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OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 

Değerli Üyelerimiz, 

 

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 2008 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.  

Geçen yıl başlatılan ve bu yıl da devam edilen vakıflaşma çalışmaları çerçevesinde 

2008 yılı yönetim kurulu üyeleri olarak anlaştığımız bir avukat, derneğimizin tüzüğünde bazı 

değişiklikler önermiş bulunuyor. Genel kurul sırasında bu tüzük de oylanacağı için 

üyelerimizin bu toplantıya mutlaka 

katılmalarını rica ediyoruz. 

Toplantıya katılamayacak olan üyelerimizin aşağıdaki vekaletnameyi veya 

kendilerinin yazacakları herhangi bir vekaletnameyi doldurarak kendilerini toplantıda temsil 

edecek bir üyemize vermelerini önemle rica ederiz. Genel kurul toplantısına sadece 2008 yılı 

aidatlarını ödemiş olan üyelerimiz katılabileceği için, henüz aidatlarını ödememiş olan 

üyelerimizin toplantı yapılmadan önce aidatlarını ödemelerini rica ediyoruz zira toplantı 

sırasında sadece 2009 yılı üyelik yenilemeleri yapılacaktır. 

Sizleri genel kurul toplantımızda aramızda görmeyi umuyoruz.  

 

Türk-Kanada Cemiyeti Yönetim Kurulu 

 

TARİH ve SAAT: 11 Ocak 2008, Pazar  (13:30 – 16:00) 

YER: Kerrisdale Community Centre – Room 221 

ADRES: 5851 West Boulevard, Vancouver, B.C. (West Boulevard & W. 42nd Ave.)   
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   TOPLUM   

TURKISH CANADIAN SOCIETY 
185 - 9040 Blundell Rd. Box: 331 Richmond B.C. V6Y 1K3 

Web Site: www.VancouverTurkishSociety.org 
 
Yönetim Kurulu:  

 

        
Demet Kitiş Sesli   Bekircan Tahberer    Verda Kocabaş   Burç Dizdar   Mine Dery  Ercan Selek     Sezer Tezcan 
         Başkan                Başkan Yrd.                Sekreter           Sayman           Üye               Üye                 Üye 
 

Bir Yılı Bitirken … 
 

Değerli Üyelerimiz, 
 

Bize maddi ve manevi destek veren üyelerimizin enerjisi ile 2008 yılında birçok faaliyet 
düzenlemekten gurur duyuyoruz. Üyelik aidatını ödeyen, çeşitli miktarlarda bağış yapan 
üyelerimize etkinliklerimizi düzenleyen koordinatörlerimize, etkinliklerimizde gönüllü 
olanlara, bizleri hiç yalnız bırakmayan üyelerimize, ve Ottawa Büyükelçiliğimize çok 
teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulunun, koordinatörlerimizin ve etkinliklerimizde gönüllü 
olarak bizleri yalnız bırakmayan üyelerimizin binlerce saatin üzerinde gönüllü olarak 
yaptıkları çalışmalar aşağıdaki başarıları getirdi. 

1. RRSP Semineri, 9 Şubat 2008 

9 Şubat 2008’de yönetim kurulu üyelerimizden Mine Dery (Investors Group Financial 
Services Inc., Consultant) Richmond ofisimizde RRSP konulu bir seminer verdi. Her yılın ilk 
60 günü RRSP hesaplarına yapılan katkılar bir önceki yılın vergi hesaplamalarında 
kullanılabiliyor; bu nedenle seminer Şubat ayı içerisinde düzenlendi. Ayrıca toplumumuzun 
yeni üyelerine Kanada’daki ekonomik sistem, emekliliğe hazırlık için yapılması gerekenler, 
emeklilik dönemindeki gelir kaynakları (CPP – Canada Pension Plan, OAS – Old Age 
Security, GIS – Guaranteed Income Security, RRSP – RRIF, Company Pension Plans) 
hakkında bilgiler verildi. Buradan yola çıkılarak RRSP’nin ne durumlarda, kimler için doğru 
çözüm yolu olduğu, avantajları ve dezavantajları irdelendi. RRSP alternatifleri; non-registered 
accounts (kayıtsız hesaplar) ve leverage gibi seçenekler, bunların avantaj ve dezavantajları da 
seminer konuları arasında yer aldı. 

ARALIK 2008 
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2007 2. İsmet Olcay ile söyleşi, 24 Şubat 2008 

Türk-Kanada Cemiyeti'nin kurucu üyelerinden İsmet Olcay ile cemiyet ofisimizde bir söyleşi 
yaptık. 

3. Türkiye ile Kanada Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması hükümleri, 29 Mart 
2008 

Üyelerimizden Sayın Bahattin İnik, kendisinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanabilmeniz 
için "Türkiye’de Emeklilik ve Sosyal Güvenlik” başlıklı bir seminer verdi. Seminerde, 
yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın Türkiye’de emeklilik yolları ve sosyal güvenliği, 
Türkiye ve Kanada arasında imzalanan sosyal güvenlik sözleşmesinin getirdiği genel haklar, 
yurtdışı borçlanmasının usul ve esasları, 01.08.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yeni 
sosyal güvenlik reformu ve bu reformun yurtdışındaki Türk vatandaşlarımızı etkileyen yönleri 
başlıca anlatılan konulardı.     

4. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlaması, 20 
Nisan 2008 

Türkiye Cumhuriyetinin demokratikleşme sürecindeki en temel 
günlerinden biri olan ve çocuk bayramı ilan edilen 23 Nisan, 20 Nisan 
tarihinde Polish Cultural Center’da değerli arkadaşlarımız, Mine ve Fatih 
Akın’ın günlerce süren başarılı çalışmaları sonucu gerçekleştirilmiştir. 
Festivale 6 farklı ülkeden toplam 11 dans grubu katılarak gösteri yapmıştır. 

5. Belgesel Film Günü,  27 Nisan 2008 

Derneğimizin 27 Nisan 2008 tarihinde gerçekleştirdiği Belgesel 
Film Günü, toplumumuzun gurur duyacağı bir etkinlik olarak 
hafızalara yerleşti. Etkinliğimizde Dr. Bahar Çınarlı'nın "Land of 
Exodus and Beauty" isimli belgeseli ve Victoria Barrett'ın 
"Desperate Hours" isimli belgeselleri, büyük salonu dolduran Türk, 
Yunan, Yahudi kökenli, ve Kanadalı yaklaşık 160 seyircinin 
beğenisine sunuldu. Program boyunca Sayın Güler Aylar belgesel gününe konu olan filmler 
hakkında açıklamalar yaptı, soru - cevap etkinliğini yönetti ve Desperate Hours filminde 
kullanılan Türkçe bir çocuk şarkısını seyircilerle birlikte seslendirdi. 

6. Royal City Multicultural Festivali, 17 Mayıs 2008 

17 Mayıs 2008 tarihinde, New Westminster’da bu yıl altıncısı yapılan 
Royal City Multicultural Festival’ine katılan Türk ekipleri 
cemiyetimizi büyük bir başarıyla temsil ettiler. Bu festivalin en 
önemli özelliklerinden bir tanesi, festival hazırlıklarını yapan ve 
yürüten tek bir koordinatör olmamasıydı. Bununla beraber festivalde 
görev alan herkes Kanada’daki Türk cemiyetinin gurur duyacağı, 

olağanüstü bir organizasyonu gerçekleştirmiş oldular. 
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Murat Kadıoğlu 
 

778-883-5225 
 
 

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. 

 

 

E-mail: bicconsulting@yahoo.ca 

Royal Pacific Realty 

 

 
Alliance International Student Services 

Eğitim Danışmanlığı 
 
 

698 Seymour Street          www.aissvancouver.ca 
Daire: 311                         demet@aissvancouver.ca 
Vancouver , B.C.,             Tel : 1 (604) 676 9787 
CANADA, V6B 3K6       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 

 
 
 

Murat Madazlı, BA, CGA 
İsmail Gökçen Tekbaş, BBA, MA, CGA 

 
Certified General Accountants 

 
Unit U-8 Upper Mall Harbour Centre 

555 West Hastings Street (PO Box 12059) 
Vancouver, BC V6B 4N5 

 
Phone: 604-568-1787   Phone: 604-568-3537 

Fax: 604-568-4395 
 

Email: 

muratmadazli@shaw.ca       tekbas@shaw.ca 

 

Address:  GRANVILLE LOCATION  
1020 Granville Street  

Vancouver, BC V6Z 1L5 
Tel: (604) 696-0040 

DAVIE LOCATION 
708 Davie Street  

Vancouver, BC V6Z 1B6 
Tel: (604) 915-9797 

Web Site: http://www.numerounopizza.ca/index.html  
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2007 windmills, except that they are not imaginary rivals, but real huge firms of capitalism. Ali 
Usta makes his own ice cream the traditional way with high quality ingredients, and he is very 
proud of it.  He notices that brand name ice creams made by international firms are taking 
over the market, and mainly by advertising and media, not because they are of better quality. 
He therefore uses a bank loan to do advertisements himself as well. He could only afford to 
broadcast at a very local TV station. The joke is that even the news broadcasters speak in the 
local dialect at that station. The news included very local ones, such as “so an so’ s son, and 
“so and so’ s” daughter has eloped together (as every body knows each other in that town.). 
Unfortunately this great joke was not included in the subtitles. He also gets a pretty motorbike 
and a cart to be able to go to even more remote areas to promote and sell his ice cream. Where 
the audience gets to see the beautiful South Western Turkey, with rolling green hills, rivers 
and sunny beaches. 

This film was made with almost no funding. According to the 
director he could not raise any money, as he did not cast famous 
superstars stars in it. 

Unfortunately all the women are portrayed in the film like 
bitches. They constantly yell at their husbands or kids. I don’t think 
this was intended. I believe the director wanted to show that that 
women in that rural area actually have quite a lot of power in the 

family. 
The role of Islam in Turkish culture is shown - The soft, loving side of Islam, the 

Turkish Islam synthesis. Not like the fundamentalist’s Islam, say like in Saudi Arabia, and 
certainly not like the one shown on CNN. The film has constant dialogues, some of which are 
simple, others very philosophical. Subtitles unfortunately sometimes are inadequate, or too 
simplistic.  

Overall I rate this film very high, it is a must see. I congratulate the crew and the 
people of Mugla, and celebrate the film’s success. The film is very unique, completely 
Turkish, yet universal.  
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2007 7. Avrupa Festivali (European Festival), 31 Mayıs 2008 

Hazırlıkları neredeyse bir yıldır devam eden ve nihayet 31 Mayıs 
2008, Cumartesi günü Scandinavian Community Centre’de 
gerçekleştirilen Avrupa Festivali, British Columbia eyaletinde 
yaşayan cemiyetimizin bütün üyelerinin gurur duyacağı bir etkinlik 
oldu. Çok değerli koordinatörümüz Güler Aylar’in titizlikle 
yürüttüğü ve aylar süren çalışmaları neticesinde, neredeyse bir 
gönüllü ordusu ile katıldığımız festivalde, sabahın erken 
saatlerinden gece yarısına kadar, günün her saatinde bir etkinliğe damgasını vuran Türkiye 
ekibi, Vancouver’in çok kültürlü yaşamında emsalsız Anadolu kültürünün izlerini, festival 
alanına gelen binlerce ziyaretçinin hafisazına kazıdı. 

8. Piknik ve Tavla Turnuvası, 30 Ağustos 2008 

Derneğimizin bu yıl Capılano Lake - Cleveland Dam piknik alanında 
düzenlediği geleneksel piknik ve tavla turnuvası çok eğlenceli 
geçti.Cemiyetimizin ücretsiz olarak sunduğu ekmek arası köfte 
gelenler tarafından çok beğenildi.  Ödüllü tavla turnuvası da büyük 
ilgi gördü. 

9. Emlak Semineri, 6 Eylül 2008 

Derneğimizin üyesi, emlak alım satım uzmanı Sayın Murat Kadıoğlu, 
6 Eylül 2008 tarihinde dernek ofisimizde emlak alım satımı ve mortgage kanununda yapılan 
değişiklik ile ilgili bir seminar vermiştir. 

10. Anadolu Kupası Futbol Turnuvası, 4 – 26 Ekim 2008 

Cemiyetimizin düzenlediği ve büyük bir çekişme içinde geçen 
Anadolu Kupası Futbol Turnuvası 25 Ekim 2008, Cumartesi günü 
saat 14:00'te yapılan final maçı ile sona ermiştir. Ardından yapılan 
ödül töreni ile birinci ve ikinci gelen takımlara ödülleri Demet 
Kitiş Sesli tarafından verildi. 

11. Cumhuriyet Balosu, 26 Ekim 2008 

Sayın Güler Aylar, Çağrı Yavuz ve Emre A. Yavuz’un koordinatörlüğünde ve çok sayıda 
gönüllünün katkıları ile Cumhuriyet Bayramı cemiyetimiz tarafından 26 Ekim Pazar günü 
Vancouver Coast Plaza Hotel’de gerçekleştirildi ve büyük bir coşku ile kutlandı. Çok zengin 
bir açık büfesi olan baloya yaklaşık 200 kişi katıldı. Gece saygı 
durusu, Türk ve Kanada milli marşları, ardından da gecenin 
sunucusu Güler Aylar’ın, Cumhuriyet Bayramı’nın önemi ve 
Atatürk’ün devrimlerini anlatan konuşması büyük bir coşku ile 
karşılandı. Türk-Kanada Cemiyeti Yönetim kurulu başkanı Sayın 
Demet Kitiş Sesli’nin konuşması ve yönetim kurulu üyelerini tek tek 
sahneye davet ederek yaptıkları özverili çalışmaları anlatması geceye 
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2007 ayrı bir anlam kattı. Bir kaç dakika için bütün ışıklar söndürüldü ve sene boyunca faaliyetlerde 
gönüllü olmuş olan misafirlerden kendilerine dağıtılan mumları yakmaları istendi. Işıl ışıl 
yanan pırıltılar eşliğinde Sayın Kitiş Sesli’nin bu aydınlanmanın çoğalarak devam etmesini 
dilemesi ve gönüllülere olan sonsuz teşekkürü hafızalarda yer etti. 

12. Ramazan ve Kurban Bayramları kutlaması 

Ramazan ve Kurban bayramları üyelerimizin katılımı ile Waves 
Coffee’de kutlandı.  

13. Derneğimizin internet sitesi 

Derneğimizin internet sitesi (www.VancouverTurkishSociety.org) 
Sayın Ahmet Yıldız tarafından iki yıldır güncelleştirilmektedir. 

Kendisine son iki yıldır yaptığı özverili çalışmadan dolayı çok teşekkür ederiz. Derneğimizin 
üyesi Volker Bodegom internet sitemizin güncellenmesine gönüllü olmuştur. 

14. Vakıf Grubu Çalışması 

2006 yılında başlatılan, 2008 yılında devam edilen vakıflaşma 
çalışmalarını devam ettirme kararlılığında olan 2008 yılı yönetim 
kurulu olarak genel kurulda yapılan değişiklikleri yılın ilk aylarında 
Victoria'ya gönderip onaylatıldı. Daha sonra yaptığımız bir 
toplantıda, vakıflaşma konusunda uzmanlaşmış bir hukukçudan 
yardım almamız önerisi ile bir avukat bulundu ve makul sayılacak 
bir bedel karşılığı anlaşma yapıldı. Avukat dernek belgelerini 
inceledikten sonra değişiklik ve ekleme önerilerininde bulundu. Bu konuda bilgi ve 
tecrübesine güvendiğimiz dostlarımızla toplantı yapıp istenen değişikliklere cemiyetimizin 
yarırına olacak bir şekilde son hali verildi. Genel kurulumuz sırasında bu tüzüğü de oylamaya 
sunacağız. Vakıf statüsü gerçekleşince üyelerimiz yaptıkları bağış ve üyelik aidatlarını vergi 
beyannamelerinde gösterebileceklerdir.     

15. Folklor Grubumuz 

Hocamız Sayın Güler Dedeal’ın liderliğinde büyükler folklor grubumuz hem Avrupa 
Festivalinde hm de Royal City Multicultural Festivalinde iki performans sergiledi.  

16. Türk Filmleri Gösterimi 

24 Haziran Salı akşamı ‘Beynelminel’ filmini ve 19 Ekim Pazar günü, Türkiye ve Avrupa'da 
birçok ödül almış olan ‘Dondurmam Gaymak’ filmini Pacific Cinematheque’te gösterdik. 
Dondurmam Gaymak filmini seyretmeye gelenler nefis Türk yemek ve tatlıları, çay ve kahve 
eşliğinde, sinema yönetmeni ve yapımcısı Sayın Dr. Bahar Çınarlı'nın film hakkındaki 
yorumlarını dinledikten sonra filmi izlediler. 
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Dr. Bahar ÇINARLI 

Türk Filmi: Dondurmam Gaymak 
 Türkiye ve Avrupa'da birçok ödül almış olan Yüksel Aksu’nun yönettiği ‘Dondurmam 
Gaymak’ filmini 19 Ekim’de Pacific Cinematheque’te gösterdik. Dondurmam Gaymak 
filmini seyretmeye gelenler nefis Türk yemek ve tatlıları, çay ve kahve eşliğinde, sinema 
yönetmeni ve yapımcısı Sayın Dr. Bahar Çınarlı'nın film hakkındaki yorumlarını dinledikten 
sonra filmi izlediler. Aşağıdaki yazı da kendisinin Bizim Anadolu gazetesindeki filmle ilgili 
yorumlarını içeren yazısından alınmıştır. 
         Ice Cream / I Scream (Dondurmam Gaymak) 

An excellent bitter-sweet comedy with lots of universal messages. 

Ice Cream /I scream directed by Yuksel Aksu was entirely filmed at a rural 
setting in a town called Mugla in South West of Turkey.  

This is a catchy English title, and certainly suits the film, as there is a lot of 

screaming in this film!  Original name means  “Creamy Ice Cream” as 
“Dondurma” only means “frozen” in Turkish, but when used in context 

everyone knows it is ice cream.  Traditional vendors yell 
“Dondurmam Gaymak” to attract customers by saying “My Ice 
cream is very creamy” basically. 

The town’s location where the film was shot is very close to 
world famous excellent beaches and seaside resorts both 
metropolitan Turkish and international tourists enjoy. Ironically the 
town people carry on their traditional ways of living oblivious to this 
fact.  

The film is a documentary in a way. Except the leading character Turan Ozdemir, all 
the players are the real residents of the town, who never saw a camera in their lives before this 
film. 

It is also a tribute of the director to his hometown- As he wanted to document the town 
people, their ways of living, belief systems and the local dialect. He was especially keen on 
documenting the dialect, which is actually a funny and cute dialect for the rest of us who 
speak the formal language. 

The ordinary town people were trained by a famous Turkish actor named Mehmet Ali 
Alabora, for 10 weeks. Some of them did not even know how to read or write. 

What it is about??? It is about a local ice cream vendor named 
Ali Usta’s (Master Ali) fight against the large holding companies for 
his living. As the only bread-winner to feed many hungry mouths at 
home- his wife’s, his daughter’s and his grand children’s. Ali Usta 
feels very threatened. He thinks that the large firms are after him, to 
push him out of business. His war is like the famous war against the 
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2007 1. En az 200.000$’lık yatırım yapmak, 
2. En az bir kişiye tam gün iş yaratmak, 

3. En az üçte bir hisseye sahip olmak, 

4. Kabul edilir bir iş projesi üretmek ve bu projeyi gerçekleştirmeye yeterli 

miktarda para göstermek 

5- Vancouver ve Abbotsford  büyük şehir  alanları dışında yatırım yapmak. 

C- Özel önemi olan projeler (Strategic projects): Bu gruptakiler yurtdışında 

yatırımı olup Kanada’ya işi büyütmek amacı ile yatırım yapmak isteyen şirketlerin 

müracaatlarını içerir. Bu amaçla açılacak şirketlerde çalışmak için yurtdışından gelecek en 

fazla 5 kişiye Kanada’ya göçmenlik şansı vermektedir. 

1. En az 500.000$ değerinde yatırım yapmak, 

2. En az üç kişiye iş vermek. 

Bu kategori ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: 

http://www.aved.gov.bc.ca/provincialnominee/businessimmigrants/categories.htm#businesssk

ills 

Bu konularla ilgili incelenmesi gerekli internet adresleri: 
www.cic.gc.ca 
www.healthmatchbc.org 
www.hrsdc.gc.ca 
www.servicecanada.gc.ca 
 
Citizenship and Immigration Canada (CIC) internet sitesi yoğun bilgiler içermesine rağmen, 
yeterli ve tam doğru bilgilere ulaşmak mümkün olmamaktadır. Örneğin, Skilled Worker 
sınıfının niteliği büyük ölçüde değişmiş olmasına rağmen bu değişiklikler açıkça 
belirtilmemektedir. Bekleme süreleri gerçekleri yansıtmamaktadır. Kısacası Kanada’ya 
göçmen olarak gelmek son derece nitelikli araştırma gerektiren, oldukça karmaşık işlemler 
neticesinde mümkün olacaktır. Bu nedenle çok sabırla ve doğru yönde araştırma yapmak 
gerekmektedir. 
Göçmen olmaya  niyetlenen herkese bol şanslar. 
 
Demet Kitiş Sesli 
UBC Certificate in Immigration:Laws, Policies &Procedures(CILPP) 
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2007 17. Türk Müziği Korosu 

Sayın Demet Edeer’in liderliğinde koro grubumuz faaliyete geçtiler. 
Avrupa Festivali ve Cumhuriyet balosunda yaptıkları müzik zevkle 
dinlendi.  

18. Türkçe Dersleri 

Sayın Bekircan Tahberer’in liderliğinde Türkçe derslerimiz 2008 
yılında da devam etti. Genellikle yetişkinlerin ilgi gösterdiği 
derslerin 2009’da da devam etmesi planlandı.  

19. Logomuz 

Uzun zamandır sizlerin onayına sunduğumuz dernek logosu 
seçimi sizlerin oyu ile belirlenmiş olup internet sitemizin 
künyesindeki yerini almış bulunuyor. Yeni logomuzu hazırlayan 
Sayın Sedef Üzer ve Sezer Tezcan'a şükranlarımızı iletirken 
zaman ayırıp oy veren tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. 

20. Mali Rapor 

2008 yılı mali raporumuz saymanımız Sayın Burç Dizdar tarafından hazırlanmaktadır.  

 

2008 yılı yönetim kurulu üyeleri olarak dernek etkinliklerine farklı bir bakış açısı 
getirmeye çalıştık. Hiçbir politik tarafı tutmadan, tamamen gönüllü olarak ve tek başına Türk 
toplumuna değil Kanada'daki tüm toplumlara faydalı olma anlayışını hedef alan bu bakış açısı 
ile etkinlikler yapmaya çalıştık. Zevkle ve uyum içinde çalıştık. Geçmiş Kurban Bayramınızı 
kutlar 2009’de güzel günler dileriz. 

 

””HHEEPP  BBİİRRLLİİKKTTEE  EELL  EELLEE””  

 

Yönetim Kurulu: Demet Kitiş Sesli, Bekircan Tahberer, Verda Kocabaş, Burç Dizdar, Mine 
Dery, Ercan Selek, Sezer Tezcan 
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YYYYönetim Kurulu’ndan netim Kurulu’ndan netim Kurulu’ndan netim Kurulu’ndan Özel Tezel Tezel Tezel Teşekkürekkürekkürekkür    

Derneğimiz hem Vancouver’da yaşayan Türkleri bir arada tutmak hem de Cumhuriyet 
Türkiye’sinin varlığını korumak ve yeni nesillere tanıtmak amacı ile faaliyetler yapmaktadır. 
İkinci amacı gerçekleştirmek üzere yapılan en önemli iki faaliyet 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet kutlamasıdır. 

Bu yıl iki faaliyet de koordinatörleri sayesinde çok güzel kutlanmıştır. 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevgili Mine ve Fatih Akın’ın aylar süren hazırlıkları yanısıra 
maddi olarak da derneğe en ufak bir yük getirmeden, bütün harcamaları kendileri karşılayarak 
düzenledikleri kutlama yönetim kurulumuzca takdirle karşılanmıştır. 29 Ekim Cumhuriyet 
bayramı ise sevgili Güler Aylar, Çağrı Yavuz ve Emre A. Yavuz’un eşsiz çabaları ile 
gerçekleştirilmiş, bütün ayrıntılara özen gösterilerek hazırlanmıştır.  

İki organizasyonda da teknik konularda her türlü desteği sağlayan Sayın Koray 
Dönmez’e  ve Sayın John Dery’ye film gösterisi ve Cumhuriyet balosu sırasında fotoğraf 
çekimini ve derneğin internet sayfası güncellemelerini  üzerine alan sayın Volker Bogedom’a,  
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2007 Eyalet Adayı Programı - Provincial Nominee Program (PNP) 
26 Eylül 2007 tarihinde yürürlüğe giren bu sınıf adından da anlaşılacağı üzere her eyaletin 
kendi belirlediği ve ihtiyacı olan meslek gruplarını içeren bir programdır. Dört ana grup 
altında toplanmaktadır. 

1. Stratejik Meslekler (Strategic Occupations): Başvuru için kesinlikle iş teklifi 

gerekmektedir. 

Bu sınıf dört ana alt gruba ayrılmaktadır: 

A- Skilled workers: (Kalifiye Elemanlar) 

      Yöneticiler (NOC Skill Type O) 

      Meslek  sahipleri(NOC Skill level A) 

      Teknik Elemanlar(NOC Skill level B) 

      Sanat okullarından mezun olmuş ve bu konuda çalışmış olanlar (NOC Skill level 

B) 

B- Tespit edilmiş konulardaki sağlık görevlileri  

C- Eğitimini yurt dışında tamamlayanlar (International Graduates): tespit edilmiş 

konularda en az 1 yıl eğitim almış kişiler. 

D- Az ya da kısmen beceri gerektiren meslek grupları: turizm, yiyecek endüstrisi ve 

TIR şoförleri. 

Bu kategori ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: 

http://www.aved.gov.bc.ca/provincialnominee/strategicoccupations/welcome.htm 

2. Ticari Sınıf Göçmenlik (Business Immigrants): BC eyaletinde iş kurmak isteyenler 

için tasarlanmıştır. Bu sınıf müracaatlarda kimlerin, hangi iş kollarında yatırım 

yapabilecekleri üç ana grupta belirlenmiştir. 

A- Ticari beceri (Business skills): 
1. En az 400.000$’lık yatırım yapmak, 

2. En az üç kişiye tam gün iş yaratmak, 

3. Şirketin en az üçte bir hissesine sahip olmak, 

4. Kuracağı işte yönetici olarak çalışacağını garanti etmek, 

5. Kendi ülkesinde aynı iş kolunda çalıştığını kanıtlamak, 

6. Kendi ülkesinde en az 800.000$’lık kişisel yatırımı olmak, 

7. Kabul edilir bir iş projesi üretmek ve bu projeyi gerçekleştirmek için yeterli 

miktarda para göstermek.  

B- Bölgesel yatırımlar (Regional Business): Bu grupta yatırım müracaatı, 
yurtdışında halihazırda kurulmuş olan şirketlerin uzantıları olarak yapılabilir. Bu grupta 
yatırım yapacaklar aşağıdaki şartlara uygun yatırım yapmalıdırlar. 
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Kanada’ya Göçmenlik: Göçmenlik Yasalarında  

Yapılan Son Değişiklikler 
 

Derneğin elektronik posta adresine her gün onlarca mesaj geliyor. 
Bunlardan büyük bir kısmı  Kanada’ya nasıl göçmen olunacağı ile ilgili 
soruları içeriyor. 
Öncelikle soruları soran kişileri www.cic.gc.ca sayfasına yöneltip arada 

herhangi bir avukat ya da göçmenlik danışmanı olmadan başvurabilecekleri 
bilgisini vermek şu ana dek izlenen yoldur. Fakat yeni yürürlüğe giren bir 
çok göçmenlik sınıfı karmaşıklığı nedeni ile profesyonel yardım 

gerektirmektedir. 
Burada ayrıntılarını veremesem de 17 Eylul 2008’den itibaren yürürlüğe giren yeni göçmenlik 
sınıfı olan Kanada Deneyimi Sınıfı (Canadian Experience Class (CEC)) ve geçen yıl 
uygulaması başlatılan Eyalet Adayı Programı (Provincial Nominee Program (PNP)) grubu 
göçmenlik hakkında dernek üyelerimizi kisaca bilgilendirmek faydalı olacaktır. Yürürlüğe 
giren kanunun en önemli noktası Göçmenlik Bakanı’na eskisinden daha fazla yetki verilmiş 
olmasıdır. 
 
Kanada Deneyimi Sınıfı - Canadian Experience Class (CEC) 
Bu sınıf göçmenlik iki grup insanı kısa yoldan göçmen yapmayı hedef almış bir programdır. 

1. Eğitimini yurt dışında tamamlayanlar (International Graduates): Kanada’da en az iki 

yıllık bir mesleki okul bitiren öğrenciler okul bitiminden itibaren üç ay içinde “post 

graduate work permit” (mezuniyet sonrası çalışma vizesi) başvurusu yapıp üç yıl süreli 

“çalışma  vizesi” alabilirler. Bir yıl mezun olduğu konu ile ilgili çalıştıktan sonra aynı 

sektörde bir işverenden “indeterminate” (kesin olmayan, belirsiz) ibaresi bulunan bir iş 

teklifi almaları durumunda, bu teklifle göçmenlik müracaatında bulunabilirler. 

2. Yabancı işçiler: Ulusal Meslek Sınıflaması’na (NOC) göre Skill Type O, Skill Level A 

ve B meslek gruplarına dahil olan ve bu işleri yapmak üzere Kanada´ya gelen 

uluslararası işçiler iki yıl boyunca bu iş kollarında çalıştıktan sonra halen işe devam 

etmekteyken ya da işe bir yıl ara verdikten sonra göçmenlik müracaatında 

bulunabilirler. Bu konu ile ilgili gerekli bilgilere asagidaki internet sitelerinden 

ulaşılabilir.  

http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC-CNP/app/training.aspx?lc=e#6 

http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC-CNP/docs/Matrix_Poster_English.pdf 

 

Demet Kitiş 
Sesli 
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2007 gecenin DJ liğini başarı ile yürüten Sayın Cenk Denizmen’e, uzun bir süredir internet 
güncellemelerimizi yapan Sayın Ahmet Yıldız’a  Türk korosunun kurulması va başarı ile 
yürütülmesini sağlayan Sayın Demet Edeer’e kısaca 2008 yılı faaliyetlerinde gönüllü olarak 
emek veren herkese sonsuz teşekkürler. 

Ayrıca bağışladıkları hediyeler sayesinde yaptığımız çekilişle derneğimize katkıda 
bulunan Demet Kitiş Sesli, Bekircan Tahberer, Aldila Butik, After Five, Mavi Jeans, Perihan 
Alan, Asuman Doğan, Atanur Doğan, Sun Spice Ltd., ve Serkan Koca’ya çok teşekkür 
ediyoruz. 

Son olarak etkinliklerimize katılarak güzel bir birlik ve beraberlik örneği gösteren siz 
değerli üyelerimiz ve dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 

 
Türk-Kanada Cemiyeti Yönetim Kurulu 
 

 

 

HADİCE BATUR’U KAYBETTİK ... 
 
Cemiyetimizin saygın üyelerinden Hadice Batur'u 23 Haziran 
2008'de kaybettik. Cenazesi 24 Haziran 2008’da Richmond 
adresinden kaldırıldı. Kendilerine Tanrıdan rahmet, yakınlarına sabır 
diliyoruz. 
 
Türk-Kanada Cemiyeti 
 

 
 

Her yıl Türkiye'de ve Türklerin yaşadığı dünyanın her köşesinde büyük 

bir heyecanla kutlanan, modern Türkiye'nin kurulduğunu dünyaya ilan 
ettiğimiz en büyük bayram, Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun! 

Cemiyet olarak bu büyük bayramı 26 Ekim 2008 Pazar günü, 
Vancouver Coast Plaza Hotel'de gerçekleştirdiğimiz Cumhuriyet Balosu ile kutladık. Yine 
büyük bir özveriyle çalışan Vancouver’daki Türk-Kanada Cemiyeti yönetimi, gönüllü üyeleri 
ve dostlarının desteği ile güzel bir etkinliğe daha imza atmış oldu. 

29 EKİM CUMHURİYET B29 EKİM CUMHURİYET B29 EKİM CUMHURİYET B29 EKİM CUMHURİYET BALOSUALOSUALOSUALOSU    

Bekircan Tahberer 
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2007 Birçok etkinlikte olduğu gibi, Cumhuriyet Bayramı 
kutlamaları için de çok önceden çalışmalara başlanmıştı. 23 Nisan 
etkinliğinden hemen sonra, kutlamaların yapılacağı salonun 
araştırılmasına geçildi. Şehir merkezinde birçok salon gezildi, fiyat 
araştırması yapıldı. Sonra herkesin kolayca ulaşabileceği, yeterince 
geniş ve şartları uygun olan bir yerde karar kılındı. Yemekler 
seçildi, içecekler konuşuldu, yemek masalarının düzeni, masa 
örtülerinin ve peçetelerin renkleri belirlendi. 

Yönetim kurulu bu alt yapı çalışmasını yaptıktan sonra ikinci 
iş olarak, kutlama programını hazırlayacak olan bir organizasyon 
komitesi araştırmalarına başladı. Neyse ki, bu o kadar zor olmayan 
bir araştırma oldu çünkü gönüllü çalışma konusunda örnek kişiliğiyle 
tanınan ve kısa bir süre önce European Festival (Avrupa Festivali) 

organizasyonunu üstlenen Güler Aylar, yanına kendisi gibi çalışkan 
ve yaratıcı olan Çağrı Yavuz ve Emre A. Yavuz’u da alarak 

çalışmalara başladı. Kısa bir süre sonra yönetim kurulu ile yaptıkları bir toplantıda, 
organizasyon komitesi olarak kutlama temasının 1920’lerin Türkiye’si olacağını belirttiler ve 
heyecan verici programlarının detaylarını hazırlamaya başladılar. 
 Bir yandan bayram kutlaması için çalışan Türk-Kanada Cemiyeti yönetimi, Ekim ayı 
başında Anadolu Kupası Futbol Turnuvası organizasyonunu başlatıyor, Cumhuriyet Bayramı 
kutlamasından bir hafta önce de, şehir merkezinde kiraladıkları Pacific Cinematheque 
salonunda Dondurmam Gaymak filminin gösterildiği bir etkinliğe daha imzasını atıyordu. 

 Film gösteriminden hemen sonra yönetim kurulu ve 
organizasyon komitesi otomatik çalışan bir makine gibi işlemeye 
başladı. Balo günü öğleden sonra saat 13.00’te tüm yönetim kurulu 
üyeleri ve organizasyon komitesi salonda hazırlıklara başlamıştı. 
Yönetim kurulundan Sezer Tezcan, salonda kullanılacak ses ve 
müzik teçhizatının kiralanması, salona getirilip kurulması ve etkinlik 
sonrasında geri götürülmesi görevini üstlenmişti ve bunu kendi 

oluşturduğu ekibiyle birlikte büyük bir başarıyla gerçekleştirdi. 
Yönetim kurulunun bir başka görev adamı Ercan Selek, yanına 
sevgili eşi Jamuna Selek’i de alarak, kendisinin temin ettiği helyum 
tüpü ve yüzlerce Türk Bayrağı ve nazar boncuğu desenli balonla 
salonu süslemeye başladı. Girişten itibaren sıralanan Türk Bayrağı 
desenli balonlar, etkinliğin yapılacağı otele gelen herkesin dikkatini 
çekecek güzellikteydi. Arada dolaşan görevlilerin oteldeki diğer 
konuklara sık sık, Türk-Kanada Cemiyeti büyük bir balo veriyor, şeklinde açıklamalar 
yaptığını duymak mümkündü.  

Atatürk’ün çok sevdiği bilinen ve organizatörlerin Türkiye’den getirdikleri leblebiler 
masalara dağıtıldı. Kırmızı ve beyaz renkli takımların kullanıldığı masaların ortasında içinde 
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2007 Madamın bu ikinci evliliği. Köyde hayvanlara bakmak, zeytinleri toplamak ve dedikodudan 
kurtulmak için evlenmek gerekiyor derdi hep bana.  

Madamın kahvesi o kadar ünlü ki adanın radar komutanı bile misafirlerini madamın 
kahvesinde ağırlardı. Sadece kahvesi değil, madamın güleç yüzü ve bilge sohbeti için gidilirdi 
kahveye. Madam aslında İstanbul’da yetişmiş bilgili bir hanımefendi. İlk eşi öldükten sonra 
doğduğu köye dönmüş ve Yanni ile evlenmiş. Bir keresinde bana Kariye Müzesi’ndeki bir 
mozaik karesi ile ilgili hikayeler anlatmıştı. Bir kez daha hayran kalmıştım bilgeliğine. 
Madamı sadece kalbur üstü insanlar değil, aynı zamanda adada yaşayan kendisi gibi rum 
kökenli vatandaşlarımız, askerlerimiz, ve onları ziyarete gelen aileleri, bizim gibi diğer 
köylerde, şehirlerde yaşayan Anadolu’nun farklı insanları da ziyaret ederlerdi. 

Onbeş kişilik tur yolcusunu madama götürdüğüm gün yine dayanamayıp kolları 
sıvamış, Maria ve Yanni‘ye kıyamayarak kahve pişirmeye ve fincanları yıkamaya 
koyulmuştum. Kahveye gelen ve beni o anda deli gibi çalıştığım için madamın kızı sanan 60 

yaşlarında ve Anadolu şivelerimizden birini konuşan amca üç adet, 
biri az ikisi orta şekerli kahve ismarladı ve işlerinin acele olduğunu 
söyledi. Yanni kahvenin acelesi olmaz dediyse de amcayı ikna 
edemedi. Ben de grubumun kahve siparişlerini sonraya bırakıp bu 
amcamın isteğini yerine getirmeye koyuldum. Kahvenin güzel 
pişmesini ve tadının damaklarında kalmasını istiyorsanız çok kışık 
ateşte yavaş yavaş pişirmeniz gerekiyor. Acelesi olan amca aslında 
benim de kendisi gibi bir müşteri olduğumu bilmeden, madam ve 

Yanni’nin ne kadar yorgun, yaşlı olduklarını görmeden bağırmaya ve sabrının tastiğini 
söylemeye başladı. Onun gözünde kahvede servis ne kadar yavaş ve kötüydü. Alt tarafı bir 
kahve için bu kadar beklemeye değer miydi? 

Hiç sesimi çıkartmadan kahvelerin bir an evvel köpürmesini ve bu sabırsız amcanın ve 
misafirlerinin hızlıca kahvelerini içip gitmelerini bekledim. Grubumdan bir kaç kişinin içinde 
bulunduğum durumu anlayarak kahve fincanlarını yıkamaya koştuklarını sevinçle görüyor, 
aralarından bir kaç kişinin ise halen kahvelerinin niye gelmemiş olduğuna söylendiklerini 
duyuyordum.  

Üç yıl önce madamın ölüm haberini aldım. Bu haberle birlikte artık ne Gökçeada’ya 
gitmek istiyorum ne de orada evim olmasını.  

Madamın dibek kahvesinde öğrendiklerim ise paha biçilmez değerde. Huzur içinde 
yatmasını dilerim.  
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2007 

Güler Aylar 

sporculara ve seyircilere Yaletown Waves Coffe’nin sponsorluğunda ücretsiz kahve servisi 
yapıldı. Vancouver’in normal şartlarda yağmurlu geçen Ekim ayı, Turnuva maçları sırasında 
hep güneşliydi. Futbolcuların forma, eldiven, kaptanlık bandı ve şu ihtiyacı organizasyon 
tarafından karşılandı. Futbolcular ve taraftarlar turnuva boyunca 
haftalık bütün, sonuçlara ve fikstüre, turnuva için oluşturulan 
internet sayfası aracılığı ile ulaştılar. 

Büyük çekişmeli maçlara sahne olan Anadolu kupası, 
Vancouver’da yaşayan Türk ve 
Kanada toplumunun bir araya 
gelmesini sağlayarak üstün bir 
başarıya imza attı. Anadolu kupası Türkiye’de oynanan 
derbi maçları aratmıyacak güzellikte gerçekleşen Ottomans 
ve Cabbar takımlarının final maçı ile sonlandı. Final maçını 
5-3 kazanan Ottomans Anadolu kupasının sahibi oldu. 

Kupayı kazanan Ottomans takımı ve ikinci olan Cabbar takımı oyuncuları, yapılan kupa töreni 
ile ödüllerini Türk-Kanada Cemiyeti başkanı Sayın Demet Kitiş Sesli‘den aldılar. İlki başarı 
ile düzenlenen Anadolu Kupası futbol turnuvası gelecek sene veya senelerde daha fazla takım 
ve oyuncuların katılımı ile tekrarlanacak turnuvalara bir ışık tuttu. 

 

 

“Madamın Dibek Kahvesi”nde G“Madamın Dibek Kahvesi”nde G“Madamın Dibek Kahvesi”nde G“Madamın Dibek Kahvesi”nde Göööönüllü nüllü nüllü nüllü 

OlmakOlmakOlmakOlmak    
Gökçeada’ya gittiyseniz sevgili madam Maria’yı ve taş dibeklerinde 

dövülmüş, taze kavrulmuş kahvesini de mutlaka bilirsiniz. Adaya her 
gidişimde kendimi farklı bir Anadolu’da hisseder, madamın mis kokulu, 
piyanistlerinki gibi uzun ve ince parmakları ile pişirdiği dibek kahvesine 
kendimi teslim ederdim. Sokakları, tavernaları, kiliseleriyle bir sosyal müze 

niteliğinde olan güzelim adayı 30 yıldır bilirim ve bir kaç kere de tur düzenleme deneyimim 
olmuştur. Halen küçük bir evim vardır adanın merkezinde. Kimbilir günün birinde gider 
içinde yaşarım diye. 

Şimdi nereden açıldı bu konu diye merak edenlerinize cevabım Vancouver’da hep 
birlikte gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz olacak. Her bir etkinlikte farklı bir Anadolu’yu 
yaşar; çok kültürlü festivallerde tazecik pişirdiğimiz Türk kahvesini yudumlarken madamın 
dibek kahvesine gider benliğim. Bir kahvenin 40 yıllık hatırı vardır ya; bu bahaneyle size bir 
anımı anlatmak isterim. Adaya tur düzenlediğim günlerde mutlaka Tepe Köy’de Yorgo’nun 
pansiyonunda kalır ve Zeytinli Köy’de madamın dibek kahvesini içmeye giderdik. O 
zamanlar madam (Maria) 75 yaşında, eşi Yanni ise – biz ona “genç” derdik- 77 yaşındaydı. 
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2007 Türk ve Kanada bayraklarının bulunduğu birer vazo yerleştirilmişti. Salonda film gösterisinin 
yapıldığı sahnenin iki tarafına büyük boy Türk ve Kanada bayrakları asılmıştı. Dolayısıyla 
salona girenler aşina oldukları kırmızı  ve beyaz bir dünyanın içine dalmış oluyorlardı. 

Gece 1920’lerin kıyafetlerini giymiş olan kutlama 
komitesinin misafirleri kapıda karşılamasıyla başladı. İlk anlardan 
itibaren misafirler eski tango müzikleri ve Atatürk’ün 
görüntülerinden oluşan bir dünyanın içerisine katılmış oldular. 
Kıyafetleriyle ve zarafetleriyle hemen dikkati çeken Güler Aylar ve 
Eda Karacabeyli gecenin sunucuları olarak üstün bir performans 
sergilediler. 

Türk-Kanada Cemiyeti’nin başarılı saymanı Burç Dizdar, bir yandan bilet işlerine 
bakarken diğer yandan da, yıl boyunca gönüllü çalışmalarıyla cemiyete katkıda bulunanlar 
için hazırlanan şükran sertifikalarının dağıtımı gerçekleştiriyordu. Yönetim kurulunun 
çalışmaktan hiç kaçınmayan üyesi Mine Dery, salonun her tarafında konuklarla etkileşimde 
bulunarak balo çekilişi için bilet satışını gerçekleştirip cemiyete önemli bir gelir temin etmiş 
oldu. Çekilişte verilen eşyalar hem yönetim kurulundan hem de cemiyet üyelerinin bağışladığı 
önemli sayıdaki değerli hediyeden oluşuyordu. 

Milli marşlar, film ve saydam gösterisi şeklinde ekrana yansıtılırken katılımcılardan 
bilmeyenler, masalara daha önceden bırakılan notlardan okuyarak her iki ülkenin coşkuyla 
söylenen marşlarına katıldılar. Marşlardan sonra gecenin sunucusu Güler Aylar’ın, 
Cumhuriyet Bayramı’nın önemi ve Atatürk’ün Türkiye’nin kaderini değiştiren, modern 
uluslar arasında yer almasını sağlayan devrimlerini anlatan konuşması büyük bir coşku ile 
karşılandı. 

Değerli tiyatro sanatçısı Çağrı Yavuz program organizasyonunun yani sıra, 
cemiyetimizin iki genç yeteneğini keşfedip kendi yazdığı düşün, hasret ve özlem kokan oyunu 
sahneye koyarak salondaki herkesi duygu seline boğdu. Yaşları küçük ama bu oyunda 
sergiledikleri büyük yetenekleriyle salonda bulunanları büyüleyen Nazde Edeer ve Derin 
Karacabeyli, cemiyetimizin ileride güvenebileceği bayrak taşıyıcıları olabileceklerini 
gösterdiler. 

Daha sonra birçok etkinlikte görmeye alıştığımız cemiyetimizin Türk Sanat Musikisi 
Korosu sevgiyle söyledikleri şarkılarla Türk ve Kanadalı izleyenlerine mutluluk dağıttı. 
Üyelerinin hiç biri Türk olmayan ama koromuzla büyük bir uyum içinde çalışan, klarnet, 
kanun, ut ve tef çalan müzisyenlerden oluşan Musiki Parea grubunun performansı herkese 

duygulu anlar yaşattı. 
 Türk-Kanada Cemiyeti Yönetim kurulu başkanı Sayın 

Demet Kitiş Sesli’nin konuşması ve yönetim kurulu üyelerini tek tek 
sahneye davet ederek yaptıkları özverili çalışmaları anlatması geceye 
ayrı bir anlam kattı. Sonrasında yapılan sinevizyon gösterisinde 2008 
yılı boyunca yönetim kurulunca organize edilen etkinlikler tanıtıldı. 

Balo salonunu dolduran yaklaşık iki yüz kadar misafir 



 
 
Sayfa 10 TOPLUM Aralık 

2007 Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli bayramında tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu 
yaşarken Türkiye ve Cumhuriyet’e sahip çıktıklarını da göstermiş oluyorlardı.  

Gece, Hep Birlikte, El Ele, Nice Mutlu Bayramlarda Birlikte Olmak dilekleriyle 
son buldu. 

 

Piknik ve Tavla TurnuvasıPiknik ve Tavla TurnuvasıPiknik ve Tavla TurnuvasıPiknik ve Tavla Turnuvası    
 

Derneğimizin bu yıl Capılano Lake - Cleveland Dam piknik alanında düzenlediği 
geleneksel piknik ve tavla turnuvası çok eğlenceli geçti.  

Piknik organizasyonu sırasında öncelikle mangallarını kullanmamıza izin veren Sayın 
Tamer Alev, Sayın Zafer Akdağ ve Sayın Demet Kitiş Sesli'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. 
Ayrıca mangalları adreslerinden toplamak için aracını derneğimizin kullanımına veren Sayın 
Dursun Ay'a teşekkür ediyoruz. 

Köftelerin pişirilmesi, salata ve ekmeklerin hazırlanması, içecek satışı konularında bir 
anda gönüllü olup çalışan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Bir etkinlikte daha cemiyetimiz 
üyelerinin çoğunun gönüllü çalışma isteğinde olmaları ve hızla organize olabildiklerini 
görmek cemiyetimiz için haklı bir övünç kaynağıdir. 

35 kişinin katıldığı tavla turnuvasını kazanan Sayın Semiral Tuncer'i tebrik ediyoruz. 
Piknik sırasında derneğimiz üyeleri ve dostlarına 300 civarında köfte ve sosis ikram 

etmiştir. Yaletown Waves Cafe sahibi Sayın Ercan - Jamuna Selek çiftinin temin ettiği 
çay/kahve için yapılan bağışlar ve içecek satışlarına gösterilen ilgi sayesinde piknik derneğe 
fazla bir yük olmadan gerçekleştirilmiştir. Ercan-Jamuna Selek çiftine ve cömertliğini 
esirgemeyen siz üye ve dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Pasta ve tatlılarını cemiyet 
üyelerimizle paylaşan tüm dostlara teşekkürler. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sayfa 11 TOPLUM Aralık 

2007 

Dr. Bahar ÇINARLI 

Şenol Koç 

Şeker Bayramı 
Aşağıdaki yazı Dr. Bahar Çınarlı’nın Bizim Anadolu gazetesindeki yazısından alınmıştır. 

  Türk-Kanada Cemiyeti bu yıl şeker bayramını değişik bir şekilde 
kutladı. Yönetim kurulu üyesi Ercan Selek bu yıl işletmesini aldığı Waves 
Coffee’yi bayramlaşmaya mekan olarak açtı. Kendisi 
ve eşi Brezilya asıllı Jamuna Selek bayramlaşmanın 
güzel olması için ellerinden geleni yaptılar... 

Şeker Bayramı belki de ilk kez şehir 
merkezinde (downwtown), son derece güzel 
dekore edilmiş bir kafede kutlanmış oldu. 

Bayramda kafede satılan özel yiyecek ve içecekler mevcut 
bulunurken evden getirilen ev yapımı baklavalar da bizzat yönetim 
kurulu üyesi Verda Kocabaş tarafından ikram edildi. Yönetim kurulu 
üyelerinden Sezer Tezcan, dernek başkanı Demet Kitiş Sesli ve 
başkan yardımcısı Bekircan Tahberer de Selek çiftine evsahipliğinde 
yardımcı oldular. 3-4 saat süren bayramlaşmada misafirler farklı 
zaman birimlerinde gelip gittiler. Bayrama toplam 50 kişinin 
katılmış olduğu tahmin ediliyor. 

Misafirler arasında şair Osman Hakan Arslan ve eşi, Semra Yalkın, kızları ve 
torunları, Murat Madazlı, yönetim kurulu eski başkanlarından Tamer Alev, Azeri üyelerden 
Rovshan Mahharamlı ve eşi Lala Mammedova, ve 23 Nisan Bayramlarında çok güzel şiirler 
okuyan kızları da vardı. Bayramlaşma yaz sonu herkesinin birbirini görüp hal hatır sorduğu 
güzel bir ortam oldu. 

 

 
 

Türk-Kanada Cemiyeti tarafından organize edilen, geleneksel birinci 
Anadolu kupası futbol maçları 4 Ekim 2008 ve 26 Ekim 2008 tarihleri arasında, 
pazar günleri Hudson İlköğretim okulunun “Vancouver Kitsilano” futbol 
sahasında 4 takımın katılımıyla yapıldı. Turnuva Ekim ayı boyunca Ottomans, 
Cabbar, Advantage Bike Racks ve Vatan takımlarının birbirleri ile 

oynadıkları lig usulü maçlar ile devam etti.  
Turnuvaya katılan oyuncu sayısı 40’a ulaştı. Turnuva boyunca 

ANADOLU KUPASI ANADOLU KUPASI ANADOLU KUPASI ANADOLU KUPASI 

FUTBOL TURNUVASIFUTBOL TURNUVASIFUTBOL TURNUVASIFUTBOL TURNUVASI    


