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Hayatımızdan bir on iki ay daha
eksilirken 2020'nin tüm dünya ve özellikle
de ülkemiz için daha umut verici günler
getirmesini dileriz.
Yönetim Kurulu
IBBY AİDAT TUTARINI İNDİRDİK
IBBY üyeliğimizin aidat tutarı bildiğiniz gibi
İsviçre Frangı üzerinden yapılmaktaydı ve
ülkelerin milli gelir vb durumuna göre farklı
farklı belirlenen bu tutar Türkiye için 3000 İsviçre Frangıydı. (Bugünkü kur ile = 18178TL)
IBBY yönetim kuruluna TL'nin değerinin son
yıllardaki seyrini paylaştığımız bir müzakere sürecinin sonunda bu tutarın 1500 İsviçre
Frangı olarak yeniden belirlenmesini sağladık.
TÜYAP 2019 ETKİNLİKLERİMİZ...
1. Panel: “Çocuk Kitabı Ne İşe Yarar?”
Anne baba ve öğretmenlere yönelik bir paneldi
ve "çocuk kitabı bilincinin gelişmesine katkıda
bulunmak" amacıyla yazar, çizer, kütüphaneci
ve öğretmenden oluşan bir konuşmacı grubu
Doğan Gündüz'ün moderatörlüğünde verimli
bir sohbet gerçekleştirdiler.

yarınına nasıl baktıklarını görmek epey ufuk
açıcı ve bizleri de yeniden düşünmeye yönelten
yararlı bir deneyim oldu hepimiz için. Paneli
Füsun Çetinel yönetti.
İKİ SERGİ BİR KOKTEYL

İlk Kitabım Sergisi
Çocuklar için yazıp çizen sanatçılarımızın yayımlanmış ilk kitap kapakları sergisi
Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği olarak “İlk Kitabım” sergimizle, çocuk edebiyatı
alanında eserler veren derneğimiz üyesi sanatçılarımızın ilk kitaplarını bir araya
toplamayı hedefledik. Her sanatçının yayımlanmış (adının basılı olduğu) ilk çocuk
kitabının kapak görsellerinin yer aldığı sergimizde çocuklar için kitap yazan/yapan
yazarlarımız ve çizerlerimizin tek tek kat ettikleri yolun ilk adımı, hepsinin ilk hevesle
başlayıp zaman içinde olgunlaştırdıkları bir yazma çizme, çocuklar için kitap üretme
serüveni var.

Standımızda derneğimizin kuruluşunun 25.
Yılı Kokteyli düzenlendi. Kokteyl sırasında
çocuk edebiyatının öncülerinden Sn. Gülten
Dayıoğlu kendisi için hazırladığımız şükran
plaketini kabul ederek bizleri onurlandırdı.
Standımızın duvarlarında ALMA adaylarımıİlk Kitabım Sergisi
zın ve Onur Listesi adaylarımızın kitaplarının
Çocuk edebiyatına gönül vermiş birbirinden değerli sanatçıla--rımız, son otuz-kırk
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ilk kitap kapakları
yılda gösterdiği
büyük birsergisi
atılımla hem ülke içinde kültürel alana benzersiz bir katkı
görüntülerini sergiledik.
sağladı sergimizle,
hem de özgün
ve nitelikli
Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği olarak “İlk Kitabım”
çocuk
edebiyatıörneklerle dünyaya açılmayı başararak önemli
1963 yılından günümüze çocuk kitaplarının örneklerini içeren bu sergi aynı zamanda
çocuk kitaplarının tarihsel dönüşümünü de yansıtıyor. Üzerinde yazarının veya
çizerinin ismine yer verilmeyen çocuk kitaplarından bugün kitaba emeği geçen
herkesin isminin yazıldığı günlere ulaştık. Çocuk kitaplarının önemsenmediği, değersiz
görüldüğü, yayınevlerinin çocuk kitabı basmaktan uzak durduğu, hatta sanatçının
kendi kitabını kendi bastırmak zorunda kaldığı günlerden yayınevlerinin, kitapçıların
çocuk kitapları için ayrı birer bölüm oluşturduğu günlere geldik. Yazarlar, çizerler
eserlerini bastırabilmek için başvurdukları yayınevlerinin kapısından eli boş dönerken
bugün dosyaları okunuyor, tartışılıyor, her başvuru titizlikle inceleniyor, basım için
yıllık planlara dahil ediliyor. Basılan kitapların kalitesi çocuk kitapları alanında ileri
ülkelerinkiyle boy ölçüşür nitelikte. Her yıl sayısız Türkçe çocuk kitabı diğer dillere
çevriliyor.
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Çocuk edebiyatına gönül vermiş birbirinden değerli sanatçıla--rımız, son otuz-kırk
yılda gösterdiği büyük bir atılımla hem ülke içinde kültürel alana benzersiz bir katkı
sağladı hem de özgün ve nitelikli örneklerle dünyaya açılmayı başararak önemli

