
Heilbronn, 10.12.2018   

Toplantı Raporu Heilbronn 02.12.2018 

Gündem Maddeleri: 

1. 19.04.2019 da yapılacak olan gecenin değerlendirilmesi 
2. Gece için uygulanacak bilet için karar verilmesi 
3. Aidat konusunun hayata geçirilmesi 
4. Banka Hesabı açılması  
5. Dernek Tüzüğünün konuşulması 
6. Temenni ve dilekler 

 

 

1. 19.04.2019 da yapilacak olan gecenin (Aşağı Kartallılar Cem Evi Dayanışma Gecesi) 
degerlendirilmesi:   

Ibrahim ve Cihan: Salon 800 kisilik ve 19.04.2019 icin kesinlesmis durumda (Icindekiler: Salonda masa 

ve sandalyeler salon sahibi tarafindan hazirlanacak ve sonraki temizleme islemi de salon sahibine ait). 

Masa örtüsünü ve dekoru biz üstlenmeliyiz.   

Sanatci: Volkan Karaman + Suna Atik ve Ismail Aydinla görüsülecek (Cihan ve Ibrahim üstlendiler); 

Kenan Batmanla görüsülecek (Sinan üstlendi). Arkadaslarin görüsmenin sonuclarini bize bildirmelerini 

rica ediyoruz. Simdiden tesekkürler. 

 

2. Gece icin uygulanacak bilet icin kararlarin verilmesi:  
Bilet:   2000-2500 tane bastitilmasina karar verildi (fiyat farki fazla yoksa 2500) 

Flyer ve Poster:  30 - 40 tane  (Üstüne Sponsorlar yazilmali)   

Cengiz ve Ibrahim / Cihan bilet baskisi icin fiyat alacaklar.  

Biletler birinci (ocak) ayin sonunda elde olmali.  

Biletin üstüne Asagi Kartallilar Cem Evi Dayanisma Gecesi yazilmali. 

Bilet basimi icin tekliflerin en gec 14.12. ye kadar alinmasi ve gurupta paylasilmasi rica olunur! 

 

Sponsor:  

Yani sira sponsorlarin belirlenmesi (herkes isbirligi yapip, sponsor arayisina ciksin lütfen). Bulunan 

sponsorlarin kim olduklari ve ne kadar miktar verdikleri guruptan paylasilsin lüften.  

 

Yemek:  

Döner (Hasan gecede döner yapimiyla  ilgilenecek)  

Döner Makinesi → Sinan ilgilenecek 

Döner etiyle (Döner toptancisindan almak icin) → Cihan & Ibrahim 

Etli / Peynirli Pide → Ibrahim soracak 



Ekmek → Sinan 1000 tane bedava ekmek tahsis edecek 

Salata ve Soßu → Sinan ilgilenecek 

Pommes → ¿??  Tahsis konusu tekrar konusulsun. Gerekirse Lidl / Aldi vs. 

 

Icecekler: 

Cihan & Ibrahim ve Bülentte icecek icin fiyat alacaklar. Hangi taraf daha uygun fiyat alirsa, oradan 

ismarlanacak.  Mümkün oldugunca kücük (0,33l yada 0,5l siselerde) ismarlanacak. 500 Tane olmasina 

karar verilmistir. (Muhammet Günes toplanti esnasinda iceceklerin 10 kasasinin maliyetini 

karsilayacagini bildirdi. Kendisine simdiden tesekkür ederiz). 

Kahve ve cay: Ibrahim & Cihan ikilisi salón sahibinden rica edecekler, eger mümkün degilse, birdahaki 

toplantida cay ve kahveyi organize edilecektir.  

Fiyat etiketi: 

Döner 4 € 

Pommes 1,50 € 

Icecek → birdahaki toplantida karar verilecektir. 

 

3. Aidat konusunun hayata gecirilmesi: 
Ancak Tüzük elimizde olmasi halinde bu konuda kararlar verebiliriz. Bundan dolayi ertelenmistir.  
 

4. Banka hesabinin acilmasi: 
 
Ancak Tüzük elimizde olmasi halinde hesap acabiliriz. Ilgilenen kisiler daha önceki toplantida 
belirlenmistir: Dogan Günes, Demet Günes ve Kismet Günes. Bundan dolayi birdahaki toplantiya 
ertelenmistir.  
 

5. Dernegin Tüzügünün konuşulması 
Tüzük islem asamasinda oldugundan dolayi, bircok konuda kararlar tüzügün bitimine ertelenmistir. 

Internet sayfamizda www.        Bir Tüzük vardir, ancak paragraflar hayata gecirmek istedigimiz Dernek 

beklentilerine uymadigi icin, yenisi hazirlanmaktadir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Binali Günesin teklif gündemi: 

1. Cem evinin köyün neresinde olmali? 

2. Plan proje nasil olmali? 

3. Para toplama faliyetleri ne zaman baslamali? 

4. Baslangicda yapilan, bu yakin günlerde, almanya ici faaliyetler, nerelerde yapilmali? (Bu isler 

icin sponsorlugunu kimler yapacak, veya üstlenecek, isimlerinin belirlenmesi) 

5. Para Türkiyeye gönderimleri nasil olacak? Paranin kullanimi ile kisi veya kisilerin belirlenmesi. 

6. Yer belirlenmesi icin (burdan kisiye gidecek, kisi yeya kisilerin belirlenmesi), yer belirlemede 

ki rapirun köy ihtiyar heyeti ile noterden tasdiklendireilmesi.  

7. Baslangicda toplanmasi gerenken paranin miktari veya satlari nelerdir, belirlenmeli. 

8. Parayi verenlerin paralarindan yararlanildigi gibi, güclerini emeklerini vermek isteyenlerin 

güclerinden nasil yararlankilmali? 

9. Cem evinin yapimini  

a. Firmaya mi? 

b. Götürü yapanlarin mi? 

c. Yoksa köylünün yapmasinami verilmeli? 

10. Plan ve projenin mühendisle kontrolü nasil olmali? Örnegin: mühendisden istenenler: 

a. Projeyi cizecek 

b. Projeyle isi kontol edecek 

c. Demir, kalip gibi islerle ilgilenecek… 

11.  

a. Kullanilmasi gereken demir (ton) olarak kualinlaklari incelikleri dikkate alinarak 

hesaplanmasi. 

b. Kullanilmasi gereken, cimento, cakil, kumun, nerelernden satin alinmasi, veya 

tedarigi (devlet yani kaymakamin yapabilecegi yardimlari dikkate alinmasi gerekiyor. 

12. Yapilan bütün islerden basta yönetim ve köy ihtiyar heyeti sorumlu olup, yanlis ve dogrulari  

a. Yönetim, 

b. Köy ihtiyar heyeti, 

c. Yönetimin görevlendigi kisiler, sorumlu olmali ve sorumluluk tasimalilardir 

13. Sonucda paraya ihtiyac olacagindan, ikici para toplama sartlarinin belirlenmesi 

14. Koparatifin kurulusundaki amacinin belirlenmesi, ve Cem evinin yapimindaki, Fonksiyonlari 

nedir, neler olmali? 

15. Cemevi yerinin belirlenmesindeki kisilerin usta ve sakin kisiler, olmasi gerektiyini unutmamali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Binali Günesin teklif gündemi kararlari: 

1. Cem evinin köyün neresinde olmali? 

Üc yere karar verilmisdir  

a. Morgun yani (12 kisi) 

b. Köyün ortasinda (Binali Günes ilgilenecek, anlasma saglanirsa buraya yapilacak, 5 aya 

kadar sonuclanmali) 

c. Abdal Musanin üstü 

2. Plan proje nasil olmali? 

Birdahaki topantida tartisilmak üzere ertelendi. 

3. Para toplama faliyetleri ne zaman baslamali? 

Tüzük hazirlandikdan sonra hesap acilabilir, önceden mümkün olmadigi icin, diger toplantiya 

ertelenmisdir. 

4. Baslangicda yapilan, bu yakin günlerde, almanya ici faaliyetler, nerelerde yapilmali? (Bu isler 

icin sponsorlugunu kimler yapacak, veya üstlenecek, isimlerinin belirlenmesi) 

Birdahaki topantida tartisilmak üzere ertelendi. 

5. Para Türkiyeye gönderimleri nasil olacak? Paranin kullanimi ile kisi veya kisilerin belirlenmesi. 

Hesapla Dogan, Demet ve Kismet Günes ilgilenecek. Tüzük bekleniliyor 

6. Yer belirlenmesi icin (burdan kisiye gidecek, kisi yeya kisilerin belirlenmesi), yer belirlemede 

ki rapirun köy ihtiyar heyeti ile noterden tasdiklendireilmesi.  

Birdahaki topantida tartisilmak üzere ertelendi. 

7. Baslangicda toplanmasi gerenken paranin miktari veya satlari nelerdir, belirlenmeli. 

22.04.2018 alinan karar:  

Üyelik formları elimize ulaşır ulaşmaz, üyeliklere başlanılacak. Üyelik aidatı olarak, ya bir 

seferde 1000 €, yada 12 ay boyunca ayda 85 € olmak üzere üyelerimizden aidat alınacaktır. 

Ayda 85 € çok gelen üyelerimize kolaylık sağlanarak 12 ay yerine 18 ayda sunulabilir (bu 

durumda ayda 56 € ödenebilir). Bir sene sonra (12 ay) toplanan paraya göre aidat düşecek ve 

yeni aidatın miktarına o zamanki toplantılarda karar verilecektir. örneğin Fevzi ve Cengiz 

Aalen bölgesinde faaliyet gösterecekler. Ayreten kısa zamanda Berlinde bir toplantı 

yapılmasına, buna yönetimden isteyen kişilerin katılmasına karar verilmiştir. Toplantının 

zamanı en kısa sürede belirlenecektir. 

8. Parayi verenlerin paralarindan yararlanildigi gibi, güclerini emeklerini vermek isteyenlerin 

güclerinden nasil yararlankilmali? 

Köyde maddi yönden destek veremiyenler emeklerini sunabilir 

9. Cem evinin yapimini  

a. Firmaya mi? 

b. Götürü yapanlarin mi? 

c. Yoksa köylünün yapmasinami verilmeli? 

Birdahaki toplantilarda tartisilmak üzeri ertelenmisdir. 

10. Plan ve projenin mühendisle kontrolü nasil olmali? Örnegin: mühendisden istenenler: 

a. Projeyi cizecek 

b. Projeyle isi kontol edecek 

c. Demir, kalip gibi islerle ilgilenecek… 

Iyileriki toplantilarda tartisilmak üzeri ertelenmisdir. 

 

 

11.  

a. Kullanilmasi gereken demir (ton) olarak kualinlaklari incelikleri dikkate alinarak 

hesaplanmasi. 



b. Kullanilmasi gereken, cimento, cakil, kumun, nerelernden satin alinmasi, veya tedarigi 

(devlet yani kaymakamin yapabilecegi yardimlari dikkate alinmasi gerekiyor. 

Buna bizler karar veremeyiz  

12. Yapilan bütün islerden basta yönetim ve köy ihtiyar heyeti sorumlu olup, yanlis ve dogrulari  

a. Yönetim, 

b. Köy ihtiyar heyeti, 

c. Yönetimin görevlendigi kisiler, sorumlu olmali ve sorumluluk tasimalilardir 

Evet bu karara katiliyoruz. 

13. Sonucda paraya ihtiyac olacagindan, ikici para toplama sartlarinin belirlenmesi 

Aidata yapilacak, ileriki toplantilarda karar verilecek. 

14. Koparatifin kurulusundaki amacinin belirlenmesi, ve Cem evinin yapimindaki, Fonksiyonlari 

nedir, neler olmali? 

Ileriki toplantilarda konusulup tartisilacak. 

15. Cemevi yerinin belirlenmesindeki kisilerin usta ve sakin kisiler, olmasi gerektiyini unutmamali. 

Binali Günes bu isle görevlendirilmisdir. 

 

 

 

 

 

 


