TUDEMBAHAR2019
YENİ ÇIKANLAR KATALOĞU

CARY FAGAN

ASLAN
FİRARDA

TUMPA
TUMPA
SAKlN

KAYBOLMA
Güzin Öztürk

Dilek Yardımcı

BUYULU

F
A
R
G
L
TE

Küçük Yıldızlar
.
I LK OK U M A

- I
.
L IG
P
A
T
KI

ODADAKI

HAYALET
Salah Naoura

Uzay Yolunda!

Sally Nicholls

Philippa Pearce

10. YAŞINI
KUTLUYOR!
Süreli edebiyat yayıncılığının zorlu koşullarında 10 yılı
devirmeyi başaran İyi Kitap, ilk sayısında belirlediği
prensiplerinden taviz vermeden yoluna devam ediyor.

Çocuk ve gençlik edebiyatının her gün yenilenen, gelişen
ve değişen dünyasını takip ediyor!
Çocuklar ve gençler için iyi kitabı aramaktan ve herkesle
paylaşmaktan vazgeçmiyor!
Uzman yazar kadrosuyla tarafsız ve eleştirel tavrını
koruyan içerikler üretiyor!
Ücretsiz dağıtılan basılı kopyası ve www.iyikitap.net
adresinden indirilebilen dijital kopyası ile
en geniş kitlelere ulaşmaya
çabalıyor!

iyikitap.net

iyikitapdergisi

iyi_kitap

Yaratıcı yayıncılıkta 35 yıl!
35. yılını kutlamanın gururunu yaşayan ve deneyimlerini

Sista Patina Labirenti, gençlerin kimlik arayışı mücadelesini

çocuk kitapları yayımcılığına yansıtmayı kesintisiz sürdüren

heyecan verici bir kurguyla anlatıyor.

Tudem, hem okuma macerasının başındaki okurlara hem
de yetkinleşme yolunda dev adımlar atan çocuklara zengin
çeşitlilikte eserler sunuyor.

Tüm dünyada milyonlarca okura ulaşan Michael Morpurgo,

Anya’yı Beklerken adlı eserinde, çocukların yaşamını
değiştiren bir İspanyol kasabasında yaşananları anlatıyor.

Koray Avcı Çakman, Anadolu’nun geçmişten günümüze

Yalın dili ve zarif edebiyatıyla çok sevilen Kanadalı yazar

ulaşan hikâye ve efsanelerini şiir tadında aktaran kitabı

Cary Fagan’ın son romanı Aslan Firarda, sevgiyi ve

Dere Tepe Efsane ile okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

güveni merkeze alarak unutulmayacak bir öykü anlatıyor.

Genç yazar Figen Gülü’nün yeni romanı Kulaksız’ın Romanı,

Türkçeleştirilen ilk eserindeki felsefi ve müzikal diliyle,

yetenekler ve beklentiler üzerine kurulu müzik dolu bir kitap.

okurlarca ilgiyle karşılanan Olivier de Solminihac’ın

Romanlarıyla çocuk yaşamına incelikle dokunmayı başaran
yazar Güzin Öztürk, bu kez küçük yaştaki okurlarına
sesleniyor; bol resimli kitabı Tumpatumpa Sakın Kaybolma’da
tüketim alışkanlıklarımızı sorguluyor.
Tudem ailesine yeni katılan Aygül Yılmaz, Dolu Dolu

Etkinliklerle Akıl Fikir Kitabım adlı kitabında, çocuklara
eğlendirici ve düşündürücü bolca özgün etkinlik sunuyor.
Aileye yeni katılan diğer isim Itır Arda, Aheste -Gariplikler

Adası’nda bir denizci macerası aracılığıyla iletişim ve
dayanışma üzerine düşündürüyor; farklılıkların yarattığı

dilimizdeki ikinci eseri Hayalden Kaleler, kısa bir metne dev
hayaller, duygular ve düşünceler sığdırma başarısıyla yine
şaşırtıyor.
Okumayı söken başlangıç düzeyindeki okurlara, bu büyük
okuma macerasında eşlik etmek üzere tasarlanan yeni
koleksiyon KÜÇÜK YILDIZLAR’a ve bu koleksiyonun ilk serisi

Süperhügo’ya dair tüm bilgiler bu katalogda. Güz 2018’den
beri her ay yeni kitapla büyümeye devam eden SEN DE OKU
koleksiyonunun tüm kitaplarını da bu kataloğun sayfalarından
inceleyebilirsiniz.

zenginliğe vurgu yapıyor. Çocuk edebiyatının tanınan

Okuma kültürünün serpilmesi için hız kesmeden üreten

isimlerinden Asuman Portakal’ın Tudem’deki ilk kitabı

Tudem’in kitaplarını keşfetmeye davetlisiniz.

MICHAEL MORPURGO

Yazan
ROMAN 8+

Çocuk edebiyatının bol ödüllü yazarı Michael Morpurgo,
1943’te Londra yakınlarında doğdu. Çocukluğunun ilk yılları
İkinci Dünya Savaşı’nın son yıllarının gölgesinde geçti. Londra
Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra bir süre öğretmenlik
yaptı, bu sırada kitap yazmaya başladı. 100’ün üzerinde eser
üretti ve birçoğuyla önemli edebiyat ödüllerine layık görüldü.
Kitaplarından beşi filme alındı, ikisi televizyon dizisine uyarlandı.
Booktrust Okuma Teşvik Vakfı’nın Onursal Başkanı olan
Morpurgo, 2003 yılında İngiliz Çocuk Edebiyatı Elçisi seçilmiştir.

104 SAYFA

ROMAN 9+

136 SAYFA

ROMAN 10+

YAZARIN ÖDÜLLERİ
2004 Carnegie Madalyası
2004 Whitbread Çocuk Kitapları Ödülü
1996 Nestlé Smarties Kitap Ödülü

296 SAYFA

ROMAN 10+

184 SAYFA

ROMAN 12+

192 SAYFA

9 789944 694964

ROMAN 10+ 160 SAYFA
9 789944 694957

ROMAN 10+ 184 SAYFA

ROMAN 10+ 152 SAYFA

9 789944 693035

Küçük bir ka saba,
pek çok çocuğun

kaderini
değiştirmek üzere…
YEN¡
ANYA’YI BEKLERKEN
YAZAN:

MICHAEL MORPURGO

TÜRKÇELEŞTİREN: DAMLA KELLECİOĞLU
ROMAN 10+
ISBN 978-605-285-198-2
TEMALAR: DAYANIŞMA, HÜMANİZM, DOĞA

Anya’yı Beklerken, okurlarını
doğa ve insan ilişkisi, hümanist
değerler, eşitlik, sınırlar gibi
konular üzerine düşündürmeyi
hedefliyor. Morpurgo, ustası
olduğu doğa ve savaş konularını
sade, akıcı ve etkileyici üslubu
sayesinde incelikle işliyor.

Jo, İkinci Dünya Savaşı’nda
doğrudan savaş hattında
bulunmayan Lescun
kasabasında yaşamaktadır.
Günün birinde, dağda
bulduğu ayı yavrusuna
bakan bir adamla
tanışır. Bu adam, evde
kimsesiz Yahudi çocukları
barındırmaktadır. Alman
ordusu dağdan İspanya’ya
kaçışları önlemek için
köye yerleşir. Jo ve bu
ilginç adam, çocukları
kurtarabilmek için bir plan
yaparak köy sakinlerini
seferber ederler.
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CARY FAGAN

Yazan

1957’de, Kanada’nın Toronto şehrinde doğdu.
Toronto’nun banliyölerinde, geniş sokaklarında
büyüdü; Toronto Üniversitesi’nin edebiyat
bölümünü dereceyle, sekiz tane ödül kazanarak
bitirdi. Çocuklar ve yetişkinler için otuzdan fazla
kitap yazdı (hâlâ da yazıyor). Çok sayıda ödül
kazandı. 2014 yılında, tüm eserleriyle, Kanada’nın
en saygın ödüllerinden olan “Vicky Metcalf Çocuk
ve Gençlik Edebiyatı Ödülü”ne layık görüldü.

ŞAPKADA ERİYEN BAY KARP
YAZAN: CARY FAGAN
RESİMLEYEN: SELÇUK DEMİREL
TÜRKÇELEŞTİREN: DAMLA KELLECİOĞLU
ROMAN 10+, 96

SAYFA

ISBN 978-605-9604-98-7

TEMALAR: DOSTLUK, AİLE, TÜKETİM TOPLUMU

Küçük bir çocukla gizemli
bir koleksiyoncunun dostluk
hikâyesini anlatan Şapkada Eriyen
Bay Karp, tüketim toplumuna ve
hayatı gerçekten yaşamaya dair,
edebi yönü kuvvetli bir anlatı.

DÜNYANIN EN KOMİK ADAMI
YAZAN: CARY FAGAN
TÜRKÇELEŞTİREN: DAMLA KELLECİOĞLU
ROMAN 10+, 184

SAYFA

ISBN 978-605-285-022-0

TEMALAR: DOSTLUK, MİZAH, KARDEŞ İLİŞKİLERİ

Eskilerde kalmış ünlü bir komedyenin
hikâyesine odaklanan Dünyanın
En Komik Adamı, insanları mutlu
etmenin, bazen basit bir yardımla
bile mümkün olduğunu vurgulayan,
samimi ve eğlenceli bir aile komedisi.

Her gönülde bir aslan yatar...

... ama parkta yatan aslan,

BIR BAŞKA YATAR!

ASLAN FİRARDA
YAZAN: CARY

FAGAN

TÜRKÇELEŞTİREN: DAMLA KELLECİOĞLU
ROMAN 1 0 + , 128 SAYFA
ISBN 978-605-285-183-8

YEN¡
1925 yılında, New York’tan
Toronto’ya giden bir sirk
treni kaza yapar ve içindeki
yavru aslan, şehrin en büyük
parkına saklanır. Şehrin

TEMALAR: AİLE, DOSTLUK,

turtacısının kızı Sara ise

HAYVAN SEVGİSİ, DOĞA

orada onu keşfeder. Bir süre

Nostaljik öykülerin usta yazarı
Cary Fagan’ın yeni kitabı Aslan
Firarda, sirkten kaçan bir aslan
ile ona yardım etmeye çalışan iki
küçük çocuğun sıradışı hikâyesi.
Sahiplenmek ile dostluk kurmak
arasındaki ince çizgiyi başarıyla
vurgulayan kitap, yine su gibi bir
üslupla, samimi bir öykü anlatıyor.

sonra, Sara ve arkadaşı Teo,
Günışığı isimli aslanın tek
dostu olup çıkar; ama hayat
elbette böyle gitmeyecektir.
Parkta kaybolan hayvanlar
ve insanların tanıklıkları,
aslanı ortaya çıkarmak
üzeredir. Yapılacak tek şey
vardır: Günışığı’nı gerçek yol
arkadaşına kavuşturmak...
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MODERN

256 SAYFA
ISBN 978-605-285-038-1

K L A S İ K L E R
TUDEM’de doğup birer
klasik haline gelen
eserler, özel tasarımları
ve baskılarıyla
okurlarımızca çok
sevildi. Modern
Klasikler koleksiyonu
büyümeyi sürdürecek…

248 SAYFA
ISBN 978-605-285-039-8

240 SAYFA
ISBN 978-605-9604-43-7

112 SAYFA
ISBN 978-605-9493-79-6

104 SAYFA
ISBN 978-605-9493-02-4

264 SAYFA
ISBN 978-605-9493-03-1

264 SAYFA
ISBN 978-605-9604-46-8

312 SAYFA
ISBN 978-605-9493-80-2

224 SAYFA
ISBN 978-605-9604-49-9

184 SAYFA
ISBN 978-605-9604-45-1

KORAY AVCI ÇAKMAN

Yazan

Henüz küçücük bir çocukken
en yakın arkadaşları kitapları
olan yazar, develer tellal iken,
pireler berber iken, kâh gülmüş
kâh düşünmüş onlarla beraber.
Büyüyünce yazmış ve ödüller almış.
Başarıyla gerçekleştirdiği yaratıcı
drama atölyelerinin yanı sıra, pek
çok sivil toplum kuruluşuyla da
ortak projeler yürütmüş.

ÖYKÜ 8+ 72 SAYFA

ÖYKÜ 8+ 80 SAYFA

9 789944 696852

ROMAN 8+ 96 SAYFA

ÖYKÜ 9+ 112 SAYFA
9 789944 697682

ÖYKÜ 9+

56 SAYFA

ROMAN 10+ 168 SAYFA
9 789944 696494

ÖYKÜ 9+ 104 SAYFA

ROMAN 9+ 80 SAYFA

9 789944 699815

9 789944 699761

ROMAN 10+ 120 SAYFA

ÖYKÜ 10+ 120 SAYFA

Resimleyen

YAZARIN ÖDÜLLERİ

ELİF DENEÇ
1986'da Avusturya'da doğdu. İlk ve orta
öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim
Bölümü'nde okudu. 2008 'den bu yana,
çeşitli yayınevlerinde çizerlik ve serbest
illüstratorluk yapmakta, atölyesinde resim
çalışmalarına devam etmektedir.

T U D E M E D E B İ Y AT Ö D Ü L L E R İ
2011 Roman Yarışması Birincilik
2012 Öykü Yarışması Birincilik

ANADOLU’NUN
TAŞI TOPRAĞI EFSANE

NELER NELER ANL ATIR
KUL AK VERİLSE!

DERE TEPE EFSANE
YAZAN:

KORAY AVCI ÇAKMAN

RESİMLEYEN: ELİF DENEÇ

ÖYKÜ 9+
ISBN 978-605-285-189-0

YEN¡
Anadolu’nun geçmişten
günümüze ulaşan hikâye
ve efsanelerini şiir tadında
aktaran Dere Tepe Efsane’de,
okurlar, yurdun dört bir

TEMALAR: EFSANELER, ANADOLU, ŞEHİRLER,
COĞRAFYA

yanındaki mekânların,

Dere Tepe Efsane, geleneksel
sözlü anlatıların ahenkli dilini
ve duru Türkçesini başarıyla
yeniden canlandırırken, iç
içe geçen hikâyelerle hem
yaşadığımız coğrafyanın
barındırdığı kültürel zenginliğe
hem de bu mirasın altında yatan
hayal gücüne dikkat çekiyor.

kazandıklarını öğreniyor. Kâh

adlarını ya da ünlerini nasıl
Bursa’daki ipek böceğinin,
İstanbul’daki lale çiçeğinin,
Sinop’taki deniz fenerinin;
kâh Kütahya’daki seramiğin,
Muğla’daki sakız ağacının,
Konya’daki Tuz Gölü’nün
birbirinden ilginç hikâyesi
selamlıyor onları.

GÜZIN ÖZTÜRK

Yazan

Kütahya’nın Gediz ilçesinde doğdu.
Lisans öğrenimini Dokuz Eylül
Üniversitesi Hukuk Fakültesinde
tamamladı. Nevzat Süer Sezgin’in
çocuk edebiyatı atölyesine
katıldı. Çocukların dünyayı
değiştirebileceğine ve daha iyi bir yer
yapabileceğine inanıyor.

KAYIP KAPININ ANAHTARI
YAZAN: GÜZİN

KUŞ OLSAM EVİME UÇSAM
YAZAN: GÜZİN

BEN BİR HAYALETİM
YAZAN: GÜZİN

ÖZTÜRK

ROMAN 10+, 112

SAYFA

ISBN 978-605-2031-45-2

TEMALAR: OTİZM, ÖNYARGILAR, MACERA

ÖZTÜRK

RESİMLEYEN: HİCABİ DEMİRCİ
ROMAN 10+, 120

SAYFA

ISBN 978-605-9604-42-0

TEMALAR: SIĞINMACILIK, UMUT, YOLCULUK

ÖZTÜRK

RESİMLEYEN: HAZAR ATA
ROMAN 10+, 144

SAYFA

ISBN 978-605-285-143-2

TEMALAR: ÖNYARGILAR, KENDİNİ TANIMA

Resimleyen

YAZARIN ÖDÜLLERİ

EMRE KARACAN

1991’de Samsun’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Samsun’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nden mezun oldu. Yurtiçinde ve yurtdışında birçok yere
illüstrasyon üretti. Çocukluğunda başlayan düzenli çizim hayatına devam ediyor.

T U D E M E D E B İ Y AT Ö D Ü L L E R İ
2015 Roman Yarışması Birincilik

Üç de yetmez beş tane !
Beş de yetmez
bin tane !
TUMPATUMPA SAKIN
KAYBOLMA
YAZAN: GÜZİN

ÖZTÜRK

RESİMLEYEN: EMRE KARACAN
ÖYKÜ 8+
ISBN 978-605-285-191-3
TEMALAR: TÜKETİM KÜLTÜRÜ, İHTİYAÇLAR VE
İSTEKLER, ARAYIŞ, ÖZLEM

Tumpatumpa Sakın Kaybolma,
tüketimi, hep daha fazlasına sahip
olma arzusunu, hırsı, evin içine
eşyalar yığarak ve sıkıştırılmış
hissi yaratarak absürt bir kurgu
içinde işliyor. Koca bir eşya
yığınının tam ortasında insanı
küçük bir karınca gibi hissettiren
kitap, tüketim toplumuna yönelik
bir kara mizah anlatısı.

YEN¡
Çocuk çok sevdiği
oyuncağını kaybedince ailesi
ona hemen yenisini ve hatta
daha fazlasını alır. Kredi
kartının nasıl kullanıldığını
göstermek üzere bir
alışveriş merkezine
giderler. Şimdi değil, ama
belki ileride lazım olur diye,
her şeyden biraz biraz satın
alırlar. Sadece alırlar ve bir
köşeye atarlar. Bir gün, ev
gereksiz eşya ile öyle dolup
taşar ki çocuk evin içinde
kaybolur… Ve asıl karanlık
macera şimdi başlar.

ELIF YONAT TOĞAY

Yazan

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenim gördü.
İngilizceden Türkçeye kitap çevirileri yaptı. Öyküleri,
Varlık, Sarnıç, Kitapçı, Patika, Edebiyatist gibi
pek çok dergide ve kolektif kitaplarda yayımlandı.
Tudem Edebiyat Ödülleri (2016), Adnan Yücel
(2015), Antalya Konyaaltı Kadın Öyküleri (2015)
yarışmalarında ödüller aldı. Eserleri, Madenci
Edebiyatı (2014) ve Nöroloji Öyküleri (2014)
yarışmalarında da yayımlanmaya değer görüldü.

BİR ŞEYLER YAPMAM GEREK
YAZAN: ELİF YONAT TOĞAY
RESİMLEYEN: GÖKÇE İRTEN
ÖYKÜ 8+, 80

SAYFA

ISBN 978-605-285-084-8

TEMALAR: AİLE İLİŞKİLERİ, OKUL

Hayal kurmak, dikkatli olmak,
sorunlara çözüm bulmak,
büyümek için mutlaka “Bir
Şeyler Yapmak Gerek” diyen
bu eğlenceli kitap, çocukların
gündelik yaşamda karşılaştıkları
olayları ve verdikleri tepkileri
mizahın ve kelimelerin gücüyle
kısa öykülerde buluşturuyor.

ATIŞTIRMALIK ÖYKÜLER
YAZAN: ELİF YONAT TOĞAY
RESİMLEYEN: MARIA BRZOZOWSKA
ÖYKÜ 8+, 72

SAYFA

ISBN 978-605-285-141-8

TEMALAR: ÇÖZÜM ÜRETME, KORKULAR

Atıştırmalık Öyküler, mutluluk,
hayal kırıklığı, şaşkınlık gibi farklı
duygulara ve iletişim kopukluğuna
vurgu yapıyor. Öyküleri kaleme
alırken hayatın kendisinden
ilham alan yazar, kısa ve nükteli
anlatımı ile her öyküde okurlarına
gülücükler armağan ediyor.

Resimleyen

YAZARIN ÖDÜLLERİ

BURCU YILMAZ
1986 İstanbul doğumlu. İletişim Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım üzerine çalıştı. İtalyan Dili
ve Edebiyatı öğrenimi gördü. 50. Bratislava İllüstrasyon Bienali ve 2018 Frankfurt Kitap
Fuarı’nda eserleriyle yer aldı. Çocuk kitabı resimlemenin yanı sıra Sözcükler dergisinin
editörlüğünü yürütüyor ve serbest çevirmen olarak çalışıyor.

T U D E M E D E B İ Y AT Ö D Ü L L E R İ
2016 Kısa Öykü Yarışması Birincilik

Hayal gucunu ucuran

kisa oykuler!
DİNOZORUN
AYAK SESLERİ
YAZAN:

ELİF YONAT TOĞAY

RESİMLEYEN: BURCU YILMAZ
ÖYKÜ 8+
ISBN 978-605-285-196-8

TEMALAR: ÇOCUKLUK, HAYAL GÜCÜ,
KORKULAR, MİZAH

Atıştırmalık Öyküler ve Bir Şeyler
Yapmam Gerek kitaplarının ödüllü
yazarı Elif Yonat Toğay, hayal
gücünün aynasında devleşen yersiz
korkuları, şekilden şekle sokulan
zararsız gerçekleri, her zaman
olduğu gibi çocukların alabildiğine
renkli ve zengin dünyasından
mizahi bir dille anlatıyor.

YEN¡
Dikkat! Eğlenceye hazır
mısınız? Ortalığı birbirine
katan fare Bernardo,
aldığı müjdeyle tüyleri
diken diken olan kedi
Arif, dinozorun yaklaşan
ayak sesleri, haberlerden
olmayacak düşler devşiren
kardeşler, Ponpon tavşanı
olmadan perili köşkte
uyuyamayanlar ve insanın
üstüne üstüne gelen dev
kırmızı ayakkabılar…
İmdaaat! seslerine
aldanmayın. Bu kitapta
korkulacak bir şey yok,
hayaller ve gülmeceye
gelince çok!

Çizgilerde
Buluşalım!

Gençler için grafik romanlara yeni bir soluk getiren, özgün çizgisi
şimdiden bolca taklit edilen Raina Telgemeier, tamı tamına üç kez
Eisner madalyasına layık görüldü. Kitaplarında, aile bağları, sevgi,
dayanışma gibi konuları gerçekçi bir anlatımla ve eğlenceli bir
üslupla aktaran sanatçı, tüm dünyada binlerce çocuğu ve genci
grafik romanların eşsiz dünyasıyla tanıştırdı.

‘‘

Will Eisner

‘‘

ÖDÜLLÜ YAZAR

Grafik roman
okumak
hem görsel
bir kavrayış
hem de
entellektüel
bir arayıştır.

Adana’da doğdu. Gazi Üniversitesi Halkla
İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde eğitim
aldı. Türkiye ve ABD’de resim dersleri
alıp sergiler açtı. Oğlu ile resimli kitaplar
okumayı ve seyahat etmeyi seviyor.

Yazan

GÜNEŞ BLOEDORN

1980 yılında Adana’da doğdu. Yüksek lisansını
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünde yaptı.
En büyük hayali çocuklara ve yaratıcılıklarına
rehberlik etmek. Rüyalarda gezmeyi, fantastik
kitaplara ışınlanmayı, bilim kurgu filmlerinde
koşuşturmayı, farkındalık karikatürleri çizmeyi,
şiirlerdeki kelime oyunlarını, ressamların
renkleriyle dans etmeyi seviyor. Yazar, rehber
öğretmen ve aile danışmanı olarak çalışıyor.

AYGÜL YILMAZ

Resimleyen

Tasarla, yaz, çiz, karala…

Bu kitapta yanıtlarını sadece senin bildiğin sorular var.
DOLU DOLU ETKİNLİKLERLE

AKIL FİKİR KİTABIM
YAZAN:

AYGÜL YILMAZ

RESİMLEYEN: GÜNEŞ BLOEDORN
BAŞVURU 8+
ISBN 978-605-285-188-3
TEMALAR: TARİH, UZAY, ÇEVRE, TASARIM

Gerek bireysel olarak gerekse sınıf
ortamında çocukların eğlenceli
ve nitelikli zaman geçirmelerine
destek olan Akıl Fikir Kitabım,
merak tetikleyen sorular
sorarak çocukları düşünmeye
ve araştırmaya teşvik diyor.
Kitaptaki etkinlikler çocukların
hayal güçlerini zenginleştiriyor,
bakış açılarını çeşitlendirmelerine
olanak sağlıyor.

YEN¡
Çevre sorunlarından
eğitime, uzay konularından
sanata birçok evrensel
konuya değinen Akıl Fikir
Kitabım, zengin soru ve
etkinlikleri ile çocukların
eğlenebilecekleri bir
başvuru kitabı. Logo
tasarımından resim
yapmaya, tarihten
günümüze, edebiyattan doğa
ve çevreye birçok alanda
gezinerek çocukların empati
kurmalarına, problem
çözmelerine, hayal güçlerini
zenginleştirmelerine ve
girişimci olmalarına katkı
sağlıyor.

Küçük Yıldızlar
Okumayı yeni öğrenenlerin
neşeli yardımcısı:
Küçük Yıldızlar
Okumaya yeni başlayan çocuklara
yönelik, yepyeni bir seri. Eğlenceli
öykülerle ve bulmaca sayfalarıyla
okumayı öğrenmek artık çok daha zevkli.
“Küçük Yıldızlar - İlk Okuma Kitaplığı” serisi, okumayı yeni
söken çocuklar için tasarlanmış, hem eğlenceli hem de öğretici
bir seri. Farklı okuma seviyelerine yönelik kitaplar okumayı adım
adım öğrenen küçüklere eşlik ederken, içerdikleri bulmacalar da
dikkati odaklama becerilerini geliştiriyor. Birbirinden renkli
resimler ile akıcı ve komik metinler, çocukların en yakın
okuma arkadaşı olmaya aday.

.
.
I LK OKUMA KI TAPLIGI

“Okumayı öğrenmek büyük bir çaba gerektirir ve başarıya da adım adım
ulaşılır. İlk Okuma Kitaplığı, bu konuda çocuklarınıza destek olacaktır. Kısa
bölümler ve eğlenceli metinler, okumayı kolaylaştırır; çok sayıdaki resim de
öykünün anlaşılmasına yardımcı olur. Her kitabın sonundaki 16 sayfalık
Bulmaca Diyarı, okurun hikâye ile bağ kurmasını sağlar.”

Prof. Dr. Manfred Wespel
OKUMA

SEVİYE

• Büyük kitap harfleri
• Basit kelimeler, kısa cümleler
• Metni destekleyici,
bol resimli sayfalar
OKUMA

SEVİYE

Sİ

2
• Büyük kitap harfleri
• Basit cümleler, kısa paragraflar
• Resimlerde dikkate yönelik
ayrıntılar

1

Sİ

OKUMA

SEVİYE

Sİ

• Daha fazla metin,
3
daha az resim
• Zengin kelime dağarcığı
• Seviyeye uygun tema ve öyküler

SALAH NAOURA

Yazan

1964’te Berlin’de doğdu. Alman ve
İskandinav kültür ve edebiyatı eğitimi
aldı. Eğitiminin ardından bir süre editörlük
yaptı. 90’lı yıllardan beri çocuklar için
resimli kitaplar, şiirler, romanlar yazıyor
ve çevirmenlik yapıyor. 2011 yılında,
Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden Peter
Härtling Ödülü’ne layık görüldü. Yaptığı
çevirilerle 1992 ve 2013 yıllarında Alman
Gençlik Edebiyatı Ödülü’nü kazandı.

Resimleyen

SABINE BÜCHNER

1964 yılında Almanya’nın Wuppertal şehrinde doğdu. Çalışma
hayatına bir çocuk bakım evinde başladı. 1994 yılında iletişim ve
tasarım eğitimi almak için okula döndü; 1996’da ise Babelsberg’deki
Konrad Wolf Sinema ve Televizyon Akademisi’nde animasyon alanında
yükseköğrenim gördü. İlk resimli kitabını 2006 yılında yayımlayan
Büchner, hâlen oğluyla birlikte Berlin’de yaşıyor ve hem kendi kitapları
hem de diğer yazarların kitapları için çizim yapmaya devam ediyor.

Dünyanın en sakar köpeği mi,
dünyanın en süper köpeği mi!?
“Küçük Yıldızlar”ın ilk halkası Süperhügo serisi, sakar bir
köpeğin bir süper kahramana dönüşme sürecine odaklanan,
eğlenceli olduğu kadar kolay da okunan kitaplardan oluşuyor.
Kitaplar, hem seri olarak hem de tek tek okunabiliyor.
Hügo, biraz sakar bir köpektir. Büyükanne Frida ile yaşamaktadır.
Bir gün, evdeki şöminenin içine yuvarlanıverir ve orada Süperköpek’in
gizli sığınağını bulur. Şans bu ya, Süperköpek tıpkı ona benzemektedir.
Hügo, onun kıyafetlerini kuşanır; o artık Süperhügo’dur. Bundan sonra
birbiri ardına maceralar yaşar: Minik kedi Mimi’yi kurtarır, hırsız

Kü

çü

tilkiyi yakalar, denizin altına yolculuk edip küçük sardalyayı

kY

kurtarır ve son olarak da uzaya çıkıp küçük

ıld

kurbağaya yardım eder.

ızla

r-S

ÜPERHÜ

GO SERISI

OKUMA

SEVİYESİ

2

5 KİTAP

SÜPERHÜGO Serisi
YAZAN: SALAH

NAOURA

RESİMLEYEN: SABİNE BÜCHNER

TÜRKÇELEŞTİREN: OLCAY MAĞDEN ÜNAL
TEMALAR: MACERA, KÖPEK, SÜPER
KAHRAMANLAR, GİZLİ DEDEKTİFLER

56 SAYFA
ISBN 978-605-285-176-0

Çözümler,
54 ve 55.
sayfalarda

56 SAYFA
ISBN 978-605-285-177-7

248 SAYFA
ISBN 978-605-285-039-8

248 SAYFA
ISBN 978-605-285-039-8

56 SAYFA
ISBN 978-605-285-178-4

56 SAYFA
ISBN 978-605-285-179-1

56 SAYFA
ISBN 978-605-285-180-7

İCLAL DIKICI

Yazan

Çocuklarla birlikte hayal kurmayı,
hayallerini yazmayı... Yaş almış
insanlar ve hayvanlarla konuşmayı,
dinlemeyi... Masalları, toprak
kokusunu, eski kapılardan geçmeyi,
farklı pencerelerden bakmayı... Kedisi
Şanslı’yı, arkadaşlarını ve ailesini çok
seviyor. Omzunun üstündeki başını
değil, yüreğini kılavuz ediniyor.

UZAYLI KOMŞU
YAZAN:

İCLAL DİKİCİ

ÖYKÜ 9+
ISBN 978-605-203-196-4

TEMALAR: HOŞGÖRÜ, HAYAL GÜCÜ

Uzaylı Komşu, yaşadığı
mahallenin en sıradışı sakini
olarak bilinen sevimli bir
bayan ve sevgili kedisi Pamuk
etrafında şekillenen on keyifli
öyküden oluşuyor. Hayata,
ilişkilerimize sıradışı bir gözle
bakmamızı sağlayacak, ince
mizahla harmanlanmış renkli
bir öykü kitabı…

TENEKE UYGARLIĞI
YAZAN:

İCLAL DİKİCİ

ROMAN 9+, 136

SAYFA

ISBN 978-605-285-031-2

TEMALAR: HAKLAR, DAYANIŞMA

Teneke Uygarlığı, insan eliyle
yaratılan teknolojinin, nasıl zamanla
insanın kendisini esir alabileceğini
anlatıyor. Bilim kurgu ve fantastik
öğelerden beslenen roman, okurların
dikkatini gelir eşitsizliği, temel hak
ve özgürlükler gibi güncel toplumsal
konulara çekiyor.

YAZARIN ÖDÜLLERİ

PEKİ YA SENİN
EN DEĞERLİ
HAZİNEN NE?
EN BÜYÜK HAZİNEM
YAZAN: İCLAL

DİKİCİ

ROMAN 10+
ISBN 978-605-285-190-6

T U D E M E D E B İ Y AT Ö D Ü L L E R İ
2012 Öykü Yarışması Birincilik

YEN¡
Yaz tatilinde Pan
Sanat Kampı’na
katılan çocuklar yeni
arkadaşlar ve deneyimler

TEMALAR: SEVGİ, AİLE, YARDIMLAŞMA,

edinirken, kendilerini hiç

MACERA, ARKEOLOJİ

beklemedikleri heyecanlı bir

Önyargıların yanıltıcılığının;
arkadaşlığın, karşılıksız sevginin,
hoşgörü ve dayanışmanın öneminin
hatırlatıldığı kitapta, okurlar
farklı karakterlerin yaşamlarına
ortak oluyor ve insan ilişkilerini
başka açılardan keşfetme fırsatı
yakalıyor. Sanat ve maceranın iç
içe geçtiği bu roman heyecanlı ve
duygu dolu bir okuma vadediyor.

maceranın içinde bulurlar.
Her şey, hazine peşindeki bir
grup tarihi eser kaçakçısının,
sanat kampının civarında bir
yeraltı kilisesini aramasıyla
başlar. Bunu öğrenen
çocuklar, çevrelerindeki
insanlardan kuşkulanır
ve gerçeğin izini sürmeye
çalışırken büyük bir
sürprizle karşılaşırlar.

ITIR ARDA

Yazan

Resimleyen

Erzurum’da doğdu. Ortaokul ve lise
öğrenimini Robert Koleji ve Almanya’da
Hollenberg Gymnasium’da tamamladı.
İnşaat mühendisliği okudu. Sözcükleri
sayılara tercih ettiğine karar verdiğinden
beri yazarlık, senaristlik ve çevirmenlik
yapıyor. Çok sayıda kitap çevirisi yaptı
ve birçok televizyon dizisi yazdı.

AHESTE
GARİPLİKLER ADASI
YAZAN:

ITIR ARDA

RESİMLEYEN: ZEYNEP ÖZATALAY
ROMAN 9+

ZEYNEP ÖZATALAY
1978 yılında Kanlıca’ da doğdu. Anadolu
Üniversitesi GSF Grafik Tasarım bölümünden
mezun oldu. Reklam ajanslarında grafik
tasarımcı ve illüstratör olarak çalıştı. 2005
yılında kendi ismiyle çalışmaya başladı. Halen
çocuk kitapları resimliyor.

YEN¡
Denizci, “Burası neresi?”,
“Burunlarını yüzüme dayayarak
konuşan insanlar da kim?”
sorularına yanıt ararken, anlar

ISBN 978-605-285-184-5

ki “Olabilir de Olmayabilir

TEMALAR: İLETİŞİM, YARDIMLAŞMA, FARKLI
KÜLTÜRLER, ÇÖZÜM ÜRETME

gariplikler, burunlarının ucunu

Bir denizcinin garipliklerle dolu
bir adada yaşadığı macerayı, yer
yer absürt ve mizahi ögelerle
süsleyerek anlatan Gariplikler
Adası, iletişime, dayanışmaya,
dil ve farklılıkların zenginliğine
vurgu yapıyor. Kurgunun içine
serpiştirilen deyimler de
bu keyifli anlatıya ayrı
bir zenginlik katıyor.

de” adasına düşmüş. Adadaki
dahi göremeyen bu sevimli
insanlardan ibaret değil.
Denizcinin, teknesi Aheste’yi
tamir edip yola koyulması hiç
kolay olmayacak. Bu sırada
işleri zorlaştıran biri daha
var: Şapkasının üzerinde
kuluçkaya yatan martı!

İstanbul’da doğdu. Üniversitede çizgi
film ve animasyon çalıştı. Beş yaşından
beri bale yapan Atılgan, zamanını çocuk
kitapları resimlemesi, tasarım işleri ile
dans arasında paylaştırıyor.

1989’da İzmir’de doğdu. Dramatik
Yazarlık Anasanat Dalı’nda öğrenimini
tamamladı. Yazarlık eğitimi boyunca
farklı yazım türleri üzerinde çalıştı.
2011’de başladığı reklam ve metin
yazarlığına, drama eğitmenliği,
senaryo-televizyon dizisi yazarlığı,
çocuk kitapları yazarlığını da
ekleyerek devam ediyor.

FİGEN GÜLÜ

Yazarın diğer kitabı

MERVE ATILGAN

Yazan

Resimleyen

Beklentileri karşılamak mı,
kendimiz olmak mı?
YEN¡

KULAKSIZ’IN ROMANI
YAZAN: FİGEN

GÜLÜ

RESİMLEYEN: MERVE ATILGAN
ROMAN 9+
ISBN 978-605-285-187-6
TEMALAR: YETENEKLER, MESLEKLER, HAKLAR

Amber’in Zaman Kapsülü isimli ilk
romanıyla 2013 Tudem Edebiyat
Ödülleri Birincilik Ödülü’ne değer
görülen Figen Gülü’nün beklenen
romanı okurla buluşuyor. Ailelerin
çocuklarından beklentileri,
çocukların kendilerine bir yaşam
yolu çizme macerasında yaşadıkları
çaresizlikler, ikilemler, umutlu
düşünceler üzerine bir roman.

Ercü, müzisyen bir
ailenin üyesidir: Baba,
ünlü bir Anadolu Rock
müzik grubunun üyesi;
anne, Türk Halk Müziği
sanatçısıdır. Tabii herkes,
Ercü’den de aynı başarıyı
beklemektedir. Ancak
Ercü, pek bir başarı
gösterememektedir. Bir
müzikli gösteri sırasında
sahnede bayılınca
“kulaksız” olduğu
anlaşılır... Ercü, beklentileri
karşılayamadığı için
çaresizliğe düşerken bir
şeyin farkına varır: O,
yazar olmak istemektedir.

GÜLDEM ŞAHAN

Yazan

Erzurum’da doğdu. İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli kolej ve
liselerde İngilizce öğretmeni olarak çalıştı.
Yeditepe Üniversitesi’nde okutmanlık
yaptı. İlk öyküleri Kimsesiz, Şiirce ve
Sarıkamış dergilerinde yayımlandı. Katıldığı
yarışmalarda pek çok ödüle değer görüldü.

TOPUN İKİ RENGİ
YAZAN:

GÜLDEM ŞAHAN

ROMAN 10+, 152

SAYFA

ISBN 978-605-9493-68-0

TEMALAR: EŞİTSİZLİK, SPOR

Bir futbol topu, onlarca çocuğu
yaşama bağlayan bir oyuncağa
dönüşür bazen; özgürce, neşeyle
peşinde koştururlar. Kimi
zamansa hayatın güzelliklerini
gölgelemeye yüz tutan bir tehdide
dönüşür. Topun İki Rengi, savaş
mağduru çocuklara ithaf edilmiş
bir barış türküsü.

MARTI VE SAVAŞ
YAZAN:

GÜLDEM ŞAHAN

ROMAN 10+, 144

SAYFA

ISBN 978-9944-69-475-9

TEMALAR: ARKADAŞLIK, MÜCADELE

Martı ve Savaş, bomba sağanağına
tutulmuş bir Akdeniz şehrinde yaşanan
trajik olayları, bir martının gözünden
aktararak okuyucularını duygu ve umut
yüklü bir yolculuğa çıkarıyor. Savaşın
ortasında, yaşama sımsıkı tutunmaya
çalışan Martı Hür’ün destansı hikâyesi
herkesi duygulandırıyor.

“ Kaçıp kurtulmuş sayılır mıydık,

yoksa bir başka savaşın
içine mi düşmüştük?

KUZEY YILDIZI
YAZAN: GÜLDEM

ŞAHAN

ROMAN 10+, 136 SAYFA
ISBN 978-605-285-193-7
TEMALAR: SAVAŞ, ADALET, MÜCADELE,
ARKADAŞLIK

Kuzey Yıldızı, yazarın Martı ve
Savaş ile Topun İki Rengi’nin
de yer aldığı “Savaş ve Çocuk”
üçlemesinin son halkası. Savaş
yüzünden bambaşka yerlere
savrulan insanların yeni yurt
arayışlarına iki farklı çocuğun
gözünden bakan gerçekçi bir
hikâye anlatıyor. Güncel bir
konuyu, karamsarlığa düşmeden,
umut çiçekleri açtırarak
sayfalarına taşıyor.

”

YEN¡
Farklı ülkelerde, farklı
hayatlar yaşayan iki
çocuk: Can ve Faiza.
Biri, ailesiyle birlikte
bombardımanlardan
kaçarken, diğeri
televizyonda seyrettiği
savaş görüntülerinin
bir gün kendisini
ve sevdiklerini de
vurabileceği endişesini
yaşıyor. Açık denizde,
bir gece yarısı patlayan
fırtınada tesadüfen yolları
kesişiyor. Birbirine yardım
eli uzatan insanları, nefes
kesici bir macera ve zorlu
bir insanlık sınavı bekliyor.

İşlem Tamam,
özel saklama kutusuyla
set halinde raflardaki
yerini aldı.
Doğru dille ve yöntemle anlatılan
matematiğin, katıksız bir eğlenceye
dönüşebileceğini savunan Toprak
Işık, “İşlem Tamam”da yaşattığı
benzersiz matematik deneyimi ile
okurları sayıların büyülü dünyasında
yolculuğa çıkarıyor.

4 KİTAPLIK KUTU
BAŞVURU 10+
ISBN 8699237599627

ASUMAN PORTAKAL

Yazan

Çıkışı bulmak
zor olsa bile,

1978’de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi’ni bitirdi. Kâğıtlara düşlerini
boyayan çocuklara 24 yıl rehberlik
etti. Çeşitli karma sergilere katıldı,
iki kişisel sergi açtı. Yapıtları tüm
dünyada özel koleksiyonlarda yer aldı.
Çocuklar için öykü ve romanlar yazdı.
Bu yapıtlarıyla ödüller kazandı.

yine de dene!
SİSTA PATİNA LABİRENTİ
YAZAN: ASUMAN PORTAKAL
ROMAN 10+, 128 SAYFA
ISBN 978-605-285-194-4

YEN¡
Çocukluğundan miras
kalan acılar Ziba’yı
sevgisiz ve biraz da
acımasız bir gence

TEMALAR: YALNIZLIK, ÖNYARGILAR, ÖZLEM,
SEVGİ, RESİM SANATI

dönüştürür. Onu hayata

Sosyal medya mecralarından Emo
kültürüne, gençliği etkisi altına alan
pek çok akıma, eğilime değinen
Sista Patina Labirenti, sarsıcı
bir kimlik arayışı mücadelesini,
heyecan verici bir “kaçış evi”
deneyimiyle harmanlıyor.
Önyargıların ve rekabetin sevgi
bağlarını ne denli zayıflatabileceğini
gözler önüne seriyor.

rekabet tutkusudur. Her

bağlayan tek şey,
daim balıklama daldığı
yarış parkurundaki en
dişli rakibi ise hırslı
karakteriyle dikkat
çeken Eylül’dür. Fakat
o bile duymakta güçlük
çeker Ziba’nın sessiz
çığlıklarını. Hatta
öyle bir hata yapar ki,
kendisi de yuvarlanır
Ziba’nın labirentine…

ANDREAS STEINHÖFEL

Yazan

YAZARIN ÖDÜLLERİ

1962’de Almanya’da doğdu. Çocuk ve gençlik
romanları yazarlığının yanı sıra çevirmenlik
de yaptı. İlk kitabı Sıkı Arkadaşlar ve Spagetti
Canavarı’nı 1991’de, mezun olduktan sonra
yayımladı. En ünlü kitaplarından biri olan Çat Kapı,
Almanya’daki pek çok okulda okutuldu. Riko ve
Oskar üçlemesinin yanı sıra gençler için yazdığı
Farklı ve Mekanik Prens kitapları da hem okurlarca
hem edebiyat eleştirmenlerince çok beğenildi.

ROMAN 9+

104 SAYFA

2008 Corine Edebiyat Ödülü
2009 Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü
2017 James Krüss Uluslararası Çocuk ve
Gençlik Edebiyatı Ödülü

ROMAN 9+

9 789944 699853

RİKO, OSKAR ve
DERİN GÖLGELER

1

RİKO, OSKAR
OSKAR ve
ve DERİN GÖLGELER
RİKO,
DEFOLU KALPLER

2

144 SAYFA

9 789944 698962

RİKO,
RİKO, OSKAR
OSKAR ve
ve DEFOLU KALPLER
ÇALINTI TAŞ

3

RİKO, OSKAR ve ÇALINTI TAŞ

Riko o ufak makarna tanesini bulmasaydı
bunların hiçbiri olmayacaktı.

RESİMLEYEN:

PETER SCHÖSSOW

RESİMLEYEN:

PETER SCHÖSSOW

ROMAN 10+ 216 SAYFA

RİKO, OSKAR ve ÇALINTI TAŞ

Alman yazar Andreas Steinhöfel’in bol ödüllü kitabı
Riko, Oskar ve Derin Gölgeler, çocuk kaçıran adamlardan,
“derin” ve “üstün” yetenekli çocuklara uzanan, heyecan
dolu kurgusunun yanında kahkahayı da hiç eksik etmeyen,
eğlenceli olduğu kadar da “derin düşündürücü” bir macera.

RİKO, OSKAR ve DEFOLU KALPLER

Ve Riko’nun öğretmeni ondan bir kompozisyon istemeseydi
bu kitap belki de hiç yazılmayacaktı!

RİKO, OSKAR ve DERİN GÖLGELER

Oskar o tuhaf kaskını takıp sokaklarda dolanmasaydı
bu dostluk hiç doğmayacaktı.

RESİMLEYEN:

PETER SCHÖSSOW

ROMAN 10+ 264 SAYFA

ROMAN 10+ 328 SAYFA

Resimleyen

NELE PALMTAG
1973’te Almanya’da doğdu. Bremen Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tasarım ve illüstrasyon
üzerine çalıştı. Sanatçı hem kendi kitaplarını hem de başka yazarların hikâyelerini
resimliyor. Kitapları birçok dile çevrilen Palmtag, Hamburg-Altona’da yaşıyor.

Çünkü sen bir tanesin,

büyükbaba !

GECEN GÜNDÜZÜM OLSA
YAZAN: ANDREAS

STEINHÖFEL

RESİMLEYEN: NELE PALMTAG

TÜRKÇELEŞTİREN: OLCAY MAĞDEN ÜNAL
ROMAN 9+, 72 SAYFA
ISBN 978-605-285-197-5
TEMALAR: AİLE, YAŞLILIK, BÜYÜKBABA,
DOĞA, HAFIZA

Alman çocuk edebiyatının
ustası Andreas Steinhöfel’in bu
rengârenk kitabı, yavaşça kaybolan
bir hafıza ve bir büyükbabayla
torunu arasındaki muhteşem
ilişkiye dair, duygusal, edebi yönü
güçlü, mutluluk verici bir hikâye
anlatıyor. Sevginin, tüm unutuşlara
direnebileceğini vurguluyor.

YEN¡
Max’ın içinde koca bir hasret
vardır, çünkü büyükbabası
bir senedir huzurevindedir.
Hafızası artık eskisi kadar
iyi değildir. Max bir gün,
daha fazla dayanamaz ve
çılgın planını hayata geçirir:
Onu oradan kaçıracaktır!
Büyükbabasıyla birlikte,
huzurevinin bir başka sakini
olan Matmazel Meyer’i de
yanına katar. Kırlarda
müthiş bir gün yaşarlar.
Ve Max, büyükbabasının
söylediği şeyi asla
unutmayacaktır: Tıpkı Güneş
ve Ay gibi, orada olduğunu
bildikçe, büyükbabası hep
yanında olacaktır...

OLIVIER DE SOLMINIHAC

Yazan

Resimleyen

1976 yılında Lille’de doğdu.
Eserlerinde kullandığı şiirsel ve
müzikal dil ile öne çıkan yazarın
çocuklar için kaleme aldığı
kitapların yanı sıra, yetişkinler
için de romanları bulunmaktadır.
De Solminihac hâlâ Fransa’nın
kuzeyinde, Dunkerque’te yaşıyor.

JUNKO NAKAMURA
Tokyo’da doğup büyüdü. Çocukluğundan beri resimli
kitaplara hayrandı. Japonya’da güzel sanatlar eğitimine
başladı fakat tamamlamadan Paris’e taşındı. Junko
çeşitli teknikler kullanmayı, bilhassa metal üzerine
gravür çalışmalar yapmayı seviyor.

dolu
Bazı sorular çiçek
vazolar gibidir!
NEYE BENZER GELECEK
YAZAN: OLIVIER

DE SOLMINIHAC

RESİMLEYEN: JUNKO NAKAMURA

TÜRKÇELEŞTİREN: DAMLA KELLECİOĞLU
ROMAN 8+, 48 SAYFA
ISBN 978-605-285-025-1

Lukas ailesiyle ormanda
yaşayan mutlu mesut, minik
bir kurttur. Sekizinci yaşına

TEMALAR: GELECEK, MERAK, BÜYÜMEK, KİMLİK

girdiği gün kafasına bazı

Soru sormayı seven miniklerin iç
sesine tercüman olan, meraklarını
bastırmak yerine onları soru
sormaya teşvik eden, cevap
arayışlarına yardımcı olan sevimli
bir hikâyeye konuk olun. Kitap,
Uzakdoğu yalınlığını yansıtan
çizimleriyle, çocukların ilk okuma
kitaplığı için zihin açıcı bir okuma
deneyimi sunuyor.

sorular takılır. Kim olduğunu,
büyüyünce nasıl bir geleceği
olacağını düşünür ve ailesine
bununla ilgili sorular sorar.
Fakat onlardan net bir yanıt
alamaz. Akşam yemeğinden
sonra bir yürüyüşe çıkar ve
sorularının cevabını biraz da
dışarıda aramaya koyulur.

Resimleyen

MARIE DE SALLE
1976’da Brüksel’de doğdu. İllüstrasyon ve keman
eğitimi aldı. Birçok kitap resimledi, dergilere çizdi.
Çizmeye; yetişkinler ve çocuklar için pedagojik atölyeler
düzenlemeye; şenlikli çingene müzikleri yapan Tarabisko
grubunda keman çalmaya devam ediyor.

Bir

ŞATO gördüm sanki...

HAYALDEN KALELER
YAZAN: OLIVIER

DE SOLMINIHAC

RESİMLEYEN: MARIE DE SALLE

TÜRKÇELEŞTİREN: DAMLA KELLECİOĞLU
ROMAN 8+
ISBN 978-605-285-199-9

YEN¡
Bir aile tatil için yola
koyulur. Yoğun trafikte
çocuklar sürekli bir şey
talep eder. Bunalan,
şoför koltuğundaki

TEMALAR: AİLE İÇİ İLİŞKİLER, ARKADAŞLIK,
ÇÖZÜM ÜRETME

baba, çocukları oracıkta

Siz hiç deniz kıyısında macera
dolu bir yolculuğa çıkarken trafiğe
takıldınız mı? Susadığınız için
şimşekleri üzerinize çektiniz mi?
Yalnız kalırsanız sığınmak için en
yakın arkadaşınızla kumdan bir kale
inşa ettiniz mi? Miniklerin uçsuz
bucaksız hayal dünyasına saygı
duruşu niteliğindeki kitap, aynı
zamanda yetişkin-çocuk ilişkileri
üzerine düşünmeyi teşvik ediyor.

eder. Çocuklar, yalnız

bırakmakla tehdit
kalmaları durumunda
sığınacakları bir yere
ihtiyaç duyduklarını
düşünürler. Bunun için inşa
ettikleri kaleyi turistlerden
korumaya çalışırken
ormanda kaybolurlar.
Kahramanımız bulduğu eski
su deposunu bir şato gibi
görür ve hayallere dalar…

Resimleyen

ZEYNEP ÖZATALAY

Yazarın diğer kitabı

DİLEK SEVER

Yazan

1985 yılında İstanbul’da doğdu.
Radyo ve TV Programcılığı eğitiminin
ardından çeşitli TV kanallarında ve
yapım şirketlerinde senarist olarak
çalıştı. Öyküleri edebiyat dergilerinde
ve ulusal gazetelerde yayımlandı.
Kaleme aldığı “İnternette Tanışan Son
Çift” isimli tiyatro oyunu Türkiye’nin
birçok şehrinde sahnelendi.

1978 yılında Kanlıca’ da doğdu. Anadolu
Üniversitesi GSF Grafik Tasarım bölümünden
mezun oldu. Reklam ajanslarında grafik
tasarımcı ve illüstratör olarak çalıştı. 2005
yılında kendi ismiyle çalışmaya başladı.
Halen çocuk kitapları resimliyor.

GERÇEKLERDEN

vazgeçmek yok!

DİJİTAL KARINCA
GERÇEKLERİN PEŞİNDE 2
YAZAN:

DİLEK SEVER

RESİMLEYEN: ZEYNEP ÖZATALAY
ROMAN 10+
ISBN 978-605-285-185-2

YEN¡
Pırıl ve Fabo, eski
gazetelerinden istifa edip kendi
haber sitelerini kurmuştur.
Fakat işler pek de yolunda
değildir. Parasızlık, işlerini
hayli zorlaştırmaktadır. Bu
arada Sonton şehrinde de bazı

TEMALAR: GAZETECİLİK, DOSTLUK, MACERA,
MÜCADELE

tasarruflar yapılmaktadır, satın

Dijital Karınca, genç yazar Dilek
Sever’in genç kaleminden çıkma,
günceli yakalayan bir gazetecilik
öyküsü. Çağın gereklerine uygun
şekilde, internet gazeteciliğinin
ve bireysel haberciliğin önemini
vurgulayan kitap, polisiye
öykülerini aratmayan, macera ve
heyecan dolu bir hikâye.

belediye bütçesini mahvetmiştir.

alınan gereksiz itfaiye araçları
Pırıl ve Fabo, aradıkları haberi
ise belediye seçimlerinde
bulacaktır. İşin içinde bolca
yalan ve aldatmaca vardır.
Gazeteciliğin tüm gereklerini
yerine getirerek olayı çözen ise
elbette “Gerçeklerin Peşinde”
ekibi olacaktır.

Sanatçı, 1989’da İzmir’de doğdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi’nde Grafik Tasarım
okudu. Çizdikçe çizesi geliyor ve
çizmeye devam ediyor.

Bolu’da doğdu. Alman Filolojisi okudu.
Bitirme tezini karşılaştırmalı çocuk
edebiyatı üzerine hazırladı. TRT’de
editör ve danışman olarak çalıştı.
Çizgi film senaristliği yaptı. Uçan Fare
ile Hayalet Hayri’nin yeni macerası,
Akyüz’ün ikinci çocuk kitabı.

BEYZA AKTÜZ

Yazarın diğer kitabı

GAMZE ERDOĞAN

Yazan

Resimleyen

Hayri ile Uçan Fare’nin
okul serüvenleri devam ediyor!
KARLA KARIŞIK
OLAYLAR

UÇAN FARE İLE
HAYALET HAYRİ 2
YAZAN:

BEYZA AKYÜZ

YEN¡
Hayalet Hayri’yle
birlikte okula gitmeyi
sürdüren meraklı,
obur ve bilim tutkunu
Uçan Fare’yi bir
veli toplantısına

RESİMLEYEN: GAMZE ERDOĞAN

girip velileri telaşa

ROMAN 8+
ISBN 978-605-285-186-9

sürüklerken, koyun

TEMALAR: OKUL YAŞAMI, MACERA, ARKADAŞLIK

bademciğini incelemek

Serinin ikinci kitabında yine bol
macera var. Bu eğlenceli roman,
insan-hayvan ilişkileri üzerine
düşündüren, komik, zekice ve
sıradışı bir dostluk öyküsü
anlatıyor.

beynini ve insan
isterken veya ikisini
birlikte leğenle karda
kayak yapmaya
çalışırken görmeniz
işten bile değil. Hayri
ile Uçan Fare’nin
kahkahası bol öyküsü
son hız devam ediyor!

Resimleyen

GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

Yazarın diğer kitabı

KEREM IŞIK

Yazan

İzmir’de doğdu. Öyküleri Kitaplık,
Varlık, Notos Öykü, Eşik Cini, Özgür
Edebiyat dergilerinde yayımlandı.
Edebiyat ve ilgi alanı olan felsefeye
dair yazılarını fırsat buldukça
“Tek Kişilik Azınlık” başlıklı blog
sayfasında sürdürmeye devam
ediyor. Yazar, aynı zamanda
çevirmenlik de yapıyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniverisitesi’nde resim eğitimi aldı.
Hayatını çocuklar için kitap resimleyerek
geçirmekten mutluluk duyuyor.

Özgür Çocuklar hep yanı başınızda!
YENİ BİR YÜZ
ÖZGÜR ÇOCUKLAR 2
YAZAN:

KEREM IŞIK

YEN¡
Kaptan Kobarde’den uzun
süredir haber alamayan
Barış’ın aklı karışmış
durumda. Özgür Çocuklar

RESİMLEYEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

Topluluğu tehlikede

ROMAN 8+,168 SAYFA

olabilir mi? Kırmızı

ISBN 978-605-285-163-0

pardösülü, tuhaf tepkili

TEMALAR: AMAÇ BELİRLEME, DAYANIŞMA,
YALNIZLIK, ARKADAŞLIK

ve her kapıdan çıkan

Dayanışmaya ve birlikteliğe vurgu
yapan “Özgür Çocuklar” ikinci
kitap Yeni Bir Yüz ile devam
ediyor. Rüyalar aracılığıyla
birbirleriyle iletişim sağlayan ve
sorunlara birlikte çözüm arayan
çocuklar bu macerada bir hayali
gerçekleştirmenin peşinden koşuyor;
umut her zaman vardır diyor.

Rubarda da ortalıkta
yok. Okula yeni gelen
Çançan Çiğdem ise
çok yalnız. Onu üzen
bir şeylerin olduğunun
farkında olan Barış, lider
olarak bir şeyler yapmalı.
Özgür Çocuklar’ın bir an
önce bir araya gelmesi
gerekiyor!

Yazan

DİLEK YARDIMCI

Yazarın diğer kitabı

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Türkçe öğretmenliği bölümünden
mezun olmuştur. En büyük
amacı bütün çocuklara okumayı
sevdirmek ve onları kitap okumadan
duramayacak hâle getirmektir.

Hayal Sözleşmesi, 14 yıl sonrasından,

Hayallerin Ötesinden sesleniyor!
HAYALLERİN ÖTESİNDE
YAZAN:

DİLEK YARDIMCI

ROMAN 10+, 248 SAYFA
ISBN 978-605-285-192-0

YEN¡
Yıllar geçmiş, Hayal
Sözleşmesi’ne dâhil olan
Bengisu, Kars’ın bir
kasabasında öğretmenliğe

TEMALAR: OKUL YAŞAMI, ARKADAŞLIK,
HAYALLER, DAYANIŞMA

başlamıştır. Bengisu, hayal

Yeni bir sınıf, yeni hayaller, yeni
umutlar, yeni tutkular... Artık
iki kuşak birliktedir. Hayat,
kahramanlarımızı çeşitli şekillerde
sınar ve bu esnada ellerinde tek
bir güç vardır: sevgi. Hayallerin
Ötesinde, geçmişi ve geleceği iç
içe vererek okuru yine neşe ve
hüzünle harmanlanmış umutlu bir
yolculuğa çıkarıyor.

hayata geçirmek ister.

sözleşmesi fikrini yeniden
Bu sefer, Kars’ın küçük
kasabasındaki öğrencilerinin
hayallerini, özlemlerini
gerçekleştirecektir.
Çocukluk arkadaşlarıyla
bir dayanışma ağı kurar
ve yeni kuşağın hayallerini
gerçekleştirmek için
Türkiye’nin dört bir yanından
dostlar kollarını sıvar.

Okuma macerasına çıkıyoruz!
Ne kadar fazla okursak, okumak o kadar
kolaylaşır. Ama kelimelerle mücade edenler
için, okumak çok da eğlenceli değildir.
Cesaretini yitirmek ve denemekten
vazgeçmek an meselesidir. SEN DE OKU
koleksiyonu, okumaya isteksiz çocuklara
ve disleksik çocuklara, okuma mutluluğunu
yaşatmak için hazırlandı.

Disleksi
nedir?

Disleksi, doğuştan gelen, okumayı öğrenme güçlüğüdür. Kelimeleri seslere
ayrıştırmada ve sesleri harflerle ilişkilendirmede yaşanan bir güçlükten
kaynaklanır. Genel zeka düzeyiyle hiçbir bağlantısı yoktur. Hatta, problem
çözme, yaratıcı düşünme, büyük resmi görme gibi çok çeşitli becerileri
standatların üzerindedir. Disleksik bireyler, okul ile aile desteğini ve
sevgisini arkalarına alarak, kendi özgün yöntemlerini
geliştirerek tüm bilim, sanat ve zanaat dallarında
yetkin isimler olabilirler.

koleksiyonu
mercek altında

!

*
*

Sade, kolay anlaşılabilir dil kullanımı

*

Kolay okunur, özel tasarlanmış disleksi dostu yazı tipi kullanımı.
Okuma akışına yardımcı olur, TÜ̈M okurlara kolaylık ve hız sağlar.

*

Hafif renklendirilmiş, kalın kâ̂ğıt kullanımı. Göz yorgunluğunu engeller,
metnin rahat algılanmasını sağlar.

*

Harfler, satırlar, paragraflar arası ferah boşluk kullanımı.
Rahat okumayı üst düzeye taşır.

Cazip, ilgi çekici, eğlenceli öyküler

İlgi yaşı:
Okuma seviyesi:
İlk okuma seviyesinden
başlayarak kolaydan
zora doğru aşama aşama
ilerleyen bir okuma
yelpazesi sunar. 5 seviyeden
oluşan ve yıldızlarla belirtilen
okuma seviyesi yükseldikçe cümle
yapıları, kelime dağarcığı zenginleşir.

Öykünün hitap ettiği yaş
grubunu tanımlar. Örneğin,
okur 12 yaşında olup da ilk
okuma düzeyinde okuyorsa
bile, kendisine hitap eden
öykü bulabilir. Okuma
zevkini yaşayıp yetkin okur
olma yoluna girebilir.

www.sendeoku.org

TELEFON BİLMECESİ
YAZAN: SALLY

NICHOLLS

RESİMLEYEN: SHEENA DEMPSEY

TÜRKÇELEŞTİREN: HADİYE DENİZ ÜLKER
ROMAN, 72 SAYFA
ISBN 978-605-285-172-2

TEMALAR: KOMŞULUK, DAYANIŞMA, TEKNOLOJİ

Günün birinde, bir köyde telefon hatları
karışır. Kimse aradığı kişiye ulaşamaz.
Herkes evinden çıkıp acil mesajları
sahiplerine iletmek zorunda kalır. Bir
dostluk havası, bir dayanışma ortamı
doğar kasabada. Bu küçük topluluğun
meğerse ne çok paylaşacak şeyi varmış,
dayanışma içinde olunca sorunlara
çözüm bulmak ne kolaymış…
Okuma seviyesi:
İlgi yaşı: 7-10

BÜYÜLÜ TELGRAF
YAZAN: SALLY

NICHOLLS

RESİMLEYEN: SHEENA DEMPSEY

TÜRKÇELEŞTİREN: HADİYE DENİZ ÜLKER
ROMAN
ISBN 978-605-285-174-6

TEMALAR: İLETİŞİM ARAÇLARI, SEVGİ, EMPATİ

Telgraf dağıtma görevinin en önemli
kuralı, telgrafları okumamak ve
insanların özel yaşamına karışmamaktır.
Ama, aldığı telgraflar yüzünden hayatı
karışan bir kasabalıyı gören küçük
telgrafçı, bocalamaya başlar: Neler olup
bittiğini anlayıp yaşlı adama yardım
edebilmek için telgrafa göz atmalı
mı, yoksa kurallara uygun davranıp
yaşananlara seyirci mi kalmalı?
Okuma seviyesi:
İlgi yaşı: 7-10

ÖZGÜRLÜK HAYALİ
YAZAN: ANNE

FINE

RESİMLEYEN: VICKI GAUSDEN

TÜRKÇELEŞTİREN: HADIYE DENIZ ÜLKER
ROMAN, 72 SAYFA
ISBN 978-605-285-173-9

TEMALAR: DOĞAL YAŞAM, ÖZGÜRLÜK, HAKLAR

Tuna, evde yavru tavşan beslemek
ister. Babası ise, hayvanın kafeste
mutsuz olacağını düşünür. İkili
anlaşamayınca, babası bir öneri sunar:
Tuna, tüm günü odasında, biraz yemek,
su ve oyuncak ile tek başına geçirsin.
Başarırsa, yavru tavşan onundur.
Saatler ayarlanır; geri sayım başlar.
Dakikalar geçtikçe Tuna’nın duygu ve
düşünceleri değişmeye başlar.
Okuma seviyesi:
İlgi yaşı: 7-10

ODADAKİ HAYALET
YAZAN: PHILIPPA

PEARCE

RESİMLEYEN: CATE JAMES

TÜRKÇELEŞTİREN: HADIYE DENIZ ÜLKER
ROMAN, 56 SAYFA
ISBN 978-605-285-171-5

TEMALAR: AKRABA ZİYARETİ, ANILAR, GİZEMLİ ÖYKÜLER

Akrabalarını ziyarete giden bir ailenin
küçük kızı Defne, erkek kardeşinden
hayaletli bir öykü dinler ama tabii ki
hayalet diye bir şey yoktur. Yine de
Defne’nin uyuduğu çatı katında her gece
gizemli bir durum ortaya çıkar ve onu
şaşırtır. Bir gece beliren bir kedi ise
ortalığın iyice karışmasına neden olur.
Okuma seviyesi:
İlgi yaşı: 7-10

BİLGE KÖPEK YENİ EVİNDE
YAZAN: MEG

ROSOFF

RESİMLEYEN: GRACE EASTON

TÜRKÇELEŞTİREN: EMİLİ İLEMRE
ROMAN, 128 SAYFA
ISBN 978-605-285-170-8

TEMALAR: SORUMLULUKLAR,
YARDIMLAŞMA, ÇÖZÜM ÜRETME

Anne Pişi, günün birinde “her şeyden
sorumlu anne” görevinden istifa
eder! Pişi ailesinin evinde ne temiz
çamaşır kalır, ne bir tabak yemek
pişer. Dağınıklık, evde bir sürüngen
gibi dolaşmaya başlar. Yine günün
birinde, bilge köpek Merlin, Pişi ailesini
barınakta görüp sahiplenir. Onları yola
getirmek için çok çılgın planları vardır!
Okuma seviyesi:
İlgi yaşı: 9-12

BİLGE KÖPEK DOĞA GEZİSİNDE
YAZAN: MEG

ROSOFF

RESİMLEYEN: GRACE EASTON

TÜRKÇELEŞTİREN: EMİLİ İLEMRE
ROMAN
ISBN 978-605-285-169-2

TEMALAR: DOĞAYI KEŞİF, HAREKETLİ
YAŞAM, AİLE İÇİ İLİŞKİLER

Pişi ailesi, yaz tatili konusunda
kavgaya tutuşur. Nihayetinde, doğada
kamp yapma fikrinde uzlaşılır.
Herkesin somurttuğu tatilde, kamp
ateşi etrafında şarkı söylemeyi de,
tembellikten sıyrılıp dağ yürüyüşü
yapmayı da, göl sularında neşeyle
vakit geçirmeyi de Merlin öğretmek
zorundadır onlara. Ama nasıl? Merlin’in
yine çok çılgın planları var!
Okuma seviyesi:
İlgi yaşı: 9-12

YILDIZ ADAM
YAZAN: ANNE CASSIDY
RESİMLEYEN: TONY ROSS
TÜRKÇELEŞTİREN: HADİYE DENİZ ÜLKER
ROMAN, 64 SAYFA
ISBN 978-605-285-155-5

TEMALAR: DOSTLUK, CESARET, GEZEGENLER

Parkta mini bir roket bulan Barış,
önce bunun bir oyuncak olduğunu
düşünür. Ancak içinden mini mini
Yıldız Adam çıkınca işin rengi
değişir. Barış’ın dostluğu ve
yardımları Yıldız Adam’ı yuvasına
kavuşturabilecek mi?
Okuma seviyesi:
İlgi yaşı: 8-12

MUTLULUK ŞARKISI
YAZAN: GILLIAN CROSS
RESİMLEYEN: MARTA KISSI
TÜRKÇELEŞTİREN: HADİYE DENİZ ÜLKER

ROMAN, 64 SAYFA
ISBN 978-605-285-154-8

TEMALAR: MÜZİK, AİLE, DAYANIŞMA

Mert’in müzik grubunda çatışmalar
başlar. Yeni doğan kardeşi Ada’nın
dinmek bilmeyen ağlaması ise Mert’in
sıkıntılı günlerine tuz biber olur.
Müziğin büyüsü, tüm bu sıkıntıların
aşılmasını sağlayabilecek midir?
Okuma seviyesi:
İlgi yaşı: 8-12

BİTMEYEN GÜN
YAZAN: ANNIE DALTON
RESİMLEYEN: BRETT HUDSON
TÜRKÇELEŞTİREN: HADİYE DENİZ ÜLKER
ROMAN, 88 SAYFA
ISBN 978-605-285-156-2

TEMALAR: EMEK, İYİLİK, DEĞİŞİM

HAVUZDA TEK BAŞINA
YAZAN: MICHELLE MAGORIAN
RESİMLEYEN: PETER COTTRILL
TÜRKÇELEŞTİREN: HADİYE DENİZ ÜLKER
ROMAN, 56 SAYFA
ISBN 978-605-285-157-9

TEMALAR: İLETİŞİM, AZİM, SPOR

Umut, birlikte maraton yüzeceği
arkadaşları tarafından yalnız bırakılır.
Hem zihnini kurcalayan düşüncelerden
hem de tek başına kulaç atmaktan bitkin
düşen Umut, yan kulvardaki ninenin güç
veren sözlerini işitir. Maraton macerası
nasıl sona erecektir?
Okuma seviyesi:
İlgi yaşı: 8-12

Tek bir günü tekrar tekrar yaşayan
Kuzey, yaramazlıkta sınır tanımaz.
Ama sonra, insanların üzüntülerine
dair daha önce hiç fark etmediği
ayrıntılar görür. Kuzey, değişme ve
hayatı güzelleştirme gücünü kendinde
bulabilecek midir?
Okuma seviyesi:
İlgi yaşı: 8-12

Eğitim ve edebiyat coşkusunu bir araya getiren değerli öğretmenlere,
kitaplara dair nitelikli ve zengin içerikler sunan ÖĞRETMENLER İÇİN
KİTAP REHBERİ yenilendi.
Kitap rehberi, öğrencilerin ve öğretmenlerin değişen okuma ve eğitim
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gözden geçirildi; biçimi ve
içeriği daha da kullanıcı dostu hale getirildi.

YENİ KİTAP
REHBERİNDE
SİZİ NELER
BEKLİYOR?
• Künye bilgileri, konu, sınıf içi
etkinlikler gibi ihtiyacınız olan herhangi
bir içeriğe nokta atışı yapıp erişebilmeniz
için yeni, kullanıcı dostu tasarım.
• Bir yazarın yaşamöyküsüne,
edebiyatına, yazı alışkanlıklarına dair
bilgileri derli toplu bulabileceğiniz yazar
sayfaları.
• Rehber içinde tercihinize göre hareket
etmenizi sağlayabilecek çift dizin: Yazar
dizini ve Kitap dizini. Böylelikle, ister
kitap adı ile ister yazar adı ile arama
yapabilirsiniz.
• Tudem Yayın Grubu’nun yeni
kitaplarının da eklendiği, güncellenmiş
ve zenginleşmiş içerik.

YAZARLARIMIZ, ÇİZERLERİMİZ
VE YENİ KİTAPLARIMIZLA
2019 BAHARINI KARŞILIYORUZ!
1476/1 Sokak No:10/51 35220, Alsancak - Konak/ İzmir
Telefon: +90 (232) 463 4640, Faks: +90 (232) 464 1847
Dosya başvuruları: dosya@tudem.com

TUDEM KİTABEVLERİ
Kadıköy Kitabevi:
Mühürdar Cad. No: 82
Kadıköy - İstanbul
Tel: 0216-541 9303
e-posta: kadikoy@tudem.com

Beşiktaş Kitabevi:
Ihlamurdere Cad. No: 67
Beşiktaş - İstanbul
Tel: 0212-514 3370-71
e-posta: istanbul@tudem.com

Kızılay Kitabevi:
Konur 2 Sokak No: 43/A
Kızılay-Ankara
Tel: 0312-417 6711
e-posta: kizilay@tudem.com

Alsancak Kitabevi:
Kıbrıs Şehitleri Cad. No: 189
Alsancak, Konak - İzmir
Tel: 0232-463 4640
e-posta: tudem@tudem.com

8 699237 599672

Kapak görseli : Cemil Denizer

www.tudem.com
tudemyayingrubu

