TURKISH SOCIETY OF CANADA TELVE VOLUME: 4 ISSUE 23 ! NİSAN APRIL 2010

TELVE

Bu Sayıda-In this issue
Editörden.......................S/P: 2
From the Editor

VOLUME: 4 ISSUE: 23
Sick Kids Hospital’de
23 Nisan Kutlaması

Kalplerinde ve Ellerinde
23 Nisan
April 23rd
in their hearts and hands

Tuba Postacı:...........................Sayfa: 3-7
Sahnede ve TV’de 23 Nisan
Varol Karslıoğlu.......................Sayfa:8-9
Duyurular...............................Sayfa:10-12
Interview: Ian Law
Varol Karslıoğlu....................Page:13-16
Bir İstanbullunun
Manhattan Gözlemleri
Can Kıraç..........................Sayfa: 17-18
Telvergi
Jerry Çopuroğlu................Sayfa:19-20
The Happiness; Reflections
on a Trip to India
Yusuf Tokmakçı...................Page: 21-28
Acı Kaybımız:
Dr. Atilla Turgay
Varol Karslıoğlu...................Sayfa: 29

Turkish Society of Canada’nın SickKids Hospital’da
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması
Turkish Society of Canada celebrates Children’s Day
at the SickKids Hospital

Asumanca Lezzetler
Asuman Dinçer.....................Sayfa: 30
Üyelik Formu.............S/P: 31
Membership Application Form

!

Etkinlikler Takvimi....S/P:
PAGE 132
Calender of Events

TURKISH SOCIETY OF CANADA TELVE VOLUME: 4 ISSUE 23 ! NİSAN APRIL 2010

Editörden: Katkılarınıza teşekkürler
Sayın Telve okuyucuları ve Kanada-Türk Toplumunun değerli üyeleri,
Hepimizin ve sürpriz konuklarımızın katkıları ile oluşan Telveʼnin yeni bir sayısında sizlerle buluşmaktan mutluyuz.
Yeni formatımızı beğeneceğinizi ve bu ayki Telveʼyi de ilgi ve keyifle okuyacağınızı umuyoruz.
Nisan ayı, özellikle 23 Nisan kutlamaları açısından yoğun ve bizleri mutlu eden bir dönem oldu. Yönetim
kurulumuz ve fedakar gönüllülerimizin katkıları ile, Turkish Society of Canada ve Kanadaʼdaki Türk toplumu, pek
çok etkinlik ile belki de tüm zamanların en aktif ve başarılı 23 Nisan kutlamalarını gerçekleştirdi.
Derneğimizin, SickKids Hospitalʼdaki çok farklı, duygu ve sevgi yüklü 23 Nisan kutlamasını Tuba Postacı kaleme
aldı.
Newtonbrook okulundaki 23 Nisan kutlaması ve Rogers TVʼdeki programlarımız ile ilgili yazımızı da takip eden
sayfalarda okuyabilirsiniz.
Kanadaʼnın en deneyimli sürücülerinden, ILR Car Control Schoolʼun baş eğitmeni Ian Law ile yaptığımız söyleşi;
araba kullanan herkesin ilgisini çekebilecek cevap ve yorumlar içeriyor.
Bu ayki sürpriz misafirimiz Can Kıraçʼı uzun uzun tanıtmaya gerek yok. Sayın Kıraçʼın, Türkiye Cumhuriyeti ve
sanayimizin bugünkü düzeyine gelmesinde öncü rol oynayan bir girişimci ve yönetici, ve Cumhuriyetimizin önemli
tanıklarından biri olduğunu söylemek yeterli. Yaşam dolu, aktif bir insan olan Sayın Kıraç, tedavi için geldiği dünya
şehri ve ʻbüyük elmaʼ New York izlenimlerini Telve için kaleme aldı. Keyifle okuyacağınıza ve yazının başındaki
sürprizden hoşlanacağınıza eminiz. Ben de bu değerli katkısından ötürü kendisine Yönetim Kurulumuz adına
teşekkür ediyorum.
Jerry Çopuroğluʼnun Telvergi köşesinde, bu ay da ilgiyle okuyacağınız bir yazı sizleri bekliyor.
Üyelerimizden Yusuf Tokmakçıʼnın Hindistan izlenimlerini kaleme aldığı ve güzel fotoğraflarla süslediği yazı da sizi
dünyanın bu ilginç köşesine taşıyacak.
Beklenmedik bir biçimde kaybettiğimiz Dr. Atilla Turgayʼın ölümü, Kanada Türk toplumu için çok acı bir sürpriz
oldu. Kendisini saygı ve rahmetle anıyor, ailesine başsağlığı diliyoruz.
Asumanca Lezzetler köşesi, bu sayıda da hayatınıza lezzet katmaya devam ediyor.
Telve ile keyifli zamanlar geçirmenizi diliyor ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyorum.
Varol Karslıoğlu-Editör
To our Readers in English,
Welcome to Telve. On behalf of the Board of Drirectors, I greet you and wish a pleasant time in our pages.
I invite you to read our interview with Ian Law, one of the most experienced drivers in Canada. His
answers about the cars we drive today, our roads and the challenges we face behind the steering wheel
will catch your attention.
Yusuf Tokmakçı, one of our founding members shared his impressions in India, accompanied by some
heart-warming pictures.
Sincerely,
Varol Karslioglu-Editor
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SICK KIDS HOSPITALʼDA FARKLI BİR 23 NİSAN
Turkish Society of Canadaʼnın Çocuklarla Bayram Etkinliği
Tuba Postacı

Turkish Society of Canada olarak SickKids Hastanesi ʻnde ikincisini gerçekleştirdiğimiz 23 Nisan Çocuk
Bayramı etkinliğimizi başarıyla tamamladık.
TC. Toronto Başkonsolosu Sayın Levent Bilgen ve eşi Ayşe Bilgenʼin de katıldığı etkinlikte hedefimiz;
milletçe kutladığımız çocuklarımızın bayramını Toronto SickKids Hastanesiʼndeki çocuklarla paylaşmak,
sevgimizle onlara güzel bir gün yaşatmaktı. Evnur Taranʼın önderliğinde gerçekleştirdiğimiz; Geleneksel
Kilim Dokuma etkinliğine her yaştan 22 çocuğun, ailelerinin ve bir o kadar da refakatçinin katılımı ve
yoğun ilgisiyle çok keyifli bir gün yaşandı. Evnur Taranʼın etkinlikle ilgili söylediği şu sözler günün anlam
ve önemini en güzel şekilde özetliyor: "El sanatları bir gurup tarafından hep birlikte uygulandığı
zaman bir dostluk ortamı yaratılıyor ve birlikte yapılan bu iş paylaşımı dostlukları pekiştiriyor,
ortak bir dil ortaya çıkıyor. SickKids'te gerçekleştirdiğimiz 23 Nisan Cocuk Bayramı etkinliği bir
gurup çalışmasının en iyi örneği oldu. Bu etkinliğimizi hazırlarken en büyük sorunumuz, bize
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gönüllü olarak katılmak isteyen arkadaşların sayısını hastanenin isteği üzerine limitli tutmak
zorunda kalışımız oldu. Hazırlıklar sırasında eşim Ahmet'in tahtaları yüklenip Orhan Danış'a
götürmesi, Orhan'ın gece gündüz demeden kesip,çakıp 70 tane kilim tezgahını hazırlaması,
Asuman Dinçer ve Asuman Pehlivan arkadaşların tezgahları hediye edeceğimiz torbaları teker
teker dikmeleri, Hülya Sayın'ın gönüllü arkadaşları Suzan Cengiz, Aytül İnal ve Derya Tunçbilekʼi
bir araya getirmesi, Süheyla Pakdilʼin beni de katın demesi, bu arada Tuba Postacı, Rüçhan
Akkök ve Nalan Gökgöz arkadaşların SickKids görevlileri ve bizler ile devamlı iletişimleri ve de
gönüllü arkadaşların akıl almayacak kadar kısa bir zamanda kilim dokumakta ustalaşmaları,
heyecanlarımızı, endişelerimizi, streslerimizi paylaşmamız bizi gurup olarak gerçekten
birbirimize çok yaklaştırdı. Etkinlik süresinde çocuklar ile birlikte dokurken aslında
dokuduğumuz sadece bir kilim değildi, dostluklarımızı sevgimizi ve çocukların sağlıkları için en
iyi dileklerimizi dokuduk.”

Gönüllü gurubundaki arkadaşlar etkinlik ile ilgili duygularını bizlerle şöyle paylaştılar:
Hülya: “Böylesine anlamlı bir gönül işinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Çocukların
nasıl bir durumda olacaklarını tasavvur edemememden kaynaklanan tedirginliğim etkinlik
başlayınca gönül rahatlığına dönüştü.Çocukların hevesli öğrenme istekleri, takımın uyumlu
çalışması, bir de bunlara Evnur Abla'nın ve Nalan Hanım'ın tatlı dili eklenince saatlerin nasıl
geçtiğini anlamadım. Bu çalışma sayesinde dünya tatlısı Süheyla Hanım'ı ve Tuba Hanımʼı
tanıma fırsatı buldum.”
Derya: “Dolu dolu bir gün geçirmiş olduk, her anı ile büyük bir haz duydum. 23 Nisan Çocuk
bayramında hastane ortamında bulunan çocuklar içinde bir farklılık yaratıldı. Oradaki çocuklar
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ve yakınları, hastanedeki bu olayın gerçekleşmesinde büyük rol oynayan Sn.Caron Irwin ve de
gönüllü çalışan ekibimiz günün sonunda bambaşka duygular ile ayrıldı. Çok güzel bir takım ruhu
ile organizasyon başından sonuna kadar başarı ile tamamlanmış oldu. Herkese çok teşekkür
ederim.”
Suzan: “Böyle anlamlı bir günde, böylesine anlamlı bir görevde üzerime düşeni yapabilmemin
sevincinin yanısıra, sizler gibi uyumlu, cici insanlarla calışmak benim için zevkti… O küçücük
yüzlerde bir parça tebessümün nedeni olabildiysem ne mutlu bana...”
Süheyla: “Bu güzel etkinlik bana çok değerli iki şey kazandırdı: Birincisi, çok sevdiğim,
sevmekten haz aldığım çocukları bir süre de olsa kaygılarından uzaklaştırdık , diğeri de sizler
gibi beraber çalışmaktan zevk alacağım bir gurup güzel arkadaşlar edindim, ne mutlu bana.”
Nalan: “Hospital for Sick Childrenʼda gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik derneğimiz için çok büyük
anlam taşıyordu. Amacımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi tüm Türk
çocukları için büyük anlam ve önem taşıyan bir günde hastanedeki çocuklara iki saat de olsa
çektikleri sıkıntıları unutturmak ve onlara günün çoşkusunu yansıtmaktı. Hastane ortamını evleri
bilen, çocuk olup da çocukluğunu tam yaşayamayan küçük kalplere gönüllü ablalarının el
emekleri göz nurları ile getirdikleri haz ve mutluluğun tarifi mümkün değildi. Ellerinde kilim
dokuma tezgahları ve renk renk yün yumakları ile odalarına dönen çocukların gözlerindeki ışıltı
gün için amacımıza ulaştığımızın göstergesi idi.
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Çocukların kilimleri ilerledikçe yüzlerinden aldıkları haz okunuyordu. Hele de etraflarında onlara
yardımcı olan ablalarının `harika gidiyorsun` gibi destek verici sözleriyle daha büyük bir azimle iplere
sarılıyorlardı. Ayrılık vakti gelen ve odalarına gitmek zorunda kalan çocuklardan bazılarının ʻyarın da
gelecek misinizʼ diye sormalarından etkinlikten büyük keyif aldıkları anlaşılıyordu. Etkinlik, iki saat gibi
bir zaman dilimiyle kısıtlı olduğu için kilimlerini dokumaya devam etmek üzere odalarına götürdüler,
bitirdiklerinde bunu hatıra olarak saklayacaklarını söylediler.
Bizleri izleyip kilimin nasıl dokunduğunu öğrenen hastane görevlileri, tedavileri nedeniyle aramıza
katılamayan çocuklara dokuma tezgahlarını ulaştırdılar.
Bu etkinliği gerçekleştiren Turkish Society of Canadaʼya teşekkür eden hastane görevlileri bu aktivitenin
çocuklarını içine aldığını, hem çok yaratıcı, hem çok rahatlatıcı, hem de çok eğlendirici olduğunu
belirttiler ve bu tür etkinliklerin tekrarlanmasını özellikle istediler. Aktivitenin hastane bölümündeki
organizasyondan sorumlu Caron Irwin günü şöyle özetledi: “Thank you for sharing last Friday with
the patients and families at SickKids. I know all the children loved learning a new skill and
making their very own Turkish Rug. Having events like yours donated to the patients and
families makes it possible for us to bring joy and comfort to the patients at SickKids. Your
enthusiasm and thoughtfulness helped us enhance the hospital environment for the patients
here at SickKids and enabled us to create opportunities for children to learn, grow and to be a
child. Thank you! ʻʼ

!
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Güzel çocukları bir süreliğine bile olsa günlük hayatın sıkıntılarından uzaklaştırabildiysek, ne mutlu
bizlere. Tüm çocukların 23 Nisan Bayramı kutlu olsun!

!
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EKRANLARDA VE SAHNEDE 23 NİSAN
Varol Karslıoğlu
Turkish Society of Canada olarak, 23 Nisanʼın anlam ve önemini, Kurtuluş Savaşımız, ulusal egemenlik
ve çocuk bayramını bu yıl Kanadalılara değişik platformlarda atlatma fırsatını elde ettik.

Yönetim Kurulu üyelerimizden Esra Tokmakçıʼnın girişim ve organizasyonu ile; Rogers TVʼde,
Mississauga ve Toronto için iki ayrı programa katılarak, 23 Nisanʼın Kanadaʼda daha iyi tanınması ve
kutlanması yolunda bir adım daha atmış olduk.
Dernek adına, Mississaugaʼdaki yayında Hasan Dinçer ve Varol Karslıoğlu, Torontoʼdaki programda ise
Esra Tokmakçı ve Hasan Dinçer konuk olarak yer aldılar.
Programlarda, 23 Nisanʼın öneminin yanısıra, Türk kültürü, mutfağı, kilim dokuma sanatı gibi pek çok
konuya değindik ve SickKids Hospitalʼdaki etkinliğimizi de duyurduk.

!
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25 Nisan Pazar günü ise North Yorkʼtaki Newtonbrook Okulunda Turkish Society of Canada ile birlikte
diğer Türk derneklerinin ortak organizasyonu şeklinde Türk, İran, Azerbeycan, Polonya, Arnavutluk,
Makedonya, Brezilya ve Hindistanʼdan da çocuk folklor ve dans ekipleri ve müzik gruplarının
katılımlarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ocuk Bayramı, uluslararası bir şenlik şeklinde kutlandı.
Şenlik sonunda bu organizasyonun, gelecek yıllardaki görkemli, uluslararası çocuk şenliklerinin
habercisi olduğunu düşündüm.

!
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TURKISH SOCIETY OF CANADA
Sunar
"Bilgilendirme Semineri - Harmonized Sales Tax (HST)"
Turkish Society Of Canada'nın Ontario'da yaşayan Türk Toplumunu çok yakıında uygulanmaya
başlayacak yeni vergilendirme sistemi hakkında bilgilendirmek amacıyla 15 Mayıs Cumartesi günü
düzenleyecegi, yer ve saat detayları aşağıda verilen "Harmonized Sales tax (HST)" konulu etkinlige
tüm toplum üyelerimizi bekliyoruz.
Sunumun İngilizce yapılacağı seminere giriş ücretsiz olup, etkinliğin sonunda katılımcılara içecek
ikramı yapılacaktır.
Yeni vergilendirme sisteminin kişiler ve kuruluşlar/işletmeler üzerinde nasıl bir etki yapacağı ve
uygulamaları konusunda bilgilerin paylaşılacağı seminere konuşmacı olarak:
Bob Delaney (MPP - Mississauga/ Streetsville) ve Eric Patonʼda (Pricewaterhouse Coopers LLP)
katılarak konuyla ilgili detaylı bilgi verecek ve yeni sisteme dair görüşlerini katılımcılara aktaracaklardır.
Semineri takiben 15 dakikalık soru cevap bölümü olacaktır.

Gün :

15 Mayıs 2010 -Cumartesi

Saat :

12:30pm - 2:00pm => Seminer
2:00pm - 2:40pm => İkramlar

Yer :

Vic Johnston Arena, 365 Church St., Mississauga (Streetsville) , L5M 2CN
(Go Bus ile gelecek olanlar “Streetsville” durağında ineceklerdir.)

Harita için Link : http://www.arenamap s.com/view_ arena.php?
sg=1&id=239&position=&sport=&arena_name=&city=&state=&zip=&country
Daha detaylı bilgi için ; info@turkishcanada. org e-mail adresine mesaj gönderebilir veya
Rüçhan Akkök'e 416-821-2411 ve Erdem Erinç'e 416-814-5708 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz.
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Turkish Society of Canada ve
Türk Toplum Merkezi birlikte sunar
TUĞBA KARADEMİR ve MEHMET DANIŞ ile
19 MAYIS Gençlik ve Spor Bayramı
Kutlaması
Türk Ulusu'nun bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, umutların yeniden yeşerdigi,
ulusal kurtuluş ateşinin yakıldığı, bağımsızlığa, Türk Gençliğiʼnin aydınlığa ve geleceğe olan inancının
sembolü; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Olimpiyat buz patencisi Tuğba
Karademir ve uluslararası maratoncu Mehmet Danış'ın katılacağı bir törenle 16 Mayıs Pazar günü
kutlayacağız.
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk,
onu yüceltecek ve devam ettirecek sizlersiniz" diyerek, büyük özverilerle kurulan Cumhuriyet'i aldığı
eğitim ve kültürle daha da yüceltme konusundaki dinamizmine güvendigi Türk Gençligi'ne emanet
etmiştir. Atamız'ın emaneti , Türk Ulusu'nun bağımsız ve özgür yaşama kararlılığının bir göstergesi olan
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramıʼnı

sizlerle,

yakınlarınızla ve Kanadaʼlı arkadaşlarınızla

kutlamak için aşağıda detayları belirtilen etkinliğimize sizleri de bekliyoruz. Etkinliğimiz ücretsiz olup,
katılımcılara ve konuklara yiyecek ve içecek ikramı yapılacaktır.
Tarih

:

Zaman :

16 Mayıs 2010 – Pazar
Sunum ve Sohbet 1:30 – 3:00 pm
Ailece Buz Pateni 3:00 – 4:00 pm (kask takmak mecburidir)*

Yer

:

Lakeshore Lions Arena (Mastercard Centre)

400 Kipling Ave. Etobicoke, ON M8V3L1

416-251-5219

Yol haritası için : http://www.arenamaps.com/arenas/5117.htm
İletişim ve bilgi için : info@turkishcanada.org veya info@turkishcommunitycentre.org
Rüçhan Akkök : (416) 821-2411
Nur Erkoç : (416) 235-1711
Hasan Dinçer : (905) 785-2354
* Buz pateni/hokeyi veya bisiklet kaskı olabilir

!

PAGE 11

TURKISH SOCIETY OF CANADA TELVE VOLUME: 4 ISSUE 23 ! NİSAN APRIL 2010

ÜYELERİMİZE ONTARIO PLACEʼDE İNDİRİM
Değerli toplum üyelerimiz,
Yaz geliyor, ailenizle arkadaşlarınızla açık havanın tadını çıkarın.
Turkish Society of Canada sizler için Ontario Place ile grup indirimi anlaşması yaptı.
Biletlerinizi internetden aşağıdaki kullanııcı adı ve şifre ile alarak bu indirimlerden
faydalanabilirsiniz.
Web Sitesi: www.ontarioplace.com

İngilizce ya da Fransızca olarak dil seçiminizi yaptıktan sonra ana sayfada İngilizce menüden
“Corporate Online Clients” yada Fransızca menüden “ Entreprises Clients en ligne” seçeneğine
tıklayın. Aşağıdaki kullanıcı adı ve şifre ile biletlerinizi alabilirsiniz. Biletler bir giriş için olup,
22 Mayıs – 19 Eylül tarihleri arasında geçerlidir.
Kullanıcı Adı (Promo Code or User name): turkish
Şifre (Password): fun
Bilet sınıfı
Yetişkin (6 – 64 yaş)
Çocuk (4 – 5 yaş)
Yaşlılar (65 yaş+)
Fiyatlara vergi dahildir.

Kapıdaki fiyat / Turkish Society of Canada indirimli online fiyat
$33.50 / $22.10
$17.75 / $12.10
$17.75 / $12.10

Sizlere iyi eğlenceler diliyoruz!
Turkish Society of Canada

www.turkishcanada.org

!
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INTERVIEW

Ian Law of ILR Car Control School
by: Varol Karslioglu

Skills beyond what your
driving exam requires

Our interview guest this month is Mr. Ian Law, the chief
instructor of the ILR Car Control School, specialized in
advanced driving training. Ian has a deep and rich racing
background and is columnist.
I talked to him at the Powerade Centre in Brampton during a
break of his training sessions.
I hope you will enjoy reading Ianʼs comments on traffic safety,
Ontarioʼs roads, speed limits and much more.

!

About Ian Law
Ian Law, the chief instructor of ILR Car
Control School, has raced cars since 1984.
Having won numerous Ontario Solo
Championships (both in Solo I and
Autoslalom) and 4 Canadian Autoslalom
Championships, Ian now competes in the
Ontario Touring GT Championships. In the
early 1990ʼs Ian was Solo Director for
CASC-OR and as Chief Solo Instructor
through to 1997, Ian developed their
Autoslalom school and updated their Solo I
school.
His success in racing can be attributed to
his unique skills in car control as well as
his analytical mind and keen perception.
He has driven almost every vehicle
available, including Porsches, Ferraris,
Lamborghinis, Vipers, and BMWs, at the
racetrack and on the road. His racing
career also includes ice racing, which
he began in 1988. Ian won the
Ontario Ice Racing Championship
and numerous class championships.
The techniques he learned and
developed while racing on ice in front,
rear, and all-wheel drive vehicles
are valuable to drivers facing
Canadian winters. Currently,
while not instructing students,
Ian is a Driving Expert/
journalist for the Toronto
Star. You can catch
Ianʼs articles under the
“Better Driving” headline
on Saturdays in the Wheels section.
Ian has also worked with Skip Barber
Racing Schools in the U.S., the
Bridgestone Racing Academy at Mosport
and SVTOA. While at the Skip Barber
School at Road America in Wisconsin, Ian
was asked to drive their camera car for ontrack footage of their MX5 racing program
with Mazda. Ian has worked as a stunt
driver on TV commercials including the first
Ford Focus commercials in Toronto.
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VK: When did you come to an
idea of driving training?
IL: It stated in competitions
many years ago. This was in the mid
nineteen eighties. And the idea
flourished during the competitions.
A lot of drivers were showing up to
compete, but didn’t have the skills
to be competitive. We had very fast
cars, but they didn’t have the
driving skills for driving the slower
cars. So they were leaving the sports
frustrated. Because they thought
they should be winning against the
drivers of slower cars, which
however had better driving skills.
This was detrimental to the sport. At
this point, we decided we should do
a school to show them skills and
techniques to be competitive in the
sport of auto slalom and similar
challenges. This was in 1983. And
from this school, our car control
school evolved. And those skills and
techniques, we applied to everyday
driving.

timid on the road. They are
overcautious and this is detrimental
for themselves and for everybody
else. So people with PCSS come to
our school and they usually say: ‘’I
lost my confidence. Can you help
me?’’ And we help them to regain
their confidence. By showing them
how much control they actually
have over the vehicle. And that goes
a long way to recover them from
that.

VK: How do you explain the
following dilemma? On the one
side, there are speed limits
everywhere in the US. But there is
also radar detectors sold freely
and legal in all stated except one?
IL: They impose speed limits,
but they also allow radar detectors. I
think that this reflects the typical
social views in the US. They hold
their freedoms a lot more there than
here. A lot of people want to have a
total lack of government
involvement. A government decision
VK: Do you remember your
to outlaw radar detectors would
first client or client group?
send a very chilly message to
IL: The first group we trained in everybody.
our school was family members and
friends and a lot of competitors we
had in the sport. From this group,
we gradually moved to the general
public as the word of mouth started
spreading. It is very difficult to
advertise anything like this. Most
drivers think, they do not need this
course. They think they know all
about driving. Not until somebody
VK: How realistic are speed
has done our course. They realize
limits in Canada? Should they be
there is so much to learn.
increased? And why are there
grey zones like between 100 and
120? And it an expression of
VK: How dangerous is PCSS
helplessness when it is said in
(post collision stress syndrome)
traffic regulations: Keep pace
for a driver and others?
with the flowing traffic (even if
IL: PCSS is a syndrome most
you can drive faster)?
drivers incur after they have been
IL: The speed limits on the 400
involved in a crash. And what
series highways in Canada are
happens after the crash is loss of
artificially low. Back in 1970’s, the
confidence and they become very

!

speed limit was 70 mph. As Canada
was under the imperial system. And
in 1974, there was an oil embargo
and saving fuel was important by
driving slower. When Canada
switched to the metric system, this
was considered. In fact, the roads
are designed to be safe in 130 kmh.
Most drivers speed up to 115 to 120
kmh. So what boils down is that
speed limits are artificially low.
VK: How safe do you see
Canadian roads in summer and
winter?
IL: The roads are safe. The
drivers aren’t. In summertime, there
are a number of clashes from
impaired drivers. They are impaired
from alcohol or fatigue. A lot of
drivers are distracted in
summertime. They start thinking
about weather being nice or getting
to the cottage. They are trying to get
to the cottage too fast. So, the roads
aren’t problem, but the drivers on
the roads are dangerous. In the
wintertime, there is ice on the roads.
But the roads are still not dangerous,
but the drivers do not drive
according to the conditions. So the
real danger on the roads is again the
drivers.
VK: something I notice in
North America: Why do not we
apply orange (amber) signal lights
in Canada as standard compared
with Europe?
IL: That is something I have
always asked questions about too.
With GM and Ford, it boils down to
a profit margin and keeping the
costs down. With one bulb doing the
same job as three do, it is cheaper
for them. This is also a styling thing.
Thinking of Cadillac’s stylish
taillights, it is difficult to change.
But, it is a danger.
During turns lights are a form of
communication. Rear turn lights
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should be amber with separate brake
lights. In fact there should be three
VK: I am sure you have seen
separate lights. The only reason for so many places on earth. Where
manufacturers not doing this is save did you have the biggest driving
money and styling.
pleasure and where was your most
dangerous driving experience?
VK: A few words about stop
IL: Good questions there. This
signs: Do we really need stop signs was in the Alps , over a place called
almost at every side street? And
Bolzano in Alto Adige, in the
should we gradually move to
northern part of Italy. I was there
roundabouts like in Europe,
with Audi, doing some driving and
because it will avoid probably
training some journalists how to
thousands of unnecessary stops
drive. We were up to the Alps. And
throughout GTA per day.
this was probably the best driving
experience I ever had. The most
IL: I would love to see a lot
dangerous, believe it or not, the
more roundabouts. Unfortunately
most dangerous driving I did was
now, to change and remove those
10-feet length and it was driving a
stop signs and gradually build
Viper up unto the back of a transport
roundabouts would be very
expensive. So, I do not think any of truck in the snow at bringing it back
from a car show and to try to get a
the municipalities or the province
steep ramp. It was snowing and the
will do that. Unfortunately we are
Viper had super wide tires. And this
stuck with those stop signs. One of
the big problems with stops signs is was one of the most dangerous
you get four-way stop signs and just drives I ever had.
two-way stop signs and a lot of
drivers are coming up to a two-way
stop sign where they must stop for a
through street and they just
encounter a four-way stop sign. And
if this is a through street for another
vehicle...But is is not the stop sign’s
fault, it is driver’s fault.

VK: and considering the latest
Toyota incident, you need to
think why?
IL: Yes. But we need to keep in
mind that Toyota incident was
blown out of proportion. Toyota cars
are not worse than any other car.
VK: I agree with you that
Toyota incidents were exaggerated
largely.
IL: I agree.

VK: Have you ever had a
crash?
IL: I did. I was involved in a
crash. I was involved in a crash
when somebody else was driving
the car. For me, I had a collision.
This was early in my career, when I
had started with advanced driving
training. I was heading southbound
in Bayview Avenue. In my 1974
Volvo, and I came to a traffic light.
And there was a bus stopped in the
right lane. The light was red, so I
slowed down gradually. And when
light turned green, the bus didn’t
move. So I continued very slowly
up and passed the bus slowly
thinking that a pedestrian may be
crossing in front of the bus. The
only downside about that was a
VK: Do you think that the
vehicle going in the opposite
VK: With all the technical
driver assistance systems of
direction southbound and trying to
abilities, does a self-driving car
modern cars like ABS, lane
make a left turn. And when he did
make any sense to you now or in
departure warning systems lead to
not see me accelerate he assumed
the future?
a less focused driver?
green light to advance. By the time
IL: A self-driving car. What
there was no pedestrian in front of
IL: Yes. Unfortunately what
we’ve got to keep in mind is, a lot of the bus, ı started accelerate and
they’ve done is to throw tons of
new technology coming out of cars unfortunately the driving turning left
money when they should have been
now is, like ABS, stability control,
in the opposite direction was
focused to make drivers better.
(Volvo) lane departure warning, are directly in front of me I couldn’t
Every car, even thirty years ago, had
done by a computer. And what I can avoid the backend of this car and
ABS, lane departure system or
tell you know is my computer
stopping it right rear fender and into
stability control, that was called
crashed a lot more times than I have. his trunk with the front of my Volvo.
driver. They had to be trained to do
So, I’m a little concerned about
That was the one crash have been
all the stuff. Unfortunately, these
leaving all the control just to a
involved.
systems make things easy for the
computer.
driver and make them feel
overconfident.

!
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INTERVIEW WITH IAN LAW
VK: Is it possible to have roads without any
speed limits, as Germans say: “Free drive for free
citizens” (Freie Fahrt für freie Bürger). Will it
possible in Canada?
IL: In Canada? I wouldn’t advocate highways
without speed limits here. Because the drivers are not
trained well enough to handle this. If the driver
education and the licensing standards were brought up,
then I would say, that would be a possibility. But by
today’s standards, the drivers simply cannot handle this.
VK: And even then, this would not be easy to
politically defend.
IL: Yes.
Mr. Law, on behalf of Telve and Turkish Society
of Canada, thank you very much for your valuable
time and answering our questions.
IL: I thank you.

About ILR Car Control School (www.carcontrolschool.com)

ILR Car Control School has 22
highly trained instructors, with good
communication skills, understanding
of driving, observational powers and
easy-going personalities. Our
instructors all have competition
backgrounds giving them a unique
understanding of vehicle dynamics
and handling.
The school offers advanced driver
training also for corporate groups,
car clubs, general public and even
stunt drivers on how to better control
their vehicles.

!

Chief Instructor Ian Law has written
numerous articles on driving for
several magazines and is currently
writing articles for The Toronto Star
– Wheels Section – under the title
“Better Driving” as their driving
expert. Combined with his twentyplus years of auto racing (including
Ice Racing), and a background in
road design (City of Toronto), he has

training which goes beyond the
terms of “defensive driving” by
teaching methods of controlling your
vehicle and driving situation.

a very broad experience in the
world of driver training.
The ILR Car Control School
specializes in “ProActive” driver
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BİR İSTANBULLUʼnun
MANHATTAN GÖZLEMLERİ!
*
Can Kıraç
*

*
Benim, aşağıda size
anlatacaklarım, New Yorkʼun
Manhattan Bölgesiʼne ait
gözlemlerimdir. Bu gözlemlerim
arasına; sanatsal, sosyal ve
siyasal olayları almadığımı
bilmenizi isterim.
*
Önce, size kendimi tanıtacağım:
1927 yılında
Ankaraʼnın Etimesgut ilçesinde
dünyaya geldim. O bölgenin
şimdiki adı Atatürk Orman
Çiftliğiʼdir. Babam Ali Numan
Kıraç, Gazi Mustafa Kemalʼin
emrinde çalışan bir Ziraat
Mühendisi idi. Gazi Çiftliğiʼinde
doğan ilk çocuk olduğum için,
Yazıma başlamadan önce, bazı
ismimi Can olarak Mustafa
konuları sizinle paylaşmak
Kemal Paşa koymuş... Babamın
istiyorum:
Eskişehir deki Kuru Ziraat
Dünyanın en önemli
çalışmalarından dolayı Kıraç
şehirlerinden olan ve “Büyük
soyadımız da yine Atatürk
Elma -The Big Apple” olarak
tarafından bize verilmiş. Bu
bilinen New York şehri, finans
nedenle adım ve soyadımla çok
piyasalarının ve kültürel
gurur duyarım.
etkinliklerin merkezi olması
Çocukluğumu Eskişehirʼde
açısından dünyanın Başkenti
doğayla içiçe yaşadım, toprağı
olarak tanımlanır.
sevmeyi öğrendim. Bu durum
New Yorkʼun beş ilçesi : Bronx, benim de ziraat mesleğini
Brooklyn , Manhattan , Queens seçmemde etkin oldu. 1946
ve Richmond (Staten Adası)
yılında Galatasaray Lisesiʼni,
dır.
1950 yılında Ankara
*New Yorkʼun; dünyaya açılan üç Üniversitesi Ziraat Fakültesi ʻni
havalimanı :J.F.Kennedy
bitirdim.
International , Newark Liberty
1949–1950 üniversite
International –
yıllarımda, Türkiye Milli Talebe
LaGuardiaʼdır.*Dünyaca ünlü
Federasyonu Başkanlığı
150 müze *1000 sanat galerisi.
yaptım. 1952 yılında Atatürk
*10.000 mağaza *20.000
ilkelerine bağlı kalınması için
restoran *2000 bar ve gece
yazdığım bir makale nedeni ile
klübü Yorkʼun çatısını oluşturur.
Türk Halkını İsyana Teşvik
NY caddelerinde 15.000 taksi
suçundan sanık oldum... Tabii ki
dolaşır.
aklandım ve Atatürk İlkelerini
*Dünyanın en uzun 22
savunmaktan hiç vaz
yapısından 7 tanesi New
geçmedim. 1960ʼlı yıllarda İzmir
Yorkʼtadır.
Ticaret Odası Yönetim Kurulu
*Yılda 50 milyon turist şehre giriş Üyesi olarak Planlı Karma
yapar..

!

Ekonomiʼ yi savundum. 70 li
yıllarda basında ve panellerde
Otomotiv Montaj Sanayiiʼnin
savunuculuğunu yaptım.
TÜSİADʼın kuruluş hazırlıklarını
yürüten komitede çalıştım.
80ʼli yıllarda Koçʼun Canʼı olarak
tanındım.
1987-1991 döneminde, beş yıl
Koç Holding CEOʼsu görevini
yaptıktan sonra, 41 yıllık
hizmetimi tamamlayarak İş
hayatına veda ettim.
*
8 Ocak 2010 tarihinden bu yana,
üç ay New Yorkʼta yaşadım!
Buraya, kızımla beraber, tedavi
için gelmiş ve NYʼta uzunca bir
süre kalacağımızı bilerek,
kendimizi şanslı saymıştık… Bu
defaki maceramdan on yıl önce
New Yorkʼta iki hafta geçirmiş, o
süre içinde ne görülürse onunla
yetinmiş ve dönüşümde,
kendimi, dostlara New York
Fatihi olarak tanıtmayı marifet
saymıştım!
Bugün, on yıl önceki
gözlemlerimin ne kadar yüzeysel
kaldığını görüyor ve kendimi NY
Fatihi olarak tanıttığım için
dostlarımdan özür diliyorum!
*
Ocak, Şubat ve Mart ayları iklim
olarak, insana, NYʼun; kışını,
soğuğunu, karını, donunu,
rüzgârını ve yağmurunu dolu
dolu yaşatıyor. Karlı günlerde,
kaldırımların yürünmez hale
gelmesine, siyah çöp torbalarının
tepecikler oluşturmasına, yolları
açmaya çalışan önü kar küreyen
kepçelerle donatılmış çöp
kamyonlarının trafik kuralı
tanımayan manevralarına ve
bunların arasında, ellerinde
kahve bardakları , kulaklarında
cep telefonları ile yürümeye
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çalışan NYʼlulara şaşmamayı
öğrendim!.. Kar yağışı durduktan
sonra, herkesin, kendi önünü
temizleme gayreti ise görülmeye
değerdi…
Günün her saati, caddeleri
dolduran kamyonlara, treylerlere,
vidanjör, çöp kamyonu,
ambülans, yangın söndürme
kamyonlarına ve inşaat
makinelerine rasladığınız için
şaşırmamalısınız!
Ben, bu üç ay boyunca, kötü
araba kullanan taksi şoförlerine,
caddelerde yer ızgaralarından
çıkan buhar bulutlarına,
altınızdan geçen metro
yüzünden bastığınız yerin sürekli
sallanmasına, dev gökdelenlerin
gölgesinden güneş görmeyen
sokaklara kendimi alıştırmaya
çalıştım!
NY caddelerini arşınlarken,
dikkatimi çeken başka bir ayrıntı
yayaların ayaklarını donatan
ayakkabılar oldu! Diyebilirim ki,
dünyanın hiç bir şehrinde, bu
kadar çeşit, bu kadar eksantrik
ve bu kadar renkli lastik
ayakkabıya raslamak olası
değildir! Kadınların çizmeleri,
erkeklerin botları, çocukların
patikleri NYʼta ayakkabı şölenini
daha da zenginleştiriyordu…
Kaldırım taşlarına takılarak
ayakkabı topukları kırılan
kadınların çığlıkları ise hâlâ
kulaklarımda çınlıyor!

Manhattan sokaklarını izlerken,
Sarı Taksileri unutmamak lâzım!
Cadde ve sokakların her yerinde
durarak müşteri alma
özgürlüğüne sahip, şöförleri
genellikle Uzakdoğulu sarı
taksiler, NYʼta, turistler için
Hürriyet Abidesi kadar önem
taşıyor! Sarı renkli, şöförle
müşteri arasına yerleştilen
kurşun geçirmez koruma kabinli
ve gidilecek yolları belirleyen
haritalı -televizyon ekranıyla
çağa uyumlu ama pisliği ile
Hindistanı anımsatan bu
taksileri, amortisörleri bozuk ve
Manhattan yolları köstebek
yuvaları (!) ile dolu olduğu için,
böbrek taşlarını düşüremiyenlere
tavsiye ediyorum! Belfıtığı
şikâyeti olanların, taksi veya
limuzine binmeden bel
korselerini takmalarını hararetle
öneriyorum! Benim gibi seksen
yaşını aşmış olan doslarıma da
şu öğüdümü hatırlatmak
istiyorum: Manhattanʼın
görkemli mağazalarına girmek
için , siz siz olun , camlı o
kocaman kapıları çekerek
açmaya kalkışmayın! Bekleyin!
Kapıyı açacak başka bir
kahramanın peşinden içeriye
sıyrılmaya bakın. Yoksa,
omuzunuzun yerinden çıktığını
görecek ve ızdıraptan ne
yapacağınızı bilemiyeceksiniz!

Yazımı tamamlarken, Amerikan
Obezliğiʼnin kaynağı olan
Food Marketʼlere uğramanızı
tavsiye ediyorum. Böylece,
yaşamın ; göze, ağız tadına ve
mideye hitap ettiğini bir defa
daha anlamış olacaksınız…
*
Bu yazıyı yazmama fırsat veren
genç arkadaşım Varol
Karslıoğluʼna ve Turkish
Society of Canadaʼnın yayın
organı Telve yöneticilerine
teşekkürlerimi tekrarlıyor, birgün,
sizlerle New Yorkʼta karşılaşmayı
umarak sevgi ve saygılarımı
sunuyorum.
*
8 Nisan 2010 – Manhattan NY.

Özellikle Çinliʼlerin işlettikleri
Güzellik Salonlarıʼna
hayatınızda hiç olmazsa bir defa
gitmenizi, manikür. pedikür ve
ayak–bacak masajı yaptırmanızı
öneririm!. O zaman, ellerinizin
ve ayaklarınızın mutluluğunu
paylaşmış olduğunuzu
anlayacaksınız!

!
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TelVErgi
Jerry Copuroğlu, TEP, CGA

Yine yoğun bir vergi dönemini geride bıraktık..Bu yıl “Home Renovation Tax Credit” olarak ortaya
çıkarılan ve çok iyi anlatılamaması nedeniyle, birçok vergi yükümlüsünü evleri için yaptıkları her türlü
masraf fişlerini biriktirmeye yönlendiren, sadece 2009 yılına mahsus bir vergi kredisi yüzünden biraz
terledik ancak, bu yılı da kimseyi geciktirmeden atlattık diyebilirim. Ancak bu yazın konusu, bu krediyi
talep edenlerin, evlerine gönderilecek denetleme mektupları ve eğer vergi beyannamelerini bir
profesyonele hazırlattılarsa, o profesyonellerin kapısını bu mektuplarla “ne yapacağım” diye
aşındıracakları bir yaz olacaktır diye tahmin ediyorum…
Bu ayki yazımda benim yıllardır her yıl azar azar ekleme yaptığım ve dostlarıma okumaları için verdiğim
“Muhasebecinizi vergi döneminde nasil mutlu edersiniz” listesinden sözetmek istiyorum..Listem
maddeler halinde şöyledir:
-

-

-

-

-

-

!

Vergi bildiriminde kullanmak istediğiniz, fişleri ve faturaları, zarflarından çıkarmadan ve
hatta daha küçük zarflar içinde katlanmış halde teslim edin,
Muhasebecinizin sabrını denemek için, bütün fiş ve faturaları iyice birbirine karıştırın ve
hatta içlerine bir sonraki yıla ait fişleri de ekleyin,
Eğer çalıştığınız işle ilgili bir takım giderleri verginizden düşebiliyorsanız, bütün fiş ve
faturaları saklamayın, sadece en çok harcama yaptığınız bir, iki ayın evraklarını götürün,
sonra da “Aylık harcamalarım bunlar, bunları baz alarak yıllık harcamalarımı hesapla” deyin,
RRSP indiriminde bulunacaksanız, bir yıl önce indirimini yaptığınız yılın ilk 60 gününe ait
RRSP makbuzlarını muhasebecinize sanki bu yıla aitmiş gibi tekrar götürün. Bakalım
muhasebeciniz bir yıl önceki vergi formunuzu tekrar gözden geçirecek mi?
Muhasebecinizle mümkün olduğu kadar erken randevu alın, örneğin Mart ayı başında “Ben
hazırım” deyin. Muhasebeciniz işini bitirip imza için çağırdığında, odaya girer girmez, hafifçe
gülümseyerek “Geçen yıl küçük bir bağışta bulunmuştum, ne dersin bu makbuzları da
koyarsak, vergi iademi etkiler mi? Değiştirebilir miyiz?” deyin,
Kendi işiniz varsa ve giderlerinizi kendi tuttuğunuz excel vb. gibi çizelgelerde tutuyorsanız,
dikkat etmeden gelişigüzel girin, hatta toplama, çıkarma gibi işlemleri de yanlış yapın, ve
hatta işinizle ilgili olmayan giderleri de yazın, sonra da muhasebecinize “ama ben herşeyi
kendim yaptım, sana hazır getirdim” diyerek ücretinde indirim yapmasını talep edin,
Muhasebeciniz bütün işi bitirdikten sonra, görüşmek için oturduğunuzda, eğer çıkan vergiyi
beğenmediyseniz, yanınızda getirdiğiniz çantayı açın, içinden yine dikkatle katlanmış bir
demet evrak çıkarın ve “bunları geçen hafta, çalışma masamı temizlerken buldum, bunları da
kullanırsan eminim, vergim daha azalacaktır” diye kendisine verin. Bunu 30 Nisan günü saat
18:30ʼda yapmak emin olun muhasebecinizi daha da mutlu edecektir. Tabi en önemlisi hiçbir
ek ücret talep etmeden de bunu yapacaktır.
Muhasebecinizi ilk görüşmeye gittiğinizde, bütün evrakları önüne koyun ve “Ne dersin, nasıl
görünüyor, bu yıl iyi bir vergi iadesi alır mıyım?” diye sorun. Ne de olsa her muhasebecinin,
hiçbir işlem yapmadan alacağınız vergi iadesini bilme yeteneği olduğunu unutmayın,
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-

-

-

-

-

Eğer aynı muhasebeciye birkaç yıldır gidiyorsanız, gider fiş ve faturalarını her yıl saklamaya
gerek olmadığını bilin, “Bu yıl çok yoğundum, hiç fatura toplayamadım, gecen yıl ne
yazdıysan aynı rakamları kullanabilirsin” derseniz, muhasebeciniz büyük bir mutlulukla fiş ve
faturası olmayan giderleri yazacaktır,
Şubat ayı başında muhasebecinize bir telefon ederek “gecen yıl $50,000 kazandım,
yaklaşık $10,000 vergi kesintim var, ne dersin ne kadarlık RRSP yatırımı yapmam gerekiyor?
Vergi iademi hesaplar mısın?” diye sorun ve kendisine bir hesap yapmasını söyleyin. Daha
sonra Şubat ayı sonuna kadar kendisini sık sık arayıp değişik senaryolar verin ve yine
hesaplamasını isteyin. Muhasebeciniz bu hesaplamaları, bir ücret talep etmeden, büyük bir
mutlulukla yapacaktır.
Muhasebecinize vermiş olduğunuz bütün gider fiş ve faturalarını düşebilmesi için baskı
yapın. Eğer olmaz diyorsa, israr edin. Unutmayın ki muhasebecinizin matrahtan düştüğü her
türlü gider, vergi dairesi tarafından kabul edilmek durumundadır.
Eğer kendi vergi formunuzu kendiniz hazırlıyorsanız, bitirdikten sonra bir muhasebeciye
götürün ve vereceğiniz bir $5.00-$10.00 karşılığı bir göz atmasını talep edin,
Her yıl, birkaç muhasebeciye telefon ederek fiyat alın. Muhasebeciler sorduğunda “benimki
çok basit” deyip alabileceginiz en düşük fiyatı alın, sonra da elinizde birçok evrak, fiş ve fatura
ve hatta kendi işinizle ilgili fatura vb. gibi şeylerle kapısına gidin. İşiniz olduğunu iddia eder,
fiyat yükseltirse “ama benimki çok küçük bir iş” diyerek, fiyatlarının çok yüksek olduğunu iddia
edin,
Muhasebeciniz ödeyeceğiniz vergiyi söylediğinde çok yüksek buluyorsanız, kendisini
suçlayacak bir şekilde “Bu devlet benden nasıl bu kadar vergi alır, çoluk çocuk nasıl geçiniriz,
mortgage, araç borcu vs. hiç düşünmüyorlar mı” diyerek biraz sitem edin. Kimbilir,
muhasebeciniz biraz insafa gelir ve belki verginizde biraz düşme olabilir.

Eminim ilk iki paragrafı okuduktan sonra aslında yazılanların mizahi bir dilde yazıldığını anladınız. Ama
aslında bu örneklerin bir bu kadarını daha listeme ekleyebilirim. Her meslek dalında olduğu gibi bizim
de mesleğin cilveleri işte bunlar. Aranızda okuduktan sonra içinde kendini bulabilecek kişiler
olduğundan eminim. Bunları yazma nedenim, o kişilerin kendilerini yalnız hissetmemeleri içindir. Bizler
gibi bu meslekte yıllarını verenlere, artık bu gibi durumların olağan hale geldiğini anlatabilmek içindir.
Ama tabi ki bu durumların yaratılmaması da dileğimizdir.
Bu ayki yazımda geçen birkaç stresli ayı biraz mizahla uğurlamak istedim. Gelecek aylarda ciddi
yazılarla ve mesleki anılarımla devam edecegim.
Bol kazançlı, az vergili günler dileklerimle.

!

PAGE 20

TURKISH SOCIETY OF CANADA TELVE VOLUME: 4 ISSUE 23 ! NİSAN APRIL 2010

The Happiness. Reflections on a Trip to India

By: Yusuf Tokmakçı
I felt the irony when I sat down at the pub at Pearson International Terminal 1 waiting to board my first
ever Turkish Airlines direct flight to Istanbul, and started to write my experiences from my recent trip to
India for Telve readers . Being at the same spot brought back all the memories of this wonderful trip
and what is a better way to start a new adventure than writing about your last one. I sat almost at the
same table I had occupied two months ago with excitement and curiosity waiting to board my flight to
Frankfurt and then to Delhi at that time. A new world awaited me, and I had this interesting feeling of
going somewhere I will feel very comfortable and be very familiar with. And yes, these are the thoughts
of me, someone who has never set foot in India.
The trip was part of a course I opted to take at Wilfrid Laurierʼs part-time MBA program. There were
many challenges, getting the time off from work, paying for the trip expenses, leaving my family alone
for two weeks, but I thought this was an opportunity of a lifetime. With so many places to see, when
would I ever find the chance to experience this amazing country? And from a learning perspective,
observing this emerging country would add a lot to the flavour of the classroom experience. And yes, I
was going!
The flight was long and tiring, the first leg to Frankfurt did not feel that tiring, but the second leg to Delhi
felt as if it would never end. We left Toronto on Thursday and landed in Delhi in the early hours of
Saturday morning. With the first step out of the airport, the warm air and humidity surrounded my skin
and the pollution started filling my lungs. The traditional welcome of our touring agency with flower
necklaces around our neck was very pleasant, but we were so tired, all we wanted to see a nice clean
room and a comfortable bed, and we already had delayed experiencing India until the next day in our
minds.

!
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The hotel was very nice, part of the famous Taj Hotels chain, a company owned by Tata. Here in North
America we mostly heard the Tata name after they have announced production of a $2,500 car, Nano. I
also knew Tata had an established consultancy business, they bought Jaguar, but I did not have any
idea they purchased Tetley Tea Company, or are also active in mining business in Canada. Tata looked
like they owned half of India!

Tata Nano parked in front of Bangalore parliament

After a brief but deep sleep, we got up just in time to catch the final plates of breakfast and also just in
time to catch the Delhi city tour. I just wanted to go out and see how the area looked like and there the
first of many images with the same theme struck me! Contrast! Such a contrast I have never seen in my
life, and didnʼt ever think it existed. The imbalance in wealth distribution is a scene we grew up with in
Turkey, but never have observed them in my homeland this deep and with this level of clarity. On one
side of the street was our 5-star Taj Hotel, the artificial world, and on the other side of the same street,
not far away from the hotel lies the real slums. Wow! I prepared myself to what I could see before
coming here, but this was real fast!
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TAJ Ambassador Hotel in Delhi

Slums on the opposite side of the street across from TAJ Hotel - Delhi
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We boarded our bus and met with General, a close friend of the travel agent in Ottawa who booked our
trip, and a retired Lieutenant General of the Indian Army. The level of friendship he had with our agency
brought him to Delhi to meet and greet us, and to become a volunteer guide for us in this “orientation”
day. Once we boarded the bus, he took the microphone and said, “I do not want you to compare
Canada with India. Canada is a wonderful country, India is, too. I am here to show you all faces of
India, the good and the bad. With all the poverty you will see around, I want you to focus on peopleʼs
faces, and see the happiness.” He was absolutely right, people were still happy despite all the
challenges; and I came to realize rich and poor can indeed live together in harmony in this part of the
world. India is a fantastic country, has incredibly young population, has huge potential for business, but
at the same time is still humble and patient. I felt as if everyone in India was whispering to my ear, “Our
time has yet to come”.

They are stuck in Delhi traffic and they still can smile!
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During the “orientation”, many images of contrasts followed. At stages I even thought I was doing some
time travel, India in some sense looked like Turkey, especially Anatolia, of 15-20 years ago. The people
are wonderful, as friendly as they ever could be, the streets are dirty, small street vendors cover the
sides of streets, and life flows with a very similar pace. But the real striking thing for me was how
everything in this world of contrast flowed in harmony. Of course there was a lot of horn honking in
traffic, but at traffic levels at least twice as bad as Istanbulʼs, I did not see anybody getting in a fight or
even a heated discussion. Donʼt Indians ever get aggressive with each other, or donʼt they become mad
that their neighbour is living in a mansion and they donʼt even have the money to put food on the table?
Learning a little bit about the culture and Hinduism helped me realize that people strongly believe in
reincarnation. For them the suffering today translates into prosperity in the next life, being good to
others helps them build a successful next term for them. So India has discovered to overcome the
tension created by these issues, and I sure hope Turkey can get rid of the high stress level one day as
well.

Traffic is a real challenge in India, and the traffic police signals are optional!

As we drove through the streets of Delhi, I suddenly noticed a wall painting. It was the Turkish flag,
and soldiers looking like Turks were riding horses with the marching Indian troops. Before the British,
India was ruled by Mughal Empire; a branch of Mongolians mixed with Turks, and were Muslims. Many
people in India say Turks ruled them before British for many generations. Obviously, I am not the first
Turk in the streets of India!
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Turkish flag! A nice welcome from India!

There are so many things to talk about India and so many pictures to share. The poverty is striking, but
so as the beauty of the sites. Taj Mahal is a place maybe we all have seen hundreds of pictures of, but I
would never imagine that the building will make me feel absolutely amazed! Such a beautiful piece of
architecture, built after the late wife of the Shah Jahan, as a monument of love. The marble work is
second to none, and when you face the building from a distance, and see the people walking on the
marble platform surrounding the building, you really understand how magnificent it is. Of course I need
to mention a visit to Taj for couple hours would mean the ride of your life, travel by a car or bus on a 2lane highway connecting Delhi with Agra and populated with almost everything you can imagine. This
almost 200km trip took us 4.5 hours in one direction and six hours in the opposite one.
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The magnificent Taj Mahal!

My trip continued with several visits to companies and universities in Delhi, Pune and Bangalore. The
common observation of all three cities was the incredibly high level of infrastructure investment being
made. Everywhere you travel you will observe a construction site; sometimes a subway system, a
hotel, a shopping mall or high-rises. With the pace of economic growth and this infrastructure spending
level, I am sure the face of India will continue to change and I would love to go and observe the change
maybe between 5 to 10 years from now.
The food overall was amazing. I enjoyed Indian food even here in Canada, but I realized you need to
be in India to have the real Indian food! The regional cuisine is very rich, you can go to a Tandoori
restaurant and enjoy the North Indian food, or you can try a South-Indian restaurant and have delicious
seafood served on banana leaf plates with the traditional bread, Dosa. My entire group had worries
about the food, infections and had heard several horror stories from previous travellers, but no single
one of us had any serious stomach trouble. Once you are careful with water and eat at established
restaurants, you are guaranteed to enjoy your food. Of course, our precautionary measure, the
travellerʼs diarrhea vaccination we had before the trip must have helped to some extent.
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Fish wrapped and cooked in banana-leaf and Indian spiced prawn served on a banana leaf

I will end my lines with a funny story. During the trip we all shared rooms with another classmate to
lower the overall costs. After I arrived in Toronto, I received an email from the Taj Hotel in Bangalore
asking me for directions on what to do with the t-shirts and underwear I had left in a drawer inside the
room. I was surprised, but realized I really forgot about packing those, and being here I would not worry
about couple t-shirts thousands miles away, gone is gone! The weekend following this communication, I
met my roommate at school, where he told me he had received an email from the hotel in the same
format, but this time it was inquiring about the camera battery charger he left in the room. We both
shared the room, and to this day it is a big mystery how the hotel staff identified the t-shirts and
underwear belonged to me, and the charger to him. This is an indication of the service levels you can
expect in this amazing country.
Travelling to India had been an eye-opener, and I sure wish Telve readers will have the chance to go
visit this wonderful country, and I will be glad to chat with them about our experiences!
Yusuf Tokmakçı,
April 2010
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ACI KAYBIMIZ DR. ATİLLA TURGAY

Kanada Türk toplumunun değerli üyelerinden Dr. Atilla Turgayʼı kaybettik.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu alanındaki çalışmalarıyla tanıdığımız psikiyatrist Atilla
Turgay, sadece bir kaç ay önce, 21 Şubat 2010ʼda Torontoʼda, ʻMutlulukʼ konulu bir sohbet-sunumun
konuşmacısı idi.
Dr. Turgayʼın ani kaybı Kanada Türk toplumu ve kendisini tanıyan herkes için çok acı bir sürpriz
oldu.
15 Nisan Perşembe günü Toronto Mount Pleasant cenaze evinde düzenlenen bir tören ve bu töreni
takip eden bir ʻyaşam kutlama kokteyliʼ ile Dr Atilla Turgay, ailesi ve dostları tarafından anıldı.
Turkish Society of Canada olarak kendisini rahmet ve saygıyla anıyor, ailesine başsağlığı diliyoruz.

Dr. Atilla Turgay, Aralık 2007'de TSC'nin Edenrose etkinlikleri çerçevesinde tertiplediği ve
konuşmacı olarak katıldığı "Türkiye'den Kanada'ya Göçmenlik ve Mutluluk" konulu söyleşide.
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Karamelli, bademli, kayısılı muhallebi

Sevgili Telve okurları,
Asuman’ca lezzetlerde
bu ay sizlerle, nefis
bir sütlü tatlı tarifimi
paylaşacağım. Ben hem
karamelli, hem de
karamelsiz denedim, ikisi
de çok hafif ve lezzetli
oldu. Servis tabağına
alırken , tabağa ters
çevirmeden önce 1- 2
dakika ılık suda
bekletmenizi tavsiye
ederim.Yoksa siz de
benim gibi tabağa
yapışan bademleri tek
tek toplayıp, tekrar
üzerine dizmek
durumunda
kalabilirsiniz :)
Sevgiler,
Asuman Dinçer

!

Malzemeler:
•
1 litre süt
•
3 Türk kahve fincanı
un
•
3 Türk kahve fincanı
toz şeker
•
1 yumurtanın sarısı
•
Vanilya
•
50 gr tereyağ
Üzeri için:
•
1 su bardağı şeker
•
1/3 Türk kahvesi fincanı
su
•
10-15 kuru kayısı
•
Badem
Hazırlanışı:
•
Süt, un, şeker ve yumurta
sarısını karıştırıp, koyuca
bir muhallebi pişirin.
•
Koyulasınca ocaktan
alıp, vanilya ve yağı
ekleyin, 5 dakika kadar
çırpın.
•
1 bardak şekeri , su ile
karamelize edip,
ıslatılmış, fazla suyu
süzülmüş yuvarlak
borcama dökün.
•
Kayısıları 5 dakika
haşlayıp ortadan ikiye
bölün.
•
Karamelin üzerine
haşlanıp ikiye bölünmüş
kayısıları ve kaynar suda
biraz bekletilip kabukları
soyulmuş bademleri
dizin. Muhallebiyi
dökün.
•
Soğuduktan sonra üzerini
streçleyip, buzdolabında
bir gece yada en az 7-8
saat bekletip ters
çevirerek servis tabağına
alın.
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: ____/_____/______
DMY
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
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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:
1. Business and Community Development;
2. Skills Development;
3. Attracting and retaining youth;
4. Improving access and usage of the community resources.
Thank you for your support. Latest member count is 218 !

Calendar of Events
May 15th, 2010
Seminar: Harmonized Sales Tax
May16th, 2010
Celebration of Youth and Sports Festival
July 1st, 2010(
Canada Day Picnic
September 11, 2010( Ramadan Feast Luncheon

5100 Erin Mills Parkway
P.O. BOX 53060
Mississauga, ON
L5M 5H7
E-mail: info@turkishcanada.org
Web: www.turkishcanada.org
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