
Merhaba,
Uzunca bir aradan sonra nihayet, önceki yö-
netimdeki arkadaşlarımızın bıraktığı yerden 
bültenlerimizle size ulaşmak ve olan bitenlerle 
ilgili paylaşımlarda bulunmaya yeniden başlı-
yoruz. 31 Mart 2018 tarihindeki olağanüstü 
genel kurul sonrasında, yine önceki yönetim-
deki arkadaşlarımızın bıraktığı yerden görevi 
devralarak derneğimizin yapısal bazı zaaf-
larını gidermek üzere epey zaman harcadık. 
Hem bu konularda hem de bundan sonraki 
dönemde yapılmasını uygun gördüğümüz et-
kinliklere ilişkin bazı bilgilere bu bültenimiz-
de yer vermeye çalıştık. Elimizden geldiğince 
düzenli olmasına çabalayacağımız bu bülteni-
mizle hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Yöne-
tim Kurulu

FONZİP uygulaması
Araştırmalarımız sonrasında derneğimizin 
üye takip sisteminin birçok sivil toplum ku-
ruluşu tarafından kullanılmakta olan Fonzip 
uygulaması olması gerektiğine karar verdik 
ve bu uygulamayı hayata geçirmek özellikle 
saymanımız Doğan Gündüz’ün nice gündüz-
lerini ve gecelerini bu işe ayırmasını gerekli 
kıldı. Hem Fonzip hem de devletin dernek 
takip sistemi olan Derbis üzerinde kayıtla-
rın doğru ve eksiksiz tutulması (ki bu yasal 
zorunluluk) hepimizin eski defterleri de ta-
rayarak çok çalışmasını gerektirdi. Kuruluş 
tarihinimin 1994 olduğu, o tarihlerdeki üye 
kayıt defterlerinin de eksik olması işimizi 
zorlaştırmaya halen devam ediyor ne yazık 
ki. Derbis üzerinde siz üyelerimizin bizzat 
kendinizin yapmanız gereken işlemler ko-
nusunda gösterdiğiniz hassasiyet sayesinde 
epey yol aldık, bunun için teşekkür ederiz.

Web sayfamız
Web sayfamız cgyd.org üzerinde çalıştık ve 
bir yandan sadeleştirirken İngiliizce sayfayı 
da ekledik. Dünya Çocuk Edebiyatı Ödülleri, 
Nami Yarışması, Mülteci Çocuklar İçin Yaz 
Tatili Kitabı projesi, IBBY Atina Kongresi, 
Lampedusa Projesi, Genç Çizerler Yarışması, 
Yatedam Frankfurt Sergisi, Sınıfımda Kitap-

lık Projesi ve ne yazık ki iki arkadaşımızın 
vefatı (Zerrin Cebeci ve Ali Sina Özüstün) 
bu sayfadan duyuruldu.

TÜYAP 2018
2018 yılı Tüyap İstanbul Kitap Fuarı sıra-
sında derneğimizin standında iki projeye 
yer verdik. Bunlardan biri “Dile Benden Ne 
Dilersen” adlı, özellikle yetişkinlerin çocuk 
kitaplarından beklentilerini ölçmek amacıy-
la düzenlediğimiz bir tür anket çalışmasıydı. 
İstedik ki, özellikle anne baba ve öğretmen-
lerimiz çocuk kitaplarının nasıl olması ge-
rektiğine ilişkin dileklerini özgürce (isim-
lerini belirtmek zorunda kalmadan) yazıp 
maket maymunumuzun kucağındaki sepe-
tin içine atsınlar. Bizim amacımız daha çok 
yetişkinler olmakla birlikte maymunumuz 
çocuklarla daha iyi bir iletişim kurdu ve ezici 
çoğunluğu çocuklar olmak üzere tam 2297 
kişi kampanyamıza ilgi gösterip dileklerini 
yazdı.
Arkadaşımız Aytül Akal’ın fikri olan ikinci 
proje özellikle devlet okullarında bütçe ara-
yışlarına girmeksizin kalıcı bir sınıf kitaplı-
ğı oluşturma projesiydi. Standımızı ziyaret 
eden öğretmenlerimize ve öğrencilerimize 
bu projeyi anlattık ve bastırdığımız broşür-
leri dağıttık. 

Olağan Genel Kurul
Derneğimizin üç yılda bir mayıs ayında ya-
pılmakta olan olağan genel kurul toplantısını 
4-11 Mayıs tarihinde yapmaya karar verdik. 
Bu konudaki duyurumuzu tarih kesinleşti-
ğinde yapacağız. Derneğin üye kompozis-
yonunu daha işlerli hale getirmek üzere bazı 
tüzük değişiklikleri önerilerimiz de gün-
demde yer alacak.

Dünya Çocuk Kitapları Günü
Her yıl 2 nisanda kutlanan Dünya Çocuk 
Kitapları Günü’nde dernek olarak bir bildiri 
hazırlanmasına karar verdik. 2019 yılı için 
bu bildiriyi hazırlamayı kabul eden sevgili 
Ayla Çınaroğlu’na teşekkür ederiz.

ALMA ve Andersen
Her iki ödülle ilgili olarak adil ve kalıcı bir 
yöntem oturtmak üzere, bizden önceki arka-
daşlarımızın çabalarından da yararlanarak, 
bir ödül yönetmeliği hazırlamaya karar ver-
dik. Bunun ayrıntılarını paylaşacağız ancak 
özü itibariyle yüksek katılımı hedeflediği-
mizi belirtelim. Sonbaharda yapılacak bir 
Çocuk Yazını Çalıştayı programı içersinde 
önceden belirlenmiş adayların üyelerce oyla-
narak seçilmesine ilişkin bir takvim ve yön-
tem üzerinde çalışıyoruz. Böylece bu önemli 
ödüllerin kendi yönetmeliklerine uyulma-
masından kaynaklanan tartışmalı durumla-
ra veya hiç aday gösterilmemesi gibi eksik-
liklere fırsat tanımamak amacındayız. Bu 
yıl sadece ALMA için aday gösterebiliyoruz 
çünkü Andersen adayının gösterilme tarihi-
ne ilişkin yazışmalar derneğimizin yönetim 
sıkıntıları yaşadığı hatta kapanma noktasına 
geldiği 2018 başlarında gönderilmiş. Bu yılki 
ALMA adaylarımızı belirlemek için ise yö-
netmeliğin hazırlanmasını bekleyecek zama-
nımız olmadığından (son başvuru tarihi 15 
Mayıs) geçici olarak uygulayacağımız yönte-
mi bir iki gün içinde duyurarak katkılarınızı 
isteyeceğiz. 

Dernek Ödülü
Her yıl çocuk edebiyatı alanında dikkate de-
ğer bir çalışma yapmış bir kişiye verilmek 
üzere tek bir “Dernek Ödülü” üzerinde ça-
lışıyoruz. Bu ödül de eğer uygulama kararı 
alırsak yukarda sözünü ettiğimiz ve ayrıntı-
ları daha sonra duyurulacak olan Çocuk Ya-
zını Çalıştayı’nın bir parçası olarak verilecek.

Çocuk Yazını Çalıştayı
Her yıl eylül ayının son cumartesi günü ço-
cuk yazını alanımızın sorunları ve bu çerçe-
vedeki konuları tartışmak üzere bir çalıştay 
düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu çalıştay pro-
jesinin ayrıntılarını da ilerleyen haftalarda 
görüş ve değerlendirmelerinizi alabilmek 
beklentisiyle sizlerle paylaşacağız.
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