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Editörden: Başarı Çıtasını Yükseltmek

 
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 sayımızın ana konusu, Türk Mutfak kültürünü özellikle yabancılara tanıtmak 
amacıyla düzenlediğimiz: 
Turquoise: The Colourful Mosaic of Turkish Culture and Cuisine” etkinliğimiz:
Aylar süren hazırlıklar ve Yönetim Kurulumuzun yanısıra, isimlerini tek tek 
sayamayacağımız kadar çok sayıda gönüllü insanın çalışmalarıyla gerçekleşen ve 
gurur duyduğumuz bu organizasyonun, bundan sonraki etkinliklerimiz için yeni ve daha 
yüksek bir kalite çıtası oluşturduğuna ve Kanada-Türk toplumunun diğer kuruluşları için 
de motive edici bir örnek olacağına inanıyoruz.

Derneğimizin, artık gelenekselleşen, 23 Nisan, Sick Kids Hastanesiʼndeki kilim dokuma 
etkinliği ile ilgili izlenimleri Rüçhan Akkök ve Tuba Postacı, hem düzenleyici, hem de 
anne olarak kaleme aldılar.

Hamiltonʼdaki Türk derneklerinin düzenlediği, Akdeniz Akşamları temalı gecenin bu 
şehirdeki Kanada-Türk Toplumu etkinliklerinin artması için bir vesile olmasını diliyor ve 
bu organizasyondan dolayı kendilerini kutluyoruz.
 

Her ay yeni lezzet tarifleriyle karşınızda olan Asuman Dinçerʼin, Turkish Cuisine 
etkinliğinin de kahramanlarından biri olduğunu belki de tahmin etmişsinizdir.

Bu sayı ile aynı zamanda editör olarak Telveʼye ve sizlere veda ediyorum. Telveʼnin 
sorumluluğunu üstlendiğim son bir buçuk yıllık süre içinde; derneğimizin etkinliklerini 
yansıtan bir bülten olmanın yanısıra keyifle okunacak bir içerik yaratmaya çalıştım. Bu 
konuda destek veren tüm arkadaşlarıma ve elbette ki siz okuyucularımıza teşekkür 
eder, kusurlarımı mazur görmenizi dilerim. 
Turkish Society of Canadaʼnın yayın organına ve yeni editörümüz Esra Tokmakçıʼya 
bundan sonrası için de başarılar diliyor ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla 
selamlıyorum.

Varol Karslıoğlu-Editör
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From the Editor: About Turkish Cuisine

To our Readers in English,

In this issue we invite you into our pages in English with two articles:

Turkish Society of Canada successfully organized an event, probably first of its kind:
Turquoise: The Colourful Mosaic of Turkish Culture and Cuisine
Three panelists; Prof. Mustafa Koc from Ryerson University, Garry Hoyer from George 
Brown College and Sheilah Kaufman, food editor, critic and cookbook writer presented 
Turkish Cuisine as part of a rich and diversified imperial history. This theoretical session 
was followed by a real tasting adventure.
More than 200 guests, majority of which are non-Turks witnesses a culinary and 
cultural event worth remembering for years to come.
You can read two interviews in English conducted with Sheilah Kaufman and Garry 
Hoyer.

With this issue of Telve I also say ʻGood byeʼ as editor to our dear readers and wish all 
the best to Telve and Esra Tokmakci as the new editor. I hope you will continue to enjoy 
our e-zine.
On this occasion, I express my gratitudes to my friends in TSC and to our readers for 
all their support and feedback.

On behalf of the Board of Directors of the Turkish Soicety of Canada, we wish you a 
wonderful summer.

Sincerely Yours,

Varol Karslioglu-Editor
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TURQUOISE TURKISH CUISINE: 
TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN RENKLERİ

Varol Karslıoğlu

“Turquoise: The Colourful Mosaic of Turkish Culture and Cuisine” ile Turkish Society of Canada 
olarak tarihi bir organizasyona imza attığımıza inanıyoruz.  

Turkish Society  of Canada olarak düzenlediğimiz ve Türk Mutfak kültürünü tanıtmayı hedefleyen 
"Turquoise: The Colourful Mosaic of Turkish Culture and Cuisine" panel ve tadım programını; 2 
Nisan Cumartesi günü Toronto'daki Kanada-Japon Kültür Merkezi'nde büyük bir başarıyla 
gerçekleştirdik.

Ağırlığı yabancı konuklardan oluşan 200ʼü aşkın kişinin katıldığı etkinliğin ilk bölümünde, Ryerson 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü profesörlerinden Mustafa Koç'un yönettiği ve Sheilah Kaufman ve 
Gary Hoyer'in konuşmacı olarak katıldığı panelde Mustafa Koç; "Kültürel Çeşitlilik, Devamlılık ve Türk 
Mutfağındaki Değişim" konusunu işledi. Ünlü bir yemek kitabı yazarı, mutfak eğitmeni ve yemek editörü 
olan ve 40 yıldır bu alanda çalışan Sheilah Kaufman ise "Türk Mutfağının Sırlarını Açıklamak" konulu 
sunumu yaptı. George Brown Koleji hocalarından, aynı zamanda mutfak şefi, ve yemek servis 
sektöründe 40 yılı aşkın deneyime sahip girişimci Gary  Hoyer ise; "Türk Yerel Lezzetleri: Halk 
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Mutfaklarının Çeşitliliği" konusunu işledi. Panelistler, slaytlar ve videolar eşliğinde Türk mutfağının 
tarihçesini, çevresindeki kültürlerle olan etkileşimini keyifle izlenen akıcı bir üslupla anlattılar ve soruları 
cevaplandırdılar. Türk mutfağını yakından takip eden ve bu sunum için Amerika Birleşik Devletleri'nden 
gelen Sheilah Kaufman, programın sonunda, son kitabı olan ve Nur İlkin'le birlikte yazdığı; "The Turkish 
Cookbook: Regional Recipes & Stories" adlı eserini de imzaladı.

Panel devam ederken, şef Salih Akar ve Hülya Sayın yönetimindeki bir gönüllüler ordusu mutfaktaki 
yoğun bir çalışmayla konuklar için tatlıdan tuzluya Türk mutfağının renklerini yansıtan birbirinden 
lezzetli çeşitlerden oluşan zengin bir mönüyü önce görsel bir şov, sonra da bir damak şöleni olarak 
konukların beğenisine sundu. Zevkle izlenen ve görsel ögelerle zenginleştirilmiş  bilgilendirici panelin 
sonunda Türk yemeklerini tatmak için yüksek motivasyona sahip konukların bir bölümü gerçek Türk 
lezzetleriyle ilk kez tanıştıkları bu tadım programından çok memnun kaldılar.

Toplantıya,Toronto Başkonsolosumuz Sayın Levent Bilgen ve ailesi, Toronto Star ve Toronto Sun 
gazetesinden yemek yazarları, Ontario Eyelet Parlamentosu üyelerinden Bob Delaney, üç okul 
mütevelli heyeti üyesi ve Turkish Society of Canada'nın üyeleri katıldılar.

Kanada Türk Toplumu olarak kendi içimizdeki bir etkinliğin çok ötesinde, Türk Toplumuʼnu ve kültürünü 
Kanadaʼya ve Kanadaʼda temsil edilen tüm kültürlere tanıtmak yolunda bu organizasyonun bir dönüm 
noktası olacağına inanıyoruz. 

Fikirsel oluşumundan itibaren hazırlıkları aylar süren ve Yönetim Kurulumuzun yanısıra, Turkish Society 
of Canada üyesi olan ya da olmayan onlarca gönüllünün fedakarca çalışmalarıyla başarıya ulaşan bu 
etkinliğe katkıda bulunan üyelerimiz, ana sponsor Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı 
(Citizenship and Immigration Canada),diğer sponsor kuruluşlar, Şefimiz Salih Akar ve Yardımcı Şefimiz 
Hülya Sayın ve tüm gönüllülerimize bir kez daha gönül dolusu teşekkürlerimizi iletiyoruz.

İleriki sayfalarda, sizi görsel izlenimlerimiz ile başbaşa bırakıyor ve panelistlerimiz Mustafa Koç, Sheilah 
Kaufman ve Gary Hoyer ile yaptığımız söyleşileri okumaya davet ediyorum.
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Panelistlerimiz: Garry Hoyer, Mustafa Koç ve Sheilah Kaufman

Toronto Başkonsolosumuz Sayın Levent Bilgen, kapanış konuşmasında 
Turkish Society of Canada’ya tebriklerini iletti.
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Konukların, Türk mutfağının lezzetlerini panel vasıtasıyla ve teorik olarak 
tanımalarından sonra bu lezzetlerle bizzat tanışmalarından daha doğal ve 
güzel ne olabilir ki?
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Şeflerimiz Salih Akar ve Hülya Sayın, bu organizasyonun başarısı 
için mutfakta stres dolu saatler yaşadılar

Genç ve enerji dolu gönüllü gençlerimizin katkıları olmaksızın 
başarıya ulaşmak kuşkusuz epeyce zorlaşırdı
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Toronto Başkonsolosumuz Sayın 
Levent Bilgen ve Muavin Konsolos 
Sayın Can Yoldaş da, Turquoise 
Turkish Cuisine etkinliğine katıldılar

Şefimiz Salih Akar, günler ve geceler 
süren yoğun ve yıpratıcı bir hazırlık 
sürecinden sonra bu projeyi alnının 
akıyla tamamlamasının gururlu 
sevincini yaşadı
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Turquoise Turkish Cuisine 
Söyleşi: Mustafa Koç 

Varol Karslıoğlu
Türk Mutfak Kültürü etkinliğimizin panelini yöneten, Ryerson Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümü Sayın Profesör Mustafa Koç ile mutfağımız, kültürümüz 
ve kimliğimiz üzerine kısa bir söyleşi yaptık.

VK: Katıldığınız ve paneli 
yönettiğiniz için öncelikle size 
t e ş e k k ü r e d e r i z . G e n e l 
izlenimleriniz nedir? Nasıl bir 
organizasyon oldu? Artıları ile 
eksi ler i i le bu konudaki 
görüşlerinizi bizimle  paylaşır 
mısınız?
MK: Ben artılarını gördüm.
 
VK: Tabi bizim de biraz objektif 
olmamız da zor belki.
MK: Gönüllülerin yardımı ile bu iş 
yapıldığı zaman olanaklar sınırlı, 
insanların zamanları sınırlı, 
kaynaklar sınırlı oluyor. Bu işi bir 
catering firması ya da bu tip 
organizasyonlar ı daha s ık 

yapmış kuruluşlar düzenlese 
stres azalıyor ama malıyet 
artıyor. Gönüllülerle birşey 
yapılıyorsa birtakım zorlukları 
baştan kabul etmemiz gerekiyor. 
Bence, bu koşullar altında, çok 
güzel bir organizasyon yapıldı.
 
VK: Anlıyorum.
MK: Önemli olan şey  de burada 
Türk kültürünü pozitif yanları ile 
gösterebilmek.. Bu yaklaşım 
defansif lobiciliğe göre çok daha 
etkin oluyor diye düşünüyorum.
 
VK: Evet güzel bir tanımlama.
M K : P o z i t i fl e r i , k e n d i 
güzelliklerimizi, zenginliklerimizi 

yansıtmak çok daha olumlu 
birşey. Ve bu zenginliklerin Orta 
Doğu ʼdan Balkanlara kadar 
birçok farkl ı kültür ler le de 
pay laş t ığ ım ız b i r o r t ak l ı k 
olduğunu gösterebilmek de 
vurgulanması gereken önemli bir 
n o k t a . Ç o k k ü l t ü r l ü l üğü n 
K a n a d a ʼ y a h a s b i r ş e y 
o l m a d ı ğ ı n ı , t a r i h i m i z d e n 
örnekler le gösterd iğ imizde 
şaşırıp kalıyor insanlar.
 
V K : B u o r g a n i z a s y o n u 
ö n ü m ü z d e k i y ı l l a r d a d a 
mesela önümüzdeki yıllarda 
da tekrarlamak iyi bir fikir 
olabilir mi sizce?
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MK: Kültürel temaları işleyen, 
f a r k l ı k e n t l e r d e 
düzenlenebi lecek sergi ve 
f o r u m l a r , t o p l u m u m u z ı n 
Kanadaʼya getirdiği tarihsel ve 
kültürel zenginlikleri yansıtmaya 
katkıda bulunur. Nasreddin 
Hoca, Yunus Emre, Mimar 
Sinan, Nazım Hikmet g ib i  
tanıtabileceğimiz   pek çok 
değerlerimiz var.
 
VK: Yani bunu ar t ık b i r 
yemekle kısıtlamayıp bir kültür 
tanıtımına çevirmek gerekir 
diyorsunuz.
M K : T u r k i s h S o c i e t y o f 
Canada ʼnın bugüne kadar 
düzen led iğ i top lan t ı la rdan 
edindiğim intiba, Kanadaʼda 
y a ş a y a n i n s a n l a r ı m ı z ı n 
gereksinimlerine cevap verecek, 
yaşayan bir kültür olarak Kanada 
t o p l u m u n a k a t k ı l a r ı m ı z ı 
gösterecek panel ve sergiler çok 
etkili oluyor.
VK: Bir de tabi bu ülkenin 
tarihi henüz çok genç ve 
oluşuyor. Yani bu şekilde 
Kanadaʼnın tarihine de karınca 
k a r a r ı n c a b i r k a t k ı d a 
bulunabiliyoruz. 
MK: Tabi.

VK: Turkish Cuisineʼe dönecek 
olursak, siz tabi pek çok 
yabancı i le temas ettiniz 
spes ifik o larak a ld ığ ın ız  
iz lenimlerle i lgi l i olarak, 
“Beğendik” yorumları dışında 
aklınızda kalan, özell ikle  
p a y l a şm a k i s t e d i ğ i n i z 
birşeyler var mı?
MK: Panele gelen yabancıların 
çoğu merak ederek gelmişlerdi. 
Toplantının ardından Türkiyeʼyi 

görmek isteyen bir hayli nsan 
olduğu kanısındayım.
 

VK: Çok güzel yani Türkiyeʼnin 
böyle direkt  uçuşlarla da 
gündeme geldiği ve,  şimdi 
Airtransat da direkt  uçuşlara 
başlıyor, biraz daha böyle 
radar ekranında belirdiği bir 
dönemde zamanlaması da fena 
olmadı sanırım.
MK: Çok çok güzel oldu. Bu tür 
organizasyonlar bizi en güzel 
yanlarımızla tanıtıyorlar. Bunların 
katkıları turizme olduğu kadar 
K a n a d a ʼd a h i z m e t v e r e n 
firmalarımıza da kendilerini 
gösterme şansı tanıyor. Onların 
güzel hizmetleri ise hepimiz için 
yüzakı oluyor.
 
VK: Güzel tabi bunları duymak. 
Şimdi bir de Türk Mutfağı ile 
ilgili olarak bir iki konuya 
değinebilirsiniz. Genel bir kanı 
d ü n y a d a y a d a b e n i m 
konuştuğum çevrelerde, ki 
burada subjektif de olabilirim, 
mutfağımız yani kendi kimliği 
i le pek faz la tanınmıyor 
maalesef. Siz bu konuda ne 
diyorsunuz? Acaba biz mi 
yanlış düşünüyoruz yoksa 
gerçekten böyle bir eksiklik 
var mı? işte hep verilen bir 
örnektir Toronto gibi çok 
kültürlü bir metropolde tam 
anlamı ile  bizim mutfağımızı 

yansıtacak ciddi ve devamlılık 
gösteren bir restoran var mı? 
Buna evet demek zor herhalde.
MK: Zor. Kanadaʼda nisbeten 
yeni ve nüfus olarak sınırlı bir 
topluluğuz. Bu nüfus kendisine 
hizmet verecek farklı sayıda 
kuruluşları destekleyecek kadar 
güçlü değil henüz. Zamanla 
b u n u n d a o l a c a ğ ı n ı 
söyleyebiliriz. Londra ve New 
York ʼdak i Türk lokanta lar ı 
başarmış bunu. Umuyorum bu 
b a şa r ı l a r ı To r o n t o ʼd a d a 
göreceğiz.
 
VK: Hocam, bu konuy la 
bağlantılı olarak, çok kısa süre 
önce maalesef kaybettiğimiz, 
Arman Kırım gibi Türk Mutfağı 
üzerinde çalışanların dile 
getirdiği bazı hususlar vardı: 
M u t f a ğ ı m ı z ı y e n i d e n 
yorumlamalıyız, reforma tabi 
tutmalıyız şeklinde, aslında 
içinin doldurulması gereken 
g ö r ü ş l e r v a r . S i z i n d e 
akademik kimliğinizin dışında 
bu işlere yakın olduğunuzu bu 
k o n u l a r l a i l g i l e n d iğ i n i z i 
b i l iyoruz. S iz bu reform 
k o n u s u n u n a s ı l 
görüyorsunuz? Gerçekten 
böyle  bir reform yenilenme ya 
da kendimizi batıya daha çok 
beğendirme gibi bir kaygımız 
o l m a l ı m ı , n e 
düşünüyorsunuz?
MK: Türk Mutfağının en büyük 
özelliği bir kalıba uymayışı. Türk 
Mut fağ ın ın köken inde çok 
ulusluluk, çeşitlilik, gündelik ve 
taze olanın değerlendirilmesi 
ya t ı yo r. Dünya mut fak la r ı 
uzmanlarının   tanımladığı dört 
beş temel mutfaktan biri Türk 
Mutfağı. Yüzyıllardır sürekli 
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değişmiş. kendini yenilemiş bir mutfak. Ama çoklukla ev  mutfağı olagelmiş. Yeni kuşak şeflerimiz. 
yemek yazarlarımız ve müteşebbislerimiz çıkıyor, yeni lezzetler, yeni uyarlamalar yapıyorlar. Tarihsel 
ögeleri, bölgesel zenginlikleri, günün ve pazarların talebine en güzel şekilde uygulayanlar yeni Anadolu 
sentezinde önemli rol oynayacaklar. Çiyaʼnın Musa Dağdevirenʼinden, Cambridge   Massachussettsʼde 
Oleanaʼnın şefi Anna Sortunʼa kadar, yerli ve yabancı pek çok kişinin bu yeni sentezde katkıları oluyor. 
Tabi, anne ve babaların çocuklarını doktor ya da mühendis olmak yerine şef olmaya yönlendireceği 
günleri görene kadar Arman Kırımʼin hayal ettiği dönüşümü, pek bekleyemeyiz.
 
VK: Aslında işin bu yönü de panelde güzel vurgulandı. Yani “biz işte herşeyi kendimiz 
oluşturduk,” “bu kültür tamamen bize aittir” yerine ne  kadar çok kültürle etkileşim içinde 
olduğumuz özellikle vurgulandı.
MK: Kültürel zenginlik bizim güzelliğimiz. Malesef, zaman zaman kültürel zenginliğimizden 
çeşitliliğimizden rahatsızlık duyar gibi olsak da çoğumuz tek-tip olmadığımızın bilincindeyiz. Müzikten-
mutfağa kültürel özelliklerimize baktığımızda Türklüğün etnik bir kimlikten öte, paylaşılan bir medeniyet 
olduğunu görüyoruz: Türk, Kürt, Arap, Yahudi, Ermeni, Rum, Laz, Çerkez, Arnavut, Boşnak, Sünni, 
Alevi bir medeniyet harmanı olmuşuz. Bu güzelliklerimizi yansıtan, bizi kucaklayan, bizi tanımlayan 
birlikteliklere, toplantılara ihtiyacımız var. Farlılıklarımızı yadsımayan ama ortak yanlarımızın altını 
çizen, kısır kavgalar, dar grupçuluklardan uzak bir dostluk ortamına her zaman da çok gereksinimimiz  
var.
 
VK: Sayın Hocam, size hem Turkish Cuisine Projesiʼndeki değerli katkılarınız, hem de bu söyleşi 
için, Turkish Society of Canada adına teşekkür ediyorum. 
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Turquoise Turkish Cuisine 
Interview: with Sheilah Kaufman

Varol Karslıoğlu
Sheilah Kaufman, our panelist from the USA, is food critic and cookbook 
writer,  answered Telve’s questions about her adventure with food and the 
Turkish Cuisine.

VK: Hi Sheilah. Thanks for 
your wonderful contribution 
to the Turkish Cuisine and 
your presentation. We are glad 
to host you in Telve as our 
interview guest. Can you tell 
us a bit about yourself and 
yo u r a d v e n t u re w i t h t h e 
Turkish Cuisine?
SK: I was born a sugar addict and 
chocoholic. Unfortunately, I was 
born into the wrong fami l y 
because my mother ’s idea of 
sweets was a vanilla wafer or an 
un-iced sponge cake. And my idea 
of sweets was eating the icings and 
throw away the cake, So when I 
was 9 or 10, my mother taught me 
how to bake and then I was off 
and running making chocolate 

cake and chocolate chips and 
brownies and anything sweet. We 
had Greek ne ighbours so I 
wanted to learn how to make the 
sweets that they made.
V K : S o r r y f o r t h e 
interruption but where were 
you born and where did you 
grow up and how did this 
influence your eating habits 
and tastes?
SK: I was born in Washington D.C 
and raised there and there were a 
lot of people with different 
ethnicities there.   On their 
holidays they would make good 
food. So I go knocking on the 
doors and wanted some and later 
they would teach me their recipes.  
My first career was as a school 

teacher but all through college 
people would call me up and say 
"oh make me this I’ll pay you or 
make me that I’ll pay you."  It 
wasn’t a business, I probably lost 
money, but one year, a group of 
women said: "Oh look, instead of 
paying you to cook for us, we’ll pay 
you to teach us. " And this was 
1968-1969, when Julia Child was 
beginning to appear. I had taken 
French cooking lessons. So I 
taught a class that was called 
French Cuisine Plus. It was French 
wi th a l i t t l e b i t o f Ita l i an , 
Greek, Spanish, and Chinese. 
And the next thing I knew the 
board of educat ion and the 
recreation department calling and 
saying come and teach a cooking 

Sheilah Kaufman’s last work, the Turkish Cookbook: Regional Recipes and Stories. 
A co-production with Ms. Nur İlkin
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class. Next thing I knew I was a 
cooking teacher. Next thing I 
knew, I was self publishing a cook 
book. Next thing I knew, people 
wanted more cookbooks. I had a 
new career, I was working for 
some house wares manufacturers 
and I was teaching cooking in 
Alaska, Hawaii, and Mexico.
My mother would take me on 
cruises and a number of them 
stopped in İstanbul, Kuşadası and 
Ephesus.   I just fell in love. I 
have always been a history major 
and always loved the cultures of 
antiquities and I fell in love with 
Turkey. And then I met Mrs. Ilkin. 
She had a party and I ate until I 
could hardly walk and I knew this 
is what I wanted to do, I wanted 
to learn Turkish cuisine.
VK: This was when?  
SK: In the late 1990s. Around 1998 
we belong to these diplomatic 
organizations in Washington D.C.  
We both belong to the gourmet 
group. I had just finished writing a 
book called Sephardic Israeli 
Cuisine. I called my publisher and 
said would you like a Turkish 
Cook book. I’m friendly with Mrs. 
İlkin the Ambassador of Turkey’s 
wife. They said oh we would love a 
Turkish cook book. I said Nur, my 
publisher would like a Turkish 
cook book.
V K : W h i l e m e n t i o n i n g 
cookbooks, what do you think, 
what is the difference of your 
cookbook from others, or 
what makes your cookbooks 
unique from your perspective?
SK: I have a collection of Turkish 
cookbooks. Some of them are 
really written for a Turkish cook 
because they do not give good 
directions at all. You have to just 

know what you are supposed to be 
doing. Obviously, not being from 
Turkey, many people will pick this 
up and they will have trouble. 
Some are written by Turkish chefs 
but those aren’t the food that 
everybody eats at home. That’s the 
fusion food you get in a restaurant. 
That’s different. So there aren’t a 
lot of Turkish cookbooks in 
English that are out there first of 
all. Second of all, this book is on 
all seven regions of Turkey. What 
you eat in one region to the next 
and even from one village to 
another in one region is different. 
This covers the gamut of what you 
eat in each region of Turkey 
depending on the c l imate , 
geography and what's in season 
that is available. It has a lot of 
history and a lot of stories that go 
with it.
VK: I don’t know if I am very 
objective but the general 
perception is Turkish cuisine 
is much less known than it 
deserves worldwide.
S: I agree 100 per cent. I go 
around the country, lecturing on 
Turkish cuisine. For 3 years I have 
lectured on Turkish Cuisine and 
demonstrated Turkish Cooking at 
the Epcot Food and wine Festival 
at Disney. People find it really 
interesting. I don’t know why 
there is not more out there. I 
think because the big Turkish 
communities are in Boston, New 
York , Wa sh ington , For t 
Lauderdale, Texas, Los Angeles 
and Washington State. We wrote a 
book that wou ld appea l to 
everybody and everyone could get 
the ingred ients in the i r 
supermarket. They don’t have to 
worry about something weird of 
strange that they’ve never heard 

of. And they have pots and pans 
already. So that was the advantage 
also of our cookbook.
There was a beautiful cookbook 
with beautiful photographs. I 
bought a copy for Nur, and she did 
not completely like it because they 
took traditional recipes and they 
made fusion recipes out of it. She 
didn’t like that about the book. It 
wasn’t real authentic Turkish.
I consider myself like A one 
person crusade and trying to go 
around and educate people on the 
history of Turkish Cuisine and 
Turkey. And the other thing if its 
okay to talk about I 'm ver y 
interested in the history of the 
Jews in Turkey. I find that the 
Jewish community all over the 
country is very interested in that 
because they know l i t t le or 
nothing of the history. So I also 
lecture on that. But the average 
American,
Well,   invited a girlfriend to go 
to a Turkish restaurant with me 
last year. She said “I don’t like 
Turkish food." I said ”when did 
you ever have Turkish food?"  She 
said “I didn’t.”And I said "well 
then how do you not like it?” She 
said "it’s too spicy." I said "you had 
the wrong cuisine; you don’t know 
what you are talking about."
 I thought my gosh, if that’s what 
e ver ybody ’s a t t i tude i s , in 
addition people don’t even know 
where Turkey is. 
 
VK: While talking just about 
this book, can you give some 
more specific details about 
your writing experience? How 
l o n g d i d i t t a ke ? W h a t 
re s e a rc h d i d yo u n e e d to 
make?
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SK: I did a lot of research. I have 
1000 cookbooks at home and I 
s ta r ted co l l ec t ing Turk i sh 
cookbooks when I met Mrs. Ilkin. 
But it took us about three years 
because they were in Ankara and 
then they came to New York 
where he was the ambassador to 
the UN. So I would go to NY and 
she would come to Maryland, and 
then she went back in Ankara. She 
collected most of the recipes. A 
Few I got from Turkish friends. It 
was my job to edit the recipes and 
so the book is more or less on my 
voice doing the writing.
VK: While writing the book, 
did you test some of these 
recipes?
SK: people always ask that. It 
doesn’t work that way. You can’t 
just print a book. We have to test 
them. I had to test them many 
times and I had friends test them. 
I help people write their own 
cookbooks now.
VK: Do you have the time and 
the resources to test each 
recipe in the book? Do you 
share it with your trusted 
friends?
SK: You have to have the time and 
the resources to test each recipe a 
number of times to be sure people 
understand it and can reproduce it 
in their own kitchens.
I made the recipes,   Nur and I  
made them together. SHE already 
knew how to make them. I gave 
them to friends to try and make 
because Amer icans don’t 
necessarily KNOW HOW TO 
MAKE THESE RECIPES OR 
WHAT THEY TASTE LIKE.   
TURKS are familiar with THEIR 
RECIPES. I would make notes of 
their comments maybe it had too 

much salt and they wanted it 
spicier and that’s how in the end 
how you come up with a good 
book.
SK: I call up my neighbours and 
say: “Hey you want a plate of 
manti or chicken kebab? Come to 
the fence. I have a business with 
Paula Jacobson, and we edit 
cookbooks and help people write 
cookbooks.   We are editing a 
cookbook for a cook now, and she 
is a lovely Iraqi lady. We said have 
you had the recipes tested? Yes, 
she says: “I made them all my life.” 
I rep l ied : “That means you 
understand how to make them 
that does not mean someone else 
can make them. You have to have 
somebody else test the recipes, 
and see if they have any questions. 
Only then, will they be really 
tested.

VK: There are some critics 
about Turkish cuisine from 
within Turkey, people say that 
Turkish cuisine is required to 
rejuvenate itself, needs to 
reinvent itself. In some sense, 
Turkish cuisine is too much 
bound by its rules. We have to 
reinterpret many things to 
become renowned worldwide. 
Ho w d o yo u j u d g e s u c h 
interpretations? Is it justified?

SK: I was talking to people who 
said that they were going to 
Greece. I said why do you want to 
go to Greece? Why don’t you go to 
Turkey? There is so much more 
there because, ever ything in 
Greece is Greek.   But in Turkey, 
with all the ancient civilizations 
that contributed so much.  There 
is   more than just  Turkish. It’s 
just and experience. And the 
cuisine is moulded by so many 
cultural groups. From biblical 
times forward. That Turks thought 
th i s i s good so we shou ld 
incorporate it. I think that’s a 
wonderful thing. Why would you 
want to eat the same old same old 
all the time? There are so many 
variations of Turkish Cuisine 
within the country because of the 
regions and the climate and the 
geography. I think that’s what 
makes Turkish cuisine so much 
more special. I think Americans 
and other people don’t know 
about Turkish cuisine because 
nobody is telling them about it. 
There are no Turkish restaurants 
in many cities in America, lets say, 
or in other parts of the world.
 
VK: So a big concern. Maybe, 
excluding London and New 
York, its not easy to find a 
g o o d Tu r k i s h re s t a u r a n t 
which truly represents. Maybe 
it’s also the responsibilities of 
the families to convey this 
c u l t u ra l h e r i t a g e . I s e e a 
problem with that. What do 
you think about it?
SK: I can speak as an American 
about today’s modern kids, I went 
to give a wedding gift and I 
offered to buy the girl a food 
processor, a very expensive gift. 
She says I don’t want it. She says 
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what do I need it for? I said well 
aren’t you ever going to entertain? 
Do you want to have children, 
make cookies or bread with them? 
No, she says. I said well, what 
about to make things for dinner? 
She says we go out. So no interest 
whatsoever in being a homemaker. 
She finally had some children and 
she is thinking about making 
cookies for them, and with them. 
Now she i s ge t t ing a food 
processor. You know, it’s sad.  We 
don’t even sit down and eat 
together as a family.  Everyone is 
going in different directions and 
fami l i e s don’t ea t together 
anymore.
VK: How can we motivate our 
kids?
SK: I have a grandchild and my 
thing is when he comes to visit, we 
cook together because if you let 
children make food from different 
cultures, they will eat it. If you try 
and force it on them, they don’t 
want it because it’s not familiar. 
We make things together and I get 
a map and I say oh look, this 
comes from here and this comes 
from there. He is very bright so he 
understands.
VK: So you make it more 
entertaining?     
SK: Yes. And it’s healthier.
VK: Except the comments you 
want to add I have two more 
questions. First, of course 
nothing is perfect, how do you 
interpret today’s event from 
different views? Taste of food? 
Presentation? Audience? And 
what lessons should we draw 
if we want to repeat such and 
event?
SK: I think its wonderful first of 
all that your Canadian government 

sponsored this. Not the Turkish 
but the Canadian. Number two, 
that you actually had volunteers 
who actually came and did all of 
this hardwork. All of this cooking, 
everything that they are supposed 
to. I can’t tell you how many 
committees I have been on, they 
say they're going to do something 
and nobody does anything. In the 
end, it would’ve been easier if I 
did it all by myself. You should be 
thrilled that it was free to the 
public. So many people were able 
to come, and that is was free, 
Because there was no cost to 
them. This special day exposed 
people to Turkish people, Turkish 
culture, Turkish food, that’s what's 
so important.
V K : I t a l ke d t o a l o t o f 
different people during THE  
t a s t i n g s e s s i o n a n d a l l 
c o m m e n t s w e re h i g h l y 
positive and we are glad to 
hear that. Everything was well 
prepared.
SK: I learned a lot from the 
previous speakers. It was an 
excellent program.
VK: I have a last, very secret 
q u e s t i o n . W h a t i s yo u r 
favourite dish in the Turkish 
cuisine?
SK: Ooo, in our first book, A 
TASTE OF TURKISH 
CUISINE, Nur had a recipe that 
she taught me and make it all 
these year s when I make 
barbeque.   It is called carrots 
with garlic and yogurt or Yogurtlu 
Havac. You chop garlic, salt and 
you put it in drained yogurt a cup 
and a half of yogurt then you take 
a large onion and chop It sauté it 
then add a pound of grated carrots 
and sauté it. When it’s cool, you 

add it to the garlic yogurt. You eat 
it like a salad. That and I love the 
cerkez tavugu (chicken with the 
walnut paste). I love apricots. In 
our ne w book, The Turkish 
Cookbook: Regional Recipes and 
Stor ies , we ha ve a buttered 
apricots with nuts, and a fabulous, 
qu ick ch icken kebap , and 
wonderful desserts . And the 
eggplant, oh I just love it all. 
There are so many favourites, SO 
many more…
VK: Sheilah, Thank you very 
much on behalf of Turkish 
S o c i e t y o f C a n a d a . T h i s 
interview will be published in 
our upcoming edition. I will 
send you the link. Thank you 
very much.
SK: Thank you for allowing me to 
participate.
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VK: Thank you ver y much 
f i rs t o f a l l f o r yo u r 
contribution to this event. 
How would you describe this 
event in an elevator pitch style 
shortly? What is your overall 
impression?
G: the event was a successful 
celebration of Turkish culture and 
cuisine.

VK:   what can be done and 
what can we do differently 
when we should repeat this 
event in the future?
GH: f rom my perspect ive , 
diversify the presentations more 

and include more participatory 
elements for audience inclusion (I 
changed my former response 
entirely since it represented only 
one guest).

VK: okay, I see this was a 
unique situation but this is 
something. Sorr y but this 
m u s t h a v e b e e n a u n i q u e 
situation for this person but 
this is something that we have 
to take note of.
GH: From my perspective the 
event was successful and the 
guests seemed to enjoy themselves 
immensely. Hopefully, they had a 
chance to meet some interesting 

people, and, hopefully, learned 
something about Turkish culture 
and cuisine that they didn’t already 
know.

VK: can you shortly tell about 
yourself and how did your 
adventure with food start?
GH: I s ta r ted work ing in 
restaurants when I was a teenager. 
I studied to be a chef, and have 
continued working in hotels and 
restaurants to this day. Currently, I 
teach at George Brown College 
now and r un a Hosp i ta l i t y 
Consulting Business. For me, 
cuisine is a lifelong journey and I 

Turquoise Turkish Cuisine 
Interview: with Gary Hoyer

Varol Karslıoğlu
Gary Hoyer, our panelist from Canada, is a successful entrepreneur in the 
food business for more than 40 years and teaches the art of cooking at the 
George Brown College. Gary answered Telve’s questions about the event and 
how he sees the Turkish Cuisine.
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continue to learn and explore 
almost everyday.
VK: you are also an instructor 
and what are the challenges of 
teaching people to cook well?
GH: There a re d i f fe rences 
between home and professional 
cooking. I teach professional 
cooks. It is a different endeavour 
than home cooking. Learning 
skills and organization are critical. 
There is also the business aspect 
to cooking. Everyone has to walk 
the fine line between creating 
good food and making money. But 
there’s also an artistic element to 
our c raf t . You must teach 
organization and discipline, but 
you don’t want to be too pedantic, 
in order to avoid limiting creative 
growth.
You also want to teach students to 
embrace lifelong learning.

VK: I understand. Another 
question it that how do you 
position Turkish cuisine in the 
world?
GH: I was part of this event 
because of my respect for the 
complexity and the values of 
Turkish culture and cuisine. It has 
a unique history, the aggregation 
of different cultures, ingredients, 
and methodo logy wi th an 
under l y ing deep respect for 
freshness and seasonality.

V K : yo u’re r i g h t . I m e a n 
Turkish cuisine in quotation 
marks there is and there was 
s o m u c h i n f l u e n c e f ro m 
adjacent and neighbouring 
cultures.

GH: that’s true much of the world 
has influenced Turkish food, but 
you are what you become and you 
are still Turkish even if you have 
synthesized the cuisines of other 
peoples into your own.

VK: I actually have a last 
q u e s t i o n , s o m e p e o p l e i n 
Turkey, argue that the Turkish 
cuisine needs a reformation a 
reinterpretation no matter 
how subjective these views 
can be what is your personal 
o p i n i o n i n t h a t re s p e c t 
because we have a concern 
that you may be aware of we 
h a v e s o m e p ro b l e m s t o 
present Turkish cuisine to the 
world for example in Toronto 
its not easy to find Turkish 
restaurants which is truly 
representative of our cuisine 
what are the challenges and 
what are the mistakes that we 
are doing at this point what is 
your opinion?
GH: It doesn’t need a 
reinterpretation in the sense that 
you need to reinvent or modify 
Turkish recipes to make them 
more acceptable to others. People 
need to recognize its value to 

international gastronomy and that 
could be accomplished in different 
ways . To expose i t s un ique 
regional diversity is probably the 
best way to garner interest from 
the gastronomic community.
A practical way to accomplish this 
is for a superior Turkish chef to 
open an internationally critically 
acclaimed restaurant in Istanbul, 
Paris, or New York. Then interest 
would spread.
Look what NOMA has done for 
Danish cuisine, a cuisine that is 
less well known and much less 
interest ing and diverse that 
Turkish food.

VK: very popular restaurant
G: They ha ve won the best 
restaurant in the world award 
(according the San Pelligrino poll) 
for the last two years in a row. It is 
bringing Nordic cuisine to the 
forefront…so the same thing could 
be done for Turkish cuisine.
Turkish cuisine in Toronto and 
much o f Nor th Amer ica i s 
presented and perceived as a 
home-based cuisine. It is not often 
represented as a royal or haute 
cuisine. I believe that what often 
happens is that immigrants open 
restaurants without sufficient 
money or expertise to successfully 
showcase their own national 
cu i s ine . They a re o f ten 
inexpensive places, uti l iz ing 
inexpensive ingredients, operated 
by sincere and hard-working 
entrepreneurs who are perhaps 
unfor tunate l y w i thout the 
necessary expertise in presenting 

Turkish Cuisine Etkinliği  Interview with Gary Hoyer
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the best sides of the Turkish repertoire. Because of that, no status accrues to the cuisine as a whole. 
If you had one or more professional haute cuisine restaurants with skilled professionals presenting good 
products made with good ingredients it would provide credibility.
This would eventually spread, creating an interest in the food.

VK: Gary, thank you very much for your valuable time at this weekend and this interview will 
be a part of Telve article about Turkish cuisine. I wish you a nice wonderful weekend.
GH: Thank you.

 

Turkish locavores reflect the diversity of folk cuisines



TURKISH SOCIETY OF CANADA           TELVE VOLUME: 4 ISSUE 31                           APRIL-MAY  2011

20

Turkish Society  of Canada olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını üçüncü kere Sick 
Kids Hastahanesi'nde  26 Nisan Salı günü kutladık.  Geçen sene ilkini yaptığımız  "Kilim Dokuma" 
etkinliğimiz başarı ile tamamlanınca, katılan  çocuklar   ve  ailelerin  keyifli zaman geçirmis olduklarını 
gören hastahane görevlileri bu etkinliğin tekrarlanmasını arzu etmişlerdi. Bu seneki etkinliğimizin proje 
yöneticiliğini tekrar üstlenen Tuba Postacı, Turkish Society  of Canada'nın 23 Nisan Çocuk Bayramını 
Sick Kids'te "kilim dokuma" etkinliği ile tekrar kutlamak  istediğini yazınca,  teklifimizin etkinlik komitesi 
tarafından memnuniyetle kabul edildiğini bildiren cevabını  hemen aldı.  Geçen seneden tecrübe 
kazanan gönüllü çalışma ekibi  Evnur Taran öncülüğünde  hemen kolları sıvayıp, hazırlıklarına 
başladılar. Orhan Danışʼın gecen sene fazla miktarda hazırlamış olduğu kilim dokuma tezgahları bu 
seneki etkinlikte de kullanıldı. 
 
Gönüllü çalışma ekibimiz etkinlik salonu "Bear Theater" da hazırlıklarını yaparken, görevliler de Evnur 
Hanımın örnek olarak dokuduğu tezgahları çocukların odalarına götürerek etkinliğin reklamını yapmağa 
başladılar. Saat iki itibariyle çocuklar tek başlarına,  refakatçi hastahane personeli veya anneleri ile 
gelmeğe başladılar. Rengarenk yünlerle dolu sepetten istedikleri yumağı seçen cocuklar  minik 
tezgahlarda nasıl dokuyacakları kendilerine gösterilir  gösterilmez  büyük bir zevkle ipleri geçirmeğe 
başladılar. Çocuklarının zevkli çalışmalarına anneler de iştirak edip onlar da dokumağa başladılar, Türk 
kilimleri ile ilgili sorular sordular. Özellikle anneler, bu etkinliğin uzun zamandan beri hastahanede kalan 
çocuklar için çok dinlendirici, öğretici bir etkinlik olduğunu vurguladılar.  Kilim deseni oluşmaya 
başladıkça yüzlerinde beliren gülümseme çok mutluluk verici bir tabloydu. Etkinlikten ayrılırken 
tezgahlarını da kendilerine hediye etmemizden cok mutlu olan çocukların teşekkürleri ve mutlulukları 
bizler için etkinliğimizin amacına ulaştığının göstergesi oldu. Yoğun ilgi uyandıran etkinliğe katılamayan 
çocukların istekleri üzerine gönüllüler tezgahlarla odalara giderek onlara da dokumayı gösterdiler.
 

23 Nisan Sick Kids Hastanesi Etkinliği
Rüçhan Akkök
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Geçen senelerden farklı olarak bu sene hastahane, eleman kadrosundaki kısıtlama nedeniyle basın ve 
televizyonun etkinliğe katılımlarını destekleyemedi. Türkiye Cumhuriyeti Toronto Baskonsolosu Levent 
Bilgen ve Muavin Konsolos Can Yoldaş da etkinliğimizi ziyaret ettiler.    
Çok güzel bir ekip çalışması ile gerçeklesen etkinliğimiz bu sene de başarılı bir şekilde tamamlandı. 
Tüm çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun! Evnur Taran, Asuman Pehlivan, Tuba Postacı, 
Derya Tunçbilek, Pervin Ramacık, Deniz Küçükkceylan ve Orhan Danış'a candan, gönülden 
çalışmaları, tüm destekleri için Yönetim Kurulu olarak çok teşekkür ediyoruz. 

Sick Kids Hastanesi 23 Nisan 2011 Etkinliği
Rüçhan Akkök
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Bu sene de Sick Kids Hastanesi'nde üçüncüsünü düzenlediğimiz etkinliğimizi tamamladık. Ben burada 
etkinlikte çalışan biri olarak sadece gözlemlerimi değil duygularımı da paylaşmak istiyorum: Bu etkinlik 
beni bir TSC üyesi olarak, bir anne olarak ve bir insan olarak değişik şekillerde etkiledi. Bir yandan 
dernek üyesi ve proje yöneticisi olmanın verdiği sorumlulukla işleri hakkını vererek organize bir şekilde 
yürütme isteği... Bir yandan çocuğumu yuvaya bıraktığımda arkamdan ağladığı için yaşadığım duygusal 
hassasiyet... Bir yandan hastane ortamında gördüğüm miniciklerin zorluklara ragmen eğlence ortamına 
doğru adeta bir mıknatıs gibi çekildiğini görmek... Çocuk işte diyorsun, cocuk... Oynamak, keşfetmek, 
öğrenmek, gelişen beyin kapasitesine yeni bir beceri eklemek, gelişirken eğlenmek, yeni insan tanımak, 
meraklı gözlerle etrafı izlemek... Bizim etkinliğimizdeki gönlü yüce ablalarımız sayesinde kilim dokuma 
aktivitemiz "ipi bir önden bir arkadan atacaksın"dan ibaret bir seminer değildi..  Bizler çocukları 
neşelendirmeyi, heyecanlandırmayı, başarıyı tattırmayı ve onlara güzel bir gün yaşatmayı da 
hedeflemiştik.. Çünkü en nihayetinde hepimiz anneyiz, anne adayıyız, en azından insaniz. Ve gülmenin, 
günlük dertlerden uzaklaşmanın yaşamda sağlam kalmanın temel faktörleri olduğunu biliyoruz. Bize bu 
gönül mutluluğunu yaşattıkları için asıl biz o çocuklara teşekkür ediyoruz. 

Sevgiyle,

Sick Kids Hastanesi 23 Nisan 2011 Etkinliği
Tuba Postacı
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Anadolu Halk Oyuncuları 30. Kuruluş Yılını Kutladı
Hasan Dinçer

Anadolu Halk Oyuncuları ve Ezgi Müzik Grubu 30. kuruluş yıllarını 14 Mayıs 
2011 Cumartesi gecesi Isabel Bader tiyatrosunda düzenledikleri yıllık 
gösterileriyle çoşkulu bir şekilde kutladılar.
Biz de Turkish Society of Canada olarak gerek kuruluşumuzun 5. yılını çeşitli 
etkinliklerle kutlama ve gerekse çalışmalarını takdirle izlediğimiz Anadolu Halk 
Oyuncularına küçük bir katkıda bulunmak amacıyla 5 üyemize bilet hediye ettik. 
Şanslı üyelerimiz :

 . Vedat Abacıoğlu
 . Altan Altınada    
 . Fahir Benli
 . Ayşegül Birol
 . Deniz Küçükceylan
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HAMILTON’DA AKDENİZ AKŞAMLARI 

Hamilton Türk Cemiyeti –(Turkish Community of Hamilton) ve Hamilton Kanadalı Iraklı 
Türkler Ortak Dayanışma Derneği-(Canadian Iraqi Turkish Mutual Aid Society of Hamilton) 
tarafından 30 Nisan Cumartesi akşamı, Hamilton’da Akdeniz Akşamları-Yaza Merhaba 
Gecesi düzenlendi.

Geceye, Hamilton, Toronto, Mississauga ve Golden Horseshoe’nun çeşitli kesimlerinden 
yaklaşık 250 konuk katıldı. Konuklar arasında; Toronto Başkonsolosluğumuzdan Muavin 
Konsolos Sayın Can Yoldaş, Hamilton Belediye Başkanı Bob Bratina, Hamilton NDP Merkez 
Bölge milletvekili David Christopherson, Kanada-Türk Dernekleri Federasyon Başkanı 
Mehmet Bor, çeşitli Türk derneklerinin temsilcileri, Türk, Iraklı Türkmen asıllı ve çeşitli 
kökenlere sahip Kanadalılar yer aldılar. 

Hamilton Belediye Başkanı Bob Bratina, sadece konuşmacı olarak değil, müzikleriyle de 
geceyi renklendirdi.

Grup Merhaba, Grup Sıla ve Dansöz Alecia’nın yanısıra; konuk müzisyenler olarak; 

Brenna Mc. Crimmon, Irene Markhoff ve Yusuf Savalan da konuklara müzik ve eğlence 
dolu saatler yaşattılar.
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ASUMAN'CA LEZZETLER www.arnavutcigeri.blogspot.com

Sevgili Telve okuyucuları,
 
Bu ayki Telve köşemde, leziz ve çok kolay bir tarif var “acılı ezme“. 
Mangal mevsimini açmaya başladığımız şu günlerde, ızgaraların 
yanına çok yakışan bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim.
 
Sevgiler,
Asuman Dinçer

ACILI EZME

 
Hazırlama süresi: 10 dakika
Zorluk derecesi:  1 2 3 4 5 
Kaç kişilik: 2-4 

 
Malzemeler:
 

• 2 büyük boy domates -kabukları soyulup çok küçük küp küp kesilmiş-
• 1 küçük boy soğan - çok ince doğranmış -
• 1-2 diş sarımsak - çok ince doğranmış -
• 1 yemek kaşığı domates salçası
• 2 yemek kaşığı acı biber salçası
• 1 adet sivri biber - çok ince doğranmış -
• 1/4 su bardağı zeytinyağı - 4 yemek kaşığı kadar -
• 1/2 limon suyu ya da 2-3 yemek kaşığı nar ekşisi
• 1/4 su bardağı maydanoz - ince doğranmış -
• Deniz tuzu

 
Malzemeleri doğradıktan sonra  karıştırma kabında iyice karıştırın. Servis tabağına alıp,  üzerine 
biraz chives ya da taze soğan serpiştirin.

Afiyet olsun.

http://www.arnavutcigeri.blogspot.com/
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
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 244! 

Calendar of Events

July 1st: Canada Day Picnic

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

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

