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Fotoğraflar Kanada’ya Șahit…

Haber ve Fotoğraflar: Öktem Küstü

Turkish Society of Canada’nın 21 Şubat 2010 Pazar günü Toronto Northern District Kütüphanesi salonlarında
düzenlediği “Fotoğrafların Tanıklığında Kanada (Pictures Witness Canada)” adlı sunumun konuğu bu sefer
Sayın Varol Karslıoğlu idi.
Toplantının açılışını bir tanıtım konuşmasıyla Başkanımız Rüçhan Akkök yaptı. Konuklarımız arasında yeni
Toronto Başkonsolosumuz Sayın Levent Bilgen de vardı. Toplantıya her yaştan 70 kadar izleyici katıldı.
2005 Yılında ailesi ile birlikte Kanada’ya göçmen olarak gelen Varol Karslıoğlu, Kanada’yı yazılı tarihinin
başlangıcını oluşturan doğu kıyılarındaki tarihi bölgeleri gezerek tanımaya başlamış. Atlantik Okyanusu’nu
aşarak yeni dünyaya adım atan Fransızlar ile onları izleyen İrlandalılar ve İngilizler’in izini sürmüş. Yeni dünyanın yerlileri, öncüler ve daha sonra dalgalar halinde gelen diğer ulusların yaşantılarını, birbirleri ile olan
ilişkilerini bir tarihçi ve sosyolog titizliği ile incelemiş; onların çelişkileri, uzlaşmazlıkları, uzlaşmaları ile
bugünlere nasıl gelindiğini irdelemiş.
Varol Karslıoğlu gezdiği yerlerdeki kale, müze, liman, heykeller ile tarihi binaları görüntüleyerek bir arşiv oluşturmuş. Bu arşivine ait fotoğraf ve belgelerden film teknikleri kullanarak 70 dakikalık bir belgesel hazırlamış.
Arka planda titizlikle seçilmiş müzik ile birlikte izleyenlere görsel ve işitsel bir şölen sundu. Bu belgeselinde
kimi zaman siyasi olarak, kimi zaman mizahi olarak Kanada’nın kimliğini sorguladı.

Kanada;
Dünyanın en büyük ve en karmaşık sosyal kulübü müdür?
Gelecek nesiller için koruma altına alınmış bir toprak parçası mıdır?
Yarının çok-kültürlü, barışcıl toplumunun sınandığı bir sosyoloji laboratuarı mıdır?
Henüz oluşumu tamamlanmamış bir ulus mudur?
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Fotoğraflar Kanada’ya Șahit… (devamı)
Varol Karslıoğlu, “cevap belki de hepsi” diyor. Bunun bir proje olduğunu ve bundan sonra da Kanada’da Türk
kültürünün izlerini sürerek belgeselini genişletmeyi planlıyor.
İzleyicilerin pekçoğu toplantıdan sonra salonda kalarak ve daha sonra da Mandarin Restoran’da yenilen akşam
yemeğinde bu sorulara cevap aramayı sürdürdüler; bu arayış daha uzunca bir süre de devam edecek gibi
gözüküyor.

Bu sunum Turkish Canadian Cultural Association'ın katkılarıyla 15 Mart’ta Ottawa’da tekrarlanacak.

“Pictures Witness
Canada” sunumu
15 Mart’ta
Ottava’da
tekrarlanacak.

Our Guest this Month: Division Chief David Sheen of Toronto Fire Services
Our guest this month is David Sheen. He is the Division Chief, Staff
Services at the Toronto Fire Services (TFS).
Mr. Sheen answered the questions from Varol Karslioglu on behalf of
Telve and shed some light on different aspects of Toronto Fire Services,
which is crucially important.
You will be glad to notice how much organized effort TFS puts to clear the
“mines” in our everyday life.
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Interview with David Sheen of Toronto Fire Services

VK

VK: Mr. Sheen. Can you tell us first about your background and position in the Toronto Fire Services
(TFS)?
DS: I was hired by the Toronto Fire Department in 1991, after trying to get on for about four years. I was 27
years old at the time. I was fortunate and did my training as a recruit in Downtown Toronto, in the BathurstCollege Area. Upon completion of my training as a recruit, I was reassigned to the same hall on the aerial truck.
Very shortly after that, I was transferred to the pumper and I spent the first 12 years of my career serving the
citizens of this part of the city. Iwas fortunate to make use of some external development opportunities to
enhance my skills set, such as media relations leading me to the promotion as Public Information Officer, which
was the captain’s rank. I served as Public Information Officer for four years(until 2006). During this period, I
also competed for, and was successful in attaining my current position - the Division Chief, Staff Services. My
responsibilities include a number of sections:
Public Information and Media Communication Section, Recruitment and Community Outreach Section,.
Quartermaster (which includes also contract management and most of the supplies for firefighters and stations),
and the Health and Safety Section of the department.
VK: Can you explain TFS in a nutshell?
DS: Toronto Fire Services is the fifth largest fire department in North America and the largest one in Canada.
TFS was formed by the amalgamation of six previous departments being: Toronto, North York, Scarborough,

Toronto Fire

East York, York and Etobicoke. Namely, the amalgamated city of Toronto.

Services is the fifth

VK: What types of Services does the TFS provide?

largest fire

DS: The answer is complex. TFS is an all hazards service from public education to fire prevention, training, fire
fighting, all related HUSAR (heavy urban search and rescue), CBRNE (chemical, biological, radioactive,nuclear
and explosive), a wide range of services.

department in
North America and

VK: This question is about my personal and subjective observations. When we came to Canada in 2005,
we lived first in North York, on the 22nd floor of a high-rise building. I heard several signals everyday but
never saw flames rising from a house. Well considering that I had a very wide angle to observe the city,
can I relate this to a well-functioning early response system?
DS: The observation that you heard so many sirens but never saw flames is probably a good thing. You heard a
lot of sirens because you were so close to one of our busier halls. Probably to a large extent because of the
population density in the area. And of course, we never know when we hear sirens what the truck would be
responding to. Fifty-two per cent of our calls are medical in nature. As part of a tiered response system, we
respond with the other emergency services to certain calls to provide life-saving intervention. In some cases, the
alarm you heard could be related to a “perceived” emergency by somebody.
VK: In connection with what you have said, I have an extension to this question: What is the issue of false
alarms. How do you deal with that?
DS: There is a city by-law dealing with the false alarms. I cannot speak on all aspects of this, since this is a fireprevention question. But in general when false alarms can be attributed to a malfunction in equipment, and a
monthly threshold is exceeded, there is a charge associated with such false alarms. However, we treat each alarm
call with the same level of urgency. So, even if we know there has been a false alarm in this building earlier in
the day or earlier in the month, it does not change our response to that call.

the largest one in
Canada

Page 5

V o l um e 4 , I s s u e 2 1

Interview with David Sheen (cont’d)
A false alarm in this building earlier in the day or earlier in the month, does not change our response to that call.
VK: How many alarms in total do you receive per day?
DS: TFS averages approximately 400 incidents per day, which translates into roughly 800 vehicle runs.
VK: What is the most difficult job you could imagine in this department?
DS: When you are talking with regard to a personal difficulty, it would probably be dealing with senseless loss
of life. By this, I mean accidents and tragedies which could have been avoided. If you are talking with regards to
challenges as a department, referring also to your previous question: As the population rises and the city
develops vertically with increasing number of high-rise buildings, that is and becomes a challenge.

“The
concentration of
high-rise buildings
VK: And particularly the concentration of high-rise building in Downtown Toronto.
DS: Yes, that’s right.
VK: With regard to Sunrise Propane explosion in 2008, where you lost a very valuable colleague and also
a civilian died: How did you cope with this incident and handle the consequences?
DS: The most difficult aspect I had to deal with was talking to the media and announcing the death of our
colleauge. I thought, I could do it. But, when words started coming out, I felt it difficult.
VK: What is the approximate cost for training and equipment for a firefighter in 20 years of service?
DS: I can give you some insight for some of the related costs. Training a firefighter as a recruit costs about
$42, 000 for their 23 weeks of initial training. This includes both the initial training and equipment.Training is an
ongoing daily thing in the life of a firefighter. Everything from daily drills to computerized network training, as
well as trainings for succession planning and promotions. With regards to some of the costs, we would need to
include equipment and clothing which is replaced on a periodic basis.The bunker suits, we replace approximately
every five years. Generally, it also depends upon the level of the business of the station.We are replacing things
like firefighter boots every two to three years.There is a whole myriad of associated costs that have to be
factored in to that kind of calculation.
VK: What does a firetruck cost on the average?
DS: Certainly, I do not have an intimate knowledge of this. Another Division Chief is in charge of apparatus.
Therefore, all the figures are rough calculation on my head. For instance, I remember a figure around half a
million dollars for a pumper truck and somewhere around 850K for an aerial ladder truck. But there is a variety
of trucks with varying costs depending on their sophistication and the role they play.

especially in
Downtown
Toronto becomes a
challenge”
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Interview with David Sheen (cont’d)
VK: How many years on the average does a fireturck remain in service?
DS: We do everything we can to keep the equipment on the road as long as possible. In general, a truck spends
12 years as a frontline apparatus, then another three years as a reserve apparatus before it is retired from service.
VK: What was your most difficult and interesting day on the job, as far as you remember?
DS: I would definitely say on a personal level, my most difficult day was what I told you earlier regarding the
Sunrise Propane explosion. Actually, going in front of the media and making the announcement that we lost a
firefighter , because it struck me so profoundly. I have done many interviews, because this is a role I
occassionally play. I felt very strong with my abilities to conduct the interview. It wasn’t until the words started
coming out of my mouth that I realized the personal impact, it had on me.
With regards to an interesting day, every day is so interesting for TFS. Every day brings new and different
challenges. In a city of this size with its many world-class things we have whether it be public buildings like
subways, whether it be just the diverse population that we serve, all those things mean all kinds of challenges
and interesting opportunities for our service.
VK: How would you project Toronto Fire Services 20 years from now?
DS: That is a very interesting question. When you look at and then address so many aspects with regard to the
Service. Twenty years ago when I first got the job, firefighters didn’t have bunker suits to protect themselves,
and wearing their breathing apparatus to protect themselves from all the harmful toxins they ran into was not a
common thing. In twenty years,the whole indusrty has evolved in an incredible way, and I am not sure really
where this industry will go. There are companies out there who are, working day in and day out trying to find
better ways to protect firefighters.

“Loosing a
firefighter struck
me so profoundly.”

I would like to think that all our prevention efforts in terms of awareness for smoke alarms and carbon monoxide
detectors and certainly our push for mandatory residential sprinklers would have an incredible positive effect in
terms of serving to eliminate senseless tragedies. And as such I see a greatly increased role for the service in
terms of public education and in terms of fire prevention. The service will always continue to look at ways to
evolve our service the public to the best of our resources and abilities.
VK: Chief Sheen. On behalf of the Turkish Society of Canada and Telve, I thank you very much for your
valuable time and your explanations.

Mr.Sheen and Telve editor
Varol Karslioglu with the
legendary fire “truck” from
1848.
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Otello Operası ve Türk Bayrağı:
Kasıtlı olmayan ancak çirkin bir eylemin önlenmesi

Üyelerimizden Birol Uzunmehmetoğlu ve Deniz Küçükceylan’ın duyarlılıkları sayesinde 3 Şubat akşamı
Toronto'da Canadian Opera Company salonunda gösterilmeye başlanan Otello operasının bir sahnesinde yer alan
ve tamamen kasıtlı yapıldığı izlenimini veren çok çirkin bir eylemin tekrarlanmaması için hemen müdahale
edilmiştir.
Operanın birinci bölümünün başında görülen sahnede, Kıbrıs’a çıkan Venedik askerleri ellerinde eski bayrak
görünümü olsa dahi, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin 1936 yılında kabul edilen ölçülerinde, ay yıldızlı Türk
bayrağını parçalara ayırıp atıyorlardı. Operanın konusu 1400’lü yılların sonunda geçmesine, diğer kostüm ve
dekorların o döneme ait olmasına rağmen, sadece Türk bayrağı günümüzden alınmıştı.
Bayrağı kullanmaya karar verenler Galler operasından Paul Curran ve Paul Edwards. Kendileri o dönemi
tablolardan çok iyi incelediklerini ve "bazı kişilerin görüşlerine başvurduklarını” yazıyorlardı.
Kanada Türk Dernekleri Federasyonu, Turkish Society of Canada, diğer bazı gruplar ve toplum üyelerimizden
Opera Yönetimine hemen tepki mektupları gönderilmiş ve bu vesileyle hem Kanada Türk Toplumunun bu
konudaki hassasiyetleri net bir sekilde belirtilmiş hem de bu çirkin olayın tekrarlanması engellenerek, takibeden
günlerdeki performanslarda hiçbir ulusal işaret taşımayan, tamamen sembolik bir bayrak kullanılması
sağlanmıştır.
Turkish Society of Canada’dan gönderilen protesto mektubu ve aynı gün alınan cevap aşağıdadır:
February 5, 2010
Mr. Alexander Neef
General Director
Canadian Opera Company
Dear Mr. Neef,
With great sadness we learned that your “Otello” performance contained an act of disrespect that the Turkish
community in Canada cannot ignore. In the performance, the current national flag of Republic of Turkey,
featuring a white crescent and star on red background, is ripped apart as part of a celebration. Putting aside the
fact that Turks place a great amount of pride in their flag, we wish to provide you with some historical
perspective.
We have learned that the performance is supposed to cover an era of the early 15th century and include
references to the Ottoman Turks. At this point in history, the modern Turkish flag didn't even exist. Was this
simply a case of availability and the "easy way out"?
To provide further historical context, the colours of the Turkish flag represent the following:
- White - independence, peace and honesty
- Red - blood, hardiness, bravery, strength and valour
The flag, the fundamentals of which were laid down by Turkish Flag Law No. 2994 (enacted on May 29, 1936),
symbolizes many aspects of the Turkish War of Independence, which was fought between 1919 to 1923.
We kindly request a public apology to the Turkish Canadian community as well as an immediate end to what we
feel is an affront to Turkish people worldwide.
I look forward to your response.
Regards,
Ruchan Akkok, President
On behalf of Turkish Society of Canada Board of Directors

Üyelerimizden Birol
Uzunmehmetoğlu ve
Deniz
Küçükceylan’ın
duyarlılığı sayesinde
çirkin bir eylemin
önüne geçtik.
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Otello Operası ve Türk Bayrağı:
Dear Mr. Akkok,

Canadian Opera
Company Genel
Müdürü Alexander
Neef, TSC Bașkanı
Rüçhan Akkök’e
özür mesajı
gönderdi.

Thank you for your message.
As you know, Verdi’s Otello is based on Shakespeare’s play which was written at the turn of the 16th and 17th
century depicting fictional events taking place in Cyprus during the 15th century. Unfortunately and historically
incorrect, our production by Paul Curran and Paul Edwards used a flag at the beginning of the opera containing
symbols of the modern flag of the Turkish Republic.
However, this flag was never meant to represent the flag of the modern Turkish Republic itself.
It never was neither the Canadian Opera Company’s nor the directors’ intention to cause offence to the Turkish
people or any other community and we deeply appreciate your concerns about the national symbols used in our
production. Therefore, we will replace the flag in question by a flag that does not use any national symbols at all
as of the second performance of Otello today.
With best regards,
Alexander Neef
Alexander Neef
General Director
Canadian Opera Company
227 Front St. E. Toronto, ON M5A 1E8
E-mail: alexandern@coc.ca
Phone: 416-306-2314 Fax: 416-306-2346
coc.ca
fourseasonscentre.ca

Haiti Yardım Kampanyası ile ilgili Duyuru:
Kanada Turk Toplumunun Degerli Uyeleri,
Derneğimiz tarafından Haiti'ye yardım amacıyla düzenlenen bağış kampanyası sonucu toplanan 750$'a ilaveten
500$'da Turkish Society Of Canada olarak katkıda bulunarak, toplam 1,250$'lik meblağı 11 Şubat 2010 tarihinde
UNICEF'e devretmiş bulunuyoruz. Ayrıca, Kanada Hükümeti’nin 12 Ocak – 12 Şubat tarihleri arasında yapılan
bağış miktarlarına eş miktarda yardım etme kararı Unicef kurumuna yapılan bağışlar için de geçerli olduğundan
1,250$'lik toplam bağış miktarımız Kanada Hükümetinin bu desteğiyle ikiye katlanacaktır. Bağışta bulunan
herkese çok teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,

Turkish Society Of Canada
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Sayın Büyükelçimizin Halifax Ziyareti

Zeynel Bayındır (*)

Türkiye’nin Kanada Büyükelçisi Sayın Rafet Akgünay ve eşi Sayın Zeynep Akgünay Nova Scotia Türk Derneği’nin
davetlisi olarak 25 -28 Kasım 2009 tarihleri arasında Halifax’i ziyaret ettiler. Gayriresmi olarak gerçeklesen ziyaret,
bir Türk Büyükelçisi’nin Nova Scotia’ya yaptığı ilk ziyaret olması nedeniyle bölgede yaşayan Türkler açısından özel
bir önem ve anlam taşıdı.

İlk kez bir Türk
Büyükelçisi Nova
Scotia’yı ziyaret
etti.

Sayın Büyükelçimiz ziyareti sırasında Halifax Belediye Başkanı Sayın Peter Kelly, Halifax Liman Başkanlığı ve
Halifax Chronicle Herald gazetesi yetkilileriyle toplantılarda bulundu. Büyükelçimiz’in ziyareti, Nova Scotia’da
yaşayan Türk topluluğu mensupları ve Nova Scotia’da eğitim gören Türk öğrencilerinin soru, sorun ve dileklerinin
görüşüldüğü bir dizi toplantıyla devam etti. Sayın Akgünay, Nova Scotia Türk Derneği ve St. Mary’s Üniversitesi
Uluslararası Gelişim Bölümü’nün işbirliği ile düzenlenen; “Bugünün Türkiye’si: Gelişmeye İlişkin Sorunlardan
Gelişmeye İlişkin Yardım Sağlamaya” konulu seminerde konuşmacı olarak yer aldı. Akademik çevrelerin, Türk,
Kanadalı ve uluslararası öğrencilerin, kar amacı gütmeyen çesitli kuruluş ve kişilerin yoğun ilgisiyle karşılanan
seminerde Sayın Akgünay dinleyicilerin Türkiye ve bölge politikasına ilişkin sorularını yanıtladı.

St. Mary’s

Üniversitesi Başkanı Dr. J. Colin Dodds ve üniversite yetkilileriyle de görüşmede bulunan Sayın Akgünay, Halifax
Kulübü’nün sabah kahvaltısı programına da konuk olarak katıldı.
Sayın Rafet Akgünay ve Zeynep Akgünay, Nova Scotia Türk Derneği ve St. Mary’s Üniversitesi Türk Öğrenci
Derneği’nin ortaklaşa olarak 28 Kasım 2009 tarihinde Lord Nelson Oteli’nde düzenlediği Kurban Bayramı kutlama
resepsiyonu ve Türk Gecesi’ne onur konuğu olarak katıldılar.

Scotiabank Startright Programı’nın ana

sponsorluğunda organize edilen geceye Nova Scotia ve New Brunswick eyaletlerinde yaşayan Türk vatandaşları,
Kanada ve Kanada’da yaşayan diğer ülke vatandaşlarından oluşan 200 kişilik seçkin bir davetli topluluğu katıldı.
Türk Gecesi’ni onurlandıran davetliler arasında Nova Scotia

Hükümeti’nin Göçmenlik Bakanı Sayın Ramona

Jennex, Halifax Batı Bölgesi Milletvekili Sayın Geoff Regan, Nova Scotia Parlamentosu üyesi Sayın Kelly Regan,
Amerika Birleşik Devletleri Halifax Konsolosluğu’nun Siyaset ve Ekonomi Uzmanı Sayın Dale Crory, Atlantik Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu Direktörü Sayın Ron Heisler, Nova Scotia Göçmenlik Bürosu İcra Direktörü
Sayın Elizabeth Mills, Göçmen Yerleşim ve Entegrasyon Ofisi ISIS’i temsilen İnsan Kaynakları Müdürü Sayın Jan
Sheppard Kutcher yer aldılar.
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Sayın Büyükelçimizin Halifax Ziyareti (devamı)
Halifax’ta duygu
yüklü ve çoşku
dolu görüntüler
yaşandı

Derneğin davetlisi olarak Chester’dan gelen harp ve flüt sanatçılarının müziği eşliğinde başlayan Kurban Bayramı kutlama resepsiyonunu akşam yemeği izledi. Türk Gecesi, davetlilerin yemek salonuna geçmesinin ardından Türk ve Kanada Ulusal Marşları’nın okunması ile başladı. Akşam yemeği sırasında davetliler, Türkiyemiz’in tarihi ve kültürel miraslarından güzel görüntüleri içeren sinevizyon gösterisini balo odasına yerleştirilen
büyük ekranlardan izleme fırsatı buldular. Kurban Bayramı’na denk gelmesi dolayısıyla ayrı bir anlam kazanan
gece sırasında Sayın Büyükelçimiz Rafet Akgünay ve Nova Scotia Türk Derneği Başkanı Haluk Alemdar davetlilere hitaben birer konuşma yaptılar. Türk gençlerinin sergilediği Zeybek dansı ile başlayan gecenin eğlence
programı, usta yorumu ve güçlü sesi ile Türk Gecelerinin vazgeçilmez yıldızı Maral Perk ve ekibi Zingara ile
devam etti. Repertuarında bulunan Türkçe’den İngilizce’ye, Fransızca’dan İspanyolca’ya birbirinden güzel
şarkılarla çeşitli ulus ve kültürlerden 200 davetliyi çoşturan Maral tüm konuklara gerçek bir müzik şöleni yaşattı.
Dans pistinin neredeyse hiç boş kalmadığı, davetlilerin el ele vererek halaylar çektiği gece geç saatlere kadar
devam etti. Türk Gecesi Maral’in yorumladığı “Bir Başkadır Benim Memleketim” şarkısına Türk, Kanadalı ve
diğer ülke vatandaşlarının dostluk, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde ayakta kol kola salınarak eşlik ettikleri
duygu ve çoşku dolu görüntülerle tamamlandı.
(*) Nova Scotia Türk Derneği Sekreteri
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You are cordially invited to;
PICTURES WITNESS CANADA

TURKISH SOCIETY OF CANADA
Presents with the contribution of

TURKISH CANADIAN CULTURAL ASSOCIATION
Pictures Witness Canada
A photographic presentation by Varol Karslioglu (in English)
On : March 15th, 2010 (Monday) at 7:00PM
At : Library and Archives Canada
395 Wellington Street, Room A, Ottawa
(Reception to follow)

Is Canada :
- The biggest and most complicated social club of the planet?
- A piece of earth conserved for future generations?
- A sociological lab in which tomorrow’s multicultural, peaceful society is simulated and tested?
- A nation still in formation?
Maybe, the real answer is a composition of all. Or, you have a completely different idea.
Why are we here?
A giant invisible magnet called hope.
Why the world needs a Canada ?
Canada : the world’s lifeboat.
We invite you to think about these provoking questions in order to understand the identity, past, present and the future of our Canada
by attending Pictures Witness Canada.
This presentation is a subjective attempt to understand Canada by pictures taken in:
Toronto, Ottawa, Montreal, Owen Sound, Quebec, Kars, Hartland, Fredericton, Charlottetown, Mikouche, O’Leary, Cavendish, Halifax,
Peggy’s Cove, Lunenburg, St. John, Alma, Magog.
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Tașınıyor musunuz?

Jerry J. Copuroglu, TEP, CGA

“En sonunda istediğin oldu” dedi, telefonun ucundaki ses. İstanbul’dan bildiğim, tanıdığım ancak Kanada’ya
geldiğimizden beri ayda yılda bir görüşebildiğimiz arkadaşımdı. Neredeyse beraber büyümüş, gençlik yıllarımızın yarısını beraber geçirmiş ancak, Kanada’ya geldiğimizde o Windsor’a yerleşmiş, bense Toronto’yu kendime mekan seçmiştim..o yüzden ancak tatillerde beraber olabiliyorduk..
“Hayırdır” dedim..”Lotto’yu mu tutturdun?”..
“Nerede o günler” diye yanıtladı, “Sana söylemek istediğim başka birşey, hani hep şikayet ederdin ya, Kanada’daki tek arkadaşım var o da benden uzakta derdin. İstediğin oldu, işyerimden tayinim çıktı, Toronto
şubemize müdür olarak atandım. Bu ay gelip ev arayacağız, üç ay içinde de buradaki evimizi satıp, oraya
taşınmış oluruz.”
Haber gerçekten de sevindiriciydi. Ama hemen aklıma mesleğim geliverdi..aslında hiç yeri değildi ancak,
elimde değildi ne yapabilirdim..
“Hayırlı olsun, bu yıl vergi bildiriminde bulunurken, bir hayli vergi tasarrufunda bulunacaksın o zaman” dedim..
“Nereden de çıkarırsın şimdi, vergi bildirimini filan, ben ne diyorum, sen neden sözediyorsun” demez mi..İyi
arkadaş, has arkadaş ama vergiden hiç anlamaz bizimki..ama yine de her yıl formlarını kendi doldurmaya
çalışır..

Gerçekten bu
masrafları vergiden
düșebilir miyim?

“Bak” dedim “Sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Sen şimdi evi taşıyacaksın ya. Şimdiki oturduğun evinle, yeni
başlayacağın işin arasında 40km. veya daha fazla uzaklık var, haliyle taşınmayla ilgili bütün masraflarını,
yeni başladığın işinden elde edeceğin, gelirden düşebilir, böylece bir hayli tasarrufta bulunabilirsin.”
“Gerçekten mi?” dedi bizimki..birden dikkat kesilmişti..”Ne gibi masraflar düşebilirim? Bana kısaca bir anlatsana. Hem zaten uzun zamandır da konuşmamıştık seninle. Biraz da laflamış oluruz.”
‘Tabi” dedim “Ben de bir arasa da, akşam akşam vergi filan, biraz laflasak diyordum.”
Burada konuşma kısmını izin verirseniz biraz atlayıp kendisine neleri düşebileceğini söylediğimi
özetliyeyim:
Taşınma giderlerinin düşülebilmesi için en önemli koşul, her iki adresin de Kanada içinde olmasıdır. Bu
koşula tek istisna, eğer taşınan kişi yurt dışında calışan bir Kanada vergi mukellefinin, yeni taşındığı
adreste, yaşamak/ikamet etmek niyetiyle taşınıyor olmasıdır.
Taşınma giderleri olarak kabul edilebilecek giderler şunlardır:
Taşıma firmalarına ödenen ücretler ve ev eşyaları eğer bir depoda bir süre saklanmışsa bu depolara ödenen
kiralar,
Taşınan kişi ve ailesinin, taşınma sırasında, otomobil giderleri, yolda yenen yemek ve otel giderleri,
Eğer varsa, eski oturulan ev için ödenen kira iptal etme cezaları,
Emlakçılara ödenen komisyon, ilan ücretleri, avukat giderleri ve eski evin satılması için diğer giderler,
Yeni evin alımında ödenen, avukat ücretleri ve vergiler, evin transferinde ödenen harç vs. gibi giderler,
Eğer eski oturulan ev, hemen satılmamışsa, bu evin boş kaldığı sürece yapılan harcamalar maksimum $5,000’a
kadar,
Adres değişikligi nedeniyle zorunlu olarak ödenen, sürücü ve araç belgesi harçları, eski evin elektrik, doğal gaz,
su iptali için ödenen harçlar..

Yeni işyerinden elde edilecek geliri geçmemek şartıyla gider olarak indirilebilir..tabi
Dikkat edilecek diğer bir şart da, bu giderlerin işveren tarafından ödenmeme şartıdır.

“Ama” dedi arkadaşım “Sen şimdi moralimi bozdun”
“Hay allah. Ben de seni sevindireceğimi sanmıştım. Neden?” dedim..
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Tașınıyor musunuz? (devamı)
“Takvime bakar mısın?” dedi. “Bak bakalım, aylardan hangi aydayız”.
“Ekim” dedim “Ne olmuş yani”

Bak bakalım
aylardan hangi
aydayız?

“Ben dedi bütün harcamalarımı bu yıl içinde yapacağım, ancak yeni işime gelecek yıl başlayacağım ve bu yıl hiç
gelirim olmayacak. Yani bana yaramaz bu kanun.”
“İşte dedim, sana her zaman dediğim de burada kulağına küpe olsun. Eğer vergi bildirim formlarını bundan sonra, bir
bilene yaptırırsan, bir yığın para tasarrufunda bulunursun. Eger bu yıl kullanamayacaksan, bu giderleri ilerdeki
yıllara taşıyabilirsin.”
“Anladım” dedi bizimki. “Anlaşılan benim oraya taşınmam, sana yeni bir müşteri kazandıracak gibi.”
“Sen boşver simdi müşteriyi filan” dedim. Ne zaman geliyorsunuz ev bakmaya. Hem seni hem de çocukları özledik.
Şöyle bir oturup eski günleri yad ederiz.”

Mart ayındayız ve evet arkadaşım buraya taşındı. Bir hayli masrafı olmuş gelirken,
hepsinin de makbuzunu ve faturasını almış. 2009 yılı bildiriminde değil ama, gelecek
yıl bundan yararlanacağından, vergi bildirim formunu bu yıl yine kendi yapmak istedi.
“Olsun” dedim..”Bana müşteriden daha çok iyi bir dost gerekiyordu. Burada olmanız
yeter.”
Sizlerin de aklınızda bulunması açısından, bu ayki yazımda bundan söz etmenin yararlı olacağını düşündüm.
Umarım sizler evden taşınmadan, yetişmiştir.
Bol kazançlı, az vergili günler dileklerimle..
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Happy Motoring

Torkom Zabunian (*)

Sayın Telve Okurları ,
Günlük hayatımızın en mühim elemanlarından biri şüphesiz otomobildir.
Kanada ve ABD’nin coğrafi özellikleri olan, yaygın ve dağınık yerleşim nedeniyle, otomobil çok uzun bir
süredir bir lüks değil zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Dört teker, bir direksiyon, bir şanzıman, bir motoru, çelik, cam, plastik ve lastikten imal edilen bu aracın; bizi ve
sevdiklerimizi bir noktadan diğer bir noktaya, huzur ve emniyetle taşıması gerekir. Bu huzur ve emniyeti
sağlamak için onun bakıma ihtiyacı vardır ve bu bakımı sağlamak da bizim elimizde.
Geçmiş onyıllarda, teknolojik gelişmeler, modifikasyon ve devlet düzenlemeleri ile çelik, plastik ve lastiğin
yanında yüzde 20 ila 40 oranında elektronik parçalar ve çipler araçlarda kullanılmaya başladı.
21.asırda, bu oranın yüzde 50 ila 60’ı bulacağını tahmin edebiliriz.
Radyo, CD, MP3, DVD, Navigasyon,U connect gibi telekomünikasyon unsurları otomobilimizin hayatında da
artık çok önemli.
Yeni teknoloji, 21.asır yenilikleri, hersey güzel, vasıtalarımız bu yeniliklerle süslü.
Üreticilerin fabrika garantileri genellikle üç yıl veya 60bin km. Bu kapsam, şanzıman konusunda beş sene ve
100bin km’ye kadar genişliyor. Bazı markalarda ise 150bin km’ye ulaşıyor.

Aracınızı üreticinin

Garanti süreleri dolduğunda bizi ağır tamir masrafları mı bekliyor?

veri tabanına

Mevzumuz, yavaş yavaş vasıtamızın üretici garantisine (Manufacturers Warranty) doğru gidiyor. Bu çok mühim
mevzuya bir dokunalım:

kaydettirin ve

Marka ve model adı vermeden söyleyecek olursak; umumiyetle her vasıta,üç senelik veya 60bin km’lik, aracın
bütününü kapsayan “tampondan tampona (bumper to bumper)” dediğimiz (bazı kısıtlamalar olmak üzere)
kapsamlı garantiye sahiptir. Buna ilaveten beş sene veya 100bin km’lik motor ve şanzıman garantisi bunu
tamamlar ve bir muafiyet sınırı (deductible) yoktur.

garanti problemleri
yașamayın

Üç sene veya 60bin km’lik garantide fren balataları ve rotorlar yalnızca 20bin km veya bir sene garantilidir. Cam
silecekleri de aynı kısıtlamalara tabidir.
Arabanızla ilgili, bakım,yağ değiştirme ve garantiye dahil edilebilecek her işlemi markanın yetkili servisinde
yaptırmanızı tavsiye ederim.
Yetkili serviste yaptırdığınız tüm işlemler, arabanızın seri numarası ile birlikte servisin ve dolayısı ile üreticinin
veri tabanına kaydedilir. Böylece hem üreticinin bakım porgramını daha kolay takip edersiniz, hem de garanti
açısından bir problem yaşamamış olursunuz.
Bu oldukça geniş bir mevzu, Ancak bazı pratik noktaları bilmek lüzumlu ve faydalı.
Sayın TELVE okurları, otomobil mevzuu çok enteresan. Önümüzdeki sayılarda sizlerle birlikte, direksiyona
geçip İstanbul’da şöyle bir Boğaziçi’ne uzanırken, aynı zamanda; Leasing, servis, yedek parça, araç alımı, takas
gibi mevzulardan bahsetmek aynı zamanda senelerin bana verdiği tecrübelerimi sizinle paylaşmak beni mutlu
edecektir.

Tekrar bulusmak umuduyla...

Happy Motoring, neşeli ve sıhhatli direksiyonlar.

Torkom Zabunian
(*) Aurora Chrysler Inc.

Page 15

V o l um e 4 , I s s u e 2 1

Yolculuk

Cihan Anamur

Aşağıdaki kalabalıklara, ayağının altındaki insanlara, ona hayran ve ürkek gözlerle bakan suratlara, kadınlara,
çocuklara ve uzun elbiseleri ve çıplak gövdeleri ile dolaşanlara alışıktı. Bir gün hepsi birden geldiler. Ayağının
altında toplandılar, kendilerini belirgin bir biçimde gösterdiler. Sonra onu usuletle yatırdılar, sanki pamuklara
sardılar. Kucakladılar, arabalara bindirdiler, sarsmadan, örselemeden götürdüler. Sahildeki rıhtımda bulunan
geminin güvertesine yerleştirdiler. Bu yeni yerini hemen sevmişti. Tahta ve ahşap kokusu, geminin kendisi,
yelken bezlerinin kendini bırakmış salınan görüntüsü, gemiciler, emirler, bağırışlar, bütün bu karmaşanın içinde
kendisini gösteren düzen; bütün bunlar hep hoşuna gitmişti. Hiç gemiye binmemişti ki!.. Onun için güzel ve
rahat bir maceranın başladığını seziyordu. Zaten bu kalın tozlu ortamda, bu şehrin kendisinden ve bu kentin
sesinden sıkılmıştı. Çok gürültücüydü insanlar.

İşte böyle başladı
yolculuk. O
bilmediği
memleketlere onu
götürecek olan
seyahatin ilk anları
bunlardı.

Sonra sahildeki büyük kalabalık, onu uğurlamak için toplanmış insanlar, biraz da hüzünlü bir yüzle ona
baktılar. Palamarlar çözüldü. Tekne kendi hâlinde serbest kaldı. Rahat bir hareketle kendisini rıhtımdan kurtardı.
Sonra davullar vurmaya, düdükler ötmeye başladı ve kürekçilerin gövdelerinden tok ve derin bir nefes sesi geldi.
Hep birlikte asıldılar küreklere. Iskarmozdaki meşin kayış ile tahta garip bir gıcırtı ile birbirlerine sarıldılar.
Gemi yerinden kıpırdadı. Belki de kıpırdamadı. Ona öyle geldi. Sonra baktı, rıhtım yavaş ve kararlı bir biçimde
uzaklaşıyor kendisinden, insanların gözlerindeki ifade seçilemez hâle geliyor. Anladı ki gemi hareket etti. Sonra
kürekçilerden gelen ses, kalplerinin atışına uygun bir tempoya çıktı ve gemi daha anlaşılır ve biteviye bir tempo
ile ilerledi. Artık denizdeydiler ve gidiyorlardı. Davulun sesine uygun olarak kürekler denize giriyor, sonra
çıkıyor, çıkarken garip bir hareketle eğiliyordu. Gemi yürüyordu.
İşte böyle başladı yolculuk. O bilmediği memleketlere onu götürecek olan seyahatin ilk anları bunlardı. Kara
yavaş, yavaş uzaklaşırken, ileride kentin bittiği, evlerin tükendiği, insanların azaldığı sahili görebildi. Orada artık
şehir yoktu. Sadece denize kadar gelen ve inen sarı ve kumlu bir düzlük vardı. Gerisinde ne olduğunu eski
günlerinden biliyordu. Nehir boyunca yapmış olduğu o çocukluk günlerindeki seyahatten hatırlıyordu. Doğduğu
yerleri bir daha görememiş, bütün hayatını neredeyse bu şehirde geçirmişti. Deniz derin ve lacivertti. Onun
üzerinde ilerlerken, bir taraftan da kırıtan, olduğu yerde düz durmayan geminin ve teknenin üzerinde neşeli bir
geziye çıktığını düşünüyordu.
Denizin üzerindeki oynak dalgalar, teknenin karinasını okşadıkça, ona dokundukça tekne de sürekli olarak
hareket ediyor, yerinde duramıyordu. Böyle gittiler bir müddet. Alttaki dalgaların oynaklığı ve hareketi, geminin
sallanmasıyla hep beraberdiler. Sonunda gemi artık kontrolü ele aldı ve açılan yelkeni sonuna kadar gererek,
ıskotalardan sesler çıkartabilen rüzgar, kalın ve ağdalı esinti ile gemiyi bir anda sürüklediğini hissettirdi ve bu
sefer dalgaların üzerinde değil, onları yararak ve sağa, sola atarak ilerlemeye başladılar. Bu sefer hızlı bir gidişin
içindeydiler, hızlı bir tempoyu tutturmuşlardı.
İleride geminin sağ tarafında ve uzakta sahil denize doğru geliyor ve sarı, ama sapsarı bir çizgi ve bazen de bir
kütle hâlinde lacivertliklere gömülüyordu. Üzerinde ne bir hareket vardı, ne de bir canlıdan herhangi bir emare.
Çok uzun bir zaman boyunca böyle ölü doğanın sahil çizgisi eşlik etti onlara. Arka tarafın amansız bir kuruluk
ve biraz ilerisinin çöl olduğunun farkındaydı. Bu yolculuk hoşuna gitmişti. Olduğu yerden, yattığı yerden
bakarak ve neler olduğunu seyrederek, tekne ise dalgaların üzerinden sekerek gidiyorlardı. Sürekli olarak yol
alıyorlardı. Sonunda güneş sol taraflarında ve uzakta, denizin biraz üzerinde kendisini toplayarak ve ufacık bir
nokta hâline dönüşerek yok oldu; battı. Artık havada güneşten miras kalmış olan geçici bir aydınlık vardı.
Denizin sevimli veya güzel mavisi hemen yerini karanlıkların koyu lacivertine bırakmıştı. Bu kadar koyu bir
deniz sanki hiç görmemişti. Aslında denizin kendisini görmüş değildi ki!...
Sonra yavaş, yavaş çok iri bir elin döndürdüğü gök kubbe simsiyah olmaya başladı. Bu arada binlerce ışık
yanarak ve yukarıdaki fanusun dibinde kendisini göstererek, garip ve hoş bir gecenin habercisi olmuşlardı. Hiç
bu kadar karanlık bir gece yaşamamıştı ve denizin üzerini kaplayan karanlık kubbe, denizi, suyu daha da
karartmıştı. Arada yanan ışıklar, parlayan ışıklar, küçük yıldızlar ve milyonlarcasının göz kırpıştırdığı gök
cisimleri ile dolu olan üzerindeki kubbe dikkatini çok çekmişti. Orada, öylece yattığı yerde, her şeyden uzakta bu
göğe daldı, gitti.
Sabahın gürültüsü ile kendisine geldi. Koşuşturan ve kendilerini yeni doğan ve gelen güne hazırlayan
gemicilerin konuşmaları ile bu sefer teknenin sağ tarafında ve uzakta varlığını biraz sonra belli edecek olan
güneşin doğumuna hazırlandı. Gerçekten de artık karakteri değişmiş, kuruluğu ve yozluğu bırakmış, ağaçlarla ve
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Yolculuk (devamı)
bitkilerle bezenmiş olan karanın arka tarafından bir yerde, uzaktan o yine gelecekti. Bütün bu gördüğü hayatı
destekleyen ve neredeyse hayatın olmasını sağlayan oydu. Onun için gemicilerin bazıları ona tapardı.
Daha sonra güneş bütün beyazlığı ve parlaklığı ile kendisini gösterdi ve doğu ufkunda belirgileşti. Artık
gölgeler, uzun ve soluk görüntüler yerlerini yeni ve rahat bir günün bilinen ve tanınan aydınlığına bırakmıştı ve
bütün insanlar onu öyle kabul ettiklerinden rahatlamışlardı. Rüzgar bütün gece boyunca kendisini koyuvermiş,
bırakmıştı. Esmemişti öyle rahat bir biçimde ve içinden geldiğince. Şimdi ise sabahın ilk ışıkları ile birlikte tatlı
bir esinti, daha güçlü bir rüzgarın habercisi olmuştu. Gemi bu yeni esinti ile direğine asılan ve onu çeken
yelkenin peşine takılmıştı, sürüklenerek, dalgaların arasından geçerek yoluna devam ediyor ve hızla ilerliyordu.

Sonra denizin üzeri
karıștı. Neresi kara,
neresi ada, neresi
nehir ve deniz belli
olmaz bir karmașa
içine girildi.

Çok sonralarıydı. Neredeyse akşama doğru bir zamanda, ikindi demlerinde, ileride ve geminin neredeyse
burnunun baktığı yerde kara göründü. Yine de sağ tarafta onları takip eden, onlarla beraber ilerleyen ve giden
kara varlığını gösteriyor, onlarla birlikte geliyor ve gittikçe yükselen karakteriyle daha dağlık bir görüntü
veriyor, dağların üzerinde geniş ve yayvan ormanlar kendilerini belli ediyorlardı. Arada bir insanların yaptıkları
evler ve köyler vardı. Onları uzaktan seçebiliyor, en azından oralarda insan yapısı bir şeylerin olduğunu görüyor
ve biliyordu.
Sonra denizin üzeri karıştı. Neresi kara, neresi ada, neresi nehir ve deniz belli olmaz bir karmaşa içine girildi.
Kendince bir oyun başlattı. İleride gördüğü bir kara parçasının ne olduğuna karar veriyor, sonra yanından
geçerken bazen ne kadar yanıldığını, ana kara sandığı yerin küçük bir ada olduğunu, bazen de ada sandığı
kayaların büyük kara kütlesinin uzantısı olduğunu anlıyordu. Bu oyun böyle giderken, zaman zaman sahilde ve
iri kıyım dağların yamaçlarında oyuklar, bilerek, isteyerek açılmış evler ve sütunlar gördü. İnsanlar yoktu
oralarda ama bazı binaları kayaların içlerine oymuşlardı. Bazen de sahilde, denizle birlikte olan yerlerde insan
yapısı duvarlar ve surlar, bazen de binalar seçti. Yeni bir ülkenin serin havasında ilerleyerek ve sahili takip
ederek, günü geçirdiler.
Adalar, lacivert deniz, üzerindeki dalgalar, köpükler derken bir anda kendilerini bir akan nehrin üzerinde
buldular. Artık rüzgar onları terk etmek zorunda kaldı. Bu dar ve zor geçitte, bu nehirde ilerlemek için yine o
bağrından garip sesler çıkartan insanlara gerek vardı. Kürekçiler yaba gibi kalın elleri ile kürekleri
kavradıklarında davul tempoyu vurmaya, emirler gelmeye başlamıştı. Zorlukla aştılar bu kendilerine ve
gemilerine direnen, sürekli olarak akan ve akıntılar, girdaplarla dolu nehiri. Sahilde insanlar, yerleşimler
gördüler. Onlara hayretle bakan gözlerin önünden geçerek ilerlediler. Bu nehir daha sonra nehir olmaktan
vazgeçti ve sağdaki sahille, soldaki sahil birbirlerine küsmüş gibi hızla uzaklaştılar, aralandılar, açıldılar. Onlarsa
soldaki düz ve kendi hâlindeki toprakları takip ederek ilerlediler. Altlarındaki su daha mûnis ve yumuşak, daha
berrak ve yeşilimsi, mavimtrak idi.
Sonunda ileride gördükleri ile irkildi. Uzun duvarlar, surlar, bir kalenin burçları bakıyordu ona doğru. Geminin
burasından, güvertede yattığı yerden görmekte zorlanıyordu. Sonunda yaklaştılar. Şimdiye kadar gördüğü en
büyük ve görkemli kente yanaştılar. Rıhtımda yine insanlar toplanmıştı. Belli ki onu karşılamak için gelmişlerdi.
Gelenler, düzenli bir çalışma ile onu aldılar, kucakladılar, yukarıya, tepeye kadar çıkardılar. Ayaklarının altına
dört tane bronz top koydular, onu ayağa kaldırdılar. Şimdi daha rahat görebiliyordu nerede olduğunu. Uzaklarda,
Mayıs güneşinin altında pırıl, pırıl parlayan deniz karşı sahile kadar gidiyordu. Kayalar, karalar da vardı denizin
içinde ve kentin hemen dibinde. Onlar herhalde Adalardı. Sonra bu büyük kentin biraz ilerisinde dingin ve
olabildiğince sakin bir liman bütün gemileri içinde barındırıyordu. Limanın çıkışında ise ondan hınç alır gibi
yine huysuz ve azgın bir nehir geliyor, suları karıştırıyordu. Onu getirmişler, büyük bir alanın ortasına
yerleştirmişlerdi.
İnsanlar geldiler, ayaklarının dibinde toplandılar, hayran gözlerle ona baktılar. O hemen efendisinin mesajını
haykırdı. Neler yaptığını söyledi insanlara. Beyaz ve dökümlü elbiseli adamlar, kadınlar, arada çocuklar ne
dediğini hiç anlamadılar ama yine de ona saygıda kusur etmediler. Onu hep iyi tuttular ve hep sevdiler. Orada
olmasından çok hoşnuttular. Kısa bir zaman sonra çevresinde arabalar döndü, atlar yarıştı. Tribünlerde
bulunanlar olanca güçleri ile bağırdılar. O bütün bunlara şahit oldu. Yöneticilere kızanların bağırmalarını duydu.
Zaman geçti, insanlar çok çabuk yok oluyorlar, değişiyorlar, yerine yenileri geliyordu. Bir gün büyük
gürültülerin koptuğunu duydu. Şahî patlıyordu. Birileri kenti zorluyordu. İki aya yakın uğraştılar. Sonra yeni
gelenler ayağının altında toplandılar, ona saygı ve hayranlıkla baktılar. Kara gözleri ve kara sakallarının
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Yolculuk (devamı)
arkasında, büyük şapkalarının altında bu kentin eski insanlarından çok farklıydılar. Bu yeni gelenler kentin
yeni sahipleri olmalıydılar. Dilleri farklıydı. Yine de efendisinin mesajını ve yaptıklarını anlatmaya çalıştı.
Kimse anlamadı. Bilmedi. Ona meraklı gözlerle baktılar ve yerinden kıpırdatmadılar.

Zaman geçti,

Zaman geçti, insanlar değişti. Denizdeki gemiler bile yelkenlerinden arınarak yürümeye başladılar. Dumanlar
içinde yol aldılar. Onlara da efendisinin mesajını söylemeye çalıştı ama anlayan yoktu. İnsanların kılıkları,
kıyafetleri değişmişti. Yine ayağının altında toplandılar. Ona baktılar. Yine aralarındaki çekişmeler, kavgalar,
çekememezlikler, kıskançlıklar, siyasi tartışmalar değişmedi.

çabuk yok

Onu Yukarı Mısır’da kayalardan çıkarttıklarında hiç böyle bir hayatı olacağını düşünmemişti. Şimdi, bu kadar
sene sonra ve Akdeniz’in lacivertindeki o uzun seyahattin ardından bu yerleştirildiği meydanın ortasında,
Obelisk hâlâ II. Tutmossis’in yaptıklarını anlatmaya çalışır. Söylediklerini haykırır ama kimse anlamaz, ne
söylediğini bilmez, merak etmez.
Kanada’dan İstanbul’a gittiğinizde ve Sultanahmet Köftecisinde yemek yediğinizde, siz hiç merak ettiniz mi
biraz ilerideki Obelisk’in ne dediğini, üzerine neler yazdığını?.. Kahvenin telvesinde tabii ki İstanbul’u
hatırlatacak bir şeyler olacak. Bazen bir hoş lezzet, bazen de koca bir granit kütle bulunacak…

insanlar çok

oluyorlar,
değişiyorlar,
yerine yenileri
geliyordu.
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ASUMAN'CA LEZZETLER

www.arnavutcigeri.blogspot.com

Ev Yapımı Beyti Kebabı
Sevgili Telve okuyuculari,
Hani “hem göze hem mideye“ hitap eden yemekler vardır ya iste bu da onlardan biri. Simdi isterseniz önce
fotoğraflara bir göz atın, ondan sonra deneyip denememeye karar verin:))
Bu “ev usulü“ beyti kebabı oldu. Havalar biraz ısınınca beytiyi mangalda pişirip lavaş pidesine ya da tortilaya
sarıp “lokanta usulü" deneyeceğim birde.Sonuctan sizleri de haberdar ederim...
Sevgiler,
Asuman
Hamurun Malzemesi:

Hazırlanışı:





4 su bardağı un+ hamuru toparlamak ve tezgahta
yoğurmak icin biraz un

Bu fotoğraflar ve
tariften sonra bu
yemeği



1 su bardağı ılık su



1 su bardağı ılık süt



1 tatlı kaşığı instant maya (tepeleme)



2 yemek kaşığı sıvıyağ



1 yemek kaşığı toz şeker



1 tatlı kaşığı tuz

250-300 gr mozzarella veya taze kaşar:

Hamur için verilen malzemeleri (peynir hariç)
karıştırıp, kulak memesi yumuşaklığında ele
yapışmayan bir hamur yoğurun. Üzerini mutfak
havlusu ile örtüp, en az 1 saat (hamur iki katı olana
kadar) mayalanmaya bırakın.



Bu arada köftelik malzemeleri karıştırıp
köftenizi yoğurun, 4 eşit parçaya ayırın.



2 yemek kaşığı tereyağında rendelenmiş
domatesleri ve 1 tatlı kaşığı kırmızı tozbiberi hafif
sulu kalana kadar pişirip tuzunu ekleyin ve
kapağını kapatıp sıcak bekletin.



Mayalanmış olan hamurunuzu 4 eşit parçaya
ayırıp merdane ile 50 cm. çapında açın.

denemekten

·Köftenin Malzemesi:

kendinizi



1/2 kilo köftelik kuzu kıyma veya dana kıyma da
olabilir (ben dana kullandım)

alamayacaksınız



1 tane kuru soğan



1 yumurtanın beyazı ( sarısı üzerine sürülecek)

 3’er santim eninde kesip, kıymalı yüzeyler
altta ve üstte kalacak şekilde yağlı kağıt serilmis
fırın tepsisine aralıklı yerleştirin.



1 diş sarımsak





2 dilim bayat ekmek içi veya galeta unu



Üzerine rendelenmiş olan peynirinizin 1/4 ünü
serpin, köftenin 1/4 ünü de uzunlamasına koyup
hamuru rulo şeklinde sarın.

Ilık fırında 15-20 dakika kadar tepsi
mayasının gelmesini bekleyin.



Deniz tuzu, karabiber

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp 350F/ 180C
fırında pişirin.

Sosu için:





2 yemek kaşığı tereyağ



2 -3 büyük boy domates rendesi



1 tatlı kaşığı kırmızı tozbiber



Deniz tuzu

Üzerine:



1 yumurtanın sarısı



Közlenmiş biber, domates ( yanına)



Sarmısaklı yoğurt

Sarımsaklı yoğurt ve domates sosu dökerek
servis yapın.
Afiyet olsun
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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):____________________

Signature: ________________

Date: ____/_____/______
D

M

Y

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

Volume 4, Issue 21

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 218 !

Calendar of Events
March 07, 2010

World Women’s Day Celebration

March 15, 2010

Pictures Witness Canada (Ottawa)



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



"Please consider the environment before printing the TELVE"

