ISBN 978-605-08-4385-9

9 786050 843859

22

TİMAŞ

Sayfa : 176
Fiyat : 38,5¨
Ebat : 13,5x21

Yeni Nesil
Öğretmen
Olmak

Metin Özdamarlar
Eğitim durmadan değişiyor, dönüşüyor. 21. yüzyıl öğrencisinden beklentilerimiz önceki dönemlerin öğrencilerinden
beklenenlerden çok daha farklı. Bu yüzyıl problem çözebilen, eleştirel düşünebilen, hayal kurabilen, sorumluluk alabilen girişimci öğrenciler istiyor. Z ve Alfa kuşağı öğrencilerini eskinin alışılmış eğitim modellerine mahkûm etmek,
onların bu potansiyellerini açığa çıkarmalarına ve kendilerini keşfetmelerine engel olmak demek. Hâl böyleyken
öğretmenlerin çağın gerektirdiği yetkinliklerle donanması, değişen öğrenci profilinin ihtiyaçlarına cevap vermesi ve
döneme uygun bir eğitim ortamı oluşturması elzem.
Teknolojiyle şekillenen yeni iletişim kanalları öğrencilerin bütün dünyasını belirlerken öğretmenlere düşen, onlarla
doğru frekanslarda iletişim kurmaktır. Tamamen teknolojiye değil, teknolojiyi kullanarak öğretmeye odaklanmaktır.
Kültürel ve tarihî değerlerimizi ön planda tutmak, öğrencileri dış dünyada başarılı kılacak özelliklerle donatmaktır.
Günün sonunda eğitimcilere düşen erdemli, öğrenmeyi öğrenmiş, analiz yeteneğine sahip, kendini geliştirebilen ve
dünyaya duyarlı bireyler yetiştirmektir.
Tecrübeli eğitimci ve yazar Metin Özdamarlar’ın kendi deneyimleriyle yıllar süren titiz araştırmalarını harmanladığı
Yeni Nesil Öğretmen Olmak, “teknoloji” neslini eğiten günümüz eğitimcilerine mesleki hayatlarında rehber olacak
bir başucu kitabı.

Metin Özdamarlar

Kayseri’nin Develi ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamladıktan sonra
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmeliği bölümünden mezun oldu.
Millî Eğitim Bakanlığı kadrosunda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan yazar, şu an
uluslararası bir proje okulunda çalışıyor.
Çocuklara tarihi ve coğrafyayı sevdirmek için başlatılan ve yüz binlerce çocuğa ulaşan Eğlenceli
Tarih serisinin ve aynı zamanda Sosyal Bilgiler kaynak kitaplarının yazarlarından biridir. Kendisi
birçok ilimizde çocuklara tarihî değerlerimiz konulu söyleşi ve konferanslar vermekte, sınav
grubu öğrencileriyle motivasyon, eğitim fakültesi öğrencileriyle kişisel gelişim
toplantıları düzenlemektedir. Bu kapsamda yüz binin üzerinde öğrenciye ulaşmıştır.
Mersin’de yaşayan yazar, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle ülkemizin her yerinden
çocukların kalplerine dokunmaya devam ediyor.

ISBN 978-605-08-4378-1

9 786050 843781

3

TİMAŞ

Sayfa : 104
Fiyat : 27,5¨
Ebat : 13,5x21

Yermük ve
Trafalgar
Baldır Bacak
İşleri

Serdar Uslu
Kötülük dünyanın bir yerinde altımızı oymaya devam ediyor.
Dünya tarihinin en acımasız liderlerinden Hitler’in yolu Türkiye’ye, Tarlabaşı’nın tam orta yerine düşse ve kötülük
tohumları karanlığın bağrında, yerin yedi kat dibinde yeniden filizlenmeye yüz tutsa, hatta Yermük’ten Trafalgar’a tünellerle bağlansa, dalga dalga yeryüzüne yayılsa… Ne olur?
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından insanlığın yeni bir hayat kurma uğraşı verdiği yıllarda, İnönü Türkiye’sinde
sıradan bir memuriyet hayatı süren Ali Ulvi büyük planın yazılı olduğu şifreli bir zarf alınca kendini Yermük’ten
Trafalgar’a tünel kazarken bulur. Tünelin ucuysa aydınlıktan ziyade kâbus gibi bir karanlığa, fethetmek arzusuyla
gözleri kamaşmış bir bilincin hastalıklı hayaline açılmaktadır. Yaşadıklarının gerçekliğinden şüphe ederken gerçek olma ihtimalini de göz ardı edemeyen Ali Ulvi doğru olduğuna inandığı şeyin, vicdanının peşinden giderek
bu plana çomak sokmaya baş koymuştur.
Serdar Uslu’dan hayalle gerçek arasındaki ince çizgide gidip gelen, insan olmanın manasına, ana gizlenmiş
hakikate, yüreği tahtakurusu misali kemiren korkuya, dört bir yandan yayılan ve kuşatan kötülüğe dair mitolojik
ve felsefi motiflerle bezeli, kara mizahın büyülü gerçeklikle buluştuğu bir ilk roman…

Serdar Uslu

1978 yılında Istanbul, Üsküdar’da dünyaya geldi. 1995 yılında Mersin Üniversitesinde başladığı Felsefe eğitimini, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde savunduğu “Platon’da Düzen Sorunu” başlıklı
doktora teziyle tamamladı. 2008 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde
Doktor Öğretim Üyesi olarak, İlkçağ ve Ortaçağ Felsefesi ve Bilim Tarihi dersleri vermekte, bu alanda makaleler
yazmakta ve çeviriler yapmaktadır.

ISBN 978-605-08-4384-2

9 786050 843842
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TİMAŞ

Sayfa : 224
Fiyat : 48,5¨
Ebat : 13,5x21

Hayatta
Kalanlar

Alex Schulman
Hayatta Kalanlar, büyürken birbirine yabancılaşan üç kardeşin –Nils, Benjamin ve Pierre’in annelerinin ölümü üzerine bir araya
gelmelerini anlatıyor. Kardeşler, annelerinin vasiyeti üzerine çocukluk yıllarının odağındaki eski yazlık evlerine dönüyorlar. Hikâye katman katman açıldıkça ve kardeşlerin çocukluklarına daldıkça gerçekler anlaşılıyor: Bu evde yaşananlar hepsinin karakterini,
hayatını ve birbirleriyle ilişkilerini geri dönülemez şekilde etkilemiş, aileyi dağıtmış, herkeste ayrı bir yara açmış...
Alex Schulman, travma ve trajedinin ardından çözülen bir zihnin anılar sarayında gezerken en derin bağlarımızın, bizi en büyük
darbelere karşı nasıl savunmasız bıraktığını ustalıkla ortaya koyuyor.
“Hayatta Kalanlar sizi üç kardeş için ağlayacağınız duygusal bir labirentin derinliklerine götürüyor. Dönüştükleri adamlar için,
oldukları çocuklar için, kaybettikleri masumiyet için... Işıl ışıl, akıldan çıkmayacak, unutulmaz bir roman.” –Fredrik Backman
“Çok iyi bir kurgu ve kusursuz bir anlatım. […] İsveç’in bu 1 numaralı çok satarının otuzu aşkın ülkedeki yayınevleri tarafından
yayınlanması harika. Schulman, ebeveynlerine ve bu dünyaya karşı savunmasız kalan çocukların başına gelenleri incelikle ve
keskin bir üslupla tasvir ediyor. Ve sevginin yokluğu, her şeyi yutana kadar büyüyen bir kara delik yaratıyor.” –Der Spiegel
“Alex Schulman, hikâyenin kırılma noktası olan zirvesine yenilikçi ve dolambaçlı yollarla ilerliyor. Bölümler, kardeşlerin göl evine
dönüşlerinin şimdiki anlatımı ile orada geçirdikleri son yaza ilişkin fragmanlar arasında gidip geliyor. Geçmiş zaman bölümleri
kronolojik olarak sunulurken, şimdiki zaman bölümleri tersine açılıyor. […] Hayatta Kalanlar, bize üç kardeşin ‘yoksulluk sınırının
altında gerçekleşen üst sınıf yetiştirme’lerinin kederli hikâyesini, incelikle işlenmiş sahnelerle sunuyor. Bu yürek burkan anlatı,
başlığındaki ironik acıyı ortaya koyuyor.” –The Wall Street Journal
“Yakıcı bir hikâye… Schulman o kadar sade bir dille yazıyor ve anıların inceliklerini öyle sezgisel aktarıyor ki.” –Publishers Weekly

Alex Schulman

Alex Schulman (1976) İsveç’in güneyindeki Skåne’de doğdu ve Stockholm banliyösü
Farsta’da büyüdü. Gazeteci, blog yazarı, televizyon ve radyo sunucusu olarak başarılı bir
kariyere sahip oldu. 2012’den beri her hafta yüz binlerce dinleyiciyle buluşan İsveç’in en
popüler haftalık podcast’ini yönetiyor. Daha önce dört otobiyografik kitap yazdı ve hepsi
de İsveç’te çok satanlar arasına girdi. Beşinci kitabı ve 2020’de yayınlanan ilk romanı
Hayatta Kalanlar ile Schulman, uluslararası ilk büyük çıkışını yaptı. Yayın hakları otuz üç
ülkeye satılan ve dünya çapında büyük beğeni toplayan Hayatta Kalanlar, Alex Schulman’ı küresel sahnede dikkate alınması gereken bir edebi güç olarak konumlandırdı.

ISBN 978-605-08-4370-5

9 786050 843705
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TİMAŞ

Sayfa : 384
Fiyat : 80¨
Ebat : 13,5x21

Türk Muhasebe
Filozofları

Dursun Ali Yaz
Bir bilimin felsefesi varsa filozofu da olmalıdır. Muhasebe 1876 yılından beri bilimdir. Muhasebe Felsefesi ismini
taşıyan ilk kitap ise 1907 yılında yazılmıştır. O hâlde muhasebe felsefesiyle ilgilenmiş çok sayıda muhasebe filozofu olmalıdır. Muhasebenin teorik ve pratik yönlerine katkı sunmuş filozofları, düşünürleri, aydınları, mütefekkirleri, münevverleri, entelektüelleri, reformistleri, üstadları, eğitimcileri veya adına ne derseniz deyin. “Kim bu
insanlar, nerede yaşamış, neler düşünmüş, neler yazmış, nelerle dertlenmiş? Hangi ideallerin peşinden gitmiş,
hangi ülkülerle cedelleşmiş, hangi rüyaları görmüş, ne fedakârlıklarda bulunmuş, devletlerin mali sistemlerine,
işletmelerin finansal durumlarına ve nihayet ulaştığımız şu uygarlığa nasıl bir katkı sunmuş?” derseniz maalesef
bu soruları yanıtlamak uğruna bütünsel bir çalışma yapılmamıştır. Hatta muhasebe ve filozof sözcükleri Türkçemizde yan yana bile gelememiştir.
İşte bu kitap, hiç irdelenmemiş söz konusu sorulara odaklanarak kayıp bir dünyanın gizemli kahramanlarının
izinden gitti. Günün sonunda otuz iki muhasebe filozofuyla geri dönerken sadece Orta Doğu coğrafyasındaki
limanlara uğradı. Yazma imkânı olursa ikinci seyahatte de Avrupa ve Amerika’da yetişmiş muhasebe filozofları
keşfedilecektir.

Diğer
kitaplarından
bazıları

ISBN 978-605-08-4362-0

9 786050 843620

6
TİMAŞ AKADEMİ

Sayfa : 688
Fiyat : 95¨
Ebat : 16,5x24

Hekimoğlu
Ali Paşa

Mehmet Yılmaz
Akbulut
Mehmet Yılmaz Akbulut, Hekimoğlu Ali Paşa, Paşalar Çağının Şeyhülvüzerası adını verdiği bu eserde, 18. yüzyılda Osmanlı topraklarında iktidarı elinde bulunduran en önemli isimlerden birinin hayat hikayesini tüm
detaylarıyla ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, Hekimoğlu Ali Paşa’nın Osmanlı sarayında aldığı eğitimden,
hızla yükselmesini sağlayan başarılarından ve yükselirken çevresindeki güç odaklarıyla giriştiği mücadelelerinden ayrıntılı bir şekilde bahsedilmektedir. Yazar, bu kapsamlı çalışmasıyla 18. yüzyıl Osmanlı tarihi üzerindeki sis perdesini aralamayı başarmaktadır.

Mehmet Yılmaz Akbulut

1990 yılında İstanbul’da doğdu. 2013’te Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2015’te aynı
bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1722-1729 yılları arasında Osmanlı Devleti’nin İran Savaşlarını
ve bu savaşların Avrupa-Rusya diplomasisindeki yerini incelediği yüksek lisans çalışması 2017 yılında Libra
Kitap tarafından The Scramble for Iran: Ottoman Military and Diplomatic Engagements during the Afghan Occupation of Iran, 1722-1729 başlığıyla basıldı. 2020 yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü’nde
savunduğu “XVIII. Yüzyıl Osmanlı Siyasi ve Sosyal Örgüsünde Bir Devlet Adamı Biyografisi: Hekimoğlu Ali Paşa
(1689-1758)” teziyle doktor unvanını aldı. Hâlâ aynı üniversitede Doktor Öğretim Üyesi olarak dersler vermekte ve akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Almanca ve İngilizce bilen yazarın çalışmaları, erken modern
dönem Osmanlı siyasi ve diplomatik tarihi ve devlet adamı biyografileri üzerine yoğunlaşmaktadır.

ISBN 978-625-7949-04-0

9 786257 949040

7
SUFİ KİTAP

Sayfa : 528
Fiyat : 120¨
Ebat : 13,5x21

Şefik Can
Hatıraları

Hayat Nur Artıran
Mustafa Kemal Atatürk’ten Fevzi Çakmak’a, Tahirü’l-Mevlevî’den Suudü’l-Mevlevî’ye, Mehmed Akif’ten Eşref Edip’e, Şerif Muhittin Targan’dan Tokadizade Şekip Ayhan’a, Sahafçı Hulusi’den Hacı Muzaffer Ozak’a, Midhat Baharî’den Abdülbaki Gölpınarlı’ya,
Nazım Hikmet’ten Vedat Türkali’ye, Neyzen Tevfik’ten Tagore’a, Hacı Mahmud Sami Ramazanoğlu’ndan Muhammed Raşit Erol
hazretlerine, Hüseyin Hilmi Işık’tan Enver Ören’e, Seniha Bedri Göknil’den Münevver Ayaşlı’ya, Münir Nureddin Selçuk’tan
Cinuçen Tanrıkorur’a, İbnülemin Mahmud Kemal İnal’dan İsmail Hâmi Danişmend’e, Faruk Gürler Paşa’dan Farruk Güventürk’e,
Necip Fazıl’dan Peyami Safa’ya, Sevan Nişanyan’ın sahaf dedesi Nişanyan’dan Fuzuli’yi Ermeniceye çeviren Terzibaşıyan’a, Halide Edip’ten Şukufe Nihal’e, J. Arberry’den Annemarie Schimmel’e, Şemseddin Yeşil’den Raif Yelkenci’ye, Süheyl Ünver’den
Hattat Hamid Aytaç’a, Elmalılı Hamdi Yazır’dan Abdülaziz Mecdi Tolun’a, Çelebilerden Süleyman Hayati Dede’ye, Yahudiler’den
Masonlara, Mevlevilerden Bektaşilere, Nakşilerden Melamîlere, Hz. Hızır (as) ile görüşen Ladikli Ahmed Ağa’dan Yaman Dede’ye ve daha nice bilinen ve bilinmeyen ilginç insanların zengin hatıralarına ayna olan bir muhteşem insan ve Hz. Mevlânâ’ya
adanmış bereketli bir ömür... Kuleli Askeri Lisesi’nden Sahaflar Çarşısı’na, Selimiye Kışlası’ndan, Asar-ı İlmiye Kütüphanesi’nden Edebiyat Fakültesi’ne, Ayasofya Camisi’nden Arafat’a, Cerrahi Tekkesi’nden Ümmi Sinan Tekkesi’ne... Tarihe şehadet eden
mekanlar... Son yılların en önemli hatıratı... Türkiye tarihini Mevlânâ aşığı bir zabit muallimin hayatından ve yaşadıklarından
okumanın verdiği ilmi derinlik ve duygusal zenginlik bir arada...

Diğer
kitaplarından
bazıları

ISBN 978-605-08-4371-2

9 786050 843712

8
GENÇ TİMAŞ

Sayfa : 384
Fiyat : 62.5¨
Ebat : 13x20,5

Hana Tooke

ön okuma için
karekodu cep telefonu
kameranıza okutunuz.

Sahipsizler
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s
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e
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Elinora Gassbeek’in Küçük Lale Yetimhanesi’nin müdiresi olduğu bunca yılda, Bebek Terk

Etme Kuralları bir kez olsun çiğnenmedi. Ta ki, 1886 sonbaharında beş bebek akıl almaz koşul-

larda tek edilinceye kadar:biri teneke alet kutusunda, biri kömür kovasında, biri piknik sepetinde, biri

buğday çuvalında ve sonuncusu tabut şeklindeki bir sepette.

Bu bebekler Lotta, Egg, Fenna, Sem ve Milou’ydu. Acımasız müdire, çocuklara ‘Sahipsizler’ diye hitap ediyor

fakat bu yetenekli en iyi arkadaşlar grubu, farklı olmanın onları özel kılan ve bir arada tutan şey olduğunu

biliyor. Gizemli bir beyefendi onları sahiplenmeye çalıştığında, çocuklar Amsterdam’ın donmuş kanallarında
gözüpek bir maceraya atılırlar. Korsan gemileri, saatçiler, zalim kötü adamlar ve kuklalarla dolu bu kaçış
hikâyesinde onları eve götürecek şey sadece bir ipucu kırıntısı…

Hana Tooke

Hana Tooke, Amsterdan yakınlarında, tuhaf saatler ve hayal gücüyle dolu bir
evde büyüdü. Şarkıcı, öğretmen ve hatta çılgın bir bilim insanıydı ancak son

zamanlarda günlerini hikâyeler yazarak, kuklalar yaparak ve merak ederek
geçiriyor. Bath şehrinde iki kişi, bir kedi ve bir iskelet kukla ile yaşıyor. İlk ro-

manı Sahipsizler, kısa sürede çok satanlar listesine girdi ve uluslararası alanda
büyük bir başarı elde etti.

ISBN 978-605-08-4374-3

9 786050 843743
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İLK GENÇ

Sayfa : 160
Fiyat : 27,5¨
Ebat : 12,5x19,5

Başarısızlar
Kulübü

Anıl Basılı
Çimen, Yağmur ve Polen… Birbirini tanımayan üç çocuğun yolu “Başarısızlar Kulübü”nde kesişiyor. Peki, bu
kulübe kimler katılabilir? Başarısız olma korkusuyla yüzleşmek isteyen herkes! İşte, bu hikâye kendilerini derslerde, sporda, sanatta veya aklımıza gelebilecek her alanda başarısız hisseden herkesi kucaklıyor.
Çimen, babası gibi iyi bir konuşmacı olmak, Yağmur elinden düşmeyen kaykayı ile turnuvada dereceye girmek, Polen ise sahneye çıkmak istiyor. Hayattaki yerlerini arayan çocukların peşini ise talihsizlikler bırakmıyor.
Onları ayrılmaz bir takım yapan bu mücadele, kendilerini gerçekleştirmelerini de sağlayabilir mi?
Sen de başarı yarışında kendini geride kalmış hissediyorsan bu kitap sana “Pes etme!” diye fısıldıyor.

Diğer
kitaplarından
bazıları

Nohut Adam, Balino ve Melodi kitaplarıyla hem çocuklardan hem de yetişkinlerden oluşan geniş
bir okur kitlesine ulaştı. “Bırakın çocuklar hayal kursun!” diyerek çocuklar için umudun ne kadar

önemli olduğunu her seferinde anlattı. Kişiliği ve yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle bunu

hep destekledi. Köy okulları için topladığı oyuncaklarla ve kitaplarla çocukların yüzünü güldürdü.

Salgın döneminin başında başladığı Çocuk Okuma Kulübü sayfası ise 18000 kişiye ulaştı. Balino’da
hayal kurmayı, Melodi’de sevgiyi, Nohut Adam’da zorbalığı olabilecek en güzel şekliyle anlattı.
Başarısızlar Kulübü’nde ise “başarı”nın aslında ne olduğunu bize anlatacak...

12
EĞLENCELİ
BİLGİ

Sayfa : 136
Fiyat : 30¨
Ebat : 15x19

Cezerî ve
Akılalmaz
Makineleri

Metin
Özdamarlar
Robotların efendisiyle tanışmaya hazır mısın?
İşte karşında mühendislik harikası muhteşem icatlarıyla Leonardo da Vinci’ye bile ilham olan El Cezerî.
Elindeki bu kitap, Cezerî’nin ilham veren yaşamını konu alıyor.
Onun elinden çıkan muhteşem makinelere hayran kalacak, icatlarının bugünün teknolojisinin temelini attığını görünce çok şaşıracaksın. Haydi, hazırlan; muhteşem Cezerî’nin akılalmaz makineleriyle tanışmak için
bilimsel keşif yolculuğu başlıyor!

Diğer
kitaplarından
bazıları

13
TİMAŞ ÇOCUK

Sayfa : 160
Fiyat : 36,5¨
Ebat : 15x21

Levent
Göbeklitepe
Tarihî Eser
Koruyucuları

Mustafa Orakçı
Komik, saf, deli dolu Levent ve tayfası, “Genç Arkeologlar Yetişiyor Projesi” için Göbeklitepe’ye gidiyor!
Göbeklitepe’nin milattan önceye uzanan gizemli tarihini keşfedecekleri bu kitapta tayfa başını yine binbir
belaya sokuyor.
On binlerce yıllık heykellerin peşine düşen hırsızları yakalamak ve arkeolojik hazineyi korumak için kendilerini
heyecanlı, tehlikeli mi tehlikeli bir maceranın içinde buluyorlar.
Göbeklitepe’yi tayfayla birlikte korumaya ve arkeoloji bilimine daha yakından bakmaya hazır mısın? Her şey,
insanlık tarihini değiştiren Göbeklitepe için!
Bambaşka bir Levent macerası seni bekliyor!

Diğer
kitaplarından
bazıları

14
SİNCAP KİTAP

Sayfa : 10
Fiyat : 69¨
Ebat : 20x19
ISBN 978-605-70645-5-4

9 786057 064554

Bulurum
Seni Çiftlikte

M. Sacide Kafalı

Çiftlikte saklanan birileri var. Minik gezgin iş başına! Feneri almayı unutma!
Bilmeceli-Fenerli-İpuçlu Kitap
Çiftlikte Bulurum Seni!
Bu hiç kolay değil ki!
Sincap Simsim’i takip et, çiftliği keşfet!
Elimde fenerim var, saklanamazsın ki! Bulurum seni…
Feneri hiç bırakma! İpuçları yardım edecek sana.

Diğer
kitaplarından
bazıları

ISBN 978-605-71128-4-2

9 786057 112842

Bebek Üniversitesi
Şekiller
Renkler
İletişim
Büyük Küçük

Çağrı Odabaşı

• Bebeğinizin dokunarak keşfedeceği ilk şekiller bir arada!
• Bir çocuğun “Nasılsın?” sorusuyla başlayan ve dünyayı dolaşan bir iletişim hikayesi
• Büyük- küçük kavramları için mini mini bir bebek masalı!
• Renklerin en tatlı hali, tatlı bir hikayede saklı şimdi!

Çağrı Odabaşı

1987 yılında dünyaya geldi. Kendi yazıp resimlemiş olduğu Yalnız Panda kitabı dâhil olmak üzere, resimlemiş olduğu kitaplardan bazıları İngilizce, Fransızca, Çince,
Hintçe, Hırvatça ve Arapça dillerine çevrilerek, Amerika, Çin, Kanada, İsviçre, Fransa, Belçika, Hindistan, Lübnan, Hırvatistan, Mısır vb. 20’yi aşkın ülkede yayınlandı.
2019 ve 2021 yılları Aydın Doğan Vakfı Ulusal Çocuk Kitabı İllüstrasyon Başarı
Ödülü, 2021 Brightness Mag. Sergileme ödülleri sahibidir. Fransa Ulusal 2022 Le
Prix Escapages ödülüne aday gösterilmiştir. Kendi kitaplarında, çocukların sosyal
yaşama dâhil olurken karşılaştıkları belirli konuları, yine onların gözünden okur
ile buluşturmayı amaçlıyor. Son dönemde geleneksel teknikle ürettiği illüstrasyon
çalışmalarına ağırlık verdiği projelerine, İstanbul’da devam etmektedir.
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Sayfa : 12
Fiyat : 95¨
Ebat : 12,5 x 11.7

