
 

“Whoever saves one life, saves the entire world.” 
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Sevgili Telve okuyucuları; 

Şubat sayımız yine dolu dolu. Telve’nin bu sayısını Evnur Taran ile bir araya getirdik. Bir 
akşam sağolsun Evnur hanım ve eşi Ahmet bey geldiler ve yazıları yerleştirdik. Keyifli bir 
akşam geçirdik. Sizlerin de keyifle okuyacağınızı umuyoruz.  

Bu sayıdan sonra Evnur hanım Telve’nin editörlüğünü üstlenecek. Dernekteki etkinlikler 
gibi Telve de gönüllü bir çalışmanın, sizlerin yazılarınızla verdiğiniz desteğin bir ürünü. 
Telve ile amacımız yapılan çalışmaları duyurmak, sizlerin öykülerini paylaşmak,yarınlar için 
belgelemek. Adı gibi telvesiyle bir nevi iz bırakmak gelecek için.   

Sevgili okurlar, lütfen çevrenizde ki gençlere Telve’den bahsedin. Onların desteğine, görüşl-
erine, yazılarına her zaman ihtiyacımız var. Telve’ye yazılarını Đngilizce olarak gönderebilirler. Amacımız Telve’nin 
Kanada’lılara bizleri, Türkiye’yi tanıtabilecek bir yayın haline gelmesi. Telve 6. yayın yılına girdi. Eminim önümüzdeki 
yıllarda sizlerin desteğiyle derneğin yayın organı olmanın yanında gelecek nesiller için bir kaynak olacak. 

Ben Evnur hanıma teşekkür ediyorum, görevi devr aldı. Bana gösterdiğiniz desteği kendisine de göstereceğinizden 
eminim. Öyle denk geldi ve bizim ailenin gündemine Türkiye yeniden girdi. Ben de ara ara sizlere Türkiye’den haber-
ler ile seslenmeyi umuyorum.  

Kanada bizim ikinci vatanımız. Bir ayağımız hep burada olacak. Burada yaşadığımız on yıl dolu doluydu. Özledikçe 
sizleri ve Kanada’yı Telve’yi okuyup haberlerinizi alıp özlem gidereceğim. Sağlıcakla kalın. 

Esra Tokmakçı 

 

Altı sene olmuş demek!  Esra Telve’yi oluştururken sormuştu, ismi için ne düşünüyor-

sunuz diye. Kahve de nereden geldi aklına dediğimi hatırlıyorum. “A single cup of coffee 

can create a friendship that lasts for 40 years", “Ben de Telve’nin kırk yıl süren 
dostluklar gibi uzun ömürlü olmasını istiyorum.” demişti. Telve’yi ilk sayılarından beri gıpta 
ile okurum.  Bir köşe de ben kapsam diye hayaller kurarken, Esra’ların Türkiye’ye gitme 
durumları ortaya çıktı.  Ben de, sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olmanın kuralı: “Görev 
verilmez, görev alınır”a uyarak Telve’nin editörlüğünü istedim.  TSC’in yönetim kurulundaki 
arkadaşlara, bana güvendikleri için teşekkür ediyorum.  

Esra’nın dediği gibi, Telve’nin bu sayısı dolu dolu.  Bu sayıda üç köşe yazarı aramıza katılıyor: Hepinizin çok yakından 
tanıdığı, toplumumuzun değerli üyelerinden Dr. Đlhami Gökçen, Türk Müziği ile ilgili Đngilizce yazıları ile  müzik 
kültürümüzü hem bizlere hem de Kanada’lı dostlarımıza tanıtacak.  

“Racing Planet – 4 Deserts Yarışları”ında üst üste gösterdiği olağan üstü başarıları ile hepimizin kalbini yerinden oy-
natan Dr. Mehmet Danış, çok yoğun bir çalışma ortamında olmasına rağmen bize katılmayı kabul etti.  Kendisine 
teşekkür ediyor, “Be Un-Reasonable” motto’su ile yazacağı yazılarını merakla bekliyoruz. 

Üçüncü yazarımız gene çoğunuzun yakından tanıdığı, toplumumuzun aktif üyelerinden ve TSC Yönetim Kurulundan 
Deniz Küçükceylan. Deniz’in “Đş’te Kanada” başlıklı köşe yazılarının özellikle Türkiye’den yeni  gelen arkadaşlara 
yardımcı olacağına eminim.  

Esra Tokmakçı’ya Telve’nin yayın grubundaki arkadaşlarla birlikte, bugüne kadar verdiği emekler için çok teşekkür 
ediyor, ailesi ile birlikte Türkiye’deki hayatlarında başarılar diliyoruz. 

Evnur Taran 

Editorial 
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Distinguished Participants, 

Dear Community Leaders, 

Dear Jewish Friends 

Ladies and Gentlemen, 

Besides remembering and praying for the souls for the 
lost lives of those who became the victim of the most 
horrendous act of the human kind, the purpose that bring 
us together tonight is also witnessing how the very same 
human kind gave birth to those who did not blink their 
eyes to save as much people as possible even in times of 
risk of death. 

That is why we feel on the one hand the shame, fear, 
desperation and frustration due to the level of humanity 
reached only some 70 years ago, but also the hope, cour-
age, self-confidence and thankfulness at the same time. 

The first part of this sentiment goes along with the rail 
cars carrying its passengers to the darkness… 

And the second part is symbolized with the rail cars the 
route of which were shifted to the salvation of not only 
those ones onboard, but the very basic notion of being a 
human. 

Ladies and Gentlemen, 

Some 70 years ago, my elders at the Turkish Foreign 
Ministry extended their hands to those Jewish people who 
were otherwise going to be lost together with their me-
ories. That was one of the most noble acts the world 
would ever see. 

Some 70 years later, today, a young but dedicated Turk-
ish producer shed light upon to those dormant memories 
in another noble endeavor. 

Here goes the saying…. “If you are in darkness, even 
your shadow leaves you alone…” 

For that reason, besides the noteworthy efforts of B’nai 
Brith Canada, Turkish Canadian Society and Turkish Fed-
eration for this event, our sincere praise goes  

to Mr. Güneş Çelikcan…. 

The simple fact 
that is going to 
be viewed today 
is that, no matter 
what the race, 
the religion, the 
ethnicity or the 
nationality, when 
courage and hu-
manity comes  
together, the dark forces wane. The simple lesson 
we should draw today is that we all have to act in a 
responsible manner for our forefathers to rest in 
peace.   

Therefore, I wish and hope that this documentary of 
our forefathers will be a little stone thrown to a still 
lake, so that the enlarging circles will touch to the 
shores of both Israel and Turkey to awaken today’s 
sons… 

Before concluding, let’s all remember this phrase 
from both Quran and Talmud 

“Mi şe matsil haim ehad, matsil kol ha olam” 

“Whoever saves one life, saves the entire world.” 

Thank you… 

 

 

THE REMARKS OF THE CONSUL GENERAL OF THE REPUBLIC OF TURKEY 
TO TORONTO ON THE OCCASION OF THE SHOWING OF THE TURKISH 

PASSPORT DOCUMENTARY 
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“Mi şe matsil 

haim ehad, 

matsil  kol  

ha olam” 

Whoever 
saves one life, 
saves the en-
tire world.” 

- phrase from both 
Quran and Talmud 

CG of The Republic of 
Turkey Hon. Ali Rıza 
Güney 



We like to thank Güneş 

Çelikcan for uncovering a 
page from our common his-
tory.  As we all know, re-
membering is a selective 
process. Sometimes we 
have stories that make us 
proud of remembering such 
as the Turkish Passport, and 
moments such as the story 
of Struma, our version of 
St. Louis, that does not. We 

have lessons to learn from both. 

Tomorrow is the International Holocaust Remembrance 
Day. In his address during the Sabbath services in Man-
hattan last week, Rabbi Arthur Schneir spoke to a group 
of UN diplomats about the importance of remembering 
the Holocaust.  

“Remembrance is not only the past; it’s the present and 
the future” said Rabbi Schneir, himself a Holocaust survi-
vor. “I remember during the darkest days, one of the 
greatest pains was silence, apathy, and indifference,”  

“You know, when there is silence in the face of injustice, 
it smashes the hope of the victim who wants to survive 
the persecution and the oppression,” Rabbi Schneier said. 

This reminds me Hannah Arendt’s saying "The greatest 
evildoers are those who don't remember because they 
have never given thought to the matter."  

The Turkish Passport offers us a snapshot of the history 
that we should never forget.  

What makes today’s event special is that it brought to-
gether members of the two distinct diasporic communi-
ties of Canada.  We live in an increasingly globalizing 
world. Global peace demands effective bilateral and mul-
tilateral diplomatic relations among world nations.  What 
is even more important, however, is the informal, face to 
face dialogue among people, among civil society organi-
zations that can go beyond the formality of diplomatic 
ties, pragmatism of national lobbies and bring communi-
ties closer to each other. In multicultural societies such 
as Canada, dialogue among communities help to ease 
ethnic tensions, move away from stereotyping and preju-

dices and create opportunities for mutual-respect and 
social harmony. This inter-community dialogue, in turn, 
is crucial for peaceful international relations by bringing 
societies closer to understand each other’s sensitivities, 
fears and concerns.  

Mustafa Kemal Atatürk’s often cited maxim “peace at 
home, peace in the world” shows us the interconnection 
between national and international peace. Our history 
shows us that when we worked towards this goal, we all 
benefitted. When we failed, we all suffered.  

We like to thank B’Nai Brith, The Federation of Canadian 
Turkish Associations and Turkish Society of Canada for 
creating this opportunity to bring our communities to-
gether. We hope to continue to work together in Canada 
and globally to raise our collective voices against anti-
semitism, Islamophobia and all forms of othering and 
racism. Let us work together for peace at home, and 
peace in the world. 

Prof. Mustafa Koç’s address after the screening of the “Turkish 
Passport” on  

January 26, 2012 in Toronto.  
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Đkinci Dünya savaşında, toplama kamplarından kur-

tarılan Museviler, kendilerini ölümden kurtarmayı görev 
edinen ve sadece görevlerini yerine getirdiklerine inanıp, 
kahramanlıklarından söz etmeyen 18 Türk Diplomat’ı an-
latıyor:  

“TURKISH PASSPORT” 

GÜNEŞ ÇELĐKCAN ile  

Đlk gösterimi geçtiğimiz Mayıs ayı içinde gerçekleşen 64. 
Cannes Film festivalinde yapılan ve izleyicilerin ayakta 
dakikalarca alkışladığı ve bunu takiben Amerika’da “Moon 
Dance Film Festivali”nde en iyi yabancı belgesel film 
ödülünü kazanan “Turkish Passport” filmini Toronto’da,  
yapımcısı Güneş Çelikcan’ın katılımı ile  “B’Nai Brith Cana-
da”nın saygın yöneticileri ve üyeleri ile birlikte izledik. 
Gösterimin ertesi günü, Sayın Çelikcan, yoğun pro-
gramından Telve’ye zaman ayırıp, bize kendisi ile röportaj 
yapma fırsatını verdi. 

Güneş Çelikcan: Evet, öncelikle ben size teşekkür 
ediyorum. Dün gece çok güzel bir akşamdı.  

Müthiş bir hikaye’ye imzanızı atmışsınız! Türkiye’n-
in diplomatik tarihi ile ilgili eşsiz bir belgesel. Bu 
fikir nasıl doğdu? 

Güneş Çelikcan: Evet, öncelikle bu fikrin nasıl doğduğu 
ile başlayalım. Çünkü bu soru genelde merak ediliyor. 
Çünkü bu konu hassas bir konu olduğu için insanlar bu 
konunun arkasında ne olduğunu bilmek istiyorlar.  Bu 
konunun arkasında sadece araştırma yapan bir takım in-
sanlar vardı, çünkü bu esasında benim tesadüfen 
rastladığım bir mezar taşını araştırmaya başlamam ile 
doğdu. Üniversite 2. sınıfta iken, Eskişehir Anadolu Ün-
iversitesi’nde, demiryollarına siyah-beyaz fotoğraf çek-
mek için çıkmıştım. Ve tam makasların kesiştiği bir yerde 
bir mezar gördüm. O mezarı araştırmaya başladım. O 
mezar, dönemin Paris Büyükelçisi, Vichy’de bir çok muse-
vi’nin hayatını kurtaran Behiç Erkin’in mezarı idi. Kendisi 
vasiyet etmiş, demiş ki beni demiryollarının kalbine 
gömün. Bakmışlar ki Đzmir-Đstanbul-Ankara arasındaki üç 
makasın tek kesiştiği yer orası. Yani kalbi. Kendisini 
oranın biraz 50 metre açığında bir mezara gömmüşler. Bu 
tabii genç bir araştırmacı için çok ilgi çekici idi. Araştırma-
ya  basladım. Ama tabii o zamanlar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

digitalizasyon bu kadar yoğun değildi. Yani merak 
ettiğimiz bir şeyi Google’a yazıp sonuç alamıyordum.  
Kütüphanelere gittim. Dönemin gazetelerini araştırmaya 
başladım. Dış Đşleri Bakanlığına arşivlerinde çalışma yap-
mak için baş vurdum. Nezaket gösterip kabul ettiler, ve 
hikayenin bütünlüğüne ulaştığımda bunun film, belgesel 
bir film olmasına karar verdim. Çünkü bu belgelenmeli 
idi. Bilinmeyen bir hikaye idi, aktarılmalı idi. Dolayısı ile 
bu yönde çalışmalarımı başlattım.  

Filmin yorumsuz anlatılması dikkat çekiyor. Yorumu 
seyirciye mi bırakıyorsunuz? Yoksa bu, son yıllarda 
kreatif yazı sanatında yaygın olan  “Anlatma, 
göster” akımına bir uygulama mı? 

Güneş Çelikcan: “Anlatma göster” akımı ile ilgili olarak, 
yani yorumu seyirciye bırakmak kısmı ile ilgili olarak, bu 
çok zor bir şey aslında. Çünkü, uzun soluklu bir hikayeyi, 
yani filmi katagorilere ayırırsak, anlatmamızı, savaştan 
önceki Fransa, savaş hali, kamplar, kamplardan kurtarılış 
ve trenlerle Türkiye’ye dönüş olarak filmi bölümlere 
ayırırsak, bütün bunları birbirine bağlamak için, bir üs ses 
kullanmak kolayca bir yöntem olabilirdi. Ama biz bunu 
tercih etmedik. Bu dramatik hikayeyi yaşayan insanlarla 
izleyicinin arasına girmek istemedik. Đnandık ki bu dramı 
en iyi bu dramı yaşayanlar anlatabilir.  Dolayısı ile bel-
geselin kurgusunu sadece insanların anlattıklarını bir biri-
ne bağlayarak yaptık. Bunun için çok zaman harcadık. Bu 
yeni denilen akım olmasına rağmen bizim bunu yapmak-
taki amacımız tarafsızlığımızı ve konuya bakışımızın 
notr’lüğünü ön plana çıkartmaktı.  

Güneş Çelikcan  



Film’de müthiş bir metafor var: “Çadırımın üstüne 
şıp dedi damladı.. “ 

Güneş Çelikcan: “Çadırımın üstüne şıp dedi damladı..” o 
dönemdeki Đstanbul’a gelmiş, ailelerinde olan herkesin, 
ordaki yahudilerin hepsinin bildiği bir şarkı. Ve biz 
röportaj sırasında setten çıktığımızda hepimiz ağlıyorduk, 
gözlerimiz doluyordu, anlatanlar da ağlıyordu, kesmeden 
tamamlayamıyorduk bile. O şarkıyı bizim icin Şevval Sam 

seslendirdi. Ağlaya ağlaya söylediğinde sette, çok duygu-
lanmıştık. Sonra, farkettik ki:  “…Allah canımı almadı… 
almadı…”nın aslında bilinç altı kod gibi neredeyse şekil-
lendiğini gördük, ve bunu filme koymaya karar verdik. 
Yönetmenin de çok hoşuna gitti. Çok ağırda bir film 
zaten. Acısı, yani hissiyatı çok yoğun. Böyle, bir nefes 
boşluğu oldu belki.. Bizim hoşumuza gitti, siz de 
beğenmişsiniz. Dolayısı ile sizin de yaklaşımınızdan sonra 
doğru bir noktaya işaret ettiğini düşünüyorum filmin.  
Evet, bu çok önemli bir metafordu orada.  

Araştırmalarınızı Türkiye dışında da 
yürütmüşsünüz; Fransa, Almanya, ABD, Đsrail.. Bilgi 
ve belge paylaşımında karşılaştığınız zorluklar 
oldumu? Özellikle resmi kuruluşlara yaklaşımınız 
sıcak karşılandımı?  

Güneş Çelikcan: Araştırma kısmına gelince, konu lojistik 
olarak zor bir konu.  Çünkü 2. Dünya savaşından sonra 
belgeler bütün dünyaya dağılmış bir şekilde idi. Bir kısmı 
Fransa’da, bir kısmı Almanya’da, bir kısmı Đsrail’de, bir 
kısmı Amerikada, bir kısmı da Türkiye’de idi. Dolayısı ile 
bu tür hassas bir konuda konunun bütününe erişebilmek 
için bunların hepsini elde etmemiz gerekiyordu. Dolayısı 
ile bütün bu ülkelerde araştırma ekipleri kurduk. 
Fransada Fransızlar’la, Almanya’da Alman’larla, Ameri-
ka’da Amerikalı’larla, Đsrail’de Đsrail’lilerle oluşan. Ve 
bizim Đstanbul’da Naim Güleryüz tarafından Tarih 
Danışmanlığında yönetilen bir ekip ile, bütün bu belgeleri 
bir araya topladık. Tabii, bütün Fransızca, Almanca, 
Đngilizce, bütün bunları Türkçe’ye çevirdik. Üstünden 
geçtik. Sonra tekrar baktık. Hemen hemen bütün yer-
lerde sıcak karşılandık. Çünkü insanların bunu duyduğun-
daki ilk tepkisi, böyle bir şeyin varlığından haberleri olma-
dığı idi. Dolayısı ile onlarında haberlerinin olmadığı bir 
şeyin ortaya çıkacak olmasının verdiği heyecan bizim 
içinde önemliydi. Đsrail makamları ile bir temasımız olma-
dı bizim, ama Đsrail’deki soykırım müzesi Yad Vashem ile 

temasımız oldu. Bizim topladığımız belgeleri Yad 
Vashem’e verdik ve orada da çok sıcak karşılandık.  

Bu kadar geniş kapsamlı bir çalışmayı Đsrail 
makamları nasıl karşıladı? Özellikle Spielberg Vak-
fı?  

Güneş Çelikcan:  Spielberg Vakfı ile biz temasa geçmed-
ik. Her an temasa geçebiliriz. Biz böyle bir şeye çok 
açığız. Ben bunu defalarca her yerde söylüyorum.  Spiel-
berg Vakfı başka bir vakıf. Biz belge paylaşmak ko-
nusunda çok açığız, çünkü bizim yapmak istediğimiz, bu 
konunun bilinmesi ve diplomatların hak ettiği saygıyı elde 
etmesi. Dolayısı ile bu konuda biz kendi adımıza çok 
olumlu ve pozitifiz.  

Nasıl bir zaman dilimi içinde araştırmalarınızı 
tamamladınız? Đlk röportajlar nasıl başladı?  

Güneş Çelikcan: Röportajların başlaması için önce 
araştırmamızı tamamlamamız gerekiyordu. Tren listel-
erinden kimlerin Türkiye’ye geldiğine ulaştık.  Bu isim-
lerden onların hangi ülkelerde olduğunu takip ettik, ve bir 
çoğunu Fransa’da bulduk.  Mesela deminki soru ile 
bağlantılı olarak Spielberg Vakfı 4000 – 5000’e yakın 
röportaj yapmış holocaust survivor’ları ile. Böyle bir 
röportaj Spielberg Vakfın’da yoktu. Çünkü bu insanlar 
bugüne kadar hiç konuşmamışlar.  Bizimle konuşmayı 
kabul ettiler çünkü bunu bir nevi dediler ki hani “Türk 
diplomatları bizim hayatımızı kurtardı, bu bir nevi bizim 
manevi borcumuz, ve artık biz son jenerasyonuz, ko-
nuşmalıyız” diye bir nezaket gösterip, konuşmayı kabul 
ettiler.  Röportajların bir kısmını Fransa’da, bir kısmını 
Türkiye’de gerçekleştirdik. Ve röportaj buldukça da çek-
tik.  
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Olayın gerçekleşmesinden bu yana yarım asırdan 
fazla zaman geçmiş, toplam kaç kişi ile röportaj 
yapabildiniz? Görüşmeyi kabul etmeyen oldumu?  

Güneş Çelikcan: 70’e yakın röportaj çektik. Çünkü 
röportaj yapmaktaki asıl amacımız sadece filmi 
oluşturmak değil, bir dokümantasyon da yapmaktı. Bun-
dan sonraki kuşaklara da aktarmaktı.  Görüşmeyi kabul 
etmeyen insanlar olmadı ama sağlık nedenlerinden ötürü 
görüşme yapması mümkün olmayan insanlar oldu. Çünkü 
dediğiniz gibi, 50-60 yıldan fazla zaman oldu bu olay 
gerçekleşeli.  Aralarında 90 yaşında olan vardı, 95 yaşın-
da olan vardı.  Dolayısı ile bu insanların sağlık ile ilgili 
mazeretlerine nezaket göstermememiz söz konusu 
olmazdı.  

Topladığınız anılar içinde sizi en çok etkileyen 
hikayeyi bizimle paylaşırmısınız? 

Güneş Çelikcan: Topladığımız anılar içinde hikayeleri 
birbirinden ayırmak çok zor. Hepsi çok dramatik, çok 
etkileyici olaylar. Yani hepsi, içinizi, canınızı, kalbinizi 
acıtan olaylar.. Ama galiba bunlar arasında  diplo-
matlardan ve tanıklardan birer hikaye anlatmak gerekirse 
benim için en önemli olanı: Fransa’da, oradaki tanıklar 
sağ olsunlar bize bir teşekkür resepsiyonu vermişlerdi ki 
o dönemler daha röportajlara başlamamıştık. Bütün 
tanıklar oradaydı. Gecenin ortasında böyle, iki kız kardeş 
kalkıp salonu terk etmeye başladılar.  Arkalarından git-
tim, nereye gidiyorsunuz dedim, aman biz bunları bili-
yoruz dediler. Hayır dedim, bunlar anıları yenilemek için 
değil. Biz belgesel yapacağız, onun için bu birliktelik. Lüt-
fen gitmeyin dedim. A öylemi dedi kızkardeşlerden biri, 
bak otur o zaman ben sana hikayenin gerçeğini an-
latayım.  Çantasından bir Türk bayrağı çıkardı.  Dediki, 
bak, ben bunu 70 yıldır çantamda taşıyorum.  Eğer ben 
bu gün hayatta isem bunun sayesinde hayattayım. Babası 
o trenleri getiren insanlardan birisi imiş. Çanakkale 
savaşında savaşmış. Babası ölmeden önce kızlarını yanına 
çağırmış, demişki bizi kurtaranların Türkler olduğunu un-
utmayın. Ve asker selamı vermis, ölmüş.  Ben daha 
röportajlara başlamadan önce bunu duyduğumda nasıl 
yoğunluklu bir hikayenin içine girdiğimi orda far-
ketmiştim.  

Filmin çekimi sırasında yaşadığınız ilginç olaylar 
oldumu? 

Güneş Çelikcan: Film çekimi sırasında çokca ilginç olay-
lar yaşadık pek tabii.  Komik bir hikaye anlatayım: 

Afyon’da çekim yapıyorduk. Tabii bütün halk toplanıyor. 
Bizde de, belgesel film kültürü çok yoktur, biliyorsunuz 
maalesef.  Halktan insanlar geldi, dedi, ne yapıyorsunuz? 
Ben dedim ki belgesel yapıyoruz, belgesel çekiyoruz. Ya 
dedi bir tanesi, burda hiç hayvan yok ki neyin belgeselini 
çekiyorsunuz.  Benzer bir olay Đzmir’de oldu.  Đzmir 
Gar’ını biz “Gare de l’est” gibi yaptık. Đşte, Nazi bayrakları 
her tarafta asılı falan. Yine ordan halktan birisi, ne 
yapıyorsunuz burda, dedim belgesel yapıyoruz.  Ya dedi 
Đzmir’i Yunan’lılar işgal etti.  Alman’lar buraya gelmediki! 
Hata yapıyorsunuz dedi.  Peki dedik.  Bu tip olaylar hep 
oluyor.  

Hikayede adı geçen diplomatlar arasında Fransa ve 
Almanya’da görevli olan diplomatlarımızın yanı sıra 
Rodos, Atina, Belgrad, Budapeşte, Prag ve Varna 
Konsoloslarının da adı geçiyor. Bu şehirlerden de 
kurtarılmış olan Yahudiler varmı? 

Güneş Çelikcan: Tabii, Rodos’tan, Atina’dan Belgrad’tan 
da kurtarılan Yahudiler var.  Ama biz Rodos’tan bir kaç 
kişiye ulaşabildik, diğerlerine ulaşamadık.  Budapeşte’den 
bir kişi var sanıyoruz, çok emin değiliz.  Bunun da 
nedenini şu olarak görüyorum, Fransa’da, açık olarak 
kaldığı, çok yıkılmadığı için belgeler daha düzenli idi. 
Diğer şehirler çok yoğun bombardımandaydı, dolayısı ile 
onlarda çok net belgeler ve dokumantasyon çok düzenli 
olmadığı için ulaşamadık maalesef.  O yüzden araştırma-
mız Fransa eksenli kaldı daha çok.  

Cannes’daki gösterim çok başarılı olmuş, büyük 
alkışlar almışsınız. Şimdi hangi festivaller sırada? 

Güneş Çelikcan: Festivallerden ben biraz bahsetmek 
istiyorum. Cannes Film Festivali çok büyük bir lütuf.  Dü-
nyanın en önemli film festivallerinden biri.  Kabul edilmek 
büyük bir lütuf.  Orda olmak büyük bir lütuf.  Bütün salon 
dolu idi.  Dakikalarca ayakta alkışlandık.  Bu çok büyük 
bir lütuf.  Amerika’da “Moon Dance Film Festivali”nde 
en iyi yabancı belgesel film ödülünü kazandık.  Gene Kali-
forniya’da Yosemitee Festivali’nde yabancı belgesel film 
ödülünü kazandık.  Film Đsviçre’de Lucerne’de showcase’e 
seçildi.  Rusya’da St. Petersburg Hope film festival-
i’nde özel ödül aldı.  Belgesel olmasına rağmen Altın Ko-
za Film Festivali’nde en iyi film dalında final’e aday 
gösterildi.  Daha başka festivaller de var.  Bunlar çok 
büyük ve bizi çok mutlu eden şeyler. Çok emeklerimizin 
yüzümüzü güldürdüğü şeyler. Umarım bu filmin duyumu, 
algısı, festivallerdeki farkındalığı daha da artacaktır.  Ben 
son olarak şunu söylemek istiyorum:  Bu film önemli bir 



film.  Önemli bir film olması, bilinmeyen bir film olması.  
Evet, biz bu filmi yaptık, gerçekleştirdik ama bundan da-
ha önemlisi Kanada’daki, Turkish Society of Canada 
olsun, diğer ülkelerdeki temasta olduğumuz, bizimle aynı 
duyguları paylaşan,  aynı algıları paylaşan insanların 
desteği ile bu filmin duyulması, bu filmin hak ettiği 
saygıyı görmesi, en az bu filmi yapmak kadar önemli.  
Dolayısı ile bu anlamda ben de size çok teşekkür 
ediyorum.  Bundan sonrada bu insanlara hak ettikleri 
onuru  vermede umarım bu ve bunun gibi bir sürü Turki-
ye’deki hikayede, veya insanlık adına olan bir sürü 
hikayede insanlar hak ettikleri saygıyı bulurlar.  

Sayın Güneş Çelikcan, sayenizde Türk Pasaport’larımızı 
bir kere daha gururla taşıyacağız!  Sizi ve filmde emeği 
geçen tüm ekip arkadaşlarınızı yürekten kutluyor, Turkish 
Society of Canada yönetim kurulu ve tüm üyeleri adına 
TEŞEKKÜRLER EDĐYORUZ!  

Güneş Çelikcan ile “Turkish Passport” üzerine  
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26 Ocak 2012 perşembe akşamı "Turkish Passport" 
filminin gösterimi büyük bir başarı ile gerçekleşmiştir. 
Turkish Society of Canada ve B'nai Brith Canada 
öncülüğünde ve Kanada Türk Dernekleri Federasyonu 
'nun katılımı ile düzenlenen bu gösterimin organizasyonu 
çok detaylı, öz verili çalışmalarla yapılmıştır. Turkish Soci-
ety of Canada olarak, Turkish Passport Proje Çalışma 
Ekibini oluşturan Nalan Gökgöz, Cenk Sayın, Mustafa Koç, 
Đnanç Yıldırım, Cüneyt Birol ve Yaman Üzümeri'ye, etkin-
liğe Türkiye'den gelerek katılan filmin yapımcılarından 
Güneş Çelikcan'a ve de etkinliğin sponsoru Türk Hava 
Yolları Toronto Ofisi’ne çok teşekkür ediyoruz. 

Đkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa’da görevli diplo-

matlarımızın, Musevi halkının soykırımdan kurtarılması 
için ortaya koydukları özverili çabaları konu alan bu filmin 
Toronto'daki ilk gösterimine davetli kitlesi olarak Toron-
to’da yaşayan Musevi toplumu, diplomat ve politikacılar 
hedeflenmiş ve 250’ye yakın bir katılım ile büyük başarı 
sağlanmıştır.  B'nai Brith Canada yöneticileri etkinliğin 
ardından Nalan Gökgöz ve Cenk Sayın'a teşekkürlerini 
bildirmişlerdir.  

Filmin üyelerimize gösterimi yakın bir zamanda plan-
lanmakta olup, detayları ayrıca duyurulacaktır.  

Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf 

Deniz Küçükceylan 

Altan Altınada: “ Denktaş’ı, O dağ gibi yüreği gönül-

lerimize gömeceğiz”  

KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs 
davasının en önemli ismi Rauf Denktaş’ı 
13 Ocak Cuma günü kaybettik. Kıbrıs Tü-
rkleri’ne yılmadan 30 yılı aşkın bir süre ile 
liderlik yapan Denktaş, genç bir 
savcıyken, onu siyasette görmek 
istemeyen Đngiliz yönetiminin baskılarına 
karşın savcılık görevinden istifa ederek, 
doktor Fazıl Küçük’ün yanında Kıbrıs 
halkının özgürlüğü için mücadeleye 
başladı.  Politika hayatı yanı sıra, aynı zamanda yazar, 
gazeteci ve fotoğrafçı kimliğiyle de öne çıkan Denktaş, 88 
yıllık ömrünü Kıbrıs Türklerinin devlet sahibi olmasına 
adadı. 

Turkish Society of Canada’nın üyesi,  Kıbrıs’lı Altan 
Altınada: “Rauf Denktaş koca yüreğiyle Türklüğü ve vaz-
geçilmez özgürlüğünü tüm dünyaya hatırlatan büyük 
devlet adamıdır” diyerek: "Türk'e Türk'ten başka dost var 
mi? Var diyenler yüzlerce kez yanılmışlardır. Yapayalnız 
düşman içinde kalan Türkler, kardeşleriyle omuz omuza 
çarpışır, dağ olur, kasırga olur.  Kahramanlar savaşır, 
dünya seyreder. Ata'sından gördüğüyle, küçücük bir san-
dalda ama Akdeniz'e sığmayan cesaretle Türk'leri yok 
etme hayallerini ezmeye koşan büyüğümüz, devlet 

adamımız, kurtarıcımızdır Denktas, 

Kurtuluşu Kıbrıs Türk'üne tattıran kahramanımızdır. 

Rauf Dentaş'ı elinde fotoğraf makinası, yüzünde mutlu-
luğu, gözünde özgürlük nuruyla Ada’da  herkesle kardeş 

ve dostça sohbetler yaparken, 
vatandaşlarını dinlerken görme firsatı 
buldum. Denktas her zaman halkıyla iç 
içeydi. Her zaman gurur duyduğumuz 
Denktas  alnı açik dimdik, dolasır, halkı 
ise çiçekler atar, köşelerde beraber 
kahve içerdi. 

Dentaş aktif siyaseti bıraktıktan sonrada 
halkından ve davasından kopmadı. Đsti-
klal için etini, kemiğini, kanını, canını 

verenlerin, oğlunu, kızını, evini, bağını, her şeyini 
özgürlük ve bayrak için bağışlayanların ve onlara sonsuz 
yatak olan vatanının fotoğraflarını çekip bulabildiği 
herşeyi ölümsüzleştirdi. Halkı da onu 
ölümsüzleştirecektir. Kendilerini yüce ülkülerle 
bağımsızlığa, vatana ve bayrağa taşıyan o dağ gibi yüreği 
gönüllerimize gömecegiz. Sağol Koca Türk, Allah'ın 
Rahmet'i ve Şefkat'i üstüne olsun." dedi. 

Büyük devlet adamımız sayın Rauf Denktaş’a rahmet 
dilerken, kendisini saygıyla anıyor, Turkish Society of 
Canada Derneği adına, tüm Türk dünyasına başsağlığı 
diliyoruz.  



Özgü Topuz 

 

Sevgili Telve okuyucuları, 

Telve’yi ilk olarak duyduğum anda aklımdan geçen 
bu bültene verilen ismin toplumumuzu en iyi betim-
leyen sözcük olduğu idi. Telve’nin bugüne kadar 
yazın hayatında almış olduğu sorumluluğu da 
şahsım adına tebrik ederim. Benim adım Özgü 
Topuz ve şu an 18 yaşındayım; çok yakın bir süre 
içinde 19. yaş günümü kutlayacağım, son 6 yıldır 
ailem ile birlikte Toronto’da yaşamaktayım.   

Ocak ayının 20. günü ile başlayan hafta sonunu 
Kanada’nın başkenti Ottawa’nin ev sahipliği yaptığı 
ve CTC’nin ağır çabalarla düzenlediği 5. Geleneksel 
Gençlik Kurultayı’nda geçirmek hakkını kazandım; 
başvuru formumu onaylayanlara da teşekkürü bir 
borç bilirim. Benim gibi bir çok insanın Kanada’nın 
her bir ucundan gelip bu kurultaya katılmış ve be-
raberlerinde getirmiş oldukları Türk toplumunun 
Kanada’daki geleceğine ait düşünce ve istekleri beni 
çok memnun etti. Toronto’daki sayısı çok fazla olan 
ve birbirleri ile iş birliğine sıcak bakmayan Türk 
derneklerinin aralarında eksik olan dayanışmayı ben 
bu kongrede gördüm.  

Vancouver’dan gelen delegeler ile Halifax’tan gelen 
delegeler hem fikir idi; kongerede bulunan bütün 
herkes Türk kültürüne ve ideallerine sahip çıkmak 
için bir araya gelmiş idi. Konuşmacıların çoğu verdi-
kleri veri ve motivasyon ile büyük bir katkıda bulun-
dular.  Eksik gördüğüm tek şey ise Türk ko-
nuşmacıların az oluşu ve gençleri motive etme ko-

nusunda yetersiz olmaları idi.  

Ayrıca, gençler adına düzenlenen bu kurultayda del-
egeler arasından isteyenlerin bir konu hakkında 
sunum yaparak katılımda bulunması ileride görmek 
istediğim gelişmelerden biridir.  

Son gün yapılan ‘workshop’ aktivitesi her ne kadar 
katılımcılar arası interaktif ilişkilerin artmasında yardımcı 
olmuş olsa bile, gençlerin daha aktif olmasını gönülden 
istiyorum.  

Duyarlı Türk gençleri olarak içinde yaşadığımız Kanada 
toplumu ile tam birleşebilmek için sorunlarımizı ve çözüm 
önerilerimizi çok iyi analiz edip, yerel veya merkezi 
hükümet ile iliskilerimizi de kullanarak daha etkin hale 
gelmemiz gerekmektedir.  Kanada’da yaşayan Türk toplu-
munu ileride daha fazla birlik ve beraberliğin beklediğine 
inanıyorum, ve biliyorum ki birbirimize kenetlenince altın-
dan kalkamayacağımız bir zorluk yoktur. Sempatik 
kültürümüzü daha iyi bir şekilde tanıtmak benim gibi 
gençlerin görevidir.  

Tüm Telve okuyucularına sevgi ve saygılarımla.  

5. Geleneksel Gençlik Kurultayı  
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Ersan Çam ile Everest’e 
Fotoğraflarla Sunum:  
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TSC yoğun bir etkinlik programı ile yeni yıla girdi.  
Geçtiğimiz 29 Ocak 2012 Pazar günü, Northern District 
Library’de nefes kesici iki fotoğraf sunumu izledik.  Erkan 
Sarıoğlu’nun,  bisikleti ile Kanada’yı bir uçdan diğer uca 
(8000 Km.) katetmesi, ve Dağcı Ersan Çam’ın Everest’in 
Ana Kampına tırmanış fotoğrafları.  

Cihat Enbatan’ın takdimini yaptığı programın  Erkan 
Sarıoğlu ile ilgili bölümünü Dr. Mehmet Danış’ın 
kaleminden okuyacaksınız.   

Ersan Çam’a gelince, bu çok genç dağcımız, iki küçük 
oğlu ve eşi ile 4 sene önce Kanada’ya yerleşmiş.  
Gelirken de Türkiye’de başlayan dağcılık ve doğa sporları 
sevdasını da birlikte getirmiş. Doğa sporları derken, 
sportif  kaya tırmanışı, dağ bisikleti, Orientation (Doğada 
harita üzerinde önceden işaretlenmiş noktaları en hızlı 
sürede bulma) sporları diye sıralıyor.  Ardından da, yaz 
dağcılığı, yüksek irtifa kış dağcılığı diye anlatırken, bir 
taraftan da çektiği resimleri açıklıyor.  Salonda çıt yok. 
Tek ses minicik oğlundan geliyor:  “Baba!”  Hiç şüphesiz 
büyüyünce çok gurur duyacak babasi ile.  

Ersan Çam, ilk ciddi dağcılık eğitimini  “Yıldız Teknik 
Üniversitesi Dağcılık Klübü”nde almış. Daha sonra da 
Đstanbul’da DAĞ (Doğa Aktiviteleri Grubu) ve Zirve 
Dağcılık Spor Klübü’ne üye olup 2. Etap niteliğindeki 
eğitimlerini tamamlamış.  Türkiye’de çoğunluğu Niğde 
Aladağlar sıra dağlarında olmak üzere bir çok 3700-3900 
mt. yükseklik aralığındaki sıradağlara yaz ve kış olmak 
üzere bir çok defa tırmanmış.  Büyük Demirkazık, 
Erciyes, Embler, Alaca Kaldı dağları tırmandığı dağlardan 

bir kaçı.  

Kanada’ya yerleşince 
de yaz aylarında spor 
tırmanışı, kış aylarında 
da kayak sporu ve 
donmuş şelaleler 
üzerinde buzul 
tırmanışı ile hobisine 
kaldığı yerden devam 
etmeye başlamış.  

Ersan Çam, 2011 yılında, uzun zamandır hayalini kurduğu 
Everest Dağı’nı ziyaret etmeyi gerçekleştirmiş.  
Sunumdaki resimlerin büyük bir kısmı Katmandu, ve 
Everest’teki Ana Kamp’tandı.  

Uzun zamandır hayalini kurduğu Everest Dağını ziyaret 
etmeyi gerçekleştiren ve bu seyahati ile ilerki yıllarda 
gerçekleştirmeyi planladığı Nepal/Tibet bölgesindeki 
Himalaya sıradağlarına tırmanış/seyahat için gerekli 
tecrübeyi edinen 
Ersan Çam’ı, ve 
bisikleti ile 
Kanada’yı bir 
uçtan öbür uca 
kateden Erkan 
Sarıoğlu’nu 
yürekten 
kutluyoruz! 

Soldan sağa: Nalan Gökgöz, Aynur Đlkay, Cihat Enbatan, Hasan 
Dinçer, Erkan Sarıoğlu, Ersan Çam, Lale Küstü 

Erkan Sarıoğlu 

Ersan Çam 



Dr. Mehmet  H. Danış 

Some questions are much more 

than a plea for answers.  They 
serve as teasers, as introductions 
to something much bigger than any 
answer can provide.  Bigger, like a 
8000 km bike ride across Canada 
kind of BIGGER. 

So WHY would a recently retired 
father, a husband of a loving wife get on a bike and ride 
across the entire continent? After watching him recount 
his epic “Ride Across Canada” this past summer, I have 
my theories. 

The Beauty. This word has been commonly overused in 
recent times.  But there’s nothing common about the 
beauty of Erkan Sarıoğlu’s adventure.  Carving up this 
nation on just two spinning disks of rubber and steel at a 
furious pace with the sun and wind beating down his back 
must have been a beautiful sight.  You can’t just look and 
see the magnificence of a nation this vast.  It must be 
experienced to appreciate its magnitude.  Its gigantic 
mountains, its ice cold rivers, its brutal wind, never end-
ing prairies, winding trails. Yes, it is impossible to fully 
appreciate our land without doing something as equally 
beautiful. This ride was poetry in motion. 

The Pride.  Not the selfish pride that makes one pound 
their chest in victory. Not the kind of pride that prevents 
us from admitting our mistakes. No, it’s the humble pride 
that shows as tears in a man’s eyes during thoughts of 
distant loved ones.  A pride that has to be fed by great 
accomplishments such as this. It is this pride that allowed 
him to keep pushing through blistering wind, cold rain 
and scorching heat when his body was pleading `please 
stop`. The acid burning in his legs, in BC, in Alberta. In 
Saskatchewan and on and on.  Ignoring the million rea-
sons and excuses to give up, to turn back home. This is a 
proud achievement in deed.  

The Courage.  Attempting a journey with such great 
possibility of failure is truly heroic. Even if this Turkish 
Canadian had not completed the journey, his courage 
would not have been one ounce less potent.  For every 
man and woman, our courage needs to be tested  from 

time to Time if it is to survive and if it is to be passed on 
to the next generation. Otherwise, courage untested is no 
courage at all. Most superheroes wear tights, Erkan wore 
bicycle shorts.   

The Pain.  It is the loyal companion of every endurance 
athlete.  By definition, to “endure” means “to suffer”.  
I’ve learned to love pain. Make a friend of pain and you 
will never be lonely I always say. Much more than size, 
speed or god given talent, our unique relationship with 
pain is what separates the athletes from the rest. Pain 
and joy are inseparable. To paraphrase the poet Khalil 
Gibran, pain carves into our souls like a potter carves a 
pot out of wood. The more pain that we suffer, the more 
joy our soul, our pot, can contain.  Erkan suffered much. 
I’m sure of it. But the reward of winning such a battle 
must have been pure ecstasy. Ocean to Ocean, 10 prov-
inces of snow, asphalt, dirt, grass, earth, ice, water, wind 
and perhaps a little more asphalt. O Canada.   

The Joy, see pain. 

The truth.  We are not born with user manuals or operat-
ing instructions. Some of us are content on living within 
the boundaries set by society. But some are thirsty for 
the truth. What are we capable of? How fast, how far, 
how long, how hard can we go? The longest autobahn on 
the planet became the laboratory for Erkan in his quest 
to test his limits. You learn a lot about yourself after all 
those kilometers. And these things are hard things to 
know.  

The Gift. We are all given two gifts upon our arrival into 
this word. Our bodies and the Earth. Erkan’s example of 
these gifts has made me realize this more than ever be-
fore. How much we appreciate our gifts can be seen by 
what we do with them. Do we store our bodies for safe 
keeping for a later time. Like the extra fondue set given 
at the latest new year’s party.  Do we keep constantly 
searching for comfort and protection?  Afraid to be hurt, 
afraid to scar our perfect skins?  Do we appreciate our 
earth through 3D Plasma Tv’s and air conditioned auto-
mobiles?  Erkan left his suburban paradise and didn’t look 
back. He appreciated his body to the fullest, he wasted 
not a drop of the marvels of the great outdoors, instead 
he feasted on them. I’m sure his body has its scars, they 
are his trophies, to keep for a life time. 

Why Erkan, Why? 
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Why Erkan, Why? 

 
Because we should. Most people exist, to live is the rar-
est thing. It’s a sad statement. But it does not have to be 
so. So many of us were inspired by him. But how many 
of us will use this inspiration to take a leap to do some-
thing that we keep waiting and waiting to do? If a man of 
retirement age can do this miraculous feat, then what 
about the rest of us?  No man is an island. Erkan’s jour-
ney was not a solo expedition.  He was followed by a car-
avan of supporters. An entire community of family, 
friends, Turkish Canadians,  keeping pace through his 
journals, post by post, day by day.  

Maybe he even heard it… “Our breath is one with your 

breath”.          

On the days he was unusually fast,  perhaps it was not 
just the prairie winds that helped him ride on.  

http://mehmetdanis.blogspot.com/ 

 

 

 

 

About Dr. Mehmet Danış 

Dr. Mehmet Danış is a Dental Surgeon and endurance 
athlete. He is a former Army Officer, a 10 year veteran of 
Canadian Armed Forces. He practices Family Dentistry in 
his new clinic in Oshawa. 

Mehmet is an utra-marathon desert runner, who has 
competed internationally in all 4 corners of the earth. His 
adventure races include his World Championship win at 
the 2009 Atacama 250km desert race, 3rd place age 
group finish at the 250 km Gobi Desert Race in China, 
Bronze medal finish at the 250km Sahara Desert. In 
2011 he won the Canadian Military Marathon Gold Medal 
and then became the first and only foreign winner of the 
United States Military Bataan Death Race held in White 

Sands Missile Range of the New Mexican Desert. Recent-
ly, Mehmet ran 125 km non-stop in 15 hours across the 
Alberta Rockies in the Great Canadian Death Race. He 
won the 3rd place trophy in his age group before finally 
taking a bath. He is married to his soul mate and dieti-
tian, Sara. 

Mehmet is also the founder of and inspirational speaker 
for “Be Un-Reasonable”, a series of motivational talks 
and  forums designed to inspire limitless exploration and 
action.  

Be Un-Reasonable 
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KAFALARIMIZ  KARIŞMADAN 

Uzm. Dr. Haluk Özçelik  

halukozce@yahoo.com  

 

Sağlığımızla ilgili konulara 

yakınlık duyuyorsak, bu 
konularda yüzlerce yorum, ha-
ber ve söylenti duyar, okuruz. 
Bunların çoğu sağlığımıza yararlı ya da zararlı olabilecek 
şeyleri içeren uyarılarla doludur. Ancak bunların birbirleri-
yle çelişkili olanları oldukça fazladır. 

Đyisi mi bu konuya bir örnekle açıklık getirelim: Cep tele-
fonları kanser yapıyor mu? Alın size karmaşanın en fazla 
hissedildiği konulardan biri, belki de en başta geleni. Her 
kafadan bir ses çıkıyor. Ben iyisi mi daha tarafsız ve yalın 
bir bakış açısı ile bu konuda derlediklerimi  kısa notlar 
olarak aktarayım:  

1-Cep telefonlarının yarattığı elektrik alanları konusunda 
yapılmış sayısız bilimsel araştırma vardır. 

2-Bunların hemen hemen hiçbirisi, bir - iki yıl öncesine 
kadar beyin tümörleri ile yoğun cep telefonu kullanımı 
arasında net bir bağlantı tesbit edemediler. 

3-Geçtiğimiz yıl içinde ise cep telefonu kullanıcılarının 
beyin kanseri, kan kanseri, erkeklerde kısırlık ve beyin 
hasarı riskiyle karşı karşıya oldukları bilimsel olarak 
ortaya konuldu, ayrıca kanser gelişimi için 30 – 40 yıllık 
sürelerin geçmesi gerektiği belirtildi. 

4-En yüksek frekansları kullanan, anteni tüm telefonun 
çevresini saran I- Phone veya Blackberry tipi cihazların 
stand-by  konumunda vücuttan 20 cm’den daha uzakta 
tutulması ve konuşma sırasında kulaklıkla kullanılması 
öneriliyor. 

5-Amerika Birleşik Devletlerinde 12 yaşından küçük 
çocukların cep telefonu kullanımlarının sağlık riskleri 
nedeniyle yasaklanması planlanıyor. 

 

6-Çeşitli kaynaklarda ve yayınlarda bu yazdıklarımın tam 
tersini savunan yazılar bulacaksınız. Örneğin; cep telefon-

ları ve yüksek gerilim hatları ile kanser gelişimi arasında 
bir bağlantı olmadığını ileri süren yazılar..   Aman dikkat: 
o kaynaklar ve söz ettikleri araştırmalar sponsorlu ol-
masın! 

Đste hararetli bir tartışmanın içine düştük. Yok mu bu 
konuda bilgi, haber, görüş v.b. paylaşacak okuyucu-
larımız? Eminim ki vardır. O halde mesajlarınızı bekli-
yorum.  

E-Mail adresim her zamanki gibi: 

halukozce@yahoo.com .  

Önümüzdeki aya kadar mutlu, sağlıklı günler.  

SAĞLIĞIMIZ 
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KAPTANIN SEYĐR DEFTERĐ 

Jerry Çopuroğlu, TEP, CGA 

 

Yaklaşık 23 yıllık meslek 

hayatımda , muhasebe 
kayıtlarında gider olarak 
kaydedilen araç giderlerinin 
kanıtlanması için vergi kanunları gereği tutulması gereken 
seyir defteri (Vehicle log book) hakkında mükelleflerin 
birçok kez yanlış anlamalarına şahit oldum. Genelde yıl 
sonunda evraklarını getiren mükelleflerin bize verdikleri 
bilgiler “Aracımın 80%’i veya 60%’i veya bir başka 
yüzdesi iş için kullanılıyor” olur. Peki bunu nasıl 
kanıtlayacaksınız dediğimizde, “haftanın 7 günü 
çalısıyorum, alışverişe pek gitmiyorum, eşim hallediyor, 
dolayısıyla aracımı başka bir şekilde kullanmama imkan 
yok” vs. gibi bilgiler verilir. “Peki sabahları evden işe ve 
akşamları işten eve gitmiyor musun?” sorusuna ise hiç 
“Hayır” yanıtı aldığımı hatırlamıyorum. Tabi bu küçük 
ayrıntının vergi kanunları gereği iş gideri olarak kabul 
edilmeyecegini çok kimse bilmez. 

Bu aykı yazımda yıllar boyunca müşterilerimden duyup 
derlediğim bazı konulara kısaca değinmeye ve elimden 
geldiği kadar bilgi vermeye çalışacağım. 

Efsaneler(mitler) 

Araç seyir defteri hakkında bazı mitler şunlardır: 
• Yalnızca şehir içinde kullanılan araç için sürücülerin, bir 
seyir defteri tutması gerekmez. 
• Seyirler 30 dakika altında ise, bir seyir defteri veya bu 
seyirin kaydı gerekmez. 
• Sadece gün içinde yapılan seyirler için belge veya kayıt 
gereklidir. (Bu bazı mükellefler için bir efsane olmayabilir 
ama çoğu insanlar için, güniçi veya akşam saatleri 
farketmez.) 

Bir vergi incelemesi aninda seyir defterinin vergi 
inceleme görevlisine gösterilmemesi durumu 

herhangi bir vergi mükellefi için ciddi bir risk taşır. 
Bu durum ehliyet ve araç belgeleri olmadan araç 

kullanmak ile eşdeğerde bir risktir. 
Çoğu zaman aracınız durdurulmayacaktır. Ama 

durdurulduğunda belge eksikliği durumunda büyük 
sorunlar doğabilir. 

Genel Kural 

CRA politikası gereği bir seyir kayıt defteri aracın kullanım 
amacını gösteren en iyi kanıtdır. Vergi incelemesi  
sürecinde inceleme görevlileri kurallara uygun tutulmuş, 
tam bir kayıt defteri görme konusunda ısrar edeceklerdir. 
Seyir defteri gösterilmemesi durumunda, inceleme genel 
anlamda subjektif inceleme konumundan çıkıp, objektif 
inceleme konumuna geçecek ve aksine kanıtlar olmadığı 
sürece denetçi bu konuda nihai karar verme durumuna 
düşecektir. Denetçinin kararını kabul etmeme durumunda 
mükellefler, ispat edebilme avantajlarını kaybedip, daha 
pahalı olabilecek, mahkemeye gitmek yolunu 
seçeceklerdir.. 

Seyir Defterlerine Alternatifler 

Seyir defteri bulundurma konusunda başarısız olan vergi 
mükellefi için kullanılabilecek çeşitli seçenekler 
bulunabilir. Bir alternatif seyir defteri olarak 
kullanilabilecek bir günlük veya randevu defteri olabilir. 
Aynı şekilde, örnek bir seyir dönemi oluşturularak, bu 
dönemi tüm vergi dönemine yayarak, kanıt olarak 
gösterebilirsiniz. Bu sonuncu örnek CRA politikası gereği 
sorun yaratabilir. Bu politika gereği, bu alternatife 
başvurulmadan önceki, tam bir 12 aylık dönemde, seyir 
defteri tutulmalı, ondan sonraki dönemde bu 12 aylık 
dönem temel olarak kullanılmalıdır.  

Geçmiş yıllarda, mükelleflerin  tam bir seyir defteri 
bulundurmadığı bazı durumlarda, yapmış olduğumuz 
itirazlarda bazı başarılar elde ettiğimiz olmuştur ancak 
her durum kendi detayları dahilinde değerlendirilmelidir. 
Ayrıca mükelleflerin yeni araç almaları durumunda, ilk yıl 
için detaylı bir seyir günlüğü tutmaları gerekir. 

Seyir defterinde  neler bulunmalıdır 

Aşağıdaki detayların seyir defterinde bulundurulması 
mükelleflerin inceleme anında yararınadır: 
Her mali yıl başı veya 1 Ocak'ta okunmuş kilometre 
sayacı bilgileri. 
Her bir iş gezisi için kayıtlara geçen: Tarih, mesafe,seyir 
amacı, 

Her bir yakıt, yağ değişimi gibi her harcama için, belge ve 
bilgi: 
Tarih, Odometre okuma (sadece servis çalışmaları için), 
açıklama ve tutar 

TELVERGĐ 
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(Araç servis mağazalarının birçoğu  yukarıdaki tüm 
bilgileri faturalarında size sağlarlar. Bu konuda 
mükelleflerin dikkat edip, bu bilgileri faturalarda 
belirtilmesini istemeleri yararlı olabilir.) 

Denetleme talebi mi geldi ... 

Eğer denetleme talep mektubu aldıysanız, seyir defteriniz 
hazır olsun. Eğer denetçi istek mektubunda istenen tüm 
belgelerin listesinde seyir defteri talebi yoksa ve fakat 
denetçi iş yerinize vardığında bunu talep ediyorsa, o anda 
yanınızda bulunmadığını ancak temin edeceğinizi 
söyleyebilirsiniz. (Denetçilere talep mektubunda yazılı 
olmayan bir belgeyi denetlemeye hazır bulundurmak şart 
olmadığından bunu söylemek hakkınız vardır, ancak 
“Mektupta yoktu, isteyemezsin” diyemezsiniz.) 
Denetçinin tekrar geri gelebilmesi için bir tarih 
kararlaştırılabilir ve sonra hemen kayıt defteri 
düzenlemek için belgelerinizi gözden geçirebilir ve 
bunlara göre düzenleyebilirsiniz.  Ancak, denetçilerin 
denetleme metodlarından biri, araç servis faturalarına 
bakıp, üzerindeki servis/tarih kilometrelerini okumak ve 
bunu sizin hazırladığınız seyir defteriyle karşılaştırmaktır. 
Bunun da unutulmaması önemlidir.  

Elektronik kayıtlar 

Seyir defterleri size en yakın ofis malzemeleri satan 
işyerlerinden temin edilebileceği gibi, bu amaç için 
kullanilabilecek bazı elektronik araçlar da mevcuttur. 
Kişisel tercihim, kamerası olan bir cep telefonu ile 
çalısabilecek bir electronic programdır. Đşte herhangi bir 
maddi yararım olmadan tavsiyede bulunabilecegim bazı 
seçenekler: 

 
• iPhone: Gaz Cubby ve Trip Cubby 
• Blackberry: VQ Mileage Tracker 

Yukarıdaki seçeneklere bir alternatif de bir kalem, 
kameralı cep telefonu ve Shoeboxed.com olabilir. Bu 
sistemle kilometre sayacınızda okuduğunuz rakamı 
makbuz üzerine yazarak, cep telefonunuzla fotoğraflayıp, 
bu fotoğrafı cep telefonu ile Shoeboxed.com adresiniz e-
posta ile gönderebilirsiniz. Onlar sizin için 
kaydedeceklerdir. Kamera ile bir cep telefonu olmayanlar, 
üzerinde kilometre yazılı makbuzlarını direk olarak 
Shoeboxed.com’a postalayabilirler. Kayıtlar onlar 
tarafindan yapılacaktır. (Shoeboxed.com hakkında daha 
fazla bilgi için http://www.shoeboxed.com/ sayfasına 
bakınız.)Kullanımında yarar gördüğüm başka bir 
uygulama ise GasBuddy olabilir. En ucuz fiyata Bu 
uygulama size en yakın ve en ucuz benzin istasyonunu 
bulur. Bu GasBuddy.com tarafından sağlanan ve iPhone, 
Android, Blackberry ve Windows cep telefonlarında 
bulunabilen bir uygulamadır. 

Her zaman oldugu gibi 2012 yılının tüm okuyanlar için bol 
kazançlı ve az vergili geçmesini dilerim. 

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı yazarın konuyla 
ilgili kişisel ve genel görüşleri/yorumları olup, tüm 
hakları yazara aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe 
yazısının tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. 
Ancak alıntılanan köşe yazısının bir bölümü, 
alıntılanan köşe yazısına aktif link verilerek 
kullanılabilir.  

 

TELVERGĐ 
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Gönül Angıner Bursu—2012  

Deniz Küçükceylan 

 

6. Gönül Angıner Eğitim bursunu bu yıl Toronto 

Üniversitesi öğrencisi Emre Özgüven kazandı. Eğitimini 
Ekonomi dalında sürdüren Emre, eğitimine hukuk ile 
devam edip, hukukçu olmayı planlıyor.  Bu yılkı bursun 
Emre’ye verilmesinin nedeni,  Kanada-Türk Toplumu için 
yaptığı gönüllü çalışmalar ve yedi yaşından beri Anadolu 
Halk Oyuncuları’nın folklor çalışmalarına katılması. 
Emre’nin dersler dışındaki ilgi alanlarının başında sinema, 
yüzme ve sutopu geliyor.  

8 Ocak pazar günü, Northern District Library'de yapılan 
törene Emre'nin ailesi, arkadaşları ve bu bursu daha önce 
kazanmış olan öğrencilerden Tayfun Üzüm, Duygu Nangir 
ve Ecem Kafadar katıldılar.  

Angıner ailesinin, 2005'de genç yaşta yaşamını yitiren 
anneleri öğretmen Gönül Angıner adına başlattıkları bu 
burs her yıl başarılı bir Türk üniversite öğrencisini teşvik 
etmek amacıyla veriliyor. 2010 yılından beri bursun 
idaresini Angıner ailesi adına Türk Toplum Merkezi 
(TCHCC) üstlenmiş durumda.  

Emre Özgüven’i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. 
Bu burs için ayrıntılı bilgiyi www.gonulanginer.com 
adresinden alabilirsiniz. 

Tayfun Üzüm - Ecem Kafadar - Emre Özgüven 

Soldan sağa: Demet Çıtak, Figen Musabay, Emre 
Özgüven, Oğuz Angıner, Nur Erkoç, Şule Alp 
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TURKISH MUSIC 

Dr. (med./tıp) Đlhami 
Gökçen  

Telve’s new editor asked 

me to write about Turkish 
music, preferably in a con-
versational  (sohbet) style. 

The question is: What is Turkish music?   

As this is a rather big question let us, for the conversa-
tion’s sake, break it down into two large categories, 
namely: 

 a- Traditional Turkish musics (or Eastern based 
musics), 

 b- Western music based Turkish musics.   

What is the difference, you may say; aren’t they all mu-
sics ?  

Yes, but like apples and oranges (both fruits), they are 
different. Let me explain it in the simplest terms possible, 
hoping not to be too technical. 

First of all, the major difference is in their scales: When 
the whole notes like, do (c), re (d), mi (e), fa (f) ... of a 
musical scale are obtained naturally, like on a cord, the 
intervals between the notes are not equal but rather une-
qual. These notes, for example are found at following 
ratios of the cord: do-re 8/9, do-mi 4/5, do-fa 3/4. In a 
similar way, the intervals for half-notes are also not 
equal. 

Eastern music uses the notes exactly where they are 
found naturally. Moreover, the intervals between notes 
may be divided even further following the same natural 
laws. This is in fact the case with the ‘Turkish Classical 
music’ (Türk Klasik musikisi) which uses over 24 unequal 
intervals in an octave. The ‘Turkish Folk music’ (Türk 
Halk musikisi) has less (over 17) unequal intervals but 
still more than the 12 equal intervals of the Western mu-
sic. 

Using a natural scale of unequal intervals, one could only 
create a single line, or the so-called ‘monophonic music’. 
However, one cannot produce a multiple line, or the so-
called ‘polyphonic music’, because one could not write 

one note on top of another when the intervals are une-
qual. They would just not sound right. Then, what to do ? 

In Western/European music, they resorted to a method 
called ‘equal temperament’ (eşit düzenli sistem/yedirimli 
sistem). By this method the intervals between the notes 
are physically altered to produce a 12 tone ‘tempered 
scale’ where all the intervals between notes are equal. 
This is called a ‘physicist’s scale’ while the former, ‘a nat-
ural scale’. 

Which one is better ? Well, it is again like apples and or-
anges. The question does not apply. In each system, you 
win some and lose some.  

The Eastern system provides flexibilities of melodic line 
by the use or creation of scales with various divisions of 
intervals. One could obtain scales which in themselves 
have very special expressions, like in Hicaz, Hüzzam, Sa-
ba, etc. scales.  

In the Western system, the divisions are fixed but it  pro-
vides the possibility of using multiple notes at the same 
time. Through these harmonies, one could express a vari-
ety of feelings including dramatic ones which one could 
not with the former.         

Up until the middle of the 19th century, Turkish music 
was of a traditional, Eastern type, similar (but not the 
same) to the musics of some other Near-Eastern coun-
tries.  

When and why Western music was introduced into Tur-
key ?  

There was already some contact with Western music es-
pecially in Istanbul through the visits of some European 
music companies. There was also interest in Western mu-
sic among some aristocratic families and even in Palace 
circles.   

However, the introduction of Western/European music 
definitely and officially into Turkey took place in the reign 
of Sultan Mahmud II. and after the destruction of Janis-
saries (Yeniçeri) during the so-called  ‘Auspicous Inci-
dent’ (Vaka-i Hayriye) in 1826.  

The Janissaries, the elite corps of the standing army of 
the Ottoman Empire had their own traditional military 
band called ‘Mehter’ (Janissary Band). Mehter band was 
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quite effective during the  battles as it scared the oppos-
ing armies (while encouraging the Ottoman troops) by 
the production of very loud sounds through such musical 
instruments as: ‘very large drums’ (kös), ‘big 
drums’ (davul), kettledrums (nakkare), ‘big oboes’ (kaba 
zurna), trumpet (boru), cymbals (zil) ; and there was 
also the ceremonial crescent (çevgân). The Mehter band 
was unfortunately also destroyed alongside with the Jan-
issaries.  

When a new Army was established, the formation of a 
new military band became necessary. This is when the 
Ottomans looked at the West. They engaged European 
musicians (mostly Italian and French) to establish a 
Western-style Military Band (Muzıka-i Humayun). The 
most famous of these European band masters was 
Giuseppe Donizetti (Donizetti Paşa, arived in Đstanbul 
in1828), the brother of famous Italian composer Gaetano 
Donizetti.  

Here we should make an interesting psycho-social obser-
vation. When the Ottoman armies were successful in de-
feating the enemy armies, the Europeans wanted to es-

tablish their own Janissary bands.  

I do not know if the Europeans ever won any battles with 
their Mehter bands. However, seeing the expressive pos-
sibilities of these Janissary band instruments they incor-
porated them into their orchestras. Thus, all the percus-
sion instruments such as drums, cymbals, triangles, etc. 
of Western orchestras have their origin in the Janissary 
bands. Also the great composers (like Haydn, Mozart, 
Beethoven) created works imitating Turkish Janissary 
(Mehter) music. Beethoven, for example, used mehter 
percussion instruments in the last, IV. section of his fa-
mous 9th Symphony. 

As the Ottoman armies started to face defeats against 
the European armies it was now the turn of Ottomans to 
adopt Western or European music !   

 (To continue) 

Dr. Đlhami Gökçen: Born in Kilis in 1928. Graduated from Đstanbul University, Medical School. Received specialty 
training in psychiatry in US and Child&Adolescent Psychiatry in Canada. In Toronto, joined Clark Institue of 
Psychiatry in 1968 as a staff child&adolescent psychiatrist. Since 1975, has been with Scarborough Centenary Health 
Center.  

 Interested in music since early age, playing kaval and ney as a child. In Istanbul, attended University choirs: 
Dr. Atlığ choir (traditional music) ; H. Öktem choir (Western music). In US and Canada also joined choirs and played 
‘recorder’. In 1987, established ‘The Toronto Classical Turkish Music Choir’ (Toronto Klasik Türk Musikisi Korosu) 
which still continues. This choir has given several concerts. 

 Interested also in musicology, writing in the journals of Musiki Mecmuası and folklor/edebiyat. Book 
publications include:  

1- Onyedinci Yüzyılda Türk Çalgıları (Farmer’dan çeviri), Kültür Bakanlığı Yayınları, 1999.  

2- Makam (K. Signell’den çeviri), Yapı Kredi Yayınları, 2006.  

3- Rauf Yekta Fransızca Musiki Yazıları, Ürün Yayınları, 2007. 

4- Türk Musikisine Katkılar, Ürün Yayınları, 2008.  

 Presently is in the process of writing on musical instruments in the Seyahatname of Evliya Çelebi. Dr. Gökçen 
speaks French in addition to Turkish and English. Has two children.   

About Dr. Đlhami Gökçen 



RÜÇHAN AKKOK: Başkan -
President  

Rüçhan 1994 yılında eşi ve kızıyla 
beraber Kanada’ya yerleşmistir. 
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi me-
zunu olup Đstanbul Üniversitesi’nde 
Đşletme Đktisadı Enstitüsü’nde Đşlet-
me yüksek lisans programını 
tamamlamıştır. Derneğin kurucu 
üyelerindendir. Kuruluşundan beri 
her dönemde yönetim Kurulu üyesi olarak büyük bir zevk 
ve gururla dernek çalışmalarına devam etmektedir. 
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (BUMED) To-
ronto temsilcisidir. Çalışma hayatının büyük bir bölümün-
de hem Türkiye’de hem de Kanada’da ilaç sektöründe 
Lojistik ve Đnsan Kaynakları bölümlerinde çalışmış olup şu 
an Manulife Financial şirketinde “Senior Compensation 
Consultant” görevinde çalışmaktadır. 

 

Rüçhan moved to Canada in 1994 with her husband and 
daughter. She has a Bachelor of Arts degree in Economics 
from Bogaziçi University and MBA degree from the Istan-
bul University. She is among the founding members of 
the Turkish Society of Canada and has been part of the 
Board of Directors since its foundation. Always having 
been enthusiastic and dedicated to her efforts, she is very 
proud of the successful growth of the Turkish Society of 
Canada. Rüçhan is the Toronto Representative of BUMED 
(Bogaziçi University Mezunlar Dernegi). In her careers 
she spent many years both in Turkey and Canada in the 
pharmaceutical industry Logistics and Human Resources 
departments. Currently she is pursuing her career at 
Manulife Financial as the Senior Compensation Consult-
ant. 

T: 905 826 7076 

E: ruchan@akkok.net 

 

TSC Yönetim Kurulu Üyelerini Tanıyalım 
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NALAN GÖKGÖZ: Başkan 
Yardımcısı 

Vice President  

Đstanbul’da doğdu. 1984 senesinde 
Boğaziçi Üniversitesi, Biyoloji 
bölümünden mezun olduktan sonra 
aynı Üniversitenin Moleküler Biyoloji 
ve Genetik bölümünde Master ve 
Doktorasını tamamladı. Yüksek 
Lisans öğretimi süresince (1984-1992) araştırma görevlisi 
olarak çalıştı ve 1992 senesinde Yardımcı Doçentliğe 
atandı. 1993-1994 yılları arasında Toronto Çocuk Has-
tanesi’nde Đnsan Genetiği Hastalıkları konusunda çalısma-
lar yaptı ve 1996 senesinde Mount Sinai Hastanesi’nde 
Kanser Genetiği üzerine araştırmalar yapmak üzere 
temelli Kanada’ya yerleşti. 13 seneden beri Mount Sinai 
Hastanesi Samuel Lunenfeld Araştırma Enstitüsü’nde Re-
search Scientist olarak çalışmaktadır. Nalan 2006 
Carassuaga festivalinde Gönüllü Komitesi başkanı olarak 
görev aldı. 

 

Nalan was born in Istanbul. She graduated from the Bo-
gazici University -Biology Department in 1984 and com-
pleted her M.Sc. and Ph.D. degree at Bogazici University- 
Molecular Biology and Genetics Department. During her 
graduate studies she worked as a Research Assistant 
(1984-1992) and was promoted to the Assistant Profes-
sor position in 1992. Between 1993 and 1994 she worked 
at Toronto Hospital for Sick Children on Human Genetics 
Disorders and moved to Canada permanently in 1996 to 
conduct research on Cancer Genetics. She has been 
working as a Research Scientist in the Samuel Lunenfeld 
Research Institute at Mount Sinai Hospital for 13 years. 
Nalan participated in 2006 Carassuaga Festival as the 
Volunteer Committee Leader. She is among the founding 
members of Turkish Society of Canada. 

T:416-977-2825 

E: nalangokgoz@rogers.com 



LALE KÜSTÜ:  Sekreter 

Secretary 

2003 yılında eşi ile birlikte Toron-
to, Kanada’ya yerleşen Lale 
Boğaziçi Üniversitesi, Đşletme 
bölümü mezunudur. Uzun yıllar 
Türkiye’de finans sektöründe 
Eğitim ve Đnsan Kaynakları bölüm-
lerinde yönetici olarak görev yap-
mıştır. Ocak 2004’ten itibaren de 
Ministry of Municipal Affairs & Housing, Building and De-
velopment Branch’te Eğitim Koordinatörü olarak 
çalışmaktadır. 

 

 

Lale moved to Toronto, Canada with her husband in 
2003. She holds a Bachelor of Arts degree from Bogazici 
University, Faculty of Economics and Administrative Sci-
ences. In Turkey, she worked in the financial industry as 

Training and Human Resources Manager. Since January 
2004, she has been working as a Training Coordinator for 
the Ministry of Municipal Affairs & Housing, Building and 
Development Branch. She volunteered as a Soroptimist 
International member and served as training coordinator 
and assistant president of Istanbul Moda Soroptimist 
Club. As a soroptimist, she organized reading and writing 
courses for underprivileged women of Istanbul Gultepe 
and Celiktepe region and provided high school and uni-
versity education scholarships to more than 30 young 
girls. She represented Turkish Soroptimists at the Sorop-
timist International Convention which was held in Athens, 
Greece. She actively volunteered for many TSC events 
including Turkish Cuisine and commemoration of Mustafa 
Kemal Ataturk, on November 10, 2011. 

T: 416-836-3426 

E: Lale-kustu@sympatico.ca 

TSC Yönetim Kurulu Üyelerini Tanıyalım 

Page 21 Volume 6, Issue 36 

CĐHAT ENBATAN: Sayman 

Treasurer 

1955 Eskișehir doğumlu olup ODTÜ 
Đsletmecilik Bölümü mezunudur. 
Kariyerine Eti Gıda Sanayii A.S.- 
Bilgi Đşlem Merkezi’nde bilgisayar 
yazılımcısı olarak 1980 yılında 
Eskișehir’de başladı. Daha sonra 
Türkiye’de bir çok banka ve sigorta 
șirketinde bilgisayar çalışmalarına 
Programcı, Sistem Analist ve Yönetici olarak devam etti. 
1999 yılında önce Amerika’da kısa bir projede görev 
aldıktan sonra aynı yıl ailesiyle birlikte Kanada’ya yerlești. 
Kanada’da da bir süre bilgisayar uzmanı olarak görev 
yaptıktan sonra karıyer değișikliği yaparak finans 
sektöründe çalıșmaya bașladı. Șu anda büyük bir yatırım 
fonu pazarlama şirketinde Denetim Uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Kendisi 2006 Carassaua Festivali – Türkiye 
Pavyonu çalışmalarında gönüllü olarak yer almıș ve ayrıca 
Toronto Klasik Türk Müziği Korosu’nda da çeşitli dönem-
lerde koro üyesi olarak görev yapmıştır. Evli ve iki çocuk 
babası olup derneğimiz Yönetim Kurulu’nda Saymanlık 
görevini yürütmektedir. 

He was born in Eskisehir in 1955 and graduated from 
Middle East Technical University- Department of Manage-
ment. He started his career as software developer in IT 
Department of Eti Food Company Inc. at 1980 in Eskise-
hir. He continued his computer career in various banks 
and insurance companies in Turkey as Programmer, Sys-
tems Analyst and Manager. After participating in a short-
term project in US in 1999, he came to Canada with his 
family in the same year. After working as Computer Con-
sultant for sometime in Canada, he made a career 
change and started working in financial industry. Now, he 
is working as Compliance Officer in a large mutual fund 
dealer. He has volunteered in 2006 Carassauga Festival - 
Turkey Pavilion Group and also participated in Toronto 
Classical Turkish Music Choir for several years. He is 
married with two children and serving as Treasurer for 
Turkish Society of Canada. 

T: 905-819-9205 

E: cihat.enbatan@rogers.com 



HASAN DĐNÇER: Teknik Altyapı Destek—Director 

1953 Ankara doğumlu ODTÜ Endüstri 
Müh.Bölümü mezunu. PTT EBĐM 
Md.lüğünde Sistem Analist olarak 
çalıştı, bilgi-işlemciliğe 1981de Kana-
da’ya göç ettikten sonra sigortacılık 
sektöründe devam etti. Uzun süre 
Anadolu Halk oyuncuları ile birlikte 
dans ve müzik çalışmaları yapan Ha-
san, Toronto Türk toplumu’nun çeşitli 
etkinliklerinde gönüllü olarak çalıştı 
ve en son olarak 2006 Carassauga gönüllüleri arasında da 
yer aldı. Derneğimizin kurucu üyelerinden olan Hasan, 
yeni dönemde derneğimizin teknoloji ile ilgili konularını 
üstlenmiștir.  

Hasan was born in Ankara in 1953 and is a graduate of 
the faculty of Industrial Engineering at METU. He began 
working as a Systems Analyst and continued in infor-
mation technology after immigrating to Canada in 1981 
in the insurance sector.  For many years, he has worked 
alongside Anatolian Folklore dancers and with them par-
ticipated dance and musical performances.  He has vol-
unteered with a number of different Turkish activities, 
including the 2006 Carassauga Turkey Pavilion.  He is 
one of the founding member of the Turkish Society of 
Canada.  

T: 905-785-2354 

E: dincerhasan@hotmail.com 
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ERDEM ERĐNÇ: Đletişim—Harici 
Organizasyon—Director 

Đstanbulda doğan Erdem, iki yaşın-
dan beri Kanada'da yaşamaktadır. 
2003 yılında Wilfrid Laurier Üniver-
sitesi "Business Administration" 
bölümünden "Honours" derece ile 
mezun oldu. 2004 yılında büyük bir 
azimle "Chartered Accountant 
(CA)" ünvanını kazanıp, aynı yıl 
Pricewaterhouse Coopers LLP șirketinde "Tax" grubunda 
çalıșmağa bașladı. Yakın zamanda terfi olduğu, "Mergers 
and Acquisitions" grubunda "Tax Senior Manager" 
görevini sürdürmektedir. Erdem Kanada üniversitelerinde 
düzenlenen birçok eleman alma programlarını yönet-
mekte, aynı zamanda, "Canadian Institute of Chartered 
Accountants In-Depth Tax" kurslarında eğitmenlik yap-
maktadır. 2006 yılında Türkiye'de askerlik görevini 
tamamlayan Erdem, Turkish Society of Canada'nın faali-
yetlerine düzenli bir şekilde katılmış ve geçen 2 yıllık dö-
nemde Yönetim Kurulunda Saymanlık görevini yapmıştır. 
Yeni dönemde iletişim ve halkla ilişkilerden sorumlu 
Direktör görevindedir.  

Erdem was born in Istanbul and moved to Canada when 
he was two. Erdem earned his Honours Bachelor of Busi-
ness Administration degree from Wilfrid Laurier Universi-
ty in 2003. As an ambitious young man, Erdem went on 
to earn his Chartered Accountant (CA) designation in 
2004 and joined the tax team at PricewaterhouseCoopers 
LLP in that same year. Erdem was recently promoted to 
his current role as a tax senior manager in the Mergers 
and Acquisitions group at PwC. In addition to leading 
many recruiting events at various Canadian universities, 
Erdem is a tutor for the Canadian Institute of Chartered 
Accountants’ In-Depth Tax course. Upon completing his 
term in the Turkish Army in 2006, Erdem regularly par-
ticipated in events put on by the Turkish Society of Cana-
da. In his prior term Erdem was the Treasurer for the 
Turkish Society of Canada and now currently serves as 
the organization's Director of Public Relations.  

T: 647-403-4201 

E: erdem_e@hotmail.com 

 



YASĐN MAVUK: Üyelik Đşlemleri -
Director  

1982 Đstanbul doğumlu olan Yasin, 
ailesiyle beraber 1998 yılında Kana-
da'ya göç etmiştir. Toronto Üniversi-
tesinde Ekonomi ve Sosyal Bilimler 
üzerine çift derece yapmış olup ün-
iversitenin Türk Öğrenci Derneği'nin 
2004-2005 yılı başkanıdır. Çalışma 
hayatına inşaat proje koordinatörü 
olarak devam etmiştir. 2010 yılında üst lisansını Turizm 
Yönetimi üzerine Đsviçre'de yaptıktan sonra 6 ay kadar  
Şangay, Çin’de çalışmıştır. Şu anda Toronto’nun hemen 
dışında bulunan bir Resort Hotel'de müdür olarak 
çalışmaktadır. Çok çeşitli Türk etkinliklerinde gönüllü 
olarak hizmet vermiş olup, Turkish Society of Canada'yla 
ilk çalışması 2006 Carassauga etkinliğindeki aldığı gönüllü 
görevdir.  

 

Yasin was born in 1982 in Istanbul, and immigrated to 
Canada with his family in 1998. He graduated from Uni-
versity of Toronto with a joint specialist degree in Eco-
nomics and Political Sciences. At this university he was 
also the President of the Turkish Students' Association 
between 2004 - 2005. He continued his professional life 
as a construction project coordinator. In 2010, he com-
pleted his post-graduate degree on Hospitality Manage-
ment in Switzerland, and subsequently worked in Shang-
hai, China for about 6 months. Currently, he is working 
as a manager in a Resort Hotel just outside of Toronto. 
Over the years, he has volunteered in numerous Turkish 
events. He worked with the Turkish Society of Canada for 
the first time in 2006 at the Carassauga Festival, in a vol-
unteer capacity.  

T: 416-356-4546 

E: yasin_mavuk@hotmail.com 
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CENK SAYIN: TSC Tanıtım & 
Diğer Toplum Kuruluşları ile 
Koordinasyon—Director 

Cenk 1968 yılında Ankara'da 
doğdu, Hacettepe Üniversitesi 
Đșletme Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra 1994 yılında West-
ern Illinois University'den MBA de-
recesini aldı. Aynı yıl Dıș Ticaret 
konusunda bașladığı kariyerinde 
Kazakistan ve Rusya'da çeșitli firmalarda yöneticilik yap-
masını takiben 90’ların sonlarına doğru kendi ișini kurdu. 
2003 yılından beri eși Hülya ve kızı Yasemin’le beraber 
Toronto'ya yerleșmiș olup Đthalat/Đhracat konularında 
faaliyet gösteren Element International Trade'in ortağıdır. 
Son yıllarda eșiyle beraber çeșitli toplum organizasyon-
larında yer almakta (23 Nisan Uluslararası Çocuk Bay-
ramı, vs...gibi) ve Türk Kültürü ile Modern Türkiye'nin 
tanıtılması için faaliyet göstermektedir. 

 

Cenk was born in Ankara in 1968. After graduating from 
Hacettepe University - Department Of Business Admin-
istration he completed his MBA in Western Illinois Univer-
sity - USA in 1994. Same year he started his career in 
the area of foreign trade and after working in managerial 
positions in Kazakhstan & Russia for couple of years, set 
up his own business during the last part of 90's. Since 
the beginning of  2003 Cenk has been living in Toronto 
with his wife Hülya & daughter Yasemin and working as a 
co-owner of Element International Trade Inc., an Import 
& Export based company. Together with his wife Hülya, 
he has been involved in many Community Activities for 
the last couple of years (such as April 23 International 
Children's Day) that promotes to introduce Turkish Cul-
ture and Modern Turkey. 

T: 416-512 7242 

E: cenksayin@rogers.com 



DENĐZ KÜÇÜKCEYLAN: Đletişim 
- “info” Yazışmaları—Director 

Pazarlama iletişim uzmanı Deniz 
Küçükceylan, Türkiye’de reklam 
sektöründe edindiği iş deneyimini 
uluslararası platformda pekiştirmek 
amacıyla,  Kanada’ya göçtü. Initia-
tive Medya Toronto ofisinde medya 
planlama uzmanı olarak çalışmaya 
başlayan Küçükceylan, Toronto Universitesi ile Kanada 
Reklamcılar Derneği’nin Pazarlama iletişimi konulu sertifi-
ka programlarına katıldı. Özel sektörde edindiği iş den-
eyimini kar amaci gütmeyen platforma taşımak amacıyla, 
Skills for Change’de Kariyer Danışmanı olarak çalışma 
yaşamına devam eden Deniz, iş arama teknikleri alanında 
uzmanlaştı. Kanada-Türk Film Derneği’nin kurucu üyesi 
olan Deniz, Türk toplumunun Kanada’da güçlü bir platfor-
ma kavusması amacıyla, Kanada Türk toplum 
derneklerinde aktif olarak çalışmaktadır. 

 

 

 

Deniz Kucukceylan is a marketing communication profes-
sional with a solid background in advertising, PR and 
coaching internationally trained professionals to reach 
their career goals. She moved to Canada to gain global 
experience in advertising. While working at Initiative Me-
dia’s Toronto office, she attended professional develop-
ment programs.  To utilize her marketing expertise to 
help newcomers to fully integrate them in Canada and to 
gain experience in the not-for profit sector, she started 
working at Skills for Change, a not-for profit organization 
as an Employment Consultant. In her current position, 
she provides employment counseling, job development, 
interview techniques and connects candidates with poten-
tial employers.Being one the founders of the Canadian 
Turkish Film Society, Deniz is actively involved and vol-
unteers with various community based organizations to 
establish a strong Canadian &Turkish community in Can-
ada.  

(www.linkedin.com/in/denizkucukceylan  & 
http://twitter.com/#!/DenizKckcyln) 

T: 647-883-0788 

E:denizkucukceylan@hotmail.com 
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AYNUR ĐLKAY: Etkinlik Destek  

Events Support  

Đstanbul’da doğdu. 1966 yılında Kana-
da Moncton New Brunswick’e göç etti. 
1984 yılında Toronto’ya yerlești. Kısa 
bir süre sonra Real Estate mesleğine 
geçti. Bir çok kişinin hayal ettikleri 
evlerine kavușmalarını sağladı ve 
sağlamaya devam ediyor. 6 çocuk ve 
10 torun sahibidir. Toronto Klasik Türk Müziği Korosu 
mensubu olup, șiir yazar ve șiirlerinden bazıları dergi ve 
antolojilerde basılmıștır. Aynur 2006 Yılı Carassauga Fes-
tivali gönüllüleri arasında yer almış olup, derneğimizin de 
kurucu üyelerindendir. 

 

Aynur Ilkay was born in Istanbul. She moved to Moncton, 
New Brunswick in 1966 and to Toronto in 1984. After a 
short time, she began working as a Real Estate agent and 
helped many acquire their dream homes along the way. 
She has 6 children and 10 grand children and is a mem-
ber of the Toronto Classical Turkish Musical Group. She 
also writes poetry and has published a few as well. Aynur 
was a member of the 2006 Carassauga Turkey Pavilion 
Volunteer Group and is one of the founding members of 
the Turkish Society of Canada. 

T: 416-962-9808 

E: Aynur.ilkay@gmail.com 

Yedek Üyeler 



YILMAZ ÇAM: IT & Üyelik Destek 

IT & Membership Support 

Yılmaz 1968 Kastamonu doğumludur. 
Đstanbul Teknik Üniversitesi, Fen 
Fakültesi, Matematik Mühendisliğini 
derece ile bitirip, 1990 yılında Ma-
tematik Mühendisi ünvanı ile mezun 
olmuştur. Mezuniyet sonrası çalışmaya 
başladığı Yapı Kredi Sigorta (eski adı Halk Sigorta) Merkez 
ofisinde 2001 yılına kadar Programcı ve Sistem Analist 
olarak görev yapmıştır. Çalışma hayatı ile birlikte eğitimi-
ni de devam ettirmiş olup, 1994 yılında Đstanbul Teknik 
Üniversitesi Sistem Analizi ve 1996 yılında, Marmara Ün-
iversitesi Bilgi Sistemleri Yönetimi programlarından 
yüksek lisans dereceleri almıştır. 2001 yılında Kanada’ ya 
yerleşmiş ve halen eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Toronto’ da 
yaşamaktadır.  Bilgi Sistemleri ve Uygulama Geliştirme 
konularında uzman olup, şu anda CIBC Teknoloji 
bölümünde Uygulama Geliştirme Müdürü olarak görev 
yapmaktadır.  Aynı zamanda Centennial College’ de 
Yazılım Geliştirme ve Tasarımı konularında ders ver-
mektedir. Yeni dönemde derneğimizde Teknoloji ve Bilgi 
Sistemleri sorumlusu olarak görev yapmaktadır. 

 

Yilmaz was born in Kastamonu in 1968. He graduated 
from Istanbul Technical University in 1990 with Honours 
Mathematical Engineering Bachelor Degree.  After gradu-
ation, he worked at IT Department of Yapi Kredi Insur-
ance (formerly knowns as Halk Insurance) as Application 
Developer and Systems Analyst until 2001. He also con-
tinued studying while he was working. He received his 
Systems Analysis Master of Science Degree from Istanbul 
Technical University in 1994 and Management Infor-
mation Systems Post Graduate degree from Marmara 
University in 1996. Yilmaz moved to Canada in 2001 and 
he has been living in Toronto since then with his wife and 
2 children. He is an expert on IT and Applications Devel-
opment subjects and he currently works as Application 
Development Manager at CIBC Technology. He is also 
part-time instructor at Centennial College teaching Soft-
ware Design and Development subjects. He is responsible 
for IT support of Turkish Society of Canada. 

T: 905-787-8013 

E: yilmazcam@yahoo.com 

Yedek Üyeler 
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Aesthetica Magazine is proud to announce The Aesthetica Art Prize, a celebration of excellence in art from across the world. The 

Aesthetica Art Prize has developed from the Aesthetica Creative Works Competition, and is an invaluable platform for artists in all 

disciplines, offering the contenders a £1,000 first prize and a group exhibition hosted by the magazine in York. 

Previous finalists include Marcus Jansen, a leading modern expressionist who joins a legacy of artists featuring in Absolut Vodka’s 

artistic campaigns; Bernat Millet, also shortlisted for the National Portrait Gallery’s Taylor Wessing Photographic Portrait Prize, and 

Julia Vogl, who was shortlisted for New Sensations: Saatchi Gallery and Channel 4’s Prize, and has exhibited at Zabludowicz 

Collection. 

The Aesthetica Art Prize is committed to innovation in the arts and we welcome entries from artists working in all media. Artists 

may submit their work into any one of the four categories: 

 

• Photographic & Digital Art 

• Three Dimensional Design & Sculpture 

• Painting & Drawing 

• Installation and Performance  

 

There are two main categories that artists can enter: the main prize and the student prize. The Aesthetica Art Prize is open for 

entries until 31 August 2012. 

for more information. http://www.aestheticamagazine.com/artprize.htm 

Announcement: Aesthetica Art Prize-Open for Entries 
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“Your Ideas, Your NATO” 

 “Your Ideas, Your NATO”.Atlantic-community.org is holding a policy workshop competition for students and 

young professionals.  

"Your Ideas, Your NATO" is looking for policy suggestions on important current issues that will be debated at the 

NATO Summit in Chicago. Write a short article and you could win 500 EUR and a trip to Berlin (round-trip airfare 

and 4 nights' accommodation) to present your ideas to top decision makers!  

This competition is open to everyone 35 years and younger from NATO Member and Partner countries. 

The deadline for submissions in the first category is February 23.  

You can find all the details here: 

http://www.atlantic-community.org/index/articles/view/Your_Ideas%2C_Your_NATO 

Announcement: Politics Essay Competition for 
Students (2012) 
 “Your Ideas, Your NATO”. 



 

 

 

kucukceylan@skillsforchange.org  

Aldığım elektronik postada 8 ay önce Kanada’da iş 

yaşamına atılmış genç arkadaşımız,  aynen şöyle yazmış: 
“Başka bir bölümün müdürü tarafından haksız yere 
azarlandım. Kişi sinirini alamayıp, odamın kapısını tek-
meledi. Ofiste bulanan herkes, müdürüm, Đnsan Kaynak-
ları Müdürü dahil olaya tanık oldular. Đş yerindeki güven-
liğimin tehlikede olduğunu bildirdiğimde, durumu Đnsan 
Kaynakları Müdürümüze rapor etmem istendi. Ben, 
benden özür dilenmesini beklerken, bir süreliğine ücretli 
izine ayrıldığım belirtildi. Şimdi işten ayrılmam yönünde 
baskı yapılıyor” Ben böyle bir durumun Kanada gibi bir 
ülkede yaşanıyor olmasını anlayamıyorum. Hakkımı nasıl 
savunacağım bilemiyorum.” 

Kanada  iş ve işçi haklarının, sosyal güvenlik yasalarıyla  
korunduğu bir ülke bile olsa bu tür haksız durumlar 

malesef burada da çok sık yaşanıyor.   

Böyle bir durumda hemen “Workers’ Action Centre" den 
yardım isteyebilirsiniz. Kanada’da iş yaşamına atılacak, iş 
ve işçi yasaları konularında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen 
arkadaşlarımıza bu siteyi, ziyaret etmelerini öneriyorum.  

Kar amacı gütmeyen, çalışanların haklarını, çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların bilinçlendirilmesi 
konularında etkinlikte bulunan bu kurum, size en iyi 
sekilde yardımcı  olacak, haklarınızı en iyi şekilde hiç  bir 
ücret almadan savunacaktır.  

Kanada iş ortamının son derece politik olduğunu hatırla-
tarak, iş yerlerinizde haksız bir durumla karşılaşmamanızı 
diliyorum.   

www.workersactioncentre.org 

Info line: 416.531.0778 

720 Spadina Avenue, Suite 223 Toronto, On M5S 2T9 

info@workersactioncentre.org 

 

 Đş Yerimde Haksızlığa Uğradım! 
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Deniz Küçükceylan  
 
Employment Consultant, 
Skills for Change -  

Advertise online with TELVE 

 

 

 

Contact us at:  info@turkishcanada.org  

for further information. 

+1000 Turkish Canadians visit  Telve’s site every month after it’s 
publish online.  

www.turkishcanada.org is the most visited Turkish Community 
website 

Attract the community’s attention with your advertisement.  

Telve’s monthly advertisement rates: 

Full page: $200 

Half page: $100 

1/4 page:  $50 

Business Card, 1/8 page: $30 

Discounts: 

3 months advertisement: 5% 

6 months advertisement 10% 

1 Year advertisement: 15% 

ĐŞ’TE KANADA 



Asumanca Lezzetler 
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Sevgili Telve okuyucuları, 

 

Bu sayımızda sizlerle, harika bir kurabiye tarifini paylaşacağım. Cevizli ku-

rabiye! Lezzet ve doku olarak bana biraz acıbadem kurabiyesini hatırlatıyor. 
Yapımı çok kolay ve çok sağlıklı. Đçinde un ve yağ yok, cevizin yağı yeterli geli-
yor. Yumurtanın da sadece beyazı var. Bir bardak kahve ya da çayın yanında, 
vazgeçilmeziniz olacak... 

Verdiğim tariften 12 adet kurabiye çıkıyor, isterseniz verilen miktarları 2 ya da 3 katına çıkarabilirsiniz. 

Sevgiler, 

Asuman Dinçer 

Cevizli Kurabiye 
 
MALZEMELER: 

165 gr. ceviz 

1 yumurta akı 

1 çay bardağı hindistan cevizi (orta boy), tatlandırılmamış/unsweetened medium size 

1 çay bardağı toz şeker 

1-2 damla vanilya özütü (pure vanilla extract) ya da 1 paket vanilya 

Cevizi robotta iyice öğütün (mümkün olduğunca ince olsun). Robotta çekilmiş cevizleri karıştırma kabına alın, kalan 
malzemeleri ilave edip karıştırın ve 12 eşit parcaya ayırın. Elinizle yuvarlayıp, yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. 
Önceden ısıtılmış 375F- 190C fırında 10-12 dakika pişirin. 

 

Afiyet olsun. 
 

www.arnavutcigeri.blogspot.com
     



Membership Category: 

 

(   ) Individual member:   $20 ( for one year starting signed date ) 

(   ) Student / Senior (+ 65):       $10 ( for one year starting signed date ) 

 

Member contact info: 

Title:  Mr. (  )   Mrs. (  )    Miss(  )    Ms (  )    

 

Name: ___________________________________     Last Name: ________________________  

 

Occupation: _______________________________ 

 

Address: _________________________________ 

 

City: ______________     Postal code: _________Province: __________      Country: ____________ 

 

E-mail: ___________________________________   Phone: __________________________ 

 

Preferred type of contact: (please select one) 

 

E-mail:_______   Phone: ________   Mail: _______ 
 

Referred by (if Applicable):____________________ 

We have activities for children and youth. Please provide information regarding your children (e.g. name, age): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Please fill in your information. Mail the completed and signed form with your cheque to the address at the bottom of 
the page.  Please make your cheque payable to: Turkish Society of Canada.  Thank you! 

Turkish Society of Canada, 5100 Erin Mills Parkway, PO Box 53060 Mississauga, ON L5M 5H7 

Web: www.turkishcanada.org , E-Mail:  info@turkishcanada.org 
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5 Şubat— Büyüklerimizle Toplantı 

February 10— Meet with Wilfrid Laurier MBA Study Tour Students to Turkey 

 

Calendar of Events 

Turkish Society of Canada is a not-for-profit organization that aims 

to promote and participate in mainstream cultural, civic and social ac-

tivities in visual arts, performing arts, literacy, music and culinary arts 

with unique activities.  

The Turkish Society of Canada takes an innovative, grassroots ap-

proach to socio-economic development of the community that encour-

ages new comers to socialize and integrate to the daily life. It sup-

ports community-based initiatives, collaboration with like-minded or-

ganizations 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.  

5100 Erin Mills Parkway 
P.O. BOX 53060 

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

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

• Please consider the environment before printing the TELVE 

Thank you for your support. 
Latest member count is: 

   280 


