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Heilbronn, 10.03.2019   

Toplantı Raporu Nürnberg 10.03.2019  

Gündem Maddeleri: 

1. Bilet satışları 
2. Geceden önce Genel Toplantı yapılması 
3. Gecenin akışı ve görev dağılımı 
4. Temenni ve dilekler 

 

1. Bilet satışları:   
 
Son toplantıda dağıtılan bilet miktarı: 
Cengiz: 100 tane + 100 tane Aalen için alıp posta yoluyla Fevzi ve Pakize Ilhana iletti. 
Medihan + Bülent Güneş: 200 tane 
Melahat + Sinan Güneş: 300 tane 
Heilbronn (Dogan + Safak + Kismet Güneş): 200 tane 
 
Whatsup üstünden istenen ve postalanan bilet miktarı: 
Cengiz: 50 tane 
Feramuz Atik’e gönderilen: 50 tane 
Bülent Atik’e gönderilen: 50 tane 
Sefket Acar’a gönderilen: 300 tane 
Medahan Güneş: 350 tane 
Muhammet Güneş: 50 tane + 50 Cihan‘dan + 20 Medahan‘dan 
Dogan Güneş: 30 tane 
 
şu anda herkesin elinde olan bilet miktarı: 
Pakize + Fevzi Ilhan:  55 tane 
Cengiz Güneş:  8 tane 
Muhammet Güneş: 20 tane 
Dogan Güneş:  10 tane 
Melahat+ Sinan Güneş: 47 tane 
Ibrahim Atik:  4 tane 
Safak + Kismet Güneş: 52 tane  
Medahan + Bülent Günes: 400 
 
Satılan bilet miktarı ve gelirleri: 
 
    Satılan bilet miktarı  Gelir  Sponsor: 
Fevzi + Pakize Ilhan   45   450 € 
Cengiz Güneş    140   1400 € 
Dogan Güneş    50   500 € 
Muhammet Güneş   120    1200 €  500 € 
Ibrahim Atik    ---   4500 € 
Bülent + Medahan Güneş  ---   1500 € 
Cihan Atik    ---   600 € 
Sinan + Melahat Güneş   ---   3460 € 
Safak + Kismet Güneş   60   920 € 
 
Toplam miktar:       15.030 € 
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2. Geceden önce Genel Toplantı yapılması: 
Dayanışma Gecesinin son rütüşlarını yapmak için, bir genel toplantının yapılması teklifi üzerine, 
30.03.2019’da toplanılması fikri, yönetimdeki bazı arkadaşların katılamaması nedeni ile, oybirliği ile 
06.04.2019’a alındı. Toplantı Mannheim‘da yapılacaktır. Saat Whatsup üzerinden haberleşmeyle 
belirlenecek.  
Cengiz köylülerimizin telefon numaralarını bildirecek, herkes kendi bölgesindeki köylüleri bu 
toplantıya gelmeye ikna etsin. Gelen kişilerin gecede görev almaları, yada başka bir yolla yardımcı 
olmaları sağlanacaktır. Aynı zamanda bilgi vermek açısından önemlidir. 
 

3. Gecenin akışı ve görev dağılımı: 
Herkes programın bir akışı olması görüsüsünde hemfikir. Programın genel akışının su şekilde olmasına 
karar verildi: 

- Sunucularin değerlendirmesi 
- Başkanın konuşması 
- Başkan yardımcısının konuşması 
-  Imam Efe Dedenin ve Muhammet Keykubat dedenin konuşması 

Programın ayrıntılı akışının, Cengiz Güneş’in ve Kısmet Günes’in belirlemelerine oy birliği ile onay 
verilmiştir. 
 
Gecede çıkacak sanatçıların belirlenmesi:  

- Cengiz Günes (bedava) 
- Kenan Batman (200 €) 
- Volkan (bedava) 
- Celal Ilhan (bedava) 

 
Yemek konusu tekrar ele alındı: 
Yemeğin bedava olup olmama konusu tekrar konuşulup tartışıldı. Uzun süren fikir alışverişinden 
sonra, yemeğin bedava olmasına karar verildi. 16 kişiden 10’u onayladı. Nedeni ise konuşmalar 
sonunda şöyle belirlendi: 
Gelenlerden, düğünlerdeki gibi, anons yoluyla bağış toplanilmasina karar verildi.  
Yemek masrafının, yönetim tarfından karşılanması fikrine sıcak bakilmadigi için, Bülent Güneş ve 
Sinan Güneş kardeşimiz, herhangi bir zararda, yemek masraflarının kendileri tarafından 
karşılanacağını bildirdiler. 
Yemek miktarının 300 porsiyona düşürülmesine karar verildi. 
 
Yemeğin yani sıra, börek, çörek, pasta, kurabiye, salata gibi yiyeceklerin tarafımızdan hazırlanması ve 
gecede satılması fikri halen mevcudiyetini korumaktadır.  
Yönetimdekilerin, aile başı en az üç çeşit (yukarı doğru sınır koymuyoruz, isteyen canlar daha fazla 
sunumda da bulunabilirler) menü hazırlamalarını rica ediyoruz. 06.04.2019 daki toplantıda herkesin 
önceden kendisi için belirlediği menüler konuşulup, karara baglanilacak. Gerektiğinde değişiklikler 
yapılacaktır. Genel toplantıya katılacak köylülerimizden bu konuda yardım talep etmekde karar kıldık. 
Böylece menümüzü genişletme şansımız mevcutt.  
 
 
Içecekler: 
Cem Evi Dayanışma Gecesi olmasından dolayı, alkollü içki verilmeyecektir. 10.03.2019 da, kararımız 
değişmedi.  
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İçeceklerin alımı, Ibrahim ve Cihan tarfından organize edilecek. 02.02.2019 toplantısında alınan alış ve 
satış fiyatlarını hatırlatma açısından, tabela tekrar ekte verilmektedir. 
 
 
İçecek alım ve karar verilen satış fiyatı: 
Fiyat    alış     / satış 
Normal su (asitsiz) (0,5 L): 0,17 €  / 1 € 
Asitli su (0,5 L):    0,21 € /  1 € 
Ayran (0,2 L):    0,30 € /  1 € 
Cola / Fanta (0,33 L):   0,25 € / 1,50 € 
Energie Drink (0,2 L):  0,25 € / 1,50 € 
Kahve     satış 1,50 € 
Çay    satış 1 € 
 
Energie Drinkten 150 tane 
Diğer içeceklerden 300 tane alınmasına karar verilmiştir. Kalan içecekleri geri verilebilme olanağı 
bulunmaktadır. 
 
Bu arada, Muhammet Güneş’in 02.12.2018 toplantısında, 10 içecek kasası maliyetini üstleneceği 
sözünü tekrar hatırlatmak isterim. 
 
Çay ve kahve: 
Medihan Güneş, büyük kahve makinesi ayarlamaya çalışacak. Herhangi bir aksilikte, başka çözüm 
yoluna başvurmak açısından, derhal bize bildirmesini rica ediyoruz. Çözüm yolu olarak şu fikir öne 
sürüldü: Bizler tarafından semaver getirilmesi ve normal kahve kullanılması. Çay icin Aynur Atik, 
Saadet Güneş ve Kismet Semaver getirecekler.  
 
Gece için görev dağılımı: 

• Dışarıda, misafirleri yönlendirmek için Fevzi Ilhan, Yüksel abla ve yine sonradan 
belirleyecegimiz Mannheimli bir kişi  

• Girişte bilet kesmek için Melisa ve Can Atik (yalnizca 2-3 saat için)  

• Masalardaki boş tabak, şişeler, çöp vs için Mertcan, Caner, Deniz, Hasret, Caner (Güneş), 
Dilan, Yeliz ve Dilek sorumlular. Dileğin bu konuda gençleri yönlendirmesini rica ediyoruz.  

• Yemek dağılımını, Sinan ve belirleyeceği 2 kişi organize edecekler 

• Çay ve kahve: Saadet Güneş ve Pakize Ilhan  

• Pasta: Aynur Atik ve Sermin Atik  

• Çerez: Saadet Güneş 

• Ibrahim Atik özellikle bulaşık için dışarıdan 2 kişi ayarlamış 

• Sunucu: Muhammet Güneş ve Kismet Güneş 
 
Gerekli diğer malzemeler ve sorumluları: 

• Tabak: Medehan ve Bülent Güneş 

• Görevlilerin belirgin olmasi açısından, ya kol bantı, ya tişört basılacak: Sinan Güneş 

• Sahnenin arka fonuna aşılması için Bezden yada kâğıttan plakat (örneğin: Dayanışma 
Gecemize hoş geldiniz gibi bir yazıyla): Ibrahim ve Cihan Atik 

• Aynur Atik ve Kismet Güneş 5’er tane büyük çay 

• Medihan Güneş ve Melahat Güneş 5’er paket kahve 
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4. Temenni ve dilekler: 
 

• Dayanışma gecesi ile ilgili hangi konu olursa olsun, kendi başımıza karar ve sözler 
vermeden önce, yönetim kurulu ile konuşup, ortak karar almalıyız. Herkesin bu kurala 
uymasını rica ediyoruz.  

• Kameramana ihtiyaç olduğundan, herkesin çevresindeki kameracilarla temas kurup, 
fiyat almaları ve bunu gurupta paylasmalarini rica ediyoruz. 

• Dilek Güneş’in eline çok az miktarda resim ulaşmış olduğundan, gecede tanıtım için 
düşünülen resim ve video gösterisi, pek kısa ve yetersiz kalmakta. Lüften herkes, 
kendi elinde bulunan ve çevresindekilerde bulunan resim ve videoları Dileğe 
ulastirsinlar. Bunu önemle rica ediyoruz.  

• Çay ve kahve masasına, bağış için kutu koyulacak 

• 06.04.2019 daki toplantıya, mutlak suretle tombala için ayırdığınız eşyaları getirip 
Kısmet Güneş’e iletin ki, ön hazırlığı yapabilsin. Tüm eşyaların gecede gelmesi büyük 
sorun yaratır (iş ve zaman açısından). 

• Gerek görülürse Berlin’e bilet satmaya gidilecek (elimizde çok bilet kalırsa). Bunun 
için Cengiz, Bülent, Sinan ve Doğan Güneş gönüllüler.  

• Birçok bölgemizde köylülerimizin bilet satış ve alımına karşı ilgisizliğinden dolayı, bu 
bölgelerle Cengiz Güneş tekar temas kuracak (örneğin Aaalen, Kaiserslautern, 
Stuttgart vs.) 

 
 
Tüzükte yer alan Yönetim Kurulu Üyeleri: 
 
1. Başkan: Cengiz Güneş 
2. Baskan yardimcici: Sinan Güneş 
3. Genel sekreter: Kısmet Güneş  
4. Sayman: Ziya Atik 
5. Üye Fevzi Ilhan 
6. Üye Ibrahim Atik 
7. Üye Doğan Güneş 
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