






1985 yılında Kilis’te doğdu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce

Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin

Eğitim Programları ve Öğretimi Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Öğretmenlik 

mesleğine başlamasıyla beraber çocukların renkli dünyasına adım atmış oldu. 

Annelik serüveni ile evrene hayalperest gözlüklerle bakmaya başladı.

Çocuk kitapları meftunu olan yazar, okuduğu kitaplara ilişkin değerlendirmelerini 

sosyal medya hesabında paylaşıyor. Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü’nde talebelik halini sürdürmeye, çeşitli gazete ve dergilerde yazılar 

yazmaya devam ediyor. Türk kahvesi içmeyi, öyküler kovaladığı sokakları 

arşınlamayı ve edebiyat dergileri okumayı seviyor.

Evli ve iki çocuk annesidir.

VİLDAN SERT

1987 yılında Tavşanlı’da doğdu. Gazi Üniversitesi 

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu.

Öğretmenlik mesleğine başladığından beri çocuk kitaplarının içinde 

kaybolup diyar diyar gezen çizerin en büyük hayali bir çocuk kitabı 

çizeri olmaktı. Çizeri en mutlu eden “Minik yürekli dev kahramanlar” 

dediği çocukların kitapları okurken gözlerindeki pırıltıyı görmekti.

Çizmek kadar fotoğraf çekmeyi de seven çizer,  

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü’nü  

okumaya devam etmektedir.
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