarded sites each year on 5 June
for Europe, Canada, Morocco and
new countries nearby, and on 1
November for the Caribbean,
New Zealand, South Africa and
other new countries in the vicinity.
Turkey's 235 beaches and 14 marinas and Canada’s 9 beaches were
awarded the Blue Flag in June
‘2007. Turkey ranks fourth after
Spain with 499 Blue Flags, Greece
with 430 and France with 238 Blue
Flag for their beaches.

For more information about Blue
Flag:
http://www.blueflag.org/

Sharing through the TELVE
Turkish Society of Canada is a not-for-profit organization that aims to promote and participate in mainstream cultural, civic and social activities in visual arts, performing arts, literacy, music and culinary arts
with unique activities.
The Turkish Society of Canada takes an innovative, grassroots approach to socio-economic development
of the community that encourages new comers to socialize and integrate to the daily life. It supports community-based initiatives, collaboration with like-minded organizations and groups in four strategic areas:

5100 Erin Mills Parkway
P.O. BOX 53060
Mississauga, ON
L5M 5H7

•

Business and Community Development;

•

Skills Development;

•

Attracting and retaining youth;

•

Improving access and usage of the community resources.

E-mail: info@turkishcanada.org
Web: www.turkishcanada.org

Thank you for your support.
Latest member count is 145 !

Calendar of Events
September 21, 2007

Activities Start at Edenrose Public School

October 13, 2007

Lunch, Bayram Kutlamasi / Eid Celebration
Jerusalem Restaurant
4777 Leslie Street North York ON M2J 2K8
www.jerusalemrestaurant.ca
Time: 11:30 am– 3:00 pm
$17 / adult , $8 / children 10 and under
Please contact Aynur Ilkay at 416-962-9808 or send
an e-mail to info@turkishcanada.org for
reservations.

•

Volunteers for “TELVE”, please contact us at telve@turkishcanada.org

•

"Please consider the environment before printing the TELVE"

