
       Merhaba!
       Güneşin ılık ılık gülümsediği, rengârenk 
ağaçların sessiz hüznüne rağmen güzel 
Ekim… Konuştuğumuz, çevrimiçi de olsa 
buluştuğumuz, yazdığımız, çizdiğimiz bir ay 
oldu yine.
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ALMA ADAYLARIMIZ 

      Ekim’de en çok Alma ve Andersen 
Adaylarımızın seçimi heyecanlandırdı 
bizi. H.C. Andersen 2024 Türkiye aday-
larımız sevgili Miyase Sertbarut ve Akın 
Düzakın üyelerimizin öneri ve seçimle-
riyle belirlendi. İkisini de kutluyor, başa-
rılar diliyoruz. Bu yıl yeni yönetim kurulu 
olarak Alma adaylığı konusunda herhangi 
bir çalışma yapmadık. Alma’nın başvuru 
süresi Mayıs 2022’de bittiği için bizden ön-
ceki ekip derneğimizin Alma Ödülleri’ne 
katılma şansımızı kaçırmamak için aday-
ları belirleyip Alma’ya duyurmuştu. Alma 
2024 Türkiye Adayları, Aslı Der ve Uğur 
Altun’u kutluyor, başarılar diliyoruz. 

NAMİ CONCOURS İLLÜSTRASYON 
YARIŞMASI

       Bu ay yarışma başvuruları, yarışmalar 
açısından bereketliydi. Güney Kore’deki 
Nami Adası’nda iki yılda bir düzenlenen 
“Nami Concours” illüstrasyon yarışma-
sının son başvuruları Ekim sonundaydı. 
Derneğimiz instagram hesabında yaptı-
ğımız ilk canlı yayın konusu “Nami Con-
cours” (https://intercompetition.com/art/
ad/nami-concours-2023,2779 ), konuğu-

 muz da 2017 yılında başarı ödülü kazanan 
tasarımcı ve çizer sevgili Uğur Altun’du. 
Esra İlter Demirbilek’in sunduğu canlı 
yayın kaydını derneğimiz instagram say-
fasından izleyebilirsiniz. Umarız bu yıl da 
ülkemizden başvurular olmuştur ve biz de 
sevinçli haberleri paylaşırız. 

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ

         11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü 
çok özenle biraz da hüzünle hazırlık yaptı-
ğımız bir gündü. Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nca cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle 
kız çocuklarının yaşadığı eşitsizlik ve ay-
rımcılığa dikkat çekmek, bilinç yaratmak 
için kutlanan bu güzel günde bizim dile-
ğimiz kız-erkek demeden tüm çocukların 
sevgiyle büyüyüp sevinçle ve umutla ya-
şamaları. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları 
Günü için üyemiz yazar sevgili Toprak 
Işık’ın yazısına ve üyemiz çizer sevgili Ece 
Zeber’in çizimine internet sayfamızdan 
ve İnstagram hesabımızdan ulaşabilirsi-
niz. Sanatçı dostlarımıza teşekkür ederiz. 
Canlı yayınların tümü derneğimizin Ins-
tagram hesabında izlenebilir. 

MOR MASALLAR

       12 Ekim’de bir canlı yayınımız daha 
vardı. Eksi On Sekiz Edebiyat Toplulu-
ğu’nun yirmi yazarı tarafından kaleme 
alınan “Mor Masallar” (Yakın Kitabevi) 
tam da zamanında okurlarıyla buluştu. 
Mor Masallar adı kitabın derleme ekibin-
den üyemiz N. Süer Sezgin, Elif Çelebi ve 
Gülay Şahin Pamuk, çizer Beste Örge Sağ-
lam’ın konuk olduğu canlı yayında eşitlikçi 

masalları, masalların değişen yüzünü ko-
nuştuk. Umutlandık. Yayınımızın kaydına 
İnstagram hesabımızdan ulaşabilirsiniz. 

CUMHURİYET BAYRAMI

       Ekim ayını bayram yapan Cumhuriyet 
Bayramımız… Cumhuriyet’imizin kuru-
luşunun doksan dokuzuncu yılını üyemiz 
sevgili Aytül Akal’ın düşündüren, sorgula-
tan bir yazısı ve üyemiz sevgili Şafak Ok-
demir’in cıvıl cıvıl bir çizimi ile kutladık. 
Aytül Akal ve Şafak Okdemir’e teşekkür 
ederiz. Yazı ve görsele internet sayfamız-
dan, İnstagram hesabımızdan ulaşabilirsi-
niz. Nice bayramlara…

SOBE KİTAP

     Ekim’de de “SobeKitap” dedik, kitap-
larımızı gizledik. Kim buldu, kim ebeledi 
henüz bilmiyoruz. Tek bildiğimiz, kitap-
ları birileri buldu, okudu, belki başkasına 
armağan etti. Kim bilir belki o da sakla-
dı, ya bir başka köşeye, belki de kitaplığı-
na… Sevgili arkadaşlar, siz de “SobeKitap” 
oyunumuza katılıp çocuklara kitaplarınızı 
(okuduğunuz ya da yazdığınız), bize de 
videoları gönderirseniz çok seviniriz. “So-
beKitap”la ilgili ayrıntılı video ve tanıtım 
yazıları İnstagram hesabımızda. 
“Önüm arkam, sağım, solum sobe! Sak-
lanmayan Ebe!”

Yeni heyecanlar, yeni projeler ve yeni bir 
bültende görüşmek üzere. Esenlik dilekle-
rimiz ve sevgilerimizle.

SOBE KİTAP

“Çocuğun işi oyundur,” deyip bir de oyun 
başlattık instagram hesabımızda. Odağı-
mızda yine kitap vardı. “SobeKitap” adını 
verdiğimiz oyunumuzu birkaç kez sosyal 
medyada ve yazışma grubumuzda pay-
laştık. Eylül’e sıkışıp kalmasın, dön dolaş 
oynayalım istiyoruz bu oyunu. Kitapları 
paylaşalım, hikayeleri elden ele yayalım 
diliyoruz. Oyunla ilgili ayrıntılar ve Yöne-


