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Heilbronn, 12.02.2019   

Toplantı Raporu Mannheim 02.02.2019  

Gündem Maddeleri: 

1. Salon konusu 
2. Yiyecek ve içecek konusu  
3. Bilet dağıtımının ayarlanması 
4. Sponsorlar konusu 
5. Sunucu konusu 
6. Temenni ve dilekler 

 

 

1. Salon konusu:   
Dayanışma Gecesi tarihi, 19.04. deki müzik yasağından dolayı, 13.04. e alınmıştır. Salon 800 – 1000 

kişilik ve 13.04.2019 Turnhalle için sözlü anlaşma yapılmış. Yazılı anlaşmanın bir an yapılması için 

Ibrahim ve Cihanın temaslarda bulunmasını rica ediyoruz. Anlaşmaya, dahil ve dahil olmayan her 

şeyin alınması, daha sonra sorun çıkmaması açısından zorunludur. Örneğin: İçindekiler: Salonda masa 

ve sandalyelerin salon sahibi tarafından hazırlanması ve sonraki temizleme işlemi de salon sahibine 

ait olması durumu gibi.  

Salona baktığımızda, masa örtüsünü önceden kendilerine verilmesi halinde, bunu üstlenebileceklerini 

belirttiler. Masa örtüsünün önceden iletilmesine özen gösterelim.  

Açık büfe, içecek ve bilet satış masalarının kuruluş şekline birdahaki toplantıda karar verilmeli. 

Verdiğimiz karar doğrultusunda masalar dizilecektir.  

Dekoru biz üstlenmeliyiz.  

Sanatçı: Arkadaşların görüşmelerinin sonuçlarını en kısa zamanda bize bildirmelerini rica ediyoruz. 

Şimdiden teşekkürler. 

 
 

2. Yiyecek ve içecek konusu: 
Yemek: 
Yemek konusunda döner ve Catering firmasından ısmarlanacak açık büfe arasında karar kılınması için, 
oylamaya sunulmuştur. Açık büfe yapılması, çoğunluk oyları ile karara bağlanmıştır. Catering firması 
ile anlaşmayı Bülent Güneş üstlenmiştir.  
  
Yemeğin porsiyonu 4 € ya gelmektedir. Yemekte 2 çeşit et ve 3 çeşit garnitür olacaktır. 400 Porsiyon 
ısmarlanmasına karar verilmiştir. Çeşit bakımından Bülent Güneşe serbest karar hakkı verilmiştir.  
 Yemeğin, tabak başı 6,50 € dan satılmasına karar verilmiştir. 
 
Yiyecek ve içecekler, fişlerle olacak. Cengiz Güneş, fişlerin alımını üstlendi. Üç çeşit fiş olacak. Biri 

yemek, biri su ve biride diğer içecekler için.  

Pasta, çörek ve börek gibi çeşitleri kendimiz üstlendik. Birdahaki toplantıda kimin ne yapacağı 
konusunda karar verilip, liste yapılacak. 
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Içecekler: 
Cem evi için dayanışma gecesi olmasından dolayı, alkollü içki verilmeyecektir.  
Alınan içecek önerilerinden, Ibrahim ve Cihanın aldığı fiyatların daha uygun olması ve yakında olması 
sebebi ile onlarda karar kılınmıştır.  
 
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 hatırlatmak isterim. 
 
Çay ve kahve: 
Medihan, büyük çay ve 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.    
 

 
3. Bilet dağıtımının ayarlanması:  

Bilet: 2500 tane bastırıldı (sayımda 2564 tane olduğu belirlendi) 

Flyer ve Poster: 30 - 40 tane. Üstüne Sponsorlar yazılacagindan dolayı henüz bastırılmadı. 

Sponsorların belirlenmesinden sonra, hemen bastırılacak)  

Girişte de bilet satımı olacak ve girerken biletler kesilecek (yarısı bizde, yarısı şahıslarda kalacak)   

Bilet dagilimi: 

Cengiz: 100 tane + 100 tane Aalen icin 

Bülent: 200 tane 

Sinan: 300 tane 

Dogan ve Safak ve Muhammet: 200 tane 

Ibrahim ve Cihan: 1664 tane 
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4. Sponsor konusu: 
Yanı sıra sponsorların belirlenmesi (herkes işbirliği yapıp, sponsor arayışına çıksın lütfen). Bulunan 

sponsorların kim oldukları ve ne kadar miktar verdikleri gurupta paylaşılsın lüften. Dernek 

kurulduktan sonra sponsorlara damgalı bağış makbuzu verilecek. Ibrahimin verdiği boş dokümanı, 

başlangıç için, bağış belgesi olarak (Spendenbescheinigung) kullanabiliriz. 

Gecede yüksek meblâğ veren Sponsorların adı anons edilecek. 

 

5. Sunucu konusu: 
Diger toplantida konusulmasina karar verilmiştir.  
 

6. Temenni ve dilekler 
(02.12.2018 toplantısından alıntıdır ama henüz uygulanmadığı için, geçerliliğini korumaktadır)  
Internet sayfası: verilen kararların, yazılan raporların, resim gibi v.s. konuların, internet sayfamıza eş 
zamanda yüklenilmesine karar verilmiştir. Website ile ilgilenmeleri için Melisa Atik ve Dilek Güneş’e 
devredilme durumu konuşuldu, fakat Website’yi oluşturan Ozan Güneş kardeşimiz, sayfasıyla devam 
ilgilenmek istediğinden bu karardan vaz geçildi. Ozan’ın, bundan sonrada Website www.asagi-kartalli-
cemevi.com sayfamızı her bakımdan güncellendirmesini rica ediyor, şimdiden emeklerine teşekkür 
ediyoruz. Melisa Atik ve Dilek kardeşimiz, hem gecemiz icin reklam yapmak, hem de tanıtmak 
amacıyla Instagram hesabı açtılar. Instagram hesabı olan herkesin bu sayfayı onaylamalarini rica 
ediyoruz, başkalarına da tavsiye etmelerini. Birlikten kuvvet doğar. Sayfanın adressi: asagikartallilar24 
 
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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