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Editörden: Telve ile Keyifli Okumalar 
From the Editor: Enjoy reading Telve

Sayın Telve okuyucuları ve Kanada-Türk Toplumunun değerli üyeleri,
 
Telve’nin yeni bir sayısında sizlerle tekrar buluşmaktan mutluyuz.
 
Bayram yemeklerimizin de, Kanada Günü pikniklerimiz gibi geleneksel bir hale dönüştüğünü görmekten çok 
mutluyuz. 11 Eylülʼdeki başarılı Bayram yemeğimize ait izlenimlerimizi bu sayıda okuyabilirsiniz.
 
Ottavaʼda Okul Mütevelli Heyeti seçimleri için kampanyasını sürdüren Lale Eskicioğluʼndan gelen umut dolu, 
motivasyon yüklü bilgilendirme mesajını da bu sayıda sizlerle paylaşıyor ve Lale Hanımʼa tekrar başarılar 
diliyoruz. Kendisi ile yaptığımız kapsamlı bir söyleşiyi, Telveʼnin Temmuz-Ağustos sayısında okuyabilirsiniz.
 
Ryerson Üniversitesi Sosyoloji Bölümü doçentlerinden Sayın Mustafa Koçʼun, gıda güvenliği konusundaki yazısı, 
günlük hayatımızda farkedemediğimz basit gibi görünen gerçeklerden uzun vadeli sarsıcı soru ve sorunlara varan 
bir perspektifte bizi düşünmeye zorluyor.
 
Yönetim kurulumuzdan Hasan Dinçerʼin, bisiklet tutkunu Erkan Sarıoğlu ile yaptığı söyleşi, bu harika sporu 
hatırlamanız ya da keşfetmeniz için iyi bir fırsat olabilir.
 
Yaz döneminde güney komşumuz ABDʼye bir hafta içinde iki ziyaret gerçekleştirdim. Dünyayı da peşinden 
sürüklediği finansal ve reel kriz sonrasında, 15 trilyon dolarlık dünyanın bu en büyük ekonomisi ile ilgili günlük 
hayat gözlemlerimi sizlerle paylaşmak amacıyla ABD notlarımı kaleme aldım. İlgiyle okuyacağınızı umarım.
 
Jerry Çopuroğlu’nun keyifli bir alışkanlık yaratan Telvergi köşesinde bu ay; eşlerin vergi beyannamelerini 
hazırlarken nasıl ortak mali sinerjiler yaratıp vergi tasarrufu sağlayabileceğine ilişkin önemli ipuçları yer alıyor.
 
Geçen sayıda başlattığımız “Genç Sesler” köşemizin bu ayki konuğu Cansu Tokmakçı. Yazısını okuduktan sonra, 
sadece köpek balığı yüzgeci hakkında bilgilenmekte kalmayıp aynı zamanda hepimizin, birey olarak bile dünyayı 
değiştirmek için çok şey yapabileceğimize inanacaksınız.
 
Asumanca Lezzetler olmadan, dergimizin lezzetinin eksik kalacağını söylersem herhalde bana karşı çıkmazsınız. 
Hele bu ayın konusu olan yemek, hemen hepimizin düşkün olduğu mantı ise.
 
Telve ile keyifli zamanlar geçirmenizi diliyor ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyorum.
 
Varol Karslıoğlu-Editör

To our Readers in English,

In this issue, we have two articles in English we hope you will enjoy:
In <Ouick Observations in the South< , Varol Karslioglu shares with you his impressions about the USA after 
visiting New York and Detroit.
In <Young Voices<, our guest author this month is Cansu Tokmakci. I believe you will not only read this interesting 
article uncovering the tragedy about shark fins, but you will also admire this young Canadian about her successful 
efforts to make a change in this world.

I invite you into our pages and express my regards on behalf of our Board of Directors.

Varol Karslioglu-Editor
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BAYRAM YEMEĞİNİN ARDINDAN

Turkish Society of Canada olarak, artık gelenekselleşen bayram yemeklerinden birini daha geride 
bıraktık.

11 Eylül tarihinde Jerusalem Restaurantʼta gerçekleştirdiğimiz Ramazan Bayramı yemeğine 180ʼi aşkın 
toplum üyemiz katılarak bizlere onur ve mutluluk verdiler. Toronto Başkonsolosumuz Sayın Levent 
Bilgen de, ailesi ile birlikte yemeğe katılarak aynı zamanda toplum üyelerine seslenme ve sorularını 
cevaplandırma fırsatı buldu. Günler öncesinden toplumumuzun yemeğe gösterdiği büyük ilgi 
sonucunda Jerusalem Restoranʼda bize ayrılan kapasiteyi son <sandalyeye< kadar doldurduk.

Yönetim kurulu üyelerimiz, hem organizasyon öncesinde hem de yemek boyunca tüm ayrıntılar ile titiz 
bir şekilde ilgilendiler ve başarılı bir takım çalışması ortaya koydular. Yemeğin sonundaki bayram 
çekilişi ortama tatlı bir heyecan kattı. Yemeğe katılan tüm misafirlerin dost ve tanıdıklar ile geçirdikleri 
keyifli saatlerden sonra memnun bir şekilde yemekten ayrılmaları ve arkadaşlarımıza ulaşan hiç bir 
olumsuzluğun olmaması, derneğimiz açısından büyük bir mutluluk ve ödül idi.

Turkish Society of Canada olarak, tüm katılanlara ve aramızda olamasalar bile bize destek veren tüm 
sponsorlarımıza teşekkür ediyor ve Kanada Türk toplumunu önümüzdeki dönemlerde de böyle güzel 
vesileler ile bir araya getirebilmeyi diliyoruz.

Başarılı bir organizasyon gerçekleştirmenin mutluluğu TSC Yönetim Kurulu olarak tebessümlerimize yansıdı
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Toronto Başkonsolosumuz Sayın Levent Bilgen, TSCʼnın bayram yemeği vesilesiyle, Kanada Türk 
toplumu ile bir araya geldi ve soruları cevaplandırdı

TSCʼnın Jerusalem Restoranʼdaki bayram yemeği, keyifli bir ortamda gerçekleşti 
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TURKISH SOCIETY OF CANADA OLARAK,

SPONSORLARIMIZA VE 

BAYRAM ÇEKİLİŞİNE HEDİYE SAĞLAYAN ÜYELERİMİZE

DEĞERLİ KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ

SPONSORLAR:

Platinyum Sponsor: Jerry Copuroğlu

Gümüş sponsorlar: Adının açıklanmasını istemeyen bir üyemiz

                                  Ayla Cintosun

                                  Efnan Abacıoğlu

Bronz Sponsorlar:   Bekir Gülpekmez

                                  Tahsin Meat Products

                                  Westmore Auto Repair

BAYRAM ÇEKİLİŞİ İÇİN HEDİYE SAĞLAYANLAR:

Parc Suites Hotel

Selda Hair Design

Sevim Önen

Erdem Denizkuşu

Jerusalem Restoran

Toronto Film Festivali

Anatolia Restoran

Banu Tosunoğlu

Muhtelif hediye paketleri
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TURKISH SOCIETY OF CANADA SUNAR / PRESENTS
 

GÜNEY AMERİKA VE ANTARTİKA İZLENİMLERİ
PHOTOGRAPHIC IMPRESSIONS FROM SOUTH AMERICA AND ANTARTICA

 
Orhan Danış Fotoğraf Gösterimi

Photographic Presentation by Orhan Danis
 

Tarih: 24 Ekim 2010 Pazar, 14-16 arası
Date: Sunday, October 24th, 2 p.m. to 4.p.m.

                          
                         NORTHERN DISTRICT LIBRARY

40 Orchard View Blvd. Rm.# 200
(Yonge & Eglinton)
Toronto, Ontario, M4R 1B9
www.torontopubliclibrary.ca
Tel: 416-393 7610

Giriş ücretsizdir / Yiyecek ve içecek ikramı yapılacaktır

Free admission / Food and beverages will be served

 Bilgi için/Info: Ruchan Akkok (905) 826 7076 & Nalan Gokgoz (416) 977 2825 
 

·        Antarktika’dan buzullar ve buz dağları
·        Stanley, Ushuaia ve Punta Arenas’dan deniz aslanları, penguenler
·        Iguazu Şelaleleri
·        Buenos Aires’den resimler (slayt gösterisi)
·        Güney denizi hakkında bilgilendirme

 
·        Glaciers and icebergs of Antartica
·        Sealions and penguins from Stanley, Ushuaia and Punta Arenas
·        Iguazu Falls
·        Buenos Aires (slide show)
·        Information about South Sea

http://www.torontopubliclibrary.ca/
http://www.torontopubliclibrary.ca/
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LALE ESKİCİOĞLUʼNDAN MESAJ 

Ottavaʼdaki okul mütevelli heyeti seçimleri için kampanyasına devam Lale Eskicioğluʼndan gelen mesajı 
sizlerle paylaşıyor ve kendisine başarılar diliyoruz.

Değerli Dostlar,

Bugünden itibaren geri sayım başladı. Seçime tam bir ay var.

Sizlerin, toplumumuzun, Türk ve yabancı dostların yardımı, ilgisi, 
desteği, teşviki çok çok güçlü. Para yardımı yapan, zamanını ayıran 
(günlerini, gecelerini, hafta sonlarını veren), yazılı sözlü teşvik ve 
iyi dilek mesaji gönderen, temas ağımızı genişletebilmek için her türlü 
firsatı değerlendiren, daha pek çok şekilde kampanyaya katkıda bulunan 
hepinize sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum.

Sayenizde bu işten yüzümüzün akı ile çıkabileceğimize inanıyorum. Rakibi 
zorluyoruz. (Bu bölgede yalnızca iki aday var, ben ve rakip.)

Bugün önemli bir gündü, ve bir aşamayı daha başarı ile geçtik. Bugün 
kamuya ait yerlere seçim ilanı asmanın ilk günüydü. Gönüllülerimiz ile 
erkenden buluşup beş-altı saat içinde tüm bölgeyi kampanya ilanlarımızla 
doldurduk.

Mevcut okul mütevelli heyeti üyelerinden beni destekleyenlerden duyduğum 
kadarı ile rakibimiz oldukça endişeli. Ve endişeli olması da gerekir. 
Biz de yabana atılamayacak bir kampanya yürütüyoruz, Türk ve yabancı 
dostlarımız sayesinde ilanlarımız da var, gönüllülerimiz de var, paramız 
da var, web sitemiz de var, broşürlerimiz de var . Çok güzel çalışıp, 
esaslı bir kampanya yapıyoruz. Her türlü yardımınız için sağolun, var 
olun. Bir ayımız kaldı. Bu bir ay içinde daha çok yol kat etmemiz lazım 
ama en büyük badireleri atlattık, teşvik ve desteklerinizle bu son bir 
ayda da cok yoğun çalışmaya hazırım.

Hala daha broşür ulaştırmamız gereken, kapısını çalmamız gereken 
binlerce ev var. Önümüzdeki günlerde yine bu çalışmalar için 
yardımlarınızı rica ediyorum.

Çok sevgi ve teşekkürlerle,

Lale Eskicioğlu
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Gıda Politikaları Neden Sizin de Sorununuz Olmalı
Doçent Dr. Mustafa Koç

Ryerson Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 

 
Gıda politikaları pek çoğumuzun gündelik tasaları arasına girmiyor. Hatta pek çoğumuz politikanın “p” 
sini bile duymak istemiyoruz  bugünlerde. İngilizce de "politics" ve "policy" kavramları Türkçe de aynı 
açıklıkla birbirlerinden ayrılmıyorlar. Sözlüklere baktığımızda "policy" nin karşılığı olarak politika, 
siyaset, ilke, tutum türünden kavramlar veriliyor. Oysa "policy" gerek bireysel, gerek kurumsal ve 
gerekse ulus ve uluslararası planda gündemde olan, davranışlarımızı seçeneklerimizi belirleyen 
kuralları içeriyor. Devlet düzeyinde ele alındığında yasa olarak adlandırdığımız kurallar bütünü “policy.” 
İlgilensek de ilgilenmesek de  günlük yaşantımızın önemli bir parçası olan bu kurallar aynı zamanda 
geleceğimizi de etkiliyor.

1978-1979 yıllarında bir grup dernek, sendika ve sivil toplum kuruluşları Kanada'nın tarım ve gıda 
sektöründeki değişimlerin uzun vadeli sonuçlarını tartışmak, 21inci yüz yılda karşılaşılacak problemleri 
önceden değerlendirmek amacı ile bir proje düzenlemişler. 1970li yılların ortalarında yaşanan ekonomik 
krizin ve bu krize karşı uygulamaya konulan monetarist politikaların etkilerini sezerek Kanada halkını ve 
hükümetlerini uyarmaya çalışmışlar. People's Food Policy Commission [Halkın Gıda Politikası 
Komisyonu] pek çok Kanada kentinde açık oturumlar düzenleyip üreticileri, sağlık ve sosyal hizmet 
uzmanlarını, iktisatçıları ve toplumun herkesiminden insanı dinleyip bir rapor hazırlamış. Bu rapor 1980 
yılında The land of Milk and Money [Süt ve Para Ülkesi] başlığı ile yayınlanmış. 
İlginenenler için özellikle tavsiye edceğim bu raporu internette: http://foodsecurecanada.org/sites/
foodsecure.openconcept.ca/files/The%20Land%20of%20Milk%20and%20Money.pdf 

http://foodsecurecanada.org/sites/foodsecure.openconcept.ca/files/The%20Land%20of%20Milk%20and%20Money.pdf
http://foodsecurecanada.org/sites/foodsecure.openconcept.ca/files/The%20Land%20of%20Milk%20and%20Money.pdf
http://foodsecurecanada.org/sites/foodsecure.openconcept.ca/files/The%20Land%20of%20Milk%20and%20Money.pdf
http://foodsecurecanada.org/sites/foodsecure.openconcept.ca/files/The%20Land%20of%20Milk%20and%20Money.pdf


TURKISH SOCIETY OF CANADA  TELVE VOLUME: 4 ISSUE 27        OCTOBER  2010

PAGE 9

adresinde bulabilirsiniz.

1970li yılların sıkıntılarını, o yıllarda Türkiye'de yaşamış olanlarımız iyi hatırlar. IMF politikaları olarak 
bize dayatılan önlem paketleri, Kıbrıs, Afyon gibi konularda dış baskılara direnmenin mali bedelleri de 
eklenince, ülke günün başbakanının söylediği gibi “70 sente muhtaç” hale gelmiş, karaborsacılık alıp 
yürümüş, sokaklarda şeker, pirinç, sigara, margarin kuyruklarında beklemek günlük faaliyetlerimiz 
arasına girmişti. Tabi herkes o günlerde bu sorunları tümüyle iç siyasetle açıklamayı tercih edip, 
sıkıntıların nedenlerini siyasi tercihlerine göre ya iktidarı ya da muhalefeti  suçlama yolunu tercih 
ediyordu. 1970lerde gelişmekte olan ülkeleri vuran monetarist politikalar daha sonra neoliberal yeniden 
yapılaşma (restructuring) paketlerlne dönüşüp, Thatcher, Reagan ve Mulroney gibi liderlerin 
önderliğinde ABD, İngiltere ve Kanada'dan yola çıkıp, dünya çapında egemen ideoloji halini alıyordu.

1980'de "The Land of Milk and Money" yayınlandığında Kanada'da bir tane bile gıda bankası yoktu. İlk 
gıda bankası 1981 yılında Edmonton'da piyasalardaki durgunluktan kaynaklanan işsizlikle mücadele 
amacıyla kuruldu. NAFTA anlaşmasının ardından küreselleşmeyi bahane eden çok uluslu şirketler 
üretimi Meksikaʼya ve Asya ülkelerine kaydırırken, bu hengamede işlerini kaybeden yoksul Kanadalı'lar 
gıda bankalarından son kullanım tarihi geçmiş ya da geçmek üzere olan kuru gıdalarla karınlarını 
doyurmayı öğrendiler. Canadian Association of Food Banks'in en son raporuna göre bugün Kanada'da 
2906 şubesi olan 884 gıda bankası var.  2009 Martında yapılan son sayıma göre bir ay içinde gıda 
bankalarından gıda yardımı alanların sayısı 794738 olmuş. Super marketlerin dolu dolu raflarına bakıp 
insan bu ülkede nasıl aç kalır diye sormayın.  Sağlıklı beslenmekle karın doyurmak aynı şeyler değil. Ay  
sonu kirasını ödemekte zorluk çeken, ama herşeye rağmen çocuklarına köftelerini yemeleri için ısrar 
eden, kendi de makarnayla karın doyuran annelerin gıda güvenceleri olduğunu söylemek haksızlık olur.
1996 yılında Dünya Gıda Zirvesinde 800 milyon insanın gıda güvencesi olmadığı tesbit edilmiş, bu 
sayının 2015ʼe kadar yarıya indirilmesi konusunda karar alınmıştı. Federal hükümet bu amaçla 1998 
yılnda “Canadaʼs Action Plan for Food Security” adlı bir planı kabul etmişti. Bu plan Kanada Tarım 
bakanlığı Agriculture and Agri-Food Canadaʼnın web sitesinde bir köşecikte duruyor. [http://
www.agr.gc.ca/index_e.php?s1=misb&s2=fsec-seca&page=action ]. 2002 de yapılan ikinci gıda 
zirvesinde açların sayısının 2015 yerine 2030 da 440 milyona indirilebileceğine karar veriliyor. 
2009ʼdaki zirvede ise açların sayısı 1.02 milyar olarak hesap edilmiş. Azalacağına artmış.
Artan sadece açlık değil kilolar da. Türkçede son yıllara kadar dilimizde olmayan obezlik kavramı 
sadece göz değil kulak da tırmalıyor. Aşırı kilo almak şişmanlamaktan öte bir sorun, hem de küresel bir 
eğilim.  Kanada her ne kadar ABDʼye göre bu konuda  daha geriden gelse de, obezite oranlarında ciddi 
artışlar göstermiş 1980lerden beri.

1981 yılından beri Kanada İstatistik Kurumu (Statistics Canada) Kanada nüfusu içinde kilo vücut kitle 
indeksi (BMI) form (fitness)  konularında doğrudan ölçümlere dayanan veriler  toplamaya başlamış. 
İstatistikler tüm yaş gruplarında son 30 yılda ciddi bir kötü gidişe işaret ediyor. 15-19 yaş grubu genç 
nüfusta bel çevresi ölçümlerine bakarak yüksek risk kabul edilenlerin oranda üç misli artış gözleniyor.  
20-39 yaş arası genç erişkinlerde bu oran dört misli artış göstermiş. Erkeklerde risk grubunun oranları  
1981 de yüzde 5 den, 2009 da yüzde 21 e, kadınlarda ise yüzde 6 dan yüzde 31e çıkmış. Meraklıları 
bu verileri Statistics Canada web sitesinde detayları ile inceleyebilir:
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/100113/dq100113a-eng.htm

“Biraz da boğazlarına hakim olsunlar” deyip geçmek mağduru mahkum etmek olacak. Obezite 
nedenleri arasında aşırı kilo almak, az hareket etmek kadar hormon dengesini bozan, endokrin 
sistemlerini alt üst eden kimyasalların da etkileri konuşuluyor artık. Bu maddelerin pek çoğu 
yediklerimiz, içtiklerimiz arasında. High-fructose corn syrup 1970lerde kullanılmaya başladıktan sonra 

http://www.agr.gc.ca/index_e.php?s1=misb&s2=fsec-seca&page=action
http://www.agr.gc.ca/index_e.php?s1=misb&s2=fsec-seca&page=action
http://www.agr.gc.ca/index_e.php?s1=misb&s2=fsec-seca&page=action
http://www.agr.gc.ca/index_e.php?s1=misb&s2=fsec-seca&page=action
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/100113/dq100113a-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/100113/dq100113a-eng.htm
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obezite oranlarında büyük bir artış olduğunu iddia edenler var.  Zor bela geçimini sağlamaya çalışan 
tarımsal üreticiler verimi artıracak tarım ilaçlarını, hormonları atarken, “Bunlar zararlı olsa hükümet 

piyasaya çıkmalarına izin vermezdi.” diye düşünüyor. Bunlardan kaçınmaya çalışan pek çok tüketici, 
mali güçleri yettiğince organik et, süt, sebze ve meyvalara yöneliyor. Organik pazarı hızla büyüyor. Öyle 
ki, artık bu alanda da üretim çok uluslu şirketlerin organik tarım ilaçları kullanan dev çiftliklerinde 
yapılıyor.
Ama sorun sadece tarım ilaçlarında da değil. Çevremizi kuşatan, hergün kullandığımız binlerce 
kimyasal madde var. BPA diye bilinen bisphenol A bunlardan biri.  CBC 16 Ağustos 2010ʼda Kanadaʼda 
6-79 yaş grubunda yapılan kan testleri nifusun yüzde 91inde BPA tespit edildiğini gösteriyor. BPA 
neredeyse herşeyde var. Konserve kutuların içi, kola ve bira tenekelerinin içi BPA ile kaplı. Kanada 
bebek biberonlarında BPAʼyı yasaklayan ilk ülke oldu. Ama Türkiyeʼden de tanıdığımız büyük su 
damacanaları da BPA. Üçgen içinde 7 ve 3 işareti taşıyan plastiklerin BPA sızdırabileceği iddia ediliyor. 
BPA çok düşük seviyelerde bile ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir kimyasal madde. Obezite, 
hiperaktivite, göğüs, prostat ve tiroit kanserler bunlar arasında. CBCʼnin haber sitesinde yakında bu 
konuda yararlı olacak programlar yapıldı.
 http://www.cbc.ca/health/story/2010/08/16/bpa-bisphenol-levels-urine-contamination.html

Birey olarak kaçıp kurtulmak çok zor bu ortamdan. Bu ortamda ya adam sendeci olup başımız kuma 
gömüyoruz. Ya da, herşeyden korkan bir ruh hastası.  Üçüncü bir yol mümkün. Ama bunun için 
kozamızdan çıkmamız, başkaları ile birlikte, hem kendimizi hem çevremizi eğitip,  bir yanda daha 
sağlıklı yaşam yolları araken, öte yandan da gerekli kanuni düzenlemeleri, yönetmelikleri, ilke ve 
eylemleri  tüm sorumlulardan, kamu kurumlarından ve özel sektörden talep etmek gerekiyor. 
Peopleʼs Food Policy Commissionʼun raporu 1970li yıllarda yaşayan Kanadalıların kaygılarını, 
gelecekle ilgili dileklerini dile getirmesi açısından önemli bir tarihsel doküman. O zaman bu raporun 
önerileri dikkate alınsa, bugün çok farklı bir konumda olabilirdik. 

Bu rapordan 30 yıl sonra, bir grup Kanadalı sivil toplum örgütü Peopleʼs Food Policy Project adı 
altında geçen 30 yılın muhasebesini yapıyor. Sokaktaki vatandaşın gözünden 21 inci yüzyılda 
karşılaştığımz sorunlara cevap verecek, adil, sürdürülebilir (sustainable), sağlıklı bir gıda sistemi 
yaratmak için gerekli gıda politikalarını kaleme alıyorlar. Kanadaʼda yaşayan herkesin katılabildiği bu 
proje dershanelerde, sendika merkezlerinde, sivil toplum örgütlerinin ve ibadethanelerin toplantı 
salonlarında, kahvelerde, mutfak masalarının etrafında, yani insanların biraraya gelip, konuşabileceği 
her yerde tartışılıp kaleme alındı. Kanadalıların şükran günü haftası diye adlandırdıkları 13-20 Ekim 
haftası, hazırlanan taslaklar tartışmaya açılacak. Proje yöneticileri tüm Kanadalıları gözlemlerini, 
önerilerini vermeye davet ediyor.  Bu önerilerin ışığında son düzenlemeler yapıldıktan sonra 27-30 
Kasım arası Montrealʼde yapılacak olan Food Secure Canada genel kurulunda üyelerin oyuna açılacak.
Bu işlerden menfaati olan kişi ve kurumların, bir günde değişeceğini beklemek saflık olur. Ama değişim 
isteyenlerin ilk yapması gereken şey birbirleri ile konuşmak,  çözüm aramak, çözüm üretmek. Tarihi 
yapanlar birlikte çalışıyor.

Bu toplantılar nerede diye sormayın? Sizin düzenlediğiniz, sizin olduğunuz heryerde. Susa susa bu 
hale geldik. Ne zaman ve nerede olursa olsun; Şükran günü haftası, Cumhuriyet bayramı haftası, 
mutfak masası, yer sofrası.... Kahveleri hazırlayın......
 

http://www.cbc.ca/health/story/2010/08/16/bpa-bisphenol-levels-urine-contamination.html
http://www.cbc.ca/health/story/2010/08/16/bpa-bisphenol-levels-urine-contamination.html
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SÖYLEŞİ
Erkan Sarıoğlu

Yazı: Hasan Dinçer
Fotoğraflar: Erkan Sarıoğlu

 Bu ayki söyleşi konuğumuz; Derneğimizin üyelerinden olan ve Oakville'de 
yaşayan Erkan Sarıoğlu. Son olarak tamamladığı Atlantik Bisiklet turundan 
sonra Hasan Dinçerʼin kendisi ile yaptığı söyleşiyi sizlerle paylaşıyoruz.

Erkanʼın ʻAtlantik Turuʼndan bir resim. Arka planda Cape Breton Highlands Milli Parkı ve parktaki dağlar
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HD – Bisiklet sevginizin nasıl başladığını bize anlatır mısınız?
 
ES – Şöyle başlayabilirim: Son Türkiye seyahatimde belki 40 senedir görmediğim çok eski bir aile 
dostumuz ile karşılaştım. Kemal Amca, beni doğduğumdan beri tanırdı. Seneler sonra görüştüğümüzde 
bana ilk sorusu “Erkan, sen hala deliler gibi bisiklete biniyor musun?” oldu ve bana çocukluk yıllarımdan 
hatırladıklarını, bisikletimle neler yaptığımı, ve evlerin etrafında nasıl hızla dönüp her tur atışımda saat 
tuttuğumu ve her seferinde daha da hızlı sürmeye çalıştığımı anlattı. Evet, bisiklete olan merakım çok 
küçük yaşlarda başladı ve hala devam ediyor. Ankara'yı bilenler Çankaya tepelerine o zamanlar üç ayrı 
yokuştan çıkılabileceğini bilirler. Bunlardan solda ve ortada olan ilk ikisi çok dik sayılmayan yokuşlardı 
ve ben defalarca bunları bisikletle çıkmıştım. Sonuncusu ve en sağda olan yokuş Cinnah Caddesi idi ve 
aralarında en dik olanıydı. İddia üzerine Cinnah Caddesi yokuşunu da tek vitesli bisikletimle ayağa bile 
kalkmadan çıkmıştım. Tabi o gençlik yıllarımda uzun mesafe olarak Çubuk Barajıʼna, Atatürk Orman 
Çiftliğiʼne, Balgat'a, Gölbaşıʼna  filan giderdik ve bu çok hoşuma giderdi. Hatta birgün yine iddia üzerine 
az daha Polatlı'ya gitmek üzere harekete geçerken büyük abilerden biri beni zorla durdurdu, çünkü 
mesafe 77 km  gidiş ve bir o kadar da dönüştü. O zamanlar tabi deli gençlik, gözümüz hiçbir şeyden 
korkmuyordu çünkü.

Cape Breton'daki Cabot Trail. Arka planda French Mountain'a tırmanan yol görünüyor

HD – Pekiyi şimdi değişen birşey var mı aynı merak devam ediyor mu?
 
ES –  1981'de Kanadaʼya ailece geldiğimizden beri bisiklete olan merakım hep devam etti. Toronto ve 
civarlarında gitmediğim, dolaşmadığım ʻbicycle pathʼ, ʻbicycle trailʼ kalmadı diyebilirim. İkibin yılından 
itibaren de uzun mesafe bisiklet sürüşlerine ilgim çoğaldı. Organize turlara katılmaya başladım. 2003ʼte 
Windsor'dan Niagara'ya Kanadaʼnın Erie Gölü kıyılarını dolaşan “Erie Shores” turuna katıldım. Altı 
günde 650 km katettim. 2008'de ilk defa gerçekleştirilen ve Ontario'daki Waterfront Trail'i Niagara'dan 
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Quebec'e kadar bağlayan “The Great Waterfront Trail Adventure” turunun ilk geleneksel turunu 7 günde 
750 km yaparak tamamladım. Böylece beş büyük göllerden ikisinin (Erie ve Ontario gölleri) tüm Kanada 
sahillerini katetmiş oldum. Bir de son yapmış olduğum ve Ağustos ayı içinde bitirdiğim “Tour Atlantic” 
var.
 
HD -  Ben de tam bu en son katıldığın tur hakkında ayrıntılı bilgi almak istiyordum. Nasıl 
hazırlandın ve nasıl katıldın?
 
ES -  Bu tura sene başından beri aşağı yukarı hergün iki-üç saat arası 50-60 km bisiklete binerek 
hazırlandım. Malum Kanadaʼnın hava şartları kış aylarında biraz çetin olduğundan yapabildiğimce 
dışarıda yaptım, yapamadığım zamanlarda ise bodrum katındaki ʻtrainer” üzerinde çalıştım. Bu 
hazırlanma süresinde 3000 km yaptım. Bunun yanısıra son 17 yıldır Toronto Don Valley'de yapılan 
“Ride for Heart” etkinliklerinin 75 Km'lik etaplarına katıldım ve bu konuda yardım toplama 
kampanyalarına katkıda bulundum. Katıldığım en son ʻTour Atlanticʼ turu “Cycle Canada” tarafından 
düzenlendi. Tura 24 ile 76 yaş arasında, Kanada ve Amerikaʼdan 12 bisiklet sevdalısı katıldı. Şunu 
belirtmek isterim ki bu çeşit turlar kesinlikle bir yarış değil ve katılanlar kendi süratinde ve istediği 
sürede günlük etaplarını tamamlıyorlar. Bu turda Kanadaʼnın Atlantik kıyısındaki eyaletlerini dolaştık. 
Önce Nova Scotia'dan başladık, sonra New Brunswick'e geçtik, oradan Prince Edward Island'a gittik, 
en son olarak da yine Nova Scotia'ya döndük ve Cape Breton Adasıʼnda turu bitirdik. Cape Breton'da 
dünyaca ünlü ve dünyada görülmesi ve bisiklet sürülmesi gereken on yerden birisi olarak 
değerlendirilen Cabot Trail'i ve onun üzerinde bulunan dört dağı aştık. Dağların dikliği %11-14 arasıydı 
ama bazı yerlerde %16'yi buluyordu. Hakikaten görülmeye değer muhteşem manzaraları ve çok güzel 
tabiat yapısı olan Cape Breton Highlands Milli Parkıʼnın içinden de geçen Cabot Trail, Kanadaʼnın en 
zorlu fakat en güzel olan bisiklet turlarından birisi. Bu Atlantik turunu da 12 günde 1400 km katederek 
tamamladım.

   Erkan Cape Breton'un en yüksek dağı olan French Mountain'a tırmandıktan sonra zirvede görünüyor
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HD – Organize turlara değindiniz, bundan biraz bahsedebilir misiniz?
 
ES – Evet, bisiklet turu deyince “fully-loaded” turlar akla gelebilir. Fully-loaded dediğimiz turlarda 
bisikletçi herşeyini kendisi, bisikletinin üzerinde, “pennier” denen ve hem ön hem de arka tekerleklerin 
üzerine takılan çantalarda ve/veya arkasından çektiği çekici içinde taşıyabilir ve her türlü tur planlarını 
da kendisi yapar. Organize turlarda, turu düzenleyenler bisikletçilerin çadırlarını, uyku tulumlarını, kamp 
malzemelerini ve şahsi eşyalarını  bir kamyon ve bir çekici ile taşıyorlar ve bisikletçiler üstlerinde veya 
bisikletlerinde sadece yol boyunca ihtiyacı olan malzemeleri taşıyorlar. Böylelikle aşırı ağırlık taşımadan 
günlük sürüşlerine devam edebiliyorlar. Turu düzenleyenler hem kahvaltı, hem de akşam yemeğini 
sağlıyorlar, öğle yemeği ve atıştırmalar ise yolda bisikletçiye ait olan birşey. Ayrıca da tabi, tüm 
kalacağınız kamp yerleri önceden sizin için ayarlanmış ve ödenmiş oluyor. Organize turlar hem 
“outdoors” hem de “indoors” olabiliyor. Fakat ben kamp yapmayı ve tabiatı çok sevdiğim için genellikle 
“outdoors” turlarını tercih ediyorum.
 
HD – Anlattıklarınız gerçekten çok güzel, insanın hemen bisikleti alıp yola çıkası geliyor. İleriye 
dönük başka planlarınız var mı?
 
ES – Mayıs sonunda emekli olduğum için yıllardan beri hayalini kurduğum bir rüyayı artık yakında 
gerçekleştirebileceğimi zannediyorum. On hafta süren ve Kanadaʼyı Batı kıyısından (Vancouver, BC) 
Doğu kıyısına (St. John's, NL) kadar kateden toplam 8,000 km'lik “Tour du Canada”yi yapmayı 
planlıyorum. Kanadaʼnın on eyaletini de kateden bu tür dünyadaki en uzun geleneksel bisiklet turu 
sayılıyor. Tabi bunu gerçekleştirebilmek de benim en büyük emellerimden biri.
 
HD – Epey zorlu bir tur gibi görünüyor, umarız bu hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. 
Okuyucularımıza  herhangi bir öneriniz var mı?
 
ES – Benim kişisel düşüncem, bisiklete binmek yapılabilecek en güzel sporlardan birisi. Hem tabiatın  
içinde oluyorsunuz, hem etrafınızdaki tüm güzellikleri yakından görebiliyorsunuz,  hem de en güzel 
kardiyo egzersizini yapmış oluyorsunuz. Benim herkese önerim, önce doktorunuzla görüştükten sonra, 
varsa bir bisikletiniz, gidin binin, dolaşın, yeni yerler keşfedin. İlk olarak parklardan başlayın, sonra 
trail'leri keşfedin, daha sonra da tam güveniniz gelince yollara çıkın ve istediğiniz yerlere gidin.  
Göreceksiniz bisikletinizi sürdükçe kendinizi daha hür ve serbest hissedeceksiniz ve tabii ki bunun 
yanısıra da çok zinde hissedeceksiniz. Tüm bunlara ilaveten, en büyük önerim daima bisiklet kaskınızı 
takmanız ve trafik kurallarına uymanız. Ayrıca bir sürücü olarak da sizden isteğim şayet diğer 
bisikletçilerin de güvenliğini düşünüyorsanız yoldaki bisikletçilerle aranızda lütfen en az bir metre 
mesafe bırakmayı unutmayın. Yine unutmayın ki bir araba ile bir bisiklet arasında olabilecek herhangi 
bir kazada arabaya ve sürücüye birşey olma ihtimali çok az iken, öte yanda bisikletçinin hayatı söz 
konusu olabilir.
 
HD – Bu konuda bilgi almak isteyenler olursa size Telve üzerinden ulaşmalarında bir sakınca 
yoktur sanırım.
 
ES – Hayır, ben memnuniyetle elimden geleni bildiğim kadarıyla yapmaya hazırım. Tabi ayrıca bu 
konuda internette istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.
 
HD - Bize ayırdığınız bu zaman için çok tesekkür ediyoruz, size sağlıklı sürüşler ve ilerideki 
turlarınızda başarılar diliyoruz.
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ES – Ben size teşekkür ediyorum bana bu firsatı verdiğiniz için.

Hasan Dinçer  Erkan Sarıoğlu ile söyleşide
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QUICK OBSERVATIONS IN THE SOUTH
Notes from the United States in the aftermath of the global financial crisis

Text and Pictures by: Varol Karslioglu

This summer, I was able to pay two quick weekend visits to New York 
and Detroit while driving around 2700 kilometres to and from these 
destinations. In a nutshell, I compiled my humble observations about 
our giant neighbour

NEW YORK

Welcome to the USA. Roadwork in the Buffalo Area

After a half-hour wait at the Lewiston-Queenston border crossing between Ontario and New York, it 
took us less than two minutes to complete the passport check while entering the United States of 
America. No questions asked except a polite request to open the sliding door of our minivan.

This detail is worth mentioning when you enter a country more afraid than ever from the outside world 
in the aftermath of the historical 9/11 terrorist attacks.

On our way from Buffalo NY, to South Amboy, NJ, about 650 kilometres, it is easy to witness one 
important aspect of the 787 billion-dollar stimulus package: To revive the biggest economy of the world 
as a response to the worst economic crisis since 1930’s, roadwork and construction is almost 
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everywhere. Believe it or not: Keynesian prescriptions still work and mean a lot to create jobs and hope. 
As John Maynard Keynes once stated: “We all die in the long-run.”. However, life is too long as well not 
to do anything about our economic and financial sufferings.

The construction of the new tower in the World Trade Centre is in progress (above)

The Times Square pulls the masses like a giant magnet (below)

In Lower Manhattan, the core of New York City, we paid tribute to 
the victims of 9/11, without a ritual and amid the dust and noise 
rising from the construction of a new and more-than magnificent 
mega tower. This new skyscraper will be Americaʼs ultimate and a 
highly symbolic response to its enemies and the only assault on its 
soil since Pearl Harbour. 

Crowds and relief are probably two words that do not match well. 
Think about this again when you get lost in merging rivers of human 
flesh in the Times Square. You are compelled to think that the entire 
world has an appointment in this intersection in the middle of 
Manhattan. You may argue: The world didnʼt and cannot forget 
America and cannot do without it. And New York City still has energy  
to claim the status of the worldʼs capital.

As an experienced driver with annual “exercises” in Istanbul and 
Turkey even after immigrating to Canada, I still had hard times to 
adapt to the wildly aggressive driving style of New Yorkers. It is no 
surprise that cars equipped with bumper dumpers gradually 
populate the streets of the city. And the repair-hungry streets of 
Manhattan were crying for their share of stimulus money to survive. 

When we visited the Statue of Liberty in the Liberty Island, security 
checks were very much alike in an airport and reflected the fear of 
an attack at another American symbol.
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Protecting your bumpers from the aggressive New York taxi drivers

People waiting in front of Carlos Bakery hoping to see the celebrity cake designer Buddy Valastro

Before heading for home, we attempted to visit Carlos Bakery of Buddy Valastro, or the legendary 
“Cake Boss” from famous TV show. I was surprised by the crowd in front of the store in Hoboken, New 
Jersey. I approached the person closest to admittance. She told me she had been waiting for almost 
three hours. This was a testimony for the celebrity generating power of TV and Americaʼs admiration 
for success stories and achievement. By the way, Buddy was not even there and was on his way back 
from Italy on this day.
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DETROIT

The GM Renaissance Centre is surrounded by a silent downtown core

In our second visit to the USA, Detroit, (or Motorcity or Motown, depending upon your choice) was an 
impressive place to observe and witness how the last global crisis hit the country. If we should believe 
in statistics, the unemployment rate in once almighty Detroit is 21 per cent and it is said that nearly half 
of its population left the city in the aftermath of the 2008 global financial crisis.

Detroit is heavily dependent on the automotive industry and home to General Motors, Ford and 
Chrysler. These companies once ruled America if not the world. Following the economic meltdown, GM 
and Chrysler declared bankruptcy and were saved with American and Canadian taxpayers’ money.

These were the thoughts occupying my mind as I was driving towards a practically empty downtown 
core around GM Renaissance Building. And I lost very little time here and drove to Dearborn or the 
Ford City.

In Dearborn, you feel that everything revolves around Ford. Ford is by far in best shape among the 
three Detroit manufacturers and did not declare bankruptcy. And with its superb performance, this 
iconic American company sails towards a better and better future, even if this has not spread to Detroit 
yet.

And while visiting the Ford Museum, you find countless samples and proofs of America’s glorious past 
which, however may never come back again.
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Henry Ford Museum in Dearborn is a treasure for the American History and means more than just cars

The legendary US President John Fitzgerald Kennedy was assassinated in this presidential limousine in 
Dallas, Texas, on November 22nd, 1963. It still remains a subject of conspiracy theories
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Gazing out over Detroit, you would probably see a city in negative transformation with about 60 000 
abandoned, gutted and stripped houses. It is said that banks are refusing to retake ownership of some 
homes since it is not worth the taxes and maintain those properties.

When we were heading home northbound in I-94, and toward Port Huron border crossing, near the 
Macomb Correctional Facility, we saw road signs warning us about hitchhikers who could be fugitives.

Well, everything matters a lot to us as well. Since Canada ships more than 80 per cent of its exports to 
south of the border, the health of America is vitally important to us, Canadians. Also the rest of the world 
looks at the US. Finally, this is about 25 per cent of the world economic output.
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           ANCA BERABER

 
“Umarım eşimin ve benim vergi bildirimlerini birlikte yaparsın da iki bildirim ücreti odemek zorunda 
kalmam.” dedi  daha yeni Kanadaʼda yaşamaya başlayan ve ilk kez görüştüğüm kişi.
“Anlayamadım” dedim. “Nasıl yani beraber?”
“Duydum ki…” diye devam etti. “Eşlerin fazla karmaşık bir gelir bildirme durumu yoksa, tek bir 
bildirim formu ile iki eşin gelirlerini bildirebiliyormuşuz. Geçen gün bir dost toplantısında 
konuşuyorlardı, kulak misafiri oldum.” diye devam etmek üzereydi ki. “Bir dakika.” diye kesmek 
zorunda kaldım.
“Önce” dedim “Bu konuşan dostlar hangi ülkede yaşıyorlardı. Dediğiniz çok doğru olurdu eğer, 
ABDʼde yaşıyor ve bildirimde bulunmak zorunda oluyor olsaydık. Ancak Kanadaʼda ne yazık ki bu 
dediğinizi yapmak imkansız. Yani kanunlar buna izin vermiyor. ABDʼde eşler istediği takdirde tek 
bir bildirim formu ile bunu yaparlar, her ikisi birden bu formu imzalar ve bazen böyle yapmak kendi 
yararlarına olur. Sanırım yanlış bir bilgi almışsınız.”
 
Aslında ilk kez karşılaştığım bir durum değildi bu. Kanadaʼdaki yirmi yıla yakın bir süredir içinde 
bulunduğum bu meslekte birçok kez bu gibi sorularla karşılaştığım çok olmuştu. O yüzden 
karşımdakinin zor durumda kalmaması için fazla da üzerinde durmadan konuyu hemen 
toparlamak istedim.
 
“Tabi” dedim “Her ne kadar da ayrı bildirim formları hazırlayacaksak da, yine de birçok şeyi 
birleştirmek mümkün. Bunu sağlayarak da birtakım vergi indirimlerini eşler arasında transfer 
edebiliriz.”
 
Karşımdaki biraz rahatlayınca devam ettim. Konuşmadaki o bir anlık hayal kırıklığına uğrama veya 
durgunluk anı geçmiş, konuşmamız tekrar canlanmaya başlamıştı. Peki eşler arasında transfer 
edilebilecek kalemler nelerdi onlara kısaca değinelim:
 
-       Öncelikle eğer eşlerden biri çalışmıyor ve geliri yoksa diğer eş “Spousal Tax Credit” 

dediğimiz, eşler için tanınan vergi indirim hakkını kendi indirim hakkı ile birleştirerek toplam 
muafiyet tavan sınırı içinde kalan gelir için vergi ödemez.

-       Yıl içinde ödenen sağlık giderlerini (reçeteli ilaç, göz veya diş doktorlarına yapılan ödemeler, 
gözlük ve benzeri gibi birçok harcamalar) her iki eşin ve çocukların giderleriyle birleştirilerek 
ve genelde düşük gelirli eşin vergi bildirim formunda gösterilerek, vergi yükünü hafifletmek 
mümkündür.

-      Hayır kurumlarına yapılan bağışlar (ilk 200 doların üstünde olan bağışlar daha fazla vergi 
avantajı saglayacağından dolayı) yine birleştirilerek bu kez yüksek gelirli eşin vergi bildirim 
formunda bildirilebilir.

TelVErgi
Jerry Copuroğlu, TEP, CGA
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-       Çocuk bakım giderleri kanun gereği, düşük gelirli eşin bildirim formunda bildirilir. Ancak düşük 
gelirli eş okula devam ediyorsa bu konuda ayrıcalıklar olabilir,

-       Eşlerden biri aşağıda belirtilen vergi indirimlerinden yararlanamıyora bunlar bir diğer eşin 
bildirim formuna transfer edilerek bu indirimlerin kullanılması mümkündür:

-          Yaş vergi indirimi,
-          Engellilik vergi indirimi,
-          Emeklilik vergi indirimi,
-          Öğrenim vergi indirimi,

 
 -          Eşler toplu taşıma ile işe gidiyorlarsa, her iki eşin aylık veya haftalık ödeme yapmaları    
durumunda bu giderler tek bir eşin vergi bildirim formunda bildirilir.

-          Eşlerin yatırım gelirleri ve düşük gelirli eşin “dividend income” dediğimiz yatırım geliri varsa, 
bu tür gelirlerin vergiden düşülebilecek “dividend tax credit” indirimi vardır. Bu indirimden 
yararlanabilmek için vergiye tabi gelir olması şarttır. Bu geliri elde eden eş, eğer toplam geliri 
vergi matrahının altına düşüyorsa, bu gelirini diğer eşe transfer ederek, eşinin bu indirimden 
yararlanmasını sağlayabilir. Tabi bunu yapmadan önce her iki eşin gelir ve vergi durumları 
incelenmeli ve en sağlıklı hesaplama yolu bulunmalıdır.   

-          Eşlerin ortak olarak açtığı yatırım hesaplarından elde edilen gelirler genelde eşler 
tarafından ortak olarak, yarı yarıya bildirilir. Ancak düşük gelirli eşin yatırımda daha fazla payı 
bulunduğu kanıtlanabildiği takdirde, gelirin büyük kısmı bu eş tarafından bildirilebilir. Burada 
vergi planlaması açısından yapılabilecek bir düzenleme; eşlerden yüksek gelirli olanının, 
düşük gelirli eşe devlet tarafından yayınlanan faiz oranlarını uygulayarak borç vermesi, bu 
faizi kendi bildiriminde gelir bildirmesi, diğer eşin bu faizi gider göstererek, yatırım gelirlerini 
kendi bildiriminde bildirmesi olabilir. Bu konuda bir uzmana danışılması önerilir.

-          Eşlerden birinin veya her ikisinin emekli olması durumunda, yüksek gelirli eşin emeklilik 
maaşı düşük gelirli eşle bölüştürülerek, vergi yükü azaltılabilir.

 
-          “Doğrusu…” dedi. “Çok yararlı bir görüşme oldu. İyi ki sordum bu soruyu. Beni bir hayli 

aydınlattın. Teşekkür ederim.”
-          “Ama…” dedim. ” Bir tek şeyi halledemedik. Hala iki bildirim formu doldurma ücreti 

alacağım sizden.”
-          “Olsun” dedi. “Nasılsa bir şekilde o ücreti vergi yükümü hafifleterek cebimde 

bırakacağından eminim.”
 
Böylece biraz değişik başladığım bir müşterii görüşmesi daha mutlu sonla bitmiş oluyordu.
 
Bu ayki yazımı bitirmeden önce küçük bir öneride bulunmam gerekirse,.eşlerin geleceğe dönük 
yatırımlarını her zaman gelirleri ileride eşit ölçüde vergilendirilecek şekilde planlamaları daima avantajlı 
olacaktır. Vergi planlamasında eğer sağlanabiliyorsa, bir eşin yüksek, diğerinin düşük vergi matrahı 
diliminde bulunması hiç de akıllıca bir durum değildir.
 
 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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Young Voices

STOP THE EATING, SELLING AND IMPORTATION OF SHARK FINS IN CANADA

By Cansu Tokmakci (*)

Hi to all Telve readers. My name is Cansu and I am a grade 11 student. Last year during 
December break, I had barrowed a DVD from the library called Sharkwater. I thought the documentary 
would just show us the lives of sharks. However, as I watched the movie, I realized that it was much 
more than just the lives of sharks. It involved the operations of shark finning companies and their 
irreversible effect on nature. Shark finning is the removal of the fin when sharks are still alive. After they  
are thrown back, they sink to the bottom of the ocean-unable to swim-and become prey to other 
animals. This documentary made me realize that although sharks have been around for 400 million 
years, most species of sharks are in danger of being endangered within the next decade.

Shark fins are a growing demand in Asian countries. They believe it can help to cure diseases 
and protect them from cancer. This has not been scientifically proven and due to the sharkʼs high 
mercury levels, it may even be dangerous to consume sharks. However, there is not enough education 
about this to see those facts. At the end, this is a multibillion dollar industry.

After watching the documentary, I wanted to make a difference in my world starting with my 
family and friends. I told my parents I would no longer eat at restaurants serving shark fin soup and 
would not shop at stores where shark fins were sold. My parents listened to me and stopped shopping 
at some neighbourhood grocery stores.  I later found out that T&T, a supermarket purchased by 
Loblaws were selling shark fins in packages so I e-mailed Galen Weston, the owner of Loblaws, and 
told him that I would not shop there until shark fins were removed and that I would notify my friends of 
this too.  Loblaws is promoting sustainable seafood at their stores, so I expected the same thing from 
T&T.  Galen Weston replied by saying that they would move slowly towards achieving this goal and in 
March, shark fins were removed from the market. I was very proud so I kept sending e-mails to other 
organizations such as Oceana, Sea Shepherd, etc asking them what I could do to help. I told many 
friends about this to inform them of the practice of finning and why it should stop.
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On April 12th, I went to the ROM for a special viewing of Sharkwater with Rob Stewart, the 
director. He talked before hand and allowed time for questions at the end. He was my inspiration for this 
whole project. I was very happy to meet him in person.

This summer, on July 3rd, I created a petition called: Stop the eating, selling and importation 
of shark fins in Canada. I sent the petition link to 2 organizations, one of which was Shark Savers. They 
were happy to support my petition. The petition will continue until December 3rd, and I am hoping to 
reach my goal of 1000 signatures. I will approach other grocery stores and restaurants to promote the 
cause. As of September 9th, the petition had 488 signatures from all over the world.  My petition link is: 
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/726/038/180.

If you have not already seen the documentary Sharkwater by Rob Stewart, then I strongly 
suggest you should. It is a great documentary and is definitely worth the time. I also suggest that you 
share this information on shark finning with your friends, colleagues and neighbours. Many people are 
not aware of this cause and I believe we can make a difference with the help of social network sites like 
Facebook, Twitter etc. Letʼs start now!

(*) Cansu Tokmakci, born in 1994 came with her family to Canada when she was eight years old. 
Cansu is now a Grade-11 student. She likes to swim and has recently acquired a lifeguard ceritificate. 
Cansu also volunteers in the activities of the Turkish Society of Canada such as; Bayram luncheons 
and picnics.
At the school she is a member of the animal rights club and in charge of finances.

Except swimming, Cansu is interested for Ocean life. In this article, she shares with Telve readers, 
what she has done and accomplished for the future of sharks.

http://www.thepetitionsite.com/petition/726/038/180
http://www.thepetitionsite.com/petition/726/038/180
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ASUMAN'CA LEZZETLER www.arnavutcigeri.blogspot.com

TEPSİ MANTISI
Sevgili Telve okuyucuları,
 
Telveʼnin Ekim sayısında, sizlerle hangi tarifimi paylaşsam diye blogumda gezinirken “tepsi 
mantısı“ tarifimin fotoğrafı, öğlen öğününün yaklaştığı şu saatlerde gözüme çok  güzel göründü ve 
bu ayın tarifi olarak seçildi.
Bu tarifi denemeye karar verdiğimde, bir arkadaşımın kızı bizde kalıyordu. Kendisi “et 
yemeyenlerden“ yani vegeteryan. Biz et sevenlere bir tepsi kıymalısını, misafirimize de bir tabak 
beyaz peynirlisini yaptım. İkisinin de lezzeti harikaydı. Bu verdiğim ölçü büyük boy tepsi için, siz de 
ayrı bir tabak peynirli yapacaksanız, hamurun ununu 1 bardak daha fazla koymanız gerekiyor.
Üstteki fotoğraf peynirli, alttaki fotoğraf da kıymalı mantı, tercih sizin...
 
Sevgiler,
Asuman

http://www.arnavutcigeri.blogspot.com/
http://www.arnavutcigeri.blogspot.com/
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TEPSİ MANTISI
 
MALZEMELER: ( 4 kişilik)

Hamuru için:
• 2,5 su bardağı un
• 1 yumurta
• Deniz tuzu
• Aldığı kadar ılık su ( sertçe bir hamur olacak)

İçi için:
• 300-350 gr. kıyma
• 1 büyük boy soğan -rendelenmiş-
• Maydanoz
• Karabiber
• Deniz tuzu

Üzerine:
• 1,5 su bardağı tavuk suyu
• 1 su bardağı su ( tavuk suyu yoksa 2,5 su bardağı su)
• Biraz deniz tuzu

Bu verdiğim ölçüdeki suyu mantılar tamamen emdi ve hafif diri kaldı. Eğer biraz daha fazla sulu ve yumuşak 
olmasını istiyorsanız ekleyeceğiniz suyu 4 su bardağına kadar çıkarabilirsiniz.

Sosu için:
• 250 gr. yoğurt
• 1-2 diş sarımsak
• Biraz tuz
• 3 çorba kaşığı tereyağı
• 1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber
• Kuru nane
• Sumak

Hazırlanışı:
• Unu bir kaba eleyin, ortasını açın, 1 yumurtayı kırın, tuzunu koyun, yavaş yavaş ılık suyu ilave ederek 

yoğurun.
• Elinize yapışmayacak sertçe bir hamur yapın, üzerini örterek 15 dakika dinlendirin.
• Bu arada, bir kapta iç malzemesi için, kıymanın üzerine soğanı rendeleyin, tuz, karabiber ve çok ince 

doğranmış maydanozu ilave edip, hepsini karıştırın.
• Hamuru 3 parçaya bölün, masaya biraz un serpin ve oklava ile her bir bezeyi 1mm. kalınlığında açın.
• Açılmış  hamurdan 3 cmʼlik kareler kesin, içine az miktarda iç malzemesinden koyup, ortası biraz açık 

kalacak şekilde kenarlarını birleştirip yağlanmış tepsiye dizin. Üzerlerine çok minik parçalar halinde 
teryağı serpiştirin.

• Önceden ısıtılmış 350F-180C fırında altı ve üstü hafif kızarana kadar pişirin.
• Bu arada 1,5 su bardağı tavuk suyu, 1 su bardağı su ve biraz tuzu bir tencerede kaynatın. Fırından çıkmış 

sıcak mantının üzerine döküp, kapatılmış sıcak fırına suyunu çekmesi için tekrar sürün.
• Servis tabağına alıp, üzerlerine sarımsaklı yoğurt, kırmızıbiber sosu, nane ve sumak dökerek servis 

yapın.
Afiyet olsun.
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Turkish Society of Canada “Membership Application Form “

Membership Category:
( ) Individual member: $20 ( for one year starting signed date )
( ) Student / Senior (+ 65): $10 ( f or one year starting signed date )
Member contact info:
Title: Mr. ( ) Mrs. ( ) Miss( ) Ms ( )
Name: ___________________________________ Last Name: ________________________
Occupation: _______________________________
Address: _________________________________
City: ______________ Postal code: _________Province: __________ Country: ____________
E-mail: ___________________________________ Phone: __________________________
Preferred type of contact: (please select one)
E-mail:_______ Phone: ________ Mail: _______
Referred by (if Applicable):____________________
Signature: ________________ Date: ____/_____/______
D M Y
We have activities for children and youth. Please provide information regarding your children 
(e.g. name, age):
____________________________________________________________________________
______
____________________________________________________________________________
______
____________________________________________________________________________
______

Please fill in your information. Mail the completed and signed form with your cheque to the 
address at the bottom of the
page. Please make your cheque payable to: Turkish Society of Canada. Thank you!
Turkish Society of Canada, 5100 Erin Mills Parkway, PO Box 53060 Mississauga, ON L5M 5H7
Web: www.turkishcanada.org , E-Mail: info@turkishcanada.org

http://www.turkishcanada.org/
http://www.turkishcanada.org/
mailto:info@turkishcanada.org
mailto: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 231! 

Calendar of Events

October 24th 11, 2010&  Orhan Danış / Photographic Presentation

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

mailto:info@turkishcanada.org
mailto:info@turkishcanada.org
http://www.turkishcanada.org/
http://www.turkishcanada.org/

