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Editörden: Bir kez daha katkılarınızla
Sayın Telve okuyucuları ve Kanada-Türk Toplumunun değerli üyeleri,
Toplumumuzdan değerli kalemlerin katkılarıyla ortaya çıkan Telveʼnin yeni bir sayısında sizlerle
buluşmaktan mutluyuz.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramıʼnı, iki genç Türk sporcusu Mehmet Danış ve Tuğba Karademir ile
birlikte kutladık. Bu kutlama ile ilgili izlenimlerini, yönetim kurulumuzdan Nalan Gökgöz kaleme aldı.
Artık gelenekselleşen Kanada günü pikniğinde, bu yılda bir araya gelmeyi arzu ediyoruz. Bu konudaki
detaylı duyurumuza lütfen hemen göz atın ve ajandanızı şimdiden planlayın.
Mississaugaʼda düzenlediğimiz vergi seminerinde, 1 Temmuzʼda Ontarioʼda yürürlüğe girecek olan
Harmonize Satış Vergisinin (Harmonized Sales Tax (HST)) kişi ve kurumlar üzerindeki etkilerini
konunun uzmanları ile birlikte değerlendirdik.
Türkiyeʼnin de bir parçası olduğu ve özgürlük uğruna şehitler verdiği Kore Savaşıʼnın, Ottavaʼdaki 60.
yıldönümünü törenlerine, Kanadaʼdaki belki de tek Türk Kore gazisi olan Vahe Bedrossian ile birlikte
katıldık ve heyacanının ve duygularının bir parçası olduk. Bu yazıyı da ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.
Kanadaʼnın göçmenlik tarihini en çarpıcı şekilde anlatan mekanlardan biri olan, Halifaxʼtaki Pier 21ʼde,
artık Türkiyeʼden de bir imza var. Bu imzanın öyüsünü, Nova Scotia Türk Derneğiʼnden Zeynel Bayındır
kaleme aldı.
Jerry Çopuroğluʼnun keyifle okuduğumuz Telvergi köşesinde, bu ay da mali yaşamınızı etkileyebilecek
ilginç bir durum analizi yer alıyor.
Leasing yöntemiyle bir araç edinmeyi düşünüyorsanız, Torkom Zabunianʼın bu konudaki yazısına
mutlaka göz atmalısınız.
Asumanca Lezzetler köşesi, bu sayıda da mutfağınıza zenginlik katacak yeni bir reçete ile karşınızda.
Telve ile keyifli zamanlar geçirmenizi diliyor ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyorum.
Varol Karslıoğlu-Editör
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Gençlerle Genç Kalan 19 Mayıs
Nalan Gökgöz

Turkish Society of Canada ve Türk Toplum Merkeziʼnin ortaklaşa düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı Olimpiyat buz patencisi Tuğba Karademir ve uluslararası maratoncu Dr.
Mehmet Danış'ın konusmacı olarak katıldıkları
bir toplantıyla
16 Mayıs Pazar günü kutlandı.
Lakeshore Lions Arenaʼdaki etkinliğe 60ʼtan fazla davetli katıldı.
Etkinlik, ödüllü maraton yarışçımız Dr. Mehmet Danışʼın konuşması ile açıldı. Mehmet bizlere
en son katıldığı 250 kilometrelik Avustralya/ Kununurra maraton koşusunun yanı sıra diğer katıldığı
yarışlar hakkında da bilgiler verdi ve çok etkileyici resimler gösterdi. Mehmet hayat felsefesini
özetlerken Şiliʼde Atacama Crossing yarışmasını kazanmasının bir tesadüf olmadığını anlamamızı
sağladı.
Çok çalışma ve disiplinle her türlü zorluğun aşılıp başarıya ulaşılabileceğini, mutluluk
kavramının “challenge” den kaynaklandığını, en mutlu anlarımızın bir yorgunluğun ardından geldiğini
anlattı. Ayrıca insanın kendini her türlü zor koşula adapte ederek başarıyı yakalayabileceğini bizlere
kendi yaşadığı örneklerle gösterdi.
Mehmetʼin ardından Olimpiyat Buz patencimiz Tuğba Karademir kendi deneyim ve başarıları
hakkında bir konuşma yaptı. Tuğba beş yaşında buz patenine başladığını ve sekiz yaşında Türkiyeʼyi
uluslarası alanda temsil ettiğini dinleyicilere anlattı. Buz patenciliği alanında ilerleyebilmek için 1996ʼda
ailesi ile birlikte Kanadaʼya yerleşen Tuğba da çok çalışmanın ve disiplinin insanı başarıya ulaştırdığını,
talihsizce yaşanan sakatlıkların üstesinden gelmenin yolunun da gene zorlu ve düzenli bir çalışma
temposu olduğunu açıkladı. Tuğba 2010 Kış Olimpiyatlarındaki tecrübesini gençlere anlatırken
Türkiyeʼyi Olimpiyatlarda temsil etmekten nasıl gurur duyduğu, sesinin tonundan anlaşılıyordu.
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Gençlerle Genç Kalan 19 Mayıs
Etkinliğin ikinci kısmında Tuğba arenaya geçerek 2010 Kış Olimpiyatlarındaki gösterisini izleyicilere
sundu. Tuğba daha sonra gençleri ve çoçukları yanına alarak Türkçe şarkılar eşliğinde 40 dakika hep
birlikte kaydılar. Gösterilerinin sonunda gençler tatlı bir yorgunlukla arenadan ayrıldılar.
İki derneğin bir araya gelerek ortaklaşa düzenlediği bu anlamlı etkinlikten davetliler Mustafa
Kemal Atatürkʼün emanetinin Tuğba ve Mehmet gibi dinamik ve başarılı gençler tarafından korunacağı
inancıyla salondan ayrıldılar.
Bu etkinliğimizin gerçekleşmesine olan katkılarından dolayı, Dr. Nejat Sezer ve Hülya Sayın’a
teşekkür ederiz.
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TURKISH SOCIETY OF CANADA - 1 TEMMUZ KANADA GÜNÜ PİKNİĞİ

Turkish Society of Canada tarafindan her yıl geleneksel olarak düzenlenen 1 Temmuz Kanada Günü
pikniği yaklaşıyor.
Gelin hep birlikte, Kanada'da yaşayan Türkler olarak Kanada gününü güzel bir ortamda
beraberce kutlayalım.
Birlikte yazı karşılamayı, toplum üyelerimiz ve dostlarımız ile biraraya gelerek hoşça vakit
geçirmeyi arzuladığımız pikniğimiz 1 Temmuz 2010 Perşembe günü
Mississauga, Wildwood Park içindeki Piknik Alanı "B" bölümünde 12:30-18:30 saatleri arasında
yapılacaktır.
Piknik alanımızda büyük bir barınak (shelter) da bulunmaktadır, havanın yağışlı olması durumunda
barınağın altında sohbet ederken yaz yağmurunu da seyredebiliriz.
Piknik alanının tam adresi : Wildwood Park, 3430 Derry Road East, Mississauga, ON, L4V 1P1 (Derry
Road & Goreway Drive kesişimi)
Piknik alanı ile ilgili detaylı bilgi için asağıdaki linki kullanabilirsiniz.
http://www.mississauga.ca/portal/residents/parks?paf_gear_id=9700018&itemId=300023
Ceşitli oyunlar ve çekilişlerin de düzenlenecegi pikniğimiz için hazırlayacağımız menümüzde Türk
damak zevkine uygun yiyecekler ve tatlılar bulunacaktır .
Piknik sandalyelerinizi, güneş kreminizi, oyun malzemelerinizi ve spor yapmaya uygun giysilerinizi
unutmayın.
Pikniğimiz ile ilgili detay bilgiler piknik tarihi yaklaştıkça ek duyurularla sizlere iletilecektir.
Sorularınız için bizimle info@turkishcanada.org (info at turkishcanada.org) adresinden ya da aşağıdaki
telefon(lar)dan bağlantıya geçebilirsiniz.

Rüçhan Akkök : (416) 821 2411
Nalan Gökgöz : (416) 414 2049
Cihat Enbatan : (416) 464-1507
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TURKISH SOCIETY OF CANADA- JULY 1st CANADA DAY PICNIC

The Annual Canada Day Picnic hosted by the Turkish Society of Canada is fastly approaching. Let's get
together in a community event on July 1 and celebrate Canada Day with the Turkish community in the
Greater Toronto Area.
The picnic that we hope will bring members of the Turkish Community and their friends together to
welcome the summer and enjoy the National Holiday of Canada together will be held at Wildwood Park
in Mississauga in Section B from 12:30 pm- to 6:30 pm. on July 01, 2010.
The event will be held rain or shine as a shelter will be available in case of rain.
The exact address of the park where the picnic area located is : Wildwood Park, 3430 Derry Road East,
Mississauga, ON, L4V 1P1 (Derry Road & Goreway Drive intersection) if you would like more
information on the picnic site you can use the following link http://www.mississauga.ca/portal/residents/
parks?paf_gear_id=9700018&itemId=300023
There will be plenty of fun activities for the entire family. All are welcome and encouraged to
participate. Delicious Turkish cuisine will also be served for the guests.
Don’t forget to dress casually and bring items such as sunscreen, soccer balls, frisbees, volleyball balls,
lawn chairs, etc.
Other details for the picnic will be provided as date of the event approaches. For more information you
can reach us at info@turkishcanada.org or by calling :
Ruchan Akkok : (416) 821 2411
Nalan Gokgoz : (416) 414 2049
Cihat Enbatan : (416) 464 1507
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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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Harmonize Satış Vergisiʼne (HST) Doğru
Varol Karslıoğlu

Turkish Society Of Canada olarak Ontario'da yaşayan Türk Toplumunu, 1 Temmuzʼda yürürlüğe girecek
olan Harmonized Sales Tax (Harmonize Satış Vergisi) konusunda bilgilendirmek amacıyla 15 Mayıs
Cumartesi günü Mississaugaʼda bir seminer düzenledik.
İngilizce sunumlu seminere konuşmacı olarak;
Mississauga/ Streetsville bölgesinden eyalet meclisi üyesi Bob Delaney, Pricewaterhouse Coopers
LLP Vergi Bölümü ortaklarından Eric Paton ve Ontario Gelirler Bakanlığıʼndan müsteşar yardımcısı
Bob Laramy katıldılar.
Konuşmacılar, yeni vergilendirme sisteminin kişiler, kuruluşlar ve işletmeler üzerindeki etkileri
konusunda detaylı bilgi ve yeni sisteme dair görüşlerini aktardılar ve seminerin sonunda da izleyicilerin
sorularını cevaplandırdılar.
Bu seminerin düzenlenmesindeki çabalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerimizden Erdem Erinçʼe
özellikle teşekkür ediyoruz.
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KORE Savaşıʼnın 60. Yıldönümüne Ottavaʼdan Bakış
Yazı ve Fotoğraflar: Varol Karslıoğlu

Kore gazimiz Vahe Bedrossian, Kanada Askeri Ateşemiz Hv.Pil.Kur.Alb. Uğur Gökşen ile

İnsanlık tarihinin en büyük trajedisi olan İkinci Dünya Savaşıʼnın hemen ertesindeki koşulların bir
sonucu olan Kore Savaşıʼnın başlangıcından bu yana 60 yıl geçti.
25 Haziran 1950′de Kuzey Koreliler, Güney Koreʼye hücum ederek işgale başladılar. Birleşmiş Milletler,
Güvenlik Konseyi, Kuzey Koreʼnin bu saldırısını güvenliğin bozulması olarak değerlendirdi ve üye
devletleri saldırıyı püskürtmek üzere yardıma çağırdı.
Elli üç ülke prensip itibariyle Güney Koreʼye yardımı kabul etti. Fakat yalnız on altı üye devletin silahlı
kuvvetleri Kore Cumhuriyeti ordularıyla birlikte, Birleşmiş Milletlerin komutası altında ve Amerika Birleşik
Devletleriʼnin öncülüğünde saldıranlar ile çarpışmak üzere asker gönderdiler.
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Aradan birkaç ay geçmeden Çin askeri birlikleri Birleşmiş Milletler kuvvetlerine karşı savaşa girdi.
1950′de başlayan Kore savaşı 1953′e kadar devam etti. 1953 yılında yapılan antlaşma ile Koreʼde
silahlı çarpışma sona erdi.
Birleşmiş Milletler üyelerinden olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti barışın devamına yardım için 4500
kişilik, 141. Alaydan teşekkül eden Tugayı Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasında Koreʼye gönderdi.
Türk askerleri Koreʼde diğer on beş ulusun askerleriyle omuz omuza savaştılar.
****
20 Haziranʼda, Ottavaʼda gerçekleşen anma töreni ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin verdiği
resepsiyona ben ve eşim, Kanadaʼdaki belki de tek Türk Kore savaş gazisi olan Vahe Bedrossian ile
birlikte katıldık.
Bu önemli yıldönümünde Türkiyeʼyi, Kanada Askeri Ateşemiz, Hava Pilot Kurmay Albay Sayın Uğur
Gökşen ve Müsteşar Sayın Yönet Tezel temsil ettiler.
Altmış yıl sonraki tabloya baktığımızda bölünmüş bir ulus, kesin sonuca ulaşmamış bir barış ve istikrar
ve de birbirlerinden çok farklı iki Kore devletinin ortaya çıktığını görüyoruz.
Komünist bir diktatörlük rejimi olan Kuzey Kore, dünyanın, politik ve ekonomik açıdan en sorunlu ve
izole edilmiş ülkelerinden biri iken, Birleşmiş Milletlerʼin desteği ile o dönem özgürlüğünü koruyabilen,
ancak büyük kayıplar ve acılar yaşayan Kore Cumhuriyeti veya Güney Kore, bugün yaklaşık 1,4 trilyon
dolarlık ekonomisi, yüksek teknolojiye dayanan sanayisi ile dünyanın en zengin ve gelişmiş ülkeleri
arasında yer alıyor.
Bu açıdan bakıldığında savaşın, Batı dünyasının kesin zaferi ile sonuçlandığı ileri sürülebilir. Ancak,
devam eden politik ve askeri gerginlik ve Kuzey Koreʼnin nükleer silahlarıyla bir tehdit unsuru olması,
kesin barışın henüz uzak olduğunu gösteriyor.
Bir zamanlar soğuk savaşın sembolü olarak bilinen Berlin Duvarıʼnın yıkılışının üzerinden 21 yıl gibi
uzun bir zaman geçti. Ancak iki Kore devletini ayıran ve 38. kuzey paraleli ile de özdeşleşen sınır,
bugün de bölünmüş bir ülke ve dünyanın somutlaştığı, hassas bir askeri bölge olarak savaşın izlerini
canlı tutuyor.
Savaşın başlangıcının 60. Yıldönümü Kore Cumhuriyeti açısından, özgürlüğünü koruması ve bugünkü
refah günlerine ulaşmasında katkısı olan ülkelere teşekkür etmesi için bir vesile oldu.
Güney Koreʼye bu hayati desteği veren ülkeler arasında Kanada ve Türkiye de bulunuyor.
Ottavaʼnın merkezindeki anma törenine, Kore Savaşıʼnda aktif olarak olarak yer alan ülkelerin
temsilcileri ve Kanadalı Kore savaş gazileri katıldılar.
O günün izlenimlerini özellikle fotoğraflar eşliğinde siz sayın okuyucularımızla paylaşmak istedim.
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Bayrağımız, Kore Savaşı’na katılan 16 ülkeden biri olan Türkiye’yi temsilen gönderdeki yerini aldı

Meltem ve Varol Karslıoğlu, Vahe Bedrossian, Askeri Ateşemiz Albay Uğur Gökşen ve eşi Olcay Gökşen
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Vahe Bedrossian, Kore gazileri ile birlikte resmi geçitte.

Tören bandosu Kanadaʼnın İskoç köklerinin bir ifadesi idi.
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Anma töreninden sonra, National Arts Centreʼdaki resepsiyonda Vahe Bey ile birlikte, Albay Gökşenʼin
yanısıra, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Chan-Ho Ha ve Kore Savunma Ateşesi Albay Dong-Kyun
Kim sohbet etme ve aslında Koreʼnin Kanadaʼya bir şükran ifadesi olan bu günde Türkiyeʼnin Koreʼnin
bağımsızlığına olan katkısını hatırlatma fırsatı bulduk.
Vahe Bedrossian, Kanadalı gazilerle de anılarını paylaştı ve 18 ay kaldığı Koreʼde, tam altmış yıl sonra
bugünleri Kanadaʼda tekrar anacağını hayal bile etmediğini belirtti.

Kore Savunma Ateşesi Albay Dong-Kyun Kim ve Kore Büyükelçisi Sayın Chan-Ho Ha ile

Resepsiyon sonunda “Little Angels” topluluğunun Kore halk danslarından oluşan iki saatlik gösterisini
hayranlıkla izledik ve sanatın, bir ülkenin kendini tanıtmasında ne kadar etkili bir araç olduğunu bir kez
daha görmüş olduk.
48 yıl önce kurulan ve 9-15 yaş arası kızlardan oluşan bu topluluk, 60. Yıldönümü nedeniyle, Kore
Savaşıʼna destek veren ülkeleri dolaşıyor ve sanat yoluyla barış mesajları yayıyor.
Biz de bu yazı vesilesiyle, vatandan çok uzak topraklarda özgürlük uğruna can vermiş şehitlerimizi
saygıyla anıyoruz.
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Little Angels dans topluluğu gösterisini Kanada milli marşını söyleyerek tamamladı
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PIER 21, HALIFAX
Zeynel Bayındır

Kuruluşu ve gelişmesi göçmenlik üzerine kurulmuş bir ülke olan Kanadaʼnin tarihinde önemli bir yer
alan Pier 21 müzesi, Kanadaʼnin Atlantik kıyısındaki Halifax şehrinde bulunmaktadır. Pier 21, 1928
yılında göçmenlik ofisi olarak açılmış ve 1971 yılına kadar hizmet vermiştir. Aradan geçen bu 43 yıl
içerisinde Kanada nüfusu 12 milyon kişi artmıştır. Bu süre içerisinde Pier 21 göçmenlik ofisinden
Kanadaʼya giriş yapan kişi sayısı 1.5 milyondur. Bu rakam, Kanada nüfus artışının onda birinin Pier 21
göçmenlik ofisi binasından Kanadaʼya ayak basarak gerçekleştiğini göstermektedir. Pier 21, sadece
göçmenilk işlemlerinin yapıldığı bir ofis olmanın ötesinde yeni bir kıtada yeni bir hayat başlatmak
isteyenler için ayrıca yatakhaneleri olan, hastane ve aşevi hizmetlerinin sunulduğu bir kompleksti.
Bunun yanında, içinden tren yolu geçmesi ayrı bir özelliği idi. Böylelikle göçmenlerin yeni kıtanın
içlerine ulaştırılmasını sağlayan hayat damarı görevini de yerine getirmiştir. Şimdi ise, tarihsel görevine
bir müze olarak devam etmektedir.
Pier 21 ʻnin özelde Kanadaʼnın çok kültürlülüğüne, genelde Kanada devletine yaptığı katkı, Kanada
federal hükümeti tarafından tanınmış ve Kanadaʼnın “milli” müze olma niteliği taşıyan altıncı müzesi
olarak kabul edilmiştir.
Sayın Büyükelçimiz Rafet Akgünay, Kasım 2009 tarihinde Halifaxʼta Türk toplumunu ziyaret etmiştir. Bu
ziyaret sırasında Pier 21ʼde de bulunmuştur. Sayın Büyükelçi Kanadaʼnın çok kültürlülüğüne katkıda
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PIER 21, HALIFAX

bulunmak ve biz Türkʼlerin de bu sosyal yapının bir parçası olduğunu belirtmek için, Pier 21 Müzesi
plaket duvarına plaket bağışlanmasının araştırılmasını istemiş ve Nova Scotia Türk Derneğiʼinden bu
hususta ricada bulunmuştur. Bunun üzerine Nova Scotia Türk Derneği, Pier 21 Müzesi yetkilileri ile
iletişime geçmiştir. Büyükelçiliğimizin sağladığı katkılar sayesinde, Nova Scotia Türk toplumu üyelerinin
ve Pier 21 Müzesinden yetkililerin katılımı ile ile 17 Nisan 2010 tarihinde plaket asma törenimiz
gerçekleştirilmiştir.
Göstermiş olduğu katkı ve desteklerinden ötürü Büyükelçiliğimize çok teşekkür ediyor ve gücümüz
oranında Kanadaʼnın çok kültürlü yapısına yaptığımız bu katkıdan dolayı kendimizi çok mutlu
hissediyoruz. Gelecekte çeşitli etkinliklerde bulunarak Kanadaʼnın bu çok kültürlü yapısı içinde Türk
toplumunun varlığının duyurulmasını ve kültürünün tanıtılmasını diliyoruz.
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TelVErgi
Jerry Copuroğlu, TEP, CGA

Okul salonuna girdiğimde sunumun başlamasına 5 dakikadan kısa bir süre kalmıştı. Bir taraftan “Tam
da gününü bulmuşlar” diye söylenirken, gözüm diğer taraftan da kapıya yakın, oturacak bir sandalye
arıyordu. Gösteri bittiğinde çıkışı kolay bir yer olmasını tercih ediyordum.
“Gitmezsen olmaz, oğlumuz bu gösterinin ebeveynler açısından önemli olduğunu söyledi, devletin
eğitimcileri gelip açıklamalar yapacaklarmış” dedi.
“Hanım, biz bilmiyor muyuz yani çocuklara nasıl konuşacağımızı, boşversek olmaz mı? Zaten kötü bir
hafta sonu geçirmişim, bizim takım bu yıl da şampiyonluğu yine son maçta kaçırmış.” diye soracak
oldum ama bu akşamki yemeği yiyememe riskini göze alamazdım.
Kapıya yakın yer bulma şansım hiç yoktu, sanırım benim gibi düşünenler çoğunluktaydı. Tek çarem şu
hafif göbekli, başı da yeni açılmaya başlamış adamın yanına oturmaktı. Ben de öyle yaptım.
“Nasılsınız bu akşam” dedi İngilizce olarak. “Tamam” dedim kendi kendime “Yine geveze birinin yanına
düştük.”Nereden de bulurlardı bu kadar şuradan buradan konuşacak şeyi bu adamlar. “Yine hayatını
anlatır şimdi, hiç de keyfim yok hani” dedim.
“İyiyim, teşekkür ederim, bayağı kalabalık bu akşam burası” dedim.
“Öyle” dedi “Konu ilginç olunca, ilgi de büyük oluyor.”
“Evet” dedim ”Ben de konuyu ilginç bulunca birden gelmem gerektiğini düşündüm.” Aslında yalan
konuştuğumdan dolayı utanç duymalıydım.
“Sizi daha önce hiç görmemiştim burada” dedi. “Çocuğunuz kaçıncı sınıfa gidiyor?”
“Oğlum” dedim. “Bu yıl sekizinci sınıfta”
“Öyle mi?” dedi. “Benim de oğlum sekizinci sınıfta, desenize arkadaşlar benim oğlumla.”
Yanımdaki kişi hala konuşmak istiyordu ana şansımdan, sunum başlayınca kesmek zorunda kaldı.
***
Sunumun ilk 45 dakikalık bölümü bitince, misafirlere kahve ikramı için ara verildi. Yanımdaki kişi kahve
kuyruğunda beklerken belli ki konuşmak için can atıyordu.
“Bu yıl bu okulda son yılımız, gelecek yıl için ne yazık ki bu semtin okulunda aynı sınıfa
gidemeyecekler.” dedi.
“Neden” dedim “Hemen yakında bir lise var, oraya gönderecegiz biz. Siz de oraya gönderebilirsiniz”
“Iş nedeniyle üç yıllığına, yurt dışına gitmek durumundayım. Gelen teklifi geri çeviremedim” dedi.
“Oturduğumuz evi boşaltıp kiraya verecegiz, satmak istemiyorum, bu semti seviyorum, alıştık da
sayılır.” dedi. “Ama” dedi “Bir arkadaşla konuşurken, bunun bana dönüşümde bir hayli vergi yükü
getirebilecegini duydum.”
“Hah” dedim, kendi kendime yine. “Burada da çıktı karşıma vergi konusu”
“Sanırım” dedim “Oturduğunuz evi kiraya verdiğiniz andan başlayarak, evin artık bir gelir getiren bir
yatırım aracı haline geleceğini ve oturma amaçlı olarak geri geldiğinizde de yatırım amaçlı evin satılmış
kabul edilerek, üç yıl içinde evin değerinde varsa bir artıştan dolayı vergilendirilebileceğinizi
düşünüyorsunuz.” dedim.
“Aynen öyle” dedi adamcağız. “Nereden biliyorsunuz bütün bunları?”
“Mesleğim icabı” dedim ve kartımı uzattım.
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Sanırım “Hasta olacak insanın, doktor ayağına gelirmiş” atasözümüzün, İngilizce bir karşılığı olsaydı bu
adam söyleyecekti. Ya da yüzünden ben öyle okudum.
“Sunumun ikinci bölümü başlamak üzere” dedim. “İsterseniz, yerimize oturalım.”
***
Kanada Gelir Vergisi kanunları gereği, kişilerin kira getiren taşınmazları, kendileri oturma amaçlı bir
taşınmaz mülke dönüştürmeleri durumunda bu taşınmaz gerçekte satılmış olmamasına karşın, kanun
gereği satılmış olarak kabul edilir ve eğer arada bir kazanç varsa bu kazancın yıl sonunda diğer
gelirlerle birlikte bildirilip, vergilendirilmesi gerekir.
Yukarıda bahsettiğim bu kişinin durumunda vergi kanunu şu şekilde işler:
-

Kişi oturmuş olduğu evden ayrılıp da, kiraya verdiği gün taşınmazı elinden çıkarmış sayılır.
Tabi o zamana kadar kendisi içinde oturduğundan dolayı herhangi bir vergi yükü yoktur.
Bir süre sonra taşınmaz elden çıkarıldığında, evden çıkış tarihi ile satış tarihi arasında
oluşan bir kazanç varsa bu kazanç vergiye tabidir.
Kişi eğer taşınmazını satışa koymaz ve oturma amaçlı geri dönerse bile, taşınmaza yine
satılmış gibi işlem görerek yine varsa kazancın vergilendirilmesi gerekir.
Yalnız burada, kanunun tanıdığı bir ayrıcalıktan yararlanmak olasıdır, şöyle ki:
Kişinin yıllardır içinde oturduğu evi, başka bir şehirde iş teklifi alması halinde kullanamaması söz
konusu olabilir. Bu iş teklifi geçici olabileceği gibi, kişinin durumu belirsizliğini de koruyabilir. Veya
birtakım nedenlerle evin satılmasını aile istemeyebilir. Bir başka neden de ev yeni alınmış olabilir ve
alındığı tarihteki değerle, bugünkü değer arasında eksi bir değer oluşabilir. Bu durumda eğer aşağıdaki
koşullar kişinin durumuna uygunsa:
İşverenle çalışan arasında kan veya aile bağı yoksa,
Yeni oturulacak ev, eski evden en az 40km uzaktaysa,
Taşınan yıl içinde ve bir sonraki takip eden yılda aynı işverenle çalışılmışsa veya,
Taşınan kişi yıl içinde vefat ederse,
Gelir Vergisi Kanununun 45(2) maddesine uygun olarak hazırlanacak ve evden taşınılan yılın vergi
bildirim formuyla vergi dairesine verilecek bir dilekçeyle, içinden taşınılan ev dört yıl süreyle sanki hala
içinde oturuluyormuş gibi kabul edilebilir ve geri dönene kadar aradaki geçen sürede oluşan
kazançlardan dolayı vergi ödenmesi gerekmez. Bu ayrıcalıktan yararlanmanın bir diğer şartı da aradan
geçen dört yılda elde edilecek kira gelirlerinden aşınma payı gideri düşülmemesidir. Bu dilekçenin
süresinde verilmesi çok önemlidir. Bazı durumlarda vergi daireleri, geçerli neden öne sürüldüğünde
gecikmiş dilekçeyi kabul edebilirler.
Akla gelecek bir diğer soru şu olabilir:
“Peki beşinci yılda geri gelirsem ne olur?”
O zaman ilk dört yıl vergiden muaf tutularak, evin dördüncü sözlerimyıl sonundaki değeriyle, geri
dönüldüğü gündeki değer arasında eğer bir kazanç varsa vergilendirilir.
Küçük de olsa gözden sık sık kaçırılan bu önemli küçük maddenin özellikle geçici de olsa geri dönmek
zorunda olan veya çeşitli nedenlerle iş bulamamış ve yurt dışında çalışmak zorunda kalan göçmenleri
ilgilendireceği düşüncesindeyim.
***
Sunum bittiğinde ayağa kalktım. Yanımdaki kişi konuşabilmek için can atıyordu ama gitmek niyetinde
olduğumu görünce:
“Tanıştığımıza çok memnun oldum” dedi. “Kartınız bende, gitmeden mutlaka sizi arayacağım”
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“Ne zaman isterseniz” dedim. “Elimden geldiği kadarıyla, yardımcı olmaya çalışırım. Hem komşuyuz,
hem de oğullarımız aynı sınıftaymış. Anlaşılan sizin gibi dostlarla tanışabilmek için, bu gibi sunumlara
daha sık gelmeye çalışmalıyım.” Bu son sözlerim yine biraz yalan olmuştu, kendi kendime yine utanç
duydum ama diğer taraftan da akşam yemeğinde eşime anlatacak birşeyler olacağından seviniyordum.
Eşim akşam yemeğine hak kazanıp kazanmadığımı kontrol etmek için mutlaka beni sınayacaktı.
***
Bu ayın vergi konusunu umarım ilginç buldunuz. Aramızda birçok kişinin çeşitli nedenlerle taşınmak,
sonra da geri dönmek zorunda olduğunu biliyoruz bu yüzden vergi kanunlarını iyi bilmek yararımıza
olacaktır.
Bol kazançlı, az vergili günler dileklerimle.

!

PAGE 19

TURKISH SOCIETY OF CANADA TELVE VOLUME: 4 ISSUE 24 !

LEASING

MAY-JUNE 2010

Torkom Zabunian

Sayın Telve Okurları,
Kuzey Amerika’da,Kanada dahil, vasıta leasingi son 20 ile 25 yıldır,vasıta
satışlarının yüzde 50 nisbetini kapsamaktadır.
Son iki senedir otomobil piyasasında yaşanan maddi krizler, leasing ile
yapılan satışları, yüzde 30 civarında etkiledi.
Sebepleri sizlerle paylaşalım:
36 veya 48 aylık lease kontratlarında,buyback denilen bir dolar meblağı mevcuttur.
Bu meblağ kontrat sonunda, lease yapan kimsenın vasıtayı satın alabileceği (lease sonu satınalma
nisbeti % 5’dir ) tutardır. Buyback miktarı her zaman yüksek tutulur ve dolayısıyla aylık ödemeler düşük
olur.
Vasıtayı satın alma durumu olursa, buybackte gösterilen miktar üzerine GST ve
PST ilave ederek ödeme yapmak gerekir. Ayrıca vasıtanın mülkiyetinin,şirketten alıcı üzerine geçmesi
gerekir. Bu işlem için de vasıtanın sertifikasyon ve emisyon testlerinden geçmesi gerekir.
Bir misal verelim:Buyback 15,000, sertifikasyon ise 500 ve GST ve PST vergileri ile birlikte toplamda
17,500 dolarlık bir tutara ulaşırız.
Bu durumda, önümüzde bakmamız gereken bir tablo var:
a.17,500.dolarlık bir yatırım 4 senelik bir vasıta için değer mi ?
b. İmalatçı garantisi süresinin dolmasına az kalmış veya bu garanti bitrmiş bir aracı satın almanın riski
nedir?
c. Aynı vasıtayı piyasada toptan satış, acentada 10-11bin dolar civarı bir fiyatı almak mümkün ise,
leasing süresi dolan bu aracı almak ne kadar avantajlı?
Bu yüzden leasing vasıtaları % 95 oranında acenteye kontrat sonu geri veriliyor.
Leasing ile satışların yavaşlamasının başlıca sebeplerinden biri de, otomobil
imalatçıları ,yukarda bahsettiğim nedenlerle vasıta başına 4 ile 5bin dolar
kaybetmeleri ve açık arttırmalarda geri gelen leasing vasıtaları,Buyback kıymetinden
çok aşağıya kullanılmış vasıta satan acentalara satılmaktadir.
Leasingte bir de acentelerin kendi leasing şirketleri var. Bu şirketler kendileri leasingi finanse ederler ki
buna in-house leasing diyoruz.
Dikkat edilecek hususlar, buyback değerini çok iyi anlamalısınız: Özetle:
Kontrat sonu buyback meblağını ödeyip vasıtanın sahibi mi olacaksınız, yoksa
buyback miktarı, kontrat sonu şirket vasıtayı değerleyerek, buyback meblağı ile
vasıtanızın o günkü piyasa rayiç farkını sizden isteyebilir mi ?
Lease kontratlarını iyice inceleyip, okuduktan ve anladıktan sonra imzalamanızı tavsiye ederim.
Lease yapilan vasıtalar takas (trade-in) konusu olamaz.
Lease vasıtanızda her hangi bir çizik, vuruk, çatlak ön cam ve fazla kilometre
ile vasıtanızı acenteye geri vermeden hasarları kendiniz düzelttikten sonra
acentenin leasing müdürü ile 15 gün evvelinden randevu alarak görüşmeniz faydalı olur.
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Leasingin hem faydaları hem de dezavantajlı tarafları var. Mesela aylık ödemeler leasingte düşük, fakat
vasıtanın sahibi siz değilsiniz, takas yapamazsınız. Buna karşılık leasing ödemelerini vergi matrahından
düşme avantajı var. Ancak tutarların % 100’ünü indirim konusu yapmamanızda yarar var. Revenue
Canada arkamızda ve vergi otoritesinin bu konudaki sorularına muhatap olabilirsiniz....
Satış finansmanı söz konusu olduğunda ,bugün imalatçılar taksitli satışlarda çok düşük faiz nispetleri ile
uzun vadeyi tercih ediyorlar. Taksitli satışlarda, %10 ila 15 arasında değişen amortisman payını yıllık
vergi matrahından düşebilirsiniz.
Bu durumlar, haliyle şahıstan şahısa değişebilir. Ben sizlere umumi bir resim
çizmek istedim.
Yazıma son verirken sizlere neşeli ve sıhhatli günler ve yağmursuz bir yaz mevsimi dilerim.
Hoşçakalın.
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ASUMAN'CA LEZZETLER www.arnavutcigeri.blogspot.com
Sevgili Telve okuyucularına bu ay
pastaneden aldıklarımızdan bile daha
lezzetli bir tarif var " Saçaklı poğaça".
Tavsiye ederim, deneyin...

MALZEMELER:
Hamuru için:

•

1 su bardağı ılık süt

•

1 su bardağı ılık su

•

1 yemek kaşığı toz şeker

•

1 paket maya

•

1 tatlı kaşığı tuz

•

1 yumurta (beyazı hamuruna, sarısı üstüne)

•

3/4 su bardağı sıvıyağ

•

Aldığı kadar un

İç malzemesi:
•

150-200 gr. yumuşak beyaz peynir

•

1 demet maydanoz

Hazırlanışı:
•

1 su bardağı ılık suyun içinde, 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket mayayı eritip, üzeri köpüklenene kadar bekletin.

•

Üzerine, 1 su bardağı ılık süt, 3/4 su bardağı sıvıyağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yumurtanın beyazı ve aldığı kadar un ilave edip, ele
yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

•

Iyice yoğurduğunuz hamurun üzerini örterek en az 1 saat mayalanmaya bırakın.

•

Mayalanmış hamurdan, cevizden biraz büyük parçalar koparıp avuç içinizde yuvarlayın ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.

•

10-15 dakika kadar da tepsi de mayalanması beklendikten sonra üzerlerine yumurta sarısı sürüp 180 C/350 F fırında altı ve
üstü pembeleşene kadar pişirin (poğacaların yumuşak olması için, pişerken fırının içine 1 kase sıcak su koyabilirsiniz).

•

Poğaçalar piştikten sonra ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyin ve üzerlerine havlu örterek soğumaya bırakın (kurumaması icin).

•

Bu arada maydanozu incecik kıyıp, bir kısmını ağız kısmına bulamak icin ayırın, kalanını beyaz peynir ile karıştırın.

•

Poğaçaları ortadan ikiye keserek (bütün ayırmayın, arkasından bir bölümü tutsun) ortalarına beyaz peynirli maydonozdan
koyun, kesik yerine de biraz peynir sürüp ince kıyılmış maydonoza bulayın (Beyaz peyniriniz sertse, ağız kısmına krem peynir
sürebilirsiniz).

•

Maydanozlar tazeliğini yitirmeden 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: ____/_____/______
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
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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