TELVE
Turkish Society of Canada

A Milestone: 5th Year Anniversary of the Turkish
Society of Canada
Volume 4, Issue 34
October 2011
Special Days in October:
October 10, Thanksgiving Day
October 29, Proclamation of the Turkish Republic

Inside this issue:
Dünya Kadınları İstanbul’da
bir araya geldiler

2-3

My first trip to Turkey

4-5

Kanada’da Bayram Coşkusu
Başkadır

5

Bisiklet Sevdası

6-7

Advertise online with Telve

7

Dear members;

Hande Dalkılıç Toronto’da bir 8
Dünya prömiyeri gerçekleştirdi

On September 7, 2011 we have reached a milestone, 5th year anniversary of the
society registration federally in Canada as a non profit organization.

East and West Meet Through
Art and Culture

9

Sağlığımız

10, 11

Turkish & Ottoman Palace
Culinary Experience

11

Telvergi

12-13

Asumanca Lezzetler

14

Celebrate with us the anniversary of Turkish Society of Canada at the annual general meeting.
We started with 26 founding members and during the last five years 297 community
members registered to the society. We have now 258 members registered, because
of the moves to other countries, deaths and resignations. Hope to reach thousands in
next years.
Lets celebrate on November 27, 2011

Page 2

Dünya Kadınları İstanbul’da bir araya geldiler
EVNUR TARAN
Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı 21. Küresel Kadın Zirvesi (Global Summit of Women) geçtiğimiz
Mayıs ayında İstanbul’da gerçekleşti.
Zirvenin Kurucu Başkanı İrene Natividad, ABD Senatosu’nda iki dönem Kadın Dostluk Grubu’nun
başkanlığını yaparak, hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin daha fazla kadını kongreye
taşımasına öncü olmuştu.
Katılımcılar tarafından “Kadınların Davos”u olarak adlandırılan zirvenin açılış ve tanıtım konuşmasını yapan İrene Natividad: “21 yıldır her zirvede şu sözü kullanıyorum: Erkekleri suçlamanın bir
anlamı yok, onları biz yarattık” şeklinde başladığı konuşmasında bu yılki tema’nın Türkiye’nin iki
kıtayı birbirine bağlayan özgün konumundan esinlenilerek, “21. Yüzyılda Çözümlere Köprü Olan
Kadınlar” olarak belirledi.
6 kitadan ve 81 ülkeden 1000’i aşkın delegeler arasında girişimcilik, iş dünyası, siyaset ve sivil toplum üyesi liderler ve akademisyenlerin yer aldığı bu zirvede hoşgeldiniz konuşmasını Sn. Emine
Erdoğan yaptı.
Konuşmasına ingilizce olarak: “Welcome to Turkey and İstanbul” sözleriyle başlayan ve büyük alkış
toplayan Sn. Erdoğan, katılımcılara İstanbul hakkında: “ Bazı dillerde şehirler dışı olarak görülür ve
şehirler için kadınlara atfedilen zamirler kullanılır. İstanbul, zerafetiyle, nezaketiyle eşsiz güzelliği
ile adeta şehirlerin annesi bir şehirdir. Bu şehrin en güzel tarafı ise Asya ile Avrupa’yı, farklı kültürleri, farklı medeniyetleri, tarihi ve geleceği buluşturan bir şehir olmasıdır.” Konuşmasını: “.. Her
türlü ayrımcılılık, şiddet, istismar karşında kurtarıcı beklemek hayal kırıklığından başka bir şey getirmeyecektir. Kadınlar kendi sorunlarına kendileri sahip çıkmalı, sorunların çözümü için iş birliği
yapmalıdırlar. Biz ülkemizde kız çocuklarımızın okuması için son dönemde büyük kampanya
yürütüyoruz. İlköğretimde okullaşma oranını yüzde 100’e yaklaştırıyoruz. Eğitimli kadınların oluşturduğu bir toplum aydınlık toplumdur.” sözleri ile bitiren Sn. Erdoğan’a konukları ağırlamak
görevinde Aileden sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf ile Milli Eğitim Bakanı Nımet
Çubukçu eşlik ettiler.
Zirvenin yabancı onur konukları arasında Malezya Başbakanı’ın eşi H.E. Datın Paduka Seri Roşmah
Mansör, Namıbıa First Lady’si Penehupifo Pohamba, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Meng Xiaosi,
Vietnam Devlet Başkan Yardımcısı Nguyen Thi Doan, Malezya’nın Kadın Aile ve Toplumsal
Kalkınma Bakanı Shahrızat Abdül Jalil, İspanya Eşitlik Devlet Sekreteri Bibiana Aido, Yunanistan
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Genel Sekreteri Maria Strategaki vardı.
İş dünyasında, üst yönetimde yer alanlar arasında ise, MCM’in CEO’su Sung Joo Kim, Vodafone
Türkiye’nin CEO’su Serpil Timuray, Pepsico Asya Pasifik’in Başkanı Ümran Beba, Boeing’in Orta
Avrupa Doğu Avrupa ve Polonya Başkanı Henryka Bochnıarz, İntel’in Ortadoğu, Türkiye ve Afrika
Bölge Müdürü Ayşegül İldeniz, IBM’in Küresel Pazar Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Marilyn Johnson, İNG Direct İspanya CEO’su Çarına Szpilka, McDonalds’ın Avrupa Restoranlar
Sorumlusu Cathy Martin ve IBM Polonya Genel Müdürü Anna Sienko, Mastercard Entegre Ödeme
Sistemleri Genel Müdürü Wendy Murdock, Microsoft Ortadoğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Ali
Faramway isimleri göze çarpıyordu.
Zirve’nin en büyük sürprizi, her yıl verilen “Küresel Kadın Liderlik Ödülü”nü bu yıl ilk kez olarak
bir erkeğin alması idi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri H.E. Ban Ki-moon, “UN Women”in kurulmasında gösterdiği
üstün gayreti ve başarısı, “Kadına Karşı Şiddetin Sona Erdirilmesi için Birleşmeli”, “Tecavüzü Hemen Durdur” sloganları ile kadın hakları ve cinsiyet eşitliğini olağanüstü savunması, ve Birleşmiş
Milletler’de üst seviyedeki kadın idareci pozisyonlarını %40 arttırarak organizasyonun tarihinde en
yüksek sayıya çıkartma çalışmaları üzerine verilen bu ödülü alırken yaptığı konuşmasında kadınerkek eşitliği konusuna uzun bir yer verdi: “Cinsel eşitlik konusunda mücadele veren kadınlar bu
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mücadelenin henüz sona ermediğinin bilincindeler. Bu mücadele, insan oğlunun, hangi şartlarda
olursa olsun ırkçılık ile karşı karşıya gelmesi engellenmedikçe sona ermeyecek. Bu mücadele, insanların, yaşamlarını şerefli ve huzurlu sürdürmeleri temin edilinceye kadar son bulmayacak. Bu
konuda sizlerin, dünyanın her yerindeki kadın liderlerin, ve her seviyedeki kadınların bu konuda
benimle birlikte çalışacaklarına inanıyorum. Bütün bu güçlükleri yenmek, her sahada daha çok sayıda
kadını güçlendirmek, bütün bu hedeflere erişinceye kadar hep birlikte çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Dünya liderlerine sesleniyorum, iş yerlerindeki liderlere sesleniyorum, bütün kadın liderlere,
hep birlikte çalışmamız gerektiğini sesleniyorum. Bu hedefe, hep birlikte, erkek ve kadın, herhangi
bir şiddet korkusu duymadan, herhangi bir ırkçılık korkusu yaşamadan, insan olarak uyum içinde ve
şerefimizle yaşamak hedefine erişmek için hep birlikte çalışacağız.”
Zirve’deki Kanada Delegasyonunda 4’u Kanada’lı, 4’u Türk olmak üzere 8 kişi vardı:
Prof. Sheryn Beattie, MA.Ed, Marketing Professor, The Business School-Humber Institute of Technology and Advanced Learning
Kerstin Conner, Multilingual translatör, interpreter and language ınstructor.
Alicia Natividad B.A.,L.L.B. ASN Law Professional Corporation
Filiz Sürer, B.A., MBA Remax Realtron Realty İnç.
Evnur Taran, Canadian Repreşentatıve – Federation of Women Associations of Turkey
Dr. Lorna L. Wright , Associate Vice President International of York University and Associate Professor of International Business at the Schulich Scholl of Business
Hatice Yazar, M.S. Arch.S., B.Arch., OAA, MRAİÇ, BÇİN, LEED AP. Principal – WZMH Architects
Maide Yazar, Chief Strateğist – Healthtech İnç.
Gelecekteki Küresel Kadın Zirvelerine katılmak için gerekli bilgilere ulaşacağınız linkler: http://
www.globewomen.org/SUBSCRİBER%20FORMS/subscribe.HTM
www.globewomen.com
Kanada Delegasyonuna katılmak için:
Alicia Natividad: asn@anatividad.ca , Evnur Taran: aetaran@globalserve.net ile iletişim kurabilirsiniz.
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My first trip to Turkey
Eric Boutin
After three years of hard work and concessions, I finally completed my MBA in
April. So, to reward myself and to thank my wife Miriam for supporting me over the
past three years, I wanted to do something special; something that both of us would
enjoy and will remember for the rest of our lives. Thus, when I heard that my friend
Yusuf accepted a transfer to Turkey, I jumped at the opportunity and booked our airfare to go visit him in July. It was also the first time that we were actually leaving on
vacation without our daughter Mégane, which was born in 2009.

Traffic before the bridge

So, we left Toronto on a Thursday night onboard Turkish Airline. It was our first time
flying with this airline, and I can say that it was great to feel like a customer again.
Each passenger received a travel kit which is typically reserved for first class passengers with other airlines. So, we were of to a good start and actually had been able to
sleep for a good 5 hours, since we were sitting just in front of the emergency exit.
After 10 hours in the air we finally landed in Istanbul. I then turned on my phone and
messaged my friend Yusuf to let him know that we just landed. At no surprise, he was
already there, waiting for us.
My first taste of Istanbul was during rush hours, which has been a two and half hours
trip, from the airport to the Asian side. However, that gave us the chance and opportunity to realize that Istanbul is a very busy and booming city. Yusuf was quick to point
out the fact that Turkey finish first in terms of GDP growth for Q2, surpassing China
and India, and this was visually apparent. I have rarely seen so many construction
cranes in two hours; new residential buildings and malls are rising everywhere.
My second surprise was the food, and what a culinary discovery. Every meal that we
had in Istanbul was getting better, day after day. On the third night, Yusuf invited us
to what turned out to be one of more memorable dinner of our life. We ate right under
the bridge of the Bosphorus, at the Uskumru Restaurant (www.uskumru.com.tr). Our
table was literally on the water. Without mentioning that we probably had the best
seafood of our lives, the view of Istanbul from our table was outstanding, and was
simply getting better over the course of the evening as Istanbul was illuminated in the
sky.
We obviously visited the major touristic attractions like the Topkapı Palace, Hagia
Sophia, the Blue Mosque, Beyoğlu and the Galata Tower. However, what stood out
from this trip were the Turkish people and the way they live. Turkish people were
much more Europeanized than what I expected. Streets were filled of people enjoying
a tea or a beer on a patio or shopping with friends. At night, public areas were packed
of people eating with family and friends. Even kids were playing late in the evening,
which is unusual to see in North America. It was almost like everybody knew each
other. Istanbul was so energetic and I really enjoyed all of the days that we got to
spend there.
Although I knew that Turkish people were notorious for their hospitality, they found
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My first trip to Turkey
ways to exceed my expectations. People were generous, kind and patient, especially
when we needed direction or information. Everybody that we have talked to, even
when communicating was challenging due to the language barrier, they was very helpful.
We are very happy to have had the chance to live this experience and for those ones
wondering if we will go back to Turkey, the answer is yes, definitely…Actually I'm
going back in April, this time with my mom.
View from our table

Kanada’da Bayram Coşkusu Başkadır
Yusuf Tokmakçı
İstanbul’da çalışmaya başladıktan sonra elime geçen fırsatlarda eve gitmenin coşkusu
bambaşka, hele ki bayramla birleşince çok daha güzel bir hal aldı bu sefer. İşin ironik
yanı, birçok insan bayramları ailesiyle beraber geçirebilmek ve eski bayramların güzelliğini yaşayabilmek için Kanada’dan Türkiye’ye giderken, benim tam ters yönde yol
almam. Hem evime aileme kavuşacağım için sevinçliyim, hem de Turkish Society of
Canada’nın bu sene beşincisi yapılacak bayram kutlamasını kaçırmayacağım ve sevgili
Kanadalı dostlarımı göreceğim için heyecanlı. Bayram insanları bir araya getirir derler
ya, 5000 mil mesafe bile koymuyor insana böyle olunca. Beni görüp de şaşıranlara da
en güzel cevabım,” ben derneğin bugüne kadarki hiçbir bayram kutlamasını kaçırdım
mı ki şaşırıyorsun” oluyordu.
Bu sene kutlama geçen yıl olduğu gibi Jerusalem restaurantda yapıldı, yemek kalitesi,
mekan ve fiyatlar olarak beğenilen ve tercih edilen bu restaurant toplumumuz için keyifli bir bir etkinliğe de mekan sahipliği yaptı. Bayramın hafta içine denk gelmesi,
genelde haftasonları brunch şeklinde yapılan bu kutlamaların, bu sefer akşam yemeği
olarak gerçekleşmesine yol açtı. Salon her zaman olduğu gibi tamamen dolu, biletlerin
hepsi satılmış ve her yaş grubundan böyle güzel bir günü Turkish Society of Canada’nın
davetiyle bir araya gelmiş genişletilmiş Kanadalı aileleriyle paylaşmak için bir araya
gelmişlerdi. Bu görüntü bana iyi ki bayram için Kanada’dayım dedirtti bir kez daha.
Yemek servisi ve dernek yöneticilerinin bayram tebrik konuşması ardından, küçüklerimizin yaptığı hediye çekilişi ile katılımcılar günün hatırası güzel hediyelere kavuştular. Bu arada dansözle göbek atan henüz yaşını doldurmamış minikler de geceye coşku
kattı ve katılımcıların yüzünde tebessümler oluşturdu.
Bu gece bana bir kere daha coşkuların paylaştıkça güzel olduğunu gösterdi ve bu güzel
günlerin yaşanabilmesi için büyük bir özveriyle çalışan gönüllü arkadaşlara da ne kadar
teşekkür borçlu olduğumuzu hatırlattı. Beşinci yılını kutlarken beşinci kez böyle güzel
bir bayram etkinliği yapan Turkish Society of Canada’yı ve tüm yöneticilerini kutluyorum. Nice bayramlara Kanada!
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Bisiklet Sevdası
Hasan Dinçer & Erkan Sarıoğlu
Ekim 2010'da yayınladığımız Telve'de Erkan Sarıoğlu ile yaptığımız söyleşiden bu
yana tam bir yıl geçti ve bu ay konuğumuz yine derneğimiz üyelerinden bisiklet
sevdalısı Erkan Sarıoğlu.
Erkan ile geçen seneki söyleşimizi onun Atlantik turunu tamamlamasının ardından
yapmıştık ve kendisinin gelecekle ilgili planlarını sorduğumuzda bize Kanada’yı
bisikletle katetme niyetinden bahsetmişti. Erkan'ı bu sefer Eylül başında Toronto hava
alanında bu amacını gerçekleştirip döndüğünde bulduk.
Bunu nasıl gerçekleştirdiğini Erkan'ın ağzından dinleyelim:
Uzun mesafe bisiklet sürme merağım yıllardır vardı fakat en büyük tutkum onbir
senedir hayalini kurduğum şu anda 'dünyada her yıl geleneksel olarak yapılan en uzun
tur' olarak bilinen 'Tour du Canada' turuydu. TdC olarak anılan bu turun bu sene
23üncüsü yapılacaktı.
Toplam 74 gün süren böyle bir tura katılabilmek için zaman ayırabilmek veya işten
izin alabilmek gerçekten zor bir olaydı. Bunu bu kadar geciktirmemin nedenlerinden
biri de işteki yoğunluğum ve toplam işten üç ay uzak kalamamamdi. Mayıs 2010'da
emekli olunca ilk büyük projem olarak bunu seçtim ve Temmuz 2010'da hazırlıklarıma başladım.
Önce bildiğiniz gibi Ağustos 2010'da Atlantik turunu yaptım. Bu iki haftalık ve toplam 1,400 km'lik bir turdu fakat içindeki dağlık ortamdan dolayı TdC için çok güzel
bir hazırlanma fırsatıydı. Atlantik turunu bitirdikten sonra Kanada’yı katetme turuna
girişebileceğime inandım.
Başvurumu yaptım fakat dünyanın her bir yanından başvuranlar olduğundan ve toplam katılımcı sayısının sabit olmasından dolayı seçilme şansım kısıtlı olabilirdi. Ayrıcada turu düzenleyenlerin katılımcılardan aradığı şartlar ve koşullar seçilme ihtimalimide zorlaştırabilirdi. Fakat sonunda 2011 Ocak ayında kabul edildiğim haberini
alınca dünyalar benim oldu. Hazırlıklarım zaten durmaksızın Temmuz 2010'dan beri
devam ediyordu ama artık çok daha planlı ve yoğun bir çalışmaya başlayabilirdim. Bu
çalışmalar, çok yoğun bir şekilde Haziran ortasına kadar sürdü. Yerler karlı ve buzlu
olmadığı sürece aşağı yukarı her günüm bisiklet üzerinde geçti. Kışın -8 C derecede
bisiklet sürdüğüm oldu, her türlü hava şartlarında, sağanak yağmurlu, fırtınalı ve hatta
çok sıcak günlerde çalışmalarıma devam ettim. Sonunda tur öncesi 3,200 km yaparak
21 Haziranda başlayacak tura hazırlanmış oldum.
TdC 2011 turuna Avusturalya, Avusturya, Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere,
Amerika ve Kanada’dan toplam 38 kişi katıldı. 21 Haziran 2011'de Victoria, British
Columbia'dan başlayıp 2 Eylül 2011'de St. John's, Newfoundland'da bitirdiğimiz bu
turda toplam 8,142 km yaparak Kanada’nın 10 eyaletini gördük ve Kanada’yı batıda
Pasifik Okyanusu’ndan doguda Atlas Okyanusu’na kadar katettik.

Bitiriş noktasında

Volume 4, Issue 34

Bisiklet Sevdası
Turun son etabındaki hedef St. John's daki tarihi Sığnal Hill'e tırmanmaktı. Sığnal
Hill'in tepesindeki Cabot Kulesi resmi bitiriş noktası idi.. Çok güzel ve etkileyici bir
bitiş oldu. Tırmanma daha St. John’sun sokaklarında başladı, yol giderek dikleşti.
Eğim % 17-18'e ulaştı ama çevredekilerin tezahüratı ve turu bitirmenin kararlılığı ile
bacağımdaki adele çekmesine rağmen adrenalinim o kadar yükselmişti ki ayağa kalkmaya bile gerek duymadan tepeleri tırmandım ve sonunda Sığnal Hill'deki Cabot Kulesindeki bitiriş noktasına ulaştım. Bu hiç bir zaman unutamayacağım öyle bir finiş ve
öyle bir başarma duygusuydu ki, Kanada’yı bisikletle katetme turunu gerçekleştiren ilk
Türk olarak bitişimi Türk ve Kanada bayraklarını gururla beraber.açarak yaptım.ve
hayatımın en büyük hayallerinden birini gerçekleştirmiş oldum.

Advertise online with TELVE
+1000 Turkish Canadians visit Telve’s site every month after it’s publish online.
www.turkishcanada.org is the most visited Turkish Community website
Attract the community’s attention with your advertisement.
Telve’s monthly advertisement rates:
Full page: $200
Half page: $100
1/4 page: $50
Business Card, 1/8 page: $30
Discounts:
3 months advertisement: 5%
6 months advertisement 10%
1 Year advertisement: 15%
Contact us at info@turkishcanada.org for further information.
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Hande Dalkılıç Toronto’da bir Dünya prömiyeri gerçekleştirdi
Evnur Taran

Toronto Türk toplumu, Kanadalı dostları ile birlikte sanatsal bir ortamda biraraya
geldi. Turkish Society of Canada ve T.C.Toronto Başkonsolosluğu’nun ortak çalışmaları ile 15 Ekim 2011’de gerçekleştirilen Hande Dalkılıç piyano resitalinde dünyaca
ünlü sanatçımızı yakından izlemek ve tanımak gerçekte çok sık rastlıyamıyacağımız
bir firsat oldu.
Piyano Virtüozu Hande Dalkılıç, Türk bestecilerini Türkiye ve dünyada yaptığı konser ve CD’lerle tanıtması, bir çok bestecimizin eserlerinin ilk seslendirme ve kayıtlarını yapması ile Türk piyano mirasını koruyan ve geliştiren bir sanatçı olarak tanınıyor.

Ottawa ve Toronto konserleri ile ilk Kanada turunu tamamlayan Hande Dalkılıç aynı
anda bir dünya prömiyerini de gerçekleştirdi: Resitalin ikinci yarısında Çetin Işıközlü
tarafından bestelenen, Doğu Anadolu türkülerimizin çağdaş çok sesli müzik formunda
sunulduğu “Yukarı Fırat Ezgileri” ilk defa yurt dışı konserlerinde yer almış oldu.

Birinci yarıda Scarlatti, Chopin ve Liszt gibi Batılı bestecilerin eserlerinin yanı sıra,
yine dünya çapındaki bestecimiz Ahmed Adnan Saygun’dan da örnekler sunarken
amacı: “Doğu ve Batıyı Sanat ve Kültür aracılığı ile birleştirmekti.”

Solist Piyanist olarak mesleğini devam ettiren Doçent Dr. Hande Dalkılıç aynı
zamanda Bilkent Universitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde Yardımcı Profesör olarak görev almaktadır. Kendisi ile ilgili geniş bilgiyi web sitesi:
www.handedalkilic.com da bulabilirsiniz.

Kendisine Turkish Society of Canada olarak üstün başarılar dilerken, tekrar Toronto’ya bekleriz.
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East and west meet through art and culture

HANDE DALKILIÇ
Hande Dalkılıç was born in Ankara-Turkiye. After her initial piano lessons with Prof.
Güherdal Karamanoğlu Çakırsoy, she started her academic training in Bilkent University Faculty of Music and Performing Arts. Here, she studied with Prof. Ersin Onay up
to the level of doctorate, cultivating her prowess and her musical formation, which had
already begun to mature and distinguish at young ages. During this period and afterwards she studied and discussed musical ideas with distinguished pianist- pedagogs as
György Sandor, Sebastian Benda and Prof. George Sava.
Since the very early periods of her professional career, Hande Dalkılıç has attracted
notice also with her researcher side, nourished by her fine artistic perception. It is
through these qualities that she has attained a mature interpretation and a wide repertoire at a young age.
Her first CD, which includes the world premier of A. Adnan Saygun’s Op.76 Piano
Sonata was released in 2000 under the BMP label. This recording was re-released in
2007, again on the BMP label. Ms. Dalkılıç has also recorded Saygun’s Op. 34, 1st
Piano Concerto (BMP), Muammer Sun’s “Country Colours ” for solo piano (BMP and
Kalan), Cemal Reşit Rey’s “Variations on an Istanbul Folk Song” for piano and orchestra.
Her recent CD, released by Kalan Music, in which Ms Dalkilic performs complete solo
piano works of Ulvi Cemal Erkin is an indication of the artist's consciously chosen and
carefully shaped professional career as a performer of Turkish composers. She always
features works by Turkish composers especially at her concerts abroad. She has participated in some important festivals, including the 34th International Sofia Music Festival, International Cartage Festival in Tunisia 2002, the 18th and 22nd International
Ankara Music Festival, the 5th International Antalya Piano Festival, 9th and 14th International Bellapais Festival in North Cyprus, D-Marin Turgut Reis 5th International
Music Festival and 27thInternational Ankara Music Festival.
Besides her performances as guest soloist with all Turkish State Symphonies, private
orchestras and foreign orchestras including Camerata Salzburg, Hande Dalkılıç has
also given recitals and chamber music concerts in such countries as Bulgaria, Egypt,
England, Ethiopia, France, Germany, Israel, Italy, Kenya, Pakistan, Poland,Romania,
South Africa, Switzerland, Turkish Republic of Northern Cyprus, Tunisia and Ukraine.
Associate Professor Hande Dalkılıç teaches at Bilkent University Faculty of Music and
Performing Arts and she continues her career as a soloist through her concerts both
home and abroad, together with her radio and TV broadcasts. Her profound and genuine interpretations, with a powerful technique that forms her virtuosity, reach a wider
audience by the day.

Hande Dalkılıç
(www.handedalkilic.com)
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Sağlığımız
Merhaba;
Seçkin bir topluluğa, keyifli bir pencereden seslenmek için klavye basına oturmak
benim için büyük ayrıcalık. Her ne kadar konu pek eğlenceli görünmese de,
yaşamımızın ilk evrelerinden başlayarak karşımıza çıkan sağlığı koruma ve kollama
önerileri, çocukluk hastalıklarımız ve sonrasındaki irili ufaklı problemler illa ki ilgi
odağı olmakta..
Bir de sevdiklerimizin bu konulardaki duyarlılığı ‘’ terlİ terli su içme’’ ‘’cereyanda
kalma’’ ‘’ havuzda bu kadar kalınır mı? ciğerlerini üşüteceksin’’ v. b. öneriler hepimizin çocukluk anılarının bir koseciğinde yerini almıştır. Sonraki yıllarda yakınlarımızın sorunları ve bunların yaşamlarını değiştirmesi, kendi aklımıza takılanlar
doktor, ilaç, hastane kavramlarını sık sık gündemin üst sıralarına taşımıştır.
Sizlere ait bu köşeye sürekli sizleri ve dileklerinizi misafir ederek sağlık konularındaki bilgi karmaşasını birazcık olsun dağıtmak niyetiyle yola çıkıyorum. Yaşanmış
olaylardan esinlenerek bedenimizin işleyiş kusurlarına minik bir el feneriyle ışık tutmak. Tabi ki bunu yaparken ilk hedef sağlığımızı korumak için biraz gevezelik etmek, çünkü hastalıkları önlemek onları tedavi etmekten çok daha kolay ve ekonomik
bir yöntem..
Yapısı gereği sürekli tedavi gerektiren kronik hastalıkların tedavisi için devletlerin ve
kişilerin harcadığı milyar dolarlar o kadar yüksek miktarlara ulaşıyor ki bu hastalıklar
olmasa, yeryüzü çok daha güzel ve mutluluk veren bir yer olurdu kuşkusuz. Bir de
gereksiz yere yapılan tetkik ve tedaviler..
Neyse, tatsız konuları bir yana bırakıp bilindik bir fıkra ile bağlayalım sözü..
Doktor kalp sorunları ve yüksek tansiyon yakınmaları olan hastasını karşısına almış,
önerilerini sıralıyor:
-Sabahları bir kibrit kutusu büyüklüğünde yağsız beyaz peynir, iki tane yeşil zeytin,
üç dilim salatalık, bir dilim kızarmış ekmek, öğlende bir fincan tavuk suyu çorba, iki
kaşık pilav, üç adet tuzsuz krik krak, akşam küçük bir dilim izgara balık, iki minik
patates..
Hasta başını sallamış:
-Tamam doktorcum anladım, ancak bunlar yemeklerden önce mi sonra mı?
Merak ettiğiniz konuları, sorularınızı, yorumlarınızı bekliyorum.
Kalın sağlıcakla.
Dr Haluk Özçelik, MD, PhD
Aile Hekimliği Uzmanı

Dr Haluk Özçelik, MD, PhD
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Sağlığımız
Özgeçmiş
Dr Haluk Özçelik, MD, PhD İstanbul, Aralık 1955 doğumludur. İlkokul sonrası St.
Georg Avusturya Lisesi’ ni bitirdi. 1981 de İstanbul Üniv. Tıp Fakültesinden mezun
olduktan sonra Bakırköy Psikiyatri Haşanesinde uzmanlık eğitimini sürerken yurtdışında bir yıl çalıştı. Askerlik sonrası Aile hekimliği uzmanlığını ve İstanbul Üniversitesi
Halk sağlığı doktora eğitimini bitirdi, bu arada Heidelberg Üniversitesi’nde kısa bir
süre gerontoloji eğitimi gördü.Çeşitli kurumlarda görev yaptı.
Birçok sosyal ve mesleki derneğin üyesiyi olup İngilizce ve Almanca biliyor.Evli ve
bir çocuk babası olan Dr Haluk Özçelik, halen Toronto da yaşayıp sağlıkla ilgili konularda iş piyasasını izlemektedir.

Turkish & Ottoman Palace Culinary Experience
Cheese Boutique organized a culinary event in September in partnership with the Turkish Consulate of Turkey in Toronto and Turkish Airlines.
Canadians met 3 Çiragan Palace Kempinski Istanbul chefs: Ahmet Kara- Tournant
Kitchen Chef, Hasan Hüseyin Bozkurt- Demi Chef de Partie, Pastry Kitchen, Eray Erdogan-Chef de Partie during the gala evening and enjoyed dish sampling of authentic
Turkish cuisine.
Cheese Boutique was started in 1970 as a humble mom and pop corner store on Bloor
Street. Cheese Boutique has been supplying Toronto with succulent selections for more
than 40 years and appreciates fine food as one does fine art.
http://www.cheeseboutique.com
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Gönüllü beyan ve uyum koşulları
Jerry Copuroğlu, TEP, CGA
Bildirilmeyen gelirler, vergi kaçırma veya zamanında gönderilmemiş vergi beyannameleri nedeniyle
uykusuz kalıyor ve endişe duyuyorsanız, durumunuz büyük olasılıkla korktuğunuz kadar kötü değildir.

TELVERGİ

Kanada gelir vergisi sistemi, öz-değerlendirme esasına dayanmaktadır. Mükellefler bazen tüm gelirlerini bildirme gerekliliğini, ya kazara ya da
Kanada vergi sisteminin aşırı karmaşıklığı nedeniyle, ihmal edebilirler.

Mükellefler, bazen de vergi beyannamelerini hiç göndermeyerek suçlu durumuna düşebilirler. Bir yıl ihmal nedeniyle beyanda bulunmayan
mükellefler,daha sonraki yıllarda da geçen yıl bildirim yapmamış olmaları nedeniyle geriye dönüşün zor olduğu veya korku nedeniyle ilerdeki yıllarda vergi beyannamesi vermekten korkar, böylelikle uzun yıllar vergi kanunları karşısında suçlu durumuna düşebilirler.
Kanada vergi politikası bazen vergi affı veya gönüllü bildirim olarak adlandırılan bir program aracılığıyla, vergi yasalarına gönüllü uyumu teşvik
etmektir. Bu nedenle, vergi mükelleflerinin bildirimini teşvik etmek için bir politika uygulayarak, bireyler ve şirketlere, önceden bildirilmemiş herhangi bir gelir veya HST beyannamelerini isteğe bağlı olarak bildirimleri için kolaylık sağlamaktadır.

Bu gönüllü uyumu teşvik etmek için, Gelir Vergisi Departmanı, gönüllü açıklamalar sonucunda doğacak cezai kovuşturmalar ya da herhangi bir geç
bildirim cezası da dahil olmak üzere sivil cezaları affederek, Gönüllü Bilgilendirme denilen ama çoğu zaman Vergi Affı olarak adlandırabileceğimiz
bir sistem uygular. Burada bir cezadan feragat veya bazen de bir faiz indirimi söz konusu olabilir.

Ayrıca, gönüllü bir açıklama yapan herkesin kimliği güven içinde tutularak, bir açıklanma yapılmaz. Bu Gelir Vergisi Dairesinin vergi kovuşturmaları ile ilgili normal durumlardaki şeffaflık konumuna belirgin bir kontrast oluştursa da, programın teşviği amacıyla uygulanan bir politikadır.
Bu politika, Kanada’da, olsun suç faaliyetleri yoluyla kazanılan, olsun kasıtlı vergi kaçırma veya olsun gelir beyan etmeyen her vergi mükellefi için
geçerlidir.
Gönüllü Beyan veya Vergi Affı için gerekli koşullar

- Vergi mükellefi gönüllü olarak başvurmalı ve süreci isteğe bağlı olarak başlatmalıdır. Vergi dairesi tarafından mükellef için başvuru tarihinden
önce, herhangi bir denetim veya kovuşturma eylemi başlamış olmamalıdır,
-Açıklama tüm gerçekleri içermelidir. Herhangi bir eksik bilgi içermemelidir,

-Vergi mükellefi açıklama anında borçlu olduğu vergi ve faiz toplam tutarını ödemeli veya kabul edilebilir ödeme düzenlemeleri yapmalıdır,
Eksik Bilgilendirme
Vergi mükellefi tarafından açıklanan bildirim eksik ise, açıklanan bilgiler yine gönüllü olarak kabul edilebilir. Ancak, vergi ükellefleri herhangi bir
önemli ve açıklanmayan miktar ile ilgili ilerdeki dönemlerde sivil ceza veya kovuşturmaya tabi olacaktır.

Açıklama Zamanlaması

Gönüllü bir açıklama anından itibaren vergi mükellefi ya da onun temsilcileri, başvuru anında detaylı bir başvuru yapılmış olmasa bile, başvuru
süreci başlamış sayılır. Bu nedenle, vergi mükellefinin belli bir süre içinde tüm bilgileri iletişime hazırlaması gerekir. Başvuru anında, vergi
mükelleflerinin, gerekli süre için vergi dairesi ile bir anlaşmaya gitmek zorundadır.
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Gönüllü beyan ve uyum koşulları
Zamanında yapılmayan Vergi beyanları

Bu durumlarda vergi mükellefi sadece bildirilen gelir üzerinden vergiyi ödeyecek, gecikme nedeniyle
ceza tahsil edilmeyecektir.
Bildirilmeyen Gelir

Bir vergi mükellefinin, gelir, dış kaynaklı gelir, bildirilmeyen ebay gelirleri dahil olmak üzere tüm
bildirilmeyen online gelirleri gönüllü olarak bildirilmesi durumunda, sadece bildirilmeyen gelir artı
faiz tahsil edilecektir.
Her zamanki gibi 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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Asumanca Lezzetler
Sevgili Telve okuyucuları, Bu sayımızda sizlerle 'yarımca böreği'nin tarifini paylaşacağım. Adını
şeklinden almış olan bu börek Giresun ilimize ait (internette yaptığım araştırmada, Sivas’ta da
aynı böreğe rastladım) .İç malzemesi olarak ben ıspanak kullandım ama pazı, peynir ya da
kavrulmuş kıyma ile de hazırlanabilir.
Sağlıklı, leziz ve kolay bir tarif. Afiyet olsun, Asuman Dincer

Yarimca Böregi

Malzemeler: (4-6 kişilik)
250-300 gr. pezik (pazı) ya da ıspanak
1/2 çay bardağı pirinç
1 adet soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Deniz tuzu, Karabiber, Pul biber
Hamuru için:
2,5 su bardağı un + gerekiyorsa hamuru toplamak için un
3 yemek kaşığı yoğurt (tepeleme)
2 adet yumurta

www.arnavutcigeri.blogspot.com

Yarım paket kabartma tozu
Deniz tuzu
Kızartmak için: 1/3 çay bardağı zeytinyağı
Yapılışı:
Yarım çay bardağı pirinci temizleyip, yıkayın. Küçük bir tencereye pirinçleri koyup, üzerini geçecek kadar su ekleyin ve orta ocak ateşinde, suyunu çekene
kadar pişirin (ortalama 5-6 dakika). Ispanağın saplarını kesin, yıkayıp iyice kurutun, ince doğrayın. 1 adet büyük boy soğanı küp küp doğrayın. Büyükçe bir
tavada, soganlar şeffaflaşana kadar kavurun. Soğanlar kavrulduktan sonra içine, ıspanağı ve haşlanmış olan pirinç- leri ekleyin, kısık ocak ateşinde, suyunu
çekene kadar pişirin. En son tuzunu, karabiberini ve pulbiberini ekleyip karıştırın, soğumaya bırakın.
Büyükçe bir kaba 2,5 su bardağı un koyun. İçine, yarım paket kadar kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yumurta, 3 yemek kaşığı yoğurdu ekle -yerek, yumuşak bir hamur yoğurun (hamurumuz kulak memesi kıvamında olmalı, gerekiyorsa alabildiğince un ilave edilir). Hamuru ortadan ikiye bölün, unlanmış tezgahta merdane ile açın. Çok inceltmeden açılması yeterli olacaktır. Bir bardak yardımı ile (ben dondurma bardağı kullandım) yuvarlak kesin.
Soğumus olan harçtan bezelerin içerisine 1 kaşık koyup, kenarlarını kapatın. Pişerken harcın içinden çıkmaması için, yarım ay şeklinde kapanan hamurun
kenarlarına parmaklarınız ile bastırın.
Teflon ya da dökum tavaya 1/3 çay bardağı zeytinyağı koyarak, börekleri orta ocak ateşinde kızartın (devamlı olarak ters düz edilerek kızartılmalıdır). Ortalama 40 dakika içerisinde böreğimiz hazırlanmış olur. Afiyet olsun...
NOT: Hamurları yuvarlak kestikten sonra, yanlardan çıkan parçaları tekrar yuvarlayıp merdane ile açarsanız, hamurunuzun tümünü kullanmış olursunuz.

Volume 4, Issue 34

Page 15

Volume 4, Issue 34

Page 16

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):____________________
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

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.

5100 Erin Mills Parkway
P.O. BOX 53060
Mississauga, ON

The Turkish Society of Canada takes an innovative, grassroots approach to socio-economic development of the

E-mail: info@turkishcanada.org
Web: www.turkishcanada.org

community that encourages new comers to socialize and
integrate to the daily life. It supports community-based
initiatives, collaboration with like-minded organizations

Thank you for your support.
Latest member count is 258 !

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 re-

Calendar of Events
November 6 / Commemoration of Atatürk
November 7-11 / Exhibition " Poppies from Turkey" by Hikmet Çetinkaya, The Rotunda, City Hall, 100
Queen Street West, Toronto.
November 27 / Annual General Meeting




Volunteers for “TELVE”, please contact us at info@turkishcanada.org
Please consider the environment before printing the TELVE

