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Editörden

Sayın Telve okuyucuları ve Kanada-Türk Toplumunun değerli üyeleri,

Telveʼnin bir sayısı ile daha sizlerle buluşmaktan mutluyuz.

Bu sayımızın gecikmesinden dolayı bizleri anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz.

Bu sayımızda yer alan konulara göz atacak olur isek:

Toronto Başkonsolosumuz Sayın Levent Bilgen, Muavin Konsolos Sayın Can Yoldaş ve 
Kanada-Türk Toplumunun temsilcilerii ile birlikte, toronto Belediye Başkanı Sayın rob Fordʼu 
ziyaret etti.
 
Dr. Hilmi Özçelikʼin, Northern District Libraryʼdeki sağlık sunumu, çok soğuk bir havaya rağmen 
büyük bir ilgi gördü. Turkish Society of canadaʼnın bu başarılı etkinliği ile ilgili yazıyı, aynı 
zamanda bu organizasyonun öncüsü olan arkadaşımız Nalan Gökgöz kaleme aldı.

Telvergi köşemizde Jerry Çopuroğlu, özellikle iş sahiplerinin, belki kısa, belki uzun vadede 
düşünmek zorunda oldukları önemli bir konuyu ele alıyor.

Türkiyeʼnin en köklü eğitim kurumlarından, İstanbul Teknik Üniversitesiʼnin Kanadaʼdaki 
mezunlarının oluşumu İTÜ Kanada ile ilgili yazıyı, Başkan Ahmet Gökgöz kaleme aldı.

Artık dergimizin ayrılmaz bir parçası olan Asumanca Lezzetler, bu sayıda da sizleri yeni 
deneyimlere davet ediyor.

Telve ile keyifli zamanlar geçirmenizi diliyor ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla 
selamlıyorum.

Varol Karslıoğlu-Editör
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Toronto Başkonsolosumuz Sayın Levent Bilgen, 11 Mart Cuma günü 
Başkonsolosluk ve Kanada Türk toplumunun temsilcileriyle birlikte, Toronto 
Belediye Başkanı Rob Fordʼu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Muavin Konsolos Can Yoldaş, Turkuaz TVʼden Hatice Pakdil Notidis, 
Cenk Sayın ve Yaman Üzümeri de Sayın Bilgenʼe eşlik ettiler.

Ziyaretin sonunda Başkonsolosomuz Levent Bilgen, Rob Fordʼa, ressam Hikmet 
Çetinkayaʼnın bir tablosunu hediye etti.

Toronto Başkonsolosumuz Sayın Levent Bilgen’in Toronto Belediye 
Başkanı Rob Ford’a ziyareti

11-101-24.jpg

Can Yoldaş, Levent Bilgen, Rob Ford, Hatice Pakdil Notidis, Cenk Sayın, Yaman Üzümeri
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Turkish Society of Canada  ̓ nın 
düzenlediği, Dr. Hilmi Özçelikʼin 
konuşmacı olarak katıldığı sağlık 
semineri 23 Ocak 2011 ʼde 
Northern District Library  ̓ de 
gerçekleştirildi. Torontoʼnun en 
soğuk Pazar günlerinden birinde 
80 kadar izleyicinin katıldığı 
seminerde Hilmi Özçelik genetik 
yapımız ile birlikte beslenme 
şeklimiz ve çevresel şartların 
i n s a n s a ğ l ı ğ ı n ı n a s ı l 
şekillendirdiğini vurguladı. 

Özçelik konuşmasında  kalıtsal 
o l a r a k a n n e b a b a m ı z d a n 
aldığımız genlerimizin yanı sıra, 
yaşamımız boyunca yediğimiz 
riskli yiyeceklerin, sigara, alkol, 
hava ve su kirliliği, mikroplar ve 
güneşten aldığımız radyasyonun  
i laçlara karşı gösterdiğ imiz 

d i r e n ç t e n t u t u n d a b a z ı 
y i yecek le re gös te rd iğ im i z 
h a s s a s i y e t e v e  u y k u 
b o z u k l u k l a r ı n a k a d a r 
hayatımızda yer alan bir çok 
olayı etkilediğini vurguladı. İnsan 
vücudunun en küçük birimi olan 
hücrenin nasıl çalıştığını ve her 
bir hücrenin içinde bulunan 
genetik yapımızı oluş turan 
DNAʼnın özelliklerini  küçük 
örneklerle izleyicilere aktaran 
Hilmi Özçelik arada yaptığı 
esprileri ile de etkinliğe katılan 
misafirlerimizi  çok eğlendirdi. 

Seminerin şüphesiz ki en çok ilgi 
çeken konularından biri uyku 
bozukluklarında Melatonin isimli 
hormonun önemi idi. Melatonin 
hormonunun en çok  miktarda 
sa lg ı lanmasını sağ layacak 

koşulların karanlık ortamda gece 
saat  2- 4 arasının olduğunu 
vurgulayan Hilmi Özçelik bu 
konu da bir çok soruyu da 
cevaplandırdı. Daha sonra DNA 
testlerinin bireysel tıptaki yeri ve 
önemini anlatan Hilmi Özçelik,  
şu anda bu testlerin online olarak 
yapılabildiğini ve kanser, obesite, 
d i y a b e t , k a l p v e d a m a r 
hastalıkları riskimizi ve hatta soy 
ağacımıza kadar her türlü bilgiyi 
edinebileceğ imizi anlattı ve 
sunumunu bu bilgilerin analiz ve 
interpretasyonu için zamana 
ihtiyaç olduğunu  vurgulayarak 
bitirdi. 

Sunum ile ilgili sohbet gönüllü  
üyelerimizin yaptığı bir birinden 
lezzetli kek ve poğaca ikramı ile 
sürdü. Üyelerimizden aldığımız  

Dr. Hilmi Özçelik’le Sağlık Semineri
Nalan Gökgöz
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beğeni eleştirileri ve aynı etkinliğin tekrarlanması istemleri dernek yöneticileri olarak bizleri çok 
memnun etti. 

Yönetim Kurulumuz  olarak Sayın Hilmi Özçelikʼe bu öğretici  ve ilginç bilgileri bizlerle paylaştığı için 
teşekkür  ediyoruz. 
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KELEPİR İŞYERİ...

Telefon çaldığında  ceketimin düğmelerini ilikliyordum. Şu ülkenin bitmeyen kışında birazdan 
başlayacak olan bir başka  kar fırtınasına yakalanmadan eve gitmenin en iyi yapılacak iş olduğu 
düşüncesindeydim.

Hafta başından beri gerek yazılı gerekse görsel veya işitsel basın yılın en büyük kar fırtınasının 
geleceğini, en az 30 cm kar beklendiğini beynimize işleyip duruyordu. Yılların verdiği deneyime 
dayanarak, bu durumlarda sürücü belgelerini nasıl aldıklarını bilemediğim kişilerin nedense daha çok 
ortalıkta olduklarını bildiğimden, en iyi yapılacak işin eve gitmek olduğunu düşünürüm hep.

Telefonu almak veya almamak konusunda biraz kararsız kaldıktan sonra, arayan kişinin işinin acil 
olabileceği düşüncesi ile ahizeyi kaldırdım. 

“Neyse” dedi karşımdaki ses. “Orada olamayacağını düşünüyordum. Malum, kar fırtınası gelecek 
diyorlar. Belki çıkmış olabileceğini düşündüm.” Yıllardır tanıdığım ve çalıştığım bir hayli başarılı, yaşını 
almış işadamı bir müşterimdi.

“Çıkmak üzereydim” dedim “Aynı şeyi senin de yapmanı öneririm. Bu havalarda araç sürmek kolay 
değil”. “Biliyorum ama kızımı bekliyorum. İş çıkışı gelip  alacaktı. Henüz gelmedi” dedi.” Ben de bu arada 
iki laflarız diye düşündüm.”

Aslında hiç uygun değildi ama, müşteriye saygının bir adım öne çıktığı bir andı. “Çıkmam gerekiyor, 
acelem var” diyemedim o anda. “Tabi” dedim “Konu nedir?”.

“Hatırlıyorsan” diye devam etti “Artık emekli olmak çağım yaklaştı. Çocuklar da kendi işlerini yapıyorlar 
ve belli ki benim işimi devam ettirecek kimsem olmayacak. Ben de eğer uygun birini bulup da 
koşullarda anlaşabilirsek işyerimi satmak istiyorum. Ama bunu en uygun şartlarda nasıl yapabileceğimi 
seninle hiç konuşmadık. Eğer biraz bilgi verebilirsen sevinirim”

Pencereden dışarı bir göz attım. Kar, henüz lapa lapa yağmaya başlamamıştı. Biraz laflayabilirdik.

“Öncelikle, şirketinin finansal  tablolarını ayarlamamız gerekir” dedim.

“Nasıl yani” dedi. “Tablolarını her yıl sen hazırlıyorsun. Bildiğim kadarıyla yanlış birşey  yok, durumu iyi. 
Neyini ayarlamam gerekiyor ki?”

TelVErgi
Jerry Copuroğlu, TEP, CGA
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“O  anlamda söylemedim” dedim. “Gayet tabi iyi ancak, birtakım düzenlemeler yapmamız gerekecek” 
Hemen ardından bu gibi durumlarda akla gözönünde bulundurulacak, aşağıda listeleyeceğim konuları 
özetlemeye başladım.

Şirket bünyesinde alıcıya devri yapılması düşünülmeyen taşınır veya taşınmazların, Şirketin her mali yıl 
sonunda belirlediği calışanlara ikramiye ödeme durumu varsa, bu ikramiyelerin şirket defterlerinde 
açıkca belirtilmesi böylelikle de, alıcıların bilançoları inceleme durumunda, gerçek maliyetleri doğru 
olarak görebilmeleri olanağı sunulması.

Şirket, sermaye sahiplerinin varsa şirkete olan borçlarının ödenmesi, böylelikle şirket borçlarının 
azaltılarak, hisselerin değerinin yükseltilmesi.

Şirket bünyesinde çalışan ve uzun süreler şirketin değerine katkıda bulunan elemanların kontratlarının 
gözden geçirilip yenilenmesi.

Eğer yapılmamışsa, şirket yıllık bilançosunun itibarının arttırılması açısından, akademik kariyer sahibi 
bir uzmana hazırlattırılması.

İdari personelin gözden geçirilerek, kadronun kuvvetlendirilmesi böylelikle devralan kişilerin işi öğrenme 
sürelerinin en aza indirilmesi.

Projelerin tamamlanması, siparişlerin alınması ve satışlarda uygulanan prosedürlerin bir el kitabı haline 
getirilerek alıcıya devir anında verilmesi, böylelikle  işlerin aksatılmadan devam etmesini sağlayarak, 
hem müşterilerin hem de alıcıların mağdur kalmasının önlenmesi.

Şirket avukatlarıyla görüşülerek,şirket karar defterinin güncellenmesi.

Şirketin yapması gereken tüm vergi veya resmi evraklarının güncel hale getirilmesi.

Elde olmayan nedenlerden dolayı, ilerde açılabilecek bir tazminat davasında yararlı olması açısından 
“Hatalar ve Unutmalar Sigortası” satın alınması.

Şirket ortaklarının ve idari personelinin şirketin sahibi olması durumunda bu araçların veya ödenen bazı 
üyelik giderlerinin kendilerine devredilerek, bu kişilere bu giderlerin, aylık harcırah yoluyla ödenmesi. Bu 
yöntemle şirket hisselerinin değeri arttırılacaktır.

Şirket hisselerinin yeniden yapılandırılarak, vergi kanununda belirtilen $750,000 muafiyetin harekete 
geçirilmesi. 

“Bu kadar detayların olduğunu hic düşünmemiştim” dedi telefonun ucundaki ses. “Bana kalsa, 25 yıldır 
çalışan bir şirketim var. İşte bankaya yatan para bu, satış faturalarım da burada der, müşterinin bazı 
şeyleri anlamasını isterdim.”

“Unutma ki müşteri önce malın ambalajına bakar, sonra dükkana girer” dedim. “Eğer malını iyi 
ambalajlarsan, ona göre de satışını yapacağın pazar da ona göre geniş olur. Benden sana öneri, gerisi 
sana kalmış” dedim.”Eğer gelecek hafta içi bir gün biraz zamanın varsa, bir öğle yemeğinde bunları 
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görüşürüz, ama şimdi izin verirsen çıkmak istiyorum, kar yağışı bir hayli arttı. Daha fazla bastırmadan 
eve gideyim.”

“Özür dilerim” dedi “Çok tuttum seni”

“Önemli değil” dedim “Uzun zamandır konuşmamıştık”

Telefonu kapattım ve yolda karşıma başka bir engel çıkmaması için dua ederek, işyerimden çıktım. 
Trafik o kadar da kötü değildi. Eve varmam çok uzun sürmedi. Ancak eve vardığımda, kar şiddetini bir 
hayli arttırmıştı.

Ertesi sabah komşuların kapı önlerinde yaptıkları hummalı çalışmanın çevrede uyandırdığı sesler 
duyulmaya başlamıştı. Herkes kapısının önünü temizleyip bir an önce işe gitmek için acele ediyordu.

Ben de bir an önce hazırlanıp, şapka ve eldivenlerimi takıp artık çoğumuzun kış günlerinde, olağan 
hale gelen çalışmasına başlamak için kapı önüne doğru yönlendim. Bir diğer yandan da acaba ben de 
emekli olmayı düşünüp daha sıcak bir yere mi gitsem diye düşünüyordum.

Antalya kıyılarında yaşama fikri sanki birden daha bir cazip hale gelmeye başlamıştı o sabah.

       Hepinize bol kazançlı ve 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 yazısınin tamamı özel izin 
alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısının bir bölümü, alıntılanan köşe yazısına 
aktif link verilerek kullanılabilir. 
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                                           ITU-Mezunlar Derneği – Kanada
                                                          Tanıtım Yazısı
 
Derneğiniz hangi tarihte, nasil kuruldu? Kuruluş gerekçeleri ve hedefleri nelerdir?

 
Öncelikle 10.yılımızı kutladığımız şu günlerde ITU Mezunlar Derneği- Kanada (ITU-AAC) olarak bizlere 
bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ederiz.
 
Derneğimiz aslında kuruluş öncesinde uzunca bir süre, sosyal paylaşım ağı olarak faaliyet göstermiştir. 
1980ʼli yıllardan itibaren başta Nafiz Yücel ağabeyimiz olmak üzere, ITÜʼlü mühendis arkadaşlar hem 
öğrencilik dönemlerindeki günleri anımsamak, hem de yabancı bir ülkede deneyimleri ve zorlukları 
paylaşmak amacıyla aralıklı olarak biraraya gelmeye ve çeşitli sosyal organizasyonlar yapmaya 
başlamışlar. 2000 senesine gelindiğinde de bu oluşum, Kanadaʼda federal düzeyde faaliyet gösteren 
bir tüzel kişiliğee dönüşerek derneğimiz kurulmuş. Burada yeri geldiğine göre şimdiye kadar 
derneğimize ve bu oluşuma destek veren herkese teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı bir kez daha ifade 
edelim.
 
Derneğimizin kuruluş gerekçelerini ve amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
a-      Üyelerimiz arasında bilimsel, profesyonel, ekonomik ve sosyal ilişkileri teşvik etmek,
b-      İTÜ ve kendi üyelerimiz arasındaki ilişkileri koordine ve teşvik etmek,
c-      Derneğimiz ile benzer hedefleri bulunan diğer organizasyonlar ve gruplarla olan iletişim ve bilgi 
transferini teşvik etmek,
d-     İTÜ mezunlarının Kanadaʼdaki temsiliyetini sağlamak.
e-      Derneğimizin şu andaki ve gelecekteki aktiviteleri ile ilgili olarak üyelerimizin görüşlerini ifade 
edebileceği bir platform oluşturmak,
f-       Yukarıda saydığımız hedefleri gerçekleştirmek amacıyla sempozyumlar, seminerler, teknik 
konferanslar, teknik geziler ve diğer aktiviteleri organize etmek.   
 
Derneğimizin öncelikli hedefi, İTÜ mezunları olarak, hem Türk toplumunun hem de Türk mühendis ve 
teknik insanlarının Kanadaʼdaki varlığını pekiştirmek ve diğer topluluklar önünde en iyi şekilde temsil 
edilmesini sağlamak olarak ifade edebiliriz.  
 
Bugüne kadar yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?
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Bizim yönetim kurulumuz ilk olarak 12 Nisan 2008 yılında görevi teslim almıştır. Bizden önce görev ve 
sorumluluk alıp yerine getiren yönetim kurulundaki büyüklerimizi arkadaşlarımızı, emeklerinden ve 
katkılarından dolayı kutlamak isteriz.
 
7 Mart 2010 tarihinde yaptığımız genel kurulda da, eski ekip birkaç arkadaşımızın aramıza taze kan 
olarak katılması ile yoluna devam etmektedir.
 
Çalışmalarımızı üç ana başlıkta değerlendirip, planlıyoruz. Bunları; üyelerimizi ve toplumumuzu bir 
araya getiren sosyal faaliyet ve organizasyonlar, mesleki anlamda konumuza giren teknik faaliyetler ve 
toplumumuzu ilgilendiren faaliyetler olarak sıralayabiliriz.
 
Son dönemlerde organize ettiğimiz veya katkıda bulunduğumuz aktivitelerden bazılarını belirtmek 
gerekirse:
 
Teknik Seminerler: Etkili İş Arama Teknikleri Semineri, PEO (Professional Engineers Ontario) Tanıtım 
Semineri, Temel Bilgisayar Kullanımı Kursu, vs.
 
Toplumsal Aktiviteler: 23 Nisan Uluslararası Çocuk Günü kutlamaları, 29 Ekim Bayrak Çekme Tören ve 
Etkinlikleri,  10 Kasım Atatürkʼü Anma Günü, vs.
 
Sosyal Aktiviteler: Geleneksel Pide Günü, Toronto Yat Klübü Barbeküsü, yemekli toplantılar sayılabilir.
 
 
Derneğimizin şu anki Yönetimi kimlerden oluşuyor, görev dağılımı nasıl?
 
2 sene için seçilen yönetim kurulumuz asil olarak yedi kişiden oluşmaktadır:
 
Başkan                                                Ahmet Gökgöz
Başkan Yardımcısı                              Mustafa Özkan
Sekreter                                               Meral Altınada
Sayman                                               Kemal Türkben
YK Üyesi (İletişim/Web)                    Erkan Beydemir
YK Üyesi (Aktiviteler)                       Sevil Yalçın
YK Üyesi (Üyelik Geliştirme)            Ahmet Beğen
 
Ancak, yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımız dışında da, tüm üyelerimizin istek ve insiyatifleri ile 
dernek amaçlarına hizmet edecek önerilerine ve katkılarına da açığız.

Derneğinize kişisel olarak üye olunabiliyor mu, üyelik koşulları nelerdir?
 
Derneğimize İTÜ mezun ve mensubu olanlar üye olabilir. Bunun için arkadaşlarımızdan temin 
edilebilecek veya web sitemiz www.itu.ca adresinde yer alan Üyelik Başvuru Formu doldurulup bize geri 
yollandığında, ilk yönetim kurulu toplantımızda değerlendirilmeye alınarak proses uygulanır. Sembolik 
olarak yıllık $20ʼlık bir aidatımız vardır.
 

http://www.itu.ca/
http://www.itu.ca/
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Aktivitelerimiz tüm Kanada-Türk toplumuna açıktır. Güncel bilgiler ve gelecek aktiviteler web sitemizden 
takip edilebildiği gibi itumdk@yahoogroups.com adresli iletişim grubuna üye olarak da izlenebilir.
 
Bu arada belirtmemiz gereken bir başka husus da, Kanadaʼda faaliyet gösteren tek Türk Üniversite 
Derneği (tüzel kişilik) olduğumuz için, özellikle diğer üniversitelerden mezun olmuş  mühendis ve teknik 
insanlarımızı da forum ve bilgi paylaşım platformu olarak kullandığımız itumdk@yahoogroups.com 
grubuna dahil edebiliyoruz. Bu anlamda, mesleki olarak ve vatandaş olarak bilginin paylaştıkça 
arttığına ve güçbirliği ve dayanışmanın gerekliliğine gönülden inanıyoruz.
 
 
Önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığınız etkinlikler ve çalışmalar hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

 
Yönetim Kurulu olarak amacımız derneğimizi teslim aldığımız noktadan daha yukarıya taşıyarak bir 
sonraki yönetime teslim etmektir. Bu amaç doğrultusunda önümüzdeki dönemde de yine teknik 
seminerler, sosyal aktiviteler düzenlemeyi planlıyoruz. Her zaman olduğu gibi Türk toplumunu 
ilgilendiren bayram, kutlama vb. organizayonlarda, diğer toplum örgütlerimizle hem lojistik hem de 
teknik destek vererek işbirliklerini ve takım çalışmalarını geliştirmek arzusundayız.
 
10. senemizde Ottavaʼda bir arkadaşımızı şehir/bölge temsilcisi olarak atadık. 2011 senesi içinde de 
diğer eyalet ve şehirlerde temsilci sayımızı artırma hedefimiz bulunmaktadır.
 
Bize ulaşmak isteyenler için iletişim bilgilerimizi tekrardan belirtmek isteriz:
 
Istanbul Technical University Alumni Association - Canada
P.O. Box 925, Station F, Toronto, Ontario M4Y 2N9, Canada
 
itu@itu.ca e-mail adresi veya www.itu.ca websitesi kullanılabilir.
Son olarak, özellikle belirtmek istediğim bir konu; son yıllarda hem niceliksel hem de niteliksel olarak 
Kanadaʼda ki Türk toplumumuzun varlığı/etkinliği hızla artmasına paralel olarak derneklerimizin ürettiği 
faaliyetlerin sayısı ve çeşitliliği ve etki alanları da artmaktadır. Ancak bunun için Atatürk ve 
Cumhuriyetʼimizin değerlerine bağlı tüm vatandaşlarımızın sivil toplum örgütlerimize katılım ve 
katkılarının önemi çok büyüktür. Dolayısıyla sağduyulu ve donanımlı tüm vatandaşlarımızın katkı ve 
birikimlerini uygun buldukları dernek ve oluşumlardan esirgememelerini diliyorum.
 
Tekrardan bize kendimizi tanıtma fırsatını verdiğiniz için teşekkür eder, üyesi bulunmaktan onur 
duyduğum “Turkish Society of Canada” derneğimizin tüm üyelerine de 2011 yılı için huzurlu, sağlıklı, 
mutlu ve verimli günler dilerim.
 
Ahmet Gökgöz
ITU-AAC
www.itu.ca

mailto:itumdk@yahoogroups.com
mailto:itumdk@yahoogroups.com
mailto:itumdk@yahoogroups.com
mailto:itumdk@yahoogroups.com
mailto:itu@itu.ca
mailto:itu@itu.ca
http://www.itu.ca/
http://www.itu.ca/
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TURKISH SOCIETY OF CANADA           TELVE VOLUME: 4 ISSUE 30     FEBRUARY-MARCH  2011

                                                                                                                                                                  14



TURKISH SOCIETY OF CANADA           TELVE VOLUME: 4 ISSUE 30     FEBRUARY-MARCH  2011

                                                                                                                                                                  15

ASUMAN'CA LEZZETLER www.arnavutcigeri.blogspot.com

Sevgili Telve okuyucuları,
 Bu ayki sayımıza yapımı çok kolay, çok lezzetli ve önce göze hitap eden 
bir börek var.
Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun...

Sevgiler,
Asuman Dinçer
 

Malzemeler:  (16 adet börek için)
• 4 adet Türk yufkası
• 1 su bardağı süt
• 1/2 su bardağı sıvı yağ
• 1/3 su bardağı soda (carbnated water)
• 250 gr beyaz peynir (ben 3-4 yemek kaşığı dolusu tuzsuz lor peyniri de ekledim, hem kıvamı güzel oldu 

hem de beyaz peynirin tuzunu azalttı)
• Maydanoz
• 1 yumurta sarısı ( beyazını peynire ekledim)
• Pul biber
• 1 orta boy domates (ince elma dilimi şeklinde kesilmiş)
• 1-2 adet çarliston ya da sivri biber (ince uzun kesilmiş)
• Çörek otu, susam 

Hazırlanışı:

• Önce bir kapta, 1 su bardağı süt, 1/2 su bardağı sıvıyağ ve 1/3 su bardağı sodayı iyice çırpın.
• Ayrı bir kapta beyaz peynir, kullanıyorsanız lor peyniri, maydanoz, pul biber ve 1 yumurtanın beyazını 

karıştırın.
• Yufkalardan bir adedini tezgaha serip, üzerine sıvı yağ ve süt karışımını fırça ile sürün, İkinci yufkayı 

üzerine serip onu da ıslatın ve 8 eşit parçaya bölün.
• Peynir ve maydanoz karışımını, kestiğiniz üçgen parçaların geniş kısımlarına koyarak gevşek sigara böreği 

şeklinde sarın.
• Diğer iki yufkayı da aynı şekilde sardıktan sonra, kalan süt ve yağ karışımını böreklerin üzerine sürün. 

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.
• Üzerlerine yumurta sarısını da sürdükten sonra, bıçakla orta kısımlarını keserek (en alttaki yufkayı 

kesmemeye dikkat edin, pişerken alttan peynirler akmasın) ince dilimlenmiş domates ve biberleri 
yerleştirip çörek otu ve susam serpin.

• Önceden ısıttığımız 180C-350F  fırında, altı ve üstü kızarana kadar pişirin.

http://www.arnavutcigeri.blogspot.com/
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Turkish Society of Canada “Membership Application Form “

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

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

http://www.turkishcanada.org/
http://www.turkishcanada.org/
mailto:info@turkishcanada.org
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      Sharing through the TELVE             

Turkish Society of Canada is a not-for-profit organization that aims to promote 
and participate in mainstream cultural, civic and social activities in visual arts, 
performing arts, literacy, music and culinary arts with unique activities.
The Turkish Society of Canada takes an innovative, grassroots approach to 
socio-economic development of the community that encourages new comers to 
socialize and integrate to the daily life. It supports community-based initiatives, 
collaboration with like-minded organizations and groups in four strategic areas:
1. Business and Community Development;
2. Skills Development;
3. Attracting and retaining youth;
4. Improving access and usage of the community resources.

Thank you for your support. Latest member count is 238! 

Calendar of Events

April 26th: Childrensʼ Day Celebration at the Sick Kids Hospital
July 1st: Canada Day Picnic

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