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Editörden: Kadınlarımızla Kanada Türk Toplumu
Sayın Telve okuyucuları ve Kanada-Türk Toplumunun değerli üyeleri,
Telveʼnin yeni bir sayısında sizlerle tekrar buluşmaktan mutluyuz.
Artık geleneksel hale dönüşen 1 Temmuz Kanada günü pikniğimiz ile ilgili izlenimleri bu organizasyona
en çok emek veren arkadaşlarımızdan Nalan Gökgözʼün kaleminden okuyabilirsiniz.
Kanada Türk toplumunun çok iyi tanıdığımız, çoktan bir kültürel marka olmuş Ankara Kitaplığıʼnın
kurucusu Sayın Sevim Önenʼin; Ontario Newcomer Champion ödülünü kazanması, elli yıllık başarılı
toplumsal katkı kariyeri düşünüldüğünde çoktan hakedilmiş bir sonuç bizce.
Büyük Beyaz Kuzeyʼdeki Türk toplumunun bir başka başarılı temsilcisi olan Lale Eskicioğlu, bu ayki
söyleşi konuğumuz olarak, önümüzdeki Ekim ayı yerel seçimlerindeki adaylığı ve gelecek planları ile
ilgili sorularımızı cevaplandırdı.
Kanada Türk toplumunun eşsiz bilgi ve deneyimlere sahip üyesi Sayın Dr. Ayşe H.Ö. Anwarʼın,
başkanımız Rüçhan Akkökʼe gönderdiği mektupta dile getirdiği, andımızın ardındaki isme ilişkin
açıklamasını ilgiyle okuyacağınızı düşünüyorum.
Jerry Çopuroğluʼnun keyifle okuduğumuz Telvergi köşesinde bu ay, pek düşünmek istemeseniz de,
yaşamınızın ötesine uzanan bir konunun farkına varma ve umarız gerekli adımları atma fırsatını
bulacaksınız.
Asumanca Lezzetler köşesi, bu sayıda da ağız tadınızı şenlendirecek yeni bir reçete ile karşınızda.
Wheels & Roads adlı, İngilizce yeni köşemizde, bir otomobil ve bir şehir ya da bölgenin tanıtımını,
keyifle okuyacağınızı umduğumuz bir tarzda sunmayı hedefliyoruz. Bu sayının konusu olan araç,
Kanadaʼnın satış şampiyonlarından Mazda 3 ve ziyaret ettiğimiz şehir, çok yakınımızdaki Mississauga.
Telve ile keyifli zamanlar geçirmenizi diliyor ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

Varol Karslıoğlu-Editör
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1 Temmuz Pikniği
Nalan Gökgöz
Turkish Society of Canada olarak her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz 1 Temmuz Kanada Günü
pikniğini bu yıl da Mississauga, Wildwood Parkʼ da gerçekleştirdik. Kanada'da yaşayan Türkler olarak
Kanada gününü yemyeşil çimlerle kaplı huzurlu bir ortamda 150 kişinin katılımıyla kutladık. Piknik
hazırlıklarımız erken saatlerde anne, baba ve çoçuklarımızın da yardımı ile ahenk içinde başladı.
Yasin Usta döner teşkilatını kurarken bizler de o sırada yaklaşan gri bulutların yağmur habercisi
olmaması dileği ile misafirlerimizi beklemeye başladık. Nefis döner kokuları çıkmaya başlarken ilk
misafirlerimiz de aileleri ile gelmeye başladılar. Günlük koşuşturmamızdan fırsat bulup da
görüşemediğimiz bir çok arkadaş ve dostumuzu piknikte aramızdan görmekten çok büyük mutluluk
duyduk. Bizim sohbetlerimiz nefis tatlı ve karpuz ikramı ile daha da koyulaşırken çocuklarımız da
yemyeşil çim sahada oyunlar oynamaya başladılar. Biraraya gelmiş olmamızdan duyduğumuz haz ve
mutluluk gri bulutların tamamen kaybolması ile daha da pekişti. Pikniğimizi günün sonunda aşağıda
gördüğünüz toplu resmi çektirerek noktaladık. Herkes birbirine iyi yazlar dileyerek piknikten ayrılırken
bizler önümüzdeki yıl düzenleyeceğimiz piknik için bize aktarılan önerileri değerlendirmeye başlamıştık
bile.

!
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BAYRAM YEMEĞİ / BAYRAM LUNCHEON
Turkish Society of Canada tüm toplum üyelerimizi Geleneksel Bayram Yemeğiʼne davet ediyor.
Gelin 11 Eylül, 2010 Cumartesi Ramazan Bayramıʼnın üçüncü gününde bayramımızı kutlayalım, sohbet
edelim, hediye çekilişimiz ve sürprizlerimizle güzel bir gün geçirelim.
Adres: Jerusalem Restaurant
4777 Leslie Street North York, ON M2J 2K8
www.jerusalem-restaurant.ca
Tarih : 11 Eylül, 2010 (Cumartesi)
Saat : 12.00 - 15.00
Açık büfe yemek ve limitsiz alkolsüz içecek servisi
Bayram yemeği ücreti ve diğer bilgiler en kısa zamanda sizlere duyurulacaktır.
Bu etkinliğimize sponsor olmak isterseniz, bize info@turkishcanada adresinden ulaşabilirsiniz.
Keyifli bir Ramazan ayı dileğimizle,
Daha detaylı bilgi için aşağıdaki kişileri arayabilirsiniz:
Rüçhan Akkök: (416) 821-2411
Nalan Gökgöz: (416) 414-2049
Cihat Enbatan: (416) 464-1507

The Turkish Society of Canada invites you to the Annual Bayram Luncheon!
Itʼs a chance to socialize with friends and family, enjoy delicious food, win amazing prizes and lots more
surprises, too.
Adress: Jerusalem Restaurant
4777 Leslie Street North York, ON M2J 2K8
www.jerusalem-restaurant.ca
Date: Saturday, September 11th, 2010
Time: 12.00 pm – 3.00 pm
Lunch buffet and unlimited pop will be served.
Lunch price and other information will be announced shortly.
If you would like to sponsor this event, please contact us at info@turkishcanada.org

For further information please contact:
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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Yarım Yüzyıllık Anıtsal Çalışmaların Ödülü:
Ankara Kitaplığıʼnın Kurucusu Sevim Önen “2010-Newcomer Champion” Ödülü aldı.
Ankara Kitaplığıʼnın kurucusu ve toplumumuzun değerli üyesi Sevim Önen, 50 yılı aşkın bir süredir Türk
kültürünün Kanada genelinde tanıtılması ve yeni gelen göçmenlerin sosyal hayata adaptasyonunu
kolaylaştırmak için yaptığı başarılı çalışmaları nedeni ile bu yıl Ontario Vatandaşlık ve Göçmenlik
Bakanlığıʼnın; “2010-Newcomer Champion” ödülü ile onurlandırıldı.
Sevim Hanım ödülünü Ontario'un göçmenlik bakanı Eric Hoskins'in elinden aldı.

Bu ödül aday olarak gösterilenler arasından bir kişiye veriliyor. Turkish Society of Canadaʼnın da
desteklediği, Sayın Sevim Önenʼin adaylık başvuru dosyasını, titiz bir çalışma sonucu Birol
Uzunmehmetoğlu hazırladı. Kendisinin, 150'nin üzerindeki başvuru arasından seçilmesi, bu sonucun bir
rastlantı olmadığını kanıtlıyor. Biz de bu haklı başarısından dolayı Sevim Hanımʼı tebrik ediyor ve
Turkish Society of Canada olarak kendisini tavsiye etmiş olmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyuyoruz.
Sayın Sevim Önen, Eylül sayımızda söyleşi konuğumuz olacak.

Sevim Önen, Telve Editörü Varol
Karslıoğlu ile Ankara Kitaplığıʼndaki
bir toplantı sonrasında

!
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SÖYLEŞİ
Lale Eskicioğlu
Yazı ve fotoğraflar: Varol Karslıoğlu

Çocuklarımız, eğitim ve Kanada’ya bakış

Bu ayki konuğumuz, Kanadaʼda Türk toplumunun iyi tanıdığımız isimlerinden
Sayın Lale Eskicioğlu. Lale Hanım, Ottavaʼda yaptığımız söyleşide, Ekim ayında
Ottava-Orleans bölgesinden aday olacağı, okul mütevelli heyetleri üyeliği
hakkında ve Kanada Türk toplumunun dünü ve bugünü, Kanadaʼnın eğitim,
göçmenlik ve genel politik sistemi konusundaki sorularımızı cevaplandırdı.
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VK: Lale Hanım, Turkish
Society of Canada olarak size
önümüzdeki seçimlerde
başarılar diliyoruz.
Sohbetimizin başında,
Kanadaʼya geliş öykünüzden
ve bu günkü konumunuza
hangi yollardan, hangi
aşamalardan geçerek
ulaştığınızı anlatır mısınız?
LE: Çok teşekkür ederim bu
organizasyon için. Telve dergisini
çok severek okuyoruz ve Turkish
Society of Canadaʼnın
çalışmalarından çok gurur
duyuyor ve her zaman
destekliyoruz. Ben de zaten
üyeyim derneğe. Kanadaʼya
geliş öyküm şöyle, ben genç
kızdım ve benden yaşça epey
büyük ağabeylerimden biri
Kanadaʼya göç etti, Kanadaʼya
göç o zamanlar daha kolaydı.
Ağabeyim Kanada vatandaşı
olduktan sonra beni de yanına
davet etti, zaten bu şekilde iki
ağabeyim ve yeğenlerim
Kanadaʼda yaşadıkları için, ben
de Kanadaʼyı aklımın bir
köşesine yazmıştım. Ben de
evlenip, çocuk sahibi olduktan
sonra, Kanadaʼnın bize güzel bir
gelecek sağlıyacağına karar
verdik. Ve ağabeylerimle kolayca
geldik. O zamanlar göçmen
olmak kolaydı. Bildiğiniz biri
varsa Kanadaʼda, 250 dolar verip
kolayca Kanadaʼya
gelebiliyordunuz. 21 yıl önce,
buraya üç yaşında kızımızla
geldik, burada iş bulabileceğimiz
mesleklere sahip olduğumuz için
Kanadaʼya geldik. Ottavaʼya
yerleştik. 21 yıl evvel, Ottavaʼya
geldik ve bu şehri çok sevdik. Ve
çok güzel bir hayata başladık,
sakin sessiz. Ve 21 yıldır burası
evimiz.
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VK: Bu Ekim ayında
bölgenizdeki okulların
mütevelli heyetlerinde üyelik
için adaylığınızı ilan ettiniz.
Tekrar başarılar diliyoruz.
Böyle bir karara yönelirken ki
motivasyonlarınız neler oldu?
LE: Çok açıkça söylemek
gerekirse, birinci motivasyonum
Türk toplumunun Kanadaʼnın
sosyal yapısı içinde pek çok
platformda muhteşem şekilde
temsil edildiğini biliyorum.
Kanadaʼda hemen hemen her
üniversitede en az bir tane Türk
profesörümüz var, Kanadaʼda
artık sanatçılarımız,
ressamlarımız, müzisyenlerimiz
artmakta, isimlerini duyurmakta.
Radyoda, sanatçılarımızın
müzikleri çalınmakta,
televizyonda Nil Köksal isimli
çok başarılı bir sunucu var.
Bildiğiniz gibi çok önemli bir
televizyon kanalı olan CBCʼde,
çok önemli bir saatte sunuculuk
yapan bir Türkümüz var.
Övünecek noktalarda Türk
toplumu üyelerimiz var. Fakat tek
eksiğimiz, seçimle iş başına
gelen ve nispeten politik olan
alanlarda bir Türk Kanadalı veya
Kanadalı Türk dediğimiz Türk
toplumu üyesi yok. Gerçi
okulların mütevelli heyetleri
politik kuruluşlar değil. Ama bu
heyetler seçimle iş başına geldiği
için bu Kanada daki Türk
toplumu açısından bir ilk olacak.
Motivasyonlarımdan birisi buydu.
Örnek olarak halkımızın seçme
ve seçilme haklarını Kanadaʼda
da kullanmalarını teşvik etmek,
bu konuda tecrübe kazanmak,
tecrübeleri paylaşmak, Türk
toplumunun da endişelerini
seçilmiş bir görevli olarak temsil
edebilirim. Motivasyonum bu.
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VK: Gerçi kısmen
cevaplandırmış oldunuz ama,
Kanadaʼdaki Türk toplumunu
bugünkü ve 20 yıl önceki
haliyle karşılaştırdığınız zaman
ne gibi farklar görüyorsunuz?
Tabii bu süre içerisinde
Kanadaʼnın kendisi de önemli
değişim yaşadı. Türk
toplumunun bu değişimde ne
gibi bir yeri oldu? Nereden
nereye geldik? Biraz bu
konulardan bahseder misiniz?
LE: Gerçekten çok büyük
değişiklikler oldu. Hem Kanada
da hem de Türk toplumunda. 20
yıl evvel, Ottavaʼda Türk toplumu
küçüktü. Daha küçük bir şehirdi.
500-600 tane toplam Türk vardı.
Bunların içerisinden ancak 20
kişi birbirini tanırdı. Sokakta
Türkçe bir konuşma duyunca
hemen o kişiyle tanışırdık. Bir
Türk etkinliğini dört gözle
beklerdik. Ottava Türk Kültür
Derneğinin yıllık akşam yemeği
sanki bir yılbaşı gecesini veya bir
çocuğun doğum günü partisini
beklemesi gibi beklenirdi.
Türkçeʼye ve Türk etkinliklerine
muhtaç ve özlem içerisinde
küçük bir gruptuk. Ama en güzel
yanı, o zaman bile kültür derneği
vardı. Ottavaʼda vardı,
Torontoʼda vardı. Türkler buraya
gelir gelmez kültür dernekleri
kurmaya başlamış. Tabii sayının
az olmasından dolayı bunlar çok
küçük çalışmalardı. Yıllar
geçtikçe seyahat ucuzladıkça,
Türk toplumu dışarıya yönelip,
çalışma imkanlarını daha çok
aramaya başlayınca, bizim de
buradaki nüfusumuz arttı. Bu
artışla beraber, kültürel etkinlikler
yapan grupların sayısı da arttı.
Çok sevindirici bir olay bu.
Türklerimizin isimleri gazetelerde
yayınlanmaya başladı. Çok
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olağan bir şey haline geldi.
Mesela, Toronto Starʼı
açıyorsunuz bir gün ve bir Türk
kalp doktorunun başarılarını, bir
Türk profesörün mühendislikte
yaptığı ilerlemeleri
okuyabiliyorsunuz. Böyle bir
gelişme oldu. Bunu yaparken
buraya gelen Türk halkı, buraya
huzur ve mutluluk için, daha iyi
imkanlar ve çocuklarını daha iyi
yetiştirebilmek için, daha sakin
ve düzenli bir yaşam bulabilmek,
biraz daha para kazanabilmek
amacıyla gelmiş. Ve kendi
halinde olan, kimseyle tartışma
istemeyen bir Türk toplumuydu.
Bunda da bir değişiklik oldu, Türk
toplumu istemeden, dışardan
gelen etkenler sebebiyle oldu.
Bildiğiniz gibi, dünyada Türk
diplomatlarına karşı bir Ermeni
terör hareketi başlamıştı. O terör
Kanadaʼyı etkiledi ve Kanada
buna alışkın bir ülke değil. Barışı
teşvik eden bir ülke olarak
buradaki bombalamalar,
cinayetler işi başka bir seviyeye
getirdi. Türk toplumuna yapılan
bazı haksızlıkları, gazetede
çıkan bazı negatif yazıları
okumaya başladık. Bu
gelişmelerle son 20-30 yılda Türk
toplumu kendi isteği dışında
politik olmaya zorlandı. Son beş
yılda yaşananlar Türk toplumunu
çok aktif bir hale getirdi.
VK: Bir iletişim çağında
yaşamamız ve teknolojik
olanaklar da mutlaka bu
aktivitelere çok yardımcı
oluyor. İnternet sayesinde,
örneğin Türkiyeʼdeki bir olaya,
sanki Ankaraʼdaki ya da
İstanbulʼdaki bir vatandaş gibi
tepki gösterebiliyorsunuz.
LE: Yani aynı şekilde
Amerikaʼdaki Türklerin de neler
yaptığını öğrenip, bunları da
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örnek alabiliyoruz. Daha eski,
sayısı daha fazla olan bir grup
olduğu için,onlardan çok şey
öğrenebiliyoruz internet
sayesinde ve uyguluyabiliyoruz.
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heyeti üyeliği konusu gündeme
gelirdi. Biz de adaylığımızı
koysak, okul mütevelli heyeti
üyeliği ile başlasak veya
gençlerimizi milletvekili adayı
olarak yetiştirsek konuşmaları
her zaman vardı. Ben icra
direktörlüğünü başka bir
arkadaşa devrettikten sonra
böyle bir çalışmaya girmek için
zamanla bir imkan oluştu. İki işi
birden hem yapmak kolay değil
hemde zaman yetmez. Yeni bir
icra direktörü var Kanadalı
Türkler Konseyinde. Banu
Pamukçu. Kendisine de çok
severek mentorluk yapıyorum.
VK: Bu okulların mütevelli
Görevi çok güzel sürdürüyor.
heyetine girmek için
Uzun süre yapılabilecek bir
adaylığınızı ilan etme
görev değil. Yorucu. Devrettikten
noktasına geldiniz. Bu
sonra bana başka platformlarda
aşamaya gelinceye kadar,
Türk toplumunu temsil etmek ve
toplumsal olarak hangi
başka kapasitelerle Kanadaʼya
seviyelerde hangi görevleri
hizmet etme olanakları oldu. Tam
yaptınız? Bunları bir özetler
bu zamanda seçimlerin olması
misiniz?
da tam zamanlama oldu. Bu
4L: Kanadaʼya geldiğimiz ilk birşekilde adaylığımı koydum.
iki yılda diğer vatandaşların
VK: Size başarılar diliyoruz,
yaptığı gibi, mevcut olan
sadece bu seçimler için değil
derneklere katıldık. Festivallerde,
ama bundan çok daha ötesi
etkinliklerde her türlü katkıda
için. Bunu istediğiniz gibi
bulunduk topluma eşimle
yorumlayabilirsiniz. Bence de
beraber. Eşim Türk okulunda
adaylığınızın, Kanada Türk
öğretmenlik yaptı. Toplumla
toplumu için özendirici bir
kaynaşma oldu. Ufak dernek
etkisi olacak.
işlerinde çalışarak başladık.
LE: Evet. En başta da
Arkadaşlar Kanadalı Türkler
söylediğim gibi motivasyonlardan
Konseyinin icra direktörlüğünü
birisi örnek olmak halkımızı bu
yapmamı önerdiler. Beni iyi
tip girişimler için teşvik etmek. Bu
tanıdıkları için, yapabileceğimi
arada Kanada vatandaşlığını
düşündüler. Bu görevi üç yıl
elde etmiş olan tüm Türk
sürdürdüm ve çok severek
Kanadalılar için şeçme ve
yaptım. Çok yararlı çalışmalarda
seçilme hakkı her iki ülkede
bulunduk. Bu zamanda
olduğu gibi hem bir haktır hem
toplumuzla daha çok konuşma
de bir görevdir. Biz de
ve daha çok aşina olma, onların
Kanadaʼda pek çok alanda
sorunlarını duyma ve bu
kendini göstermiş başarılı
sorunlara çözüm bulma yönünde
noktalara gelmiş insanlara
ilişkilerim oldu. Bu çalışmalar
sahibiz ama henüz parlamento
sırasında okulların mütevelli
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da bir Türkümüz yok. Ne eyalet
parlamentosunda ne de federal
parlamentoda yok. Ve de henüz
bir belediye meclisi heyetinde de
Türk yok. Bir tek boş kalan yer
burasıydı burada da
temsilcilerimiz olması için zaman
geldi. Bu bakımdan örnek olmak
istiyorum. En doğal hakkımız ve
her Kanada vatandaşı gibi bizler
de seçilme hakkımızı
kullanabiliriz. Seçimlere katılmak
çok kolay. Çok ufak miktar bir
para ödeniyor.Mesela benim
durumumda aday olmak için
gereken para sadece 100 dolar.
Hatta eğer kararınızı
değiştirirseniz bu parayı dahi geri
alabiliyorsunuz. Hatta seçimin
sonunda oyların %5 ini alırsanız
100 doları geri alabiliyorsunuz.
Belediye meclisine seçilmek için
fiyat 250 dolar, yani bir isim iki
kimlik kartı ve bir yüz dolarla
seçime katılabiliyorsunuz.
VK: Bu güzel birşey aslında.
Siyasete aktif katılımı teşvik
ediyor ve bunun gerekli
olduğunu da düşünüyorum.
Çünkü sadece Kanadaʼda değil
tüm gelişmiş ve zengin
ülkelerde seçimlere katılma
oranlarında bir düşüş var,
siyasete karşı bir ilgisizlik var.
Onun için bu tür özendirici
tedbirler çok iyi bir
mekanizma.
LE: Evet, kesinlikle. Çok önemli
ve hak veriyorum. Varol Bey bu
konu çok önemli o yüzden biraz
ağırlık ve yer verelim. Hakikaten
düşüş var ve mesela benim
katıldğım mütevelli heyeti
seçimlerinde pek çok alandan
bölgeden seçim bölgesinden
aday yok veya yanlızca bir aday
var. Yanlızca bir aday olması şu
demek seçime gitmeyecek ve
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adaylığını koyduğu için
pozisyonu elde edecek.
VK: Bu da demokrasi için çok
kötü bir haber.
LE: Çok kötü bir haber. Mesela
diyelim seçimlere katıldığım
bölgede bir ben bir de başka bir
aday. İki kişiyiz. Bir yerden bu
seçimlere katılmasaydım o aday bu
pozisyonu alacaktı. Seçen için de
kötü, demokrasi için de kötü.
Okul sistemi için de, politika için
de kötü. Kanada için de kötü.
Seçenin, oy verenin ne kadar
seçeneği olursa o kadar iyi olur.
Belki okul mütevelli heyetleri için
iyi çünkü ücreti ödedikleri maaş
diyelim hiç yok kadar az olduğu
için o konuda daha iyi olabilir.
Onu da belirtmek istiyorum. Okul
mütevelli heyetleri maalesef bir
maaş ödenmiyor, onun yerine
honororium denilen bir huzur
hakkı bedeli veriyor ve bu huzur
hakkı Ottava için çok düşük.
Toronto biraz daha pahalı bir şehir
olduğu için burada rakam biraz
daha yüksek.
VK: Lale Hanım, peki bir
okulun mütevelli heyeti üyesi
olan bir kişinin görev ve
sorumlulukları nelerdir?
LE: Bu Türkiyeʼde olmayan bir
sistem onun için bunu ilk defa
Kanadaʼda gördük. Yeni
öğreniyoruz. Türkiyeʼde bir Milli
Eğitim Bakanlığı mevcut ve bu
kurum herşeyi halleder.
Kanadaʼda bir milli eğitim
bakanlığı yok. Eğitim konusu
eyaletlerin sorumluluğunda ve
her eyaletin kendi eğitim
bakanlığı var. Ve eğitim
bakanlığının altında da mütevelli
heyeti var. Bunlar bölgelere göre
ayrılmış. Mesela, Ottavaʼda,
Ottava okullarının mütevelli
heyeti var. Torontoʼda birçok
heyet var. Çeşitli semtlere göre
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ve etraftaki banliyölerdeki
okulların daha küçük mütevelli
heyetleri var. Bu okul mütevelli
heyetleri seçimle iş başına gelen
şahıslardan oluşuyor ve bu
kişiler eğitimci olarak görev
almıyorlar. Eğitimci olmadıkları
için müfredat programına,
derslerin içeriklerine
karışamıyorlar. Bunu ayrıca
yapan bir grup var. Onlar devlet
memuru olarak işe alınan bir
grup. Eyalet bazında eyalet
memurları olarak işe alınıyorlar.
Bu grupla mütevelli heyeti ortak
çalışıyorlar. Aslında çok komplike
bir sistem, o yüzden anlatması
çok kolay değil. Bu atanmış
grubun bir direktörü var. Yani,
eğitim direktörü denilen bir şahıs
var. Onun altında müfredatı
belirleyen yöneticiler
(superintendent) var. Bunlar
maaşlı görevliler. Bir de mütevelli
heyeti var, seçimle iş başına
gelmiş bir grup olarak. Kararları
mütevelli heyeti alıyor. Daha
ziyade eğitim politikasını
belirleyen ve okulların idaresiyle
ilgilenen kararlar veriyorlar.
Mesela, bu bütçenin ne
kadarının nereye harcanacağına
mütevelli heyeti karar veriyor.
Bütçede kısıtlama yapılacağı
zaman nereden kısıtlama
yapılacak, hangi okul kapanacak
veya bu okulun öğrencileri diğer
okulun otobüsünü kullanabilecek
mi, bu mahallede yaşayan
vatandaş çocuğunu öbür
mahalledeki okula
gönderebilecek mi.
Öğretmenlerin maaşlarının nasıl
ayarlanması gerektiği gibi, yani
tamamiyle idari işlere bakan bir
grup bu. Ve dolayısıyla içeriğe
karışamıyorlar ama bütün eğitim
üstünde kararları veren insanlar.
Bir de diğer bir görevleri kendi
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seçim bölgelerindeki halka karşı
sorumlular. Kendi seçim
bölgelerindeki öğrenci, veli, okul
müdürü, öğretmen veya her
hangi bir oy veren şikayet varsa
bunu mütevelli heyetine
söylüyor. Başına getirdiği kişiye
söylüyor.
VK: Lale Hanım, seçildiğiniz
zaman bu görevde nasıl bir
politika veya nasıl bir yol
izleyeceksiniz? Nasıl bir
vizyonunuz olacak. Bir iki
cümleyle anlatır mısınız?
LE: Tabii çok sevinerek
anlatırım. Bu gazetecilerin en
çok sorduğu soru. Tanıştığım
herkes en başta bunu soruyor.
Benim için önceliği olan konular
şunlar biz immigrant/göçmen
insanlarız. Göçmenlerin hangi
süreçlerden geçtiklerini ve ne
gibi sorunlar yaşadıklarını çok iyi
biliyoruz. Örneğin; Kanadaʼya
göçmen gelen çocuklar; buraya
yedi yaşında gelen çocuklar tek
kelime İnglizce bilmiyor. Veya 15
yaşında gelmiş tek kelime
İngilizce bilmiyor. Bu gibi
çocuklarımız için ve binlerce
öğrenci için “English as a
Second Language” diye bir
program konulmuş. (ESL) Ve bu
çok çok çok güzel bir program.
VK: Benim çocuklarım da bu
programdan faydalandı.
Kanadaʼda hiç sınıf
kaybetmeden Türkiyeʼde
kaldıkları yerden, biri altıncı
sınıfta, biri de ikinci sınıfta
okula başladı ve yıl kaybı
yaşamadan ilerlediler.
LE: Bu çok yararlı, çok önemli
bir program. Ve bu programın
asla iptal edilmemesi hatta
gerektiği gibi bu programa
yatırım yapılması, daha
mükelleştirilmeye çalışılması
gerekiyor. Maalesef çeşitli
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tartışmalarda okulların mütevelli
heyetlerinin iptal etmek istediği
tasarruf yapılması düşünülen bir
program olduğunu duyuyorum.
Ve buna çok üzülüyorum. Bu
programın devam etmesi ve
daha da iyileştirilmesi için
çalışacağım. Bunsuz olmaz
çünkü Kanadaʼnın göçmenler
ülkesi olduğu ve çok kültürlü bir
ülke olduğu bir gerçek.
Kanadaʼnın yapısında bu var. Ve
bu öğretmenler özel yetiştirilmiş
öğretmenler. Bu programın
desteklenmesi lazım.
İkinci çok önemli program ise
“çok kültürlülük
koordinatörü” (Multicultural
Liason Officer). Bu program da
tehlikede. Kesintilere kurban
gitme ihtimali olan bir program.
Bu görevdeki şahıslar ailelere
gidip, kültürel şok yaşayan
göçmen ailelere gidip
Kanadaʼnın okullarında bu böyle
oluyor, sizin kültürünüzde nasıl,
sizin ülkenizdeki okul sistemini
nasıl buraya bağlayabiliriz
şeklinde aileye ve çocuğa
yardımcı olan bir sistem. Bu
programında iptal edilmemesi ve
geliştirmesi üzerinde çalışmak
istiyorum.
Başka önem verdiğim bir konu
da çift dilli olma (biligualism)
konusu: Biz Avrupaʼya yakın
olduğumuz için biliyoruz ki iki
veya üç dillilik şu anlama gelir:
Ülkenin bütün vatandaşları
ülkenin resmi iki veya üç dilini
konuşur. Kime hangi dilde
konuşursanız o dilde cevap
verebilir. Kanadaʼda maalesef
bazılarımız İngilizce, bazılarımız
Fransızca konuşuyor. Belki çok
idealist bir vizyon ama
Kanadaʼnın gerçek iki dilli
olmasına yardımcı olacak
şekilde bana düşen görevi
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yapmak istiyorum. Okullarda
daha çok Fransızca okullarda
İngilizceye daha çok yer
verilmesi ve İngilizce okullarda
Fransızcaya daha çok yer
verilmesi bu şekilde her
çocuğumuzun okuldan mezun
oldukları zaman her iki dili de
mükemmel konuşuyor olması
yönünde çalışmak istiyorum. iki
dili de daha çok konuşan çocuk
yetiştirmemiz lazım. Başka önem
verdiğim birşey ise okulların
topluma daha açık. Okulların
spor tesislerinin, yani beden
salonlarının, bazılarının yüzme
havuzlarının vs. çok güzel
imkanları var. Ama saat 4ʼten
sonra okullar kapanıyor. Ve
mahallenin insanları ille öğrenci
olması gerekmiyor ama bölgenin
insanları o okulun tesislerinden
istifade edemiyorlar. Halbuki
bunları daha çok halka açarsak
hem okula gelir sağlıyabiliriz
hem de halka daha ucuza
egzersiz imkanı sağlıyabiliriz.
“Exhibit” dediğimiz kavram
çocuklar için aslında çok önemli
çünkü boş kalırlarsa başka
yerlere gidebiliyorlar. Onları
sevdikleri şeylerle meşgul
etmeliyiz. Spor, el sanatları veya
satranç olabilir. Bu imkanları
okulların çocuklara açabilmesi ve
toplumun diğer bireylerine,
yaşlılara ve tüm halka açabilmesi
okullara gelir sağlayacaktır.
Bir diğer önceliğim de mezuniyet
oranını arttırmak: Bütün kayıt
olan öğrencilerden yüzde 75-80ʼi
mezun oluyor. Bunu yüzde 100ʼe
çıkarmamız lazım. Çünkü her
mezun olamayan çocuk toplum
için potansiyel problem demek.
Önceliklerim bunlar.
Birde çevreci ve çevre dostu bir
yönetim getirmeyi diliyorum.
Okulların çatıları boş ve düz.
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Buralara güneş panelleri
konulabilir. Hem tasarruf
sağlayacak hemde çevreye
yararlı olacak bir adım olarak
görüyorum.
VK: Lale Hanım, görüşlerinizi
detaylı bir şekilde paylaştığınız
için teşekkür ederim.
VK: Bunca yıl, federal başkent
Ottavaʼda yaşamış bir insan
olarak Kanada buradan nasıl
görünüyor? Çok büyük bir
ülkede ve bir konfederasyon
düzeninde yaşıyoruz. Bölgeler
bir yana, eyaletlerin her biri
neredeyse bağımsız bir devlet
sınırlarına yaklaşan
egemenliğe sahipler. Kebek
ise,neredeyse ayrı bir ülke ve
ulus zaten. Böyle büyük bir
ülkede sistemin işleyişi
Ottavaʼdan nasıl görünüyor?
LE: Çok zor bir soru oldu.
VK: Bunun zaten tek ve
doğru bir cevabı yok. Ben sizin
Ottava penceresinden nasıl
gördüğünüzü merak ettim.
Çünkü bu benim hep ilgimi
çekmiş bir konudur. Biz
Türkler üniter bir sisteme
bağımlıyız. Bunun tabi tarihsel
nedenleri var. Tarihsel
korkulardan kaynaklanan bir
bakış açısı da var. Tabii
Kanada gibi coğrafi açıdan
dünyanın ikinci büyük
ülkesini, Türkiyeʼnin üniter
sistemi ile karşılaştırmak
doğru değil. Konfederatif
sistem belki de Kanada için
tek çözüm. Ama şöyle bir soru
aklıma geliyor, Kanada
konfederasyon olarak
bütünlüğünü koruyabilir mi?
Yoksa farklı politik bakış
açıları ve ekonomik çıkarlar
nedenleriyle, ileride bir
ayrışma olabilir mi? Ben bir
Kanadalı Türk olarak, Kanada
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hep Kanada, yani bir bütün
olarak kalacak ve Kebek de de
hiç bir zaman ayrılmayacak
diye düşünüyorum, ya da
böyle düşünmek ve hissetmek
istiyorum.
LE: Varol Bey çok zor bir soru
sordunuz. Ben de şöyle bir
cevap vermeye çalışayım: Şuna
inanıyorum ki, Kebekʼte
ayrılmayı isteyen gruplar var.
Belki Kebekʼteki son referandum
sonucu ortaya çıkan yaklaşık
yüzde 50ʼye çok yakın bir kesim
Kebekʼin Kanadaʼdan ayrılmasını
istiyor. Onun dışında bütün
Kanada birleşik kalmak istiyor.
Benim inancım bu. Ve kesinlikle
bu büyük çoğunluğu oluşturan,
Kanadaʼyı Kanada yapan, çok
kültürlü gruplar, etnik gruplar,
Türkler, İrlandalılar, İtalyanlar vs.
hepimiz dünyanın binbir
köşesinden gelmiş insanlarız. Bu
insanlar Kanadaʼyı kesinlikle tek
ve birleşik görmek istiyorlar.
Fakat, Kanada dünya ölçeğinde
tarihsel olarak yeni ve coğrafi
olarak çok geniş bir ülke olduğu
için, çeşitli sorunlar yaşıyor.
Mesela, Türkler: Birbirimizin
dertleriyle, başarılarıyla,
insanlarıyla, kültürel
eğlenceleriyle ilgilenmemize
rağmen, Vancouverʼda olup
bitenleri bilmiyoruz. Bu da
ülkenin çok geniş olmasından
kaynaklanan birşey. Bir de
Amerikaʼdaki gibi, tüm eyaletleri
takip eden bir mentalite henüz
yok. Bu bir sorun. Ve dediğiniz
gibi, Türkiyeʼde mesela,
Kayseriʼde olan bir olayı İstanbul
yaşar. Diyarbakırʼda olan bir
olayı Ankara bilir. Bununla
özleşleşiriz, belki protestosuna
katılırız. Biraz da gazetelerimiz
milli olduğu için bu algıya
yardımcı oluyor medya.
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Kanadaʼda lokal gazeteler
gerçeği var. Olimpiyatlarda bir
Kanada birleşmesi bir Kanada
kimliği ortaya çıktı. Bundan
hepimiz mutluluk duyduk. Fakat
gene kopukluklar oldu. Mesela
açılış konuşmaları neden sadece
İngilizce yapıldı. Ve bütün
olimpiyatlar boyunca Fransızca
olarak sadece “Bonjour”
denildiğini duyduk. Bunun
dışında Fransızca konuşulmadı
diye şikayetler oldu. Bunları
aşmamız gerekiyor. Bu da
hepimizin konuşabilmesine
dayanabilecek birşey.
VK: Az önce Kanadaʼnın halen
genç bir ülke olduğundan
bahsettiniz. Dışardan birinin
algılayamacağı bir şekilde
monarşik bir sistem var.
Parlamenter, demokratik ama
monarşik bir sistem var.
Sembolik bile olsa ülkenin
devlet başkanı hala İngiltere
Kraliçesi. Büyük Britanya
imparatoriçesi de diyebiliriz.
Ve ülkede kraliçeyi temsil
eden bir genel vali var. Genel
valinin yetkileri sembolik bile
olsa bazen kritik kavşaklarda
politik açıdan önemli
olabiliyor. İşte iki yıl kadar
önce Michaelle Jeanʼın,
Harperʼın azınlık hükümetini
güvensizlik oyuyla düşmekten
kurtarması gibi. Çok tartışılan
bir konu, işte Kraliçe
Elizabethʼin son yaptığı
ziyarette de “Kanada olarak
monarşik sisteme hala
ihtiyacımız var mı? Yoksa genç
bir ülkeye tarihsel bir derinlik
kazandırmak için mi bu
konuda israrcıyız?” anlamına
gelecek tartışmaları izledik.
Evet, ülkenin kökenleri
sonuçta Anglosakson, yani
büyük ölçüde Büyük
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Britanyaʼya dayanıyor, bu
ülkenin en eski değil ama eski
sahipleri, Fransızları yenilgiye
uğratmış, sonra da onlarla
uzlaşarak bu ülkeyi kurmuş
olan Britanyalılar. Fakat çok
kişiye halen yadırgadıcı gelen
bir sistem. Neden hala bizim
devlet başkanımız İngiltere
Kraliçesi? Bu kolonyal
geçmişten kopamamanın bir
sonucu. Siz bu konularda
neler söyleyeceksiniz?
LE: Varol Bey çok haklısınız.
Kanadaʼnın büyük bir kesimini
oluşturan göçmen grubu
kesinlike kraliçeyle bir
özdeşleşme içinde değil ve bir
mana veremiyorum buna. Bunu
anlamak zor bizler için. Bizler
zaten son 30, 40, 50 yıl
içerisinde gelmiş insanlarız.
Dolayısıyla bizim için, kraliçenin
sembolik de olsa varlığını
anlamak zor. Bir yerde bunu bir
espiri, hoş birşey olarak
algılıyoruz. Fakat çok ilginç ki
Dünya Kanadaʼyı İngiltere ile
bağlantılı olarak tanımıyor.
Fransaʼda ve Almanyaʼda
yaşadığım dönemlerde Kanada
parasını verdiğim zaman
şaşırdılar Kraliçenin resmine.
“Neden sizin ülkenizde
Kraliçenin resmi var paranın
üstünde?” diye sordular. Ayrıca
bu vali kraliçeyi temsil ediyorsa
neden valiyi kraliçe temsil
etmiyor? Valiyi o günün
başbakanı seçiyor. Mesela
Michaelle Jeanʼı seçen
başbakan o koltukta iki üç aydır
oturan bir başbakandı. Tek
yaptığı iş Genel Valiyi atamak
oldu. Bu, Kanadaʼnın en yüksek
makamı. Çok kritik noktalarda da
Genel Valinin kararı gerekti. Bu
çok enterasan bir durum.
Kanadaʼyı Kraliçeyle ilgili olarak
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görmüyor Dünya. Biz de Kraliçe
Elizabethʼi, burayı kırk yılda bir
ziyaret eden kraliyet ailesinden
biri olarak görüyoruz. Bunun
haricinde bizler için anlaması zor
bir durum.
VK: Belki de bu kadar uzun
süre devam etmesinin bir
nedeni de kraliçe Elizabethʼin
karizması ve 57 yıldır tahtta
olması. Eğer bir gün Prens
Charles Kral olarak tahta
oturursa galiba Kanadaʼda da
çok az kabul görecek.
Lale Hanım bize biraz da kitap
kulübünüzden bahsetseniz.
Sizi bir de bu yönünüzden
tanısak biraz daha yakından...
LE: Tabii çok memnuniyetle ,
sevinirim. Kitap kulübümü on yıl
evvel kurdum. İnternette bir web
sitesi olarak Dünyanın
heryerinden insanların
tartışabileceği bir ortam oldu.
Kitapları ortaklaşa yılda bir
seçiyoruz ve oylama yöntemiyle,
son derece demokratik bir
şekilde o senenin kitaplarını
seçiyoruz. Her ay için bir kitap ya
da kitap çok kısaysa her aya iki
kitap. Ortalama 12 kitap olacak
şekilde bunları seçiyoruz ondan
sonra kitabı istediğiniz dilde
okuyabilirsiniz. Orijinali Türkçe
ise Türkçe okuyabilirsiniz.
Fransızca ya da İspanyolcasını
okumayı tercih edenler
okuyabilir. Ama tartışmaları ortak
dil İngilizce olarak yapıyoruz.
Çok güzel kitaplar okuduk. Çok
kötü kitaplar da okuduk. Çok
enteresan oluyor, keyifli bir
çalışma. Bizi birbirimizle
paylaşmaya teşvik ediyor çünkü
kitap okuyan insan da film
izleyende de vardır. Bir filmi
kitabı beğenince nasıl buldun
falan deme ihtiyacını duyuyor.
Bu ortamı yaratıyoruz. Bazen
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çok espirili eleştiriler oluyor, çok
uyumlu bir bir grubuz. Kesinlike
alaya ve benzer yaklaşımlara yer
vermiyoruz. Bu kulüp 10 yıldır
devam ediyor. Moderatör olarak
başında ben varım. Son altı
aydır Bizim Anadolu gazatesinde
Kanadalı yazarların kitapları
hakkında yazı yazıyorum. Kendi
çocukluğumdan beri yaptığım
bazı tahminlere bakarak evde
sahip olduğum kitapları ve
yaşadığım başka ülkelerde sahip
olduğum kitapları düşünerek
6000 civarında kitap okuduğumu
hesapladım. Bununla gurur
duyuyorum. Eğitimin bir parçası
olduğu için. Severek okuyorum,
değişik ülkelerin kitaplarını
okuyorum. Kültür alıntıları
yapıyoruz. Türkiyemizde
edebiyat konusu çok ilerlemiş.
Her türlü kitap var. Tartışmalı
konularda, mesela Ermeni
sorununda Ermeni yanını
destekleyen 50-60 tane kitap var.
Yabancı dildeki kitaplar da
hemen Türkçeye çevriliyor.
VK: Ülkenin
demokratikleşmesinden de
kaynaklanıyor.
LE: Evet. Çok güzel bir
enteresan bir detay, Kanadaʼnın
ana muhalefet lideri Michael
Ignatieffʼin pek çok kitabının
Türkçeye çevrildiğinini gördüm.
Kendisi de çok memnun oldu
duyunca.
VK: Lale Hanım ayırdığınız
zaman için ve ayrıntılı
açıklamalarınız için size Telve
ve Turkish Society of Canada
adına teşekkür ediyoruz. Sizin
Kanada Türk toplumu için de
örnek teşkil edecek, başarılı ve
daha ileri noktalara gelmenizi
içtenlikle diliyoruz.
LE: Ben de çok teşekkür ederim.
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Lale Eskicioğlu Hakkında
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden 1982 yılında mezun olan Lale
Eskicioğlu, Türkiye, Almanya ve Kanadaʼda olmak üzere toplam 15 yıl bilgisayar ve
telekomünikasyon alanında çalıştı. Eskicioğlu bu dönemin sonunda, insan
ilişkileri ve
yaratıcılık alanındaki yeteneklerini daha iyi değerlendirebileceği konulara yönelmek üzere
yüksek teknoloji sektöründen ayrıldı.
Geçtiğimiz üç yılda Kanadalı Türkler Konseyi (Council of Turkish Canadians-CTC) icra
direktörlüğünü yürüten Lale Eskicioğlu, Ekim ayındaki Ontario yerel seçimlerine OttavaOrleans bölgesinden okul mütevelli heyeti üye adayı olarak katılıyor.
Lale Hanım, bir kitap kurdu olarak son 10 yıldır ReadLiterature.Com web sitesini yönetmekte
ve kitap eleştirileri yazmakta. Bu yıl Bizim Anadolu gazetesinde de Kanadalı yazarları tanıtan
“Literary Leaf” köşesinde yazmakta.
Eskicioğlu, Ottawa okul sisteminden geçmiş bir çocuğun annesi olarak ve okul mütevelli heyeti
üyesi sıfatıyla; Ottawa okullarının eğitim kalitesinin yükseltilmesi için uğraş verme amacında.
Dört ülkede (Türkiye, Almanya, Fransa ve Kanada) yaşamış olmanın verdiği geniş bakış açısı,
mühendislik eğitiminin analitik formasyonu ve Türk toplumu adına yaptığı çalışmaların
deneyimi sayesinde seçimleri kazanacağına inanan Lale Eskicioğlu, okullarda özellikle
göçmen çocuklarına yönelik programların daha da iyileştirilmesi konusuna eğileceğini söylüyor.
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ANDIMIZIN ARDINDAKİ İSİM
Kanada Türk toplumunun değerli üyelerinden Sayın Ayşe Anwarʼın, andımızla ilgili olarak
Başkanımız Rüçhan Akkökʼe yolladığı açık mektubu sizlerle paylaşıyoruz.:
<Sayın Rüçhan Akkök,
Yavrularımızın ilkokul çağlarında ve milli etkinlik gün ve kutlamalarında sevgi ile bir ağızdan söyledikleri
“And”ın orijinal metninin yazarı kimdir?
Yazar Ahmet Şevket Elmanʼın, “Dr. Reşit Galip 1892-1934” isimli kitabının yedinci sayfasında
açıklandığı gibi, “TÜRK ÇOCUĞUNUN AMENTÜSÜ” diye adlandırılmış yazı, Dr. Reşit Galip tarafından
kaleme alınmış ve Türk çocuğuna armağan olarak sunulmuştur. (*)
Bu konuyu açıklama fırsatını bana veren toplumunuza teşekkür ederim.>
Saygılarımla,
Dr. Ayşe H.Ö. Anwar
(*) Kitap: Başlık:
Atatürkʼün Fikir Fedaisi: Dr. Reşit Galip
Yazar: Dr.Yener Oruç
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TelVErgi
Jerry Copuroğlu, TEP, CGA

VASİYETİNİZ OLSUN

Biliyorum, bu ayki konumuz biraz tatsız bir konu olacak ancak, hiçbirimizin sağlığında düşünmek dahi
istemediği, her zaman, son anda aklımıza gelen ve geldiğinde de nereye basvuracağımızı bilmediğimiz
bir konu..
Her yıl vergi beyanı verme aylarında, müşterilerimle vergi konularını tartıştığımda, isterlerse finansal
planlama danışmanlığı gibi konularda da yardımcı olmaya çalışır, gelecek konusunda düşünceleri
kapsamında, hem yatırımlarını yönlendirme, hem de gelecekte ödeyecekleri vergileri en aza indirmeye
çalışırım..
-

“Vasiyetnameniz var mı?” sorusu bu gibi toplantılarda sorulacak en önemli sorulardan
biridir..veya bazen gelen ani bir telefonla bana sorulan soru şu sekilde olabilir..”Duyduğuma
göre, Kanadaʼda herkesin bir vasiyetnamesi olmalı imiş. Aksi takdirde herşey devlete
kalıyormuş. Doğru mu?”. “Sağlığımızda kazandığımızın nerdeyse yarısını devlete verdiğimizi
biliyorum ancak, kalan yarıyı da da öldükten sonra vereceğimizi bilmiyordum doğrusu.” derim,
eğer o gün biraz keyfim yerindeyse…

İşin doğrusu aslında şu şekilde olmalıdır..
Vasiyetname yasal bir döküman olup, kişilerin ölümü halinde, malvarlıklarını nasıl bölüştürmek
istediklerini beyan etmelerini sağlar. Bu beyanın yazılı olmasındaki yarar, hem “probate fees” dediğimiz
bir tür veraset harcını vermemek, gelir vergisini azaltmak ve tabi en önemlisi malvarlığının istenilen
kişilere ulaşmasını sağlamaktır. Vasiyetname hazırlandığında bir “executor” yani vasi belirlemek önemli
bir koşuldur. Bu kişi, malvarlığını belirtilen şekilde bölüştürmekte, varsa ödenecek vergileri ödemekle ve
herşey bittiğinde de vergi dairesinden “Clearence Certificate” dedigimiz “Temiz Kağıdını” almakla
yükümlüdür.
“Probate fees” dediğimiz vergi oranları her eyalette değişiktir. Ontario oranları, ilk $1,000 için “0”,
$1,000-$5,000 arası 0.5% ve $50,000 üzeri için 1.5%ʼdur. Bu durumda vasiyetname olmadan
mirasçılara kalan $500,000.00ʼlik bir malvarlığının harçlarının $7,000 civarında tutacağının hesaplamak
hiç de zor değildir.
Vasiyetname olmadan vefat edilmesi durumunda, devlet bir vasi belirleyerek, malvarlığının
bölüştürülmesini sağlar. Bu durumda genellikle, eşler belli bir miktar alır, geri kalan malvarlığı da eş ve
çocuklar arasında paylaştırılır. Olası bir sorun bütün ailenin aynı anda ölümü veya eş ve çocuk
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olmaması durumunda malvarlığının ne olacağı konusudur. İşte vasiyetnamenin önemi burada ortaya
çıkar.
Bir başka soru da boşanma halinde vasiyetnamenin geçerliliğidir. Eşlerin isteği halinde vasiyetnamenin
maddeleri boşanmadan sonra da devam edebilir veya evlilik durumuyla ilgili şartlar varsa, bu şartlar
geçersiz olabilir. Bu gibi konular boşanma durumunda tekrar gözden geçirilmeli ve gerekiyorsa
vasiyetname yeniden düzenlenmelidir.
Kanadaʼda mirastan alınan bir gelir vergisi yoktur. Yani mirası alan kişi, üzerine geçen malvarlığı için
herhangi bir gelir vergisi ödemez, ancak vasiyetname olmadan örneğin, eş olmadan vefat edilmesi
durumunda, direkt çocuklara geçen bir RRSP (kayıtlı emeklilik tasarruf hesabı) varsa, bu RRSP, vefat
eden kişinin düzenleyeceği son vergi beyannamesinde gelir olarak gösterilmeli ve bundan dolayı
doğacak olan vergi ödenmelidir. Burada düşünülecek bir başka konu da vefat eden kişinin ne tür bir
beyanname hazırlayacağıdır. Vergi kanunu vefat eden kişilerin olağan beyanname dışında, üç farklı
beyanname hazırlamasına da izin verir. Biz bunları şimdilik uyarı olarak göz önünde bulunduralım, ve
bu konuyu bir başka yazıya bırakalım isterseniz.
“Peki vasiyetname hazırlanmasında bir avukata ihtiyacımız var mı?” diye sorarlar genellikle dostlarım.
“Dışarıda satılan, hazır paketler var. Bunları kullanamaz mıyım?” O paketleri kullanmamanız için bir
neden yok diyelim ve sözü orada bırakalım. Ancak unutulmaması gereken önemli bir konu vardır ki
vasiyetname koşulları mirasçılar tarafından kanunen dava edilebilir. Eğer vasiyetname işini bilen ve
mesleki sorumluluk taşıyan bir kişi tarafindan hazırlanmamışsa, birkaç doları tasarruf edebilmek için
büyük dolarları riske atıyorsunuz demektir. Bu kişilerin hazırladığı vasiyetnameler, yine bu kişilerin
önünde vasiyet eden ve şahitler tarafindan imzalanır. Böylelikle yasal geçerliliği daha sağlamlaşmış
olur.

Bol kazançlı, az vergili günler dileklerimle.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı yazarın konuyla ilgili kişisel ve genel görüşleri/yorumları olup, tüm
hakları yazara aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısının tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısının bir bölümü, alıntılanan köşe yazısına aktif link verilerek kullanılabilir.
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ASUMAN'CA LEZZETLER www.arnavutcigeri.blogspot.com
Sevgili Telve okuyucuları,
Bu ay sizlerle, sıcak yaz günlerinde ideal olan, kahvenizin
yanına bir dilim kesip, bahçenizde keyifle yiyeceğiniz bir
tarifimi paylaşmak istedim: "Mozaik Pasta". Hemen hemen
herkesin bildiği ve sevdiği bir tariftir sanıyorum. Ben "bitter"
çikolata ile yapıyorum, nefis oluyor.
Sevgiler,
Asuman Dinçer

Malzemeler:
• 100 gr bitter çikolata (herhangi bir marka ama "Lindt'in %70 cocoalı"sı ile
harika oluyor)
• 2 yemek kaşığı tereyağ
• 3-4 yemek kaşığı şeker
• 2 yemek kaşığı kakao
• 250 gr. petibör bisküvi
• 1 su bardağı süt
• 2 avuç irice çekilmiş ceviz, fındık ya da tuzsuz çam fıstığı
Hazırlanışı:
• Çikolatayı ve tereyağı mikrodalga fırında 2 dakika eritin (mikrodalga yoksa
benmari usulü eritin).
• Henüz sıcakken, önce şekerini ilave edip eriyene kadar karıştırın, sonra kakaoyu
ve en son da sütünü ekleyin.
• Bisküvileri elinizle irice kıyın, cevizi de ilave edip bir kaşık yardımı ile
bisküvileri ezmeden karıştırın.
• Streçe piramit şeklinde sarıp, en az üç saat buzlukta beklettikten sonra,
donukken dilimleyip servis yapın.
• Üzerine hindistan cevizi ya da ince çekilmiş çam fıstığı serpebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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WHEELS & ROADS

Mazda 3: A Canadian Bestseller that I drove in Mississauga
while looking at my city from an outsider’s perspective
Text and pictures by: Varol Karslioglu

A compact Japanese car in Square One, Downtown Mississauga. Being the 6th largest city of
Canada, Mississauga has also arguably one of the least pedestrian friendly downtowns in
North America. The municipal government is well aware of the situation and a number of
projects is under way to change this picture. Selfishly stated though, it is nice to have large
and free parking spaces in the middle of the city. The Mississauga Civic Centre, in the
background, is the city hall. The Centre was finished in 1987 by Jones and Kirkland and stands
at 92 metres or 302 feet. The design was influenced by farmsteads which once occupied much
of Mississauga. The barn-like structure design which includes a clock tower was chosen as the
winner of a design competition that included 246 submissions. It is home to the City Council of
Mississauga.

We Canadians are, unlike our neighbour to the
south, lovers of small and compact cars...
!
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...And it is no surprise that Mazda 3, arguably one of the best compact cars on earth today is a sales
leader in the Great White North.
With 17198 units sold in the first four months of this year, this stylish Japanese 3 is the top selling car in
Canada leaving behind Honda Civic and Toyota Corolla.
Notably, Canada is the second biggest market after USA and the one with the highest per capita Mazda 3
sales.
If you are still not convinced, one third of the global Mazda production consists of the 3-Family.
This is the justification why I chose Mazda 3 as the first vehicle of our new column “Wheels & Roads”.
We also hope to entertain and motivate you to discover the roads of Ontario, even if you cannot extend
your trips to other provinces or to the south of the border.
I drove this car in Mississauga and the GTA for around 600 kilometers on all kinds of surfaces from
some terrible side roads hit by winter to newly maintained main streets and highways.
Highway 403 is one the
vital transportation
arteries is Mississauga.
Proudly speaking, it is
also one of few
highways offering the
socially responsible
and environmentally
friendly HOV (high
occupancy vehicle)
lanes. It is wise not to
exceed 119 km/h unless
you have to keep pace
with a faster flowing
traffic.

Our test car is a four-door sedan with a 2.0 liter, 148 HP engine with DOHC “infrastructure”. It
generates a generous amount of turning power of 135lb/ft. With automatic transmission and air
conditioning as options, MSRP amounts to CAD 18.390. (plus taxes and PDI). It is produced in Hofu, in
the country of the rising sun, so Made in Japan, literally.

!
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You can choose the five-door hatchback (a.k.a. Sport) and opt for 2.5 liter 167 HP engine. With the topof-the-line Mazda Speed3, the price climbs to CAD 33.000.
It may sound simple and subjective: But one reason why this car is so successful is: It is absolutely
beautiful.
The second set of good impressions is triggered when you play with the doors: “They sound as solid as a
premium German car, with the Japanese reliability as bonus. (Forget sticky pedals!)

Mazda 3 cockpit: The beauty of
ergonomical simplicity. All buttons
and control elements are grouped
carefully around the driver. The
organically shaped dashboard is
something you would expect in any
modern car. The big audio control
button would probably turn into an idrive in the next generation.

In the cabin, everything is well organized around the driver and I am “afraid”, the engineers will reach,
presumably in the next generation, a point where the Mazda 3 driver will “wear” the car. This “builtaround-you” ergonomics you can experience in a BMW at the most. (my humble, subjective opinion)
The soft-touch instrument panel, the protruding pods for the speedometer and the tachometer from the
dash, and the coordinates of all buttons and controls end up delivering a driver-oriented premium sporty
car. The tight gaps reveal a high production quality.
There is room for some controversy about the quality and comfort of the seats. I have to admit that the
seat cushions are a bit too short for proper thigh support, especially if you are over 1.80. However, I
found it generally comfy and solidly supportive.
Split-folded rear seats eliminate some disadvantage compared to the hatchback version which sells for
CAD 1,000 more with the same engine and comparable trim level.
It is probably not everyone’s taste to have a”self-shifter” for this car. Nevertheless, I liked it: The
gearbox communicates well with the engine apart from a small “torque gap” between second and third
gear and you have the option of “gear yourself” in the manual shift-mode.

!
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The steering is very responsive and turning corners is a fun of its own. The carefully tuned, fully
independent suspension harmonizes well with the steering and good for everyday driving as well as for
twisty roads. Mazda 3 shares the same platform with the second generation European Ford Focus. One
good piece of work from the days of Ford’s ownership.
The engine performance is more than adequate for a compact car of this size. While speeding up to 120
km/h on the orthodoxly speed-limited highways in the GTA, the unused power reserve inspired me to
take this car to Germany for a real driving pleasure. Remembering my Nirvana days in Germany
exceeding 200 km/h with a Mercedes C270 D and BMW 730D on the Autobahn, it is no surprise that
Mazda 3 is selling well in the hypercompetitive German market.
I raise my hand and tell the Mazda engineers: Despite the four-discs, there is room and probably
necessity for a slight improvement in braking.
The average consumption in our mixed driving mode was 9.4 liter / 100 km regular (87 oz.) fuel. This
was above the theoretical consumption of 8.7L/100km for city and 6.0L/100km for highway.
Having told all of this, you have uncovered the third reason for Mazda 3’s success: It has great driving
dynamics. It is fun to drive. Confirmed as Zoom-zoom.

A good return for your power investment:
For 1600 rev/min of engine output, you roll at 70 km/h,
comfortably and silently on city main roads. As a
bonus, you always feel the safety of reserve power of
the 2.0 liter four-cylinder engine with 148 HP and
DOHC management.
Five-speed automatic transmission offers a manual
mode for whose asking for more control and driving
pleasure. Fuel gauge is digital.

I always like to say: Port Credit for Mississauga is
probably what Kalamış means for Istanbul (Anatolian
side though): At sea, easy to reach and heartwarming.
The original Port Credit Lighthouse, symbol of the
city, was in service from 1882 until 1918.
Unfortunately, in 1936 this lighthouse was destroyed
by fire. The current lighthouse is a replica of the
original and was constructed in 1991.
Varol Karslioglu is a weekly columnist of Otohaber, Turkeyʼs first weekly car magazine.
(www.otohaber.com.tr)

!
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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 224 !

Calendar of Events
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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