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Saygıdeğer Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği Üyeleri,
 
Hepinizin sağlıklı, üretken bir yaz geçirdiğini umarak, sonbaharın ilk bültenini bilginize 
sunuyoruz. 
 
26 Ağustos’ta değerli yazarımız Muzaffer İzgü’yü, 1 Eylül’de değerli yazarımız Emin Özdemir’i 
yitirdik. Yönetim kurulu üyelerimiz hepimizi temsilen onları uğurladı. 
Yaşamını çocuklar için yazmaya adayan, gülümseyen/ gülümseten usta Muzaffer İzgü’ye Çocuk
ve Gençlik Yayınları Derneği’nin Onur Ödülü, 23 Ağustos’ta ÇGYD adına yönetim kurulu üyeleri 
yazar Mavisel Yener ile kütüphaneci Aydın İleri tarafından İzgü’ye takdim edilmişti. Bu yıl 
birincisi verilen ÇGYD Onur Yazarı Ödülü, her yıl çocuk ve gençlik yazınına emek veren bir 
ustaya sunulacak. 
 
Dernek merkezinin yeni adrese taşınmasını gerçekleştirdik. Aşağıda yeni adresimizi 
bulabileceksiniz. Taşınma sırasında emeği geçen herkese teşekkürü borç biliyoruz.
Geçtiğimiz ay aramıza yazar Ayşegül Dede katıldı, hoş geldiniz diyoruz.
IBBY 2018 Kongresi için Bookbird Dergisinin özel bir sayı hazırlayacağını 24 Temmuz tarihli 
iletimizde ilgili mektubu sizinle paylaşarak duyurduk.  
 
IBBY'nin Lampedusa'da Akdeniz Çocuk Kütüphanesinin açılışıyla ilgili haberi de ilettik.  
Polonya'da Oswiecim'deki "Cocuk Edebiyati Merkezi" adli çocuk kütüphanesine kitap gönderimi 
için adres bilgileri aktarmıştık. Kitap gönderen üyelerimize yürekten teşekkür ederiz. 
Hakkari İl Halk Kütüphanesi müdürü Sayın Yüksel Polat ile ÇGYD Yönetim Kurulu olarak 
iletişime geçip nasıl destek olabileceğimizi sorduk. Yalnızca çocuk ve gençlik kitapları değil 
yetişkin kitaplarına da büyük gereksinimleri olduğunu öğrendik. Yayınevlerimiz, ressamlarımız, 
yazarlarımız Hakkari İl Halk Kütüphanesi'nde sürdürülen bu kitap seferberliğine destek oldular, 
çok teşekkür ederiz. Kitap göndermek isteyen üyelerimiz olursa cgydinfo@gmail.com iletişim 
adresimize yazabilirler. 
 
www.cgyd.org adresimizin alan adı yenileme tarihi geldiği için gerekli ödemeler yapılarak alan 
adı onaylaması yapıldı. Web sitemiz güncellendi, güncel duyurulara yer verilerek aktif bilgi 
akışına olanak sağlandı. 
 
2 ve 3 Eylül’de İsviçre’de gerçekleşen IBBY Merkez yönetim kurulu toplantısında sunulmak 
üzere, IBBY Türkiye temsilcisi kurum olarak, çalışma özetimiz hazırlanıp, IBBY Merkez Yönetim 
kurulu üyesi yazar sayın Serpil Ural’a teslim edildi. Ural, toplantının özet raporunu yönetim 
kurulumuza bildirdi. Bir sonraki IBBY yönetim kurulu toplantısı 24-25 Mart 2018’de Bolonya’da 
gerçekleşecek. IBBY temsilcisi üyelerin ödediği aidatın 2017 için son taksit tutarı olan 3800 
TL’yi 30 Ekim’de ödeyeceğiz. 
 
Frankfurt Kitap Fuarına katılan yazar, çizer, kütüphaneci, yayıncı üyelerimize kolaylıklar, 
üretken günler diliyoruz. ÇGYD Yönetim kurulu başkanı Zeynep Sevde Paksu Frankfurt’ta 
derneğimiz adına  IBBY temsilcileri ile bir toplantı yapacak.  
 
3-12 Kasım 2017’de gerçekleşecek İstanbul Kitap Fuarı’ndaki ÇGYD standına üyelerimizi 
bekliyoruz. Gelirken imzalı birkaç kitabınızı da getirirseniz çok mutlu oluruz. Hem imzalı 
kitaplarınız aracılığı ile derneğimize bağış desteğinde bulunmuş olursunuz, hem de 
dayanışmanın güzelliğini birlikte yaşarız.  
 
Üyelerimizin aidat borçları hesaplanarak, özel ileti adreslerine gönderildi. Aidatlar konusunda 
duyarlı davranan tüm üyelerimize teşekkür ederiz. Aidat yatırmak isteyen üyelerimiz 
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Saygılarımızla,
Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği Yönetim Kurulu
cgydinfo@gmail.com
ÇGYD Adres: Beylerbeyi mh. Beylerbeyi Küplüce Yolu sok. No:38 D.7 Üsküdar-� stanbul
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