
Summer is gone with the rain and public workers strike! 

Canada Day Celebration at Wild Wood Park 

This year, we celebrated Canada 

Day in a different location.  

The public workers strike in To-

ronto forced us to find an alterna-

tive; at the very last minute we 

moved the picnic from High Park , 

Toronto to Wild Wood Park, 

Mississauga.  

 

 

Although the weather forecast 

called for a wet day, It did not rain 

at all! We had  a sunny day and 

had a great time together . 

There were lots of positive feed-

back  about this park.  

 

 

 

Please tell us which location do 

you prefer for next years tradi-

tional Canada Day picnic.  

You can send e-mail to 

info@turkishanada.org 

Many happy returns Canada! 
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Gelin 20 Eylül Pazar Ramazan Bayramı’nin birinci günü öğle yemeğinde bayramımızı kutlayalım, sohbet edelim, 

hediye çekilisimiz ve sürprizlerimizle güzel bir gün geçirelim. 

Adres: Capitol Banquet Centre 

           6435 Dixie Road 

           Mississauga, ON L5T 1X4 

            (Dixie Road and Courtneypark Drive) 

            www.capitolbanquet.com 

Tarih                 : 20 Eylul 2009 Pazar 

Saat                 : 12.00 - 16.00 

Yemek Servisi   : Saat 13.00 – 14.30 arasidir. 

Menu : Rozbif veya Izgara Tavuk, Penne Makarna, Firinda Patates, Karisik  

           Sebze/Garnitur, Pilav, Salata, Turk Tatlilari, Cay/Kahve 

           Yemek sirasinda limitsiz alkolsuz icki servisi yapilacaktir. 

Ucret  : $ 40 Yetiskin 

            $ 35 Dernek Uyesi (Aidat Borcu Olmayan) ve 12-18 Yas arasi Genclerimiz 

$ 15 Cocuk (12 Yasa Kadar) 

2 Yas Alti Ucretsiz 

Yerimiz sınırlı olduğundan biletlerinizi tükenmeden almanızı özellikle tavsiye ederiz. Üye indirminden yararlan-

mak için bilet almadan önce dernek üyesi olabilir, üyeliğiniz sona erdiyse aidat borcunuzu ödeyerek üyeliğinizi 

yenileyebilirsiniz. 

Biletler Icin 

  

Aynur Ilkay                    416-962-9808 

Ruchan Akkok               905-826-7076 

Tuba Postaci                 416-551-1019     

Yusuf Tokmakci             905-820-3968 

Hasan Dincer                 905-785-2354 

Cihat Enbatan                416-464-1507 

Elif Karol                       416-992-0124 

Erdem Erinc                  647-403-4201 

 Bu etkinligimize sponsor olmak isterseniz , bize info@turkishcanada.org (info at turkishcanada.org) adresinden 

yada  905-826-7076 no’lu telefondan ulasabilirsiniz..        

Keyifli bir Ramazan ayi dilegimizle,  

  

Turkish Society of Canada tüm Toplum üyelerimizi Geleneksel Bayram Yemeği’ne davet ediyor.  
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It’s a chance to socialize with friends and family, enjoy delicious food, win amazing prizes and lots more sur-

prises too! 

Adress: Capitol Banquet Centre 

             6435 Dixie Road 

             Mississauga, ON L5T 1X4 

             (Dixie Road and Courtneypark Drive) 

            www.capitolbanquet.com 

Date                 : Sunday, September 20th, 2009 

Saat                 : 12.00 pm – 4.00 pm 

 Lunch will be served from 1.00 pm to 2.30 pm. 

 Menu : Roastbeef or Chicken, Penne Pasta, Roasted Potatoes, Mixed Vegetables,           

           Rice, Garden Salad, Turkish Desserts and Tea/Coffee 

           Unlimited free pop will be served during the lunch. 

  Cost:  : $ 40 Adults 

            $ 35 Turkish Society of Canada Members (In Good Standing) and Teenagers  

            between 12 and 18 years old 

$ 15 Kids (up to 12 yrs old) 

Kids under 2 are free. 

We have limited seating, so please contact us as soon as possible for your chance to join in the Bayram 

fun!  Also, to take advantage of our Membership discount, we would be happy to complete the membership 

process for you.. 

.For tickets, please contact: 

 Aynur Ilkay                    416-962-9808 

Ruchan Akkok               905-826-7076 

Tuba Postaci                 416-551-1019     

Yusuf Tokmakci             905-820-3968 

Hasan Dincer                 905-785-2354 

Cihat Enbatan                416-464-1507 

Elif Karol                       416-992-0124 

Erdem Erinc                  647-403-4201 

 If you would like to sponsor this event, please contact us at info@turkishcanada..org (info at turkish-

canada.org)or  905-826-7076 for more information.       

We wish you a happy Ramadan. 

The Turkish Society of Canada invites you to the 3rd Annual Bayram Luncheon!  
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1- Derneğiniz hangi tarihte, nasıl 

kuruldu?  Kuruluș gerekçeleri ve 

hedefleri nelerdir? 

“The Turkish Society of Nova 

Scotia – Nova Scotia Türk 

Dernegi” 28 Eylül 2007 tarihinde 

Halifax, Nova Scotia’da kuruldu.  

Derneğimiz Ayșe Dai-Gammon, 

Birhan Temel, Burcu Kaptan, Cem 

Yücel, Erhan Aydın, Güneș Kaya-

cık, M. Kubilay Gönül, Nurudil 

Temel, Özge Yeloğlu, Reha Kıralp 

ve Zeynel Bayındır’dan olușan 

onbir kișilik bir kurucular heyeti 

tarafından gercekleștirilen uzun ve 

özverili bir çalıșma sonucu, Nova 

Scotia’da giderek büyümekte olan 

Türk toplumunun ihtiyaçlarını 

karșılamak noktasından hareketle 

kuruldu. 

Derneğimizin ana kuruluș amaçları 

arasında Türk topluluğunun Nova 

Scotia’da mümkün olan en iyi șe-

kilde temsili amacıyla Kanada ve 

Türk halkları arasında karșılıklı 

ișbirliği ve etkileșime dayalı daha 

yakın ilișkilerin kurulmasi ve teș-

viki; Türk toplumunun tarihi, 

kültürel ve sosyal değerlerinin 

yașatılması, yeni nesillere aktarıl-

masi ve bölge içerișinde tanıtılmasi; 

Nova Scotia’da yașayan veya il-

eride yașayacak olan Türk toplumu 

mensupları arasındaki dayanıșma, 

birlik ve beraberliğin geliștirilmesi 

ve bölgemize yeni gelecek olan 

vatandașlarımızın uyum ve yer-

leșme süreçlerinde kendilerine 

yardımcı olunması ve dernek ama-

çlarının gerçekleștirilebilmesi için 

benzeri dernek ve kurulușlarla 

ișbirliği yapmak gibi hedefler yer 

almaktadır.  

2- Bugüne kadar yaptığınız çalıș-

malar hakkında bilgi verebilir mis-

iniz? 

Derneğimizin faaliyetleri arasında 

Nova Scotia’da 23 Nisan, 19 

Mayıs, 29 Ekim gibi ulusal bayram-

larımızı ve Șeker ve Kurban Bay-

ramı gibi dini bayramlarımızı Türk 

toplumu arasında kutlamak, Rama-

zan ayında iftar yemeği düzenle-

mek, sene içerisinde Türk ve Ka-

nada toplumu mensuplarının davet 

edildiği bir Türk gecesi düzenle-

mek, her sene yaz döneminde 

tekrar eden ve Nova Scotia’daki 

kültürel çeșitliliğin kutlandığı 
“Multicultural Festival”e Türk 

yemekleri, dansları ve kültürel 

ögelerinin tanıtıldığı masalar kura-

rak Türkiye’yi temsilen katılmak, 

Halifax Halk Kütüphanesi bün-

yesinde Türkçe bir kütüphanenin 

bașlatılması, her ayın ilk cumartesi 

günü Türk Film Günleri düzenlen-

mesi, Türk çocuklarına yönelik 

Türkçe konușma dersleri 

düzenlenmesi, gönüllü gençlerimiz-

den olușan bir Türk Halk oyunları 

ekibi kurulması, tavla turnuvaları 

düzenlenmesi, Dünya Kano Yarıș-

ması gibi bölgemizde düzenlenen 

uluslararası spor yarıșmalarında 

Türk milli takımına Türk toplumu 

olarak destek verilmesi gibi et-

kinlikler yer almaktadır.  Derne-
ğimiz Nova Scotia’ya yeni taşı-
nan vatandașlarımızla bağlantı 

kurup onlara uyum ve yerleșme 

süreçlerinde yardımcı olmak, Türk 

toplumu ve Türkiye’yi ilgilendiren 

konularda Nova Scotia’daki mer-

ciler nezdinde Türk toplumu ve 

çıkarlarını savunmak ve temsil 

etmek yönünde çalıșmalarda da 

bulunmaktadır.  Dernek ama-

çlarının gerçekleștirilebilmesi için 

derneğimiz ayrıca bölge içi ve 

dıșındaki diğer kuruluș ve dernek-

lerle iletișim ve ișbirliğini geliștir-

meye yönelik toplantı ve görüșme-

ler yürütmektedir.  

3- Derneğinizin șu anki Yönetimi 

kimlerden olușuyor, görev dağılımı 
nasıl? 

Derneğimizin 2009 – 2010 faaliyet 

dönemine ilișkin Yönetim Kurulu 

toplam 9 üyeden olușmaktadır.  

Yönetim Kurulu üyelerimiz ve 

üyeler arasındaki görev dağılımı 
așağıdaki șekildedir: 

Haluk Alemdar – Yönetim Kurulu 

Bașkanı 

Özge Yeloğlu – Yönetim Kurulu 

Bașkan Yardımcısı  

Zeynel Bayındır - Sekreter  

Mehmet İșkin - Sayman  

Ali Çinar - Yönetim Kurulu Üyesi  

Nurudil Temel - Yönetim Kurulu 

Üyesi ve Bir Önceki Dönem 

Dernek Bașkanı  

Ayșe Dai-Gammon - Yönetim 

Kurulu Üyesi 

Mert Öztürk - Yönetim Kurulu 

Üyesi  

Özgen Yıldırım - Yönetim Kurulu 

Üyesi 

4- Derneğinize kișisel olarak üye 

olunabiliyor mu, üyelik koșulları 

nelerdir? Derneğiniz hakkında bilgi 

almak isteyenler size nasıl ula-

șabilirler? 

Derneğimize bireysel ve kurumsal 

olarak üye olmak mümkün.  Birey-

sel üyelik için Kanada’da ikamet 

eden, Derneğin amaç ve hede-

flerini benimseyen ve Derneği 

desteklemek için  Dernek tüzüğü 

Derneklerimizi / Örgütlerimizi Tanıyalım: NOVA SCOTIA TÜRK DERNEĞİ  
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Sayın Büyükelçimiz Rafet 

Akgünay, Büyükelçimizin eși 

Sayın Zeynep Akgünay 

Büyükeçilik Birinci Müste-

șarı Sayın Yönet Tezel, 

Nova Scotia Türk Derneği 

Yönetim Kurulu üyelerin-

den Haluk Alemdar, Ali 

Çınar, Ayșe Dai-Gammon 

ve Mert Öztürk Ottawa'da 

Türk Büyükelçiliği'nde 

Dünya Kano Sampiyonasi'na 

katilmak uzere Halifax'a 

gelen Turk Kano Milli Taki-

mimiz ve Nova Scotia Turk 

Dernegi Baskani Haluk 

Alemdar ile birlikte 



ve ana sözleșmesi doğrultusunda 

belirlenen miktarda katkıda bulu-

nan 18 yașını geçmiș tüm bireyler 

bașvurabilir.  Kurumsal üyelik, 

bașvurusu Yönetim Kurulu tarafın-

dan kabul edilen tüzel kișiler, 

hususi örgüt veya iș ortaklıklarına 

açıktır. 

Derneğimizle ilgili olarak bilgi 

almak isteyenler derneğimizin 

www.halifaxturk.org adresindeki 

web sitesini ziyaret edebilir veya 

derneğimizin info@halifaxturk.org 

adresindeki elektronik postasına 

mesaj gönderebilirler. 

5- Önümüzdeki dönemde gerçek-

leștirmeyi planladiğınız etkinlikler 

hakkında bilgi verebilir misiniz? 

2009 sonbahar döneminde derne-
ğimiz Sayın Büyükelçimiz Rafet 

Akgünay ve Ottawa’daki Türk 

Büyükelçiliği mensuplarını Hali-

fax’da misafir etmek ve ziyaretleri 

sırasında bir dizi toplantı ve et-

kinlik düzenlemek üzere hazırlıklar 

yapmaktadır.  2009 – 2010 yılı 

faaliyetlerimiz kapsamında ayrıca, 

Halifax’daki sinema salonlarından 

birisiyle anlașarak hem Kanadalı, 

hem de Türk sinemaseverlere 

hitap etmek üzere İngilizce alt 

yazılı Türk Film Günleri düzenleme 

hazırlıkları içerisindeyiz.  Yaklaș-

makta olan Ramazan ayı dolayısıyla 

Türk toplumu mensuplarına yöne-

lik olarak bir iftar yemeği ve bila-

hare 29 Ekim bayramı kutlama 

töreni organizasyonu yakın gele-

cekte planladığımız diğer etkinlik-

ler arasında bulunmaktadır. 

6- Turkish Society of Canada 

üyelerine ve Telve okuyucularına 

bir mesajınız var mı? 

Kanada’da yașayan Türkler olarak 

karșılıklı dayanıșma bilinciyle 

Türkiye'yi ve Türk kültürünü Ka-

nada’da en iyi șekilde temsil 

ederek tanıtmak ve Türk toplu-

munun Kanada’daki ortak çıkar-

larını elbirliği ile korumak en 

büyük dileğimiz.  “The Turkish 

Society of Canada” üyelerine ve 

tüm Telve okurlarına Nova Sco-

tia’dan en içten sevgi ve selam-

larımızı gönderiyor, derneklerimiz 

arasında bașlattığımız ișbirliği ve 

dostluk ortamının gelișerek sür-

mesini diliyoruz.  Telve’nin Ağus-

tos ayı sayısını Nova Scotia Türk 

Derneği’ni tanıtmaya ayırdığınız 

için ayrıca çok teșekkür ediyoruz. 

daha önce kesișmemiști; onu Gobi 

ve Atacama bașarılarından  

sonra internette dolașan haberler-

den yeni yeni tanımaya bașlamıș-

tım. Göğsünde Türk bayrağı, kol-

unda Kanada bayrağıyla  

koștuğunu resimlerinde gör-

müștüm. Gene de seminere 

giderken onun burada büyümüș, 

aksansız İngilizce konușan ve  

Kanada'lılașmıș bir Türk olabile-

ceğini düșünüyordum. Bu yüzden 

de seminerin daha çok teknik 

konular üzerinde yoğunlașacağını,  
belki teknik olarak ilginç ama 

'kuru' kalabileceğini düșünmüștüm. 

Hele batıda yetișmiș biri olayın 

teknik taraflarını  

anlatip, 'söyle hazırlandim, șu ka-

dar saniyede bitirdim' vs gibi 

bilgiler ve sayılarla, hatta klișelerle 

Uluç Özgüven 

Geçtiğimiz Temmuz ayında ultra 

maraton koșucumuz Mehmet 

Danıș'ın semineri vardı. Kendisini 

sadece basında çıkan haberlerin-

den tanıyordum ama içimden bir 

ses bu semineri kaçırmamam 

gerektiğini söylüyordu. Bu kadar 

zor birșeyi bașarmıș birisiyle tan-
ışma ve onu dinleme fırsatı 
nereden bakarsanız bakın her 

zaman ele geçecek bir șey değildi. 
İnsan hergün böyle ilginç biriyle  
karșılașmaz diyerek, bırakın 

'ultra'sını herhangi bir maraton 

koșucusunun dahi anlatacağı çok 

ilginç șeyler vardır diye  

düșünerek gittim.  

  

10 küsur senedir Kanada'da yașıy-

orum fakat Mehmet'le yollarımız 

konușup, siz de yapabilirsiniz vs 

gibi sözü bitirirdi. Yanılmıștım.  

Seminerin bașında Mehmet, 

'Hayatınızdaki en mutlu 3 ani 

düșünün; bu bașarıları herhalde 

büyük sıkıntılardan, yorgunluklar-

dan, belirsizliklerden sonra elde 

etmiștiniz değilmi?' dedi. Aynen 

öyle olmuștu, geçmișimde kendi 

kendime yarattığım bir  

mücadeleyi ve bașarı anını hatır-

ladim. 1995 yılının 30 Ağustos 

günü Rotary Klübü'nun düzenle-

diğı Çanakkale Boğazı Yüzme  

Maratonuna, biraz düșündükten 

sonra ben bunu bașarırım diye, 

sadece bitirmek amacıyla katılmıș-

tım. Olayı duyduğumda önümde 4  

ay gibi bir süre vardı. Tanıdığım 

yüzücülere danıșarak bir beslenme 

rejimi hazırlamıș ve olimpik ha-

NOVA SCOTIA TÜRK DERNEĞİ  

Mehmet Danıș’ın bize öğrettikleri 
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Bu köșemizde her sayıda bir 

derneğimizi yada kurumu-

muzu tanıtıyoruz. Eğer tanı-

tımını istediğiniz kurum/ 

dernek varsa lütfen 

info@turkishcanada.org adre-

sine subject kısmına “ Dernek 

Tanıtımı“ yazarak bir mesaj 

atın. 

Bu köșe yalnzıca kar amacı 

gütmeyen (non-profit) organi-

zasyonlara açıktır. Kar amaçlı 

kuruluș lar kendi reklam ve 

tanıtımları için yine aynı 

adresten bize ulașabilirler. 

Turkish Society of Canada bu 

amaçla gönderilen yazıları 

düzeltme ve yayınlayıp/

yayınlamama hakkına sahip-

tir. 



vuzda bir iki ay antrenman  

yapmıștım. Gün gelince bayağı 
kalabalık bir grupla birlikte kendimi 

boğazın sularına bırakmıștım. 

Gerçek anı gelmiști ve  

ondan sonra yalnızdım. Amacım 

dereceye girmek değil, sadece 

bitirmekti. Gene de Önümde 

koskocaman bir 3.5 kilometre 

vardı ve  

boğazın o zaman bana uçsuz bu-

caksız gelen sularında kulaç atmak 

havuzda kulaç atmaya hiç benzemi-

yordu. Doğayla mücadele  

ediyordum, aynen Mehmet'in 

anlattığı gibi. Sonunda bașarmıștım 

ama epey yorgunluk, heyecan ve 

belirsizlik yașamıștım.  

Mehmet iki bölümlük seminerde 

her iki yarıșının da teknik yönü 

kadar olayın ruhundan, felsefesin-

den bahsetti. Böyle bir șeye  

insan neden kalkıșır konusuna 

gelince Mehmet sözü çok doğal 

bir șekilde yașam alıșkanlıklarımıza, 

içinde yașadığımız tüketim  

toplumuna, bunun insanları mutlu 

etmediğine ve sonucunda çevreye 

nasıl zarar verdiğimize getirdi. 

Kendisi hergün yaptığı  
șeylerin dıșında birșey yapmak ve 

bununla bir mesaj vermek is-

temiști. Düșüncelerinin ortalama 

vatandaștan çok değișik  

olduğunu anladım, bu çok hoșuma 

gitti. Kendim gibi düșünen birini 

bulmuștüm. Aynı zamanda bu giri-

șiminin United Way'e  

kazandırdığı $6,000'dan ve insanın 

yardım yapma psikolojisinden 

bahsetti. Ya suçluluk duygusuyla ya 

da böyle bir olayın  

parçası olduğunu düșünerek 

çoșkuyla, bu da çok ilginçti. 

Seminer benim gözümde tam 

yerini bulmuștu.  

  

Mehmet'in elde ettiği bașarıları 

hepimiz biliyoruz. Seminer 

kesinlikle bir motivasyon konuș-

ması değildi, bu yazıda da niyetim  

o değil. Ayrıca bu motivasyon, 'self

-help' konularının Kuzey Ameri-

ka'da büyük bir endüstri olduğu ve 

pazar olușturduğu malum.  

Gelișmiș toplumlarda insanların bu 

motivasyon ișlerine bu kadar 

önem vermelerini komik bulurum 

her zaman. Sadece seminerden  

aklımda kalan ve düșüncelerimle 

çok örtüșen birkaç noktadan 

bahsetmek istiyorum.   

*) Alıșkanlık çemberinizin dıșına 

çıkmaktan korkmayın.  

Hergün kalkıp aynı ise gidiyoruz, 

iyi kötü aynı șeyler oluyor, akșam 

eve geliyoruz, gene așağı yukarı 

zamanımız aynı geçiyor.  

Her hafta sonu, her ay, her yıl üç 

așağı beș yukarı belli bir çerçeve-

nin etrafında dönüp duruyoruz, 

ömür geçiyor. İște bu  

bizim 'comfort zone'umuz, yanı 

alıșkanlık çemberimiz. Bu 

çerçevede bizi rahatsız eden, sür-

priz olan pek bir șey yok. Ancak 

bu  

çemberin dıșına çıktığımız zaman 

gerçek anlamda birșeyler kazanıy-

oruz ve belki yașamımıza bir anlam 

katiyoruz.  

*) Aykırı olmaktan çekinmeyin. 

Bazen aykırı fikirler bașarıyı getiri-

yor.  

Seminerden sonra Mehmet'le 

konușurken Çanakkale Boğazı'nı 

geçișimden bahsettim, ilginç buldu. 

Yarıștan bir gün evvel yola  

çıktığımızda arabada annem soruy-

ordu; "Oğlum sen yüzücümüsün, 

hakikaten yüzecekmisin koca 

boğazı?"  

Aykırıydım iște, en azından dene-

miș olacaktım.  

*) Odaklanınca bașarı șansınızın 

arttığını göreceksiniz.  

Hedefiniz ne kadar büyük olursa 

olsun ona ulașmak onu kafanıza 

koymaktan, yani azmetmekten 

geçer. Hedefe tam kilitlenmek  

șart, aradaki zorlukları hedefin 

basamakları olarak görün.  

  

*) Birșeyi bașarmanın en zor kısmı 

bașlamaktır. Hedefinizin büyüklüğü 

karșısında cesaretinizi kaybedip 

birtürlü  

bașlayamıyorsanız küçük bir adımla 

bașlayın, unutmayın ki o küçük 

adımların birleșmesi sizi sonuca 

götürecek. 

  

*) Her büyük proje küçük ișlerden 

olușur, nasıl bașaracağım diye 

düșünmek yerine her günü, her 

saati en iyi șekilde  

bitirmeye çalıșın. Mehmet çölde 

250 km koștu ama bu kadar me-

safeyi nasıl kosarim diye düșün-

medi, sadece o günkü etabı en iyi 

zamanla bitirmeye odaklandı.  

  

Mehmet, 'Bu kadar zorlu bir 

yarıșın benim gibi normal birinin 

yapabileceği birșey olduğunu 

gösterdim' diyor. Mehmet, fizik 

olarak muhakkak ki normalin 

üstünde. Ama etrafınıza bakarsanız 

birçok kondüsyonu yerinde olan, 

hatta daha iyi olan insan vardır 

muhakkak. Bence onda normalin 

daha da üstünde olan, bașarma 

azmi. Önümüzde Mehmet'in Sahra 

Çölü yarısı var. 25 Ekim'deki bu 

yarıșta Mehmet'e bașarılar diliy-

orum.  

 

Mehmet Danıș’ın bize öğrettikleri 

“Mehmet sözü çok doğal 

bir șekilde yașam 

alıșkanlıklarımıza, içinde 

yașadığımız tüketim  

toplumuna, bunun 

insanları mutlu 

etmediğine ve sonucunda 

çevreye nasıl zarar 

verdiğimize getirdi.”  
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Mehmet Danıș 



www.arnavutcigeri.blogspot.com 

 

Telve'nin bu sayısında sizlerle dereotlu, zeytin ezmeli poğaca tarifimi paylașacağım. Așağıdaki ölçülerden, 20-25 

adet poğaca çıkıyor, isterseniz ölçüyü iki katına çıkarıp yarısını içi zeytin ezmeli, diğer yarısını da beyaz peynirli 

hazırlayabilirsiniz. Pișirdikten sonra, buzluk torbalarına koyup buzlukta da saklayabilirsiniz.  

 

 

Afiyet olsun, 

Asumanca Lezzetler 

HAZIRLANMASI: 

Süt șeker ve maya bir kapta eritilip 

10 dk. bekletilir. 

Üzerine, yumurta, yağ, dereotu, 

un ve tuz konup yumusak hamur 

yapılır. 

Ceviz büyüklüğünde parçalar avuç 

içinde açılıp, içine zeytin ezmesi 

konup yuvarlak kapatılır. 

Yağlı kağıt serilmis fırın tepsisine 

dizilip, üzerlerine yumurta sarısı, 

susam ve çörekotu konur. 180 C 

de, önceden ısıtılmıs fırında 

pișirilir. 

MALZEMELER 

1,5 su bardağı ılık süt 

1 tatlı kașığı toz maya 

1,5 çorba kașıği toz șeker 

1 yumurta 

1 su bardağı sıvı yağ 

Yarım demet dereotu 

1/2 tatlı kașığı tuz 

Zeytin ezmesi 

Aldığı kadar un 
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diğer ucundaki șahıs. Kendisini 

tanımıyordum ve beni tanıyanlar 

eve pek fazla iș konularını götür-

mek istemediğimi bilir ama ısrar 

edince, sanırım arkadașım evimin 

telefonunu vermek zorunda kalm-
ıştı. Sorun bir vergi sorunuydu 
ve bu kișinin ișyerine gelen vergi 

Jerry Copuroğlu (CGA) 

Telefon çaldığında daha yeni ak-

șam yemeğimi yemiș oturmuștum. 

Bir haftadır büyük bir heyecanla 

beklediğim dizi filmi seyredecek-

tim! “Adınızı müșterek bir dostu-

muzdan aldım dedi” telefonun 

denetçisi kiși bütün açıklamalara 

rağmen, birtakım giderleri kabul 

etmemiș ve üstüne üstlük de 

banka hesabına yatırılan satıșlardan 

dolayı olmayan bütün tutarları gelir 

olarak sayarak, yüklü bir tutar 

vergi çıkarmıștı. 

 

İtirazım Var 

Bu köșemizde Sayın Jerry Copuroğlu (CGA) vergi, muhasebe ve iș kurma ile ilgili genel bilgiler içeren yazı-
larını sürdürecektir. Özellikle ele alınmasını istediğiniz bir konu yada yanıtlanmasını istediğiniz bir soru varsa 
lütfen info@turkishcanada.org adresine subject kısmına “ Vergi Sorusu” yazarak bir mesaj atın. Elimizden 
geldiğince sorularınızın yanıtlarını Telve’nin bu köșesinde yayınlayacağız. Sorularınız için dilerseniz isim ve 
soyadı belirtebilir, dilerseniz bu kısmı boș bırakabilirsiniz. 



“Bu ișlerden anlayan birkaç dos-

tumla görüștüm, bunlarla uğrașıl-

maz sen en iyisi öde gitsin” dediler 

dedi telefondaki șahıs. ”Umarım 

siz bana yardımcı olabilirsiniz”. 

Aslında, niyetim filmi seyretmekti 

ancak, her meslek sahibinin 

müșterisinden duyduğu ve gerçek-

ten de kızdığı o sihirli “Arkadașım 

bu ișin uzmanı değil ama, bu ișin 

böyle yapılması gerektiğini 

söyledi” sözünü duyunca, birden 

kendimi düğmeye basılmıș gibi 

hissettim ve bu konuyla ilgilenmem 

gerektiğini düșünmeye bașladim. 

Kanada’daki yaklașık 20 yıllık me-

slek hayatımda gördüğüm ve bir 

türlü nedenini anlayamadığım du-

rum, herhangi bir vergi denetle-

mesi sonucunun vergi yükümlüleri 

tarafından vergi dairesi ile tartıșıl-

masının dahi çekinilmesi duru-

mudur.Yani kișiler sanki duruma 

itiraz edildiğinde, bașlarına daha 

büyük bir iș açılacağından korkar-

lar, fakat aslında denetleme 

așamasında, vergi denetimcisinin 

amacı henüz herșey son hesaplama 

așamasına gelmeden, vergi yüküm-

lüsü ile karșılıklı bir anlașma ortamı 

yaratmak, ve asgari müștereklerde 

birleșmektir. Bu görüșme 

yapılırken, kesinlikle bir kavga 

ortamı yaratılmamali, her iki taraf 

da karșılıklı saygı yoluyla iși ortak 

bir noktada bitirmelidir. 

Denetleme așamasında denetleyen 

kișiye yaratılacak her türlü zorluk, 

vergi yükümlüsüne misli misli geri 

dönecektir. Bunun birçok örneğini 

geçmiște, güçlük çıkarıldığında, 

günlerce ve hatta aylarca süren 

denetlemeler de gördüğüm gibi, 

müșterilerimin, denetçilere bana 

gelmelerini talep ederek, yarım 

günde bitirdiğimiz denetlemeler 

de gördüm. Unutmayalım ki 

denetlemeye gelen kișinin görevi 

gereken bilgileri toplamak ve 

șefine götürmektir.Kararı verecek 

olan kiși șefidir. Yükümlünün tek 

düșüneceği, denetleme ișinin bir 

an önce bitmesini sağlamak ve 

denetçiyi oradan istedikleri ile 

göndermektir. ”Evrakları kaybet-

tim” veya “Evraklar tașınırken 

kayboldu” yöntemleri hiçbir ise 

yaramayacağı gibi, aksine, olması 

gerekenden daha kötü bir sonuç 

bile doğurabilecektir. 

Varsayalım ki, herșey çok kötü 

gitti ve denetleyen kișiyle anla-

șamadınız, yapacağınız ilk șey, bu 

kișinin iși bitirmesini beklemek ve 

ayrılırken, kibarca șefinin adını 

istemektir. 

Vergi borcu çıkmadan, size bir 

denetleme raporu gelecek ve bu-

rada bulunan eksikler veya fazlalar 

size bildirilecektir. Bu raporu kar-

șılıklı görüșmek için size bir 30 gün 

süre verilecektir.Eğer denetleyen 

kișiyle bir sorununuz varsa, șefinin 

de hazır olduğu bir toplantı isteye-

bilir ve bu toplantıda, elinizdeki 

delilleri sunar, düzeltme talep 

edebilirsiniz. 

Bu toplantı sonucunda taraflar bir 

anlașma sağlayamazsa bundan 

sonra “(Re)assessment” dediğimiz 

sizden ek bir vergi talep eden 

mektup gelecektir. 

İşte bu aşamada, birçok kişi 
herșeyin bittiğini sanabilir ve 

evinde TV seyretmek için koltu-
ğunda oturan bir uzmanı telaşla 
arayabilir. Ama tabi ki biten hiçbir-

șey olmadığı gibi, iși bilen bir kiși 

için herșey aslında yeni bașlamak-

tadır. 

Vergi dairelerinde çoğunluğu eski 

denetçilerden olușan “Appeal 

Section” dediğimiz bir bölüm 

vardır. Bu bölümdekilerin görevi, 

bu gibi durumlarda, arabuluculuk 

yapmaktır. Bu kuruma bașvurmak 

için 90 gün bir süreniz vardır. Son 

zamanlarda bu itirazlar sanal or-

tamda bile yapılabilmektedir. Bu 

bașvuruda bulunması gereken 

bilgiler, adınız, soyadınız, itiraz 

edilen yıl ve itirazın esası belirtil-

melidir. Itiraz bașvurunuz ellerine 

geçer geçmez, dosyanızı elinde 

bulunduran kisi, size bir telefon 

ederek kendisini tanıtır ve belli bir 

süre içinde (genelde 15 gün) eliniz-

deki delilleri kendisine sunmanızı 

ister. 

Benim tavsiyem, elinizdeki de-

lillerin çok sağlam olması ve bu 

delillerin daha önceden tartsılma-

yan deliller olmasıdır. Yani “gelen 

denetleme memurunun, konușma 

șeklini beğenmedim” diye bir iti-

razda bulunamayız. Her ne kadar 

da bu deyim saçma görünüyorsa 

da bu gibi itirazlar gerçek hayatta 

olmaktadır. Bu așamada yapılacak 

bașka önemli bir davranıș da, 

“Appeal Officer” dan denetleme 

dosyasının bir kopyası ile alınan 

kararın vergi kanunun hangi mad-

desine dayanılarak alındığını iste-

mektir. Bu dosyayı istemekle, 

denetleyen kișinin ne gibi notlar 

aldığı, sizinle neler konuștuğu ve 

neden böyle bir karara varmıș 

olduğunu öğrenmiș olacaksınız.  

Eger bu kisi herhangi bir nedenle 

yanlis bir karara varmissa, bunun 

İtirazım Var 

“denetleme asamasinda, 

vergi denetimcisinin amaci 

henuz hersey son 

hesaplama asamasina 

gelmeden, vergi yukumlusu 

ile karsilikli bir anlasma 

ortami yaratmak, ve asgari 

mustereklerde birlesmektir” 
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yanlıș olduğunu ispatlamak bile 

durumu lehinize çevirecektir. 

Geçmiște, böyle bir durumda, 

notlarda küçük bir usul yanlısını 

yakalayip, talep edilen vergiyi 

olduğu gibi sıfırladığımız durumları 

hatırlıyorum. O yüzden bu önemli 

kısmın atlanılmaması önemlidir. 

Geçmișteki istastiki bilgiler gelecek 

için herhangi bir baz teșkil etmese 

de, yapılan itirazların ya tamamı 

veya bir kısmı bu așamada kabul 

edilmekte ve memnun edilebilir bir 

tablo ortaya çıkmaktadır. Dolayısı-

yla, arkadașların dedikleri gibi iti-

razda bulunmamak hiç de tavsiye 

edilecek bir davranıș biçimi 

değildir. Eğer itirazınıza 90 gün 

içinde bir çözüm bulunamazsa ve 

davanızda haklı olduğunuzu 

düșünüyorsanız yine de herșey 

bitmemiștir, Vergi mahkemesine 

temyiz için bașvurmak en doğal 

hakkınızdır. Görüldüğü üzere, 

vergi itirazları, haklı olduğunuzu 

düșündüğünüz sürece, hiç de ya-

bana atılacak bir konu 

değildir.Vergi denetçileri, iș yo-
ğunluğu ve bir an önce bitirmek 
kaygısıyla çok fazla hatalar yap-

makta ve yükümlüleri itiraz yoluna 

iterek asgari müștereklerde 

anlașma ortamı sağlamaktadırlar. 

Su anda duyuma göre vergi dairel-

erinin itiraz bölümü 7 ay geriden 

gelmekte olup, dosyalar yığılı dur-

maktadır. Hiçbir zaman o așamaya 

gelmenizi istemem ancak, 

geldiğinizde de ,kendiniz veya bir 

uzman aracılığıyla “İtirazım Var” 

demeyi unutmayın. 

Bu arada dizi ne mı oldu. Esim 

sonradan anlattı, itiraz sürecinin 

sonucu, kaçırdığım dizinin sonu-

cundan daha heyecanlı ve mem-

nuniyet vericiydi. 

 

faktörü azalmakta bu nedenle 

çocuğun boy uzamasını sağlayan 

eklem bölgeleri ve omuriliğe binen 

yük azalıp boy uzamasını daha 

kolay hale getirmektedir. Yüzme 

bireysel bir spor olarak algılan-

masına rağmen antrenmanlar grup 

halinde yapıldığı için ve yarıșma-

larda ortak hedeflere yönelindiği 

için takım olarak çalıșma 

konusunda da çocukların becer-

ilerini geliștirmektedir. Ayrıca 

günlük hayatta da kullanılan 

sorumluluk alma, organize olma, 

kendine güvenme gibi beceriler de 

karakterlerinin pozitif yönde geliș-

mesine olumlu etkiler yapmakta-

dır. Bütün bu özellikler çocuk-

larımızı bașarılı bir hayata hazır-

lamaktadır.   Çocuklarınızın yüzme 

ile ilgilenmesini istiyorsanız beledi-

yenizin spor komplekslerinde veya 

özel yüzme okullarında yüzme 

dersi aldırabilir, spor kom-

plekslerinin halk seanslarına gidip  

Aysegül Özgüven 

2008 olimpiyatlarında yüzmede 8 

altın madalya kazanan Michael 

Phelps uzun zamandır kıramadığı 
100 metre kelebek dünya re-

korunu 9 Temmuz 2009'da 50.22 

ile Indiana'da kırdı..   Oğlum 

yüzücü olduğu için yukardaki 

haberler beni çok ilgilendiriyor. 

Geçen sene olimpiyatlar sırasında 

Phelps'in sekiz madalya kazanma-

sını oğlumla nefesimizi tutarak 

seyrettik ve Türk yüzücülerinin 

neden bu seviyelere gelemediğini 

düșündük. 

  

Yüzme çocuklar için katkıları çok 

olan bir spor; çocukların küçük 

yașlardan itibaren kas ve iskelet 

yapılarını sağlıklı olarak geliștirdiği 

için çok küçük yașlarda bașlanabili-

yor. Yüzmenin boy uzamasına 

faydasının diğer sporlara göre 

daha fazla olduğu söylenmekte. 

Yüzme su içerisinde yatay pozi-

syonda yapıldığından yerçekimi  

 

çocuklarınızı yüzdürebilirsiniz. 

Ama onlar yüzme konusunu bir 

adım daha ileri götürmeyi düșünüp 

yarıșmak isterlerse așağıda lin-

klerini verdiğim Toronto ve 

civarındaki yüzme klüplerinden 

birine yazılabilirler.   Yüzme 

klüplerinde gruplar yaș ve yüzme 

seviyelerine göre farklılık göster-

mektedir. Performans öncesi 

grupta temel yüzme becerilerini ve 

yüzme tekniklerini geliștiren 

çocuklar klübün performans spor-

cusu adayı olup yaș ve becerilerine 

göre performans takımındaki bir 

grupta yüzmeye bașlamakta ve 

grubun faaliyet programına göre 

haftada 4-9 kere arasında 1.5 - 2 

saat süren çalıșmalara katılmakta-

dırlar. 

  

Sizlere fikir vermesi açısından 

klüplerin yıllık fiyatlarından bahsed-

eyim. Klüplerin yıllık aidatları 

çocuğun yüzdüğü gruba bağlı 

İtirazım Var 

Phelps fenomeni bu yaz da devam etti 
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olarak değișmekte ve yaklașık 

$1,000 - $4,000 arasında olmakta-

dır. Yüzme, malzemesi en az olan 

sporlardan birisidir, bu yüzden 

malzeme harcamanız fazla olmay-

acaktir.   Yüzme klüplerinin faali-

yetleri genelde veliler tarafından 

gönüllü katkılarla sürdürülmekte-

dir. Yıllık katılım paylarını düșük 

tutmak amacıyla klüpler kendi 

aralarında turnuvalar düzenleyip 

velileri turnuva sırasında gönüllü 

olarak yiyecek içecek görevlisi, 

havuz sorumlusu, kronometre 

hakemi, vb ișlerde çalıștırmaktadır-

lar. 

  

Velilerin en büyük sorumluluğu 

çocukları çalıșmalara ve turnu-

valara tașımak; çalıșmalar sabah 5'ten akșamüstü 6'ya kadar herhangi bir 

saatte olabilir, yarıșmalar ise bütün hafta sonu sürebilmektedir. 

  

Toronto ve civarındaki klüplerde bazı arkadașlarımızın çocukları perfor-

mans yüzücüsü olarak yüzmektedir. Umarım Türk gençlerinin bașarısı 

sadece Hidayet Türkoğlu'nun Raptors'da oynaması ile kalmaz ve bu 

klüplerde yüzen çocuklarımız da bizi bașarılı bir șekilde çeșitli yarıșma-

larda ve hatta olimpiyatlarda temsil ederler.    

Ajax Aquatic Club - http://www.ajaxswimming.ca/Default.aspx 

Cobra Swim Club - http://www.cobraswimclub.com/ 

Dolphins Swim Club - http://www.dolphinsswimclub.com 

Etobicoke Swim Club - http://www.eswim.ca/ 

Markham Aquatic Club - http://www.markhamaquaticclub.com/ 

Mississauga Aquatic Club - http://www.mississaugaswimming.com/ 

North York Aquatic Club - http://www.nyac.on.ca/ 

Oakville Aquatic Club - http://www.csca.org/oak 

Scarborough Swim Club - http://www.scarswimming.ca/ 

Toronto Swim Club - http://www.torontoswimclub.com/  

Phelps fenomeni bu yaz da devam etti 
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Turkish Society of Canada geleneksel hale getirmeye çalıștığı 1 Temmuz Kanada Günü pikniği etkinliklerine bu 

sene bir yenisini ekledi. Hem Kanada’nin 142. Kuruluș yılını kutlamak, hem de Kanada’ya her zamanki gibi biraz 

geç gelen yazı karșılamak amacıyla biraraya gelen 120 kadar toplum üyesi ve misafirleri güzel ve coșkulu bir gün 

geçirdiler. 

Pikniği düzenleyen Turkish Society of Canada yöneticilerinin önce Toronto ve civarında etkili olan belediye 

ișçilerinin grevi nedeniyle, daha sonra da 1 Temmuz’da havanın yağıșlı olacağı haberleriyle piknik tarihi yaklaș-

tıkça artan kaygıları her iki sorunun da olumlu bir șekilde sonuçlanmasıyla yerini coșkulu bir sevince bırakti. 

Önce Toronto șehrindeki hemen tüm park ve piknik alanlarının grev nedeniyle kullanıma kapalı olması sorunu 

pikniğin bu sene Mıssıssauga’da bulunan Wild Wood Park piknik alanına alınmasıyla çözümlendi. Daha sonra 

havanın kapalı ve yağıșlı olacağı endișesi de piknik günü umulanın aksine nefis bir hava ile karșılașınca kendiliğin-

den dağıldı. Havanın böylesine güzel ve güneșli olması güzel bir piknik olacağının ișaretlerini verir gibiydi. 

Yemyeșil bir parkta ve güzel bir piknik alanında sabah 10:00’dan itibaren toplanmaya bașlayan aileler günün iler-

leyen saatlerinde koyu bir sohbete dalarken çocuklar da çoktan yeșil alanda gönüllerince eğlenmeye ve oyna-

maya bașlamıșlardı. Piknik alanı Türk ve Kanada bayraklarıyla süslenmiști ve herkes güzel havanın da etkisiyle çok 

neșeliydi. Daha sonra acıkanlar Türk mutfağının en sevilen ürünlerinden döner kebap ve baklava ile açlıklarını 

giderdiler. 

Gruplar halinde devam eden sohbetler, birbirlerini uzun süredir göremeyen toplum üyelerinin hasret gidermesi 

ve kazanılan yeni dostluklarla devam etti. Çocukların da oyunlarından yorulmaları ve saatlerin de çabucak ilerle-

mesi sonucu bu sene 3. Defa düzenlenen bu pikniğin de sonuna gelindi. Toplu fotoğraf çekimi ve seneye tekrar 

toplanma temennileri ile yavaș yavaș piknik alanından ayrılan aileler güzel bir gün geçirmenin mutluluğu ile evler-

ine döndüler. 

Turkish Society of Canada, Kanada Gunu Piknigi’nin ardindan 

Cihat Enbatan 

Enbatan ailesi Kanada Günü 

Pikniğinde 
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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 

Turkish Society of Canada “Membership Application Form”  



Thank you for your support. 

Latest member count is 206 ! 

5100 Erin Mills Parkway 

P.O. BOX 53060 

Mississauga, ON 

L5M 5H7 

E-mail: info@turkishcanada.org 

Web:   www.turkishcanada.org 

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: 

1. Business and Community Development; 

2. Skills Development; 

3. Attracting and retaining youth;  

4. Improving access and usage of the community resources.  

  

September 20,  2009  Bayram Luncheon  

 

 

Calendar of Events 

Sharing through the TELVE 

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

• "Please consider the environment before printing the TELVE"  

 


