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Saygıdeğer Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği Üyeleri,
Ocak 20l7 itibariyle yeni yönetim kurulu olarak göreve başladık.  İyi dileklerini ileten tüm yazar, 
çizer, yayıncı üyelerimize yürekten teşekkür ederiz. Derneğin kuruluşu ile bugüne gelmesinde 
emeği geçen bütün yönetim kurullarına, tüm üyelerimize derneğimize verdikleri emek için teşek-
kür ederiz.  Bundan sonra da derneğimizden desteklerini esirgememelerini rica ediyoruz.
 
Derneğin yeni sürecinde şimdiye kadar inşa edilmiş dernek yapısını daha da güçlendirecek 
çalışmalar yapmak için kollarımızı sıvadık.  Bu çalışmaları duyurmak amacı ile çocuk ve genç-
lik yayınları derneği, dernek üyelerinin elektronik posta adreslerine her ayın ilk haftasında bir 
e-bülten göndereceğiz. Yönetim kurulu, dernek çalışmaları ile üyelerin çocuk yazını alanındaki 
emeklerinin kamuoyuna duyurulabilmesi için, sosyal medyada da etkin olmaya çalışacaktır.
Yönetim kurulumuz bir önceki çalışma döneminde gönüllü moderatörlüğü sürdüren Aysel Kor-
kut’a yürekten teşekkürü bir borç biliyor. Yapılan görev bölüşümünde bundan böyle Yönetim 
Kurulu üyelerinden ya da Yedek Yönetim Kurulu üyelerinden bir kişi bu görevi üstlenecektir. 
Yahoo grubu ile ilgili sorularınız olursa lütfen aşağıda verilen yönetim kurulu adresimize yazınız. 
Yahoo iletişim grubumuzun yeni işleyişinde, üyelerimiz duyurularını yönetim kuruluna iletecek, 
bültende bu duyurular yer alacaktır. 
Derneğimize bugüne değin üye olmayıp çocuk edebiyatı alanında değerli çalışmalar yapan 
meslektaşlarımızı üyeliğe davet edeceğiz.  Planlamaya başladığımız çeşitli etkinlikler ve bu-
luşmalarla hem üyeler arası iletişimi hem de derneğin basında görünürlüğünü arttırmayı hede-
fliyoruz.  Bu süreçte tüm üyelerimizden destek bekliyoruz.  Sonuç itibariyle, güçlü bir Çocuk ve 
Gençlik Yayınları Derneği kamuoyu nezdinde hepimizin bu alanda ürettiği işlerin ve emeklerin 
altının çizilmesi anlamına gelecek.
Yönetim kurulumuzun iletişim adresi cgydinfo@gmail.com olarak belirlenmiştir.  Yeni yayım-
lanan kitaplarınızın ilk basımını dernek üyelerine bültende duyurmak istiyoruz.  Yönetim kuru-
lunun iletişim adresine yayımlanan yeni kitabınızın künyesini iletebilirsiniz. Ayrıca duyurmak 
istediğiniz faaliyetler de burada yer alabilir. Tekrar teşekkür eder haberlerinizi bekleriz.
 
Saygılarımızla,
Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği Yönetim Kurulu
cgydinfo@gmail.com
 


