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2013 YILINI GERİDE BIRAKIRKEN 

 
 

Değerli Üyelerimiz, 

 

Bize maddi ve manevi destek veren sizlerin enerjisi ile 2013 yılında birçok etkinlikte başarılı 
olmaktan büyük gurur duyuyoruz:  

 

 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamasını UBC Öğrenci Derneği ile birlikte düzenledik 

 Vancouver City Hall da bayrak töreni gerçekleşti 

 350 davetlinin katıldığı Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı 

 Gezici Konsolosluk hizmetlerine 17 gönüllü ile yardımcı olduk 

 Avrupa Festivalinde Hitit uygarlığı, Türk müziği ve yemeklerimizle katıldık 

 
Yukarıdaki başarılı etkinlikleri yapabilmek için yönetim kurulu, koordinatörlerimiz ve gönüllü 

üyelerimiz hep birlikte el ele binlerce saatin üzerinde şevkle çalıştı ve 2013 senesini artı bir bütçe ile 

tamamladı.  
 

Meşaleyi 2014 yılında seçilecek olan yeni yönetim kuruluna devretmeye hazırlanıyoruz.  
Gelin onlara da büyük destek verelim. 
 

Zengin kültürümüzü özümleyerek yaşamak, yaşatmak ve paylaşmak umudu ile. 

 

 

”HEP BİRLİKTE ELELE” 
 

Yönetim Kurulu adına 

Tolga Tosun 
 

TÜRK KANADA CEMİYETİ YÖNETİM KURULU 
Tolga Tosun,  Başkan 

 

Alper Koçer, Üye       Kadir Ertürk, Başkan Yrd. 
Cem Kuluhan, Üye       Tarık Sökmen, Üye 

Erol Karacabeyli, Üye       Yusuf Altıntaş, Üye 

Feza Sanigök, Üye        
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VANCOUVER CITY HALL BAYRAK ÇEKME TÖRENİ 

 

Cumhuriyet Bayramımızın 90. yılı kutlamalarına 26 Ekim 2013 Cumartesi sabahı saat 10:00 
da Vancouver City Hall Bayrak Çekme Töreni ile başladık. 

 

Bir saat kadar süren bayrak töreni derneğimiz tarafından üç yıl önce Belediye’ye kabul 
ettirilmiş olup, tüm Kanada’da ilan edilen Türk gününü Vancouver’da da kutlamaktayız. Kutlamaya 

Vancouver Belediyesini temsilen Councillor Heather Deal (belediye başkanının Ekim ayındaki 

temsilcisi) katılmıştır.  

 
  Cumhuriyetimizin 90. yılını anmak için Bayrak Çekme törenine katılım yüksek olmuştur. 
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CUMHURİYET KUTLAMASI VE TÜRK KANADA DOSTLUK GECESİ  

Cumhuriyet Kutlaması ve Türk Kanada Dostluk Gecesi cemiyetimiz tarafından Sayın 

Demet Edeer’in koordinatörlüğünde 2 Kasım Cumartesi günü Richmond’da Riverside 

Banquet’te coşku ile gerçekleşti. 

 Çok zengin bir açık büfesi olan geceye rekor seviyede 350 üyemiz ve misafirler 

katıldı. Gece, Türk ve Kanada milli marşları, ardından da günün anlam ve önemi hakkında 

Cemiyet Başkanı Sayın Tolga Tosun ve Yönetim Kurulu üyesi Erol Karacabeyli tarafından 

yapılan konuşmalar ile açıldı.  

Cumhuriyet gecesi zengin müzik programı ile devam etti. Chichaklar Dans Grubu’nun 

danslarını İstanbul the Band’in müzik ziyafeti izledi.  DJ duo Burinata’nin hazırladığı dans 

müzikleri ile dans pisti British Columbia’nın her tarafından gelen misafirlerle doldu taştı.  

Atatürk kösesi, kültür kösesi, Nural Sumbultepe’nin akrilik tabloları ve Vasgen 

Degirmentas’in Türkiye fotoğrafları misafirlerin beğenisini kazandı. Gecenin ışıltılarından biri 

de ödül törenleri idi. Türk Canada Cemiyetinin 50. Yılı dolayısı ile Yönetim Kurulu üyesi 

Prof. Yusuf Altıntaş cemiyetin tarihine ve geçmiş yılların gönüllü çalışmalarına değindi.  

Koordinatörümüz Demet Edeer ise Cumhuriyetimizin 90. Yılı kutlama etkinliğinin ne 

kadar çok gönüllünün emeği ile gerçekleştiğini her masada yanmakta olan mumlara işaret 

ederek hatırlattı. Ayrıca, etkinlikte emeği gecen Yönetim Kurulu ve Temsilciler Kurulu 

üyeleri ile etkinliğe maddi destek veren toplum üyelerimiz de sahneye çağırılarak 

onurlandırıldılar.  

Koordinatörümüze ise Cemiyet Başkanı Tolga Tosun tarafından bir sertifika verildi.  
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EUROPEAN FESTIVAL  

2013 yılında 2 gün olarak yapılan Avrupa festivalinde ülkemizi hem kurmuş olduğumuz kültür 

kösemiz hem de yemek kösemiz ile en güzel şekilde temsil etmiş olmanın mutluluğu ile sizlerle 

Avrupa festivali fotoğraflarını paylaşıyoruz.  

Öncelikle Kültür masamızın hazırlığını yapan ve Hitit uygarlığını en güzel şekilde temsil 

etmemiz için her turlu yardımı bize sağlayan Sayın Güler Aylar a çok teşekkür ediyoruz. Her zamanki 

gibi çok özenli bir çalışma ile bütün detayları dikkate alarak çok güzel bir kültür kösesi çalışması 

hazırladı.  

Sayın Fatma Telli ve ekibi iki gün boyunca güzel Türk yemekleri ile Avrupa festivalinin en 

çok uğranan köselerinden biri oldu. Hazırladıkları yemeklerin çoğu festival sona ermeden bitmişti. 

Fatma Telli ve ekibine ülkemizin yemeklerini en güzel şekilde Avrupa festivalinde temsil ettikleri için 

çok teşekkür ediyoruz.  

Bu iki günlük festivalde bizleri en iyi şekilde temsil eden ve güler yüzleri ile masamıza gelen 

ziyaretçileri içtenlikle selamlayıp ülkemiz hakkındaki güzel bilgileri paylasan sevgili gönüllülerimiz; 

Belgin Islah, Cumhur İpek, Aybars Savat, Filiz Bingöller, Beliz Akkuzu, Can Poge, Azer Goral, Tarik 

Sökmen, Sevgi Saraçoğlu, Semiral, Feza Sanigok, Kaan Erisen, Adem Aygün’e çok teşekkür ediyoruz. 

Onlar olmadan bu festivalde yer almak gibi bir şey söz konusu olamazdı.  

Serkan Sogukpinar arkadaşımız hem Cumartesi günü bizi temsil etmek hem de pazar günü 

Azeri arkadaşlarımıza destek olmak üzere her iki günde sahne alarak Avrupa festivalini ziyaret 

edenlere güzel vakit geçirtti. Teşekkürler Serkan güzel müziğin ve emeklerin için. 

Truva trio yine harikalar yarattı sahnede. Serkan Sogukpinar’ida aralarına alan, Şafak Karaca, 

Erdal Kun, Erman Yavuz uçlusu sahnede müthiş bir performans gösterdiler. Sahnede kaldıkları sure 

içinde ziyaretçiler sahne önünde dans edip, halay çektiler. Sahne sureleri bittiğinde ziyaretçiler ” more, 

more, more ” diye bağırıyorlardı. Teşekkürler Truva Trio bugün sahnede harikalar yarattığınız için. 
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En son olarak bizleri ziyaret ederek destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Sizlerin desteği 

olmadan bizler böyle bir organizasyonda başarılı olamazdık. 

Tolga Tosun 

TCS Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

http://www.turkishcanadiansociety.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/TCS_Eurofest.jpg
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BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR – LÜTFEN ARKADAŞLARINIZI ÜYE YAPINIZ  

Türk Kanada Cemiyeti de gücünü üyelerinden almaktadır. Aşağıdaki sorulardan birine bile olumlu 

cevap veriyorsanız, gelin lütfen üyeliğinizi yenileyin, bize bir ses verin, 

 Türk toplumunun Kanada’nın zengin kültürel mozaiğinde bir sesinin olmasını ister misiniz?  

 Bir gün ofisimizin bir Türk Kültür Merkezine dönüşmesini ister misiniz?  

 Zengin kültürümüzü yasamak, yasatmak ve paylaşmak ister misiniz?  

 Ayni dili konuşan ayni değerleri paylasan yeni arkadaşlar edinmek ister misiniz?  

 Birbirinize yardımcı olmak, genç arkadaşlarımızla deneyimlerinizi paylaşmak ister misiniz?  

 Kanada politikacıları ve devleti gözünde sesini ve gücünü hissettirebilen bir toplum olmak 

ister misiniz?  

Üye olup olmadığınızı http://turkishcanadiansociety.org/new/chkemail.php linkinden 

kontrol edebilir, üye iseniz üyelik bilgilerinizi bu linkten görebilir, kendinize şifre atayabilir ve 

eksik bilgileri tamamlayabilirsiniz. Bununla birlikte ödeme bilgilerinizi takip edebilir, dilerseniz 

anında ödeme yapabilirsiniz (bağışların vergiden düşülebilmesi için makbuz gönderilecektir).  

 http://www.turkishcanadiansociety.org/new/newmember.php linkini arkadaşlarınıza gönderirseniz çok 

memnun oluruz. 

Bizler elimizi taşın altına koyduk ve inanıyoruz ki desteğinizle erişilmeyecek amaç yok. Derneğimizin 

sahibi biz gönüllüler değil tüm toplum üyeleridir. 

Değerli zamanınızı ayırıp bize kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz 

http://turkishcanadiansociety.org/new/chkemail.php
http://www.turkishcanadiansociety.org/new/newmember.php
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını UBC Öğrenci Derneği ile 

birlikte kutladık 
 

 

Yönetim Kurulu üyelerimizden Tarık Sökmen’in koordinatörlüğünde ve gönüllülerin katkıları ile 

hazırlanan etkinliğe birçok aile çocukları ile birlikte katıldı. Özge Tarım’ın önderliğindeki UBC Türk 

Öğrenci Derneği’nin ve üyelerinin katkısı çok büyük oldu.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu mutlu 

gün çok neşeli geçti.  Çocuklar, gençler ve büyükler bir sihirbaz ve yardımcısının gösterilerinde rol 

alıp eğlendikten sonra ailelerinin getirdikleri yemekleri çok beğendiler.   

Hakan Eres ve ona yardım eden gönüllülerin yaptığı Atatürk köşesi çok ilgi çekti.  Birçok aile bu 

etkinlikte Türk Kanada Cemiyetine üye oldu.  Etkinliğin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde 

isimlerini unuttuğumuz bütün gönüllülerimize kalben teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
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2013 YILI DİĞER FAALİYETLERİMİZ 
 

      

1. Vatandaşlık ve Göçmenlik Konulu Seminer ofisimizde verildi.  Sayın Müjde Okuyaz, 

Regulated Canadian Immigration Consultant RCIC #506277, cemiyetimizin ofisinde bir 

sunum yaptı ve Citizenship başvurusu ve koşulları / göçmenlik konusunda soruları cevapladı. 

2. Dış İlişkiler 

Yönetim Kurulumuz Ottowa Büyükelçimiz ve Toronto Başkonsolosumuz ile görüşmelerde 

bulundu.    

 

3. Türk Müziği Korosu 

Koro gurubumuzun tekrar faaliyete geçme çalışmaları başladı.  2014 te konserlerini dinlemek 

için sabırsızlanıyoruz, 

 

4. Mali Rapor 

2013 yılı mali raporumuz saymanımız Sayın Alper Koçer tarafından hazırlanmaktadır.  

Yukarıdaki etkinlikleri koordinatörlerimizin ve üyelerimizin büyük desteği ile birlikte 

düzenlerken Cemiyetimizin mal varlığının 50,000 doları ilk kez geçtiğini gururla bildiririz.  

5. Bölge Temsilcilikleri 

Yönetim Kurulumuz üyelerimizle iletişimini desteklemek amacı ile Bölge Temsilcilerini 

gönüllü üyelerimizden oluşturmuştur. Kendilerini AGM de takdim edeceğiz.  Bölge 

temsilcilerimizin Cumhuriyet Kutlamasında gösterdikleri büyük özverilerden dolayı 

kendilerine minnettarız. 

 

Gelecek secimler  

Cemiyetimizin Yıllık Olağan Seçimleri 2014 yılında gerçekleşecektir. Yer ve saat 
ayrıca bildirilecektir 

http://www.turkishcanadiansociety.org/2013/06/26/turkce-vatandaslik-ve-gocmenlik-konulu-seminer/?lang=tr
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TÜRK MUZİĞİ KORO DUYURUSU 

 

Türk müziğini seven, özleyen, hep birlikte şarki/türkü söylemek isteyen herkesi TCS 
koromuza katılmaya davet ediyoruz.  Koro çalışmaları iki haftada bir Peretz Centre’da yapılacaktır. 

(6184 Ash St, Vancouver; Oakridge Mall bölgesinde).  İlgilenen arkadaşlar koromuz koordinatörü 

Demet Edeer arkadaşımıza demetedeer1@yahoo.ca adresinden ulaşabilirler. 

 

 

 

 

 

mailto:demetedeer1@yahoo.ca

