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Saygıdeğer Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği Üyeleri,

Çocuk ve gençlik edebiyatına katkıları unutulmayacak, Vatan Gazetesi Kitap 
Ekinin Yayın Yönetmeni, gazeteci, yazar sevgili Buket Aşçı'yı 29.12.2017 günü 
sonsuzluğa uğurladık, hepimizin başı sağ olsun.
 
IBBY üyesi ülkelerin tüm üyelerimize yeni yıl için iyi dilekleri oldu. Hepimiz 
adına bu yıl Türkiye’nin yeni yıl kartını yönetim kurulu üyemiz Sedat 
Girgin çizdi; sizlerle ve IBBY üyesi ülkelerin yönetim kurulları ile paylaşarak iyi 
dileklerimizi ilettik.
 
Birinci Dünya Savaşı kahramanlarından Faik Tonguç’un 1964’te tüm kitaplarını 
bağışlayarak kurduğu, Türkiye’deki ilk çocuk kütüphanelerinden biri 
olan, Çorum’daki Faik Tonguç Çocuk Kütüphanesi’nin yıkılarak yerine çok katlı 
apartmanlar yapılması kararını ÇGYD olarak kınıyor, en kısa zamanda yapılan 
bu yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz. Bu talebimizi basınla ve ilgili 
makamlarla da paylaştık. Değerli üyemiz Fatih Erdoğan’ın bu konu ile 
ilgili change.org sitesinde başlattığı imza kampanyasına destek vermek için 
link: http://chn.ge/2EgiqVL
 
Diyanet'in 9 yaşındaki kız çocuklarının evlenebileceği, hatta gebe kalabileceği 
açıklaması çocuk istismarıdır, çocuk haklarının ihlalidir. Biz çocuk ve gençlik 
yayıncıları, yazarları, çizerleri, kütüphanecileri olarak çocukların çocukluklarının
çalınmadığı, özgürce okuyabildiği, oynayabildiği, eğitim alabildiği bir dünyayı 
kurmak için buradayız. Diyanet’in, anayasamız başta olmak üzere Medeni 
Kanunumuza, imzaladığımız uluslararası anlaşmalara açıkça aykırılık içeren bu 
açıklamasını kınıyor, yapılan yanlıştan derhal dönülmesini talep ediyoruz. Bu 
basın açıklamamızı tüm medya birimlerine, sivil toplum kuruluşlarına ilettiğimiz
gibi, üyelerimize de ileterek, kamuoyunda paylaşmalarını bekliyoruz. 
 
IBBY 2018 Kongresi için hakemli bir dergi olan, üç ayda bir 
yayımlanan Bookbird Dergisi’nin özel bir sayı hazırlayacağını 24 Temmuz tarihli
iletimizde ilgili mektubu sizinle paylaşarak duyurmuş, sonraki bültenlerde 
yeniden hatırlatmıştık. Çocuk edebiyatı alanında önemli bir dergi olan 
Bookbird'ün bu özel sayısını, ülkemiz çocuk edebiyatını tanıtmak için etkili bir 
şekilde kullanabiliriz. Ayrıntılı bilgi için adresi bir kez daha veriyor, başvurunun 
son hatırlatmasını yapıyoruz: http://www.ibby.org/bookbird/submissions/?L=0
 
Atina’da gerçekleştirilecek 36.IBBY Kongresi için duyurularımız olmuştu. Bu 
adresten ayrıntıları yeniden gözden 
geçirebilirsiniz: www.ibbycongressathens2018.com
 
Amerikan Kütüphane Derneği'nin 2017 Yıllık Konferansı'nda, ALA Konseyi 
kütüphanelerin toplumu beslemek, ayrımcılığı önlemek açısından sorumlu 
mekanlar olduğunu kabul etti.  Bu amaçla, kütüphaneler için materyal ve 
programlama geliştirmek, sağlamak ve yaymak için görevlendirildi.  Komite, 
sorumlu alanlarla ilgili hangi materyallerin, programlamanın ve diğer 
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kaynakların kütüphaneler için en faydalı olacağını belirlemek için bir anket 
geliştirdi. Bu kaynakları geliştirmek için IBBY üyesi olan Türkiye’den de görüş 
ve yönlendirme bekliyorlar. Ankete katılmak isteyen 
üyelerimiz https://www.surveymonkey.com/r/responsiblespace adresinden 
yanıtlarını verebilirler.  Ankete son katılım tarihi: 12 Ocak Cuma günü. 
Herhangi bir sorunuz olursa diversities@ala.orgadresine yazabilirsiniz. 
 
Üyelerimize duyurusunu yapıp şartnamesini ilettiğimiz KYÖV Çocuk Edebiyatı 
Ödülleri sahiplerini buldu.  “Çocukların bilincini kirletmeyen, estetik algılarını 
geliştiren, edebiyattan zevk almalarını sağlayan Türkçe eserlerin ortaya 
çıkarılması ve çocuk edebiyatına dikkat çekilmesini amaçlayan” 
yarışmada Mavisel Yener, Çiğdem Sezer, Mustafa Hakkı Kurt’un eserleri ödüle 
değer bulundu. Yazarlarımızı kutlarız. 
 
Bu ay aramıza katılan yeni üyemiz yazar Yurdagül Şahin’e hoş geldiniz 
diyoruz. 
 
06-14 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Çukurova 11. Kitap 
Fuarı’nda okurlarla buluşacak tüm yazar, ressam, kütüphaneci ve yayıncı 
üyelerimize başarılar, verimli fuarlar dileriz.
 
Yahoo grup adresimiz yalnızca üyelerimize duyuruların iletildiği kurumsal bir 
adrestir. Yönetim Kurulu ile iletişim için cgydinfo@gmail.com adresini 
kullanabilirsiniz.. Derneğin Facebook, instagram, twitter adresleri iletişime 
açıktır, yeni üyelerimizin bilginize sunarız. 
 
Sağlıklı, üretken bir ay geçirmenizi dileriz.
Saygılarımızla,
Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği Yönetim Kurulu
cgydinfo@gmail.com
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