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Editör’den
Daha yeni 2013 yılına yeni girdik derken, yılı çoktan bitirdik ve 2014’den bir
ay tükettik. Bu yılın öncelikle ülkemiz için ve sonra bizler için güzellikler getirmesini diliyoruz. Bu sayımızda….

Turkish Youth Conference 2014
The CTC’s 7th Turkish Youth Conference this year will take place at Carleton
University, Ottawa on 15 March. The full-day event is hosted by the Modern
Turkish Studies …
/ Özay Mehmet, Ph.D

Food Basket Etkinliği
2012 yılında olduğu gibi, 2013 yılında da Turkish Society of Canada gönüllüleri, yaşadığımız topluma destek olmak için Food Basket etkinliğine katıldı.
Etkinlikte, 370 düşük gelirli...

Dr. Danış “Be Unreasonable” Award
Dreams are born of great enthusiasm and energy. But they often die a silent
death, diminished by “reasonable” fears, decisions and pressure from many
sources.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız
Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken, Toronto’lu Türk kadınlar olarak, Türkiye’deki “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu”nun çalışmalarına destek vermek ve …
/ Betül KIRALİ

Naat / Na’t
Türk musikisinin değişik birçok dalları vardır. Bunlardan birisi de Dinî/
Tasavvufî musikidir ve bunun da birçok formları vardır. Bu yazımızda, Dinî/
Tasavvufî musikinin … / Dr. İlhami GÖKÇEN

Şiir Köşesi
Eskiden .. ve Utanır Sabrım Benden
Can Dündar ve Ceyda Görk’ten iki güzel şiir
/ Melek ÖKTEN

Asuman’ca Lezzetler
Bu sayımızda, Asuman'ca lezzetlerde, farklı bir ’strudel’ tarifi var... Tavuklu,
sebzeli kremalı bir iç, üzerine de yine krema ile hazırlanmış bir sos. Lezzet
harika, görüntü güzel,… / Asuman DİNÇER
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Bisikletle Kanada
Signal Hill’e tırmanışımın ertesi günü bana adeta bir rüya gibi geliyordu. Evet
tur bitmişti, ben ve arkadaşlarım Kanada’yı bisiklet üstünde geçmeyi başarmıştık. Tur’un son gününde…
/ Erkan SARIOĞLU

Dirty Wars and the Oscars
The Oscars are coming on March 2nd. Are you excited? To be honest, I haven’t watched the Oscars from beginning to end for years, since the 90s I think.
Look I love movies, but…
/ Metin GÜLER
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İnsan Kaynakları Sayfası
Eleman arayanlar, hizmet almak isteyenler, gönüllüler bu sayfada okuyucularımıza ulaşıyorlar.
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Fotoğraf: Atilla Soylu

Değerli Telve Okuyucuları,

Sayın Betül KIRALİ bize çok önemli bir yazı gönderdi. Kadın cinayetlerinin durdurulması, kadına şiddete
Daha yeni 2013 yılına yeni girdik derken, yılı çoktan son verilmesi için kampanya çalışmalarını aktarıyor
bitirdik ve 2014’den bir ay tükettik. Bu yılın öncelikle
ülkemiz için ve sonra bizler için güzellikler getirmesi- Sayın Dr. İlhami GÖKÇEN yine zengin Türk Müziğini diliyoruz
mizin bir başka dalında bizleri aydınlatıyor. Bu ay konusu Naat. İlgilenenlere duyurulur.
Bu sayımızda Duyurular bölümü ekledik. Toplumumuzu ilgilendiren güncel duyuruları buradan zamanın- Şiir köşemizde Sayın Melek ÖKTEN , Can Dündar ve
da ve doğru olarak sizlere ulaştırmayı hedefliyoruz. Ceyda Görk’ün iki güzel şiirini bizlerle paylaşıyor.
Bu sayımızdaki, yurtdışında oy kullanma hakkı ile ilgili duyuruya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Asuman’ca Lezzetler bölümünde farklı bir strudel tarifi öğrenmeye ne dersiniz? Hepsi Sayın Asuman
Yine Türk toplumu tarafından düzenlenen veya Türk DİNÇER’in yazısında.
toplumunu ilgilendiren etkinlikler, araştırma ödülleri
ve pozisyonları sizlere duyurmaya devam ediyoruz. Ve 8,000 km ve 61 gün süren unutulmaz maceranın
Dr. Danış “Be Unreasonable” Ödülü, CTC tarafından sonu. Sayın Erkan SARIOĞLU, bizlerle bu yolculuğu
düzenlenen “Turkish Youth Conference” etkinliği, dergimizin önceki saylarında paylaştı. Bu bölümde
Prof. Işık U. Zeytinoğlu tarafından iletilen “Mitacs mutlu sonunu okuyacaksınız. Yeni maceralarında yine
Globalink Research Award”, araştırmacılarımızın ve kendisini aramızda görmek istiyoruz.
gençlerimizin ilgisini çekecektir.
Oscar’lı filmler mi dediniz? Bir kez daha düşünün.
Sayın Özay MEHMET, yine yorulmadan çalışıyor. Sayın Metin GÜLER, Oscar adayı farklı bir yapımı
Yazısında, bize 7nci Turkish Youth Conference çalış- anlatıyor.
maları hakkında bilgiler veriyor.
Yine bu sayımızda da emeklerini esirgemeyen, değerli
Aralık ayı içinde gönüllülerimiz yine boş durmadılar. zamanlarını bize ayıran tüm yazarlarımıza ve gönüllüYardıma muhtaç aileler için düzenlenen Food Basket lerimize teşekkür ediyoruz. Genç gönüllümüz Aylin
etkinliğinde çalıştılar.
Erzurumluoğlu’na dizgi çalışmalarındaki desteği için
de teşekkür ediyoruz. Şubat sayımızda tekrar görüşDr.Danış “Be Unreasonable” Ödülü ile ilgili haberi- mek üzere.
miz de bu sayımızda. Son başvuru zamanı yaklaşıyor.
“Unreasonable” gençlerimize duyurulur.
Saygılarımla,
Hakan Alpay
Bu Sayıda
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TURKISH YOUTH CONFERENCE 2014
Özay MEHMET
Senior Fellow of MTS and Distinguished Research
Professor, International Affairs,
Carleton University, Ottawa, Ont.

The CTC’s 7th Turkish Youth Conference this year will take place at
Carleton University, Ottawa on 15
March. The full-day event is hosted
by the Modern Turkish Studies
(MTS) Initiative at the University
with delegates coming from all over
Canada. Applications are now being invited by the CTC.

not unique; they are part of the
and in the next few years it is hoped
world in which we live and we need that, with contributions not only
from Canada, but as well from USA
to acquire a wider perspective.
and Turkey, significant additional
The MTS Initiative, based on a
funds will be forthcoming. An amMemorandum of Understanding,
bitious target up to $3 million is set
signed between the Council of
that could yield an annual income
Turkish Canadians (CTC) and
of $120 to $180K depending on
Carleton University (CU), is an ef- interest rates.
fort to empower the Turkish CanaMy role as Senior Fellow is purely
The theme of this year’s Congress is
voluntary. As a retired academic
from CU, I am leading academic
“Turkish Youth in a Changing World.”
programming. This Spring I will
teach a graduate seminar on modern
The theme of this year’s Congress dian community in the academic
Turkish affairs, i.e. on Republican
is “Turkish Youth in a Changing
and public space in Canada. Its
Turkey since 1923, covering ecoWorld.” The invited speakers will overall mission is to advance innomic, political and social developshare with participants their exper- formed understanding and knowl- ment, democracy, military and fortise so that Turkish Canadians be- edge of Turkish affairs in Canada
eign policy. This will be a credit
come more informed of the place
and the wider world. Once fullycourse open to students of internaand role of Canada and Turkey in
endowed, the MTS will become a
tional affairs, political science, ecoour world. More specifically, this
Center at CU, housing a Chair and nomics and social sciences.
year Congress will focus on events
in the Middle East. Invited speakers Over the past 18 months, a quarter
will seek answers to such questions
as follows: What can Turkish Cana- million dollars have been raised
dians do to make the world a better
place? What can Canada and Tur- offering teaching and research to
key do, if any, to solve conflicts in produce theses and publications on Prof. Murat Saatcioglu of the Facmodern Turkey, the Republic estab- ulty of Engineering, University of
the Middle East?
Ottawa, is spearheading CTCs
lished in 1923.
If you ask why study these other
fundraising efforts. There is a speconflicts? The answer is selfRight now, there is a fundraising
cial MTS Endowment Fund created
evident: To better cope with our
activity on-going across Canada.
at CU, and all like-minded persons
own conflicts [say with Armenians Over the past 18 months, a quarter and organizations are welcome to
or Greeks]. Our own conflicts are million dollars have been raised,
contribute. Each donation is taxBu Sayıda
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exempt and is governed by a Gift
Agreement signed between Agreement signed between the donor and
the University.
Significantly, the Federation of
Turkish Canadian Association has
pledged an annual Ataturk Student
Prize of $1000 for an essay on the
Founder of the Turkish Republic.
The first competition for this Prize
will be announced at the 2014
Youth Conference.

15 Mart 2014, Ottawa, Ontario

7nci Turkish-Canadian Youth Congress ile ilgili etkinlik detayına
http://www.turkishcanadians.com/community-events/events-list/?event_id=20
bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bu Sayıda
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FOOD BASKET ETKİNLİĞİ-2013

2012 yılında olduğu gibi, 2013 yılında da Turkish
Society of Canada gönüllüleri, yaşadığımız topluma
destek olmak için Food Basket etkinliğine katıldı.

yer aldığı yüzü aşkın gönüllü grubu, ilk gün bağış yolu
ile gelen yiyecekleri sınıflandırıp, doldurulacak kutuları hazırladı. İkinci günde ise kutular, farklı gıda
ürünleri ile doldurularak, gereksinim sahiplerine gönEtkinlikte, 370 düşük gelirli ailenin altı haftalık gıda
derilmek üzere hazırlandı. Daha sonra evlerine kapıgereksinimini karşılayacak ve Noel tatilinde ev bütçedan teslim edilmek üzere arabalara ve kamyonlara
lerine katkı sağlayacak gıda kutuları hazırlandı ve dayüklendi.
ğıtıldı.

Etkinlik Project Engagement hareketi tarafından her
yıl düzenleniyor. Bu yıl, etkinlik yine Ellesmere
Community Centre, 20 Canadian Rd. adresinde 19 ve
20 Aralık 2013 tarihlerinde yapıldı. İki gün süren etkinlikte, Turkish Society of Canada gönüllülerinin de

Gönüllülerimiz, Türk bayraklı T-shirt'leri ile iki gün
boyunca ekip olarak tüm aşamalarda görev aldı. Diğer
toplum üyeleri ve yöneticiler ile tanıştı. Türk gönüllülerinin masasında, Belediye Meclis Üyesi Michael

Bu Sayıda
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Thompson ve Toronto Belediye Başkan Yardımcısı
Norm Kelly ve gönüllülerimiz birlikte gıda ürünlerini
kutulara yerleştirdi. Etkinlik sonrasında gönüllülerimiz, Mr. Thompson ve Mr. Kelly hep birlikte keyifli
bir sohbet yaptılar ve bir hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Kanada toplumuna Türk toplumunu tanıtmak, bulunduğumuz topluma destek olmak, farklı kültürlerden
insanlarla tanışmak, ve toplum yöneticileri ile birarada
olma fırsatını vermesi açısından oldukça keyifli ve
yararlı bir etkinlik gerçekleştirmiş olduk. Etkinliğe
katılan tüm gönüllülerimize candan teşekkür ediyoruz.

Bu Sayıda
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DR. DANIŞ “BE UNREASONABLE”
AWARD
“The reasonable one adapts to the existing world around them.
The unreasonable one expects the world to adapt to them.
Therefore world progress depends on the unreasonable…”
George Bernard Shaw

Dreams are born of great enthusiasm and energy. But they often die a silent death, diminished by
“reasonable” fears, decisions and pressure from many sources. Without a healthy dose of unreasonable
ideas, expectations and action from our youth we are doomed to inherit a stagnant society.
This $1,000 award is designed to encourage the future explorers; the pioneers; those brave enough to
have dreams that are inspirational and courageous. The ones who will exceed societal limits, defy
norms and above all dare to be “unreasonable”.
The Dr. Danis award is not based on financial need nor past academic achievement. It is merely an
“inspiration for inspiration”.
General Terms and Conditions of
the Dr. Danis "Be Unreasonable"
Award

only apply once for the 2013/2014
award. Any applicant submitting
more than one application/essay
will be disqualified.

1. The successful applicant must
satisfy all criteria under the heading 3. The award value is CDN
"Application Requirements".
$1,000.00, to be awarded in the

records will not be considered.
Financial need will not be
considered.
6. Determination of the award
recipient will be made by the Dr.
Danis "Be Unreasonable" Award

2. The application deadline is
The application deadline is February
February 28, 2014 at 12:00a.m.
EST (midnight). The application,
28, 2014 at 12:00 a.m. EST
reference letter and essay must be
sent by email to the following email
2014 calendar year.
Committee and the recipient is
address:
anticipated to be notified by March
4. The award may only be received
21, 2014. The Award Committee
beunreasonableaward@turkishcana
by an applicant once in a lifetime.
will not have access to the names of
da.org
the applicants when judging the
5. The award is merit based,
Any applications received by any
essays.
meaning that the award recipient
other method or after the deadline
will be considered on the basis of
7. All applicants must agree to have
will not be reviewed or considered
personal achievements. Academic
their essay published in the Telve
for eligibility. Each applicant may
Bu Sayıda
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Canadian citizen or permanent
resident of Canada

8. The applicant must also agree to
be present at a ceremony etermined
by the Turkish Society of Canada to
receive the award and be
interviewed by a Telve staff
member before or after receiving
the award.

The award will be given to the
applicant who authors the most
inspiring essay, based on the
following criteria:

3. The applicant must provide one
written reference letter from an
individual who can comment on the - Ambition: How ambitious are the
applicant's character and on the
applicant's dreams and goals
applicant's qualities as a student, a
- Inspiration: Are the applicant's
leader, and/or as an individual.
goals inspiring
References will be checked for
- Benefit to the Turkish
9. The Award Committee reserves authenticity.
Community: How will the
the right to change the rules, terms
4. The applicant must be registered applicant's goals, once achieved,
and conditions applicable to the
in and pursuing a part-time or full- help the Turkish Community
award, to cancel the award, and/or
time post secondary program of
to disqualify or reject any entry that
- Benefit to the Canadian
study in any year of study in the
the Award Committee, in its sole
Community: How will the
2013/2014 academic term.
and absolute discretion, determines
applicant's goals, once achieved,
does not meet criteria outlined
5. The applicant must submit an
help the entire Canadian
herein. Decisions of the Award
application form in the form
Community
Committee are final and binding in provided by the Turkish Society of
- Potential: What has the applicant
all matters related to the award.
Canada.
achieved or attempted in the past,
relevant to the applicant's current
The award value is CDN $1,000.00, to dreams and goals that makes the
be awarded in the 2014 calendar year applicant deserving of this award.
Application Requirements of the
Dr. Danis "Be Unreasonable"
Award

6. The applicant must submit,
together with the application form,
a short essay in the English
language, entitled "I will one
1. The applicant must be ordinarily
day…". The essay must be page
resident in Ontario.
numbered and be between 500 and
2. The applicant must be a
1000 words.

7. The applicant's name must be
indicated on top right hand corner
of the essay.
http://www.turkishcanada.org/
documents/
Dr_Danis_Be_Unreasonable_Awar
d_Application_Form.pdf

Bu Sayıda
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KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ!

BETÜL KIRALİ

Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken, olacağız.
bu kadınların ölüm sebepleri,
Toronto’lu Türk kadınlar olarak,
yaşları kaç olursa olsun aynı; kısTürkiye’deki “Kadın Cinayetlerini “Kadın Cinayetleri”nin, küresel bir kançlık, kendi hayatına kendi karar
Durduracağız Platformu”nun çalışmalarına destek vermek ve bu
Adalet Bakanlığı verilerine gore son 7
önemli konuya dikkatleri çekmek
yılda kadın cinayetleri yüzde 1400 arttı
üzere çalışmalara başladık.
8 Ocak’ta başlattığımız, 25.000
imza hedefli imza kampanyamız
devam ederken, Ryerson Üniversitesi ve Toronto Üniversitesi’nden
kıymetli akademisyenlerimizin

epidemi durumuna ulaştığı son yıllarda vatanımızda da durum vahim
bir hale dönüştü.. Dünya Ekonomik
Forumu'nun toplumsal cinsiyet
eşitliği verilerine göre Türkiye,

vermek istemesi, anlaşmazlık,
sözde namus davası..

2006 yılında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kendilerinin
hazırladığı “Kadına Karşı Şiddetle
Mücadele”, devlet politikası haline
8 Ocak’ta başlayan 25.000 imza hegetirilmiş ise de bu sadece kağıt
defli imza kampanyası devam ediyor
üzerinde kalan yasal düzenlemelerden öteye gidememiştir. Şiddete
katılımları ile Sosyal-Hukuk içerikli eşitliği sağlamakta 134 ülke arasmaruz kalan kadınlar ve cinayet
bir panel toplantısının hazırlıkları
ında 126inci sırada. Son 7 yılda
kurbanlarının aileleri, valiliklerin,
Türkiye’de kadın cinayetleri Adalet emniyetin, savcılıkların kapılarıniçindeyiz.
Bakanlığının verilerine göre yüzde dan elleri boş ve daha çaresiz
Bu çalışmalarımız ile, geçtiğimiz
1400 artmış ve 2005 yılından bu
olarak geri çevrilmektedirler.
yıl Platform’a yurt dışından verilen yana 4000 kadın şiddete kurban gitdesteklere; “Paris- Yarı Maratonu”, miş durumda. Kimisi boşanmış
Avrupa Birliği’nde oluşturulan,
“Londra Panel Toplantısı” ve
“Kadın ve Aile içi şiddetle
oldukları eşleri tarafından, kimisi
“Hollanda Platform Gecesi”ne To- eski sevgililerinin ellerinde, kimisi Mücadele Eylem Konseyi”nin ilk
ronto’nun da katılımını temin etmiş ailenin erkek bireylerince katledilen toplantısı, 11 Mayıs 2011 tarihinde
Bu Sayıda
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Kampanyaya katılmanız, şiddete
maruz kalan kadınlar için hayati önem
taşımaktadır
binlerce gönüllüsü ve halkımızın
yaptığı bireysel katkılar ile destek
[http://www.unric.org/en/ violence- sağlamaktadır.
against-women/27000-13-countries
-sign-new-convention-in-istanbul]. Platform’un çalışmaları her zaman
bireysel ve kurumsal katılımlara
Aynı zamanda, “İstanbul Anlaşaçıktır. http://
ması” olarak tanımlanan bu ortak
kadincinayetlerinidurduracagiz.net/
çalışma/anlaşmayı imzalayan ilk 13
ülke arasında olan Türkiye, male- “Kadın Cinayetlerini Durdurasef bu anlaşmayı imzalamasina
cağız!” imza kampanyası ile, Aile
ragmen ülkemizdeki kadın cive Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı
nayetlerinin önlenmesinde etkili
görevini yapmaya, kendi hazırladıkları “Kadına Karşı Şiddetle
olamamıştır.
Mücadele Eylem Planı”nın baş uyPlatform, 2010 yılında, kadın cigulayıcısı ve takipçisi olmaya
nayetlerinin önemli bir toplumsal
çağırıyoruz!. İnanıyoruz ki, bu plan
sorun haline gelmesi üzerine, siyasi gerçek anlamı ile uygulanır ise
partiler, sendikalar, dernekler, de- ülkemizin hayatı problemi haline
mokratik kitle örgütlerinden kadgelmiş olan, kadına karşı her türlü
ınların bir araya gelmesi ile kurul- şiddetin önüne geçilebilecektir.
muştur.
Aşağıdaki link aracılığıyla kampanOnbirbin platform takipçisi, ortayamıza katılımınız şiddete maruz
lama 20 gönüllü avukat ile çalışan kalan kadınlar için hayati önem taplatform, çeşitli belediyeler ve özel şımaktadır. Lütfen dostlarınızla
kuruluşlardan aldığı sponsorluklar, paylaşınız.
İstanbul’da gerçeleştirilmişti.

http://chn.ge/1aJnPPz
Platforma Katkıda bulunmak için:
Sayman Fidan Ataselim adına
Ziraat Bankası İstanbul Şehremini
Şubesi (0866) 49384853 5003
İBAN:
TR9200001000866493848535003
Kanada iletişim: wewillstopmurdersofwomen@gmail.com

Bu Sayıda
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Naat / Na’t
Dr. İlhami Gökçen
ilhamigo@hotmail.com

Türk musikisinin değişik birçok
dalları vardır. Bunlardan birisi de
Dinî/Tasavvufî musikidir ve bunun
da birçok formları vardır. Bu yazımızda, Dinî/Tasavvufî musikinin
Naat/Na’t denilen ve (Arapça kelimede ayin harfinin bulunmasından
dolayı) iki türlü yazılabilen formu

eder. Naat formunda yazılmış pek
çok şiir bulunmaktadır.

Kebîr’inden alınmıştır. “Yâ
habîballah resûl-i Hâlik-i yektâ
tuyî” mısraıyla başlayan bu eser,
Naat’lar Türk musikisi makamları her Mevlevî ayinin başında genelile doğaçlama bir şekilde okunabil- likle tek bir kişi tarafından serbest
diği gibi bazıları bestelenmiştir de. bir şekilde yani bir usule bağlı olBuhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi’nin madan ve bir çalgı eşliği olmadan
(17. yüzyıl bestecisi) Rast makaokunur. Eskiden naat okumak bir
meslek haline geldiğinden, naat
okuyanlara, ‘naathan / na’than’ adı
“Na’t-ı Mevlâna” diye anılan eserin
verilirdi. Son dönemin ünlü
Farsça olan sözleri, Mevlânâ
na’thanı merhum Kâni Karaca,
“Na’t-ı Mevlâna”yı cidden çok etCelâleddin-i Rûmî’nin, Dîvân-ı
kili bir şekilde okurdu. Şimdi internette de bulunabilinen Kâni Karaca
Kebîr’inden alınmıştır.
kayıtlarının dinlenmesi çok tavsiye
edilir.
üzerinde duracağız.
mında bestelediği, “Na’t-ı Mevlâ- “Na’t-ı Mevlâna”nın bestesi oldukNaat/Na’t öncelikle bir edebiyat
na” diye anılan eseri bu besteli for- ça uzundur. Aşağıya genellikle okuformudur. Peygamber’i övme ve
mun en güzel örneklerinden biridir. nan kısaltılmış şeklinin güftesini ve
ona karşı duyulan sevgiyi ifade et- Farsça olan sözleri, Mevlânâ
notasını koydum.
me Na’t formunun konusunu teşkil Celâleddin-i Rûmî’nin, Dîvân-ı
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ŞİİR KÖŞESİ
Melek ÖKTEN
melek@rogers.com

Değerli Telve Okurları,
2014 yılının sizlere ve tüm insanlığa barış, birlik, beraberlik ve mutluluk getirmesini diliyor, selam ve
saygılarımı sunuyorum.
Sağlıcakla ve sevgiyle kalın.
Melek Ökten

Eskiden...
Eskiden ..
Çember çevrilir
Su musluktan içilir
Ağaçlara tırmanılırdı
Bebekler bezden
Silahlar tahtadan
Resimler kömür karasından yapılırdı
Kızlara ninelerinin, erkeklere dedelerinin
İsimleri konulur
Saatli maarif okunurdu
Komsuda pişen
Bize de pişer
Bizde pişen komsuya düşerdi
Geceler ayaz
Sokaklar karanlık
Yıldızlar parlak olurdu

Tursu, salça, mantı
Evde yapılır
Karpuz kuyuda soğutulurdu
Erik ağacının çiçeği
Pencere camımıza yaslanır
Güz yaprakları bahçemize düşerdi
Kardan adam yapılır
Evlerde soba yakılır
Kış gecelerinde masal anlatılırdı
Merdiven çıkılır
Aidat ödenmez
Yönetici seçilmezdi
Evler badanalı
Sokaklar lambasız
Mahalleler bekçili olurdu

Hayat
Arkası yarin gibiydi
Kesintisizdi
Her gün yaşanacak bir şey vardı
Herkes kendi düşünü kurar
Kendi hayatini oynardı
Simdi
Hayat tek perdelik bir oyun
Stand-up bir yalnızlık gibi
Simdi
Herkes
Yoğun
Yorgun
Ve
Tek başına
Can DÜNDAR

Ajans radyodan dinlenir
Çizgili roman okunur
Defterlere kenar süsü yapılırdı

Bu Sayıda
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Utanır Sabrım Benden
Cızırtılı, çizik, esrik bir taş plaktır siyahlığım
bir eski saba’dır dönüp durduğum Mustafa Nafiz’den
"sahilde saba rüzgarı ağlarken uyan sen"
öyle değiştim, öyle değiştim ki
utanır sabrım benden.
bunca hırçınlığım, bir tutam hasretten.
yarım uykuların tılsımında şekillenir
sancır serencâmım inceden
çizer kirpiklerim yastığıma
hayal meyal hatırladığım bir şehri.
sonra o şehrin adını bilmediğim semtindeki bir evden
sızar ağır ağır, üstadın sesinden
"kalbinde derin bir sızı duy, aşkımı an sen"
eksik bir adrestir bulamam, bundandır sağırlığı
tüm kapıları yüzüme kendim kapattım zaten

duyulmasa ve bilinmese de kaç kez okudum ben bu
meyanı eskiden
neydi o ince yakarış, o ince sitem
"hicrinle nasıl söndüğümü gör de inan sen
bir yüreğe rehin bıraktığım
vadesi tükenmiş bir yüreğin şikayetidir
el ayak çekilince başlar, sürer sabaha dek
dinleyin, duyulur halâ uzak bir bedestenden
desem de beyhûdedir artık
"kalbinde derin bir sızı duy, aşkımı an sen"
bana dair her bir cümleyi
gecenin en kuytu yerine hapseden
sinsi bir keder, ve uzaklığımdır kendimden.
öyle değiştim, öyle değiştim ki gider ayak
utanır sabrım benden
bunca hırçınlığım, bir tutam hasretten...

nihayet, can hükmümdür bu laf değil
gıyabımda kalem kıran, boynumu urgana ikram etme- Ceyda Görk
den

Bunları biliyor muydunuz:
Soru: Aşağıdaki sözleri söyleyen kimdir?
“İnsanlarda bir takım ince, yüksek ve asil duygular vardır ki insan onlarla yaşar.
İşte o ince, yüksek, derin ve asil duyguları en çok duyabilen ve diğer insanlara
duyurabilen şairdir.”

CEVAP: Mustafa Kemal Atatürk
Bu Sayıda
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ASUMAN’CA LEZZETLER
Asuman Dinçer
Baklavalık yufkayla sebzeli, tavuklu strudel

Sevgili Telve okuyucuları,
Bu sayımızda, Asuman'ca lezzetlerde, farklı bir ’strudel’ tarifi var... Tavuklu, sebzeli kremalı bir iç, üzerine de
yine krema ile hazırlanmış bir sos. Lezzet harika, görüntü güzel, hazırlaması kolay. O zaman denemek gerek
değil mi?
Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun.
Sevgiler,
Asuman
MALZEMELER:
10 adet baklava yufkası
2 adet kemiksiz tavuk göğsü (küçük küp küp doğranmış)
2 adet orta boy pırasa (ince kıyılmış)
1 adet büyük boy havuç (jülyen doğranmış)
1 küçük dilim beyaz lahana (ince kıyılmış)
200 ml krema / half-and-half cream
5-6 yemek kaşığı zeytinyağı (yufkaların içine ve üzerine sürmek için)
Rendelenmiş mozzarella peyniri
1 çay kaşığı köri (silme)
Karabiber - tuz
Üst sosu için:
200 ml krema / half-and-half cream
1 tatlı kaşığı nişasta
Biraz rende mozzarella
Çok az tuz

Bu Sayıda
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HAZIRLANIŞI:
Tavukları yıkayın, küçük doğrayın, tavaya alıp suyunu çekip rengi değişene kadar kavurun. Bir başka kaba
aktarıp sıcak bekletin.
Aynı tavada (gerekirse biraz daha yağ ekleyin) jülyen doğranmış havucu zeytinyağda biraz çevirin. Lahanayı
ve pırasayı ince kıyın, tavaya ekleyin, sebzeler pişene kadar soteleyin.
Tavukları ekleyin, sebzelerle birlikte 1-2 dakika daha pişirin. En son baharatları, tuzu ve kremayı ekleyip kremayı çektirene kadar pişirin (tavanın dibinde bir iki kaşık sos kalana kadar). Soğutun.
Baklavalık yufkayı iki kat olarak serin. Yufkaların üzerine fırça ile biraz zeytinyağı sürün. Uzun kısmına soğumuş içi koyun, üzerine rende mozzarella peyniri serpin ve sarın.
Fırın kağıdı serili tepsiye dizin. Üzerine fırçayla yumurta sarısı ve zeytinyağlı karışımı sürün. Önceden ısıtılmış 200C fırında pişirin.
Üstünün sosunu hazırlamak için;
200 ml kremaya 1 tatlı kaşığı nişasta koyup, orta ateşte koyulaşana kadar karıştırın.
Biraz rendelenmiş mozzarella ekleyerek, peynir eriyince servis
kasesine boşaltıp, yerken böreklerin üzerine dökerek servis yapın.
Afiyet olsun

Bu Sayıda
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BİSİKLETLE KANADA
Tour du Canada (TdC) Tur Sonrası
Erkan SARIOĞLU
erksar@hotmail.com

Signal Hill’e tırmanışımın ertesi günü bana adeta bir rüya gibi geliyordu. Evet tur bitmişti, ben ve arkadaşlarım
Kanada’yı bisiklet üstünde geçmeyi başarmıştık. Tur’un son gününde Signal
Hill’e tırmanıp tepenin üstündeki bitiş
noktası olan Cabot Tower’a ulaşmak
gerçekten unutulmaz bir histi.
Dönüş biletimi Tur’un bitişinden üç gün
sonrasına almıştım. İki gün daha kalıp
St. John’s’ın ve etrafının güzelliklerini
görmek istiyordum. Son gün telaş olmasın diye bir önceki sabah bisikletimi parçalarına ayırıp bisiklet kutuma koydum
ve şehri yaya olarak dolaşmaya ve keşfetmeye karar verdim. Otelden çıktım ve
yürüyerek şehri bir uçtan diğer uca kadar dolaştım. Evlerin canlı renkleri çok
ilgimi çekmişti.
Meşhur George Street’te bir dolu pub’lar ve oturma yerleri açık ve yol kenarında olan güzel restoranlar vardı.

Water Street zamanın en büyük tüccarlarının yaşadığı ve alışveriş merkezlerinin ve eğlence yerlerinin olduğu
bir bölgeydi. Öğlen güzel Latin müziği çalan ve üstü açık oturma yerleri olan Murray Premises adlı bir pub’da
yemek yedim.
Bu Sayıda
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Otele dönerken Signal Hill ve üzerindeki Cabot Tower uzaktan çok görkemli görünüyordu. Ziyaret ettiğim
Geo Centre’den öğrendiğime göre aşınmış volkanların çöküntülerinin Signal Hill’deki 550 milyon senelik kayaların oluşmasında katkıları olmuş. Akşamüstü otel odamdan görünen St. John’s limanı, üzerine düşen sis ve
gün batışı manzarası harikaydı.

Ertesi günü son günümdü ve dönüş için herşeyim hazır olduğundan, bir St. John’s şehir turu almaya karar verdim. Rehberimiz sevimli emekli bir öğretmendi, yarım günlük turda Newfoundland’ın ve St. John’s’ın tüm
tarihini bize özetledi ve görülecek en önemli yerleri gösterdi.
St. John’s limanının girişindeki boğaz, oradaki balıkçı tekneleri, yengeç kapanları ve renkli evlerin görünüşleri
çok enteresandı.

Şehir turundan sonra Kuzey Amerika kıtasının en Doğu noktası olan Cape Spear’a gittik. Okyanus, denizci
feneri ve Signal Hill ile Cabot Tower’in uzaktan görünüşü çok etkileyici idi.
Bu Sayıda

22

BİSİKLET SEVDASI

Yıl 8, Sayı 54

Sonra bir kez daha Signal Hill’e tırmandık ama bu sefer bisikletle değil arabayla.Tırmanış bayağı dikti, araba
bile vites küçültmek zorunda kaldı. Tepeden tırmanışın görünüşü ve boğazın ucundaki en eski denizci fenerinin görünüşü de çok güzeldi. Signal Hill’in ve Cabot Tower’in hem askeri yönden, hem de komünikasyon yönünden epeyi bir tarihi vardı. Buralarda birçok savaşlar yapılmıştı ve İtalyan kaşifi Marconi, Atlantik Okyanusu'nun öbür tarafından ilk telsiz sinyalini Cabot Tower’da almıştı.

Turun burada bitişi çok anlamlıydı, insana öyle büyük bir his ve başarı duygusu veriyordu ki Signa Hill’i adeta fethetmiş gibi hissediyordunuz.
Ertesi gün öğlene doğru uçağım St. John’s hava alanından kalktı ve öğleden sonra Toronto’ya vardım. Kapıdan
çıkınca ilk olarak eşim Türkan’ı sonra oğlum Doruk’u gördüm. Sonra bir baktım daha bir dolu tanıdık sima
çıkıyor, hepsi çok yakın arkadaşlarım, dostlarım ve kuzenimdi. Ben ailemden başkasını beklemiyordum ama
bu çok güzel bir sürprizdi.

Bu Sayıda
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Fakat sürpriz sadece alanda değil evde de devam etti.Hem alanda gördüklerimin hepsi, hem de alana gelememiş daha bir dolu arkadaşlarım, komşular filan geldiler. Tam bir eve dönüş partisi oldu. Bunun hepsini
Türkan ayarlamıştı sağolsun ve ne parti olmuştu! Hem tüm sevdiklerime kavuştum hem de çok özlediğim çok
güzel şeyler yedim.

Benim için çok mutlu bir gündü bu. Tekrardan hem ailemle hem de en yakın dostlarımla beraberdim. Bol bol
sohbet ettik ve birkaç hikayemi ve maceralarımı paylaştım onlarla.
Evet sonunda hayatımdaki en büyük emellerimden birine eriştim, Kanada’yı bir uçtan öbür uca geçme hayalimi gerçekleştirdim. Bu benim için ömür boyu unutamayacağım bir tecrübe oldu, Kanada’nın 10 eyaletini birden görmüş oldum Kanada gerçekten tabiatıyla çok güzel bir ülke ve onu bisikletle görmek daha da başka bir
anlam kazandırdı çünkü doğaya daha yakındım ve herşeyi daha yakından görebiliyordum. Değişik kuşların
seslerini duymak, çeşit çeşit çiçekleri görüp kokusunu almak ve o temiz havayı ciğerlerine çekmek bambaşkaydı benim için. Yerli halk çok iyiydi ve herkes ilgilenip yardımcı olmaya çalışıyordu. Bizim grubumuz harikaydı, bir aile gibiydik. 38 kişi olarak başladık fakat diğer bitiremeyen 3 arkadaşımız için turu hep beraber 35
bisikletçi olarak bitirdik. Bu turun her dakikasından zevk aldım ve hiçbir an, en zorlandığım anlarda bile 'ben
bu işe niye kalkıştım!' diyerek pişmanlık duymadım çünkü daima aklımda tek birşey vardı; o da bu turu bitirmekti… ve ben de onu yaptım.
Bazı İstatistikler:
•

Toplam katettiğim mesafe: 8,042 km

•

Toplam bisiklet üstünde geçirdiğim zaman: 61 gün

•

Toplam dinlenme: 11 gün

•

Feribot’ta geçen zaman: 1 gün

•

Günlük katedilen ortalama mesafe: 132 km

•

Bir günde katettiğim en uzun mesafe: 190 km (ON)

•

Bisiklet üstünde geçen ortalama zaman: günde 6-7 saat

•

Bisiklet üstünde geçirdiğim en uzun zaman: 9 saat 56 dakika 48 saniye (ON)

Bu Sayıda
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•

Başlangıçtan bitişe en uzun günüm 12 saat 46 dakika 50 saniye (ON)

•

En kısa zamanda geçilen eyalet PEİ: 1 gün, 79 km

•

En uzun zamanda geçilen eyalet Ontario: 25 gün, 2,840 km

•

Eriştiğim en yüksek günlük ortalama sürat: saatte 29 km (SK)

•

Eriştiğim en yüksek bir anlık sürat: saatte 71 km (SK)

•

Çıktığım en dik yokuşun eğimi: 22% (NB)

•

Bir günde tırmandığım en yüksek mesafe: 1,832 metre (NL)

•

Bir saatte harcadığım ortalama Kalori: ~600

•

Bir günde harcadığım en fazla Kalori: 6,674 (ON)

Sevgili okurlar, umarım bu serüvenimi size kısa da olsa ilginizi çekecek bir şekilde aktarmışımdır. Bisiklet
sevdam küçük yaşta başlamıştı ama biliyorum ki hiç bitmeyecek, tabii yaşımın ve sağlığımın izin verdiği sürece.
Sizlere mesajım: Yasınız ne olursa olsun, fiziksel aktiviteyi elden bırakmayın ve sağlığınız elverdiğince limitinizi zorlamaktan çekinmeyin.
Sevgi ve saygılarımla… hoşçakalın
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DIRTY WARS and THE OSCARS
Metin GÜLER
pirpir@hotmail.com

The Oscars are coming on March
2nd. Are you excited? To be honest,
I haven’t watched the Oscars from
beginning to end for years, since
the 90s I think. Look I love movies,
but I can’t stand the Oscars, or
pretty much any award ceremony. I
find that it’s just a platform for celebrities to look pretty and tabloid
news outlets to find some material.
I couldn’t care less. All I really care
is the results. So many times, I just
check it the next day to see who has
won. Because let’s face it, I still
like comparing my pics to what the
academy has chosen, even though
we all know that the awards do not
necessarily go to those who are the
best but those who promoted themselves better.
Talking about Oscars, I wanted to
talk about a documentary nominated this year for the Oscars. And
yes there is a category for documentaries if you are wondering.
It’s called “Dirty Wars” and the
good thing is that you can watch it
from the comfort of your house as
long as you have Netflix.
“Dirty Wars” follows an investigative reporter, Jeremy Scahill, as he
explores America’s covert operations in the Middle East over the
last decade. “This is a story about
the Seen and Unseen. Things hidden in plain sight”, and so Jeremy

starts his journey. A story about
what we hear and see in the news,
and what goes on under the radar,
behind the news bites. His journey
starts in Afghanistan, when he goes
to investigate a “night time raid”. In
a village called Gardez, a family is
gunned down while relatives watch
hopelessly. The dead include
women and children, and a police
commander. Bullets have been removed from the bodies. No one
knows who has done the raid and
why. No one listens or even cares.
Villagers claim that they were
Americans but were not wearing
uniforms. And they even have a
video taken by a cell phone that
clearly shows glimpses of soldiers
speaking in English trying to spin
the botched raid. The locals claim
that these raids happen regularly
and many have lost family members. They even call them the
“American Taliban” because of
their beards and ruthlessness.

to be the Chairman of Joint Chiefs
during the Bush administration,
what the process is when the wrong
people are killed in raids, he blatantly says that it’s just collateral
damage and no one should be
prosecuted. Even if those killed are
pregnant women. The reporter
starts receiving threatening phone
calls.
Later he tries to forget about what
happened in Gardez, but the number of raids keep increasing to hundreds a year. That’s when he first
hears of JSOC, an obscure unit
formed in 1980, the most covert
unit within the US military and
only answerable to the president,
given permission to carry out attacks on any suspected terrorist
anywhere in the world.
His journey later takes him to many
more places, like Iraq, Yemen and
Somalia. The “Deck of cards” from
the Iraq war, later turning into unending target lists all over the Middle East. Sanctioned assassinations
of US citizens. Each killing leading
to more jihadists and more target
lists. Liberal preachers turning into
radicals. An unending war that
feeds on itself. “War on terror becoming a self-fulfilling prophecy”
as Jeremy puts it.

Jeremy goes to the House Judiciary
Committee in Washington and asks
them to investigate the incident. He
contacts the CIA, State Department
and former military but his pleas
fall on deaf ears. To top it all off,
NATO claims it’s an honor killing
committed by family members.
What’s eye opening is that, when
he asks a retired general, who used I’ve seen a number documentaries
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made over the years about the war
in Iraq and Afghanistan but none so
riveting that put all of that into a
larger context on how the way we
respond to terrorism can be equally
responsible for further radicalization and pour fuel to the fire. And
that when we break our own rules
we become no better than the ter-

rorists. And how easily we can be
complacent, turning a blind eye
when the rule of law is applied differently to others, not realizing that
one day the same can be done to us.
It reminded me of the days of
“JITEM” in the 90s in Turkey and
the “faili mechul cinayetler” and
how that fueled the war further with

the PKK so much so that some
years thousands were dying.
You can watch the trailer here:
http://www.youtube.com/watch?
v=gdDdaahMRuo
And the film on Netflix. And enjoy
the Oscars, it’s still cool to see
someone win for the first time.
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Ben, hasta veya yaşlılık nedeni ile veya başka nedenlerle yemek yapma zorluğu çeken, alış veriş
zorluğu çeken insanlarımıza yardim etmek istiyorum. Diyetlerine uygun yemek yapıp götürebilirim,
isteklerini çarsıdan temin edebilirim.
İletişim : Süheyla Pakdil
Telefon : 416-660-3654
E-posta: suheylap@rogers.com

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümüne Üretim Metalurjisi alanında doktorasını yapmış ve nitelikli çalışmaları olan öğretim üyesi aramaktayız.
Kanada üretim metalürjisi konusunda hala kaliteli çalışmaların yapıldığı az sayıdaki ülkelerden birisidir. Üyelerinizden bu konuda çalışmaları olan ve doktorasını yeni bitirmiş, bitirmekte olan yada halen Kanada’da çalışmalarını
sürdüren var ise bu emaili ulaştırabilirseniz çok sevinirim.
Konuyla doğrudan ilgisi olmayan Kanada üniversitelerinde çalışan öğretim üyelerine de ulaştırabilirseniz onlarında
farklı yollarla ilgili kişilerle iletişim kurma şansları olabilir.
Şimdiden çok teşekkürler, Türkiye’den sevgiler…
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mustafa ANIK
Metallurgical and Materials Eng.
Eskisehir Osmangazi Unv.
26480, Eskisehir, Turkiye
Phone: 90 222 2393750 – 3681
Web: http://www2.ogu.edu.tr/~metalurj/personel/mustafahoca.htm

Bu bölümde yer almasını istediğiniz eleman
ve hizmet arama, gönüllü destek ilanlarınızı
telve@turkishcanada.org adresine
gönderebilirsiniz.
Bu Sayıda
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Kanada'da yaşayan vatandaşlarımızın oy verme hakkı
Türk Toplumu’nun değerli üyeleri,
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, Türkiye’deki seçimlerde bulundukları ülkelerde açılacak
seçim sandıklarında oy kullanabilmelerine olanak tanıyan düzenlemeler tamamlanmış ve ilk uygulamasının Cumhurbaşkanlığı seçiminde yapılması kararlaştırılmıştır. Aşağıda T.C. Ottava Büyükelçiliği
tarafından hazırlanan ilgili duyuru metnini bulabilirsiniz.

KANADA’DA YERLEŞİK VATANDAŞLARIMIZIN 2014 CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİNDE OY KULLANABİLMELERİ İÇİN ADRES BEYANINDA BULUNULMASINA İLİŞKİN
DUYURU
Değerli Yurttaşlarımız,
Kanada’da yerleşik vatandaşlarımızın ülkemizde yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili genel
seçimi ve halkoylamalarında, Kanada’da açılacak seçim sandıklarında oy kullanabilmelerine ilişkin hazırlıklar devam etmektedir (Mahalli seçimlerde yurtdışında oy sandıkları açılmayacaktır).
Kanada’da yerleşik vatandaşlarımızın ülkemizde yapılacak seçimlerde Kanada’da oy kullanabilmeleri
için Yurtdışı Seçmen Kütüklerine kayıtlı olmaları gerekmektedir. Yurtdışı Seçmen Kütükleri adres beyanına dayalı olarak hazırlanmaktadır.
Kanada’da yerleşik, seçmen niteliğine sahip ve adres beyanında bulunmuş olan vatandaşlarımızın, Yurtdışı Seçmen Kütüğü’nde kayıtlarının bulunup bulunmadığını Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.ysk.gov.tr/ysk/YdSecmen/YdSecmen.html kontrol etmeleri mümkündür.
Adres beyanı için Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine iki yolla başvuru yapılabilmektedir.
1) Hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine pasaport veya nüfus
cüzdanı ile birlikte şahsen müracaatla (Sözkonusu adreste ikamet ettiğini ispata yarayan, yerleşim adresini gösteren bir belge talep edilebilir) adres beyan formunu doldurup imzalamaları gerekmektedir.
2) Büyükelçiliğimize gelemeyen vatandaşlarımız http://www.nvi.gov.tr/Hakkimizda/Projeler,Aks.html?
pageindex=11 isimli web sayfasında yer alan “Adres Beyan Formu (Form B)”nun çıktısını, doğru ve
eksiksiz olarak doldurduktan sonra, nüfus cüzdanlarının arkalı önlü fotokopisi ve yerleşim adresini gösteren belge ile birlikte iadeli taahhütlü posta ya da kargo aracılığıyla Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine gönderebilirler.
Aynı ikametgahta yaşayan ergin aile bireyleri için tek bir adres beyanı yeterli olacaktır. Sorularınızı embassy.ottawa@mfa.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.
Saygılarımızla…
T.C. Ottava Büyükelçiliği
Bu Sayıda
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Mitacs Globalink Research Award
The Mitacs Globalink Research Award provides funding to support student research projects abroad.






Up to $5,000 in research award to Canadian supervisor for student travel expenses
For joint projects with academic collaborators
Partner countries: Brazil, China, India, Mexico, Turkey and Vietnam
Open to senior undergraduate and graduate students
Applications accepted any time

This award helps faculty and students in Canada expand their research networks through international
collaborations. For more information, please visit Mitacs funding opportunities or contact Mitacs
International at international@mitacs.ca.
Ana Majstorovic
Proposals Office
proposalsoffice@mitacs.ca
Mitacs gratefully acknowledges the Government of Canada, and our full and associate university partners for
their support of the Mitacs Globalink Research Award.
How it works:
Students and their home university academic supervisors submit Globalink Research Award
applications directly to Mitacs by email at intsubmission(at)mitacs.ca.


o Undergraduate students are asked to identify and contact a faculty member in their
department who will supervise the research project and assist the intern in developing a
research plan in partnership with an academic supervisor at a host institution. For example, this
could be a course project supervisor, senior year research project supervisor, a course
professor, the undergraduate chair in their home department, etc.
Approved projects last approximately 12-24 weeks (depending on project requirements).
Mitacs will award successful applicants up to $5,000 in funding to cover travel and accommodation costs.
Funding will be in the form of a research grant to the home university academic supervisor.


Mitacs will award successful applicants up to $5,000 in funding to cover travel and accommodation
costs. Funding will be in the form of a research grant to the home university academic supervisor.


Bu Sayıda
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TSC Linkedin Sayfası
Siz toplum üyelerimizi Linkedin sayfamız üzerinden bağlantı kurmaya davet ediyoruz. Duyurularınızı ve iş ilanlarınızı Linkedin online platformu üzerinden yollayabilirsiniz. Sizi arayanlar size ulaşsın, siz aradığınız nitelikteki üyelerimize ulaşın.
Linkedin: http://www.linkedin.com/groups/Turkish-Society-Canada-3742183

TELVE İnsan Kaynakları Sayfası
Değerli Üyelerimiz ve Telve
okuyucuları,
Kanada Türk toplumu bireylerinin birbirini daha çok tanıması,
birbirlerinin faaliyetlerinden
mümkün olduğu kadar haberdar
olması ve bunun sonucunda toplumsal yardımlaşma, sinerji ve etkinliğin arttırılmasına
yardımcı olmak amacı ile, toplumumuzda eleman veya hizmet arayan üyelerimizin bilgilerini ve isteklerini, benzer iş kollarında pozisyon arayan veya
hizmet veren okuyucularımıza

duyurabilmek için, 2014 Ocak
ayından başlamak üzere Telve
içinde yer alacak küçük ilanlar

şeklinde bir insan kaynakları
sayfası hazırlamak istiyoruz.
Bu sayfada yayınlanacak ilanlar
ücretsiz olacaktır. Telve okuyucularına duyurmak istediğiniz
çalışma arkadaşı gereksinimi
veya hizmet alma isteğinizi belirten ilan ve duyurularınızı telve@turkishcanada.org eposta adresinden bize iletmenizi
bekliyoruz. Duyurularınızın şimdilik 20 kelime ile sınırlı kalmasını ve en geç her ayın 25'ine
kadar bize gönderilmesini rica
ediyoruz.
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BE PART OF TURKISH CANADIAN COMMUNITY
JOIN OUR CONTINUOUSLY GROWING ORGANIZATION!
Gerek faaliyetlerini, gerekse üye sayısını sürekli arttırarak büyümesini devam ettiren
derneğimize üye olmak veya bilgilerinizi güncellemek isterseniz sizi web sitemizin
üyelikle ilgili bölümüne aktaracak olan link’imizi tıklayabilirsiniz:
http://turkishcanada.org/membership.html.
Ayrıca üyelikle ilgili sorularınızı membership@turkishcanada.org adresinden, diğer
soru ve önerilerinizi ise info@turkishcanada.org adresinden bize iletebilirsiniz.
"If you want to join our continuously growing organization in terms of activities and
members or update your information you can click to the following link which will
take you to the Membership section of our website http://turkishcanada.org/
membership.html. For your questions regarding membership you can write to
membership@turkishcanada.org. For your other questions, comments and
suggestions you can write to info@turkishcanada.org."

FOLLOW US:
email: info@turkishcanada.org
web: http://turkishcanada.org
twitter: https://twitter.com/#!/TRSocietyofCAN
facebook: https://www.facebook.com/groups/23691572032/

BLOGS:
Elvan Eryöner Denizkuşu: http://Theredboots.blogspot.ca
Jerry Çopuroğlu: www.jcprofessional.com
Asuman Dinçer: http://www.arnavutcigeri.blogspot.com/
TELVE YAYIN İLKELERİ ve YAYIN KOŞULLARI: http://telve.turkishcanada.org/
Bu Sayıda
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