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Önsöz.


Yaz tatilinden sonraki ilk sayımızda yer verdiğimiz konular 3. sü gerçekleşen Şamlar köyü festivali ile ilgi
bilgiler ve festival hesapları olacak. Ayrıca Şamlar köyünde yapılan ve yapılacak alt yapı çalışmaları ile
kısa notlar vardır.



Cenaze fonu ve nasıl işlediği ile yazıya bu sayıda yer verilmiştir.



Son olarak tüm gençleri ve askerlik çağındaki kişileri igilendiren bedelli askerlik ile ilgi bilgiler olacak.
Oslo, ağustos 2008
Seyit Ali Cenar
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Şamlar Köyü festivali


3. Şamlar köyü festivali.
Her sene temmuz ayında düzenlenen Şamlar
köyü festivali bu senede 19-20 temmuz
tarihlerinde gerçekleşmiştir. Bilindiği gibi Şamlar
köyü festivali, Đzmir, Beyşehir, Şamlar köyü,
Oslo ve Drammen dernekleri ortak çalışması
sonucudur. Birçok dernek ve kişilerin gösterdiği
çabalar sonucu her sene yapılan bu festival bu
senede Şamlar köyünde yapılmıştır. Festival
daha önce belirlenen bir komite öncülüğünde
organize edilmiştir. Komite çeşitli dernek
temsilcilerinden oluşup çok çaba göstermiştir.
Bu sene festival yeri olarak Hasan Kuyusu
(Ağıllar) seçilmiştir. Yaklaşık 600-700 kişinin
katıldığı festivalin ilk günü beş kişilik müzik
gurubunun eşliğinde yapılan eğlence ve
yarışmalarla başlamış, ikinci günü ise resmi
program düzenlenmiştir. Festivalde katılanlara
yemek ve içecek verilmiştir. Geçen yakın
zamanda vefat eden Ümmühan Cenarın
arkasından verilmesi düşünülen yemeği de
festival tarihine denk geldiği için bugünde
yapılmıştır. Böylelikle festival bütçesine olacak
olan yükde hafifletilmiştir.

Festivalin parasal tarafına gelince: Bütçenin
büyük bir bölümü Oslo ve Drammen
derneklerinin katkıları ve ayrıca Đzmir derneğinin
üyelerden
topladığı
paralar
sayesinde
oluşmuştur. Yine birçok Şamlarlı kendi
gönlünden koptuğu kadar para yardımında
bulunmuştur. Oslo derneği bütçesinden 2008
yılında 10.000,- kron festival için ayrılmıştır. Bir
festival
yapmak
beraberinde
ekonomik
sorumluluklarda getirmektedir ve katkı her
zaman olduğu gibi dernek bütçelerinden
ayrılacak paylar ve halkdan toplanan paralar
sayesinde olacakdır. Sonuçta her sene azar
azar da olsa yapılan harcamalar Şamlar köyüne
yatırım olarak kalacaktır. Festival ağası bu
senede seçilmiştir. Cihangir Aydın 1.000 TRY
karşılığı bu ünvana sahip olmuş ve festival
bütçesine katkıda bulunmuştur.
Köyün birçok eksikleri zamanla bu şekilde
giderilmeye çalışılacaktır. Genç ve yaşlısı
köyünü hatırlayacak, akraba, tanıdıklarına tekrar
kavuşma ve tanımadıkları ile tanışma olanağı
bulacaktır.
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Şamlar Köyü festivali


3. Şamlar köyü festivali.
Bu sene gerçekleşen festivalin hesaplarını bu
sayımızda sunuyoruz. Gelir ve giderler işleri
kutlama komitesi tarafından yapılmıştır. Bu
çalışmada
görev
alan
kişiler
aşağıda
belirtilmiştir:
Şahin Kılınç, köy muhtarı. Feramuz Derbent,
aza. Haşım Saka, Beyşehir dernek başkanı.
Abdi Cenar, Oslo dernek temsilcisi. Mesut
Cenar, Drammen dernek temsilcisi. Ali Caner,
Đzmir dernek temsilcisi. Yahya Saka, Beyşehir
dernek temsilcisi. Ali Doğancı, üye.
Festival sonrası geri kalan para Köy Muhtarlığı
öncülüğünde köyün eksiklerini gidermek ve
gereksinimleri
karşılamak
amacıyla
kullanılmaktadır. Eksik çoktur ancak yavaş
yavaşda olsa yapılan işler ve emeklerin karşılığı
görülmektedir.

Son senelerde gözle görülür derece köye
yatırımda yapılmaktadır. Önemli gelişmelerden
biri köy yolunun asfaltlanmasıyla başlamıştır.
Köyün içindeki ana yolun bir bölümüne kilitli taş
döşenmiştir. Bu çalışmanın giderleri 3.550 TRY i
geçmiştir. Yine diğer köy hizmetlerine 1.863
TRY ödenmiştir.
Yapılan diğer köy çalışmaları arasında şunlar
vardır:
Köy odasının içi ve dışında gerekli onarımlar
yapıldı. Kapısı ve mutfağı yenilendi ve eksik
yerler boyandı. Cem evi ise yine içi ve dışı
boyandı. Kiremitleri onarıldı. Buna ek olarak su
boruları değiştirildi. Köy Muhtarlığı trafından
kullanılan yerin içerisi boyandı. Mutfak ve tuvalet
elden geçirildi. Kapısı onarıldı. Köy camisinin
eksikleri giderildi. Đçi ve dışı boyandı ve halıları
yıkandı. Şamlarlının yakından tanıdığı Laz
Hasan boya işlerini bedavaya yakın bir karşılıkla
gönüllü yaptı.
Daha sonrada değineceğimiz bir başka konu
köyün su ve kanalizasyon şebekesinin
yenilenmesidir. Çalışmalar şimdiden başlamıştır
ve köyün önemli projelerinden biridir.
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3. Şamlar Köyü festivali – hesaplar.
Gelirler

TRY

NOK

Oslo derneği

2 360

10 000

Drammen derneği

2 415

10 233

Giderler

Çalışanlar
Sosyal giderler
Havaifişek

Havaifişek

TRY

NOK

760

3 220

1 250

5 297

745

3 157

1 040

4 407

350

1 483

Biletler

4 260

18 051

Sandalye

200

847

Đzmir derneği

4 680

19 831

Jeneratör

500

2 119

Cihangir Aydın
(köy ağası karşılığı)

5 540

23 475

1 000

4 237

284

1 203

840

3 559

Köy odası giderleri

1 000

4 237

Diğer giderler

3 183

13 487

14 502

61 449

Diğer gelirler

Hediyelik eşya

Đzmir derneği giderleri
Sanatçılar

Toplam giderler
Toplam gelirler

15 905

67 394
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Şamlar köyü su ve kanalizasyon işleri.


Köyün su boruları devlet tarafından degiştiriliyor.
Şamlar köyü su boru hattı yakın zaman
içerisinde devlet tarafından yenilenecektir. Tüm
giderler (işcilik ve borular) yine devlet tarafından
karşılanacaktır.
Bu iş yapılırken açılan su borusu çukurlarına
paralel olarak kanalizasyon borularınında
yerleştirilmesi gündemde gelmiştir. Yapılan gider
taslaklarına göre kanalizasyon çalışmalarının
30.000 TYR ye (135.000 kron) mal olması
bekleniyor. Bu doğrultuda ağustos ayı sonu bir
anlaşma Konya da bir şirketle yapılmıştır.
Gerekli mercilerle finansman ile ilgili görüşmeler
yapılmıştır ve devam etmektedir. Bu alanda
konular sonuçlanmak üzeredir.
Beyşehir Muhtarlar federasyonu, Beyşehir
kaymakamlığı ve Konya il idaresi 1.000 adet
büzü karşılıksız projeye verme sözü vermiştir.

Bir yeni 1.000 adet büzü alma çabaları
sürmektedir. Hibe olarak verilecek olan büzlerin
toplam değeri 11.000 TYR dir ve projenin toplam
kapsamının 41.000 TYR (yaklaşık 187.000
NOK) olduğunu gösterir.
Geri kalan payı ise Şamlar köyünün kendi
üstlenmesi gerekecek. Şamlar köyüne düşecek
olan pay Şamlarlıdan toplanacak paralarla
karşılanması tasarlanmıştır. Şimdiden Türkiyede
para toplama çalışmaları başlatılımıştır.Son
aşamada geri kalan kısmın derneklerden
toplanması gündeme gelebilecek.
Şamlar köyü açısından çok önemli bir proje olan
su ve kanalizasyon işlerinin sağlıklı bir şekilde
yapılması ve devlet tarafından köyümüze verilen
bu olanağın iyi değerlendirilmesi Şamlarlılara
gelecekte çok faydalı olacağından bu konuya
tüm Şamlarlının desteğine gerek vardır.
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Şamlar köyü su ve kanalizasyon işleri.
Köye yapılabilinecek alt yapı çalışmalarından biri
olan bu proje köyün ve köylünü geleceği için çok
önem taşımaktadır. Önümüzdeki günlerde
projenin somut içeriklerini öğreneceğiz ve
giderler, finansman, yapım süresi ve şebeke
hattı ile data incelikli bilgilere ulaşacağız.
Yapılacak
çalışmalar
Köy
Muhtarlığı
öncülüğünde olacaktır. Dernekler ise işleri takip
edecektir.


Teknik incelikler
Kanalizasyon çalışmalarının boyutu su boru
hattına eş değerdir. Yaklaşık 3 km uzunluğunda
olacaktır (köy sokaklarının toplam uzunluğu).
Aynı güzergahdan geçecektir. Su boru hattı 110
santimetre derinliğinde kazılacaktır.
Kanalizasyon hattı ise 50 santimetre daha
derinde kazılacak çukurdan geçecektir. Hatta ek
olarak yağmur yağdığında suların akışını
kolaylaştırmak için 71 adet lugar eklenecektir.



Đlerisi



Üyelerin desteği
Şimdiden desteğini vermek isteyen her Şamlarlı
dernek hesap numarasını kullanabilir. Sorusu
olan dernek yöneticilerini arayarak konuyla ilgili
bilgi edinebilirler. Ayrıca dernek yönetiminin
görevlendireceği kişiler üyelerden para
toplayacaktır. Beyşehir, Şamlar köyü ve Đzmirde
Şamlarlılardan aile başı 50 TYR toplama kararı
çıkmıştır. Bu seviyede para toplanırsa zorluk
çekmeden tüm giderlerin karşılanabileceği
görülmektedir.
Gelişmelerle sizlere sürekli bilgilendireceğiz.

Dernek hesap numarası: 0540.08.33240

Su ve kanalizasyon işleri tamamlandıktan sonra
köyün yollarına kilitli taş döşenip ulaşımı dahada
kolaylaştırmak hedeflenmektdir. Buda ayrı bir
proje olacaktır.

(Hesaba para yatırırken lütfen ne için ödendiği
belirtilsin).
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Cenaze fonuyla ilgili bildiri.








Bilindiği gibi Şamlar derneği zamanında bir
cenace derneği olarak kurulmuştur. Zamanla
gelişmelere göre dernek amaç alanları
genişlemiş bugünkü şekli almıştır. Dernekler
bağlı bir cenaze fonu ise halen varlığını
sürdürmektedir ve Oslo Drammen ortak fonudur.
Cenaze fonunun kendi yönetim kurulu vardır ve
yazışmalar ve hesaplar bu kurul tarafından
yönetilir.
Yönetim kurulunun yaptığı çalışmalar arasında
olabilecek ölüm durumlarında (zuhur) üyelere
gereken pratik yardımlarda bulunmak ve
beraberinde gelecek olan parasal giderleri
cenaze fonundan karşılamaktır.
Cenaze fonu bu gibi durumlarda cenazenin ve
cenazeye eşlik edecek sınırlı kişilerin giderlerini
karşılamaktadır.
Bu konuyla ilgili kısa bilgileri burada aktaracağız.
Daha fazla bilgilenmek isteyen cenaze fonu
yönetim kurulu yada dernek yönetim kurulunu
arayarak bilgi edinebilir. Cenaze fonu Oslo
temsilcisi Erdal Doğan ve Musa Karabulut tur.



Cenaze fonu daha önce Norveçte bulunan bir
cenaze bürosu ile anlaşma yapmıştır. Bu
anlaşma gereği bir bildiri hem norveççe ve
hemde türkçe bulunmaktadır. Bu bildiri tüm
üyelere dağıtılmış olması gerek. Olmayan
cenaze fonu yönetim kuruluna başvurabilir. Bu
belge cenaze durumunda dernek üyesi
olunduğuna dair bir belge olarak kullanılacaktır
ve işlerin yürümesinde kolaylık sağlayacaktır.



Cenaze fonu yönetim kurulunun göreveleri
arasında ölüm durumunda gerekli işlemlerin
başlatılmasında yardımcı olmak vardır. Đlk
başvuru yada bilgilendirme bu kurula olacak.



Ölüm durumunun hastane ve benzeri yerde
olduğu durumlarda hem yönetim hemde cenaze
bürosu ile iletişim sağlanır. Ölüm durumu ev ve
benzeri yerde olursa ilk önce polis ve hasta
arabası aranır ve sonra hastaneye kaldırılır. (Bu
aşamada doktor raporunun alınır). Sonrası
cenaze bürosu ve yönetim kurulu aranır.
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Cenaze fonuyla ilgili bildiri.
Bu aşamada cenazenin nereye defnedileceği
cenaze bürosuna bildirilir. Bu ya Türkiye yada
Norveçte bir yer olabilir. Đşlemlere başlamadan
önce bu konu sonuçlanmış olması gerek. Daha
önceden dernek tarafından bu gibi durumlarda
kullanılması için hem Oslo hemde Drammende
kefen bulundurulmaktadır ve gerektiği an
kullanılabilir.
Cenaze hastaneye ulaştıktan sonra gereken
işler burda yapılır (yıkama, kefenleme ve buna
benzer). Bu esnada görevlendirilecek kişiler
önceden belirlenen kişilerdir. Eğer cenaze
Türkiyeye yada buna benzer bir yere
gönderilecek ise ona göre hazırlanır (yük
taşımı).

Bu alanda anlaşmalar vardır ve gerektiği
durumlarda yenilenebilir. Öncelikle hastanelere
bağlı yerlerde olur ancak ailelerin isteğine göre
başka mekanlarda kullanılabilir. Bu gibi
durumlarda her kişi yada kişilerin isteği
doğrultusunda değişik seçenekler olabilir.
Dernek bu durumlarda tutulacak mekanların
giderlerini karşılamakla sorumludur. Bu konuyla
ilgili daha derin bilgileri derneğe başvurarak
öğrenebilirsiniz.
Yapılacak
giderlerin
dernek
tarafından
karşılanması ile ilgili yanın pratikte nasıl
uygulandığına ve değinmediğimiz diğer konulara
bir başkan zaman yer verilecektir.

Cenaze namazı için gerekecek mekan derneğin
yapacağı çalışmalar doğrultusunda uygun bir
yerde olur.

ŞAMLAR POSTASI - SAYI 5 - AĞUSTOS 2008
Copyright

۩ ŞAMLAR POSTASI ۩
Bedelli askerlik.






Bir çok kişiyi ilgilendiren bedelli askerlik konusu
her zaman olduğu gibi güncelliğini korumaktadır.
Bedelli askerlik yapmak isteyen Şamlarlı genç
ve ‘yaşlılar’ için kolaylık sağlaması ve açıklık
getirmesi amacıyla bazı bilgilere bu sayımızda
yer veriyoruz.
Son düzenlemelerden sonra askerlik süresi 3
haftadır ve ödenmesi gereken bedel 5112
Eurodur. Ağustos 2008 itibarı ile karşılığı
yaklaşık 40.716,- krondur. Bazı koşullar yerine
getirildiği durumlarda askerliği 38 yaşına kadar
erteleme olanağı vardır.
Dövizle askerlik koşulları aşağıda sunulduğu
gibidir.
Eğer
dövizle
askerlik
yapma
niyetindeyseniz, T.C. Büyükelçiliği konsolosluk
şubesinde adınıza bir askerlik dosyası açmak
gerekecektir.
Konsolosluk
şubesine
başvurabilirsiniz.
Dövizli askerlik hizmetinden yararlanmak için
yapılması gerekenler ve aranan koşullar:



Aranan koşullar:




• 36 ay (1095 gün) yurtdışında çalışmış olmak
• Yurtdışında çalışılan süre içerisinde, her takvim
yılı için 6 aydan fazla Türkiye’de kalmamış
olmak
• Başvuru tarihinden sonra 6 aylık
çalışma/oturma iznine sahip olmak
Yukarıdaki koşulları yerine getiren vatandaşlar
aşağıdaki belgelerle celp döneminden (Ocak,
Nisan, Temmuz ve Ekim ayları) en az 6 ay önce
Büyükelçiliğe başvuru yapar.






Yapılması gereken işlemler:



-Pasaportun aslı (hem türk hem norveç
pasaportu).
-Pasaportun tüm işlemli sayfalarının 2 takım
fotokopisi.
- Son oturma/çalışma izninin 2 fotokopisi
- Nüfus Cüzdanının aslı
- Nüfus Cüzdanının önlü arkalı 2 fotokopisi
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Bedelli askerlik.



- 8 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş).



- Đşyerinden verilmiş Çalışma Bürosu tarafından
onaylanmış, üzerinde çalışmaya başladığı
tarihin bulunduğu çalışma belgesi / bu belgenin
Ticaret Odası onaylı Türkçe çevirisi. Alternatif:
Çalıştığı işyerinin çalıştığına dair vereceği,
maaşınıda belirten belge.



- Konsoloslukta verilecek şemalar doldurulur.



- Doktordan alınacak sağlık raporu.



- Ödenmesi gereken işlem karşılığı yaklaşık
500,- krondur ancak değişebilir.



Kosolosluk ödeme yapılacak hesap numarasını
belirtir. Ödeme yapıldıktan sonra ödeme
yapıldığına ilişkin belge konsolosluğa gönderilir.
Bu belge Türkiyedeki askerlik şubesine
gönderilir ve son aşamada bitmiş olur. Ödeme
ya dört eşit taksitle yada tüm tutarın bir anda
ödenmesiyle olur. Taksitle ödenmesi durumunda
faiz işleme konmaz.

Askerlik erteleme koşulları:







- Đşyerinizden alacağınız iş sözleşmesi (Türkçe
çevirili, noter onaylı)
- Đşyerinizin tüzüğü, yeterlilk (uzmanlık) belgesi
ve vergi kaydı
- 1 yıllık çalışma vizesi
- Pasaportunuz, nüfus cüzdanınız ve 4 adet
vesikalık fotoğraf ile Konsolosluk Şubesine
giderek askerlik erteleme dosyası açtırmak için
başvuruda bulunabilirsiniz.
Daha geniş bilgi ayrıntıları için T.C. Oslo
konsolosluğunu arayabilirsiniz.
Telefon numarası: 22 12 87 50/22 12 87 60
Adres: Halvdan Svartes gate 5
E-posta: oslobe@online.no
Đş saati: 09.00-13.00
Telefon saati: 14.00-16.00
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