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Yönetim Kurulu :

Erol Karacabeyli Ali Ergüdenler Kaan Erşahin Burhan Tüfenkçi Bahar Çınarlı Tolga Habalı Oğuz Yayan
Başkan
Başkan Yrd.
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye

Cumhuriyet Bayramı cemiyetimiz tarafından 27 Ekim Cumartesi günü Richmond
Executive Airport Plaza Hotel ve Konferans merkezinde coşku ile kutlandı. Çok
zengin bir açık büfesi olan baloya 220 kişi katıldı. Vancouver adasından ve Azeri Türk

Toplumundan toplam 40 dostumuz ile tekrar beraber olduk. Gece saygı duruşu, Türk
ve Kanada milli marşları, ardından da günün anlam ve önemi hakkında Cemiyet
Başkanı Sayın Erol Karacabeyli ve Türkiye Cumhuriyeti Ottawa Büyükelçisi Sayın Aydemir Erman
tarafından yapılan konuşmalar ile açıldı. Gecenin zengin müzik programı Şebnem Uçar, Şafak Karaca
ve Çağla Altıntaş üçlüsü ile başladı. DJ Engin Bey’in hazırladığı müzikler ile dans pisti British
Columbia’nın her tarafından gelen misafirlerle doldu taştı. Onları takiben Güler Aylar, Erman Yavuz
ve Çağrı Yavuz’un zengin programları bizlere özlemli dakikalar yaşattı.
Fatma Telli

MEŞÂLEYİ DEVREDERKEN
Değerli Üyelerimiz,
Bize maddi ve manevi destek veren üyelerimizin enerjisi ile 2007 yılında birçok “ilk” e imza atmış olmaktan
büyük gurur duyuyoruz:
• İlk kez cemiyetimizin bir mekanı oldu.
• İlk kez cemiyetimiz bir şiir günü düzenledi.
• İlk kez cemiyetimizin Cumhuriyet Bayramı kutlamasına T.C. Ottawa Büyükelçimiz katıldı.
• İlk kez cemiyetimiz büyük özverilerde bulunan üyelerimiz için bir ödül töreni düzenledi.
• İlk kez dört Türk Derneği birlikte hareket edip bütün yıl boyunca birlikteliği vurguladılar.
• İlk kez cemiyetimiz 200 ün üzerinde üyemize ücretsiz zengin bir piknik menüsü sundu.
• İlk kez cemiyetimiz üyelerinden bir yıl içinde 10,000 Doların üzerinde bağış topladı.
• İlk kez cemiyetimizin mal varlığı 40,000 Doların üzerine çıktı.
Yukarıdaki ‘ilk’lere ve faaliyet raporunda belirttiğimiz başarılara ulaşmak için yönetim kurulu,
koordinatörlerimiz ve gönüllü üyelerimiz hep birlikte el ele 5000 saatin üzerinde şevkle çalıştı.
Meşaleyi 2008 yılında seçilecek olan yeni yönetim kuruluna
devretmeye hazırlanıyoruz. Gelin onlara da büyük destek
verelim.
Zengin kültürümüzü özümleyerek yaşamak, yaşatmak ve
paylaşmak umudu ile.
Kurban bayramınızı içtenlikle kutlar 2008 de güzel ve esenlikli
günler dileriz.
“HEP BİRLİKTE ELELE”
Yönetim Kurulu adına
Erol Karacabeyli
“Büyükelçimiz Sn. Aydemir Erman Cumhuriyet Balosunda”

Gecenin diğer ışıltılarından biri de ilk kez düzenlenen ödül töreni idi. Platin kategorisinde bağış yapan
üyelerimize, cemiyetin 2007 yılında düzenlediği etkinliklerde büyük özveri gösteren
koordinatörlerimize ve diğer katılımlarda bulunan üyelerimize ödüller verildi. Piyango çekilisinin
ardından DJ Engin Bey’in hazırladığı Tarkan da dâhil olmak üzere sevilen müzikler eşliğinde
izleyiciler sahnede dans ettiler. Eğlence geç saatlere kadar sürdü. Güler Aylar ve Erol Karacabeyli’nin
hazırlayıp sundukları törende ödül alanların tam listesi Sy.4’te yer almaktadır.
Katılan tüm davetlilere ve aşağıda isimleri yazılı gönüllülere sonsuz teşekkürler...
Mehmet Telli
Deniz Engin Anıl
Şenkal Öztürkler
Burhan Tüfenkçi
Kaan Erşahin

Erol Karacabeyli
Güler Aylar
Erman Yavuz
Çağrı Yavuz
Pınar Pekçağlayan

Şafak Karaca
Şebnem Uçar
Çağla Altıntaş
Recep Çolak
Devamı Sayfa 3’te...
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ÖDÜL ALAN ÜYELERİMİZ

Cumhuriyet Balomuzda 2007 yılı boyunca Cemiyetimize maddi ve manevi destek veren, birçok
etkinliğe gönüllü olarak katkıda bulunan üyelerimize teşekkür belgeleri verilirken, üç farklı kategoride
de plaketler sunuldu. Bu listede isimleri yazılı olan platin sponsorlarımız haricinde altın, gümüş ve
bronz kategorilerinde bağış yapmış olan üyelerimize teşekkür belgeleri postalanmıştır.
Platinum Sponsor

Zafer Caner
Nuri Yıldız
Burak & Sezen Ataman
Oğuz & Çiğdem Yayan

Ali & Aslı Ergüdenler
Erol & Saniye Karacabeyli
T.C. Ottawa Büyükelçiliği

Outstanding Service Award
(alfabetik sıra ile)

Burak Ataman
Cythnia Lane
Demet Edeer
Fatma Telli
Güler Aylar

Kaan Erşahin
Oğuz Yayan
Osman Hakan Arslan
Tolga Habalı
Zafer Caner

President's Award

Verda Kocabaş Erşahin & Kaan Erşahin

Service Award (alfabetik sıra ile)

Devamı Sayfa 4’te...

TÜRKÇE DERSLERİMİZ BAŞLADI…
Türk Kanada Cemiyeti'nin öncülüğünde hazırlanan ve 2007 yılı Sonbahar’ında başlayan Türkçe
derslerine yoğun ilgi gösterildi. Altı haftalık bolümler halinde hazırlanan ilk iki kursa toplam dokuz
kişi katildi. Temel bilgilerin verildiği ilk Türkçe kursunun yanında, öğrenciler iki kez Türkçe bir film
izleme olanağı da buldular. Katılımcıların isteği üzerine, birinci kursun devamı olarak altı haftalık
ikinci bir kurs hazırlandı.
Türkçe kursları ile ilgili duyurumuz beklenen yankıları yapmış ve oluşan talep üzerine 2008 yılı Ocak
ayının ikinci haftasında başlamak üzere yeni bir kursun daha açılması planlanmıştır.
Erişkinler için hazırlanan Türkçe kursunun yani sıra, küçükler için de bir kurs planlanmaktadır. En az
dört öğrencinin talep etmesi durumunda Ocak ayı içinde başlaması düşünülen bu kurs, New
Westminster veya Surrey'de yapılacaktır. Türkçe Kursları konusundaki soru, öneri ve taleplerinizi
lütfen Turkish@VancouverTurkishSociety.org e-posta adresine iletiniz.
Bekircan Tahberer
Türkçe Dersleri Koordinatörü

Ahmet Çimensel
Ahmet Yıldız
Ali Ergüdenler
Alisa Budak
Andy Krieger
Anıl Apa
Asuman Doğan
Atanur Doğan
Atilla Küçükyılmaz
Aybuke Yayan
Aysu Mahharamlı
Bahar Çınarlı
Bekircan Tahberer
Beril Karar
Berkay Karar
Berna Akoğlanoğlu
Burak Karar
Burç Dizdar
Burcu Bulgurcu
Burhan Tüfenkçi
Çağdaş Çavuşoğlu
Çağla Altıntaş
Çağrı Aksay
Çağrı Yavuz
Çiğdem Yayan

Demet Edeer
Demet Kitis Sesli
Deniz Tahberer
Derin Karacabeyli
Derya Ekici
Devrim Göksel
Ece Aydın
Eda Karacabeyli
Efe Erhan
Efsane Afşar
Efsane Tabatabai
Emre Erhan
Engin Anıl
Engin Turan
Eray Karabilgin
Erdal Kün
Erdem Telli
Erman Yavuz
Erol Karacabeyli
Esra Burcu Özdemir
Eylül Arslan
Fatma Telli
Flavio Wasniewski
Gökhan Duman
Gonül Varoğlu

Gözde Çözen
Gözen Okumus
Güler Aylar
Güler Dedeal
Güneş Mahharamlı
Hatice Batur
Honey Adibi
Hüseyin Beyazıt
İlker Hacıhaliloğlu
Kaan Erşahin
Kıvanç Yıldız
Latif Budak
Mehmet Sezginalp
Mehmet Telli
Melis Dağpınar
Mete Gündoğdu
Mina Jang
Mine Dery
Münevver Menekşe
Murat Madazlı
Nazde Edeer
Nesil Erhan
Nesrin Altıntaş
Nil Aykut
Nurşen Ertüzün

Orçun Göksel
Özen Aşık
Özgün Göksel
Pınar Pekçağlayan
Şafak Karaca
Saniye Karacabeyli
Şebnem Uçar
Şekip Okumuş
Selma Tahberer
Semiral Tuncer
Şenkal Öztürkler
Serdar Kabaca
Serpil Karar
Sevim Çomu
Şeyda Taylanlı
Sezen Ataman
Suzan Göksel
Tolga Habalı
Türkay Aykut
Verda Kocabaş Erşahin
Veysel Aydın
Yasemin Turan
Yasin Tekbulut
Yusuf Altıntaş
Yusuke Kotani
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Piknik ve Tavla Turnuvası
Türk Kanada Cemiyetinin geleneksel yaz pikniğini bu yıl 19 Ağustos Pazar günü
Belcarra Parkta yaptık. 200’ün üzerinde kişinin katıldığı piknikte hem eğlence hem
de heyecan vardı. Belcarra park, şehir merkezine uzak olmasına karşın sunduğu
altyapı ve sahip olduğu peyzajla bize kat ettiğimiz mesafeyi unutturdu.
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Türk Kanada Derneklerinde Gönüllü Çalışanlar
Otuz yıldır yaşadığım Kanada’da aşağıdaki sorular aklıma devamlı takılıyor:

Oğuz Yayan

Bizler için ayrılmış iki barınağın arasına kurduğumuz mutfağımızda, gün
boyunca sıcağı sıcağına pişirilen kebap afiyetle tüketildi. Kebapla beraber
Latif usta ve ekibinin hazırladığı nefis döner günün spesiyali idi.
40’a yakın üyemizin katıldığı tavla turnuvası saatler süren espri ve
heyecanın kaynağı oldu. Üyelerimizden Sayın Fikret Akkurt, yıllar önce
yapılmış olan tavla turnuvasında aldığı kupayı, turnuvanın birincisi Sayın
Gökhan Peksoy’a 1 yıl süre ile emanet olarak verdi. Önümüzdeki yıllarda bu
gelenekselleştirilerek şampiyonluk kupası yeni turnuva birincisine bir önceki
şampiyon tarafından teslim edilecek.
“Turnuvanın finalistleri Burak
Ataman ve Gökhan Peksoy”

Yusuf Altıntaş

• Neden 1968 de okumak için ayrıldığım baba ocağı Bekilli’ye her yıl hicret etme ihtiyacını
duyuyorum?
• Neden Vancouver’daki aile dostlarımın hepsi Türkiye’den?

• 1957 de gelen Viktor, 1960'ların başında gelen Fahri, 1968 de gelen İzak, 1971 de gelen Şekip,1980 de gelen
Arman ağabeyler; 1960'larda gelen Hasan ve Apo, 1980 de gelen Sadık, 1982 de gelen Erol, 1990'larda
gelen Kıbrıslı Ali ve Naim, Veysel, 2003 de Ontario’dan gelen Ramazan, yenice göç eden Hakan ve Oğuz
gibi hemşeriler haricinde neden iş yemeklerinde başkaları ile dostluk yapıyorum sadece?
• Şehit askerleri, içleri kin dolmuş gençlerin dağa çıkıp bomba ile insanları havaya uçurması, bir araba kazası
ile düzine insanın Türkiye’nin bir köşesinde ölümü, askerin başına çuval geçirilişi, Hrant Dink’in
katledilmesi, nüfusun yüzde yirmisine hakim Kürt vatandaşların seksen yıldır göz ardı edilmesi, kız
çocuklarının doğuda okul yerine dedesi yaşındakilere başlıkla satılması veya ret ederse katledilmesi,
işsizliğin getirdiği bunalım haberlerini neden hergün dört beş Türk gazetesinden takip ediyorum da CBC ye
sadece beş dakika zor zaman ayırıyorum?
• Neden otuz yıl sonra Türkçe aksanıyla İngilizce ders veriyorum?
• Neden sadece Zeybek müziği duyunca sahneye fırlayıveriyorum da Shopen dinlerken uyuyakalıyorum?
• Neden Kanada doğumlu, üç lisanlı çocuklarımın da yatıya kaldığı arkadaşlarının çoğu yine Türkiye’den?
Aşağıdaki sorular da devamlı aklınızdan çıkmıyordur belki.

Tavla şampiyonunu bekleyen bir başka sürpriz ise KEG adlı
restoranda bir aksam yemeği için hediye çeki idi. Aynı
şekilde Piknik günü üyeliklerini yenileyen 15 aile arasında
çekilen kura ile bir aile daha yine KEG’den iki kişilik bir
aksam yemeği için hediye çeki kazandı.
Bu güzel gün için katılanlardan hiçbir ücret taleb edilmezken
etkinlik koordinatörlüğünü üstlenen Sayın Burak Ataman ve
diğer gönüllülerin çok
değerli katkıları ile
başarılı ve güzel bir
şekilde sona erdi.

Gönüllüler: Burak ve Sezen Ataman, Oğuz ve Çiğdem
Yayan, Veysel Aydın, Latif ve Alisa Budak, Melis Dağpınar,
Ali Ergüdenler, Tolga Habalı, Kaan Erşahin, Demet Edeer

• Neden Türkiye’deki gerçekler ters yüz edilip lobiler tarafından nefret saçıcı hale getirilebiliyor?
• Neden Türkiye şu son otuz yılda çok açılar çekip ezilmesine rağmen devamlı propaganda bombardımanı
altında daha da fazla işkence çarmıhına çivileniyor?
• Neden bizim şehrimizin göbeğindeki çarşıları, yoldan geçen otobüsleri, trenleri bombalayanlar “isyancı”
oluyor da, Irak'ı işgal eden Amerikan ordusuna karşı eylem yapanlar terörist oluyor?
• Neden komşu ülkede elini kolunu sallayıp C4 plastik bombalarını bizim ülkemizdeki insanlarımızı havaya
uçuran katillere kanat gerilip mağdur gösteriliyor da canları alınan bizim insanlarımız için tık ses çıkmıyor?
“Kardeşim, bizim sevenimiz az!”
Veya otuz yıldır vatandaşı olmadığımız Türkiye’dekilere
“ Söyle yapsalar ya? Bizim memleketteki milletin kafası çalışmıyor vesselam !”
gibi bilgiç laflar ile de durum değişmiyor.
Kendimize soracağımız soru yalın ve açık: “Peki biz toplum olarak Kanada’da neler yapıyoruz ?”
• Topluma hizmet eden gönüllülere ne gibi destekler verdik?
• Türkiye hakkında nefret demeçleri ile atıp-tutanların karşısına geçip, “söyledikleriniz şovenist ve gerçek dışı
propagandadan ibarettir, olayın esası şöyledir, şu kaynaklarda söylediklerinizin yalan olduğu ispatlanmıştır
!” diyebildiniz mi hiç? Diyebileceklerin arkasında durdunuz mu hiç?
• Kanada’daki siyasi partilere girip toplumun gücünü gösterdiniz mi? Bizim devletimiz de şu hataları yaptı
diyebilip, etnik milliyetçilik ötesi demokratik bir tavır alabiliyormuyuz?
• Askerlerimizi ve sivil halkımızı mayınlayan ve bombalayanlara karşı lanet okurken, fikirlerinden veya etnik
kökeninden dolayı kafasına kurşun sıkılan vatandaşımız için de yas tutabiliyor muyuz?
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• Türkiye’den göç eden bizler değişik etnik, siyasi, dini ve kültürel özelliklere sahibiz, fakat nedense yine en
fazla beraber olduğumuz dostlarımız Türkiye’den. Bir müzik çaldığında, bir Laz fıkrası anlatıldığında veya
benim şehrim Denizli’nin aksanı ile dalga geçildiğinde eğlenebileceğimiz ortak noktalar daha ağır basıyor.
Aile toplantıları haricinde beraber dertleşebileceğimiz, siyasi liderleri çekiştirebileceğimiz, hepimizin kabul
edebileceği bir bildiriyi toplum olarak hazırlayabileceğimiz, çocuklara halk dansı öğretebileceğimiz, “Güzel
Anadolu” şiirini ezberletebileceğimiz, bayramları kutlayabileceğimiz, tavla turnuvasında sondan birinci
gelebileceğimiz yegâne ortam sizce neresi olabilir?
Sorunun cevabı net: Herkesi kucaklayabilen toplum dernekleri. Toplum dernekleri siyasi parti, tarikat, din,
mezhep, ırk ve etnik ayrım yapamaz. Yaptığı anda çatısı bir kabak yaprağı kadar daralır ve toplum gölgesi
daha geniş ağaçların altına dağılır.
Vancouver Türk Kanada toplumu kavgasız, herkesi kucaklayan yönetim kurullarını görmek ister devamlı ve
bu konudaki başarısı Kanada’nın diğer Türkiye kökenli derneklerine örnek gösterilmektedir. Başarının sahibi
toplumun kendisi ve onun seçtiği temsilcilerdedir. Toplum yardım etmeden gönüllü yöneticiler üyelerini
kucaklayamazlar. Üyelerine açık olmayan yönetimler ise toplumu küçültüp, zararları arkasında bırakıp
ayrılırlar. Başarılı veya başarısız, tüm yöneticiler gönüllü olarak hizmet veren, toplumun seçtiği insanlardır.
Vancouver Türk Kanada derneğinde üç defa yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı yaptım, fakat bu yıl değilim.
Dolaysıyla daha rahat yazabilme hürriyeti ile üyelerimize aşağıdaki bilgileri aktarayım.
•

Dernek yönetim kurulunun her üyesi, her gün ortalama bir-iki saat, birçok hafta sonları ise tam bir gün
toplumun işleri ile uğraşır.

•

Yönetim kurulu üyesinin eşi, çocukları ve yakın dostları da otomatik gönüllü olarak devreye sokulur ve
onlar da birçok kez haftada bir gün toplum için çalışırlar.

•

Yönetim kurulu üyeleri kendileri, çocukları ve eşleri için tam üyelerden daha fazla aidat, yemek parası
ve bağış verir. Topluma gelen resmi misafirleri kendi ceplerinden öderler. Kısacası, aile ve özel
hayatlarından çaldıkları zamanın yanında, kendi ceplerinden kaldırabildikleri kadar fazla masraf
yaparlar. Zira gönüllü çalışmayı benimseyen insanlar gururlu ve özverilidir.

Kendi içinde bulunduğum ve son yıllarda yakından takip ettiğim, şimdiki yönetim dâhil tüm gönüllüler için bu
durumun geçerli olduğunun tanığıyım. Topluma hizmeti seven gönüllüler, verdiklerini milletin gözüne
sokmazlar, pohpohlama ve ego tatminine de gereksinimleri yoktur.
O zaman neden bu arkadaşlar topluma gönüllü olarak hizmetler sunmakta? Sorunun cevabı taa baştaki
soruların içinde gizli:
“Neden ana memleketimizden gelen insanlarla oluyoruz devamlı? “
Vancouver’daki derneğimiz epey ilerlemeler kaydetti. Üyelerimiz yönetim kurulundaki arkadaşların özverili,
gönüllü çalışmalarına destek çıktı. Derneğimizin üye sayısı en yüksek seviyelere ulaştı, tabelası asılı bir yeri
oldu. Mali kaynaklarımız bağışlarla kalıcı bir yer satın alma yolunda ilerliyor.
Derneğin kalıcı olması için yeni gönüllüler gerekiyor. Derneği hep aynı gönüllülerin taşıması, toplumun geniş
katmanlarına ulaşmasını engeller. Taze kan, yeni fikir ve canlılık demektir. Toplum yararına gönüllü
çalışmanın getirdiği huzur ise para ve pulla satın alınamayacak kadar değerlidir. Çağrım tüm üyelerimizedir.
Yeni yönetim kurulunu oluşturmak ve o guruba destek için ellerinizi kalplerinize ve dostlarınıza uzatmanız
temennisiyle.
Prof. Dr. Yusuf Altıntaş
5 Kasım 2007, Vancouver

Page 8

TOPLUM

ARALIK 2007

2007 YILI FAALİYET RAPORU
Yönetim Kurulunun, koordinatörlerimizin ve etkinliklerimizde gönüllü olarak bizleri yalnız
bırakmayan üyelerimizin 5000 saatin üzerinde gönüllü olarak yaptıkları çalışmalar aşağıdaki başarıları
getirdi.
1. Cemiyetimizin İlk Ofisi
Ofis eşya düzenlemesi için açmış olduğumuz kampanyamız üyelerimizden gelen 10,000 Doların
üzerindeki bağışlar ile sonuçlandı. Cemiyetimizin ofisinin üyelerimizin yardımları ile çok kullanılır
bir duruma geldiğini ve yönetim kurulu toplantılarına ek olarak koordinatörlerimize düzenledikleri
etkinliklerde bir mekân olarak hizmet verdiğini bildirmekten gurur duyuyoruz. Yönetim Kurulumuzun
fikri Cemiyetimizin bundan sonraki amacının böyle bir ofisi satın almak olması doğrultusundadır. Bu
sebeple bankada biriken nakit paramızın önemli bir bölümünün (20,000 dolar) bu amaç için bir
başlangıç olarak ayrılmasını ve vakıflaşma ile birlikte bir ofis satın alınması için yeni bir kampanya
açılmasını önermekteyiz.
2. Vancouver’da 1. Türk Şiiri Günü, 4 Mart 2007.
Sayın Osman Hakan Arslan’ın koordinatörlüğünde British Columbia’daki ilk Türk şiir etkinliği
Vancouver’da gerçekleştirildi. Tiyatral özellikler de taşıyan bu gösteride, tüm şiirlerin canlı müzik
eşliğinde okunması ile büyüleyici bir gün yaşandı. Türk Kanada Cemiyeti ve UBC Türk Öğrenci
Derneği’nin birlikteliği altında üç ay suren yoğun bir prova dönemi sonunda ortaya çıkan bu göz
kamaştırıcı gösteri tam anlamıyla bir ekip çalışması idi.
3. Nevruz Bayramı Kutlaması, 16 Mart 2007
Türk toplumu ve Azeri Türkleri bir araya gelerek hep birlikte Nevruz Bayramı’nı kutladılar. Nevruz
toprağı ‘Ana’ olarak gören büyük bir düşünce sisteminin, kökü binlerce yıl geriye giden bir kültürün
bayramı olup bu ‘ortak’ kültürün kucakladığı, çok geniş bir coğrafyada hüküm süren Türk dünyasının,
baharın gelişini, Nevruz veya bir başka deyişle Ergenekon Bayramı olarak kutladığı gündür.
4. UBC Türk Öğrenci Derneği “Türk Gecesi”, 31 Mart 2007
Sayın Kaan Erşahin’in koordinatörlüğünde UBC Türk Öğrenci Derneği
tarafından düzenlenen Türk Gecesi artık geleneksel oldu. Türk Kanada
Cemiyeti’nin, Vancouver Adası Türk Kanada Dostluk Derneği üyelerinin
ve enternasyonal öğrencilerin katıldığı bu gecede yaklaşık 200 davetli
Türk yemekleri, müziği ve dansları ile Türk kültürünü yaşadı.
5. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlaması, 22 Nisan 2007
Sayın Demet Edeer’in koordinatörlüğünde ve birçok gönüllünün katkıları ile hazırlanan Türk, Macar,
Polonya ve Azerbaycan guruplarının güzel gösterilerini yaklaşık yüz elli kişi izledi. UBC Türk
Öğrenci Derneği ve Vancouver Adası Türk Kanada Dostluk Derneği ile olan dayanışma bu
etkinliğimizde de surdu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara
armağan ettiği bu mutlu gün çok neşeli geçti.
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6. Royal City Multicultural Festivali, 19 Mayıs 2007
Sayın Güler Aylar’ın koordinatörlüğünde ve birçok gönüllünün katkıları ile
cemiyetimiz 19 Mayıs 2007 günü BC’ nin en büyük festivallerinden biri
olan New Westminster’daki Royal City Multicultural Festivalinde, kendi
içinde birçok çeşitliliği olan Türk kültürünü, tarihi ve doğal güzelliklerini
sergiledi. Türkiye Cumhuriyeti Ottawa Büyükelçiliğinden Türk turizminin
tanıtılması için destek alınan bu festivalde folklor gurubumuzun, dans
guruplarımızın gösterileri ve Türk kahvesi sunumları çok beğeni kazandı.
7. 20 Mayıs Victoria Pikniği ve 21 Mayıs Victoria Parade
Vancouver Adası Türk Kanada Dostluk Derneği, Türk
Kanada Cemiyeti ve UBC Türk Öğrenci Derneği üyeleri
ellerinde Türk ve Kanada bayrakları, üzerlerinde
Türkiye’nin çeşitli yörelerinden kostümler ile Kanada’nın
çok kültürlü ortamında düzenlenen bu büyük geçit
töreninde, hafızalarda güzel bir iz bırakarak muhteşem bir
gün
geçirdiler.
Vancouver'dan,
Victoria'dan,
ve
Nanaimo'dan dostlar birlikte yürüdüler, bir de anlamlı ödül
alıp geldiler. Asgari müştereğimiz kültürümüz oldu.
8. Piknik ve Tavla Turnuvası, 19 Ağustos 2007
Koordinatörlerimiz Sayın Burak Ataman ve Sayın Oguz Yayan'ın
liderliğinde Belcarra Park’ta gerçekleşen pikniğimize 200 üyemiz
katılıp çok güzel bir gün geçirdiler. Cemiyetimizin ücretsiz olarak
sunduğu zengin yemek çeşitleri üyeler tarafından çok beğenildi.
Ödüllü tavla turnuvası da büyük ilgi gördü.
9. Cumhuriyet Balosu, 27 Ekim 2007
Sayın Fatma Telli’nin koordinatörlüğünde ve çok sayıda gönüllünün katkıları ile Cumhuriyet Bayramı
cemiyetimiz tarafından 27 Ekim Cumartesi günü Richmond Executive Airport Plaza Hotel &
Conference merkezinde gerçekleştirildi ve büyük bir coşku ile kutlandı. Çok zengin bir açık büfesi
olan baloya 220 kişi katıldı. Gece saygı durusu, Türk ve Kanada milli marşları, ardından da Cemiyet
Başkanı Sayın Erol Karacabeyli ve Türkiye Cumhuriyeti Ottawa Büyükelçisi Sayın Aydemir Erman
tarafından yapılan konuşmalar ile açıldı. Gecenin zengin müzik programı sayesinde dans pisti British
Columbia’nın her tarafından gelen misafirlerle doldu taştı. Gecenin bir diğer özelliği de cemiyete
katkılarından dolayı sertifika ve plaket alan üyelerimiz için ilk kez düzenlenen ödül töreni idi.
10. Toplum Dergisi, internet sitesi, cemiyetimizin diğer iletişim çalışmaları
Yönetim kurulumuz 2007 yılı içinde Toplum dergisinin 3 (renkli) sayısını düzenlemiş, basım ve
dağıtımını gerçekleştirmiştir. Cemiyetimizin internet sitesi (www.VancouverTurkishSociety.org)
Sayın Melis Dağpınar ve Sayın Ahmet Yıldız tarafından yeniden güncelleştirilmiştir. Toplum
dergilerimizin yeni ve eski sayıları ve etkinliklerimiz web sitemizden takip edilebilmektedir. Ayrıca
cemiyetimiz için bir iletişim planı taslağı da hazırlanmıştır.
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11. Vakıf Gurubu Çalışması
2007 yılı başında genel kurulda alınan karar gereğince Yönetim Kurulumuz cemiyetimizin vakıf
statüsüne geçebilmesi için bir gurup kurdu. Sayın Eray Karabilgin’in liderliğindeki Vakıf Gurubu
“UBC Law School - Legal Advice” programından da yararlanarak çalışmalarını sürdürüyor. Vakıf
statüsü gerçekleşince üyelerimiz yaptıkları bağış ve üyelik aidatlarını vergi beyannamelerinde
gösterebileceklerdir.
12. Tenis Dersleri
Tenis dersleri Sayın Zafer Caner’in liderliğinde devam etti. Birçok üyemizin katıldığı tenis dersleri
yeni arkadaşlıkların kurulmasına yol açarken üyelerimiz neşeli dakikalar geçirdi.
13. Ramazan Bayramı kutlaması
Ramazan bayramı üyelerimizin katılımı ile ofisimizde kutlandı. Üyelerimizin getirdikleri baklava,
kurabiye ve çörekleri neşe içinde yerken küçükler büyükler eski günlerdeki gibi bayramlaştılar.
14. Folklor Gurupları
Hocamız Sayın Güler Dedeal’ın liderliğinde çocuklar folklor gurubumuz hem 23 Nisan etkinliğinde
hem de Royal City Multicultural Festivalinde iki performans sergiledi. Bu arada, yakında çalışmaları
başlayacak olan bir büyükler folklor gurubu da kuruldu.
15. Türk Filmleri Gösterimi
Cemiyetimizin kavuştuğu mekân imkânını üyelerimizle paylaşmaya yönelik faaliyetlerimizden biri
olarak Sayın Şenkal Öztürkler ve Sayın Efsane Afşar’ın liderliğinde film gösterimleri başladı.
16. Dış İlişkiler
Yönetim Kurulumuz Ottawa Büyükelçimiz Sayın Aydemir Erman ile Vancouver’da iki kez toplantı
yaptı. Ayrıca, Yönetim Kurulumuz Cemiyetimizi Azeri Türk cemiyetinin düzenlediği iki etkinlikte,
Aga Khan Cemiyetinin düzenlediği bir etkinlikte, ve genç müzisyen Deniz Tahberer’in iki ayrı
konserinde temsil etti. Vancouver Adası Türk Kanada Dostluk Derneği ve UBC Türk Ögrenci Derneği
ile ortak etkinlikler düzenledi. Cemiyetimizin Kanada Türk Dernekleri Federasyonu’na ve Vancouver
Multicultural Society’ye üyelikleri 2007 yılında devam etti.
17. Türk Müziği Korosu
Sayın Demet Edeer’in liderliğinde koro gurubumuzun tekrar faaliyete geçme çalışmaları başladı.
2008’deki ilk konserlerini dinlemek için sabırsızlanıyoruz.
18. Hayır Kurumlarına Yardım
Bazı üyelerimizin katkıları ile Cemiyetimiz uygun gördüğü bazı hayır kurumlarına yardım yaparak
cemiyetimizin Kanada içerisindeki olumlu imajını pekiştirme yönünde yeni bir atılım yapmıştır.
Devamı Sayfa 12’de...
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Sayfa 10’dan devam...
19. Türkçe Dersleri
Sayın Bekircan Tahberer’in liderliğinde Türkçe derslerimiz başladı. Genellikle yetişkinlerin ilgi
gösterdiği derslerin 2008’de de devam etmesi planlandı.
20. Mali Rapor
2007 yılı mali raporumuz saymanımız Sayın Burhan Tüfenkçi tarafından hazırlanmaktadır.
Yukarıdaki etkinlikleri koordinatörlerimizin ve üyelerimizin büyük desteği ile birlikte düzenlerken
Cemiyetimizin mal varlığının 40,000 doları ilk kez geçtiğini gururla bildiririz.
Güzel bir yıl idi. Zengin kültürümüzü özümleyerek yaşamak, yaşatmak ve paylaşmak umudu ile
zevkle ve uyum içinde çalıştık.
”HEP BİRLİKTE EL ELE”
Yönetim Kurulu
Erol Karacabeyli, Ali Ergüdenler, Kaan Erşahin, Burhan Tüfenkçi, Oğuz Yayan, Bahar Çınarlı, Tolga
Habalı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Değerli Üyelerimiz,

Murat Kadıoğlu
778-883-5225

Alliance International Student Services
Eğitim Danışmanlığı
DEMET KİTİS

Her Türlü Emlak alışverişlerinizde, Alım
Satım, İmar değişikliği, arazi alımlarınızda
beni arayabilirsiniz. Yeni Kingsway üzerinde
olabilecek imar değişikliğinden yararlanarak,
kar etme olanakları konusunda beni
arayabilirsiniz.
Bu seneki seçimlerinde Real Estate Board`a
direktör olarak seçilmiş ilk Türk durumdayım.

E-mail: bicconsulting@yahoo.ca
Royal Pacific Realty

698 Seymour Street
Daire: 311
Vancouver , B.C.,
CANADA, V6B 3K6

www.aissvancouver.ca
demet@aissvancouver.ca
Tel : 1 (604) 676 9787
Fax : 1 (604) 677 4047

Kanada’da ilk, orta, lise, üniversite, dil eğitimi
Homestay kiralık oda vize işlemleri dahil,
“Vancouver’da yaşam” ile ilgili bütün
sorularınızın cevabını bulabileceğiniz bir
öğrenci danışmanlık merkezi.

www.aissvancouver.ca

Sizleri bir yılın daha ardından Türk Kanada Cemiyeti’nin olağan genel kuruluna katılmaya, görüş ve
düşüncelerinizi bizlerle paylaşmaya davet ediyoruz. Gelin sizler de, Yönetim Kurulu olarak cemiyet
adına son bir yılda yaptığımız çalışmaları ve 2007 yılı mali raporunu inceleyin, önümüzdeki dönemde
ne tür çalışmalar yapılmasını ve hangi etkinliklerde bulunulmasını istediğinizi, sizlerin nasıl katkıda
bulunabileceğinizi dile getirin. Yeni dönemde görev almak isteyen adaylar arasından yönetim
kurulumuzun seçilmesinde söz sahibi olun. Sizleri genel kurul toplantımızda aramızda görmeyi
umuyoruz.
Türk Kanada Cemiyeti Yönetim Kurulu
TARİH ve SAAT: 13 Ocak 2008, Pazar (13:30 – 16:00)
YER: Kerrisdale Community Centre – Room 222
ADRES: 5851 West Boulevard, Vancouver, B.C. (West Boulevard & W. 42nd Ave.)
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