
Merhaba,
Derneğimizin 19. Genel Kurul toplantısı 25 
Mayıs 2019 tarihinde toplandı ve yeni olağan 
dönem yönetim ve denetim kurulları oybir-
liği ile seçilerek belirlendi. Uzun bir süredir 
ilk kez çoğunluk sağlama kaygısı olmaksızın 
toplanan genel kurulda geleceğe yönelik ilham 
verici birçok proje ve fikir dile getirildi.
Katılan ve mazeretleri nedeniyle katılamasa 
da her zaman bizimle birlikte olduğunu bil-
diren tüm üyelerimizi sevgiyle kucaklar, ayrı 
ayrı teşekkür ederiz. Göreve aynen devam 
etmemiz yönünde destek (ve talimatlarınızı) 
alan yönetim kurulumuz elbirliğiyle ürettiği-
miz ve üreteceğimiz projeleri gündeme getir-
mek, derneğimizi çocuklar için yazan/çizen-
lerin güçlü ve saygın örgütü olarak var etmeyi 
sürdürmek üzere elinden geleni -her zaman 
paylaşarak- var gücüyle çalışacak. 
Yönetim Kurulu

25 Mayıs 2019
19. Genel Kurul Sonuçları:

Katılan üyelerimiz: Sibel Demirtaş, Alper 
Akal, Ayda Ataman, Ayla Çınaroğlu, Aytül 

Akal, Çiğdem Gündeş, Demet Elkatip, Doğan 
Gündüz, Esra Alkan, Esra İlter Demirbilek, 
Füsun Çetinel, Füsun İyicil, Handan Derya, 
Fatih Erdoğan, Erol Büyükmeriç, Mustafa 

Delioğlu, Sona Bilgin, Gülşah Koryürek, Ümit 
Kireççi

SEÇİLEN KURULLAR
Yönetim Kurulu asil üyeleri:

Fatih Erdoğan, Aytül Akal, Doğan Gündüz, 
Füsun Çetinel, Esra Alkan

Yönetim Kurulu yedek üyeler:
Esra İlter Demirbilek, Çiğdem Gündeş, Sona 
Polat Bilgin, Füsun İyicil, Erol Büyükmeriç

Denetim Kurulu asil üyeleri:
Handan Derya, Ümit Kireççi, 

Mustafa Delioğlu Arın

Denetim Kurulu yedek üyeleri:
Senem Kaleli, Demet Elkatip

Sibel Demirtaş

27 Mayıs 2019
Bülten No: 17 

Yönetim Kurulu: 
Fatih Erdoğan, Aytül Akal, Füsun Çetinel, Doğan Gündüz, Esra Alkan

Başkan Fatih Erdoğan'ın açılış konuşması:

Sevgili arkadaşlar,
Bundan tam 40 yıl önce 1980 yılında tohumları atıl-
mış, çeşitli örgütlenme çabaları sonunda 1994 yılın-
da, yani 25 yıl önce resmen kurulmuş olan derneği-
mizin 19. Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz.
Ortak amaçları çocuklar için kitap yazıp çizmek olan 
bir takım naif, saf, dürüst, namuslu, çalışkan, emek-
tar, sevgi dolu insanın ülkede yaşanan bunca çalkan-
tının içinde hâlâ daha bitmeyen bir inatla bir araya 
gelmeyi başarması gösteriyor ki bu bir takım insanlar 
aynı zamanda inatçı, direngen, kararlı ve tuttuğu yo-
lun doğruluğundan emin olan insanlar.

İşte bu insanlara çok şey borçluyuz...
Bunca yılın emeği savrulup gitmesin diye geçen yıl 
bu zamanlarda derneği teslim alan biz geçici yöne-
tim kurulu üyeleri de,  tıpkı bizim gibi, derneğin 
zayıf düştüğü çeşitli zamanlarda yok olmasına razı 
gelmeyip görev üstlenen önceki yönetim kurulları da 
aynı şekilde bu bir takım naif, saf, dürüst, namuslu, 
çalışkan, emektar, sevgi dolu insana teşekkür borçlu.
Derneğin ilk kurulduğu günden bu yana dünyada 
çok şey değişti. Sadece bizim alanımıza giren bir iki 
şeyi saysak bile yeter: Üç beş yayınevi üç beş çocuk 
yazarının üç beş çizere resimlettiği üç beş kitabı ya-
yımlayıp çocuğuna kitap okuyan üç beş anne babaya 
üç beş kitapçı üzerinden yılda üç beş tane satıyordu. 
Bilgi çağına geçişimizi, interneti, tableti vb sayma-
ya bile gerek yok. Ama dünya o günkü dünya değil. 
Derneği kurarken çocuk edebiyatıyla/kitaplarıyla 
ilgilenen herkesi, yazar-çizer-editör-kütüphane-
ci-öğretmen-anne-baba-akademisyen-yayımcı-ba-
loncu-pastacı-limoncu-manav-kabzımal... demeden 
kabul etmiş hatta kendimiz davet etmiştik. Çünkü 
kimsemiz yoktu. 
Şimdi koşullar bambaşka. Kitabın çocuğa ulaştırıldığı 
kanallar, alanla ilgili sivil örgütlenmeler, her şey buna 
göre şekillenmek zorunda. Yayımcıların, illustratör-
lerin, editörlerin, çevirmenlerin hepsinin ayrı ayrı 
örgütlendiği veya örgütlenmesi gerektiği bir dünya-
da biz çocuklar için kitap üretenlerin sadece “yazar 
veya çizer olarak” kitap üreten kişilerden oluşan bir 
kompozisyonu hedeflemesi de üye kabullerinde özen 
gösterdiğimiz bir konu çünkü yazar ve çizerlerimizi 

ortak çıkarları doğrultusunda hem ülke içindeki var 
oluş ve üretim sorunlarına ilişkin hem de dünyaya 
açılabilmeleri yönünde bağlantılar kurmalarında 
destek olabilmek konusunda daha odaklanmış bir 
hizmet verebilmemiz de ancak böyle mümkün.
Bizlere verdiğiniz destekle geçici yönetim kurulu 
olarak hem üyelerimizle dernek arasındaki ilişkilerin 
canlandırılması ve derneğimizin sahiplenilme katsa-
yısını yükseltmeyi hedefledik. Bu konuda arkadaşı-
mız Aytül’e huzurlarınızda teşekkür ederim. Bazen 
dizginlenmesi güç enerjisiyle olağanüstü bir iletişim 
trafiğini yönetti ve derneğimizin silik soluk görüntü-
sünü yeniden parıldar hale getirdi. Ancak, bir başka 
olağanüstü emek ve titizlik var olmasaydı bu çaba-
ların bile kalıcı olması söz konusu olamazdı. Bu ko-
nuda hepimizin yatıp kalkıp iyi ki aramıza katılmış 
diye dualar ettiği bir kahramanımıza, Doğan’a büyük 
teşekkür borçluyuz. Bütün üye kayıt ve aidat bağış 
bilgilerini yıl yıl ay ay gün gün didikledi ve derneğin 
bir işletme olarak yapısının sağlamlaşabilmesini sağ-
layacak şekilde kayıtların tamamını yeni arkadaşlara 
devredebilecek hale getirdi. Biz kalan üç arkadaş da 
elimizden geleni yaparak uyumlu bir yönetim kurulu 
olmayı başardık.
Bizden önceki yönetici arkadaşlarımızın başlattığı 
süreci ilerleterek bir süredir denizdeki debelenen ka-
zazede görüntüsündeki derneğimizi sahile çıkardık 
ve dönemimizin sona erdiği bugün için artık karşı-
mızda iki seçenek var olduğunu gördük:
1. Sahilde kendine gelmeye çalışan derneğimizi yeni 
bir ekibe devretmek. (Bu konuda aramızdan çıkacak 
bir ekibe yerimizi vermeye hepimiz hazırız.)
2. Sahilde kendine gelmeye çalışan derneğimizi yeni-
den dalgalara kaptırmamak için yerinden kalkmasını 
ve güvenli bir şekilde kendi kendine yürüyebilmesini 
sağlamak üzere bir dönem daha aynı ekiple çalışmak.
Arkadaşlarımla durumu değerlendirdik. Olağanüstü 
bir genel kurul sonucunda geçici bir yönetim kurulu 
olarak gelmiştik ve hiçbirimizin kendi kişisel hedef-
leri bakımından dernek yönetiminde kalmak gibi bir 
hevesleri yoktu. Buna rağmen ikinci seçeneği seç-
meye ve bir dönem daha derneğin yönetimine talip 
olmaya karar verdik. Sevgilerimizle.

Foto: Yönetim Kurulu üyeleri. Tüyap 2018 Fuarı'ndan...

Yeni 
yönetim 
kurulumuz...


