
 

Sayın Telve okuyucuları ve Kanada Türk Toplumunun değerli üyeleri, 
 
Telve’nin yeni bir sayısıyla tekrar sizlerle buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. 
 
Yine, üyelerimizin bildikleri, yaşadıkları ve hissetttiklerini yansıtarak hazırladığı yazılar ve 
haberler ile karşınızdayız. 
 
Dünya Kadınlar Günü organizasyonumuz ile ilgili yazıyı ilgiyle okuyacağınızı umarız. 
Kanada gibi kategorik olarak gelişmiş ve ancak çok kültürlü bir toplum açısından da kadın 
hakları kendi akışına bırakılamayacak kadar önemli bir konu. 
 
“Fotoğrafların Tanıklığında Kanada” (Pictures Witness Canada) sunumumuz bu kez de 
Ottava’da, Sayın Büyükelçimizin de aralarında yer aldığı bir izleyici kitlesi ile buluştu. 
Turkish Society of Canada olarak, bu organizasyondaki katkılarından ötürü Turkish 
Canadian Cultural Association’a teşekkür ediyoruz. 
Bora Kızılırmak’ın, göçmenlik hakkındaki yazısının ikinci bölümünde çoğunuzun 
hayatınızından izler bulması kuvvetle muhtemel.   
 
Jerry Copuroğlu’nun vergi “öykülerini” bu sayıdan itibaren “TELVErgi” köşesinde ve yine 
aynı keyifle okuyacağınızı düşünüyoruz. 
 
“Mehter Takımı” adlı anı yazısıyla üyelerimizden Torkom Zabunian, sizi ellili yıllara 
taşıyacak.   
 
Canadian Aviation Museum ile ilgili tanıtım yazımız dileriz Ottava’ya yolunuz düştüğünde 
sizi bu ilginç mekanı görmek için heveslendirecek. 
 
Asuman’ca Lezzetler’de, bu ay sizleri yine ağız sulandıran, test edilmiş lezzetler bekliyor. 
 
Telve ile keyifli zamanlar geçirmenizi diliyor ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla 
selamlıyorum. 
 
Varol Karslıoğlu-Editör 
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TELVE 



Dünya Kadınlar Günü’nün 100. yılı, 7 Mart 2010 Pazar günü Toronto’da Türk Toplum Merkezi ve Turkish  
Society of Canada’nin birlikte düzenledikleri bir etkinlikle kutlandı. 

 

Kadın ve erkek birçok izleyicinin katıldığı programın ilk bölümünde  Profesör Aysan Sever’in Birleşmiş Mil-
letler dökümanlarına göre Dünya Kadın Hakları ve Devam Eden Haksızlıklar konulu yazısı ve Atatürk’ün    
kadınlarla ilgili konuşmalarının okunmasıyla başladı.  

 

Daha sonra “Nellie’s Women’s Shelter” temsilcileri Cecilia Paul ve Bernadette Dondo’nun Toronto’daki Kadın 
hakları ve bunları geliştirmek için yapılan çalışmaları anlattıkları bir panel yer aldı.  Konuşmacılar Nellie’s in 
sunduğu sosyal destek çalışmaları ve servisleri konusunda detaylı bilgiler verdiler. Toronto gibi çok kültürlü bir 
şehirde kadın haklarının iyice anlaşılması ve ön plana çıkartılmasının önemini ve kadın sığınma evlerinde 
(Shelter)  verilen servislerin desteklenmesinin çok gerekli olduğunu belirttiler. Shelter daki bayan ve çocuklara 
verilmek üzere gönüllü katkılarla oluşturulan hediye paketleri Türk Toplum Merkezi ve Turkish Society of   
Canada tarafından sunuldu. 

 

Programın son bölümünde Türk edebiyatının güçlü isimlerinden gazeteci, yazar, Nezihe Araz anıldı. Jeyda El-
sässer/Blue Bead Productions tarafindan hazırlanan : 

Nezihe Araz: Beyond Words” Belgeselinin gösterilmesinin ardından, Nezihe Araz’ın ailesi ve yakınları tarafın-
dan anlatılan hatıralar dinleyicilere duygulu anlar yaşattı. 

 

 

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TORONTO’DA KUTLANDI 

Yazı ve Fotoğraflar:  Rüçhan Akkök 

Toronto gibi çok 

kültürlü bir șehirde 

kadın hakları ayrı bir 

öneme sahip 
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Turkish Society of Canada, Varol Karslıoğlu’nun hazırlayıp sunduğu “Fotoğrafların Tanıklığında 

Kanada (PicturesWitness Canada)” adlı gösterimi bu kez de başkentte, Ottawa Library and Archives Canada’da 
gerçekleştirdi. 

 
Bahardan  kalma günlük güneşlik bir günde Turkish Canadian Cultural Association ‘ın  ev sahipliğini 

üstlendiği etkinliği Türkiye Büyük Elçimiz Rafet Akgünay ve sayın eşi, Ticari Ateşemiz ve Askeri Ateşemiz  ile 
birlikte 60 kadar misafir izledi. Turkish Canadian Cultural Association’in genel sektereteri Hülya Günay ve 
Turkish Society of Canada Başkanı Rüçhan Akkök’ün kısaca derneklerini tanıtmalarından sonra  Rüçhan Akkök 
mikrofonu Varol Karslıoğlu’na bıraktı.  

 

 
 
 
Varol tanıtım konuşmasında bu calışmanın Kanada’nın Atlantik bölgesindeki gezisinde gördüğü 

yerlerde çektiği fotoğrafların  kendi subjektif yorumlarıyla birleştirilmesi ile  ortaya çıktığını dile getirdi.  
Salonun ışıklarının kararması ile izleyiciler arkalarına yaslanarak 55 dakikalık bir yolculuğa çıktılar. 
Fotoğraflarla Ottawa’da başlayan yolculuk Quebec, New Brunswick, Prince Edward Island’la devam etti  ve 
Nova Scotia’ da son buldu. Varol bu yolculuk sırasında  gezdiği ve gördüğü yerlerin resimlerini göstermekle 
kalmayıp,  Kanada’nın kuruluş tarihi ve kimliği ile ilgili bilgiler vererek izleyicileri bu konuda  düşünmeye 
zorladı.   Profesyonelce ve Apple’ın i-Movie programı ile hazırlanmış  gösterim sırasında  resimlerin arka 
planında konuya uyumlu müzik eminim ki, benim gibi bütün izleyicileri çok etkiledi. Varol izleyicilere 
Kanada’nın millet olmasında göçmenlerin önemini çok etkileyici resimlerle sergilerken bize de bu oluşumun bir  
parçası olduğumuzu hatırlattı. Varol’un ailesi ile birlikte Toronto’ya göçmen olarak geliş fotoğrafları ve Türk 
toplumunun uzun yıllardır beklediği THY Istanbul–Toronto uçuşunun ilk seferinin Pearson havalimanına varış 
resimleri izleyicilere duygusal anlar yaşattı.   

 

 
 
 

“Fotoğrafların Tanıklığında Kanada” Ottava’da      
Yazı: Nalan Gökgöz Fotoğraflar: Varol Karslıoğlu 

Fotoğraflarla 

Ottawa’da başlayan 

yolculuk Quebec, New 

Brunswick, Prince 

Edward Island’la 

devam etti  ve Nova 

Scotia’ da son buldu.  
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Büyük emek verilerek titizlikle hazırlanmış bu çalışma etkinlik sonrasında verilen resepsiyonda 

misafirlere cok güzel bir tartışma ortamı yarattı.  

“Fotoğrafların Tanıklığında Kanada” Ottava’da      

(devamı)           

 

Sunum sonrasındaki 

resepsiyon, misafirlerin 

sohbeti ve yorumlar 

için iyi bir fırsat yarattı. 
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On Immigration (Part II)  

Bora Kizilirmak 

 

You need to transfer 

your skills from 

horizontal level to 

vertical level 
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 As I write before “to be here or not to be here” is a big “maybe” and the answer to it is ‘it depends”. However, if 
you decided to move Canada please read the rest of the article as my personal opinions and experience to find a 
job here. It is not depending on any data and/or scientific method and sometimes it may look like I am ranting so 
be aware and accept that you have been warned. 

 

First of all, if you are going to work for a corporation, find a way to improve your soft skills. Hard skills are also 
important however in my opinion we  are lacking soft skills  more than hard skills. This is all relative between 
Turkey and Canada, I find our culture is good on soft skills too, however when you compare with Canada; we 
lack. 

 

Most of the jobs want you to act rather than to discuss if you are not in field of process and policy creation. Since 
you will act in an environment that is much marginalized and at the same time interconnected; you need to be 
good with other people. Good means being not judgemental, showing sincere respect to every level and culture 
and most importantly respect to every angle of understanding. 

 

Again if you are not in executive level and/or not in policy process creation and/or not running your own 
business, most likely you need to transfer your skills from horizontal level to the vertical level.  Try to be expert 
on something, and at the same time, look for an area that your transferrable soft skills are relevant. 

 

Now let’s talk about some keywords that I believe they are not very familiar to us for some cultural reasons. I 
don’t want to discuss reasons, let’s talk about my suggestions as a solution to those unfamiliar keywords. 

 

Persistency: This is something we lack when we search for a job. You have to train and educate yourself to be 
persistent if you are going to work/look for a job here. Always demand for an update from hiring parties for your 
job application, show them that you are interested with the job, ask them what else you can supply. Do not think 
that your resume will cover everything and if they are interested they should call you. Go after them all the time, 
you will increase your chances at least two fold. 

 

Code of Conduct: Feedback is very important in this culture, returning calls, following up and thanking 
organizers after the event; sometimes very short thank you letter / e-mail will do the job for you. In all these 
interactions always try to answer how, who, when, where, why, what questions. 

 

“can do/ will do” approach: You may end up doing things by yourself such as fixing your faucet, cleaning your 
car, cleaning your house, buying groceries etc. I am not saying you have to do everything; of course, you can get 
professional help however it is not as cheap as it is in Turkey and people doing these services are at the same 
level with you. Show hiring managers that you can do / you will do. 

Networking: If there is one thing I should say about networking; “it doesn’t work one way, it is two way 
process”. Do not confuse being individual and being selfish, they are two separate things. You can keep your 
individual integrity without being selfish. Remember to interact with your network and your social footprint all 
the time either you are in difficulty or in abundance. Help them in every way. 

In general Canadians are very tolerant, easy going and down to earth people however if they sense any judgment 
or any absolute opinion they will keep their distance. They are not in business of discussing it, or pressing their 
opinions. This is something that you may want to educate yourself since there is no end of it; accept people as 
they are and you will be fine. There is always a way to keep your great cultural heritage and mix it with great 
Canadian values. 

 

Bora Kizilirmak 

 



Benim de Kendi Şirketim Olsun mu? 
“Kusura bakma, telefon etmeden geldim,ama hemen danışmam gereken bir konu var, Pazartesi 
gününe kadar karar vereceğim.” dedi, gelen müşterim.. 

Kendisini bir iki yıldır tanırdım, bilgisayar üzerine çeşitli projelerde ve firmalarda 
çalışıyordu. Kanada’da işi bir hayli iyiydi ve güzel de bir ücret alıyordu..yalnız son 
gördüğümde işlerin biraz krizde olduğunu ve işten çıkarılabileceğini söylemişti.. 

“Yeni bir iş görüşmesinden geliyorum, ancak bu kez biraz değişik, bana kontratla çalışma 
teklif ettiler, yalnız bir şirket kurmamı ve kontratı şirket üzerine almamı söylediler. Ben 
de bu konuları anlamadığımdan sana sormayı uygun gördüm. Eğer biraz zamanın varsa açıklarsan 
sevinirim.”dedi. 

“İşte” dedim kendi kendime, “Yine işverenlerin kendini sağlama almaları için, ise alacakları 
elemana, herşeyi tam olarak anlatmadıkları bir durum daha” “Şansın var dedim, şansın var ki 
hiçbir şey yapmadan, bana geldin. Genellikle bana gelenler, şirketi kurarlar, gelirlerini 
elde ederler, yıl sonunda da benim bir şirketim var, ama çok basit, bir yerde iş yapıyorum, 
ayda bir kez fatura keserim, vergi beyanlarını yapmak için kaç para alırsın diye telefon 
ederler” dedim. 

Bunda ne yanlış var diyeceksiniz kısaca açıklamaya çalışayım.. 

Öncelikle neden bazı işverenler, işe alacakları elemanlardan şirket kurmalarını isterler, 
onu açıklayayım: 

Günün büyük bir çoğunluğunu, çalıştıkları yerde geçiren elemanlar, eğer kendilerine bir 
çalışma masası veya iş tezgahı, aletler, bilgisayar vs. gibi şeyler işveren 
tarafından temin ediliyorsa, başlarında yapacakları işi tarif eden, çalışma 
saatlerini denetleyen, talimatlari veren bir kişi varsa, iş saatleri kendileri 
tarafindan değil de hergün aşağı yukarı aynı saatlerde başlayıp, aynı saatlerde 
diğer çalışanlar gibi ise, çalışamayacaklari gün yerlerine başka birini 
gönderemiyorlarsa, bu ve benzer şartların birkaç tanesi birlikte göze alınarak bir 
teste tabi tutulurlar ve bordrolu oldukları kararına varılarak, her bordroludan 
kesilecek CPP, EI gibi kesintiler kesilerek, vergi dairesine gönderilir. Bu 
kişilerin ayrıca yıllık 4% izin parası, çalışılmayan resmi tatil günlerinde hak 
ödemeleri, 2 haftalık ihbar tazminatı, ödenmesi gereken durumlarda kıdem tazminatı, 
varsa sosyal hakları ve WSIB primleri kesintileri de akılda tutulmalıdır. Yani 
görüleceği gibi, işverene maliyeti bir hayli yüksektir. Bu yüzden işverenler, 
bordrolu eleman çalıştırmak yerine, elemanların kendi adlarına çalışmalarını ve 
aldıkları ücretlerin vergisini kendilerinin vermesini isterler. Elemanlar da bu 
duruma çoğu zaman itiraz etmezler çünkü, kendi adlarına çalıştıkları zaman işle 
ilgili yaptıkları masrafları, gider olarak düşüp, matrahı düşürecekler ve vergiden 
tasarruf sağlayacaklardır.. 

“Peki ama” dedi müşterim. “Neden sade bir firma açıp çekleri adıma kesmiyorlar da, bana 
böyle şirket aç diye israr ediyorlar?” 

İşte işin püf noktası da buradaydı. Şirket kurulduğu zaman bütün ödemeler şirkete 
yapılacaktı, işverenin defter kayıtlarında da ödemeler bir şirkete yapıldığından, işveren 
ben kişiye ödeme yapmıyorum deyip, işin içinden sıyrıacaktı.. 

“Bak!” dedim, “Bu da üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Gerek şirket kurulması, gerekse 
şirketin yıllık muhasebe masrafları, senin tahmininden fazla tutabilir. Ayrıca işini 
kaybettiğinde işsizlik sigortasi alamayacağın da cabası. Belki bu sorunu şirket kurmadan da 
halledebilirsin. Hiç “Ruling” diye birşey duydun mu?” 

“Hayır duymadım” diye bir yanıt geldi karşıdan.  

“İşinle ve kendinle ilgili bütün koşulları, çalışma saatlerini vs. birkaç sayfa olan ve 
soru/yanıt şeklinde bir forma yazarsın ve bunu vergi dairesine yollarsın. Vergi dairesi de 
vereceğin bilgilerin ışığında senin bordrolu mu yoksa kontratlı mı kategorisinde 
çalışacağını söyler. Böylece hem işveren hem de sen elinizde yazılı bir belgeyle daha rahat 
çalışma olanağı bulursunuz” dedim. 

Neden sade bir firma açıp 

çekleri adıma kesmiyorlar 

da, bana böyle șirket aç 

diye israr ediyorlar. 
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“Ama” dedi. “Bu kişi şirketleşirsem daha az vergi vereceğimi de söyledi” 

“O konuda da garanti veremem sana” dedim. “Hiç –Personal Service Corporation- deyimini duydun mu?” 

Karşımdaki huzursuz olmaya başlamıştı. Ne yazık ki bizim meslekte ne zaman birilerine olumsuzluklari 
söylersek, kendilerine karşı olduğumuzu sanır ve hep kendilerinin duyacağı şeyleri söylememizi ister-
ler. Halbuki bizlerin ilk işi müşterimize haklarını anlatmak ve kendilerini olası bir tatsız durumdan 
korumaktır. 

“Personal Service Corporation” eğer şirket hisselerinin 10%’dan fazlasını elinde tutan kişi eğer aynı 
zamanda hizmeti sağlayan kişiyse ve bu şirket olmasaydı bu kişi yukarıda sağladığımız testler uygu-
landığında bordrolu eleman koşullarına uyacak idiyse oluşur. 

Bu durum da şirketleşmede en büyük vergi avantajını sağlayan “Small Business Deduction” kesintisini yok 
ederek vergi oranını yaklaşık 10% arttırır. Bunun dışında düşülebilecek masraflar da kısıtlıdır. Bu da 
ödenecek vergiyi, kişisel vergi oranlarının üzerine çıkarabilir.  

Bu durumda en akıllıca yapılacak iş şirketi kurmadan önce kişilerin bordrolu mu yoksa kontratlı mı 
kategorisine gireceklerine karar vermeleridir. Bu karar çıktıktan sonra çalışanlar daha sağlıklı bir 
karara varabilirler. 

“Off” dedi. “Ben buraya aydınlanmak için geldim, sen aklımı daha da karıştırdın. Ne yapacağım şimdi.” 

“Çok basit” dedim. Şimdi sana getireceğim formu beraber dolduracağız, istersen işverene de götürüp 
göster. Vergi dairesine durumunu belirlemesini isteyeceğiz. Elimizde yazılı bir belge olduktan sonra, 
endişelenecek birşey yok.” 

“Ama ya istemezse bunu doldurmamı?” 

“O zaman dostum” dedim. “Risk alacaksın. Düşün ki üç yıl kontratlı çalışmanın keyfini sürdün, bir takım 
giderleri gelirlerinden düştün, ödediğin verginin yeterli oldugunu, ne kendi adına çalışmanın nasıl 
zevkli olduğunu düşünerek yaşadın ama… üç yıl sonra postadan gelen bir yazı veya evine gelen bir 
telefon herşeyini değiştirdi, dünyanı kararttı..durumunuzu incelemek için ziyaretinize gelmek istiyoruz 
dediler..Veya işverenin bordrosunu incelemeye geldiler ve senin şirketine düzenli ödemeler yapıldığını 
tesbit edip, soruşturdular, işverenine bu formu senin haberin olmadan doldurttular. İşveren de bana ne 
deyip istediği gibi doldurttu ve karar senin bordrolu kategorisinde olduğuna dair çıktı. Üç yıl boyunca 
düşebileceğini sandığın giderler yok sayılıp sadece elde ettiğin gelirler üzerinden cezası ve faiziyle 
birlikte geri ödeme fikrine ne dersin.” 

“Yok canım. Olmaz öyle şey. Nereden bulacaklar beni” dedi.. 

“Bana her yıl zamanında olmaz deyip bir sürü risk alıp da sonradan pişman olan çok  

kişi gelir” dedim. 

“Peki bir düşüneyim ben, teşekkür ederim değerli fikirlerin ve zamanın için.” diyerek kalktı. “Ben bir 
düşünüp sana geri döneceğim.” İyice rahatsız olduğu belliydi. 

“Nasıl istersen” dedim. “Eğer bu konuda okumak istersen, sana aşağıdaki linki verebilirim.” 

http://www.cra-arc.gc.ca/E/pub/tg/rc4110/ 

Veya formu daha sonra kendin doldurmak istersen aşağıdaki linkten indirebilirsin.” 

http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/tf/cpt1/README.html 

 
O günden sonra bir daha göremedim kendisini. Ne yaptı, neye karar verdiğini bilemiyorum ama sanırım 
kendisinin hoşuna gidecek bir danışmanla çalışmayı tercih eden başka müşterilerimin arasına katıldı.. 

 
Bense bir başka kişiyi yanlış yönlendirmemenin verdiği iç huzurla calışmama döndum..dedim ya bir 
gariptir bizim meslek..başkalarının yaptığı kanunları sevmesek de bazen adil bulmasak da savunmak 
zorunda bırakılmak..garip işte..ama doğru bir tane.. 

 
Bol kazançlı, az vergili günler dileklerimle.. 

Üç yıl sonra 

postadan gelen bir 

yazı veya evine gelen 

bir telefon herșeyini 

değiștirdi, dünyanı 

kararttı.. 
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http://www.cra-arc.gc.ca/E/pub/tg/rc4110/�
http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/tf/cpt1/README.html�


 

 

Sene 1956, Yedek Subaylık vazifemin son haftası,terhis zamanım. 

 

Gelibolu, Demirtepe 40. Piyade Alayı 3.tabur 2.bölük komutanlığımı 

devretmem yakın. Birinci Ordu Komutanı rahmetli General Ragıp Gümüşpala 

emri ile yeni kurulan ilk Askeri Mehter takımını Edirne‘den İstanbul‘a sevk vazifesi 

bana verildi. Alay karargahında bana verilen bu şerefli vazifeyi, heyecan ve mutluluktan 

titreyerek dinledim. Bu vazifemin, bundan evvelki aylarda deruhte ettiğim merasim 

bölük komutanlığından daha mesuliyetli bir vazife olacağından emindim. 

180 kişilik, aslan gibi, seçme, boyları 1.80 den aşağı olmayan erlerden 

hazırlanmış ilk Mehter takımı ile birlikte trenle İstanbul Sirkeci gar garnizonuna gece yarısı vardık. 

Emir Erim İsmail Tuz (Vanlı ) babam ve annemle birlikte evimize döndüler, ben garnizonda bölüğümle kaldım. 

Sabah 6.00 civarında hazırlandık. Sirkeci Garından, Galata Köprüsü, Dolmabahçe,  Açık Hava Tiyatrosu yolu ile 
Harbiye Orduevine vardık. 

 

Uygun adımlarla Istanbulluların sevgi ve hayranlık dolu bakışları arasında, ben önde, Mehter takımım arkamda, 
dünya benim, dünyalar bizim, gurur hepimizin, ilk mehterleri İstanbul‘a getirmenin şerefi ve mutluluğu bana 
uygun görülüp verilen bu mesuliyetin kalbimde kalan ( 20 yaşındaki teğmenin) sanki hayalmiş gibi gelen o nefis 
hatırasını sizlerle paylaşmak isterim. 

 

Yüzseksen kişilik mehter takımımdan her aslanıma, seneler sonra dahi olsa askeri disiplin ve gururla verilen 
emri başardıkları için ne kadar teşekkür etsem az.... 

 

Beraber yaşadık, beraber başardık, sağolsunlar..... 

  

Torkom  Zabunian 

Toronto 

 

 

İlk mehter takımı 

ile birlikte geceyarısı 

Sirkeci Garı’na vardık. 
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                     Mehter Takımı                                    Torkom Zabunian  

Orgeneral Ragıp Gümüşpala 



 
When you visit Ottawa and want to spend some quality time to nourish your and your child’s brain, visiting 
Canada Aviation Museum would be a good idea. Name it inevitable if you have an interest in planes. 
 
Please read below an introduction about the museum extracted from their website and a couple of pictures I took 

during this interesting visit. For more info, please visit: www.aviation.technomuses.ca   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
When the Canada Aviation Museum first opened at Uplands Airport in Ottawa in 1960, it presented one of three 
major collections owned by the Canadian government. At that time, the Canada Aviation Museum’s focus was 
on bush flying and early aircraft manufacturers in Canada. A second collection, held by the Canadian War 
Museum, concentrated on military aircraft from the First World War to the 1950's, while the third collection held 
by the Royal Canadian Air Force’s (RCAF) emphasized military aircraft related to RCAF history. 
 
Beginning in 1964, the three collections were amalgamated for public display under a new name, the National 
Aeronautical Collection, and housed in Second World War era hangars at Ottawa’s historic Rockcliffe Airport. 
The arrangement, which gave visitors a better perspective on the development and use of aircraft in Canada over 
the years, proved to be tremendously popular. 
 
In 1967, the Museum joined with the Canada Science and Technology Museum, then known as the National 
Museum of Science and Technology, and the National Aeronautical Collection continued to acquire both 
military and civil aircraft important to Canadian and world aviation history. The current Museum display 
building opened in 1988 and was supplemented by the large adjacent storage wing in 2005. In 1990, the 
Museum, along with the Canada Science and Technology Museum, was incorporated into the Canada Science 
and Technology Museum Corporation (CSTMC) and later joined by the Canada Agriculture Museum. In 2000, 
the National Aviation Museum was officially renamed the Canada Aviation Museum and remains a component 
Museum of the CSTMC. The internationally renowned collection gives particular, but not exclusive, reference to 
Canadian achievements. Consequently, more than 130 aircraft and numerous artifacts such as engines, propellers 
and instruments from many nations are represented in the collection. 
 
The Canada Aviation Museum continues to engage visitors to the wonder of flight with its new programming, 
activities and special events. The visitor is presented with the story of mankind’s ancient dream of flight 
celebrating the significant part that aviation has played in affecting the lives of hundreds of thousands of 
Canadians from its beginning in Canada in 1909 to present day. 
 
To further provide access to Canada’s aviation heritage, the Museum is set to embark on construction work in 
spring 2009 that will add two state-of-the-art classrooms fitted for universal access and a multi-purpose 
auditorium. These enhancements will provide much needed space for programming and outreach activities. 
 

The Canada Aviation Museum as Canada’s national museum has earned an international reputation and 
following and is recognized as having the most extensive aviation collection in Canada and one which ranks 
among the finest in the world. 

The Canada 

Aviation Museum  

has earned an 

international 

reputation and 

ranks among the 

finest in the world. 
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Canada Aviation Museum in Ottawa                                 
Varol Karslıoğlu 



Remembering WW II and Korean War: Goodyear FG-1D Corsair 

A mixture of a helicopter and a plane: Canadair CL-84 Dynavert 

Canada Aviation Museum in Ottawa                                 

 

Do not hesitate to 

spend at least half a 

day for a journey into 

the Canadian aviation 

history 
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Bombardier Challenger was like a flying lab 

A plane for Navy: Mc Donnell F2H-3 Banshee 

Canada Aviation Museum in Ottawa                                                                 

Flying was one of 

mankind’s biggest 

passions. And we did 

it! 

 

Page 11 
  Volume 4,  I ssue 22 



Ay Çöreği 

Sevgili Telve okuyucuları, 

Türkiye’de yaşarken en çok sevdiğim pastane ürünlerinden biriydi “ay çöreği“. Ama, yerken de hep bir 
“acaba“ olurdu içimde... İçine konulan malzemelerin ne kadar taze ve sağlıklı olduğu hep bir soru işareti 
olmuştur bu güzelim çörek için...  

Burada bulma şansımız olmadığından ve nicedir de yine aklıma düştüğünden kendim denedim. Sonuç 
“harika“... Ben iki kere denedim, şimdi gönül rahatlığı ile tarifi sizlerle paylaşabilirim. 

Şimdi belki sizler de ilk deneyecekseniz “mayalı hamur olup da nasıl mayalandırmadan pişireceğiz?“ gibi bir 
soru ile gelebilirsiniz. Açıkçası ben de ilk denememde kuşkuluydum ama sonuç mükemmeldi, düşünmeyin 
deneyin derim ben... 

Sevgiler, 

Asuman Dinçer 

 

MALZEMELER: (12 adet) 
 
Hamuru için: 

 100 gr. tuzsuz tereyağ (oda sıcaklığında) 

 1/2 su bardağı soğuk süt 

 3 yemek kaşığı pudra şekeri 

 1 tatlı kaşığı kuru maya 

 Aldığı kadar un (2,5 su bardağı kadar) 

 2 adet yumurta (birinin sarısını üstüne ayırın) 

 Biraz tuz 

İç malzemesi için: 

 3 su bardağı, irice parçalanmış kakaolu kek ( ben 
kakaolu hazır kek pisirdim, 3 su bardağı kadarını iç için 
kullandım). 

 1 çay bardağı iri kırılmış ceviz 

 1/2 çay bardağı iri kırılmış badem 

 1 çay bardağı kuru üzüm 

 1/4 su bardağı şeker 

 1 su bardağı süt 

 1 tatlı kaşığı tarçın 

Üzeri için: 

 1 yumurtanın sarısı + 1 tutam şeker 

File badem veya ceviz kırığı 

 

 

  

 

İki kere denedim 

ve șimdi gönül 

rahatlığı ile tarifi 

sizinle paylașıyorum. 
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HAZIRLANIŞI: 

 İlk önce soğuması için iç harcını hazırlayın. 
Tüm malzemeyi tencereye koyun ve üzerine sütü 
ilave ederek oldukça yoğun bir kıvam alana kadar 
ocakta pişirin. ( çok akışkan olursa tekrar kek ilave 
edebilirsiniz). 

 Altını kapatıp soğumaya bırakın. 

 Oda sıcaklığındaki yağ ile pudra şekerini 
elinizle karıstırın. 

 Sütü, yumurtaları, tuzu ve mayayı da ekleyip 
hepsi iyice karışana kadar yoğurun. 

 Unu azar azar ekleyerek, ele yapışmayan, 
yumuşak bir hamur yoğurun. 

 Hamuru 12 eşit parçaya ayırın. 

 Hafif unlanmıs tezgah üzerinde elinizle, boyu 1 
karış, eni 4 parmak olacak gibi, elips şeklini verin. 

 Hazırladığınız ve soğumuş olan içi elinizle 
yuvarlayıp, bir karış boyunda çubuklar yapın 
(şekillendirken avuç içinizde azıcık kalıntı 
bırakıyorsa kıvamı iyi demektir, çok kuru 
yapmayın, sonra çöreği yemekte güçlük çekersiniz). 

 Çubuk şeklinde hazırladığınız içi, hamurun 
ortasına koyun. Ikisinin boyları aynı olmalı. 
Hamuru içiyle beraber rulo yapıp, parmak 
uçlarınızla -ortasına çok bastırmadan, uçlarına 
bastırarak -uçları ince, ortası daha tombul olacak 
şekilde kapatın ve hafif kıvırarak ay şeklini verin. 

 Çöreklerin üzerine yumurta sarısı ve şekerli 
karışımdan sürün, bir çatal ile üzerine hafif çizikler 
atıp file badem serpin. 

Önceden ısıtılmış 180C /350F fırında, üzerleri 
kızarana kadar pişirin. 

Afiyet olsun. 

NOT: Kakaolu kek yerine, evde olan herhangi bir 
keki de kullanabilirsiniz. O zaman iç malzemesinin 
içine 3 çorba kaşığı kadar da kakao ilave edin. 
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ASUMAN'CA LEZZETLER       www.arnavutcigeri.blogspot.com 
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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 

Turkish Society of Canada “Membership Application Form”  

 



Thank you for your support. 

Latest member count is 218 ! 

5100 Erin Mills Parkway 

P.O. BOX 53060 

Mississauga, ON 

L5M 5H7 

E-mail: info@turkishcanada.org 

Web:   www.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.  

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.  

  

July 1st, 2010  Canada Day Picnic 

September 11, 2010              Ramadan Feast Luncheon 

 

Calendar of Events 

 

Sharing through the TELVE                                         Volume 4, Issue 22 

 Volunteers for “TELVE”, please contact us at telve@turkishcanada.org 

 "Please consider the environment before printing the TELVE"  
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