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Summer Company
This is where the road to running
your own business begins! Why
work for someone else this sum-

Distributorships/commissioned

boss? If you’re a student, Summer

You are eligible for Summer Com-

the ground and a mentor to help

pany if you are:
Between 15 and 29 years old as of

you along the way. Who knows,

April 30th, 2009

maybe this could be the start of

Currently a student and are re-

something great! Why not do

turning to school in the fall

what you’re good at this summer?
Don’t wait – spaces are limited.

Proposing a new sole proprietorship or corporation in Ontario

Create your own summer job, get

that you plan to operate inde-

hands-on business training, and up

pendently from relatives

to $3,000 in awards!

30th, 2009”

Learn more and contact us
Eligibility

$3,000 to get your business off

years old as of April

Franchises

mer when you can be your own
Company’s offering you a shot at

“Between 15 and 29

How to apply

Prepared to make a commitment

If you're a student between 15 and

of at least 35 hours a week for a

29 years old, you can apply to

minimum of 8 weeks

Summer Company, a program
designed to help enterprising
young people start up and run
their own summer business.
If you are accepted into the program, you get:
Up to $1,500 to help with your
business start-up costs
An additional $1,500 in the fall
after you successfully complete
the Summer Company program
At least 12 hours of business
training to get you started

Not working for more than 12
hours at another job
A Canadian citizen or landed immigrant residing in Ontario
New to Summer Company - you
can't be a previous recipient of a
Summer Company award or have

sales organizations
Incorporated businesses for which
the applicant is not the majority
shareholder or not eligible for
Summer Company
Multi-level marketing organizations
Musical ventures such as bands,
DJs, dance-party events
1-900 businesses
Note: The Ministry may, at its sole
discretion, determine a particular
business is inappropriate for the
Summer Company Program.
How to apply
You must complete your application online; the program does not
accept paper applications. To get
started, download the guidelines,
available in PDF.
Read on to learn about:

an outstanding My Company loan

Application process

Computer access

Submitting your application

While it's not an eligibility require-

Application deadline

ment, you should also have regular
access to a computer with Inter-

What happens next

net connection. If you are ac-

Getting help with your application

An opportunity to meet every

cepted into the Summer Company

two weeks with a business men-

program, you will need to regu-

Application process

toring group

larly update your cash flow and

Summer Company is coordinated

business journal throughout the

application process works:

summer, and you need a com-

You check your eligibility online,

prise Centres and other program

puter to do this.

and if you're eligible you are taken

providers who provide training,

Ineligible businesses

to an Application Inquiry form

The following businesses are NOT

Fill out the form, then proceed to

through our Small Business Enter-

mentoring, and support for the
program.
Eligibility
Ineligible businesses

Here's an overview of how the

eligible:

select a program provider

Partnerships

A program provider is either a
Small Business Enterprise Centre
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Summer Company
quickly.

What happens next
You will hear from your program
provider either by phone or email
after your application inquiry is

provider or call the Employment

Contact your local program pro-

hotline at 1-800-387-5656, open

vider, or contact sum-

Monday through Friday 9am to

mer.company@ontario.ca or Toll-

5pm.

free: 1-800-387-5656

Learn more
To learn more about the program:

received. Feel free to contact the

Read Summer Company success

program provider at any time.

stories from previous years.

Cre-

ate your own summer job, get
hands-on business training, and up
to $3,000 in awards!

Look at the Yearbooks from preGetting help with your application
If you need help preparing your
application and business plan contact your local program provider.

vious summers.
Review the guidelines, available in
PDF. This publication includes the
guidelines and a sample cash flow.
This publication is available in PDF

If you are having technical difficul-

format and can be read by Adobe

ties send an e-mail to summer-

Acrobat®. If you do not have a

company-techsupport@ontario.ca

copy of Adobe Acrobat®, you

For all Summer Company related

may download a copy of Acro-

questions contact your program

bat® from the Adobe website.

Youth in our community: Elif Dincer
This month, please meet Elif Dincer! Elif is a 19 year old Youth in Our Community who is energetic, very
friendly and quite charismatic! Elif is currently a second year student at the University of Toronto, majoring in
Political Science. During her summer holidays, she works part-time for Lufthansa Airlines, doing check-ins. Elif
loves to travel, go to concerts and especially enjoys eating Turkish food! A hobby that many of us certainly
share!
Elif Dincer

This summer, if you're flying anywhere via Lufthansa, be sure to say "Merhaba" or "Guten Tag!"
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Kanada’da Yardımlașma
Selvihan B Balcıoğlu, Environmental Engineer, M.Sc.

Kanada’daki Türklerin özellikle yeni gelenlerin en büyük ihtiyacı yol gösterilmesi oluyor. İș bulma konusundaki
Türkiye’deki yardımlașmanın Kanada’da aranıp aranmaması gerektiği konusundaki tartıșmalar halen devam etmekte.
Herkesin hikayesi ayrı. Yepyeni bir ülkede, dil ve kültür farkının had safhada olduğu bir kıtada, aynı hassasiyeti,
kolaylığı beklemeli miyiz? Hem evet hem hayır. Evet; çünkü bu gibi yardımlar yeni bir ülkede tutunmayı kolaylaștirir, geçirilen zor evrelerin süresini kısaltir. Hayır; nedeni ise içinde bulunulan șartların anavatımızdakinden
çok farklı olmasıdır. Kișisel gözlemlerim ve deneyimlerin ișe, gizli bir sözcüğün önemini bir kere daha vurgulamaktadır: ‘Networking- iletișim ağı’
Herkesin sürekli bahsettiği ‘Canadian Experience’ aslında abartılacak bir konu olmamasına rağmen; ilk adımın
atılması çok uzun süreler alabilmektedir.
İlk deneyimler ise düşük maaşla çalışmaktan tutun da sınıf ayrımına kadar varabilmekte. Dolayışı ile
bahsettiğimiz yardımlașma daha bir önem kazanıyor.
Bu noktada aslında biraz da pembe, süslü Kanada paketinin Türkiye’den nasıl göründüğüne de değinmek yararlı
olabilir. Refah düzeyi ve yașam koșulları ülkemizin üzerinde; çok daha stabil ve kuralların uygulandığı bir ülke.
Yine de, açıklanmayan gerçekler de yok değil. Göçmenlerin yașadığı iș bulma güçlükleri, meslek dıșı çalıșmak
zorunda kalınıșı, ortalamaların altında maaș uygulamaları vs. bunlardan sadece birkaçı. Buraya gelinmeden önce,
bu gibi realitelerin bilinmesi; artı ve eksilerin düșünülerek gelinmesi gerektiği kanısındayım. Bu da nasıl olur,
kișisel araștırmaların yanısıra, aracı kurumların da bu konuda doğru bilgilendirme yapmaları ile sağlanır.
Kendi halkından insanların yardım ihtiyacını kullanan kișilerin ise Türk toplumu içinde barındırılmaması sanıyourm herkesin lehine olacaktir. Bu kategoriye, en çok Kanada’da ev arayan, barınak ihtiyacı olan kișilere ahırdan
bozma yerler öneren sözde ev sahipleri, kiralayıcıları girmekte. Șahsi deneyimlerin de, maddi kazanç için

öz-

haklara saygısızlığa varan davranıșlardan ibaret. Bu konuda buraya yeni gelen, yeni ev arayan herkesi çok çok
dikkatlı olmaya çağırıyorum. Denize düșüp yılana sarılınmaması en büyük temennimdir.
Sonuç olarak, elini eteğini Türk ortamlarından çekmiș, dağınık bir Kanadalı Türk grubu ile karșılașmaktayız.
Buradaki en büyük problem, kanımca budur.
Halen daha fazla aralıklarla görüștüğümüz çalıșan, genç Türk grubu ile bazı konularda adımlar atmaya karar verdik. Mesela resüme paylașımı, nasıl fark yaratabiliriz, iș bulurken neler anahtar rol oynayabilir ve birbirimize
nerelerde destek olabiliriz gibi.
Bu konudaki çalıșmalarımızı da yakında daha fazla insanla paylașmak istiyoruz.
Hepimiz elimizden gelen desteği gösterbilirsek, inanıyourm ki Türk toplumunun Kanada’nin politik ve sosyal
hayatındaki etkinliği daha fazla olacaktir.

“Herkesin sürekli
bahsettiği ‘Canadian
Experience’ aslında
abartılacak bir konu
olmamasına rağmen; ilk
adımın atılması çok
uzun süreler
alabilmektedir. “
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Yup’ik
Cihan Anamur
İnsanların çok eski zamanlardan beri buldukları ve kullandıkları en güzel şeylerden birisi hislerini ve
isteklerini ifade edebilmek yetisi. Onun için Dil o kadar önemli ve gerekli bir haberleșme aracı ki; biz bile bu yeni
topraklarda çok uzun zaman kalsak dahi kendi dilimizi kullanmaktan, onunla konușmaktan ve onunla yazmaktan
vazgeçemiyoruz ve her fırsatta ortaya döküyoruz aklımızdakileri bu dilin aracılığıyla.
Diller sanki farklı yerlerde ve farklı kurallara göre türemișler gibi görünüyor ama dikkatli bakıldığında,
incelendiğinde ve ișin içine girildiğinde, dillerin birbirleri ile ilișkileri olduğu, akraba oldukları, yakınlıkları ve
ortak kelimelere sahip oldukları görülüyor.
Kanada gibi çok dilli ve kültürlü bir ülkenin geniș düzlüklerinde ve kuzeydeki ulașılması güç yörelerinde farklı ve
eski insanlar var. Onların da dilleri çok özgün ve bilinmeye değer diller. Onun için biraz uğrașmak ve incelemek
istemiștim, bu uzak yerlerin, egzotik hayat tarzlarına sahip olan insanlarını. Biliyoruz ki, ilk gelenler, Kuzey
Amerika’nın yerlileri ve bu büyük kıtaya ilk yerleșenler Asya’nın içlerinden gelmișler. Böyle düșünenler çok fazla,
çok yoğun bir biçimde ifade edilen bir düșünce bu.
Türkçe ise bugün Almanya içlerinden, doğuya doğru gidildiğinde, bütün Asya’da konușulan bir dil. En uzak
köșelerinden bir tanesi ise Yakutistan. Doğu Sibirya’da ve kuzeyde bir bölge. Uzun zaman Sovyetlerin sınırları
içinde olduğu için ağır bir etki altında kalmıș. Yakutların Türkçeleri, Türkçenin uzak bölgelerdeki bir örneği.
Hiçbir Yakut ile tanıșmamıștım. Geçenlerde bir toplantıda, Rusya’dan geldiğini söyleyen, kısa boylu ve neredeyse

“Kanada’ya dünyanın
iki tarafından gelmiștik
ve garip olarak aynı
dili kullanıyorduk. “

güdük, kırmızı yüzlü ve çekik gözlü, siyah saçlı ve sevimli birisi gülümsüyordu. Onun Rusya’nın içlerinden, belki
de Türkçe konușan bölgelerinden geldiği o kadar açıktı ki: toplantıdan sonra yaklaștım, yanaștım. Konușmaya
bașladık bu sevimli insanla. Yakutistan’dan geldiğini söyledi. İstanbul’da da bulunmuș. Çok kısa bir süre sonra
beraberce saymaya bașladık: bir, iki, üç… ve diğerleri.
Kanada’ya dünyanın iki tarafından gelmiștik ve garip olarak aynı dili kullanıyorduk. Bu aslında büyük bir yaygınlıktı. Dilin çok geniș bir alanda konușulmasıydı. Benim için de hoș bir deneyim olmuștu.
Yakutistan’ın biraz daha doğusunda bulunan Çukçiler, kendi isimleriyle yarımadayı adlandırırlar. Çukçi Yarımadası. Burası, Sibirya’nın en doğu uçlarından birisidir ve diğer tarafa doğru uzanır sanki. Diğer tarafta ise Amerika
Birleșik Devletleri’nin en kuzeyde olan eyaleti Alaska yer alır. Arada bir de Saint Lawrence adası vardır. Aslında
bu ada iki küçük adadan olușan bir ikiz yapıdan ibarettir. İșin ilginç yanı bu iki adadan bir tanesinin Amerikalılara
ait, diğerinin ise Ruslara ait olmasıdır. Soğuk Savaș senelerinde bu adanın üzerinde insanların birbirlerine nasıl
baktıklarını, birbirlerini nasıl gözlediklerini hayal etmek zor değil.
Bu bölgede, Çukçi Yarımadası’ndaki köylerin bazılarında Yupik Dili konușulur. Bu dile Sibirya Yupik Dili denilir.
Sonra biraz daha doğuya gidilirse, Saint Lawrence Adası’nın üzerindeki yerli insanların da bu dili konuștukları
görülür. Daha da ilerleyerek, daha doğuya gidildiğinde, batıdaki dünyanın en batısına gelindiğinde, buradaki,
Alaska’daki kimi bölgelerde de Sibirya Yupik Dili’nin konușulduğu fark edilir.
Bugün, hem Amerikan tarafı, hem de Kanada Hükümeti burada var olan insanların kültürlerini ve dillerini korumalarına yardım etmekte. Onların kullandıkları dilleri okullarda öğretmeye çalıșmakta ve yazılı bir medya da
olușturulmasında yardımcı olmakta. Ancak bu dillerin bir özelliği var. Yupik Dili’nde bizim üçüncü tekil șahıs’ımız
var. Bu dilin bir tek “o”su var. Gender dediğimiz, kelimenin cinsiyeti yok. Sadece o… Onun için Alaska’da
yașamakta olan insanlar, bu bölgenin Eskimolarının çocuklarının İngilizce öğrenirken “he, she, it” ile sorunları
var. Bazen karıștırıyorlarmıș. Diğer taraftan bu dilin bütün kelimelerinin ekleri olabiliyor ve yeni kelimeler bu
eklerle üretilebiliyor. Ne kadar da bizim geniș bir bölge üzerinde kullanılmakta olan Türkçeye benziyor. Değil
mi?
Zamanla merakım biraz daha arttı ve sürekli bu konuyu kurcalamaya bașladım. Nihayetinde de bir sözlük bul-
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Yup’ik
dum. Internetten baktım, indirdim de galiba. Bu Yupikden İngilizceye çeviren sözlüktü. Küçük ve özet bir
sözlüktü.
Kelimeleri neredeyse teker, teker taradım. Sonunda iki küçük kelime çok dikkatimi çekti. Karșılarında aynen
șöyle yazıyordu;
Aana : mother
Aata : father
Sonra bu kelimelerin Athabasca Dillerinde olduğunu da öğrendim. Belki bașkaları vardır. Yupikin, Türkçenin
uzak bir kolu olan Tungistic Dillerden olduğu bilgisi de daha sonra geldi. Bütün bunlar, bu kadar uzak bir ülkede
benim için hoș bir sürpriz olmuștu. Artık biliyordum ki, yazdığım bu satırlar sadece uzakta kalan ve güzel bir
ülkenin Güzel Türkçesi değil, geniș bir alanda ve kıtalar așarak konușulan bir dil ailesinin önemli bir üyesine
aittir.

Jazz Kids
Turkish Society of Canada invites our kids to Jazz FM for a March Break event. The Turkish Society of Canada
and JAZZ FM91 have a special event coming up, just for you! Each month, JAZZ FM 91 has "Jazz Kids" an hour
long visit to the radio station in downtown Toronto and a very special Jazz concert, specifically geared for kids!
Jazz FM will be putting together a special performancethat will include some Turkish music in honour of our
group of Turkish Society of Canada.

Kids, come and enjoy the fun sounds of jazz at the JAZZ FM91 studios in Toronto! A live jazz band will be
here to perform, just for you! You'll learn some tips and fun facts about the instruments they use and get to
participate in the fun as you listen! Parents will also enjoy the event in the studio.
This event is open to all 7-12 yr olds in our community and their friends.
Date:

Wednesday ,March 18th, 2009

Time:

12.00 – 1.30 pm

Address:

Jazz FM
4 Pardee Avenue, Suite 100
Toronto, ON M6K 3H5
(Dufferin and King)

If interested, please email us directly at info@turkishcanada.org ( info at turkishcanada.org) to reserve your
spot. Please feel free to invite your friends and let them enjoy the Jazz Kids". Hurry, spots will fill quickly for
this very special March Break event.
Sincerely,
Turkish Society of Canada
www.turkishcanada.org
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Te l ve
Hayat nasıl planlanır? Haritası nasıl çıkartılır?
Mehmet Gok

Bana http://www.mehmetgok.info/blog/ destek mesajları gönderen herkese teșekkür etmek istiyorum. Yazılarım
biraz olsun faydalı olabildiyse ne mutlu.
Gelelim bugünkü yazımıza. Tatilimizi en ince ayrıntısına kadar planlıyoruz da hayatımızı planlarken neden ihmalci
davranıyoruz? Oysa biraz çabayla bize yol gösterecek Hayat Haritamızı çıkartmamız mümkün.
1. Pozisyonunuzu Belirleyin.
Her yolculuğun bir bașlangıcı ve bitiși vardır. Bașlangıcı ve sonu olmayan doğrultulara kısır döngü diyebiliriz.
Çoğu kimse Hayat Haritalarını çıkartmayı reddetikleri için kendilerini bu kısır döngünün içinde bulmaktadırlar.
Maalesef, insanların yüzde 97’si bu tuzağa yakalanmıșlardır. Kendilerinden öncekileri takip etmektedirler ve
‘Neredeyim? ve Nereye gidiyorum?’ sorularını sormak için hiçbir zaman durup düșünmemișlerdir.
Hiç kendinden geçen bir insan gördünüz mü? Ben birkaç kez gördüm. Ayıldıklarında ilk sordukları soruya dikkat
ettiniz mi peki? İstinasız șöyle diyeceklerdir:’Neredeyim ben?’
Bu olaylardan sonra bu önemli sorunun değerini daha iyi kavradım ve anladım ki bu önemli soruyu sormak her
yolculuktan önce gereklidir. Özellikle de söz konusu olan șey kendi hayatımızsa. Beynimizin ilk bilmek istediği
bilgi budur. Neredeyiz? Bu soru cevaplandırılmadan, beyin rahat etmeyecek dolayısıyla da fonksiyonuna devam

“Eyleme geçmek

edemeyecektir.

demek her hedefinize

2. Varacağınız Yeri Belirleyin.

birden saldırmak
demek değildir. “

‘Aklınız neyi kavrar ve inanırsa, onu bașaracaktır.’ Napellon Hill
Hayal gücünüzü düzenli olarak kullanmaya alıștırın kendinizi. Bir kas gibi gelișecektir. Olasıkları düșünen biri
olmalısınız. Alıșverișe giderken liste yapmadığınız zaman daha çok vakit ve para harcadığınıza dikkat ettiniz mi?
Hayat için de bu tecrübe geçerlidir. Düșlerinizin listesi bir alıșveriș listesi gibidir. Fiyatını ödemeye razı
olduğunuz herșeye sahip olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken șey oturup bu listeyi çıkartmak șimdi.
3. Hayat Haritanızı Çizin.
Yolunuzu planlamak anlamlı hedefler koymanızı gerektirecektir. HEDEF șu cümlenin kısaltması olarak da
düșünülebilir: ‘Harita Eğer Denenirse En Faydalıdır.’ Bunu hatırlayın. İnanıyorum ki, kișisel menkıbenizi bulmamıș
dahi olsanız, ulașmak istediğiniz önemli bir hedefiniz varsa; bu hayat hakkındaki kișisel modelinizde devrimsel bir
değișime yol açacaktır. Kısaca hayatınız kesinlikle daha anlamlı olacaktır. ‘Hedef Koyma’ konusuna bir bașka
yazımda ayrıntıları ile değineceğim.
4. Geniș Çapta Eyleme Geçin.
Servet, eyleme geçirilmiș bir fikirdir. Buradaki anahtar kelime ‘Eylem’. Birçok insan fikirlerini, düșlerini ve
planlarını mezara götürdüler. Bu sebepten, mezarlıklar dünyadaki en hüzünlü yerlerden biridir. Sadece kaybedilen hayatları değil, kaybedilen potansiyeli de simgelemektedirler. Bu yazıyı okuduğunuza göre, hayallerinizi
mezara götürmeyeceksiniz. Eyleme geçecek ve hayallerine inanan kimselerin herșeyi mümkün kılabildiğini
göstereceksiniz.
Eyleme geçmek demek her hedefinize birden saldırmak demek değildir. ‘Egzersiz alıșkanlığı için 4 basit adım’ adlı
yazımda bahsettiğim birinci adım olan ‘Yavaș Bașlayın.’ adımını uygulamalısınız. Kolay hedeflerinize öncelik vermelisiniz. Her gün küçük bir adım sizi varacağınız noktaya biraz daha yaklaștıracaktır.
5. Hayat Derslerinizi Kayıt Edin.
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Hayat nasıl planlanır? Haritası nasıl çıkartılır?
‘Eğer hayat yașanmaya değerse, kaydedilmeye de değerdir.’ Anthony Robbins
Ben de șöyle diyorum: ‘Eğer hayat yașanmaya değerse, düș kurmaya, planlamaya, eyleme ve kaydedilmeye de
değerdir.’ Henry Ford’un dediği gibi:’Her bașarısızlık yeniden daha akıllıca bașlamak için bir fırsattır.’
Bu kayıtları okumak ve incelemek, size kalıcı olan insanların risk alıp eyleme geçmekle bu iși bașarmıș olduklarını
hatırlatacaktır. Size öğrenilen değerli dersleri hatırlatacak ve aynı hataları tekrar etmemenizi sağlayacaktır.
Bu beș adımı uygularsanız, zamanla ‘Hayat Harita’nızın da șekillendiğini göreceksiniz. İyi çizimler.

Vergi Semineri
Turkish Society of Canada 15 Șubat Pazar günü, Northern District Library’de Sayın Jerry Copuroğlu’nun konușmacı olarak katıldığı “Gelir Vergisi” konulu bir seminer düzenledi. Seminere özellikle Kanada’ya yeni gelen
göçmenler, ilk kez vergi beyannamesi verecekler ve vergilendirme konusunda soruları olan toplum üyelerimiz
ilgi gösterdiler.

İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi mezunu olan Sayın Copuroğlu, Türkiye’de değişik şirketlerde
yönetici olarak çalıștıktan sonra 1985 yılında Kanada’ya gelmiș ve muhasebe alanında çalıșmaya bașlamıștır. 1990
yılından bu yana serbest olarak vergi planlaması, yönetim danıșmanlığı konularında faaliyet göstermektedir. Jerry
Copuroğlu 2000 yılından bu yana da Certified General Accountant (CGA) sertifikasına sahiptir.

Sayın Jerry Copuroğlu sunumunda, 2008 vergi beyannamesinde getirilen değișiklikler, șirket kurmanın vergi
açısından avantajları ve dezavantajları ve vergi denetimi konularına değindi. Toplantı boyunca birçok katılımcının
sorularına detayli yanıtlar veren Çopuroğlu ayrıca vergi konusunda aydınlatıcı olduğu kadar keyifli bir sunum
gerçekleștirdi.

Turkuaz TV tarafından da kaydedilen sunum geçtiğimiz hafta yayınlandı. Önümüzdeki günlerde ise bu bölüm
Turkuaz TV’nin www.turkuaz.tv web sayfasından izlenebilir. Toplantı sonunda tüm katılımcılar Sayın Jerry
Copuroğlu’na teșekkür ettiler ve bu toplantının gelecek yıl da tekrarlanmasını dernek yetkililerinden talep ettiler.

Biz de Türkish Society of Canada Yönetim Kurulu olarak, Sayın Jerry Copuroğlu’na toplantıya katılanlara, katkılarından dolayı Kanada Türk Toplum Merkezi’ne ve Turkuaz TV’ye teșekkür ediyoruz.

Jerry Copuroğlu’

Page 9

Te l ve
Yahoo Yazıșma Grubu
Değerli Turkish Society of Canada Üyeleri,
Yazıșmalarımızı daha etkin, hızlı ve sağlıklı biçimde yapabilmek için olușturduğumuz yahoogroup’a ( turkishsocietyofcanada)da üye olmanızı rica ediyoruz. Duyurularımız, bilgilendirme notlarımız, çeșitli formlarımız bu grup
altında izleneceği için üye olmanız bilgilere hızlı ve etkin biçimde ulașabilmeniz için büyük önem tașımaktadır.
Üye olmanız için turkishsocietyofcanada-subscribe@yahoogroups.com adresine email atmanız,yada http://
groups.yahoo.com/group/turkishsocietyofcanada sayfasında “Join This Group” komutunu tıklamanız ve yönergeleri izlemeniz yeterlidir. Yazıșma grubumuz yalnızca dernek üyelerine açıktır, bu gruba üye olmak için dernek
üyesi olmak gerekmektedir.
Üye olduktan sonra dilerseniz ayarlarınızı, “kișisel e-posta - individual email” “ günlük özet – daily diğest”, “özel
not – special notice” ya da “ e-posta istemiyorum – no email “ șeklinde değiștirebilirsiniz. Son alternatifi
seçerseniz, tüm mesajları yine grubun web sitesi üzerinden okuyabilirsiniz.
Grubumuzda özellikle
Çevrenizdeki haberleri duyurabilir;
Çeșitli konularda diğer üyelerden yardım yada bilgi talep edebilir;
Diğer üyelerimize bilgi aktarabilir;
Derneğimiz ile ilgili önerilerinizi, eleștirilerinizi yada beklediklerinizi yazabilirsiniz.
Grubumuzdaki yazıșmalar denetlenmemektedir,bu nedenle tüm üyelerimizin genel yazıșma kurallarına uymalarını, grup amaçları dıșında mesaj yollamamalarını ve yolladıkları mesajın altına “ad ve soyadlarını” belirtmelerini
beklemekteyiz.

Grubumuza Kanada ve özellikle Toronto civarında faaliyet gösteren diğer Türk örgütlerinin mesajları, derneğimiz adresine gönderildiği takdirde ,amaçlarımıza ve yazışma kurallarına uygun olmak kaydıyla
Dernek Yönetimi’nce bilgi amaçlı olarak aktarılmaktadır.Bu nedenle mesaj kalabalıklığından kaçınmak için Sizlerden aynı bilgiyi tekrar göndermemenizi rica ederiz. Bunun yanında çeșitli kaynaklardan alınan ancak “spam”
niteliği tașıyan mesajların gruba gönderilmesinden özellikle kaçınılmasını da ayrıca rica ederiz.

Gerek grup üyeliği, gerekse de ayarlarla ilgili herhangi bir sorunuz olursa, lütfen bizimle bağlantıya geçiniz. Mesajlarınızı info@turkishcanada.org adresine gönderebilirsiniz.

Eğer dernek üyesi değilseniz ve duyurularımızı yine de direk olarak bizden almak istiyorsanız lütfen turkishsocietyofcanada@yahoo.com adresine “Duyuru Grubu Üyeliği” bașlığı ile bir mesaj atınız.

Yazıșma grubumuzu daha etkin kullanalım, dayanıșmamızı arttıralım.
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Turkish Society of Canada “Membership Application Form”
Membership Category:
( ) Individual member:

$20 ( for one year starting signed date )

( ) Student / Senior (+ 65):

$10 ( f or one year starting signed date )

Member contact info:
Title: Mr. ( ) Mrs. ( )

Miss( )

Ms ( )

Name: ___________________________________

Last Name: ________________________

Occupation: _______________________________

Address: _________________________________

City: ______________

Postal code: _________Province: __________

Country: ____________

E-mail: ___________________________________ Phone: __________________________

Preferred type of contact: (please select one)

E-mail:_______ Phone: ________ Mail: _______

Referred by (if Applicable):____________________

We have activities for children and youth. Please provide information regarding your children (e.g. name, age):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Please fill in your information. Mail the completed and signed form with your cheque to the address at the bottom of the
page. Please make your cheque payable to: Turkish Society of Canada. Thank you!
Turkish Society of Canada, 5100 Erin Mills Parkway, PO Box 53060 Mississauga, ON L5M 5H7
Web: www.turkishcanada.org , E-Mail: info@turkishcanada.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

1.

Business and Community Development;

2.

Skills Development;

3.

Attracting and retaining youth;

4.

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 206 !

Calendar of Events
February 15th - Taxation Seminar
March 18th

- Jazz Kids

•

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

•

"Please consider the environment before printing the TELVE"

