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Önsöz.


Sayın okuyucular. Ekim ayı sayısında içerik olarak ağırlık Cumhuriyet bayramı ile ilgili yazı olacak. Bu yıl
85. si kutlanacak olan Cumhuriyetin kuruluşu Şamlar dernekleri tarafındanda her sene olduğu gibi
kutlanacak. Buna ek olarak bazı duyurlar ve genel konularda bilgiler var. Duyurular arasında yapılacak
olan Cumhuriyet bayramı kutlamaları, Oslo derneği WEB- sayfası ve lokal fonu ile ilgili kısa bilgilere yer
verildi. Ayrıca herkezin yakından hissetmeye başladığı finans krizine değinen bir yazıyı bulabilirsiniz.
Oslo, ekim 2008
Seyit Ali Cenar

ŞAMLAR POSTASI - SAYI 6 - EKĐM 2008
Copyright

۩ ŞAMLAR POSTASI ۩
Şamlar köyü su ve kanalizasyon işleri


Şamlar köyü su ve kanalizasyon projesi.
Geçen sayımızda belirtiğimiz gibi Şamlar köyü
su ve kanalizasyon projesi gündeme gelmiş ve
işlerin takibi için köy muhtarlığı öncülüğünde bir
çalışma gurubu oluşturulmuştur. Yapılan ön
çalışmalar sonucu bir çok alanda gerekli olan
hazırlıklar tamamlandıktan sonra ve en önemlisi
olan finansman konusuna açıklık getirildikten
sonra proje somut olarak başlatımış ve halen
devam etmektedir.
Su boru hattı giderleri devlet tarafından,
kanalizasyon hattı ise Şamlarlıların kendi
olanaklarıyla yapılmaktadır. Bu konuyla ilgili
başlatılımış olan para toplama kampanyasının
sonuçlarıda elimize ulaşmıştır. Şamlarlılar
arasında toplanan para üzerimize düşen payı
karşılayacak
düzeyde
olmuştur.
Buda
gösteriyorki Şamlarlılar arasında şimdiye kadar
ilk kez köyü ilgilendiren bir projeye bu kadar para
toplanmış oluyor. Yan tarafda toplanan paraların
kaynaklara göre dağılımı vardır.

Almanya

10.000

Şamlar köyü*

20.000

Beyşehir

25.000

Drammen*

31.100

Đzmir

25.000

Oslo*

29.100

Diğer*

10.000

Kaymakamlık

25.000

TOPLAM

175.200

*Oslo ve Drammende toplanan paraların miktarı
eksiksiz gösterilmiştir. Diğerleri ise yaklaşık
miktarlardır. ”Diğer” ler altında gösterilen paralar
Beyşehire geçici yerleşen ve Norveçte yaşayan
Şamlarlıraın verdiği paralardır. Ayrıca Şamlar
köyünde toplanan paralar köyde oturmayan kişiler
tarafındanda verilmiştir.
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Su ve kanalizasyon (devamı)/Birleşmiş Milletler günü.
Su ve kanalizasyon işleri

Birleşmiş Milletler günü

Beyşehir Kaymakamlığı 25.000 kronluk destekte
bulunmuştur. Oslodan 36 kişi para vermiş olup
ortalama kişi başına 808 kron toplanmıştır.
Yukarıda belirtilen yaklaşık 175.000 kron ve
devletin harcamış olduğu yaklaşık 150.000 kron
sonuçta Şamlar köyüne bu sene içerisinde
yapılan alt yapı yatırımlarını 325.000 krona
ulaştırmıştır. Buna ek olarak yapılan diğer küçük
ve büyük yatırımlarla beraber 2008 yılı içerisinde
toplam
350.000
kron
Şamlar
köyüne
harcanmıştır.
Önümüzdeki yıl planlanan projeler arasında
köyün yollarının taşla döşenmesi vardır. Bu işi
devlet üstleneceği gözüküyor. Şu anda somut bir
proje olmasada beklentimiz umarız bununda
gerçekleşmesidir.
Buradan kampanyaya katılıp desteğini veren
tüm Oslolu üyelere Şamlarlılar adına teşekkür
ederiz.
Umarız
gelecekte
benzeri
kampanyalardada aynı desteği görürüz. Halen
kampanyaya katılamayan ve destek vermek
isteyen varsa dernek hesabını kullanabilir. Son
olarak: Bu kampanyada kişi başına en fazla
yardımıda Oslolu Şamlarlılar yapmıştır!!

Birleşmiş Milletler (BM) 24 ekim 1945 de San
Francisco da kuruldu. Her sene bu tarihte Birleşmiş
Milletler günü kutlanır. Kuruluş amacı dünyada barış
ve karşılıklı diyalogu geliştirmekti.
Merkezi New York tur. Kurucu üye ülkeler arasında
Türkiye ve Norveçde vardır. Çalışma alanları
öncelikle dünyada barışı sağlamak, insan hakları
alanında çalışmak, açlıkla fakirlikle ve yaygın
hastalıklarla mücadeledir. BM in gelir kaynağı üye
ülkelerden ayrılan paralardır. En büyük gelir kaynağı
ABD nin verdiği paralardır (22%). Bunu Japonya
(19,5%), Almanya (8,66%) ve Đngiltere (6,13%) izler.
Yapısını Genel kurul, Güvenlik Konseyi ve diğer
konseyler oluşturur. Türkiye 2009 dan itibaren
Güvenlik konseyi üyesidir. Ayrıca Haag da bulunan
uluslararası mahkeme BM in bir organıdır. BM i bir
Genel Sekreter yönetir (Güney Koreli Ban Ki-moon).

Birleşmiş Milletler bayrağı
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Duyurular

29 ekim Cumhuriyet bayramı

Oslo Şamlar derneği WEB- sayfası

Her sene Şamlar dernekleri açısından kutlanan
Cumhuriyet bayramı bu sene de kutlanacaktır.
Oslo ve Drammen kültür dernekleri tarafından
ortak kutlanacak olan Cumhuriyet bayramı bu
sene Drammende gerçekleşecek.

Türk Şamlar Aile Derneği olarak daha öncede
değindiğimiz gibi kendi WEB- sayfamızın
hazırlanması ile ilgili çalışmalar devam
etmektedir.
WEB- sayfasının hazırlanışı, yapılacak olan
gerekli ekonomik giderlerin çerçevesinin ortaya
çıkarılması ve teknik konuları içeren ön
çalışmalar başlatılmıştır ve devam etmektedir.

Yer: Drammen Bragernes Menighetshus
Tarih: 1 kasım 2008
Gün: Cumartesi
Saat: 18.30
Günün programı üyelere daha önce ayrı bir
mektupla gönderilmiştir. Umarız bu günde
öncelikle küçükler şiir okumak için sıraya girerler
ve ona göre hazırlıklı gelirler.
Yieyecek ve içecek satışları yapılacaktır. Bunun
dışında çay ve kahve benzeri içecekler üyeler
tarafından getirilebilir.
Cumhuriyet bayramında buluşmak üzere!

Teknik durumlardan biri olan ‘domene’ adı ile
ilgili durum sonuca bağlanmaıştır. WEBsayfamız (internet sayfamız) çalışır hale
geldiğinde giriş adresi aşağıda gösterilen adres
olacaktır. Oslo adının adrese alınması hem diğer
WEB- sayfalarından kolayca ayırt edilmesi
içindir
hemde
fazla
seçeneğin
bulunmamasındandır. Adres:
www.samlar.oslo.no
Ciddi bir kuruluş olduğumuzu göstermek için .no
seçilmiştir. Buda bize en uygun seçenek olarak
görülmekte. Aradan fazla zaman geçmeden
zengin bir içerikle sayfamızı tanıtacağız.
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29 ekim Cumhuriyet bayramı.


Cumhuriyet Bayramı, 29 ekim 1923'te Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin Cumhuriyeti ilan
etmesinin
kutlandığı,
Türkiye'nin
resmî
bayramlarından biri. Osmanlı Đmparatorluğu'nun
dağılması ve Ulusal Kurtuluş Savaşı sonrası,
Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türkiye
Devleti'nin bir cumhuriyet olduğu 29 Ekim
1923'te ilan edilmiştir
Osmanlı Devleti, hüküm sürdüğü 624 yılda 36
padişah tarafından yönetilmiştir. Son padişahı
Vahdettin'dir. Padişah, şah, kral, hakan, sultan
gibi tek kişiye dayalı yönetim sistemine
"mutlakiyet" denir. Mutlakiyet yönetiminde
egemenlik kayıtsız şartsız tek bir kişidedir.
Mutlakiyetle yönetilen ülkelerde zamanla ülkeyi
yöneten tek kişiye yardımcı olsun diye meclis
kuruldu. Meclis üyeleri halkın dileklerini
yöneticiye duyurur, yasa tasarısını hazırlardı. Bu
yasa
taslakları
yönetici
tarafından
benimsendiğinde yasalaşırdı. Bu yönetim
biçimine
"meşrutiyet"
denir.
Meşrutiyette
meclisin yetkileri sembolik düzeyde olabileceği
gibi, bir cumhuriyetteki kadar geniş de olabilir.
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29 ekim Cumhuriyet bayramı.
Osmanlı Devletinde 1876 ve 1908 yıllarında iki
kez meşrutiyet ilan edilmiştir.
Birinci Dünya Savaşı, Đkinci Meşrutiyet'in
ilanından 6 yıl sonra, 1914'te başladı. Bu savaşa
dünyanın belli başlı devletleri katıldı. Dört yıl
süren savaş, Đttifak Devletleri'yle birlikte Osmanlı
Đmparatorluğu'nun yenik sayılmasıyla sonuçlandı
ve Osmanlı toprakları Đngiltere, Yunanistan,
Fransa, Đtalya gibi devletler tarafından işgal
edildi.
Cumhuriyetin ilanı
Mustafa Kemal Paşa, Osmanlı hükümeti
tarafından, bölgede düzeni sağlaması için
Osmanlı Devleti'nin bir gemisi ile, 19 Mayıs
1919'da Samsun'a gönderildi. Ülkenin çoğu
ilinde kongreler düzenledi. "Tek bir egemenlik
var, o da Milli egemenliktir. Ülkeyi, yine ulusun
kendi gücü kurtaracaktır." ilkesiyle, yurdun her
tarafından gelen ulus temsilcileri (milletvekilleri),
23 Nisan 1920 günü Ankara'da Büyük Millet
Meclisi'nde toplandı. Meclis, Mustafa Kemal
Paşa'yı "Meclis Başkanı" olarak seçti. Mustafa
Kemal Paşa'nın önderliğinde Büyük Millet
Meclisi, Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Halk ve
düzenli ordular düşmana karşı savaş verdiler,
omuz omuza mücadele ettiler.
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29 ekim Cumhuriyet bayramı.
Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasını
takiben 1 Kasım 1922'de TBMM saltanatı
lağvetti. Padişah Vahdettin "vatan haini" ilan
edildi ve yurdu terk etti.
24 Temmuz 1923 tarihinde, Đsviçre'nin Lozan
şehrinde, Lozan Üniversitesi'nde, Türkiye Büyük
Millet Meclisi temsilcileri ile Đngiltere, Fransa,
Đtalya,
Japonya,
Yunanistan,
Romanya,
Bulgaristan, Portekiz, Belçika, SSCB ve
Yugoslavya temsilcileri tarafından Lozan Barış
Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile yeni
bir devletin temelleri atılmıştır. Fakat, devletin
yönetim biçimi henüz belirlenmemiştir. Đkinci
dönem Büyük Millet Meclisi, 11 Ağustos 1923'te
ilk toplantısını yaptı. 13 Ekim 1923'te Ankara
başkent ilan edildi. Atatürk; egemenliğin ulusa
dayandığı
bir
sistem
olan
cumhuriyet
yönetiminin ilanı için hazırlıklar yapmaya
başladı. 28 Ekim 1923 akşamı yakın
arkadaşlarını Çankaya'da yemeğe çağırdı.
Onlara, "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz." dedi.

29 Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleri ile
görüştükten
sonra
taslağı
hazırlanan
"Cumhuriyet" önergesini Türkiye Büyük Millet
Meclisi'ne verdi. Meclis önergeyi kabul etti.
Böylece, Türkiye devletinin yönetimi biçimi
"Cumhuriyet" olarak, adı "Türkiye Cumhuriyeti
Devleti" olarak belirlendi. Atatürk, kurulan
Türkiye Cumhuriyeti'nin, ilk "Cumhurbaşkanı"
oldu. Cumhuriyetin ilanı, yurtta sevinç ve coşku
ile karşılandı.
Cumhuriyette Atatürk'ün de söylediği üzere,
"Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur." Ulus,
kendini yönetme yetkisini, kendilerine temsil
eden milletvekilleri aracılığı ile kullanır.
Cumhuriyet yönetiminde, yurttaşın seçme ve
seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler, yasaları
tasarlar ve yöneticileri ulus adına denetler. Ulus,
seçimle yöneticileri seçebilir.
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Bayram kabul edilmesi
29 Ekim 1923'te TBMM, Teşkilât-ı Esasiye
Kanunu'nda
(1921
Anayasası)
yaptığı
değişiklikle,
devletin
yönetim
biçimini
"cumhuriyet" olarak ilan etti. Bu ilan, aynı gece
atılan 101 pare top ile kutlandı. 1924 yılında,
"cumhuriyetin ilanı" şenliklerle kutlandı. 2 Şubat
1925'de,
Hariciye
Vekaleti'nce
(Dışişleri
Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29
Ekim'in bayram olması önerildi. Bu öneri
metninde "Medeni ülkelerden her biri kendisi için
milli bayram olmak üzere tek bir gün kabul
etmiştir. Her millet bu şekilde belirlediği günü,
resmi özel gün sayarak yalnız o günü gerek ülke
içinde, gerek dış temsilciliklerinde milli törenle
icra eder... Yabancılara da kutlattırılması
gereken, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletimizin
resmi özel gününü öteki medeni ülkeler gibi bir
gün olarak belirlemek gerekdir. O gün ise
cumhuriyetin ilanı günü olan 29 Ekim'den
başkası olmamalıdır." dendi. Bu öneri Meclis
Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18
Nisan 1925'te karara bağlandı. 19 Nisan'da bu
teklif TBMM tarafından onaylandı. 628 sayılı bu
kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren "bu gün",
ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak
kutlandı.
(Kaynak: Wikipedia).

ONUNCU YIL MARŞI
Çıktık açık alınla on yılda her savaştan,
On yılda onbeş milyon genç yarattık her yaştan;
Başta bütün dünyanın saydığı Başkumandan;
Demir ağlarla ördük Anayurdu dört baştan.
Türk'üz, Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi,
Türk'e durmak yaraşmaz,Türk önde,Türk ileri!
Bir hızla kötülüğü, geriliği boğarız;
Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız.
Türk'üz, bütün başlardan üstün olan başlarız;
Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız.
Türk'üz, Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi,
Türk'e durmak yaraşmaz,Türk önde,Türk ileri!
Çizerek kanımızla öz yurdun haritasını,
Dindirdik memleketin yıllar süren yasını.
Bütünledik her yönden Istiklal kavgasını;
Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını.
Türk'üz, Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi,
Türk'e durmak yaraşmaz,Türk önde,Türk ileri!
Örnektir uluslara açtığımız yeni iz;
Imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz.
Uyduk görüşte bilgi, gidişte ülküye biz;
Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz.
Türk'üz , Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi ,
Türk'e durmak yaraşmaz,Türk önde,Türk ileri!
F. Nafiz Çamlıbel - B. Kemal Çağlar
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Küresel finans krizi.
Herkezinde farkına varacağı gibi çok kısa
geçmişte Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD)
başlayan ve bütün dünyayı kapsayan finans krizi
Norveçi de etkisi altına almıştır. Yakın bir
zamana kadar Norveç, ekonomisi güçlü olan bir
ülke durumunda iken diğer ekonomilerde
yaşanan gelişmeler ve endişeler burayıda
etkilemiştir. Öncelikle banka sektörünü etkisi
altına alan ve bir başka adıyla ‘güvensizlik’ krizi
oluşmuştur. Bununda çok kısa nedeni bankalar
arası borçlanma isteğinin aniden tamamen
duraklaması olmuştur. Finans kuruluşları zarar
etmekten korkarak hem bankalar arası hemde
özel kişiler ve şirketlere verilen kredi işlemlerinde
frenlere basmıştır.
Bu durum ev/emlak piyasasına ilk kez girecek
gençlerin önüne bir engel olarak çıkmıştır. Öz
sermayesi az olan bu gurup örneğin Oslo gibi
yüksek ev fiyatları yaşayan bir şehirde
borçlanmaya zorlamaktadır. Bankalar ise bu
riske girmek istememekte. Bir başka durum
‘mellomfinansiering’ dir. Bir ev alıp ve eski evi
satasıya alınan kredilerdede kısıtlamalara giden
bankalar vardır. Bunun nedeni banka krizine ek
olarak faiz oranlarının yükselmesi ve emlak
piyasasında yaşanan duraklama ve bekle gör
düşüncesidir.

Krizin çıkış noktası, ABD de ev satın alan
kişilere
verilen
kredilerden
(mortgage)
başlamıştır.
Genelde
bankaların
kredi
vermemesi gerektiği kişiler evin değerine eşit
ölçüde yada daha fazla kredi alabilmiştir. Bu
işlem ev fiyatlarının sürekli çıkış gösterdiği
durumlarda güzel ancak fiyatların düştüğü
durumlarda ve aynı anda geri ödenen ana
paranın yükselişinde krize yol açmıştır. Borçların
geri ödemekte güçlük çeken kişiler ABD
geleneklerine göre evini bankaya teslim etmiştir.
Sonuçta bankaların zararları gün geçtikçe
artmıştır. Devamlı kazanç amacıyla çalışan
bankalar bu gibi yöntemlerle sınırları devamlı
zorlamıştır.
ABD de yaşanan bu gelişmeler nasıl Norveç ve
Avrupayı etkiledi sorusuna gelince. ABD de
kredi veren bankalar ve kuruluşlar olabilecek
zararı aza çekmek için bu kredileri (suprime
loan) diğer bankalara paketler halinde sattı.
Aynen bir virüsün yayıldığı gibi çürük borçlar
bütün dünyaya ve finans kuruluşlarına dağıtılmış
oldu. Ve şu an zor durumda olan bankalar
merkez bankalarının ve hükümetlerin sağladığı
kriz paketleri ve yine merkez bankalarının
piyasalara
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Küresel finans krizi
aktardığı taze para sayesinde normale
dönmeleri amaçlandı. Bir örnek verilirse kan
dolaşımı duran bir vücudun kana damarlarının
açılmasına benzer bir amaç.
Đstenen etki finans kuruluşlarının tekrar normal
piyasalara uygun şekilde kendi aralarında para
akışını ve borçlanmasını sağlamak, özel kişilerin
kredi gereksinimlerini karşılamak ve son olarak
şirketlerin gerektiği krediyi temin etmek.
Sorun daha kısacası yetersiz para olduğundan
değil, parası olanların parasını zarar etme
korkusuyla piyasalardan çekmesidir.
Bunun getirdiği bir başka durum ise yatırımların
durması (şirketler açısından). Buda beraberinde
satışların azalması, işten çıkarmalar ve buna
benzer durumlardır. Özel kişiler (sen ve ben) ise
ekonomik belirsizliklerden dolayı giderlerde
kısıtlamalar yaparak daha fazla para biriktirmeye
yönlenmektedir. Sonuç belli: Alış veriş azalarak
duraklama devrine doğru yönelmek.

Kısaca değindiğimiz konulara ek olarak
bankalarda birikimleri bulunan kişilerin durumları
nasıl olur?
Norveçte bankalarda bulunan birikimlerin
tamamı ‘Bankenessikringsfond’ adı altındaki bir
kuruluş tarafından garantilenmiştir, ancak 2
milyon krona kadar olan birikimler için geçerlidir.
Eğer 2 milyondan fazla parası olan varsa o
parayıda garantiye almak için diğer 2 milyonu bir
başka bankaya yatırması gerek. Dikkat edilmesi
gereken şey ise bir başka ülkenin banka şubesi
aynı garantiyi vermemekte. Bankadan bankaya
değişebilir.
Norveç gibi bir ülkede görüktüğü kadarı ile büyük
bir krizle karşı karşıya değiliz ancak geleceğin
nasıl gelişeceği belirsizliğini korurken hükumet
ve merkez bankasının alacağı tedbirler ve
kararlar önemli olacaktır. Şu an yastık altına
para saklama gereksinimi görülmemekte!
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