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ATÖLYE

Aşkın 
Güngör 
Yazının var ettiği bir 
dünyada her şeyin 
mümkün olabileceğini 
savunan Aşkın 
Güngör, yayıncılıkta 
geride bıraktığı 20 yılı 
aşkın süre boyunca 
editörlükten yazı işleri 
müdürlüğüne sektörün 
hemen her alanında 
faaliyet göstermiş 
üretken bir yazar. 
Çocuklar ve gençler 
için kaleme aldığı 
fantastik romanlarıyla 
tanınan Güngör, 
İspanya’da yayımlanan 
Hispacon 2007 
seçkisinde Çarkıfelek 
adlı öyküsüyle tek Türk 
yazar olarak yer aldı. 

ETKİNLİĞİN KATILIMCILAR 
ÜZERİNDE GÖZLENEN 
ETKİLERİ 

  Sorgulayarak düşünme, 
derinlemesine gözlem yapma ve 
soruşturma yetilerini geliştirirler.

  Bir ekibin parçası olduklarını 
hissederek grup çalışması 
hakkında fikir sahibi olurlar. 

  Söz almadan önce düşünme, 
söyleyeceklerini tartma ve yorum 
katmadan kendilerini ifade 
edebilme yeteneklerini arttırırlar.  

  Okudukları kitabın 
başkahramanı ile empati 
kurmayı öğrenerek başkalarının 
düşüncelerini anlama yeteneklerini 
geliştirirler.

  Atölyede işlenen vakaların 
çözümlenmesi sırasında elde 
ettikleri kazanımları, gerçek 
hayatta karşılaşacakları benzer 
durumlar üzerinde deneme  
fırsatı yakalarlar. 

  Bir sırrı aydınlatmanın ve 
gerçeğe ulaşmanın gurur ve 
heyecanını yaşarlar.

  Kendilerine olan güvenlerini 
arttırarak daha cesur hareketler 
sergilemeye başlarlar. 

Aşkın Güngör’le

Gizemli Şeyler Dedektifi Bol Bel’in İnanılmaz 
Serüvenleri’nden esinlenerek oluşturulmuş, 
araştırma ve soruşturmaya dayalı bir 
atölye çalışması.
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SÖZCÜK KORSANI
AȘKIN GÜNGÖR

AȘKIN GÜNGÖR

Gizemli Şeyler Dedektifi Bol Bel, okura ‘mevhaba’ dediği 

ilk kitap olan Sözcük Korsanı ’nda, İstanbul’un bir kısmını 

etkisi altına alan konuşamama sorununu çözmeye çalışıyor.

Bu olayda yardımcıları Büyük İlköğretim Okulu’nun beş 

afacan öğrencisi. Bol Bel olayı çözerken hayal gücüyle 

yapılmış gizemli nesneleri de kullanıyor. Hem de bunu 

yaparken bol bol kahkaha attırıyor.
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DOKTOR OTUKURU’NUN 
IȘINLAMA MAKİNESİ

AȘKIN GÜNGÖR

AȘKIN GÜNGÖR
Gizemli Şeyler Dedektifi Bol Bel, ilk kitabı 

Sözcük Korsanı’ndan sonra bu kez çok acayip 

yepyeni bir serüvenle karşınızda!

Tanınmış bilim insanı Doktor Otukuru inanılmaz 

bir icada imza atar. Ne var ki Doktor Otukuru 

gölgelerden çıkıp gelen gizemli biri tarafından 

karısının gözleri önünde yok edilir. Yeryüzünün 

en sıradışı dedektifi Bol Bel, bu tuhaf olayı 

çözmek için kolları sıvar. Bir yandan da başına 

bela olan Komiser Dar Bel’in takibinden 

kurtulmak için bin bir takla atması gerekecektir.  

Yaz kış üzerinden hiç çıkarmadığı turuncu şapkası ve pardösüsü ile Fillibaba yolunun yıldızı olarak görülen 
Gizemli Şeyler Dedektifi Bol Bel, sadece ama sadece çocuklar için çalışan bir dedektif olarak tanınmaktadır. 
Top gibi göbeği ve neşe dolu mizacıyla çocuk ruhlu bir hayalperest olan Dedektif Bol Bel, çözdüğü vakalar 
karşısında asla para talep etmez. Onun için paradan çok daha önemli şeyler vardır; o da çocukların sınır 
tanımayan hayalleri…

  Dedektif Bol Bel ile tanışma oturumu 
gerçekleştirilir.

  İyi bir dedektif olmanın püf noktaları üzerine 
tartışılır.

  Bir vaka belirlenir.
  Vakanın gözlemlenerek analiz süreci başlatılır.
  Vakanın olumlu ve olumsuz yönleri belirlenir.
  Vaka analizinden elde edilecek kazanımlar 

paylaşılır.
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