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23-Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

TURKISH CANADIAN SOCIETY
185-9040 Blundell Rd. Box: 331 Richmond B.C. V6K 1K3
Telephone: 604.782.8780 Web Site: www.VancouverTurkishSociety.org

El

Şubat 2007

Vancouver Türk toplumunun değerli üyeleri,
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını 22 Nisan 2007’de (Pazar günü 12:30 –
3:30 pm) Capri Hall’da kutlayacağız (3925 Fraser Street, Vancouver; King Edward
Avenue yakınında).
Türk çocuklarımızın sahne gösterileri yanısıra, yabancı çocuk dans gruplarını da davet
ederek, 23 Nisan’ı bir çocuk şenliği biçiminde kutlamayı planlıyoruz. Dans ve müzik
gösterilerine ek olarak resim sergimiz de olacak. Resim sergimizin konusu: Küresel
ısınma (Global Warming). Çocuklarımız diledikleri resim malzemesini kullanarak
şimdiden çalışmaya başlayabilirler. Ürünlerini 22 Nisan’da, Capri Hall’da sergilenmek
üzere beraberlerinde getirecekler. Sahne etkinliklerimiz kesinleştikten sonra, 23 Nisan
kutlamasının
ayrıntılı
programını
cemiyet
internet
sayfamızda
(http://www.vancouverturkishsociety.org/index.htm ) bulabilirsiniz.

YENİ BİR DÖNEME BAŞLARKEN

l

7 Ocak 2007 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında seçilerek yeni Yönetim Kurulu
olarak göreve başlamış bulunuyoruz. Yönetim Kurulumuz görev dağılımını şu şekilde
kararlaştırmıştır: Erol Karacabeyli (Başkan), Ali Ergüdenler (Başkan Yrd.), Kaan Erşahin
(Sekreter), Burhan Tüfenkçi (Sayman), Oğuz Yayan (Üye), Tolga Habalı (Üye), Bahar
Çınarlı (Üye). Amacımız, 2007 yılında hem cemiyetimize hem de toplum üyelerimize
yarar sağlayacak önemli atılımlar yapıp kayda değer işler başarmaktır. Bu amacımıza
ancak siz değerli üyelerimizin desteği ile ulaşabiliriz.
Türk kültürü ile bağlantısı olan herkese sesleniyoruz. Türk Kanada Cemiyeti'ne üye
olunuz ve imkanlarınız el verdiğince katkı sağlayıp cemiyetimize güç katınız. Güçlü bir
cemiyet ile:
•

Sağlıcakla kalın,

•
•

“ TOPLUM Şubat 2007 sayısının hazırlanmasına yapmış olduğu önemli katkılardan dolayı
Yönetim Kurulu
Sayın Fatma Telli ’ye teşekkür ederiz.”

lN

Değerli Üyelerimiz,

Daha önce e-maille göndermiş olduğum duyuru mektubuna yanıt vererek, 23 Nisan
kutlamalarına çocuklarının katılımı ve gönüllü desteği için söz veren tüm üyelerimize
pekçok teşekkürler.
Demet Edeer
demetedeer1@yahoo.ca
Türk Kanada Cemiyeti
2007 23-Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
kutlama etkinlikleri koordinatörü

S h

•

•

Kanada'nin çok kültürlü mozaiğine renk katacak, ve bu şekilde zengin kültürümüzle
gurur duyabileceğiz;
Bu çatı altında sanki çocukluk arkadaşımızmış gibi seveceğimiz, sevinçlerimize ve
üzüntülerimize ortak olacak arkadaşlar edineceğiz;
Birlikte tiyatro, müzik/koro, folk dansı ve sportif faaliyetlerde bulunabileceğiz;
Türk Kanada Cemiyetleri arasındaki dayanışmayı artırıp etkinliğini yükseltecek, ve
bu sayede Türk televizyonunu, radyosunu, tiyatrosunu, müzik konserlerini, ve
sergilerini daha sık izleyebileceğiz.
Güzel Türkiyemizin etkin ve doğru tanıtımına katkı sağlayabileceğiz;

Yönetim kurulumuzun en büyük hedefi, siyasi görüş, inanç, ve etnik farklılıkları
gözetmeden tüm toplumumuzu cemiyetimizin çatısı altında asgari müştereklerde
birleştirmek ve hem sayı hem de işlevlik yönünden önemli bir güç oluşturmaktır. Üye
sayımızın artması, Ottawa, Victoria ve Vancouver'daki yerel politikacılar, hükümet
yetkilileri ve kurumlar karşısında dikkate alınacak bir kitle olmamızı da sağlayacaktır.
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DENİZ TAHBERER İLE GURUR DUYDUK
Üyelik ücretleri cemiyetimizin en önemli gelir kaynağı olup çalışmalarımızın etkin bir
şekilde yürütülmesine büyük katkı sağlamaktadır. Genel Kurul Toplantısında siz
üyelerimizin onayı ile 2007 yılı üyelik ücretleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
Sizleri, üyeliğinizi yenilemeye
ve çevrenizdeki kişileri de üye
yapma konusunda bize yardımcı
olmaya davet ediyoruz.

Aile
$ 50
Tek Kişi
$ 30
Tek Kişi (65 Yaş üstü) $ 20
Tek Kişi (Öğrenci)
$5

TOPLUM gazetesinin
gelecek sayısı yalnızca
üyeliklerini yenileyen
kişilere gönderilecektir.

Şu Ana Kadar Gerçekleşmesi Kesinleşen 2007 Yılı Etkinlikleri (Özet)
2007 yılında bize koordinatör olarak destek vermeyi kabul eden birçok üyemiz sayesinde
cemiyetimiz aşağıdaki etkinlikleri düzenleyecek veya katılacaktır: 1’inci Vancouver Şiir
Günü; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; Royal City Multicultural Festivali
(New Westminster); Kaleidoscope Festivali (Richmond); Yeni Gelenlere Hoşgeldin
Partisi; Piknik; Ramazan ve Kurban Bayramı Kutlamaları; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı.
Cemiyetimizin vakıf statüsü kazanabilmesi için kurulan komisyon, araştırmalarına
başlamıştır. Bu konudaki gelişmeler siz üyelerimize ayrıca duyurulacaktır.
Etkinliklerimize veya çalısma guruplarına gönüllü olarak destek veren tüm üyelerimize
candan teşekkür eder, koordinator olarak etkinliklere liderlik yapmayı kabul eden ve
çalışmalarını başlatmış olan Sayın Demet Edeer’e, Sayın Güler Aylar’a, Sayın Eray
Karabilgin’e ve Sayın Fatma Telli’ye şimdiden teşekkür ederiz.

18 Şubat 2007 Pazar akşamı Orpheum
Tiyatro ve Konser Salonu'nda kalabalık bir
kitle önünde çok başarılı bir şekilde
Beethoven'in Keman Konçertosu'nu (D
Major Op. 61) seslendiren 17 yaşındaki
yetenekli kemancı Deniz Tahberer uzun
süre ayakta alkışlandı. Konser sonunda
başarılı sanatçıya Türk Kanada Cemiyeti
adına Nazde Edeer tarafından bir buket
sunulmuş ve konsere katılan çok sayıda
Cemiyet üyemiz Deniz'e sevgi, gurur ve
desteklerini belirtmiştir.

Keman derslerine 4 yaşında
başlayan ve küçük yaşlardan
itibaren birçok başarıya imzasını
atan Deniz Tahberer ve onun
başarısında büyük emeği geçen
anne ve babası Selma & Bekircan
Tahberer'i Türk Kanada Cemiyeti
adına gönülden kutlar, Deniz'in
hepimizi
gururlandıran
üstün
başarılarının devamını dileriz.

GEÇİCİ ÖZEL TARİFE (SEAT SALE)
İSTANBUL GİDİŞ - DÖNÜŞ
$ 875
BİLETLER 12 AYLIK OLUP SEYAHATiN 28 MART’A KADAR YAPILMASI VE
REZERVASYONDAN 3 GÜN İÇİNDE ALINMASI GEREKMEKTEDİR.
HAFTA SONU iLAVESİ VE VERGİLER FİYATA DAHİL DEĞİLDiR.
TARİFE DİĞER ŞARTLARA TABİDİR.

CIMACO TRAVEL
1210-1188 WEST GEORGIA, VANCOUVER, BC V6E 4A2
(BUTE & GEORGIA, ROBSON LONDON DRUGS ARKASINDA)
(604) 687 3974
AIR CANADA - LUFTHANSA - KLM - TÜRK HAVA YOLLARI
Derneğimizin ofisinde gerçekleştirilen yönetim kurulu üyeleri ve etkinlik koordinatörleri toplantısı
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ÇOK KÜLTÜRLÜ FESTİVALLERE KATILIM ÇAĞRISI

Değerli arkadaşlarım ve derneğimiz üyeleri,
Herşeyden önce, Vancouver’da yapılan çok kültürlü etkinliklerde, derneğimizi temsil eden
faaliyetlerde gönüllü olarak çalıştığım için onur duyduğumu belirtmek isterim. Önümüzdeki günlerde
katılmayı planladığımız iki etkinlik, 5th Annual Royal City Multicultural Festival (19 Mayıs) ve
Victoria Parade (21 Mayıs) için hazırlıklara başlamak istiyoruz.
Hepinizi önümüzdeki ilk festival olan ve 19 Mayıs Cumartesi günü New Westminster'da yapılacak
olan çok kültürlü festival'de gönüllü, katılımcı ve lider olmaya davet ediyorum. Festivale aşağıdaki
faaliyetler çerçevesinde katılmak istiyoruz.
(1) Gişe: Turizm Tanıtma ; (2) Sahne Sanatları: Folklör grupları ve etnik dans gösterileri için bize
30 dakika ayrıldı ; (3) Geleneksel Türk Yiyecekleri Satışı ; (4) Geleneksel El Sanatları Satışı
Vancouver'da yaşıyor olmanın en guzel öğesi olan çok sesli bu kültür ortamında varlığımızı
ülkemizin doğal ve kültürel güzelliklerinin sergilenmesiyle hissetmek ve hissettirmek olduğuna; bu
sergilemeyi gerçekleştirmenin en etkili ve kolay yolunun da BİRLİKTELİK olduğuna inaniyor
musunuz?
Cevabınız evet ise gulay@telus.net adresine yanıtlamanızı rica ederim.
Güler Aylar
Türk Kanada Cemiyeti – 5th Annual Royal City Multicultural Festival’i etkinlik koordinatörü

…..Toros Food…..
Vancouver’daki Sucuk Sever Üyelerimizin Dikkatine!
Türk damak tadına uygun, kesinlikle domuz eti ve yağı içermeyen
bağırsak yerine natürel fiber kullanılarak üretilen acılı ve acısız
*TOROS* sucukları etnik marketlerde beğeninize sunulmuştur.
Siparişleriniz için (604) 277 2097 ’yi arayabilirsiniz.
Şenay Ofiyai
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CEMİYETİMİZİN İLK OFİSİ
2006 yılında Cemiyetimiz Richmond'da 80 metrekarelik, üç odalı bir ofis kiraladı. Ofisimiz
Yönetim Kurulunun ve Çalışma Guruplarının toplantıları, bazı etkinlik çalışmalarının yürütülmesi,
cemiyetimizin doküman ve dosyalarının saklanması ve diğer malzemelerinin depolanması gibi
önemli amaçlar için kullanılacaktır. Ofisimizin renovasyonu gönüllü üyelerimizin de yardımları ile
bitirilmiş, ve 1963 senesinden beri özlem duyup bir türlü gerçekleştiremediğimiz ofisimize
cemiyetimiz nihayet 44 yıl sonra kavuşmuş bulunmaktadır. Amacımız şu anda boş sayılabilecek
durumda olan ofisimizi hepimizin gurur duyabileceği nezih bir konuma ulaştırmaktır. Ofisimiz
için gerekli eşyaların cemiyetimizin mali durumunu olumsuz yönde etkilemeden sağlanabilmesi
için bir bağış kampanyası başlatmış bulunuyoruz.
Gerekli eşya ve donanım sağlandığı takdirde (bu ancak yeterli miktarda bağış toplanabilirse
mümkün) ofisimizde yürütülmesi düşünülen etkinlikler şu şekildedir: Kütüphane kurulması, ufak
gruplara (30 kişiye kadar) film/belgesel gösterimi, müzik dinletileri yapılması, söyleşiler
düzenlenmesi. Ofisimizde gerçekleştirilebilecek etkinliklerin belirlenmesi konusunda yönetim
kurulumuz sizlerden gelecek önerilere her zaman açıktır. Talepleriniz, ofisimizin yer aldığı bina,
bize ayrılmış olan mekan, ofisimizde yer alan teknik donanım, etkinliğin gerektirdiği bütçe, vb.
kısıtlamalar göz önüne alınarak değerlendirilecek, mümkün olduğunca karşılanmaya çalışılacaktır.
Ayrıca, ofisimizin haftanın en az bir günü belirli saatlerde açık bulundurulması planlanmaktadır,
bu sayede ofiste gerçekleştirilmesi düşünülen bazı etkinlikler devamlı kılınabilecek, ayrıca siz
üyelerimize, yönetim kurulu temsilcileri ile biraraya gelerek derneğimiz veya toplumumuz ile
ilgili konulardaki görüş ve önerilerinizi iletme imkanı da sağlanmış olacaktır. Yıllardır hayalini
kurduğumuz bu ofisin sadece bir başlangıç olduğunu, ileride toplumumuza yaraşır bir kültür
merkezine sahip olabilmek için öncelikle birlik olmak, sonra da birlikte çalışmak gerektiğini
düşünüyoruz.

2007 yılı bağış kampanyamıza katılan üyelerimizin isimleri, eğer arzu ederlerse
bağış yapanlar listesinde yayımlanacaktır. Bağış yapanlar için belirlenen kategoriler
şu şekildedir: Bronz ($ 1 - 100), Gümüş ($ 101 - 250), Altın ($ 251 - 500), ve Platin
($501 ve üstü). Gümüş, altın ve platin kategorilerinde yer alan bağışçılara teşekkür
belgesi verilecek, platin kategorisindeki bağışçılara ise ayrıca plaket sunulacaktır.
2007 yılı aidatlarınızı ve ofisimiz için yapacağınız bağışları göndermekle bize olan desteğinizi
göstermiş olacaksınız. İlişikte pullu bir zarf, üyelik formu, ve ofisimizin resimlerini bulacaksınız.
2007 yılı aidatınızı ödemiş olsanız dahi lütfen iletişim bilgilerinizi güncel kılmak ve fikir ve
önerilerinizi bizlerle paylaşmak için üyelik bilgi formunu ve 2007 yılı anketini doldurarak posta
ücreti ödenmiş zarf ile gönderiniz.
Bizlerden desteğinizi esirgemeyeceğinizi bütün kalbimizle umut ediyor 2007 de güzel günler
diliyoruz.
“HEP BIRLIKTE EL ELE”

Yönetim Kurulu
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Turkish-Canadian Society
Annual General Meeting Minutes
Date, Time: 07 January 2007, 15:00 - 17:00
Location: Thompson Community Centre (5151 Granville Avenue, Richmond, B.C. V7C 1E6)

“Şiir Günü provalarından bir görüntü”

Değerli üyelerimiz,

“ İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı
Önce hafiften bir rüzgar esiyor;
Yavaş yavaş sallanıyor
Yapraklar, ağaçlarda;
Uzaklarda, çok uzaklarda,
Sucuların hiç durmayan çıngırakları
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.”
Orhan Veli Kanık

Sizlere, Vancouver’da yapılacak ilk Türk Şiiri Günü’nü duyurmaktan kıvanç duyarız.
Aramıza geçen yıl katılan değerli arkadaşımız şair ve yazar Osman HAKAN A. liderliğinde, modern
Türk şiirinin büyük ustalarının en sevilen şiirlerinin okunacağı bir gösteri hazırladık. Programda yer
alan şiirler müzik eşliğinde okunacak, ayrıca şiirlerden bestelenmiş, hepimizin bildiği ve gönüllerde
yer tutmuş bazı şarkılar da seslendirilecektir.
Gelin sevdiğiniz, belki de epeydir duymadığınız şiirler eşliğinde Türk şiirinin zenginliğini tekrar
yaşayalım. Duygulanalım, hüzünlenelim, sevinelim, mutlu olalım… Büyük bir şairimizin de
söylediği gibi, hep birlikte “Bu hasret bizim”… diyebilelim…
Düzenleyenler : Vancouver Turkish-Canadian Society ve UBC Turkish Student Society
Tarih
: 4 Mart 2007
Saat
: 2:30 PM – 4:30 PM
Yer
: RIME, Turkish Eatery & Music Room (1130 Commercial Drive, Vancouver, BC)
Ücret
: $ 2 (Üyeler) $ 5 (Üye olmayanlar)
Notlar:



On behalf of the executive committee, Mr. Şekip Okumuş (director) announced the start of the general
meeting at 15:00 and called for nominations for the chairman.



Dr. Erol Varoğlu was nominated and unanimously elected as the chairman of the meeting. Dr. Demet
Edeer was nominated and unanimously elected as the secretary of the meeting.



On behalf of the executive committee, Dr. Yusuf Altıntaş presented the activity report for the term
between June 2006 and Jan 2007. The financial report audited by Mr. Murat Madazlı was summarized
with some minor comments by the auditor. The questions posed by the society members were answered
by the executive committee. Voting the approval of the financial report was suggested, and subsequently
the financial report was approved unanimously.



The chairman called for nominations for positions in the executive committee. Mr. Erol Karacabeyli
nominated a group of seven members (Dr. Bahar Çınarlı, Dr. Ali Ergüdenler, Mr. Kaan Erşahin, Mr.
Tolga Habalı, Mr. Burhan F. Tüfenkçi, Mr. Oğuz Yayan) for the executive committee. There were no
other nominations for the positions.



The chairman called for a vote by acclamation and all seven names nominated were unanimously elected
as the new executive committee. As a result, the following members are announced as the new executive
committee to take office in 2007:
Dr. Bahar Çınarlı
Dr. Ali Ergüdenler
Mr. Kaan Erşahin
Mr. Tolga Habalı



The chairman announced the resignation of the board of election (chairman and secretary) and called the
new executive committee for taking office.



On behalf of the new executive committee, Mr. Erol Karacabeyli declared their plans for the following
year. As suggested by the former executive committee the new executive committee asked the members to
cast their vote regarding the suggested membership fees for 2007. After the vote, the following fees were
announced as the membership fees for 2007:
 Family
: $ 50
 Adult
: $ 30
 Senior
: $ 20
 Student : $ 5



The meeting adjourned at 17:00.

1. Bize ayrılan kısıtlı süre içinde bekleme yapılamayacağından, programı aksatmamak için, siz
değerli misafirlerimizin, belirtilen saatten yarım saat kadar önce salonda hazır bulunmaları
önemle rica olunur.
2. İçecek servisinin sadece program başlangıç saatine kadar yapılacağına, gösteri süresince
kesinlikle yiyecek ve içecek satışı olmayacağına dikkatinizi çekeriz.

Mr. Erol Karacabeyli
Mr. Burhan F. Tüfenkçi
Mr. Oğuz Yayan
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Programda Yer Alan Şairlerimiz:

Turkish-Canadian Society 2006 yılı mali raporunun özeti üyelerimize gönderilen
baskıda yer almaktadır. Bu raporu hazırlayan 2006 yılı yönetim kurulu’nun sayman
üyesi Sayın Şeyda Taylanlı’ya ve hesaplarımızın kontrolünü yapan Sayın Murat
Madazlı’ya teşekkür ederiz. Bu raporun bir kopyasını edinmek için lütfen talebinizi
executive@VancouverTurkishSociety.org adresine iletirken konu bölümüne “2006

1. AHMET HAŞİM

16. BEHÇET NECATİGİL

2. YAHYA KEMAL BEYATLI

17. İLHAN BERK

3. FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL

18. ÖZDEMİR ASAF

4. AHMET HAMDİ TANPINAR

19. ATTİLA İLHAN

5. NAZIM HİKMET RAN

20. MEHMET ÇINARLI

6. NECİP FAZIL KISAKÜREK

21. CAN YÜCEL

7. ASAF HALET ÇELEBİ

22. ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN

8. AHMET MUHİP DIRANAS

23. AHMED ARİF

9. ZİYA OSMAN SABA

24. TURGUT UYAR

10. CAHİT SITKI TARANCI

25. EDİP CANSEVER

11. ORHAN VELİ KANIK

26. CEMAL SÜREYA

12. OKTAY RIFAT HOROZCU

27. ECE AYHAN

13. MELİH CEVDET ANDAY

28. GÜLTEN AKIN

14. FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA

29. HİLMİ YAVUZ

15. BEDRİ RAHMİ EYÜPOĞLU

30. ATAOL BEHRAMOĞLU

Yılı Mali Raporu” yazmayı unutmayınız.
Programı Hazırlayanlar:

Yönetim Kurulu

Program danışmanı
Sahne tasarım ve yönetimi
Müzik yönetmeni
Hazırlık komitesi
Şiir okumalar

“Şiir Günü provalarından bir başka görüntü”

Sunuş
Müzikler

: Osman HAKAN A.
: Çağrı Yavuz
: Erman Yavuz
: Dr. Bahar Çınarlı
Kaan Erşahin
: Osman HAKAN A.
Eylül Arslan
Dr. Bahar Çınarlı
Şeyda Taylanlı
Çağrı Yavuz
: Kaan Ersahin
: Güler Aylar
Erman Yavuz
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GENEL SEÇİMLERDE OY KULLANMAK İSTİYORUZ!
HEP BİRLİKTE ELELE
Türk Kanada Cemiyeti, Vancouver Adası Türk Kanada Dostluk Derneği, ve UBC Türk
Öğrenci Derneği üyelerinin toplam üye sayısı 500 civarındadır. Bu sayıyı 1000’in üzerine
çıkartabiliriz. Bu üç dernek ortak değerlerde birleşip birlikte hareket etme kararı
almışlardır. Bu bağlamda Vancouver Adası Türk Kanada Dostluk Derneği ve UBC
Öğrenci Derneği’nin başkanları aynı zamanda Türk Kanada Cemiyeti Yönetim Kurulunda
görev alarak bu dayanışmayı pekiştirmişler, aşağıda belirtilen 2007 yılı etkinliklerini
birlikte düzenleme veya hep birlikte katılma kararı almışlardır:
¾ TOPLUM VE HARMONY GAZETELERİNİ BİRLİKTE YAYIMLAMAK
¾ ÇOK-KÜLTÜRLÜ FESTİVALLERE (NEW WESTMINSTER, VICTORIA
PARADE) BİRLİKTE KATILMAK
¾ 29 EKİM CUMHURİYET BALOSU’NA HEP BİRLİKTE VANCOUVER’DA
KATILMAK
¾ BİRLİKTE PIKNİKLER DÜZENLEMEK
¾ UBC TÜRK GECESİ’NE HEP BİRLİKTE KATILMAK
Erol Karacabeyli

Tolga Habalı

Kaan Erşahin

Türk Kanada Cemiyeti
Başkanı

Vancouver Adası Türk Kanada
Dostluk Derneği Başkanı ve
Türk Kanada Cemiyeti Yönetim
Kurulu Üyesi

UBC Türk Öğrenci Derneği
Başkanı ve
Türk Kanada Cemiyeti
Yönetim Kurulu Üyesi (Sekreter)

Bilgi için:

Değerli Üyelerimiz,
Uygun gördüğünüz takdirde aşağıdaki metinden derleyeceğiniz mektubunuzu ailenizde oy
kullanma hakkı olanlar adına, faks veya e-posta yolu ile Büyükelçiliğimize ulaştırabilirsiniz.

T.C. Ottawa Büyükelçiliği
197 Würtemburg Street
Ottawa K1N 8L9
Sayın Büyükelçimiz,
Türk Kanada Cemiyeti, Vancouver Adası Türk Kanada Dostluk Derneği ve UBC Türk
Öğrenci Derneği adına üyelerimizin Kasım 2007’de Türkiye'de yapılacak olan genel
seçimlerde oy kullanabilmesi için elçiliğimizin sonuç getirecek girişimlerde
bulunmasını temenni ediyoruz.
1995 yılında T.C. Anayasası'nda yapılan değişiklikle, yurtdışında yaşayan vatandaşların
seçimlerde oy kullanabilmeleri için gerekli düzenlemelere başlanması kabul edilmişti;
ancak bugüne kadar bu düzenlemelerin yapılamadığını görüyoruz.
Birçok ülke vatandaşları Kanada'da ve diğer ülkelerde oylarını rahatlıkla
kullanmaktadırlar. Yurtdışındaki Türkler, bulundukları ülkelerde, anavatanlarını en iyi
şekilde temsil etmeye ve tanıtmaya çalışmaktadırlar. British Columbia’ da yaşayan T.C.
vatandaşları olarak anavatanımızın kaderinde büyük önem taşıyan seçimderde oy
kullanmak en doğal hakkımız ve görevimizdir.

Türk Kanada Cemiyeti: www.VancouverTurkishSociety.org

Elçiliğimizden dileğimiz, bu demokratik hakkımızı kullanabilmemiz için sonuç
getirecek girişimlerde bulunmasıdır.

Vancouver Adası Türk Kanada Dostluk Derneği: www.islandturks.com

Saygılarımızla,

UBC Türk Öğrenci Derneği: www.ams.ubc.ca/clubs/turkish
DUYURU:
UBC Türk Öğrenci Derneği’nin düzenleyeceği TÜRK GECESİ, 31 Mart 2007 tarihinde
yapılacak, etkinlik programı öğrenci derneğinin internet sayfasından ilan edilecektir.

Erol Karacabeyli
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