
Merhaba!
Yeni bir yolculuğa başladık. Virajlar, 
inişler, yokuşlar olacaktır muhtemelen. 
Belki de o güçlüklerle güzeldir yolculuklar. 
Valizlerimiz hazır, bir merhaba deyip yola 
koyuluyoruz. Yerimiz bol, herkesi bekliyoruz
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Aklımızda bin bir yaramazlık, bir dolu 
proje ve bolca heyecanla bir şemsiye altın-
da toplaştık. Hepimizin boyu posu farklı. 
Bulunduğu yerden hayata bakışı da. İşte 
biz bu farklılığımızdan güç alan bir ekibiz. 
Başka bir müthiş ekipten görevi devraldı-
ğımız andan itibaren elimizde şemsiyeler-
le yağmur altında dans etmeye başladık 
bile, dilimizde “Singing in the rain” şarkısı 
ile… Damlaya damlaya göl olsun, hepimi-
zin içine dışına renkler dolsun diye… 
Hoş geldik, hoş bulduk.”
Nilay Yılmaz

“Derneğin yeni yönetiminde enerjik ve 
heyecanlı arkadaşlarımla beraber çalışaca-
ğım için çok mutluyum. Her birimiz farklı 
bir renk olabiliriz ama birlikte  çocuk ede-
biyatında gökkuşağı oluşturacağız.”
Demet Ekmekçioğlu 

“Denize girmeyi hiç düşünmediğiniz bir 
anda birileri gelir, giysilerinizi önemse-
meden sizi suya itiverir. İşte öylece giri-
verdim yönetimdeki dostların arasına. Söz 
hakkıyla birlikte sorumluluk da aldığımın 
ayrımındayım. Güzel şeyler olacak diyor 
içimdeki çocuk. Bu arada, su hiç de soğuk 
değilmiş.”
Eşref Karadağ

“Ben Esra, nam-ı diğer Cevat Kelle. Tam 
teçhizatımla, bugüne kadar farklı meslek 
ve disiplinlerde edindiğim tüm tecrübeyi 
ve bilgiyi paylaşarak derneğimiz adına gü-
zel işlere imza atmayı diliyorum.”
Esra İlter Demirbilek

“Çocuk kitapları aşkına! Merhaba.”
Güzin Öztürk

“Çocuklarımızı ve gençlerimizi kaliteli 
edebiyat eserleri eşliğinde büyütmek için 
dernek yönetiminde hizmet edip, gönül 
rahatlığıyla yaşlanmaya geldik.”
Ümit Kireççi

“Çocuk kitapları yazarları hiç büyümez-
ler! En çocuk hâlimizle, yanımıza renkli 
hayallerimizi, yeni projelerimizi de alıp 
geldik.”
Almıla Aydın

“Merhaba ben Nihan. Çocuk kitapları ya-
zarı, psikolog ve doktora tez öğrencisiyim. 
Meslekti, işti, başardıklarımızdı derken 
kendimizi tam olarak anlatmayı eksik bı-
rakırız ya hani. O yüzden o kısımları at-
layıp şunları söyleyeceğim doğrudan. Ne 
olursa olsun hayata gülümsemeye, din-
lemeye, anlatmaya ve anlamaya devam 
ederken gücümü çocuk kalbinden alır, ça-
lışmayı, fikir üretmeyi sever, ekip ruhuyla 
yapılan her şeye heyecan duyarım. Derne
ğimize, edebiyat dünyasına, çocuklara fay-
dalı olmak, güzel dostlar edinmek ve el ele 
çalışmak için geldik. E hoşgeldik!”
Nihan Temiz

“İnanamıyorum! Nereden nereye… “Yaz-
ma! Seni kim okur” diyen iç sesi sustur-
mak beni buraya kadar getirmiş demek 
ki. Emekle inşa edilmiş bir yapıyı, başarılı 
bir ekipten devraldık. Umarım hâlâ fonda 
avaz avaz bağıran -bilge- iç sesimin dedik-
leri olmaz da, başarılı birkaç projeye katkı-
da bulunurum. Sanıyorum ekipteki herkes 
gibi ben de heyecanlı, umutlu ama ya ye-
tiştiremezsem, başaramazsam korkusuyla 
hafif tedirginim. Yolumuz açık olsun…”
Birsen Ekim Özen

“Derneğimizin yönetimini kocaman, çok 
çalışkan, çok renkli ve çok düzenli bir 
ekipten devraldık. İşimiz zor yani. Aldı-
ğımız gibi devredelim bu arada iyi işler 
de yapalım istiyoruz. Hep birlikte renga-
henk çıktık yola. Tüm üyelerimizle birlik-
te üretelim, yaratalım rengârenk olalım 
istiyoruz. Dağları aşalım, yeni denizler 
keşfedelim, rüzgarla yarışalım, dalgalarla 
oynaşalım... Su gibi aksın gitsin her şey. O 
halde yolculuk başlasın. Vira vira, merha-
ba!” 
Çiğdem Gündeş 
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