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Değerli Üyelerimiz,
Salgın nedeniyle gerek siz üyelerimizle 
gerekse yönetim kurulu olarak çok az 
bir araya gelebildik. Yine de, önemli 
yarışmalara adaylarımızı göstermek, 
bazı IBBY projeleri içinde yer almak, 
"Birbirimize Tavsiye Ettiğimiz Kitaplar" 
projesi, "Engelliler İçin Kitaplar" projesi, 
IBBY Onur Listesi ve son olarak yazar/
çizerlerin kendi çocukluklarındaki kitap 
okuma serüvenlerinden oluşan "Merhaba 
Ben Kitap" adlı kitabımızı yayımlamak 
gibi projeleri gerçekleştirebildik. Bütün bu 
süreçlerde siz üyelerimizin desteğini hep 
yanımızda hissettik. Teşekkürlerimizi ve 
yeni yıl için en iyi dileklerimizi sunarız. 
Sevgilerimizle.
ÇGYD Yönetim Kurulu

2020 BİTERKEN...
ŞUBAT 2020
• BOP-En İyi Yayınevleri Ödülü adayları-
nı belirlemek için hazırladığımız ankete 
yetersiz katılım olduğu için öneride bulu-
nulmamasına karar verdik.
• Bookbird Dergisi'ne yazı talebimiz için 
üyelerimize bilgi verdik.

MART 2020
• Üyelerimizi bilgilendirmek için “Koro-
navirusü Beklerken” başlıklı  İTO Basın 
Açıklaması'nı paylaştık.

NİSAN-MAYIS 2020
• Pandemi nedeniyle Bookbird Dergi-
si'nin 31 Mayısa kadar ücretsiz erişime 
açık olacağını üyelerimizle paylaştık.
• 2021 ALMA Ödülü adaylarımızı duyur-
duk. (Behiç Ak, Feridun Oral).
• IBBY’nin “Çocuklar Kendi Resmini Ya-
pıyor” projesini duyurduk. 
• “Bugün 23 Nisan” yazısının hazırlanıp 
üyelerle paylaşılmasını sağladık.
• Engelli Çocuklar İçin Öne Çıkan Kitap-
lar 2021 Seçkisi’ne uygun kitapların IB-
BY'ye gönderilmesini sağladık.

HAZİRAN 2020
• 2019 Yılı Mali Bilgiler ve Güncel Aidat 
durumunun tüm üyelerimizle paylaştık.
• Engelli Çocuklar İçin Öne Çıkan Ki-
taplar 2021 Seçkisi Seçilen kitapların ve 
formların IBBY’ye gönderilmesini sağla-
dık.
• Üyelerimize "Merhaba Ben Kitap" 
(MBK) projesine katılım için son kez çağ-
rıda bulunduk.
• “MBK’ta yer alan eser sahiplerinin telif 
bağış izinlerini topladık.

TEMMUZ 2020
• Yeni üyelerimiz: Nemika Tuğcu, Özge 
Altınok Lokmanhekim

AĞUSTOS 2020
• MBK kitap dosyası basım teklifi almak 
için derneğimize üye yayınevlerine baş-
vurduk.
•"Çocuk Kitabı Olmayan Çocuk Kitapları 
ve Sansür" başlıklı bir yazı hazırlayıp ka-
muoyu ve üyelerimizle paylaştık.

EYLÜL 202
• Beijing (Pekin) Uluslararası Online Ki-
tap Fuarı (26-30 Eylül 2020) duyuruldu.

• IBBY 2020 Onur Listesi Sonuçlarını 
üyelerimize duyurduk.
• Tudem Yayınevi MBK kitabımızı bas-
mayı kabul ettiği için onunla sözleşme 
yapmaya karar verdik.
• Üyelerimizle daha etkin bir iletişim ku-
rabilmek için “ÇGYD Duyurular” adlı 
bir WhatsApp Grubu oluşturduk. 
• IBBY’den Sessiz Kitap Talebi duyurusu-
nu yaptık. Önerilen kitapların temini, in-
celenmesi ve kriterlere uygun kitapların 
IBBY’e gönderilmesini sağladık.
• Nami Adası Uluslararası Resimli Kitap 
İllüstrasyonları Konkuru duyurusunu 
yaptık. 

EKİM 2020
• ÇGYD’nin  2022  yılı Hans Christi-
an  Andersen  Ödülü  Türkiye adaylarını 
belirlemek için hazırlanan oylamaya ka-
tılan üyelerimizin %37’şer oyunu alan, 
bugüne dek ortaya koydukları eserleri 
ve çalışmalarıyla yaşam boyu çocuk ede-
biyatına yaptığı katkılar ve tüm eserle-
ri  kriterini karşılayan Behiç Ak yazar 
adayı, Mustafa Delioğlu ise çizer adayı 
olarak  belirlenmiştir. 2022 Andersen 
Ödülü ÇGYD Adaylarının üyelere ve IB-
BY’ye duyurulmasını sağladık.

KASIM 2020
• Sosyal medya hesaplarımızın aktivasyo-
nu ve takibi için üyelerimizden Esra İlter 
Demirbilek destek vermeye başladı.
• Ortak projemiz "Merhaba Ben Kitap" 
Tudem Yayınları'nın işbirliği ile yayım-
landı ve tüm katılımcılara üçer adet ola-
rak gönderildi. Yazar/çizerlerin kendi 
çocukluklarındaki kitap okuma serüven-
lerinden oluşan kitap sosyal medyada 
büyük ilgi gördü ve kitapçılarda satışa 
sunuldu. 

ARALIK 2020
• Yeni üyelerimiz: Esin Ulutaş, Ülker 
Kurtcan, Zeynep Alpaslan, Dilge Gü-
ney 
• 116 üyemizin aidat borçları tahsil edildi.


