
Merhaba!
Eylül; yaz bitti, diye hüzünlenirken ılık, 
yumuşacık bir seslenişle içimizi ısıtan güzel 
ay… Derneğimiz için de yaz rehavetinden 
sıyrılıp festivallerden şenliklere, 
oyunlardan listelere koşturduğumuz bir ay 
oldu. Yeni dönemin habercisi gibi. 
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Yönetim Kurulu: 
Nilay Yılmaz, Çiğdem Gündeş, Demet Ekmekçioğlu, Esra İlter Demirbilek
Birsen Ekim Özen, Ümit Kireççi, Nihan Temiz, Güzin Öztürk, Eşref 
Karadağ, Almıla Aydın

8 EYLÜL DÜNYA OKURYAZARLIK 
GÜNÜ 

8 Eylül Dünya Okuryazarlık Günü’nü 
önceledik bu ay. Sadece kitapları değil, 
çizgileri, renkleri, insanı, dünyayı, sayı-
ları, bilimi okumak üzerine kafa yorduk. 
Derneğimiz, 2022 yılı ALMA adayı çizer 
Uğur Altun’un çizgileriyle açtı bu şenlikli 
haftayı. 

Yönetim Kurulu yedek üyelerimizden 
psikolog, yazar Nihan Temiz’in UNES-
CO başta olmak üzere çeşitli akademik 
kaynaklardan yararlanarak hazırladığı, 
ülkeler bazında karşılaştırmalı tabloların 
da yer aldığı “Uluslararası Okuryazarlık 
Günü” başlıklı yazısı derneğimiz web say-
fasında yerini aldı. Nihan Temiz’e teşekkür 
ederiz. 

7 Eylül 2022’de yazar, yayıncı Doç. Dr. Fa-
tih Erdoğan ve Prof. Nihal Kuyumcu’yu 
konuk ettiğimiz Instagram canlı yayını-
mızda okuryazar olmak, tiyatro okurya-
zarlığı, kültürler ve disiplinler arası okur-
yazarlık konularını konuştuk. 

14 Eylül 2022’de bir canlı yayınımız daha 
vardı; bu kez yazar, Çocuk Vakfı Kuru-
cusu Mustafa Ruhi Şirin ve Eğitimci / 
Darüşşafaka Eğitim Kurumları AR-GE 
Koordinatörü Meltem Ceylan Alibeyoğlu 
konuk oldu Instagram hesabımızda. Mate-
matik ve okuma ilişkisi, bilim okuryazar-
lığı, eko-matematik, çevre okuryazarlığı, 
eğitimde yeni yöntemler, okuma kültürü, 
okuma becerisinin geliştirilmesi, eğitimde 
okuryazarlık programları, okuma listele-
ri, öneriler, dayatmalar, sürdürülebilirlik 

 OKURYAZARLIĞA DAİR

okuryazarlığı için yapılanlar, yapılmayan-
lar, yapılması gerekenler ve nicesi konu-
şuldu. 

Canlı yayınların tümü derneğimizin Ins-
tagram hesabında izlenebilir. 

OKURYAZARLIK GÜNÜ ÇEVRİMİÇİ 
TOPLANTI

Okuryazarlık Günü etkinliklerimiz 15 Ey-
lül 2022’de yapılan çevrim içi bir toplan-
tı ile tamamlandı. Konuklarımız ressam, 
çizer Akın Düzakın; mühendis, yazar, 
araştırmacı Toprak Işık; editör Ayşegül 
Utku Günaydın; yaratıcı okuma eğitme-
ni, kütüphaneci, yazar Çiğdem Odabaşı 
ve okul öncesi eğitmeni Mehmet Bilgin’in 
katıldığı toplantımıza katılım çoktu. Bolca 
umutlandık. Gece yarısı olmasa toplantı-
yı sonlandıramayacaktık. 8 Eylül Dünya 
Okuryazarlık Günü kutlamalarına katılan, 
görüşleriyle hepimizi zenginleştiren ko-
nuklarımıza ve yayınlarımızı izleyen katı-
lımcılarımıza teşekkür ediyoruz. 

“MARMARA’DA ÇOCUK OLMAK”

Eylül ayı, hareketi bereketi ile geldi; 10 
Eylül’de derneğimizin de paydaşı olduğu 
“Marmara’da Çocuk Olmak” başlıklı ço-
cuk şenliğine, derneğimizi temsilen Yö-

netim Kurulu Başkanımız Nilay Yılmaz 
“Denizde Balık, Adada Kitap” adlı edebi-
yat atölyesi ile katıldı. Gelecek dönemde, 
derneğimiz bünyesinde hayata geçirmeyi 
planladığımız projenin ilk adımının atıl-
dığı şenliğe gönderdikleri kitaplarla destek 
veren, Ayla Çınaroğlu, Aytül Akal, Mavi-
sel Yener, Gülşah Özdemir Koryürek, Seza 
Kutlar Aksoy, Nilay Yılmaz ve Çiğdem 
Gündeş’e teşekkürler. Yakında üyelerimi-
zin katılımıyla gerçekleştirilecek projeyi 
ayrıntılarıyla paylaşacağız. Şimdiden he-
yecanlıyız…

KADIKÖY ÇİZGİ FESTİVALİ

“Kadıköy Çizgi Festival”i de derneğimizin 
katkı verdiği bir diğer şenlikti. Kadıköy 
Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen 
festivalde ÇGYD olarak bir söyleşi yaptık. 
Üyelerimizden çizgi roman araştırmacısı, 
yazar Ümit Kireççi’nin kolaylaştırıcılıyla 
Oytun İdil, Zeynep Alpaslan ve Ayşe Tü-
remiş’in konuk olduğu “Hayatımız Çizgi 
Roman” başlıklı söyleşi yoğun ilgi gördü. 
Dileriz önümüzdeki yıllarda üyemiz olan 
çizerlerimizin katılımıyla ÇGYD olarak 
daha yoğun programlar yapabiliriz.



SOBE KİTAP

“Çocuğun işi oyundur” deyip Okuryazar-
lık Günü’nde bir de oyun başlattık Ins-
tagram hesabımızda. Odağımızda yine 
kitap vardı. “SobeKitap” adını verdiğimiz 
oyunumuzu birkaç kez sosyal medyada 
ve yazışma grubumuzda paylaştık. Eylül’e 
sıkışıp kalmasın, dön dolaş oynayalım is-
tiyoruz bu oyunu. Kitapları paylaşalım, 
hikayeleri elden ele yayalım diliyoruz. 
Oyunla ilgili ayrıntılar ve Yönetim Kurulu 
üyemiz Birsen Özen’in hazırladığı videoyu 
sayfamızda bulabilir, siz de kitapları sobe-
leyebilirsiniz.

ÇOCUK DOSTU (GÜVENİLİR!) 
KİTAPLAR LİSTESİ 

Biz okuryazarlık, kitap dostluğu, sanat 
şenlikleri, kitap ve oyun derken Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hazırlat-
tığı “Çocuk Dostu (Güvenilir!) Kitaplar” 
listesi yeniden ve güncellenmiş haliyle 
gündeme geldi. Sosyal medyada hızla ya-
yılan ve edebiyat sanatçılarını üzen, kaygı-
landıran bu listeye karşı duruşumuzu bir 
basın açıklaması ile dile getirdik. Umarız 
ve dileriz bu gibi “listelerle” vakit harca-
mak zorunda kalmayız bir kez daha. Konu 
kitap, çocuk, edebiyat, okuma kültürü, 
okuryazarlık olunca yapacak çok işimiz 
var çünkü…

ÖZÜR...

Yaz bitti. Eylül de… Koşturup çalışırken, 
bültenimiz Ekim’e sarktı. Belki her şeye 
yetişmeye vaktimiz kalmadığından belki 
sonbaharın güzelim sarısına, serin esinti-
lerine dalıp gittiğimizden, “Eylül’e yaraşır 
daha neler yapabiliriz?” diye düşünmek-
ten… Neyse ki Ekim’e kavuştuk. Biraz ka-
ramsar, az daha soğuk ama yine dopdolu, 
yepyeni bir ay. Yeni umutlar belki, yeni 
bayramlar, yeni kutlamalar, yeni koştur-
macalar, yeni kitaplar… Her şeye yerimiz 
de var enerjimiz de, Cahit Sıtkı Taran-
cı’nın dediği gibi “Yeter ki gün eksilmesin 
penceremden…”  

Esenlikle kalın, yeni bültenimizde görüş-
mek dileğiyle…

ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI
YÖNETİM KURULU 

ANDERSEN ÖDÜLÜ ADAYLARIMIZ

Andersen ödülü adaylarımızı belirlemek 
için form gönderdik. Yanıt veren üyeleri-
mize zaman ayırdıkları için teşekkürler. 
Bu ay son oylamayı yapıp IBBY’a bildire-
ceğiz. 
 
Ülkemizi temsil edecek sanatçıların seçi-
mi için her birimizin oyu önemli. Henüz 
ikinci aşama oylama yapılmadı ama biz 
2023 Andersen Ödülü Adaylarımıza şim-
diden kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. 

DİL BAYRAMI

Eylül’ü güzel bir bayramla sonlandırdık; 
26 Eylül Dil Bayramı’mızı sevgili üyemiz, 
yazar Süleyman Bulut’un sözcükleriyle 
kutladık. S. Bulut’a bir kez daha teşekkür 
ederiz. Yazının tamamını derneğimizin 
web sayfasında okuyabilirsiniz (www.
cgyd.org).


