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۩ ŞAMLAR POSTASI ۩
Önsöz.
Sayın okurlar!
Mart ayı sayısında ağırlık dernek ve kolları 2008 yılı hesaplarının açıklanmasına ayrılmıştır. Dernek ve
kollarının ayrı ayrı hesaplarına ek olarak toplam gelir ve giderler gösterilmiştir. Ayrıca dernek lokal fonun
durumu ve diğer dernek fonlarının sene sonu hesapları bu sayımızda açıklanmaktadır. Mart ayında
yapılan genel kurul toplantısı ve sonuçlarına yer verilmiştir. Son olarak dernek ve kolları yine mart ayın da
yaptığı ortak semineri ve ele alınan gündem maddeleri bu sayımızda yer almaktadır. ■

■Oslo, mart 2009 – Seyit Ali Cenar
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۩ ŞAMLAR POSTASI ۩
Dernek ve kolları 2009 yılı Genel kurul toplantısı.
♦ 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
Dernek ve kolları 2009 yılı olağan genel kurul
toplantısı 28 mart Cumartesi günü Grorud
Samfunnshus de yapılmıştır.
Yapılan divan kurulu seçimlerinden sonra
dernek ve kolları 2008 yılı çalışma raporları
ve hesaplarını açıklamışlardır. Ayrıca dernek
fonları olan lokal fonu ve cenaze fonu ile
ilgili
açıklamalar
yapılmıştır.
Diğer
sayfalarda hesaplarla ve fonlarla ilgili
bilgileri bulabilirsiniz.
Dernek hesapları ve raporları daha sonra
genel kurulun onayına sunulmuş ve oybirliği
ile onaylanmıştır.
Gündem maddesi olan tüzük değişiklikleri
yapılmıştır. Yönetim kurullarının önerisi
doğrultusunda Ana dernek ve Đnanç derneği
tüzükleri arasında uyum sağlanması amaçlı
olan değişiklikler genel kurulun oybirliği ile
gerçekleşmiştir. Đnanç derneği tüzüğü üyelik
maddesi olan 4. madde ve şıkları Ana dernek
tüzüğüne uygun hale getirilmiştir.

Buna göre Đki dernek tüzüğündede yeni üye
kayıt parası 750 kron olarak geçmektedir.
Üye aidatı ödeme yaş sınırı 15 den 16 ya
değişmiştir. Uygulamada zaten her zaman
16 yaşı kullanılmıştır.
Tüzük değişikliklerinden sonra lokal fonu
ile ilgili kısa bir değerlendirme genel kurula
sunuldu.
Lokal
alma
durumunda
finansman ile ilgili bazı konulara değinildi.
Önümüzde yakın bir zamanda sadece lokal
alımı gündemli bir toplantı yapılacaktır.
Yer ve tarih daha sonra belirlenecektir.
Olasılıkla sonbaharda yapılacaktır.
Gündem
maddeleri
sonrası
eğlence
bölümüne geçildi ve Zekeriyanın eşliğinde
akşam boyu devam etti. ■

■ Kaynak: S.A. Cenar
.
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۩ ŞAMLAR POSTASI ۩
Dernek ve kolları ortak semineri.
♦ DERNEK VE KOLLARI ORTAK SEMĐNERĐ

Dernek ve kolları 21 mart cumartesi günü
ortak bir seminer düzenlemiştir.
Sabah saat 9.30 da başlayıp 16.00a kadar
devam etmiştir. Seminerin amacı derneği
ilgilendiren her alanda konuları düzenli bir
ortamda ele alma olanağı bulmak ve somut
atılması gereken adımların atılmasını
sağlamak olmuştur. 28 martta yapılan genel
kurul öncesi alınması gerek öneri kararlar
burda alınmış ve genel kurula karar amacı ile
sunulmuştur.
Bunlar
arasında
tüzük
değişiklikleri ve lokal fonu gibi konular
olmuştur. Gündem aşağıdaki maddelerden
oluşmuştur:












Tüzük değişiklikleri çalışması
Üye aidatları
Lokal fonu
Cenaze fonu
Yardım fonu
Dernek içi iletişim
Dernek çalışmaları
Dernek giderleri ve tarifeleri
Dernekler arası hesapların
düzenlenmesi. Sorumluluk.
Federasyon ile olan ilişkiler
Diğer konular

Dernek
içi
yapılanma
ve
dernek
çalışmalarını daha düzenli ve sistematik bir
şekilde gerçekleştirmek için yönetim
kurulları arası uyumlu çalışma ve yönetim
kurulu üyelerini yetiştirme ve giliştirme
amacıyla yola çıkılan seminer çok güzel ve
verimli geçmiştir. Gün boyu yoğun bir
gündeme
rağmen
dernek
tarihinde
eksikliğini hissettiğimiz bir olayıda böylece
gerçekleştirmiş olduk.
Yer olarak her donatıma sahib olan ve bizim
gereksinimleri içeren bir konferans odası
Radısson Nydalen de gerçekleşmiştir.
Umudumuz bu şekil seminerleri geleneksel
hale getirip her sene benzerini uygulayıp
dernek yapılanmasını ve yönetim kurulu
elemanlarını yetiştirilmesin sağlamak ve
dernekçiliği dahada ilerletmektir.
Katılabilen tüm yönetim kurulu üyeleri
bütün bir tatıl gününü fedekar ederek
büyük
ve
önemli
katkılarda
bulunmuşlardır. ■ Kaynak: S.A. Cenar
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۩ ŞAMLAR POSTASI ۩
G20 toplantısı.
♦ G20 TOPLANTISI
Dünyanın ileri gelen ekonomik güçlerin yaptığı ortak zirve toplantısı nisan ayı başında Đngilterenin
başkenti Londrada gerçekleşti. Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan en büyük ekonomiye sahip olan
ülkelerin biraraya geldiği zirvede içinde bulunduğumuz küresel ekonomik krize çözüm yollarının
aranması ve somut çarelerin bulunması amaçlanmıştır.
Dünya ticaretinin 85% ini oluşturan bu 20 ülke arasında Türkiyede bulunmakta ve yıllık Gayri Safi Milli
Hasılatı (GSMH) 888 milyar dolardır. Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
GSMH ise 13,84 trilyon dolardır. Alınan kararlar gereği bu ülkeler Uluslararası Para Fonu na (IMF) ve
benzeri kuruluşlara 1 trilyon dolar kaynak sağlayacaktır. Amaç dünya ekonomisine canlılık sağlamaktır.
■Kaynak: IMF , S.A. Cenar
GSMH
Suudi Arabistan;
Avustralya; 0,761 0,565
Arjantin; 0,524
Endonezya; 0,838
Güney Afrika; 0,467
Türkiye; 0,888
Güney Kore; 1,2
Đspanya; 1,22
Kanada; 1,27

ABD; 13,84

Meksika; 1,35
Đtalya; 1,79
Brezilya; 1,86
Fransa; 2,05
Rusya; 2,09

Çin; 6,99

Đngiltere; 2,14
Almanya; 2,81

Japonya; 4,3

Hindistan; 2,98
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۩ ŞAMLAR POSTASI ۩
NATO – 60 yaşında.
♦ NATO 60 yaşında
1949 yılında kurulan Kuzey Atlantik
Antlaşma Örgütü, NATO nun amacı
ortak savunma için yeteneklerini
geliştirmek, herhangi bir üyenin
toprak bütünlüğü, siyasi bagımsızlık
ve güvenliği tehlikede oldugunda bir
araya gelmeyi ve herhangi birine
saldırıldığında bu saldırıya hepsine
karsı yapılmış bir saldırı olarak kabul
etmeyi taahhut etmişlerdir. Norveç
1949 da ve Türkiye 1952 de üye
olmuşlardır. Son iki üye ise
Hırvatistan ve Arnavutluktur ve 2009
yılında üye olmuşlardır. Toplam üye
sayısı 28 dir. NATO savunma amaçlı
bir örgüttür. NATO nun günümüzde
gerçekleştirdiği en önemli ve zor
operasyonlardan biri Afganistanda
siyasi ve askeri istikrarı sağlamaktır.
■Kaynak: Wikipedia , S.A. Cenar

Üyelik yılları ile birlikte NATO ülkeleri.
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۩ ŞAMLAR POSTASI ۩
DUYURU
ALĐ
AL CENAR
15.12.1939 – 03.03.2009
Uzun zamandan beri süren
hastalığı sonrası kaybettiğimiz
sayın Ali Cenar ı dernek ve dergi
adına anar, Allahtan rahmet diler,
geride kalan yakınlarına başsağlığı
dileriz. Hepimizin başı sağolsun.
6 mart Cuma günü a-hus
hastahanesinde cenaze namazı
kılındı ve Cenazesi 7 mart
tarihinde uçakla izmire gönderildi.
9 marta izmirde toprağa verildi.
1939 yılında şamlar köyünde
doğdu. 14 yaşında izmire çalışmaya
gitti. Bir süre burda kaldı. 14
nisan 1973 de norveçe çalışmak
amacı ile geldi. Drammen ve oslo
da çeşitli kuruluşlarda çalıştı.
Hayatının 36 yılını norveçte
geçirdi. Evli ve 5 çocuk babası idi.
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۩ ŞAMLAR POSTASI ۩
Dernek ve kolları 2008 yılı gelir ve giderleri – Toplamı
♦ TOPLAM GELĐRLER

gelirlerdir.

■Kaynak: S.A. Cenar

Değeri

450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
Gelir

.

Kadınlar kolu

Gençlik kolu

Ana dernek

Đnanç derneği

Toplam gelirler

28.761

34.042

209.856

123.201

395.860

Dernek ve kolları gelirler dağılım ı

Şekil 1: 2008 yılı dernek ve kolları gelirler dağılımı.
Dernek ve kolları 2008 yılı gelirleri - ayrıntı

240.000
200.000
Değeri

Dernek ve kolları 2008 yılında
toplam 395.860,- kron gelir elde
ettmiştir. Bu gelirlerin önemli bir
bölümü Oslo belediyesi ve devletten
gelen kaynaklardır. Đnanç derneği
gelirleri Fylkesmannen i Oslo ve
Akershus den gelen paralar ve Oslo
belediyesi
Gravferdsetaten
den
gelen gelirlerdir. Bu da belediye ve
devletin derneğimiz açısından ne
kadar
önem
taşıdığını
göstermektedir. Diğer önemli gelir
kaynakları üye aidatları (Ana dernek
ve Đnanç derneği) ve kutlamalarda
yapılan satışlardan elde edilen

Dernek ve kolları 2008 yılı gelirleri

160.000
120.000
80.000
40.000
Gelir

Üyeler

Belediye

Kutlamalar

Katkı

Yardımlar

Lokal fonu

Diğer

26.475

226.155

13.578

17.724

42.100

47.000

22.828

Dernek ve kolları gelirler dağılım ı

Şekil 2: 2008 yılı dernek ve kolları gelirleri - ayrıntı.
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۩ ŞAMLAR POSTASI ۩
Dernek ve kolları 2008 yılı gelir ve giderleri – Toplamı
Dernek ve kolları 2008 yılı giderleri

■ Kaynak: S.A. Cenar

450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
Giderler

.

Kadınlar kolu

Gençlik kolu

Ana dernek

Đnanç derneği

Toplam giderler

49 895

36 456

216 568

96 970

399 889

De rnek ve kolları gide rle r dağılım ı

Şekil 3: 2008 yılı dernek ve kolları giderler dağılımı.
Dernek ve kolları 2008 yılı giderler dağılımı - ayrıntı

100.000
80.000
D e ğ e ri

Aynı dönemde dernek ve kolları
giderleri 399.889,- kron olmuştur.
Gelir ve giderler karşılaştırırsak
2008 yılı 4.029,- kron açıkla
kapatılmıştır. Giderlerin önemli bir
bölümü kutlamalara harcanmıştır.
Diğer büyük gider postası ise ise
lokal fonuna aktarılan paralar ve
köy için toplanan yardımlardır.
Lokal yenileme projesi nedeni ile
yapılan giderlerde büyük pay
almıştır.
2008
yılında
lokal
yenileme
projesi
kapsamında
yaklaşık
60.000,kron
gider
yapılmıştır. Yine sene boyu ödenen
kira
giderleri
47.700,krona
yakındır. 2008 yılında Şamlar
köyüne çeşitli yardım ve Şamlar
festivali için destek olarak toplam
46.600,- kron gönderilmiştir. ■

Değeri

♦ TOPLAM GĐDERLER

60.000
40.000
20.000
Giderler

Kira

Kutlamalar

Kırtasiye

Yol/pul

Honorar

Lokal fonu

Lokal

47.700

81.292

14.530

14.245

12.000

62.000

60.000

Yardımlar Diğer giderler

Dernek ve kolları giderleri

Şekil 4: 2008 yılı dernek ve kolları giderler dağılımı - ayrıntı
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46.600

61.522

۩ ŞAMLAR POSTASI ۩
Dernek ve kolları 2008 yılı gelir ve giderleri – Ana Dernek
♦ ANA DERNEK GELĐRLER

Ana dernek gelirleri

.

70.000
60.000
50.000
D eğeri

Ana dernek 2008 yılında toplam
209.858,- kron gelir elde ettmiştir. Bu
gelirlerin önemli bir bölümü Oslo
belediyesi ve devletten gelen
kaynaklardır. Bu da belediye ve
devletin derneğimiz açısından ne
kadar
önem
taşıdığını
göstermektedir. Diğer önemli gelir
kaynakları
üye
aidatları
ve
kutlamalarda yapılan satışlardan
elde edilen gelirlerdir. Ayrıca diğer
dernek kolları Ana derneğe kira
giderleri karşılığı belli bir para
ödemektedir.
Buda
gelirler
arasındadır. Her sene lokal fonuna
aktarılan paralar önce Ana derneğe
ödendiğinden hesaplara işlenerek
gelir olarak gözükmekte. Köy için
toplanan yardımlarda Ana dernek
öncülüğünde toplandığından dernek
hesaplarına girdiğinde gelir olarak
gözükmekte ancak geldiği gibi
çıkmaktadır. ■

40.000
30.000
20.000
10.000
Üye aidatları Belediye
2008

13.625

59.500

Kutlamalar Katkı payları Yardımlar Lokal fonu
13.174

17.724

42.100

Gelir kaynakları
Şekil 5: 2008 yılı Ana dernek gelirler dağılımı.

■ Kaynak: S.A. Cenar
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47.000

Diğer
gelirler
16.733

۩ ŞAMLAR POSTASI ۩
Dernek ve kolları 2008 yılı gelir ve giderleri – Ana Dernek
♦ ANA DERNEK GĐDERLER
.

Ana dernek giderleri

70.000
60.000
50.000
D eğ eri

Aynı dönemde Ana dernek
giderleri 216.568,- kron olmuştur.
Gelir ve giderler karşılaştırırsak
2008 yılı 6.661,- kron açıkla
kapatılmıştır. Giderlerin önemli
bir
bölümü
kutlamalara
harcanmıştır. Diğer büyük gider
postası ise ise lokal fonuna
aktarılan paralar ve köy için
toplanan yardımlardır. Lokal
yenileme projesi nedeni ile
yapılan giderlerde büyük pay
almıştır. Yine sene boyu ödenen
kira giderleri 20.000,- krona
yakındır. Diğer giderler ise
örnegin
Şamlar
köyünde
gerçekleşen Şamlar festivali,
kutlamalarda kiralanan teknik
araç
gereç,
muhasebe
ve
benzeridir. ■ Kaynak: S.A. Cenar

40.000
30.000
20.000
10.000
Kira
2008

19.308

Kutlamalar Kırtasiye
40.397

6.317

Yol-telefonLokal
Yardımlar Lokal fonu
pul
yenileme
9.517

44.190

57.000

Giderler
Şekil 6: 2008 yılı Ana dernek giderler dağılımı.
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12.841

Diğer
giderler
26.998

۩ ŞAMLAR POSTASI ۩
Dernek ve kolları 2008 yılı gelir ve giderleri – Đnanç derneği
♦ ĐNANÇ DERNEĞĐ GELĐRLER

gelirlerdir. ■

■ Kaynak: S.A. Cenar

Đnanç derneği gelirleri

70 000
60 000
50 000
D eğeri

Đnanç derneği 2008 yılında toplam
123.201,- kron gelir elde ettmiştir. Bu
gelirlerin önemli bir bölümü Oslo
belediyesi ve devletten gelen
kaynaklardır. Bu da belediye ve
devletin derneğimiz açısından ne
kadar
önem
taşıdığını
göstermektedir. Diğer önemli gelir
kaynakları üye aidatları ve diğer

.

40 000
30 000
20 000
10 000
2008

Üye aidatları

Devlet

Belediye

Diğer gelirler

12 850

43 484

64 171

2 696

Gelir kaynakları
Şekil 7: 2008 yılı Đnanç derneği gelirler dağılımı.
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۩ ŞAMLAR POSTASI ۩
Dernek ve kolları 2008 yılı gelir ve giderleri – Đnanç derneği

♦ ĐNANÇ DERNEĞĐ GĐDERLER
Aynı dönemde Đnanç derneği
giderleri 96.970,- kron olmuştur.
Gelir ve giderler karşılaştırırsak
2008 yılı 26.232,- kron kâr ile
kapatılmıştır.

Lokal yenileme projesi nedeni ile
yapılan giderlerde büyük pay
almıştır (kr. 14.762,-). Yine sene
boyu ödenen kira giderleri
11.950,- kron olmuştur. ■

50 000
40 000
D e ğ e ri

Giderlerin önemli bir bölümü
kutlamalar,
kira
ve
lokal
yenilemesine
harcanmıştır.
Diğer büyük gider postası ise ise
lokal fonuna aktarılan paralardır.
Lokal fonuna 2008 yılında
35.000,- kron aktarılmıştır.

Đnanç derneği giderleri

.

30 000
20 000
10 000
2008

Kira
11 950

Kutlamalar Kırtasiye
13 713

5 186

Yol/pul

Lokal fonu

Lokal

Diğer

2 520

35 000

14 762

13 839

Giderler

Şekil 8: 2008 yılı Đnanç derneği giderler dağılımı.

■ Kaynak: S.A. Cenar
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Dernek ve kolları 2008 yılı gelir ve giderleri – dernek fonları
♦ LOKAL FONU 2008 yılı sonuçları.

.

Ocak 2008 başlangıcında fonda 602.945,kron bulunmakta idi. 2008 yılı boyu fona
dernek
bütçelerinden
62.000,kron
aktarılmıştır. Buna ek olarak 2008 yılı sene
sonuna kadar 36.577,- kron faiz geliri elde
edilmiştir. 2008 yılı sene boyu fona giren
paraların değeri 98.577,- kron olmuştur.
Fonda 31 aralık 2008 tarihi itibari ile toplam
701.522,- kron bulunmaktadır. Bir önceki
yılla karşılaştırdığımızda fondaki artış 2008
yılında 16,35% olmuştur. Faiz gelirleri
bunun 6,07% sini oluşturmaktadır.
2008 yıl boyu fonun giderleri olmamıştır.

800.000
700.000
600.000
K R ON

Dernek fonlarının tarihi geçmişte lokal
fonunun kurulması ile başlamışdır. Lokal
fonunun amacı gelecekte derneğin lokal
gereksinimini karşılamak için alınacak
lokalin ödeneğini karşılamak için ayırtılan
bir
birikimdir.
Genellikle
dernek
bütçelerinden ayrılan para ve elde edilen
faizlerden
oluşmaktadır.
Zamanında
üyelerdende bir miktar para toplanmışdır.

LOKAL FONU GELĐŞĐMĐ

500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
2003

2004

2005

2006

2007

2008

31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008
Lokal fonu (NOK)

279.575

344.575

444.629

512.416

602.945

701.522

YIL

Şekil 9: 2004 – 2008 yılları lokal fonu gelişimi.

♦ YARDIM FONU 2008 yılı sonuçları.
Derneğin ‘Yardım fonu’ nda sene başında yaklaşık 6.000,- kron
bulunmakta idi. Bu hesaptaki paraların tamamı sene içerisinde
Türkiyeye yardım olarak gönderilmiştir ve fonda bugün para
yoktur. ■ Kaynak: S.A. Cenar
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Dernek ve kolları 2008 yılı gelir ve giderleri – dernek fonları
♦DEPOZĐTÜM FONU 2008 yılı sonuçları.

♦ CENAZE FONU 2008 yılı sonuçları – devamı.
Bir önceki yılla karşılaştırdığımızda fondaki artış
2008 yılında 9,61% olmuştur. Faiz gelirleri bunun
4,46% sını oluşturmuştur. 2008 yıl boyu fonun
toplam giderleri 3.557,- kron olmuştur. ■

Derneğin ‘’Depozitüm fonu’’ nda 2008 yılı
sene sonu itibari ile 31.365,- kron
bulunmaktadır. Bu para kiralanan dernek
lokali için depozitüm olarak ayrılan
paradır ve bir hesapta bağlıdır. Sene
başından sene sonuna kadar 1.282,- kron
faiz getirmiştir ve oranı 4,26% dır.

■ Kaynak: S.A. Cenar
Dernek fonları

♦ CENAZE FONU 2008 yılı sonuçları.

1.400.000

Bu
fonlara
ek
olarak
derneğin
kuruluşundan bu yana bir cenaze fonu
vardır. Bu fon Oslo Drammen dernekleri
ortak fonudur. Bu fonun kendi yönetim
kurulu vardır ve Oslo Drammen
üyelerinden oluşur.
.

Fonların değeri

1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000

Ocak 2008 başlangıcında fonda 410.073,kron bulunmakta idi. 2008 yılı boyu fona
dernek üye aidatları 24.661,- kron
ödenmiştir. Buna ek olarak 2008 yılı sene
sonuna kadar 18.308,- kron faiz geliri elde
edilmiştir. 2008 yılı sene boyu fona giren
paraların değeri 42.969,- kron olmuştur.
Fonda 31 aralık 2008 tarihi itibari ile
toplam 449.485,- kron bulunmaktadır.

-

Lokal fonu

Cenaze fonu

Depozitüm fonu

Yardım fonu

Toplam fonlar

2007

602.945

410.073

30.083

6.000

1.049.101

2008

701.522

449.485

31.365

-

1.182.372

Fonların adı

Şekil 10: 2007 ve 2008 yılı dernek fonları.
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۩ ŞAMLAR POSTASI ۩
Dernek ve kolları 2008 yılı gelir ve giderleri – toplam
♦ DERNEK PARASAL DURUM

rahatlatacaktır. ■

D EĞ ER Đ

Sene başından sene sonuna kadar
dernek ve kolları parasal durumunda
önemli değişiklikler yaşanmamıştır.
Aradaki fark yaklaşık 14.000,- kron az
olsada yapılan bütçeler doğrultusunda
yeni yıla yanda gösterilen şekilde para
aktarılarak
yeni
yılın
başında
yapılacak
çalışmaların
giderleri
karşılanacaktır.
Sene başında üye aidatları ve yazdan
önce gelmesi beklenen belediye ve
devlet yardımları ekonomik durumu

.
150.000
125.000
100.000
75.000
50.000
25.000
-

Dernek ve kolları parasal durumları

Kadınlar kolu

Gençlik kolu

Ana dernek

Đnanç derneği

Toplam

01.01.2008

48.910

29.224

35.006

36.640

149.780

31.12.2008

27.783

16.683

28.167

63.104

135.737

DERNEK

■ Kaynak: S.A. Cenar
Şekil 11: 2008 yılı dernek ve kolları parasal durumuları.
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۩ ŞAMLAR POSTASI ۩
Şamlar derneği ve kolları yönetim kurulları oluşumu.
Türk Şamlar
amlar
Kadınlar
Kad nlar
Derneği
Derne i

Türk Şamlar
Aile Derneği

Enver Taner
Başkan

Seyit Ali
Cenar
Başkan yard.
Kasadar

Nurten Cenar
Sekreter

Arfiye Doğan
Do an
Başkan
Ba kan

Musa Karabulut
Sekreter

Sevim Cenar
Kasadar

Türk Şamlar
amlar
Çocuk
ocuk ve
Genç
Gençlik
Derneği
Derne i

Anadolu AleviAleviBektaşi
nanç
Bekta i Đnan
nanç
Derneği
Derne i

Kadir Sarınç
Sar
Başkan
Ba kan

Sevim Sarınç
Sekreter

Abdi Cenar
Kasadar

Ertuğrul
Taner
Er
Başkan
Ba kan
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Serkan Doğancı
Sekreter

Eren
Er Cenar
Kasadar

