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Saygıdeğer Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği Üyeleri,
26 Ağustos’ta yitirdiğimiz, onur yazarımız sevgili Muzaffer İzgü’yü, 1 Eylül’de 
aramızdan ayrılan kıymetli yazarımız Emin Özdemir’i, 16 Ekim’de 
vedalaştığımız değerli üyemiz Prof. Dr. Nazan Erkmen’i 3-12 Kasım 2017’de 
gerçekleşen 36.İstanbul Kitap Fuarı’nda, ÇGYD’nin standında hazırladığımız 
bölümde andık. Kitap Fuarı’ndaki standımız üyelerimizin buluşma noktası haline
geldi, destek veren, dayanışmanın güzelliğini hep birlikte yaşadığımız, 
standımızda görev alan çocuk gelişimi öğretmeni Nursaç Yıldız’a yardımcı olan, 
posterlerin hazırlanmasında emeği geçen üyelerimize teşekkür ederiz. 
 
Aşağıda adresleri bulunan sosyal medya hesaplarımızdan, fuar boyunca 
haberler verildi. Bu hesaplar ile web sitemiz aktif ve günceldir, takip 
edebilirsiniz.
 
Bu ay aramıza katılan yeni üyelerimiz Nesime Açılmış, Toprak Işık, Esra Alkan, 
Nilay Dalyan’a hoş geldiniz diyoruz. Önceki dönemlerde istifa etmiş iki değerli 
üyemiz Prof. Dr. Hasan Erkek ile Aytül Akal yeniden aramıza katıldılar, onlara 
da hoş geldiniz diyoruz. 
 
 
Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı (KYÖV) Çocuk Edebiyatı Ödülleri ile ilgili 
şartnameyi üyelerimize ilettik. Katılan yazarlarımıza başarılar diliyor, güzel 
haberlerini dernek bültenimiz aracılığı ile duyurmayı bekliyoruz.
 
Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı Çocuk Romanı Yarışması ’nın 
son katılım tarihinin 31. Aralık.2017 olduğunu hatırlatırız. Ayrıntılı bilgi için 
Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı sayfasına bakabilirsiniz.
 
Çocuk kitaplarının psikologlar tarafından desteklenmesi amacıyla açılan imza 
kampanyasına Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği olarak tepki verdik, bu 
konuda hazırladığımız iki basın bültenini üyelerimizle, basınla ve diğer sivil 
toplum kuruluşlarıyla paylaştık. Basın bültenimizin hazırlanması ve 
duyurulmasına katkı veren üyelerimize çok teşekkür ederiz. Basın Yayın Birliği 
Başkanı, aynı zamanda üyemiz olan Sayın Melike Günyüz’ün konu ile ilgili 
hazırladığı, Milli Eğitim Bakanı, Talim Terbiye Kurulu Başkanı ile MEB 
Müsteşarına sunduğu dosyada ÇGYD Bülteni de yer aldı. Görüşme sonucunda 
“denetim” konusunun bakanlığın gündeminde olmadığı bilgisini alarak içimize 
su serpen Melike Günyüz’e emekleri için teşekkür ederiz. 
 
IBBY 2018 Kongresi için hakemli bir dergi olan, üç ayda bir 
yayımlanan Bookbird Dergisinin 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 kullanabilmek adına ayrıntılı bilgi için 
adres: http://www.ibby.org/bookbird/submissions/?L=0

http://www.ibby.org/bookbird/submissions/?L=0


İngilizce bilmeyen üyelerimiz için, derneğimiz adına Bookbird dergisi Türkiye 
temsilciliği görevini üstlenen sayın Tülin Kozikoğlu’nun hazırladığı metni ayrı bir
ileti ile göndereceğiz. Ocak bültenimizde başvurunun son hatırlatmasını 
yapacağız.
 
ÇGYD Yönetim kurulu başkanı Zeynep Sevde Paksu Frankfurt’ta derneğimiz 
adına IBBY başkanı Wally de Doncker ve IBBY sekreteri Liz Page ile yaptığı 
toplantılar sırasında Paksu’ya yeni proje örneklerinin IBBY başkanı Wally de 
Doncker tarafından sunulduğu bilgisini sizlere aktarmıştık. Bologna Kitap 
Fuarında Zeynep Sevde Paksu’nun derneğimiz adına yapacağı görüşmeyi de 
sonraki bültenlerimizde ileteceğiz. Bu görüşmenin içeriği konusunda yönetim 
kurulumuz çalışmasını sürdürmektedir.  
 
Yahoo grup adresimiz yalnızca üyelerimize duyuruların iletildiği kurumsal bir 
adrestir. 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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