
Merhaba,
Yönetim Kurulumuz 
2023 ALMA ödülü adaylığı 
için önceki yılın adayları 
Uğur Altun ve Aslı Der’i yeniden 
aday gösterme kararı almıştır. 
Sevgili Uğur ve Aslı’ya başarılar dileriz.

Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yönetim kurulumuz ikinci dönem görev 
süresini pandemi ve ekonomik krizler eşliğinde 
tamamlamış bulunuyor. Tüzüğümüz gereği 
bu Mayıs ayı içinde olağan genel kurul 
toplantımızı yapmamız gerekiyor. Bildiğiniz 
gibi genel kurul toplantılarında hem derneğin 
faaliyetleri hakkında genel görüşme yapılır 
hem de bir sonraki dönem boyunca derneği 
yönetecek olan yeni yönetim kurulu belirlenir. 
Alanımızın en köklü sivil toplum girişimi olan 
Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği’mizin 
tarihi resmi olarak 28 yıl, ilk girişimlerden 
başlatırsak 42 yılı geçmiş bulunuyor. Bu 
geçmişimizi her zaman birlikte durmayı 
başararak sağladık. Bu genel kurulumuzda 
da bir arada olmak ve hep birlikte neler 
yapabileceğimizi konuşmak, hele ki çocuk 
edebiyatımızın son yıllarda yaşadığı heyecanlı 
ve hızlı gelişim sürecini dikkate alırsak, 
ayrıca önem kazanmaktadır. 

15 Mayıs 2022 tarihinde saat 14:00’te 
Acıbadem Akasya Göl Etabı, A5C Blok D 1  
Kadıköy adresinde (Aytül’ün evi, kendisine 
teşekkür ederiz) buluşmayı diliyoruz. 
Bildiğiniz gibi, yönetimde görevli olduğumuz 
dönemde tüm kayıtların yanı sıra üye 
kayıtlarımız da gözden geçirilmiş, vefatların, 
ayrılmaların getirdiği değişiklikler işlenmiş, 
ayrıca çeşitli nedenlerle pasif kalmayı 
seçmiş üyelerimizin de kazanılmasıyla 
kayıtlarımız güncellenmiştir. Bu arada 
yeni üyelerimiz derneğimize katılmıştır. 
Genel kurul öncesinde genel kurula 
katılımınız için bu bültendeki 
duyurumuzun yanı sıra kişisel 
olarak da bir davet 
alacaksınız. Bekliyoruz.
---Yönetim Kurulu

19 Nisan 2022
Bülten No: 29 

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

OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI
Derneğimizin 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı 8.05.2022 tarihinde 
saat 14:00’de dernek merkezinde yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk 

sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 
15 Mayıs 2022 tarihinde Acıbadem Akasya Göl Etabı, A5C Blok Daire 1* 

adresinde saat 14:00’te yapılacaktır.
Üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM:
1. Açılış ve yoklama

2. Divan teşkili
3. Yönetim ve Denetim Kurulları’nın faaliyet ve hesap raporlarının 

okunması
4. Görüşme

5. Yönetim Kurulu’nun aklanması
6. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması

7. Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
8. Dilekler ve kapanış.

*Akasya AVM arkası
(15 Mayıs tarihinden bir gün önce Whatsapp grubundan konum atılacak.)

2023 ALMA ADAYLARIMIZ

1975’te İstanbul’da doğan Aslı Der, Galatasa-
ray Lisesi’nden mezun olduktan sonra Boğazi-
çi Üniversitesi Felsefe Bölümü’ndeki eğitimini 
tamamladı. İngilizce ve Fransızca’dan çeviriler 
yaptı, firmalar için yayınlar hazırladı.

Uğur Altun 1987’de Rize’de doğdu. Bilkent 
Üni. Grafik Tasarım Bölümü’nden 2012’de 
mezun oldu. 2013’te Morteza Zahedi etkinliği 
için tasarladığı poster Tayvan GrafikTasarım 
Bienalinde finalist olarak sergilendi.

HER İKİ SANATÇIMIZ İÇİN AYRINTILI BİLGİYE 26 NUMARALI BÜLTENİMİZDEN ERİŞEBİLİRSİNİZ:
http://cgyd.org/wp-content/uploads/2021/03/cgydbülten26.pdf


