
Sizleri kitapların eğlenceli dünyasına davet ediyoruz. 
Kurulduğumuz günden bu yana nitelikli, özgün, ailelerin ve 
öğretmenlerin çocuklara güvenle okutacağı, gençlerin severek 
okuyacağı eserler sunarak genç okurların okuma sevgisi 
kazanmalarını hedefliyoruz.
En güzel kitapları okurlarımıza ulaştırmak için çalışıyoruz. 
Gençleri okumaktan keyif alacakları, sevecekleri ve faydalı 
bilgiler öğrenecekleri yerli ve yabancı eserlerle tanıştırıyoruz. 
Kitapların hayal gücümüzün sınırlarını aşmamızda, farklı 
kültürleri ve sesleri tanımamızda, hayata başka gözlerle 
bakmamızda, sevgi ve hoşgörüyü yaymamızda en etkili yol 
olduğunu düşünüyoruz. Kitaplarla maceradan maceraya 
koşuyor, bazen duygusallaşıyor, bazen şaşırıyor, çokça mutlu 
oluyoruz. 
Türk gençlik edebiyatının önemli yazarlarından Ahmet Yılmaz 
Boyunağa ve Hasan Nail Canat, Recep Şükrü Apuhan, Özgür 
Balpınar, Abdullah Harmancı, Birsen Ekim Özen, Mustafa 
Orakçı, Esra Ağaoğlu, Yaşar Bayraktar, Yılmaz Erdoğan, Emir 
Hersan, Sevil Bal, Zübeyir Tokgöz, Sevda Özdemir, Sümeyye 
Gökçe, Şeniz Baş gibi isimlerin eserlerini genç okurlarla 
buluşturduk. Dünya edebiyatından Gabriele Clima, Jef Aerts, 
Shane Hegarty, Abie Longstaff, Sylvia Bishop, Gwen Lowe gibi 
değerli yazarları Türkçeye kazandırmaya devam edeceğiz. İlk 
Genç Timaş kitapları, unutulmaz etkileriyle genç okurların 
hayatları boyunca yanlarında taşıyacakları birer küçük hazineye 
dönüşecekler. 

İLK GENÇ TİMAŞ’LA TANIŞMAYA 
HAZIR MISINIZ? 



“İŞTE, DİYE 
DÜŞÜNDÜM KENDİ 
KENDİME, ASLINDA 
İLETİŞİM KURMAK 
NE KADAR DA KOLAY. 
ANLAŞMAK İÇİN BİR 
HAREKET, BİR BAKIŞ, 
BİRAZ ÇABA YETERLİ 
OLUYOR.”

Çevirmen: Esma Fethiye Güçlü 
Ebat: 12,5 x 19,5 cm
184 sayfa
Tür: Roman

Bir ev kedisi ile özel bir çocuğun sıra dışı ar-
kadaşlığı…
Ev kedisi Pepe, insanları Anne, Baba ve Tato 
ile sıradan bir kedi hayatı yaşamaktadır. Ol-
dukça meraklı ve hareketli bir kedidir. Gün-
leri komşunun köpeğiyle atışarak, güvercinlere 
söylenerek ve uyuyarak geçer. Pepe’nin hayatı, 
yaşadığı binanın dördüncü katına daha önce 
hiç görmediği bir çocuğun taşınmasıyla deği-
şir. Bu çocuk onun tanıdığı diğer çocuklardan 

farklıdır. Hiçbir zaman evden dışarı çıkmaz. 
Penceresinde kilit olduğu için camdan dışarı 
bile bakamaz ve zamanının çoğunu resim çi-
zerek geçirir. Pepe, onun eve hapsedildiğini 
düşünür ve çok tuhaf bulduğu küçük çocuğu 
yakından tanımayı ister. Fakat o bir kedidir 
ve insanlarla nasıl iletişim kuracağını bilmez. 
Yine de yeni arkadaşını güldürmenin ve her 
şeyden önce onun kalbini ısıtmanın bir yolu-
nu bulmalıdır.

Ön Okuma
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https://drive.google.com/file/d/1tkrEEQ5WrOPxlboJi4QpzTWcBz2vfcEG/view


• Arkadaşlık
• İletişim
• Farkındalık
• Hayvan Sevgisi
• Otizm
• Okuma Sevgisi
• Aile İlişkileri
• Çeşitlilik
• Önyargı

• Dayanışma
• Mültecilik
• Hak ve Özgürlükler
• Merak ve Araştırma
• Sorun Çözme
• Empati
• Farklılıkların 

Zenginliği

Temalar

Koşulsuz sevgiye dair farkındalık yaratan bir hikâye: 
Mırıldanan Çocuk

“Mırıldanan Çocuk“, bize bir kedinin gözünden tertemiz ve sıcacık bir dünya sunuyor. Kedi kahra-
manız olan Pepe ve onun yaşadığı apartmanda geçen hikâyede, Pepe’nin insanları olan Anne, Baba ve 
Tato’yla tanışarak başlıyoruz maceramıza. Sonrasında apartmanda yaşayan diğer komşularla beraber, 
apartmanın içinde ve etrafında yaşayan diğer hayvanları tanıyoruz. Pepe’nin herbirinin içerisinde 
biraz da olsa “kedilik” olduğuna inandığı insanlarla, güvercinlerle, köpeklerle tanışıyoruz. Bir kedinin 
gözünden onun dünyasına giriyor, insanlara bir şeyler anlatma çabasına, apartmanın küçücük dün-
yasında kurulan ilişkilerin detaylarına iniyoruz.

Herbirinde olduğu gibi kahramanımız Pepe’de de merak duygusunun oldukça fazla olduğunu söyleye-
biliriz. Apartmanın içerisinde ve çevresinde gezinmekte serbest olan kahramanımız, bir gün keşif 
gezisinde apartmanın dördüncü katında yaşayan ve daha önce hiç görmediği bir çocukla karşılaşır. 
Hepimizin bileceği gibi bir kedi, yaşadığı yerdeki tüm insanları tanır ve nerede kimin yaşadığını bilir. 
Böyle olunca bu tanımadığı çocuğa karşı karşı koyamadığı bir merakla hareket eder. Onunla tanış-
mak, oyun oynamak, kendisini sevdirmek ister.

Fakat bu işte bir gariplik vardır. Çünkü annesi onu odasından çıkartmıyor, sokakta diğer çocuk-
larla oynamasına izin vermiyor, dahası odasının kapısının haricinde camlarını da kilitle kapatıyor. 
Gördüklerine işkillenen Pepe, bu durumu insanlarına anlatmaya çalışıyor. Ne kadar dil dökerse 
döksün ne Anne, ne Baba, ne Tato ne de diğer komşular anlattıklarını dinlemiyor ya da anlamıyorlar. 
Böyle olunca bizim sevimli kahramanımız, ismini Hayır koyduğu dördüncü kattaki çocuğun nesi 
olduğunu öğrenmek için farklı yöntemlere ve işbirliklerine gidiyor.

Sevimli telaşlar, akıllıca planlar, çocukların arkadaşcanlılığı hikâyenin fi naline bizleri adım adım 
götürüyor. 

Gabriele Clima‘nın kaleme aldığı bu güzel roman, çocuklara koşulsuz sevginin kıymetini, farklı ve 
özel çocuklara karşı farkındalığı ve dostluğun kıymetini öğretirken, kurduğu dünya yalnızca çocuk-
lara hitap etmekle kalmıyor. Yetişkinlerin de rahatlıkla okuyabileceği ve dersler çıkartabileceği bir 
kitap Mırıldanan Çocuk.

Kitabın sonunda yer alan teşekkür kısmında ise Clima, kaleme aldığı hikâyenin kendi yaşadığı apart-
mana dair gerçek bir olaya dayandığından bahsetmesi, öykünün güzelliğini daha da kıymetli hale 
getiriyor.

Caner Almaz
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Çevirmen: Erhan Gürer
Ebat: 12,5 x 19,5 cm
232 sayfa
Tür: Roman

Sevgi ve sorumlulukla birbirine bağlanmış iki 
kardeş. Kardeşi Josh’tan beş yaş büyük olan 
Jadran, fi ziki olarak Dev lakaplı olacak kadar 
büyüktür fakat kardeşinden ve diğer çocuklar-
dan daha küçük bir kalbe sahiptir.  İki kardeş, 
buldukları yaralı turna kuşuna, ailesini Güney’e 
kadar takip edebilmesi için yeniden uçmayı öğ-
retmek isterler. Annelerinin müzikallerde oyna-

dığı zamanlardan kalan büyük mavi kanatlarını 
takarlar ve turnaya nasıl uçacağını göstermek 
için daha da yükseğe tırmanırlar. Josh, ısrarcı 
kardeşi yüzünden talihsiz bir kaza geçirdiğinde 
her şey değişir. Jadran, birlikte yaşamaya devam 
edemeyecek kadar tehlikeli görünürken ailesiyle 
kalabilir mi?
İki kardeş, Jadran’ın bir bakım tesisine taşın-
ması gerektiğini öğrenince kaçmaya karar verir  
ve turna kuşunu da yanlarında götürür. Bu, bir 
ailenin sıcaklığını arayan cesur ve dokunaklı bir 
yolculuktur. Mavi Kanatlar, tüm zorluklarıyla 
birlikte kırılganlık, güç ve kardeşlik hakkında 
sıcak, sevgi dolu bir hikâye.

“BİZ ÖYLE SIRADAN 
KARDEŞLER 
DEĞİLDİK. BİZ 
TURNA KUŞU 
KARDEŞLERİYDİK. VE 
FİLİZCİK’İ KENDİNİ 
EVİNDE HİSSETTİĞİ
TEK YERE, 
AİLESİNİN YANINA 
GÖTÜRÜYORDUK.”  

İKİ KARDEŞ ARASINDAKİ
BAĞIN SEVGİ DOLU PORTRESİ

Ön Okuma
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https://cdn.timas.com.tr/preview/9786050837124.pdf


On altı yaşında, bir dev kadar güçlü ama davranışlarında bazen yürümeye yeni 
başlayan bir çocuk gibi olan Jadran. Sıkışık bir balkonda yerinden edilmiş bir tur-
na kuşu ve özel kardeşine yürekten bağlı olan Josh. Bunlar, Jef Aerts’in etkileyici 
son gençlik kitabının harika karakterleri.

Mavi Kanatlar, kendi özgünlüğü içinde ilerleyen hareketli bir hikâye. Josh ve Jad-
ran’ın, Filizck’i ailesine götürmek için gizlice güneye doğru çıktıkları bu yolculuk, 
sıcaklığı, sevgiyi ve umudu aşılayan birçok alt mesaja sahip.

Josh, insanların kardeşinden “birlikte çözmemiz gereken bir sorunmuş gibi” bah-
setmesinden nefret eder. Sadece Jadran ile takılmayı ve gerekirse onu sakinleştir-
meyi tercih eder. Kardeşler bir odada, Jadran huzur içinde uyuyabilsin diye yan 
yana iki şiltede yatarlar. Aralarında özel bir  bağ vardır. Jadran, Josh için bir yük 
değildir. Ancak bir okuyucu olarak, sorumluluğun aslında 11 yaşındaki omuz-
larına çok fazla yüklendiğini görebilirsiniz. Sekiz yaşındayken annesi ona “Sen 
Jadran’ın koruyucu meleğisin.” demiştir. “Kardeşin zor zamanlar geçiriyorsa, ona 
yardım etmelisin.”

Kitapla ilgili bu kadar güzel olan şey, yazarın Jadran’ı saygılı bir şekilde tasvir 
etmesidir. Jadran, kendi yetenekleriyle olduğu gibidir. Güneş panelleri temelinde 
yolculuğun rotasını nasıl belirleyeceğini bilir. Annesi ve babasının birlikte söyledi-
ği şarkıyı prova etmesini veya babasının ayrılmasından önceki tartışmayı kelimesi 
kelimesine tekrar etmesini bilir. Sonuç olarak: “Hepsi benim suçum, değil mi? 
Her şey her zaman benim hatam.” Bu, kitap boyunca mücadele ettiği bir şeydir.
Jef Aerts, her şeyin siyah beyaz olmadığı güzel bir sanat eseri ortaya koyuyor. Ayrı-
ca tüyleri diken diken etmeden güzel cümleler ve görüntüler serpiştiriyor.

Mariëlle Oussoren-Buys

İKİ KARDEŞ ARASINDAKİ
BAĞIN SEVGİ DOLU PORTRESİ

Temalar

• Kardeşlik
• Sevgi
• İletişim
• Farkındalık
• Engellilik

• Aile İlişkileri
• Çeşitlilik
• Önyargı
• Dayanışma
• Empati

• Farklılıkların Zenginliği
• Birey ve Toplum
• Sorun Çözme
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Çizer: Büşra Kaygın Gafarov
Ebat: 12,5 x 19,5 cm
120 sayfa
Tür: Roman

Masalların sonsuza dek yok olduğu bir dünyayı 
düşünün. Tüm masal kahramanlarının unutulduğu, 
masal sözcüğünün dahi yok olduğu bir dünya… 
Masal dinlemeden büyüyen çocukların dünyaya 
nasıl bir faydası olabilir ki? 
Can kendini her gece rüyasında dinlediği son ma-
salın içinde buluyordu. Kimi zaman ejderhalarla 
savaşan bir şövalye oluyor, kimi zaman kosko-
caman devlerle arkadaşlık kuruyordu. Bu kez 
Can kendini, onu dinlediğimiz bütün masalların 
oluştuğu yere, Masallar Diyarı’na götüren Çiçek 

Ekpresi’nde bulur. Nil, Yiğit ve Narin de bu 
yolculukta ona eşlik eder. Kırmızı Başlıklı 
Kız, Peter Pan veya Nasreddin Hoca ile 
karşılaşabilecekleri bu yerde masal kahra-
manları büyük tehlikededir. Kötülük tohum-
ları masalların sonlarını değiştirirken sevgi, 
cesaret, merhamet ve dürüstlük onlara karşı 
durmalarını sağlayabilecek mi?
Şimdi onlarla birlikte bu yolculuğa çıkmayı 
kabul ediyorsan kitabın kapağını açmalısın. 
Masallar Diyarı’na varmak üzereyiz.

“HAYATLARIMIZ BİRER 
MASALDIR ÇOCUKLAR. KÖTÜLÜK 
TOHUMLARI ONLARI ELE 
GEÇİRMEYE VE YOK ETMEYE 
UĞRAŞIR. BİZLER DE SEVGİYLE, 
DÜRÜSTLÜKLE, CESARETLE VE 
MERHAMETLE ONLARA KARŞI 
DURURUZ! HER ZAMAN ZAFER  
BİZİM OLUR! ÇÜNKÜ İYİLER 
MUTLAKA KAZANIR.”

‘‘GELECEK 
AVUÇLARINIZIN 
İÇİNDEDİR. ONU 

SIMSIKI TUTUN VE HİÇ 
BIRAKMAYIN.’’

Temalar

• Arkadaşlık
• Sevgi
• Cesaret
• Dayanışma

• Duygular ve Hayaller
• Birey ve Toplum
• Sorun Çözme
• Farklılıklar

• Mücadele
• İletişim

Ön Okuma
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Çizer: Büşra Kaygın Gafarov 
Ebat: 12,5 x 19,5 cm

112 sayfa
Tür: Roman

Ülkemizin koskocaman bir çöl olduğunu, tarım 
alanlarının azaldığını, yağmurun neredeyse hiç 
yağmadığını düşün! Dünyadaki canlı çeşitliliği-
nin azaldığı, buzulların hızla eridiği, ilkbahar ve 
sonbahar mevsimlerinin artık yaşanmadığı bir 
dünya...
Nil, gelecek nesillere iyi bir dünya bırakabilmek 
için kendince bir mücadele verir. Eğer önlem 
alınmazsa bir çöp dünyada yaşamaya mahkûm 
olacaklardır. Can, Narin ve Yiğit onun boşu-

‘‘GELECEK 
AVUÇLARINIZIN 
İÇİNDEDİR. ONU 

SIMSIKI TUTUN VE HİÇ 
BIRAKMAYIN.’’

na çabaladığını düşünür. O ise mücadelesine 
arkadaşlarını da dâhil etmeyi ister. Gelecekte 
yaşanacakları gösterebileceği bir yolculuk, bu 
mücadeleyi büyütmesinde Nil’e yardımcı olabi-
lecek mi?
 Şimdi Gelecek Ekspresi’yle birlikte 2050 yılına 
bir yolculuğa çıkmayı kabul ediyorsan kitabın 
kapağını aç! Çabuk ol! Geleceğimizi kaybetmek 
üzereyiz!

Temalar

• Doğa ve çevre
• Duygular ve Hayaller
• Sevgi

• Arkadaşlık
• Dayanışma
• Birey veToplum

• Sıfır Atık
• Sürdürebilir Yaşam
• Cesaret

Ön Okuma
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“SEV...” DEMİŞTİ  SON 
HATIRAMDA. NASIL VE NEDEN 
OLDUĞUNU BİLMİYORDUM 
AMA BU KELİMENİN İNSANLAR 
İÇİN ÇOK GÜÇLÜ BİR ANLAMI 
OLDUĞUNDAN EMİNDİM.”

• Arkadaşlık
• Sevgi
• Teknoloji

• Kendini Tanıma
• Duygular
• Sorun Çözme

• Merak ve Araştırma
• Macera
• Hayal Gücü

Temalar

Çevirmen: Gizem Şakar 
Ebat: 12,5 x 19,5 cm
240 sayfa
Tür: Roman

Ön Okuma

Bir zamanlar küçük bir kıza ait olan bir oyuncak 
robot… Robit, bir gün hurdalıkta uyanır. Oraya 
nasıl geldiği hakkında hiçbir fi kri yoktur. Sahi, 
küçük kız nerede?
Robit’in hatırlayabildiği sadece iki buçuk anısı 
var. Bu anılar sayesinde sevildiğini ve sevginin 
insanlar için önemli bir şey olduğunu bilir… 
Robit, çok geçmeden duygularının onu diğer ro-
botlardan farklı kıldığını anlar.

Tüm korkularına rağmen eve ve sahibine dön-
mek için cesaretini toplar. Bu sırada hayatta kal-
mayı gizlice öğrenmiş robotlar olan Noke ve Red 
ile tanışır. Yeni arkadaşlarıyla birlikte tehlikeli bir 
maceraya atılır. Dünya hakkında bildiğini san-
dığı her şey değişmiştir ve işler hatırladığı kadar 
basit değildir. 

Kalpleri ısıtan bir eve dönüş hikâyesi…  

SHANE HEGARTY

8

https://drive.google.com/file/d/1R3okyBvBJjvROUAkxzena6emAmSZtlod/view


DOSTLUK VE EĞLENCE DOLU BİR 
MACERANIN ORTASINDA BİR 
DİRENME VE UMUT HİKÂYESİ. 
HEM KİTAP OKUMAYA İSTEKSİZ 
GENÇLER HEM DE BAĞIMSIZ 
OKUYUCULAR OLMAYA 
BAŞLAYANLAR İÇİN SÜPER
BİR MACERA.

• Arkadaşlık
• Sevgi
• Empati

• Dayanışma
• Farklılıkların Zenginliği
• Teknoloji

• Duygular ve Hayaller
• Merak ve Araştırma
• Hayal Gücü

Temalar

Robit, hurdalıkta yalnızca iki buçuk kusurlu anı-
sıyla uyandığından beri uzun bir yol kat etmiştir. 
Robot arkadaşlarıyla birlikte bir eğlence merke-
zinde yaşar ve gerçek mutluluğun ne olduğunu 
keşfeder.
Robit ve arkadaşları, bir gün Gerry için yeni bir 
burun ararken kendilerini paslı bir maceranın 
tam ortasında bulur. Test Laboratuvarlarının 
arkasında unutulmuş eski bir robot olan Paslı’yla 

Çevirmen: Gizem Şakar 
Ebat: 12,5 x 19,5 cm

240 sayfa
Tür: Roman

Ön Okuma

karşılaştıklarında onu kurtarmak için harekete 
geçmeleri gerekir. Paslı, özel bir robottur. 
Robit ve arkadaşları, bu eski robotu kurtarıp 
hayattaki amacını bulmasında ona yardım 
edebilecekler mi?

Eğlence, dostluk ve zıplayan oyuncaklarla 
kaplı bir depoyla dolu bu heyecanlı macerada 
ROBİT’e katılın!
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Çevirmen: Dürdane Tekin
Çizer: Ashley King 
Ebat: 12,5 x 19,5 cm
168 sayfa
Tür: Roman

Ön Okuma

Kitapların büyülü dünyasında eğlence 
dolu bir aile macerası…

Daha küçükken bir kitabevinde terk 
edilen ve kayıp eşya dolabında bulunan 
Property’nin sıra dışı bir özelliği var: O, 
bir kitabevinde yaşıyor. Kitaplarla dolu 
bu yer ve kitabevinin sevgi dolu sahip-
leri artık onun evi ve ailesi. Fakat her-
kesten sakladığı bir sırrı var, okumayı 
bilmiyor!

Bir gün ailesi sürpriz bir çekilişte dünya-
daki en büyük kitabevini kazandığın-
da Property’in hayatı altüst olur. Sahip 
oldukları yeni kitabevi başlarına hiç 
beklemedikleri bir dert açar. Kitabevi-
nin gizemini çözmeye çalışan Property, 
kendi sırrını koruyabilecek mi?

“Biliyor musunuz? dedi 
kibarca. ʻHoşça kalʼ demek 
sadece ʻAllahʼa emanet olʼ 
demektir. Hepsi bu kadar. 
Yani bir daha geri dönmeye-
ceğiniz anlamına gelmiyor.”
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Temalar

• Aile İlişkileri
• Okuryazarlık
• Eleştirel Düşünce
• Karar Verme

• Problem Çözme
• Dürüstlük
• Sevgi
• Empati

• Cesaret
• İletişim
• Hayal Gücü
• Merak ve Araştırma

KİTAPSEVERLERE 
ÇAĞRI

“Bu kitap, çocuğunuzun ömür boyu kitap sevgisi kazanması için 
altın bilet olabilir.” 

-MinervaReads

“Bu büyülü hikâyede bana çocukluğumun en sevdiğim hikâyeleri-
ni  hatırlatan bir şey var... Sylvia Bishop’ın bu büyüleyici öyküsüne 
başladığınız andan itibaren elinizden bırakmanız çok zor.’’

“Bu hikâye, kitap severler, kitabevi aşıkları ve tabii ki her yerdeki 
kedi  severler için birebir.”

“Bu hikâyede bol bol kahkahanın yanında gerçek bir sıcaklık var.” 

– � e BookTrust

-Bookworm and � eate Mouse

 -Sue and Pakka’s kitap bloğu

Cesaret

“Bu kitap, çocuğunuzun ömür boyu kitap sevgisi kazanması için “Bu kitap, çocuğunuzun ömür boyu kitap sevgisi kazanması için 

“Bu büyülü hikâyede bana çocukluğumun en sevdiğim hikâyeleri-
ni  hatırlatan bir şey var... Sylvia Bishop’ın bu büyüleyici öyküsüne 

bırakmanız çok zor.’’

“Bu hikâye, kitap severler, kitabevi aşıkları ve tabii ki her yerdeki 

“Bu hikâyede bol bol kahkahanın yanında gerçek bir sıcaklık var.” “Bu hikâyede bol bol kahkahanın yanında gerçek bir sıcaklık var.” 

“Biliyor musunuz? dedi 
kibarca. ʻHoşça kalʼ demek 
sadece ʻAllahʼa emanet olʼ 
demektir. Hepsi bu kadar. 
Yani bir daha geri dönmeye-
ceğiniz anlamına gelmiyor.”
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Ön Okuma

Çevirmen: Dürdane Tekin
Ebat: 12,5 x 19,5 cm
136 sayfa
Tür: Roman

Görkemli bir köşkte…
Dik kayalıkların en yüksek tepesinde…

Eski zamanlardan kalma bir taşın altında…
Yerin altına açılan bir kapağın ardında…

Büyük bir sır yatıyor.

Gizli kütüphaneyi ve içindeki sırlı kitapları bilen tek bir kişi var: Küçük hizmetçi Tally.
Köşkün değerli eşyaları birer birer kaybolduğunda, Tally bu gizemi çözmeye karar verir. 
Kütüphanenin sırları hırsızları alt edebilecek kadar güçlü mü? Yoksa Tally kendini çok daha zorlu 

ve fazlasıyla yapışkan bir görevin içinde mi bulacak?

"Hayal kurmak Tally'nin gizli gücüydü. 
Zihni masallar anlatıyor, gizli şarkılar 
söylüyor ve kelimelerle, resimlerle 
oynuyordu."

12
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Ön OkumaÖn Okuma

Çevirmen: Dürdane Tekin
Ebat: 12,5 x 19,5 cm
136 sayfa
Tür: Roman

Cesur ve zeki Tally, artık bir Sır Muhafızı’dır. Sincap dostu Şanslı ile birlikte gizemli kütüphaneyi 
ve sırlı kitapları korumalıdır. Köşkün sevimli köpeği, gezici bir sirk gösterisinin gelmesinden 

sonra kasabadaki diğer hayvanlar gibi birden ortadan kaybolur. Tally, bu gizemi çözmelidir.
Sırlar Kütüphanesi, ona yardım edecek kadar güçlü mü? Yoksa kendilerini hayvan dostlarını 
kurtarmak için zorlu bir görevin içinde bulan Tally ve Şanslı’yı büyük bir tehlike mi beklemektedir?

Temalar

• Cesaret
• Hayvan Sevgisi
• Problem Çözme
• Merak ve Araştırma

• İletişim
• Eleştirel Düşünce
• Hayal Gücü
• Kitap Sevgisi

• Dayanışma
• Duygular ve Hayaller
• Aile İlişkileri

Ön OkumaÖn Okuma

Çevirmen: Dürdane Tekin
Ebat: 12,5 x 19,5 cm
136 sayfa
Tür: Roman

“Şimdi Mollett Malikânesi’nin 
annesi için bir sihirli bir yerden 
çok daha fazlasını ifade ettiğini 
anlamıştı: Orası sevgi demekti.”
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Mutluluk Bulaşıcıdır!
Alis hapşırdığında basit bir soğuk algın-
lığı geçirdiğini düşünür. Bunun hayatını 
altüst edecek olayların başlangıcı olduğun-
dan habersizdir. Bu virüsün Alis’i durmadan 
hapşırtmasının dışında bazı tuhaf semptom-
ları vardır: Sonsuz bir gülme arzusu, iyi bir 
ruh hâli ve bolca neşe!

Çevirmen: Buşra Kaya
Ebat: 12,5 x 19,5 cm

256 sayfa
Tür: Roman

Ön Okuma

Temalar

• Arkadaşlık
• Aile İlişkileri
• Dayanışma
• Birey veToplum

• Özgürlük
• Mücadele
• Cesaret
• Sevgi

• Fedakârlık

Alis, “Her Şeyin Mükemmel Şekilde Düzenli Ol-
masından Sorumlu En İyi Bakan” tarafından fark 
edildiğinde kendini mikropları azaltmak için yiye-
ceklerin dondurulmuş hâlde servis edildiği, kıkır-
damanın yasak ve hastalanmanın çok büyük bir 
suç olduğu bir okulda bulur. Alis, bu okulun şim-
dinin aksine geçmişte çok eğlenceli olduğunu fark 
eder. Bir zamanlar okulu yöneten iyi kalpli müdü-
re ne olduğunu öğrenmeli, mutluluğu dünyadan 
silmeye kesinlikle kararlı olan bakanın planlarını 
bozmalıdır. Alis, onu durmadan kıkırdatan virüsü-
ne rağmen başarılı olabilecek midir?

Alis, “Her Şeyin Mükemmel Şekilde Düzenli Ol-
masından Sorumlu En İyi Bakan” tarafından fark 
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Gizemli kitabın peşinde maceradan maceraya 
koşmak için Hayati Kopya ile tanış!   
Hayati, haylaz bir öğrencidir. Yeni okulunda 
arkadaş edinmekte başlangıçta biraz zorluk 
çekse de kısa sürede sıkı dostluklar edinir. O ve 
arkadaşları, bilinmezlerle dolu maceralara atılır. 
Okul kütüphanesinde yıllar önce kaybolan bir 

Temalar

• Cesaret
• Hayvan Sevgisi
• Problem Çözme
• Merak ve Araştırma

• İletişim
• Eleştirel Düşünce
• Hayal Gücü
• Kitap Sevgisi

• Dayanışma
• Arkadaşlık
• Aile İlişkileri

Çizer: Berk Öztürk 
Ebat: 12,5 x 19,5 cm

128 sayfa
Tür: Roman

Ön Okuma

çocuğun gizemini çözmelidirler. Kütüphane 
arşivinde 1860’lı yıllardan kalma eski bir kitap 
bulmalarıyla araştırmaları heyecanlı bir hâl alır.

Hayati Kopya ve arkadaşları, Kayıp Çocuk 
Gizemi’ni aydınlatabilecek mi?

15
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Aynalı Baba ney’ine ü� eyince, kah-
ramanımız Râcî, uzak diyarlara 
doğru yolculuklara çıkıyor. Sen de 
ona katılır mısın? Anka kuşu ile 
gezegenler arasında dolaşmak ister 
misin? Hint padişahının oğlu olmaya 
veya muhteşem bir karınca şehrinde 
yaşamaya ne dersin? Cabülka’dan tek 
gözlü, tek kollu ve tek ayaklı varlıklar-
la Cabülsa’ya seyahate çıkmaya var 
mısın? Milset şehrinin harabelerinde 
ülkenizin kaderini değiştirecek 
formülleri aramak ister misin? Karın-
calar şehrinin sokaklarında dolaşıp 
karıncaların ileri gelen âlimleriyle 
bilimsel bir toplantıya katılmak nasıl 
bir duygudur sence? Öyleyse hazırlan! 
Aynalı Baba ney’ini eline aldı! Ü� e-
mek üzere!

Filibeli Ahmet Hilmi’nin eseri Amak-ı 
Hayal, siz genç okurlar için yeniden 
kaleme alındı. Aynalı Baba ile Râcî’nin 
hayal dünyasında macera dolu bir 
yolculuğa ne dersini?

Çizer: Sibel Büyük
Ebat: 12,5 x 19,5 cm
104 sayfa
Tür: Roman

Ön Okuma

Temalar

• Hayal Gücü
• Merak ve Araştırma
• Macera
• Çocuklar İçin Felsefe

• Problem Çözme
• Cesaret
• Dayanışma
• İyilik ve Kötülük

AYNALI BABA İLE RÂCİ

ABDULLAH 
HARMANCI
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Bu kitapta tuhaf şeyler oluyor:
Üç kafadar aynı rüyada buluşuyor!

Bir kedi, iki hayat kurtarıyor!
Yıldızlar değil insanlar kayıyor!

Bir ağaç bir kayayı deliyor!
Bu kitapta rüyalar, ağaçlar, kırmızı kalpler, kediler,
köpekler, çocuk ressamlar, klip çeken çocuklar var.

Üstelik sen de varsın!
-Ben de mi?

Kesinlikle! İstersen aç ve bak!

Abdullah Harmancı’nın kaleminden gerçek ve hayal 
arasında gidip gelen, meraklandıran, heyecanlandıran ve 

sıkça düşündüren  yepyeni öyküler… 

Bülbül yavrusu, en güzel sesli kuşu arıyor:
“Nasıl yani?” 

Göklerden insanlara yönelmiş korkunç bir felaket var:
“Harekete geçmeli!”

Sarı Sığırcık, kendisini dünyanın en sıradan kuşu 
sanıyor: “Gerçek mi bu?”

Denizler altında yaşayan korkunç ahtapotu yaşlı bir 
kadın durduruyor:“Yok artık!” 

Ve daha nice birbirinden fantastik sorular ve heyecanlı 
maceralar...

Abdullah Harmancı’nın kaleminden çılgın, haşarı, deli 
dolu on masal...

Çizer: Sibel Büyük 
Ebat: 12,5 x 19,5 cm

104 sayfa
Tür: Öykü

Çizer: Sibel Büyük 
Ebat: 12,5 x 19,5 cm

128 sayfa
Tür: Öykü

KÜÇÜK PRENS HAKEM OLSUN

ÖTÜCÜ KUŞLAR FESTİVALİ

Temalar

• Hayal Gücü
• Macera
• Cesaret
• Dayanışma

• Dürüstlük
• Empati
• Hayvan Sevgisi
• Özgüven

• Sevgi
• Vefa

Ön Okuma

Ön Okuma

Çizer: Sibel Büyük
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Yağız, altıncı sınıfa geçtiğinde dedesinin evinin 
yakınında yeni bir okula başlayacağını öğrenir. 
Yılda sadece birkaç kez gördüğü dedesi büyük 
apartmanların ve gri betonların  arasında bahçeli 
küçük bir evde yaşar. Vaktinin çoğunu çok 
sevdiği ağaçlarıyla geçiren Said Bey’in yaşamı 
torunu için sevgi ve sıcaklık anlamına gelir. 

"ZERDALİ AĞACI, 
DEDEMLE 
DOSTLUĞUMUZUN 
SİMGESİ OLMUŞTU."

Temalar

• Aile İlişkileri
• Doğa ve Evren
• Arkadaşlık
• Sevgi

• Doğa Sevgisi
• Birey ve Toplum
• Duygular ve Hayaller
• İletişim

• Kendini Keşfetme

ZERDALİ
DEDEMLE BİR YIL

YAŞAR 
BAYRAKTAR

Çizer: Merve Uygan
Ebat: 12,5 x 19,5 cm
144 sayfa
Tür: Roman

Ön Okuma

Ta ki doğum gününde son model bir tablet 
yerine bir zerdali ağacı hediye edene ka-
dar... Bu eğri büğrü zerdali büyürken Yağız 
ve dedesinin arasındaki dostluk da yeşerip 
çoğalacak mı?  Zerdali - Dedemle Bir Yıl, 
kent yaşamının karmaşası içinde insanın 
kendisi için en değerli olanı fark etmesi hak-
kında sımsıcak bir hikâye...

18
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Günlük yaşamımızda fen bilimlerinden 
ne kadar faydalandığımızı fark ettin 
mi? İçinde yaşadığımız dünyayı daha 
iyi anlamaya çalışırken bir yandan da 
eğlenmezsen bunun sıkıcı olduğunu 
düşünebilirsin. Mucit Tayfa ve Feniks, 
el ele verip fen bilimlerini öğrenmenin 
çok eğlenceli olduğunu sana göstermek 
istiyor. Evde yapabileceğin deneylerle 
sen de bilimin renkli dünyasına adım 

Temalar

• Bilim ve Teknoloji
• Merak ve Araştırma
• Deney
• Problem Çözme

• Macera
• Arkadaşlık
• Okul Yaşamı

MUCİT TAYFA’NIN

DENEY GÜNLÜĞÜ
FENİKS İLE SICAK KIŞ

DEDEMLE BİR YIL

SÜMEYYE 
GÖKÇE

Ön Okuma

ÖĞRENMEYİ VE SORU 
SORMAYI SEVEN MUCİT 
TAYFA VE YENİ 
ARDAŞLARI FENİKS 
İLE TANIŞIN!

atabilir ve genç bir mucit olabilirsin. Mucit Tayfa, 
karın nasıl yağdığının, üşüdüğümüzde ellerimizin 
neden uyuştuğunun, bazı maddelerin neden daha 
hızlı ısındığının, bir balonu ü� emeden nasıl şişire-
bileceğimizin ve daha birçok olayın peşine düşerken 
seni de sıcak bir kış macerasına davet ediyor. 

Çizer: Rumeysa Zeynep Araçlı 
Ebat: 12,5 x 19,5 cm

120 sayfa
Tür: Roman
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“ÖYLE BİR SORU 
SORMALIYIM Kİ 
ALACAĞIM CEVAP 
BANA KİMİN 
KİM OLDUĞUNU 
GÖSTERMELİ.”

Yazar: Orhan Kenan
Çizer: Ümran Kargı
Ebat: 12,5 x 19,5 cm
160 sayfa
Tür: Roman

• Okul Yaşamı
• Macera

• Sorun Çözme
• Merak ve Araştırma

• Matematik

Temalar

Okulda beklenmedik bir gün! Yedinci sınıf matematik sınavı soruları ortadan kaybolduğunda 
okulda işler hiç olmadığı kadar karışır. Müdür yardımcısı bu olayı çözmek için kolları sıvar. Fakat 
ipuçları birden fazla kişiyi işaret ederken bu gizemi çözmek hiç kolay olmayacaktır. Okulun yeni 
öğrencisi ise ilk gününde kendini çok önemli bir görevin içinde bulur. Sınav sorularını bulmak 
için hummalı bir çalışma başlar. Gizemli kamera görüntüleri, kayıp anahtarlar, şüpheli notlar ve 
bilinmeyenlerle dolu sorular… Bu işin arkasında kim ya da kimler olabilir?  Gerçek suçluları bul-
mak için ipuçlarını takip etmeli ve soruları çözmelisin!

FA Z L A  U Z A K L A Ş M I Ş
O L A M A Z L A R

E Y V A H !
S O R U L A R
K AY B O L D U

Ön Okuma
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Her şey alengirli bir günde meraklı Pertevcan’ın kitaplığın 
tozlu rafl arından eski bir kitabı bulmasıyla başlar. Gizemli 

bilmeceler, sırlı mürekkepler, hangi kapıyı açacağı 
bilinmeyen anahtarlar… Ejderhalar, laleler, şeker bahçeleri, 
aynalar… Her sözün başka başka anlamları, her pusulanın 

işaret ettiği yollar var. Okuyup çözebilene… Bakıp, 
anlayabilene… Pertevcan bulmacaları çözüp, geleceğin 

ve aslında yaşadığı zamanın kapısını açacak anahtarı 
bulabilecek mi? Bu tuhaf yolculukta ona eşlik eden esrarlı 

arkadaşıyla, hapsolduğu geçmişten kurtulabilecek mi? 
Yoksa gelecekte bıraktığı evi ve hayatı, uyandığında yarım 

yamalak hatırladığı bir rüya olarak mı kalacak?

P E R T E V C A N ’ I N  A K I L L A R A
Z A R A R  M A C E R A L A R I 

G e ç m i ş e  Yo l c u l u k

Göktürk Hükümdarı İstemi Kağan, ipek ticaretini korumak 
için gelecekte iyi bir komutan olacağına inandığı Göktürk’e 

gizli bir görev verir. Arkadaşları Altın Börte ve Sungur 
ile Orta Asya bozkırlarında macera dolu bir yolculuk 

beklemektedir Göktürk’ü. Çinli ve Soğdlu casuslardan 
kaçtıkları, gizemli mağara ve bahçelerle karşılaştıkları bu 

yolculukta Göktürk, cesareti ve azmiyle gizli görevi başarıyla 
yerine getirebilecek mi? Heyecan dolu kovalamacaya çılgın 

savaşçı Deli Yamtar, Bögü Alp, yol gösterici İtbarak, canlıları 
iyileştiren Sağaltıcı, yer altı canavarı Yutba ve yaşam suyu 

armağancısı Altın Kanatlı Karakuş da katılıyor. Orta Asya 
topraklarında macera dolu bir yolculuğa hazır mısın?    

Çizer: Merve Özdoğan 
Ebat: 12,5 x 19,5 cm 

184 sayfa  
Tür: Roman 

G Ö K T Ü R K  P R E N S İ

•  Tarih Bilinci
• Macera
• Kültür ve Medeniyet

• Hayal Gücü
• Arkadaşlık
• Zaman ve Mekân

• Sanat
• Kahramanlık

Temalar

İ s t e m i  K a ğ a n ’ ı n  B u y r u ğ u

Z ü b e y i r  To k g ö z

E s r a  A ğ a o ğ l u

Çizer: Hazal Avcı
Ebat: 12,5 x 19,5 cm 

144 sayfa  
Tür: Roman 

Ön Okuma

Ön Okuma
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Uzayın derinliklerinde Gezgin Perde ve 
mürettebatının başı yine büyük dertlere giriyor. 
Kara deliğe yakalanmaktan son anda kurtulan uzay 
kâşifl eri, bu kez Dünya’ya doğru hızla yol alan bir 
yıldızı durdurmak zorundalar. Fakat bu felaketi 
önlemek için çok az zaman var. Oort bulutunun 
içine sakladıkları Elmas Gezegen, Dünya’yı büyük 
çarpışmadan kurtarabilecek mi?
Elmas Yağmuru, üç farklı hikâyeyle genç okurları uzay 
ve bilime dolu sürükleyici 
bir maceraya davet ediyor!

Zübeyir 
Tokgöz

Ebat: 12,5 x 19,5 cm
192 sayfa
Tür: Roman

• Gök Bilimi
• Uzay ve

Evren

• Macera
• Arkadaşlık
• Bilim

• Hayal Gücü

Temalar

E L M A S YA Ğ M U R U

Ön Okuma Güneş Sistemi’ndeki en küçük ve Güneş’e en yakın 
gezegeni daha yakından görmek ister misin?

Uzay kâşifi  Ece, bilim insanlarının hakkında sınırlı 
bilgiye sahip olduğu Merkür’de sıra dışı bir olayı fark 
eder. Merkür’ün yüzeyindeki parlamalar, Güneş’te 
gerçekleşecek tehlikeli bir olayın da habercisidir. Gezgin 
Perde bu kez Merkür’deki keşif araçlarını kurtarmak için 
yola çıkar. Uzayın derinliklerinde hem Güneş’in yakıcı 
sıcaklığından kurtulmak hem de Merkür’deki gizemli 
patlamaların sebebini bulmak hiç kolay olmayacaktır.

Merkür’de Karşılaşma, sizi hem keşfe hem de çılgın bir 
maceraya çağırıyor! Sakın ha bu keşif yolculuğunda 
Merkür’ün Güneş ışığının erişemediği kraterleri içindeki 
su buzunun büyüsüne kapılmayın. Yüzyıllardır gizemini 
koruyan bu gezegenden kurtulmayı başarabilir misiniz?

M E R K Ü R ’ D E K A R Ş I L A Ş M A

Ebat: 12,5 x 19,5 cm
160 sayfa
Tür: Roman

Ön Okuma
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Keşif için gönderilen Göktürk Uzay Aracı, uzayın 
derinliklerinde kaybolur. Göktürk’ün Jüpiter’e 
düştüğünü düşünen Gezgin Perde ve mürettabatı 
yola çıkar. Uzayın derinliklerinde kaybolan pek çok 
uzay aracını bulan Gezgin Perde, acaba Göktürk’ü 
bulabilecek mi? Göktaşı yağmurundan, Jüpiter’in çürük 
yumurta gibi kokan uydusu İo’dan kurtulup sağ salim 
eve dönebilecekler mi?

Jüpiter’den Kaçış, sizi hem keşfe hem de çılgın bir 
maceraya bekliyor! Sakın ha keşfederken Jüpiter’in 
üç yüz yıldır esen kasırgası “Kırmızı Benek’in” 
büyülü manzarasına kapılmayın, en iyi ihtimal ile 
yutulacaksınız. Jüpiter sizi yutarsa eğer, oradan 
kurtulmayı başarabilir misiniz?

Jüpiter’den kaçan Gezgin Perde ve mürettabı, Dünya’ya 
dönmüş, ötegezegen avına çıkmak için hazırlık 
yapmaktadır. Yola çıkacakları anda Mars’ın uydusu 
Phobos’a göktaşı çarpacağını öğrenirler. Mars’taki 
bilim adamlarını kurtarmak için yola çıkarlar. Gezgin 
Perde, göktaşı Phopos’a çarpmadan bilim adamlarını 
kurtarabilecek mi? Faaliyete geçen Mars volkanlarından 
kaçabilecekler mi?

Mars’ta Sel, sizi hem keşfe hem de çılgın bir maceraya 
bekliyor! Sakın ha, bu macera esnasında keşfedeceğiniz 
yeraltı gölünün büyüsüne kapılmayın, çünkü göktaşı 
sadece Phobos’a değil Mars’a da çarpıyor! Mars sizi 
yutmadan dönmeye çalışın! 

M A R S ’ T A  S E L

J Ü P İ T E R ’ D E N  K A Ç I Ş
Ebat: 12,5 x 19,5 cm
120 sayfa  
Tür: Roman 

Ebat: 12,5 x 19,5 cm
160 sayfa  
Tür: Roman 

Ön Okuma

Ön Okuma
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Temalar

• Kaygı
• Kaygılı Olma
• Okul-Öğretmen İş

Birliği

• Problem Çözme
• Okul Yaşamı
• Arkadaşlık
• Korku

• Merak ve Araştırma
• Dayanışma
• Aile İlişkileri

Ufak Tefek Kaygılar, çocukluktan ilk 
gençliğe adım atan iki çocuğun bakış 
açısından ve dilinden kaygıyı, kaygı 
durumlarını, kaygının sonuçlarını, 
nedenlerini ve belirtilerini, en önemlisi 
kaygının nasıl aşılacağını; bu süreçte 
okul-öğretmen-aile işbirliğini ve 
desteğini anlatıyor. 

Çocukların dilinden yazılan bu metin, 
ergenlik dönemindeki çocukların kaygı 
durumlarını anlatıyor. Son yüzyılın 
en büyük problemlerin olan kaygı, 
çocuklarda erken yaşta ortaya çıkmak-
tadır. Sınav kaygısı, arkadaş edinme 
kaygısı, sosyal ortamlara girme kaygısı 
ve bu ortamlarda becerilerini sergileme 
kaygıları, çocukları içine kapanık ve 
kendisiyle barışık olmayan bir duruma 
getiriyor. Hayatı her anlamda olum-
suz etkileyen “kaygı”ya, “Ufak Tefek 
Kaygılar” sayesinde bambaşka bir gözle 
bakacaksınız. Ada ve Çınar’ın dilinden 
anlatılan “kaygı”; aileye ve öğretmene, 
hatta çocuğa kaygının nasıl yöneti-
leceğini anlatacak.

ŞENİZ BAŞ
PINAR AKSEKİ

Ebat: 15 x 19 cm
144 sayfa
Tür: Roman

Ön Okuma

UFAK TEFEK KAYGILAR
Çocuktan Al Bilgiyi Çocuktan Al Bilgiyi

Çocuktan Al Bilgiyi
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Korkunç Güzel İnternet’te, çocukların 
bakış açısıyla internet kullanımının 
keyifl i tarafl arına, faydalarına şahitlik 
edecek ve aşırıya kaçıldığında nelere 
sebebiyet verebileceğini okuyacaksınız. 
Çocukların kendi kendilerine sınırları 
keşfettiği eğlenceli bir gençlik kitabı!

Arkadaşlık Çok Karışık’ta, çocukların 
bakış açısıyla iyi bir arkadaşlığın 
geliştirici ve mutluluk verici 
tarafl arını okuyacak, akran zorbalığı 
nedir, nasıl korunulur, popüler 
olma baskısı neler getirir sorularının 
cevaplarını bulacaksınız. Çocukların 
çocuklara iyi arkadaş olmanın 
sırlarını anlattığı bir ilk gençlik 
kitabı!

Ebat: 15 x 19 cm 
152 sayfa  

Tür: Psikoloji

Ebat: 15 x 19 cm 
160 sayfa  

Tür: Psikoloji

Ön Okuma

Ön Okuma

• Okul Yaşamı
• Akran Zorbalığı
• Arkadaşlık
• Popülerlik
• Saygı

• Farklılıklara Saygı
• Dayanışma
• İnternet
• Güvenli İnternet
• Dijital Dünya

• Medya
Okuryazarlığı

• Öz Denetim

Temalar

ARKADAŞLIK ÇOK KARIŞIK
Çocuktan Al Bilgiyi

KORKUNÇ GÜZEL İNTERNET
Çocuktan Al Bilgiyi
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Hey merhaba! Ben Kam. ÇEK’in insan kaynakları müdürüyüm. İşim: 
Yeterince meraklı çocukları dedektif kadrosunda işe almak. Tuhaf ve komik 
bir yolculuğa dayanabilecek olan herkes iş başvurusunda bulunabilir. Yalnız 
dikkat!

Tehlikeye alışkın olmalısınız!

El-Razi’den İbn-i Rüşd’e, Kurtuba Camisi’den Mezopotamya’ya, Uruk 
Kralı Gılgamış’tan  Nil Nehri ve piramitlere… Bilim Dedektifl eri Melis 
ve Barış, şaşkın köpekleri Çamur’un da yardımıyla adının gizemini dahi 
çözemedikleri ÇEK’e  üye olmaya çalışırken bilimsel düşüncenin de 
temellerini öğreniyor. Edindikleri bi’ dolu yeni arkadaşla birlikte atıldıkları 
maceralar onlara yeni düşünme becerileri kazandırıyor. 

Ebat: 12,5 x 19,5 cm 
136 sayfa  
Tür: Roman 

B Ö C E K  K A M
U YA N I Y O R

BÖCEK KAM 
UYANIYOR, 
BİLİM 
DEDEKTİFLERİ 
HAREKETE 
GEÇİYOR!
Emir Hersan
Sevil Bal

Ön Okuma
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Küçük sosyal bilimcilerin büyük macerası nefes kesmeye devam ediyor. Melis ve 
Barış kardeşler bilim panayırına hazırlanırken bir yandan da kilitli sandıklarını 

açmak için yine yollara dökülecek. Hem de çoook uzaklara doğru. Bu defa 
kendini zorla sevdiren köpekleri Çamur da peşlerine takılıyor.

Kahramanlarimiz  Antik Ege’de Aristotales’le beraber büyük bi suçun gizemini 
çözerken, Sanayi Çağı Avrupa’sında çocuk işçi � omas’ı kurtarmak için hayatlarını 

ortaya koyacak. 

Bir kölenin özgürlüğünün bedeli ne olabilir? Stephan Hawking ve Galileo 
Galilei´yi panayırda bulusturan şey ne? Müdür Kam Melis ve Barış’ı nihayet ÇEK 

üyeligine kabul edecek mi? Tüm bu soruların cevabını güç taşlarının arasında 
gezinirken bulacaksınız. 

Ebat: 12,5 x 19,5 cm 
136 sayfa  

Tür: Roman 

G Ü Ç  T A Ş I

KÜÇÜK 
SOSYAL 

BİLİMCİLERİN 
BÜYÜK 

MACERASI...

• Sosyal Bilimler
• Tarih Bilinci
• Araştırma

• Macera
• Kültür ve Miras
• Arkeoloji

• Sanat Tarihi
• Medeniyetler
• Buluşlar

Temalar

Emir Hersan
Sevil Bal

Ön Okuma
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KAYIP HARİTANIN PEŞİNDE

İSTANBUL DEDEKTİFLERİ 
Mustafa Orakçı

KARALTI ÇETESİ’NİN PEŞİNDE

KAYIP HARİTANIN PEŞİNDE

KARALTI ÇETESİ’NİN PEŞİNDE

Bilgin, Bilge ve Bora... Üç kardeş, tarihi güzellikler-
ini görmek için gittikleri İstanbul’da kendilerini, 
heyecanlı ve bir o kadar da tehlikeli bir maceranın 
içinde bulurlar. Yıldız adında birinden Bilgin’e gel-
en bir e-posta, onları ne olduğunu bilmedikleri bir 
haritanın peşine düşürecek ve sonrasında olaylar hiç 
beklemedikleri şekilde gelişecektir. Tabii, İstanbul’un 
eşsiz güzelliği eşliğinde!..

İlk kitapta haritayı ararken kendilerini Karaltı Çe-
tesi’nin kirli oyunu içinde bulan Bilgin, Bilge ve 
Bora bu kez onların peşinden gidiyor! Ancak çetenin 
yapacağı büyük hırsızlığı önleyebilmek için çözmeleri 
gereken bilmeceler var. Acaba İstanbul Dedektifl eri, 
İstanbul’un tarihi yarımadasında zamanla yarışırken 
bu işi başarabilecek mi?

Ebat: 12,5 x 19,5 cm / Her biri 144 sayfa / Tür: Roman

Ön Okuma

Ön Okuma
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PROFESÖR’ÜN SIRRININ PEŞİNDE

TEHLİKE PEŞİMİZDE

İstanbul Dedektifl eri yine iş başında! Üç kardeş, Karal-
tı Çetesi’nin yeni soygunlarını önlemeye ve onları 
yakalamaya çalışıyor. Bu kez onları çeteden daha çok 
düşündüren bir konu var: Bilgin’le bu kadar benzerlik 
taşıyan Profesör kim? Neden kimliğini onlardan gizli-
yor? Karaltı Çetesi neden Profesörle uğraşıyor?
Kahramanlarımız sorularına cevap bulabilecekler mi? 
Karaltı’yı yakalayabilecekler mi? İşte hepsi bu kitapta 
çözülüyor!

Profesör amcaları tanışan Bilgin, Bilge ve Bora çok mut-
lular… Amcalarını ziyarete İstanbul’a geliyorlar. Fakat bir 
sorun var. Havalimanında onları karşılayacak olan amca-
ları ortalıkta yok. Tek bildikleri, son romanını yazmaya 
çalışan amcalarının bir gazeteye verdiği röportaj…
Profesör nerede? Onu kimler kaçırdı? Bu işin arkasında 
hapse tıktıkları Karaltı Çetesi’nin üyeleri olabilir mi?
Kahramanlarımız, profesör amcalarının bıraktığı izleri 
takip ederek hem onu hem de İstanbul’u kurtarabilecekler 
mi? İşte bütün gizem bu kitapta çözülüyor!

• Kültür ve Miras
• Macera
• Arkadaşlık

• Gizem
• Cesaret
• Sorun Çözme

• Dayanışma
• Merak ve Araştırma

Temalar

TEHLİKE PEŞİMİZDE
Profesör amcaları tanışan Bilgin, Bilge ve Bora çok mut-
lular… Amcalarını ziyarete İstanbul’a geliyorlar. Fakat bir 
sorun var. Havalimanında onları karşılayacak olan amca-
ları ortalıkta yok. Tek bildikleri, son romanını yazmaya 
çalışan amcalarının bir gazeteye verdiği röportaj…
Profesör nerede? Onu kimler kaçırdı? Bu işin arkasında 
hapse tıktıkları Karaltı Çetesi’nin üyeleri olabilir mi?
Kahramanlarımız, profesör amcalarının bıraktığı izleri 
takip ederek hem onu hem de İstanbul’u kurtarabilecekler 
mi? İşte bütün gizem bu kitapta çözülüyor!

Ön Okuma

Ön Okuma
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ŞİMENDİFER 
ÇOCUKLARI

Şimendifer Çocukları, Defi nedeki Sır ile maceraya devam ediyor!
O sabah güne güzel bir sürprizle başlayan Şimendifer Çocukları, 
Selim’in bulduğu bir kağıt ile kendilerini heyecanlı bir maceranın 
içinde bulurlar. Bu bir defi ne haritasıdır. Haritadaki garip şekiller, 
bilinmeyen bir dil; onları kasabanın geçmişine, üstü örtülmüş 
olaylarına ve çok yakınlarıyla ilgili sırlara götürecektir.

Ebat: 12,5 x 19,5 cm 
120 sayfa  Tür: Roman D E F İ N E D E K İ  S I R

Efe, Ayşenaz, Kerim, Selim, Hande ve Asya…Onlar maceracı, 
dürüst, hayalperest, akıllı altı arkadaş…Yaşadıkları küçük kasabada 
yaz tatili onlar için çok sıkıcı geçiyordur. Tek eğlenceleri günde bir 
kez kasabanın içinden geçen trendir… Ama o da artık ilgilerini 
çekmiyordur. Bir gün Efe bir fotoğraf bulur. Bu fotoğraf sayesinde 
akıllarına süper bir fi kir gelir ve yaz tatilleri ilginç bir maceraya 
dönüşür. Artık onlar dedektifl ik ekibi “Ş.Ç”dirler! Toplandıkları gizli 
yer dağıtıldığında altı arkadaş kendilerini ipuçlarının peşinde gerçek 
suçluyu ararken bulur. Acaba suçlu tahmin ettikleri kişi midir?

Ebat: 12,5 x 19,5 cm 
112 sayfa  Tür: Roman M A C E R A  V A G O N U

Şimendifer Çocukları’nı ilginç olaylar, sırlar; heyecanlı, aksiyonlu 
dakikalar bekliyor…
Şimendifer Çocukları’nın akıllı ve bilgili ikizleri Kerim ve Selim, 
yalnızca ikizlerin katıldığı bir yarışmada ön elemeyi geçip şehirde 
yapılacak yarışmaya gitmeye hak kazanır. Grubun diğer üyeleri 
de en az onlar kadar heyecanlanırlar. Hele arkadaşlarıyla birlikte 
gidebileceklerini öğrenince çok sevinirler. Hummalı bir çalışma başlar. 
Arkadaşları ikizleri yarışma için hazırlar ve o gün geldiğinde hep 
beraber yola koyulurlar. Yolda başlarına gelmedik kalmaz. Ama asıl 
olaylar henüz başlamamıştır.

Ebat: 12,5 x 19,5 cm 
104 sayfa  Tür: Roman G İ Z E M L İ  İ K İ Z L E R

E s r a  A ğ a o ğ l u
E s r a  K i r e ç c i

Ön Okuma

Ön Okuma

Ön Okuma

30

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786050807219.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786050807226.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786050807677.pdf


Ebat: 12,5 x 19,5 cm 
120 sayfa  Tür: Roman 

Ebat: 12,5 x 19,5 cm 
112 sayfa  Tür: Roman 

Ebat: 12,5 x 19,5 cm 
104 sayfa  Tür: Roman 

Efe, Ayşenaz, Kerim, Selim, Hande ve Asya… 
Yaşadıkları küçük kasabada gizemli bir olay gerçekleştiğinde gişe 
memuru Şarlo, altı arkadaşı gerçek bir gizli görev için bir araya getirir. 
Yalnız Ardıç Tren İstasyonu’nun yıllardır kullanılmayan deposuna 
zorla girilmiş, içerisi karıştırılmıştır. Ancak işin asıl tuhaf yanı izlerdir. 
Öyle ki izlere göre SÇ ekibindeki herkes ve yakınları suça bulaşmış 
görünmektedir. 
Acaba Şimendifer Çocukları gerçek suçluyu bulabilecekler mi?

Ebat: 12,5 x 19,5 cm 
104 sayfa  Tür: Roman T U H A F  İ P U Ç L A R I

• Arkadaşlık
• Macera
• Dedektifl ik

• Gizem
• Sevgi
• Dayanışma

Temalar

Yalnızardıç Kasabası’ndan günde bir kez geçen tren genelde kasabaya 
hiç yolcu indirmez. Altı arkadaş her gün bir ümit kasabalarının 
hareketlenmesini bekler ama nafi le… Ta ki tuhaf giyimli ve çantalı bir 
adam kasabalarına gelene kadar…
Gezgin olduğunu söyleyen bu adam, günler geçtikçe tuhaf davranışlar 
göstermeye başlar. Tüm iyi niyetli düşüncelerine rağmen Şimendifer 
Çocukları zaman içerisinde bu adamın bir iş çevirdiğini düşünürler ve 
gizliden gizliye adamı araştırmaya koyulurlar.
Acaba Şimendifer Çocukları şüphelerinde haklı mıdır?

Ebat: 12,5 x 19,5 cm 
112 sayfa  Tür: Roman E S R A R E N G İ Z  YA B A N C I

Şimendifer Çocukları, “Trendeki Hırsız”ı Arıyor!
Yalnızardıç Kasabası’nda beklenmedik bir gün! Her zamanki gibi 
kasabalarından geçerken mola veren tren o gün arıza yapar ve 
istasyon hiç olmadığı kadar hareketlenir! Şimendifer Çocukları bu 
kötü durumu keyifl i hâle dönüştürmek için kolları sıvar. Ev yapımı 
leziz limonatalarla tren istasyonunu şenlendirirler. Herkesin keyfi  
yerindedir, ancak bir çığlık her şeyi değiştirir! Trende bir hırsız vardır 
ve bir yolcunun çantasını çalmıştır. Şimendifer Çocukları bu kez 
polislere yardımcı olmak için iş başındadır. Bulacakları ipuçları onları 
şaşırtacaktır!

Ebat: 12,5 x 19,5 cm 
104 sayfa  Tür: Roman T R E N D E K İ  H I R S I Z

Ön Okuma

Ön Okuma

Ön Okuma
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilköğretim 
öğrencilerine önerdiği 100 Temel Eser 
arasında yer alan bu roman, ideallere 
sahip olmanın önemini genç okurla-
ra duyumsatıyor. Yankılı Kayalar’ın
genç kahramanı, okuruna azimli ve 
sabırlı olmanın hayat boyu başarının 
anahtarı olduğunu gösteriyor.

1935’te Kırklareli’nde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini 
Zonguldak’ta yaptı . İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu. Değişik 
illerde öğretmenlik yaptı . Samsun Üniversitesi Eğiti m 
Fakültesi’nde öğreti m üyeliğinden emekliye ayrıldı. İki  
çocuk babası olan Ahmet Yılmaz Boyunağa, 1995’te 
vefat etti  . Ahmet Yılmaz Boyunağa  özellikle gençlerin 
zevkle okuduğu pek çok tarihi roman yazdı.

AHMET 
YILMAZ 
BOYUNAGA

Ebat: 12,5 x 19,5 cm
128 sayfa 
Tür: Roman

YA N K I L I
K AYA L A R

Ön Okuma
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• Mucize
• Vahiy
• Peygamberler

• Macera
• Toplum Hayatı
• Macera

• Arkadaşlık
• Aile
• Toplum Hayatı

• İnanç
• İslam Tarihi

112 sayfa  Tür: Öykü 96 sayfa  Tür: Roman 128 sayfa  Tür: Roman 96 sayfa  Tür: Roman

80 sayfa Tür: Kıssa80 sayfa Tür: Kıssa

80 sayfa Tür: Roman 96 sayfa Tür: Roman

112 sayfa Tür: Roman 80 sayfa Tür: Kıssa

Temalar
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Kayseri’de doğan ve bu ilde başladığı sanat 
yaşamını İstanbul’da sürdüren Hasan 
Nail Canat’ın pek çok oyunu sahnelendi. 
Altunizade Kültür Merkezi’nde çocuk ve 
yetişkinlere tiyatro eğitimi veren Canat, 
Keloğlan, Sokak Kızı Elif, Minderella, Ateş, 
Demedim mi?, Metropol ve Kadın adlı 
oyunlarını da yetişkinler için sahneledi. Pek 
çok sinema fi lminde ve TV dizisinde rol aldı. 
Dört çocuk babası yazar 21 Ekim 2004’te 
vefat etti.

Ebat: 12,5 x 19,5 cm 
184 sayfa  
Tür: Roman 

Bir çete tarafından 
kaçırılan küçük Osman’ın 
ve yıllarca ondan ayrı 
kalan ailesinin hüzün 
dolu romanı. Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın tavsiye ettiği 
100 Temel Eser’den biri 
olan Bir Küçük Osmancık 
Vardı soluk soluğa okunan 
heyecan dolu bir ilk gençlik 
romanı.

B İ R  K Ü Ç Ü K
O S M A N C I K  V A R D I

HASAN NAIL
CANAT

Ön Okuma

Kayseri’de doğan ve bu ilde başladığı sanat 

Nail Canat’ın pek çok oyunu sahnelendi. 
Altunizade Kültür Merkezi’nde çocuk ve 

, Ateş, 

oyunlarını da yetişkinler için sahneledi. Pek 
çok sinema fi lminde ve TV dizisinde rol aldı. 
Dört çocuk babası yazar 21 Ekim 2004’te 
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96 sayfa Tür: Roman

160 sayfa  Tür: Piyes128 sayfa Tür: Roman

96 sayfa  Tür: Roman 160 sayfa Tür: Roman

136 sayfa Tür: Roman

160 sayfa Tür: Roman

144 sayfa Tür: Roman

• Toplum Hayatı
• İletişim
• Macera

• Tarih
• Arkadaşlık
• Aile İlişkileri

• Toplum Hayatı
• Mücadele

Temalar

160 sayfa  Tür: Piyes128 sayfa Tür: Roman136 sayfa Tür: Roman 144 sayfa Tür: Roman

• Toplum Hayatı
• İletişim
• Macera

• Tarih 
• Arkadaşlık
• Aile İlişkileri

• Toplum Hayatı
• Mücadele

Temalar
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KONAKTAKİ HAZİNE
Mavi Madalyon Gezginleri’ni 
bu kitapta Safranbolu, Göynük 
ve Amasra’nın tarihi ve doğal 
güzellikleri eşliğinde yeni maceralar 
bekliyor! Genç okurlar bu kitapla hem 
kahramanlarımızın maceralarına eşlik 
edecek hem de önemli tarih, kültür 
ve doğal miraslarımızın bulunduğu 
Safranbolu, Göynük ve Amasra’yı 
tanıma fırsatı bulacaklar.

MAVİ MADALYON

MAVİ MADALYON
YILMAZ ERDOĞAN

Henüz kundakta bebekken ailesi 
tarafından terk edildiğini öğrenen 
bir çocuğun anne-babasını arayış 
serüveni... Zorluklar karşısında 
yılmayan bir gencin hayranlık 
uyandıran azmi. Arka planında 
Ankara’nın olduğu sürükleyici ve 
dokunaklı bir gençlik romanı.

Ebat: 12,5 x 19,5 cm  
144 sayfa  
Tür: Roman 

Ebat: 12,5 x 19,5 cm  
144 sayfa 
Tür: Roman 

Ön Okuma

Ön Okuma
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YEŞİL ADADA MACERA
Mavi Madalyon Gezginleri bu kez 
yeşil ada Kıbrıs’ta! Kayıp bir asker ve 
gizemli bir bavul... Kahramanlarımız 
Ömer ve İsmail, kayıp askerin sırrını 
çözmeye çalışırken bir askeri birliğe 
konuk oluyor; birbirinden ilginç ve 
heyecanlı günler yaşıyorlar. 

İSTANBUL HATIRASI
Mavi Madolyan Gezginleri, son maceralarını 
İstanbul’da yaşıyor!
İstanbul’un doyulmaz güzellikleri, büyük bir 
sempozyum ve gizemli yabancılar...
Kahramanlarımız Ömer ve İsmail, dünyanın 
diğer uçlarından gelen arkadaşlarıyla bir taraftan 
İstanbul’un yeraltı tünellerini keşfederken, diğer 
yandan da tehlikeli planlarını gerçekleştirmek 
isteyen kötülerin peşine düşüyorlar.
Gezginlerimizle hem İstanbul’u dolaşmaya hem 
de heyecanlı bir macerada onlara ortak olmaya 
hazır mısınız?

Ebat: 12,5 x 19,5 cm  
192 sayfa 
Tür: Roman 

Ebat: 13,5 x 20,5 cm 
128 sayfa  
Tür: Roman

• Zaman ve Mekân
• Duygular ve Hayaller
• Toplum Hayatı

• Arkadaşlık
• Aile İlişkileri

• Zaman ve Mekân
• Sorun Çözme

Temalar

Ön Okuma

Ön Okuma
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https://cdn.timas.com.tr/preview/9786050816754.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786050827101.pdf


Bilim dünyasını derinden sarsan ve insanlığın 
kaderine yön veren buluşların sahibi Marie 
Curie’nin hayat hikâyesini okumak ister misiniz? 
İki kez Nobel Ödülü’ne layık görülen bir bilim 
insanı olan Marie Curie, tam anlamıyla insanlığın 
hizmetine adadığı ömrüyle ile çocukların ve 
gençlerin önünde gerçek bir örnek olarak duruyor.
Bu kitapta Marie Curie’nin bilimin izinde kararlı 
adımlarla ilerleyişine tanık olacak, hayatının bize 
göstereceği örneklerin ışığında insanlık tarihine 
kattığı buluşlarıyla tanışacağız.

144 sayfa

144 sayfa

O, kültürünü ve gücünü milletinden sakınmamıştır. 
Hayatının ilklerle dolu olmasının sebebi budur. Yorgun 

düştüğü zamanlar olsa bile hürriyet sevdasıyla yeniden 
canlanmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında savaşı anlatan 

ilk romanı o yazmıştır. Opera eseri yazan ilk Türk 
Profesör ünvanlı ilk Türk kadınıdır, savaşmak üzere 

İstanbul’dan Anadolu’ya geçen ilk Türk kadınıdır.

• Biyografi 
• Tarih

• Sorun Çözme
• Merak ve Araştırma

• Kültür ve Medeniyet

Temalar

M A R I E  C U R I E

H A L İ D E  E D İ P  A D I V A R

B İ L İ M İ N  İ Z İ N D E

H Ü R R İ Y E T  S E V DA L I S I

Recep Şükrü Apuhan

Recep Şükrü Apuhan

ÖRNEK HAYATLAR

Ön Okuma

Ön Okuma
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https://drive.google.com/file/d/1TYtSZXQHbMgX5Ax4AToJ_vbkmEb-d89S/view
https://drive.google.com/file/d/1o0js-jH0IdOVvuaRTRWJ470vb_u_7lRE/view


144 sayfa

160 sayfa

Genç okurlar bu kitapta Milli Mücadele 
dönemine tanık olurken Ömer Seyfettin’in 
bu süreçteki görüşlerini ve eylemlerini de 
okuyabilecekler. Ayrıca Ömer Seyfettin’i 
önemli bir yazar kılan milli duruşunu ve 
edebiyata bakışını yaşanmış olayları okuyarak 
kavrayabilecekler.

Bu kitabı okuyan, idealist ve vatansever 
bir insanın maceralı hayatına tanıklık 

edecektir. 
O insan bir veteriner, bir aydın, bir 

hatip, bir sporcu, bir hafız, bir eğitimci, 
bir milletvekili ve bütün bunların 

ötesinde iyi bir şairdir.

Ebat: Her biri 12,5 x 19,5 cm

Ö M E R  S E Y F E T T İ N

M E H M E T A K İ F  E S O Y

Ö Y K Ü  A DA M

Ö Z G Ü R LÜ K  P E Ş İ N D E

Recep Şükrü Apuhan

Recep Şükrü Apuhan

Ön Okuma

Ön Okuma
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https://drive.google.com/file/d/1FxdOhpc5506YsX4Dzqsjzrwu4Rs66kqw/view
https://drive.google.com/file/d/15T9b6AEGsPcYXCApMokWsC5YcMlrxhVf/view


Meşhur Olan Fakir Çocuklar
Recep Şükrü Apuhan

Ahmet Mithat, Edison, Dostoyevski, Abraham Lincoln, Benjamin 
Franklin, James Watt, Beethoven, Dickens ve Mehmet Akif Ersoy...
Bu kitap ekonomik koşullarından yakınan, üşenen, umutsuzluğa düşen, 
erteleyen hatta her şeyden vazgeçenlere, “yapanlar nasıl yapmış” tarzı 
tablolar sunuyor. Meşhur Olan Fakir Çocuklar’da, tanınmış isimlerin 
türlü zorluklarla geçen çocukluk ve ilk gençlik yıllarına gidiyoruz. Çünkü 
bu hayatlardan öğreneceğimiz çok şey var...

160 sayfa

Yıldızların Peşinde - Astronomlar
 Duygu Kaçaranoğlu

Yıldızların Peşinde On İki Astronomla Bir Uzay Serüvenine Çıkın!
Batlamyus, Harezmî, Nasreddin Tusi, Uluğ Bey, Kopernik, Takiyuddin, 
Bruno, Brahe, Kepler, Galileo, Newton ve Einstein…Doğu ve Batı’nın 
bu on iki müthiş bilim insanıyla birlikte henüz modern zamanın 
kocaman teleskoplarının olmadığı günlerde bir uzay serüvenine çıkmaya, 
onlarla birlikte yıldızları keşfetmeye ne dersiniz? Ünlü bilginler yüzyıllar 
öncesinin kütüphanelerinde ve gözlemevlerinde sizleri bekliyor!

Çizer:  İbrahim Çiftçi 
Ebat: Her biri 12,5 x 19,5 cm

160 sayfa

144 sayfa

Sayıların Efendileri - Matematikçiler
Duygu Kaçaranoğlu

Tarih boyunca matematiğe gönül veren birçok kişi onu bir bilim 
olmaktan çok resim, müzik gibi bir sanat dalı ve evreni anlamanın 
anahtarı olarak gördü; evrende olan her şeyi sayıların diliyle 
anlamlandırdı. Bu kitap genç okurları Doğu’nun ve Batı’nın on bir 
müthiş matematikçisiyle  tanıştıracak. Gençler onların hayat hikâyelerini, 
araştırma ve buluşlarını okurken hem eğlenecek hem de daha fazlasını 
merak edecekler.

• Biyografi 
• Tarih

• Bilim İnsanları
• Felsefe

• Buluşlar
• Merak ve Araştırma

• Sorun Çözme

Temalar

ÖRNEK HAYATLAR

Ön Okuma

Ön Okuma

Ön Okuma
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https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051144528.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9789752639966.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9789752639638.pdf


176 sayfa

Büyük Hayatlar - Büyük Düşünceler
Saliha Şahan

Kimi insanlar çocukluk yıllarından itibaren farklıdır. 
Doğaya karşı ilgileri, insanlarla ilişkileri, bilime ve sanata olan merakları 
onları diğerlerinden ayırır. Çalışkanlıkları, zekâları, gözü peklikleri 
ve kararlı duruşları ile yaptıkları işlerde başarıya ulaşırlar çünkü onlar 
hayatlarını büyük amaçlar peşinde geçirmeye baştan niyetlidirler. Bu 
kitap arkalarında yeni buluşlar, icatlar, düşünceler bırakmış bilim 
insanları, sanatçılar, siyasetçiler gibi pek çok kişinin hayat hikâyesini 
anlatıyor. Kim bilir, belki onlardan birinin 
hayat hikâyesi sizin de ufkunuzu süsleyebilir…

144 sayfa

Bitmeyen İyilik - Vakıf Kuranlar
Duygu Kaçaranoğlu

Bu kitap sizi, iyiliğin en güzel yolunu bulan insanların dünyasına doğru 
bir yolculuğa çıkaracak. Nizamülmülk, Alaaddin Keykubat, Fatih Sultan 
Mehmet, Beyazit, Kanuni, Mimar Sinan, Bezmialem Valide Sultan, 
Hatice Sultan, Mehmet Raşit Efendi… Kurdukları vakıfl arla yüzyıllar 
boyunca ihtiyaç sahiplerine destek olmuş örnek insanlarla tanışacak, 
yaptıkları iyilikleri okuduğunuzda toplumsal dayanışmanın uzak bir 
hayal olmadığını göreceksiniz.

144 sayfa

Canın Sağ Olsun - Doktorlar 
Duygu Kaçaranoğlu

Günümüzde gelişen bilim ve teknoloji sayesinde beynimizin 
özelliklerinden insan gen haritasına kadar vücudumuzla ilgili pek çok 
bilinmeyeni keşfediyoruz. Tıp biliminde ulaşılan bu yüksek seviyeyi 
bundan binlerce yıl önce ilk adımları atan ünlü bilim insanlarına 
borçluyuz. Hastalıkları iyileştirmeye çalışırken insan vücudunun sırlarını 
da keşfetmeye başlayan on bir ünlü doktorun hayranlık uyandıran 
hayat hikâyesini okurken aynı zamanda tıbbın öyküsünü de öğrenmiş 
olacaksınız.

Elma Dersem Düş - Fizikçiler
Duygu Kaçaranoğlu

Fizik biliminin on müthiş ismiyle tanışacağınız bir yolculuğa hazır 
mısınız? Arşimet, El Kindi, İbnü’l Heysem, Abdurrahmân El-Hazini, 
Newton, Marie Curie, Rutherford, Einstein, Abdüsselâm ve Stephen 
Hawking’in hayat hikâyelerini okuyacak, evrendeki sırları nasıl 
keşfettiklerine tanık olacaksınız. Onların hayat hikâyeleri sadece fi zikle 
ilgilenenlere değil evrene meraklı gözlerle bakan herkese ilham verecek. 
Genç okurları araştırmaya ve sormaya teşvik edecek. 

160 sayfa

Ön Okuma

Ön Okuma

Ön Okuma

Ön Okuma
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https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051141404.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051141985.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9789752639799.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9789753623896.pdf


Sultan Alparslan’ın Anadolu’da ilerleyişinin gizli 
kahramanlarıydı akıncılar... Alperen de onlardan 
biriydi! Adı gibi “alp” yani yiğit, adı gibi “eren” yani 
Allah’ın sevgisine ermiş... Yıllarca ustasıyla savaş talimi 
yapıyor, alimlerden ilim ve ahlak dersleri alıyor. Nihayet 
obasındaki birçok gencin içinden akıncı seçiliyor. 
Hedefi ne ulaştıktan sonra da kendini geliştirmekten 
geri durmuyor. Çünkü akıncı olmak, hiç bitmeyen bir 
yolculuğa çıkmak demek... O bunu biliyor. Görevine 
olan bağlılığı ve cesaretiyle akıncılara bey oluyor. Kimi 
zaman kayıp bir elçinin ya da fermanın peşinde, kimi 
zaman bir kalenin fethinde, kimi zaman sınır boylarında 
keşifte... Akıncı beyi Alperen’in hız kesmeyen ama 
nefes kesen maceralarını okurlar çok sevecekler!

Çizer: Uğur Köse
Ebat: 12,5 x 19,5 cm 
Her biri 104 sayfa   
Tür: Roman

İSMAİL BİLGİN

ALPARSLAN’IN AKINCISI

Ön Okuma

42

https://drive.google.com/file/d/1GBQUFdaX_7E-2MJOBBowLQ1ReyR-egNB/view


ALPARSLAN’IN AKINCISI

Değerlerine olan bağlılığı, zorluklar karşısındaki azmi 
ve dövüşteki ustalığıyla düşmanlarının bile takdirini 
kazanmış yiğit bir akıncıdır Alperen!
Akıncı beyimiz Alperen, bu dizide de Sultan Alparslan’ın 
kendisine verdiği özel görevleri yerine getirmeye devam 
ediyor: Esrarengiz bir işaretin ya da gizemli bir okun izini 
sürmek, sinsi bir suikastçının peşine düşmek, kendisine 
emanet edilen bir hac kafi lesini gözetmek, bir kalenin 
fethinde Danişment Gazi’ye yardım etmek, o tehlikeli 
ama kutsal görevlerden sadece bazıları.
Bu maceralara siz de tanık olmak isterseniz bir an önce 
okumaya başlayın! Alperen, atı Karayel ile dörtnala yola 
düştü bile!

Ebat: 12,5 x 19,5 cm 
Her biri 96 sayfa
Tür: Roman

Değerlerine olan bağlılığı, zorluklar karşısındaki azmi 
ve dövüşteki ustalığıyla düşmanlarının bile takdirini 
kazanmış yiğit bir akıncıdır Alperen!
Akıncı beyimiz Alperen, bu dizide de Sultan Alparslan’ın 
kendisine verdiği özel görevleri yerine getirmeye devam 
ediyor: Esrarengiz bir işaretin ya da gizemli bir okun izini 
sürmek, sinsi bir suikastçının peşine düşmek, kendisine 
emanet edilen bir hac kafi lesini gözetmek, bir kalenin 
fethinde Danişment Gazi’ye yardım etmek, o tehlikeli 
ama kutsal görevlerden sadece bazıları.
Bu maceralara siz de tanık olmak isterseniz bir an önce 
okumaya başlayın! Alperen, atı Karayel ile dörtnala yola 
düştü bile!

Çizer: Uğur Köse

İSMAİL BİLGİN

• Tarih
• Macera
• Kahramanlık

• Kültür ve Medeniyet
• Mücadele

Temalar

A L P E R E N

Ön Okuma
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https://drive.google.com/file/d/173q7kW8fEyU6NDp8dNhDtWF29aXuK3T9/view


Beş dünyalı bir evren, iki güneşli bir gezegen, 
kapı muhafızları, Hırıldak ırkı, Kara Horuk ve 
inanılmaz bir macera! Sumarna’nın geleceği yeni 
Muhafız’ın elinde.
Bu fantastik dünyaya katılıp 
heyecan ve aksiyonu doyasıya yaşa.

Ebat: 12,5 x 19,5 cm 
Her biri 128  sayfa 
Tür: Fantasti k

Mehmet Baltaoğlu

• Macera
• Dostluk
• Hayal Gücü

Temalar

S U M A R N A

Ön Okuma
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https://drive.google.com/file/d/1_dHwqQ6s8lGzVPmuTlwI66YKoXK6ds6R/view


Ebat: 12,5 x 19,5 cm 
Her biri 144 sayfa 
Tür: Hikâye

• Okul yaşamı
• Eğlence

• Macera
• Merak

• Araştırma
• Arkadaşlık

Temalar

Ş İ R İ N  A N L A T M A Z S A M

BİRSEN EKİM ÖZENÇ A T L A R I M

Ş İ R İ N  A N L A T M A Z S A M  Ç A T L A R I M

Ş İ R İ N  Ö D Ü L L E R ,  M E S L E K L E R  V E 
N E L E R  N E L E R

Ş İ R İ N  İ Z C İ  K A M P I N DA N  B İ L D İ R İ Y O R

“Değerli öğretmenim ve canım annem geçen haftadan beri günlük 
yazmam konusunda acayip bir çaba içindeydi. Madem bu işten 
kurtuluş yok, o zaman ben de bu işe kendi tarzımca yaklaşayım dedim 
ve internette bir sayfa açmaya karar verdim. Gün içinde başıma ne 
geldiyse akşamları bilgisayarda yazıp yazıp yayınlıyorum. Kuzenim 
Cemcan da derin araştırmalarını ve bu araştırmaların kimsenin 
inanamadığı sonuçlarını sayfamda paylaşmaya başladı.

İnternet sayfam okulda olay oldu. Bu kez gerçekten ünlü mü olacağım 
acaba?”

Şirin – Anlatmazsam Çatlarım dizisinin üçüncü kitabında meslek 
seçimi kulübüne katılıyor ve kendine uygun mesleği seçme konusunda 
derin araştırmalara giriyor. Aynı zamanda kuzeni Cemcan’la birlikte 
Nobel ödülüne heves ediyorlar ve onun için kendilerince çalışmalar 
yapıyorlar.

Şirin, her zamanki gibi uçsuz bucaksız hayal gücünde gezinirken 
okurlar da onun ve yaramazlık konusunda ondan aşağı kalır yanı 
olmayan muzır Cemcan’ın hikâyelerini çok eğlenerek okuyacaklar!

Şirin, dizinin ikinci kitabı “İzci Kampından Bildiriyor”da bu kez, 
ailesinin sürpriziyle izci kampına gider. Ailesinin beklentisi Şirin’in 
temizlik ve düzen konusunda disiplin kazanmasıdır. Ama Şirin bu! 
İzci kampında da ortalığı karıştırıp yanlış anlamalara yol açacak ve 

oradan bitlenerek dönecektir! Kuzeni Cemcan’ın yorumlarıyla ve 
Şirin’in kendi çizimleriyle renk kattığı dizinin bu ikinci kitabını 

okurlar yine çok eğlenerek okuyacaklar. 

Ön Okuma

Ön Okuma

Ön Okuma
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https://drive.google.com/file/d/1XV7RmA5Wmfm3xDJEwYOqij60Z4q1h0lT/view
https://drive.google.com/file/d/1GZYqOlyf0PPR0UH_Qk0493aUfIT85BFN/view
https://drive.google.com/file/d/1_jdY8DM0Dlr-UW7QlbpL0xgoQT8MDwE-/view


Fetih Sancakları’nda, 
Mekke’den İstanbul’un 
Fethi’ne, Malazgirt’ten 
Preveze’ye kadar tarihteki 
zaferleri okuyacak, aşk, 
fedakârlık ve şahadet özlemiyle 
yoğrulmuş gerçek fatihlerin 
nefes kesen mücadelelerine 
şahitlik edeceksiniz...

Yasak Şehir, zulme boyun 
eğmediği için yok edilmek 
istenen, göçe zorlanan yüzlerce 
insanın altüst olan hayatının, 
acısının, hayatta kalma 
mücadelesinin hüzünlü öyküsü...

“Özgürlüğünü kaybedenlerin 
sonu köleliktir” diyen Şeyh 
Şamil’in bağımsız yaşamak 
uğruna verdiği insanüstü 
mücadeleyi ibret ve heyecanla 
okuyacaksınız.

Bütün dünyanın kahramanlığını, 
dürüstlüğünü kabul ettiği 
Selahâddin Eyyübî’yi anlatan bu 
roman tarihe ışık tutuyor.

Hedefe ulaşmadan geri 
dönmeyi düşünmeyen, 
tek yolun zafer olduğuna 
inanan Tarık bin 
Ziyad’ın zaferiyle ve 
gerçek olaylarla örülmüş 
bir roman. 

Preveze ve Cerbe deniz 
muharebelerinin muzaffer 
amirali, Trablusgarp 
fatihi Turgut Reis bütün 
düşmanları titretiyor.
Zafer Rüzgârları’nda, 
Turgut Reis’in hayatını, 
Akdeniz’deki şanlı 
mücadelesini ve Osmanlı 
leventlerinin maceraları...

FETİH SANCAKLARI

YASAK ŞEHİR

ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI

HİLAL UĞRUNA

EFSANE KOMUTAN

ZAFER RÜZGARLARI

DOLU DİZGİN ROMANLAR
Ahmet Yılmaz Boyunağa

192 sayfa

208 sayfa

176 sayfa

Gazneli Mahmud’un özel 
olarak görevlendirdiği 
akıncılar... Hinduların 
kutsal kabul ederek 
saygı gösterdikleri Kırık 
Hançer’in ele geçirilmesi 
için yapılan azimli ve 
heyecan dolu mücadele... 

KIRIK HANÇER

240 sayfa

216  sayfa

208 sayfa

216 sayfa

Moğol imparatorluğunun 
karanlık dünyasına bir güneş 
gibi doğan Berke Noyan’ın 
değişen hayatını, kardeşler 
arasındaki amansız iktidar 
kavgasını ve bu karmaşa 
içinde yaşanan hüzünlü 
aşk öyküsünü zevkle 
okuyacaksınız.

ALTIN FERMAN

188 sayfa

Ön Okuma Ön Okuma

Ön Okuma

Ön Okuma

Ön OkumaÖn Okuma

Ön Okuma

Ön Okuma
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https://drive.google.com/file/d/1nTtMQl3PgSohGh8lg3obzup-HNXVAw1J/view
https://drive.google.com/file/d/1WMu1HRMD-nvZQgfJ6I-vQlFQBqXQ3b81/view
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https://drive.google.com/file/d/1hrTSud93hQLO3bXLXxFFJbVJD-60dVp7/view
https://drive.google.com/file/d/1IpGu-OvqDj-NYkGo_rRAW8qRq1Bq3-Fq/view
https://drive.google.com/file/d/1EUa8QwSc23_zWzd9wD4Y_v41z5Po2vNS/view
https://drive.google.com/file/d/1IxE5jNLGX4J26eQgq3OaA93NSZiY4Ln5/view


Ebat: Her biri 12,5 x 19,5 cm    
Tür: Roman 

Selçuklu orduları büyük bir 
hızla Anadolu’ya ilerlerken 
bu durumdan hoşnut 
olmayan karanlık güçler de 
boş durmaz. Hasan Sabbah, 
Selçuklu Sultanı Alparslan’ı 
öldürmek için hain bir plan 
kurar. Sultan Alparslan’ın 
yakın adamlarından 
Aksungur bu hain planı 
bozabilecek mi?

 Kanun Sultan Süleyman’ın 
buyruğu üzerine bir avuç 
leventle Hindistan içlerine 
uzanan Seydi Ali Reis’in 
deniz ve kara savaşlarıyla, 
heyecanı dorukta tutan 
tarihi bir roman...

MALAZGIRT'İN 
ÜÇ ATLISI

OSMANLI LEVENTLERİ

208 sayfa

176 sayfa

Bizans sefalet içindedir, 
İstanbul müjdelenmiş 
kurtarıcısını beklemektedir. 
Yüce Fatih’in müjdelenen 
asker olma gayreti ve 
çabasının yanında, Şehzade 
Orhan’ın acıklı hikâyesini, 
yalnızlığını ve gözyaşlarını  
bu kitapta bir solukta 
okuyacaksınız.

Kahramanlıkları nesilden nesile 
anlatılan Koçyiğit Seyit Battal 
Gazi’nin giriştiği destansı 
mücadelenin romanı...
Anadolu’nun bağrından Kız 
Kulesi’ne uzanan sürükleyici bir 
maceraya hazır mısınız?

Mert, cesur Türk gencinin 
timsali Hanoğlu’nun Bizanslı 
savaşçılarla, Deylemli erlerle 
giriştiği mücadeleler... Sırtı yere 
gelmez yiğitleri alt edişini okurken 
Selçuklu Devleti’nin kuruluşuna 
şahit olacak, diyar diyar at 
koşturan akıncıların coşkusunu, 
yüreğinizde duyacaksınız.

KOÇYİĞİT

HANOĞLU

192 sayfa 

208 sayfa

224 sayfa

KORKUSUZ CENGAVER

• Tarih
• Vatan sevgisi

• Aile
• Fetih

• Dayanışma
• Özgürlük

Temalar

 Her biri 12,5 x 19,5 cm    
Tür: Roman 

Ön Okuma
Ön Okuma

Ön Okuma
Ön Okuma

Ön Okuma

47

https://drive.google.com/file/d/1QeRBTFR5bT_lOiAFhIAqh9DBVisnJBnr/view
https://drive.google.com/file/d/1SYPsyd9DRnY03xOyTcY4ISgR5xvZ-HpE/view
https://drive.google.com/file/d/1QSzyxUYy7I5EGE1aAe1ufjTuaD1QoxuP/view
https://drive.google.com/file/d/1HxLQnZRPy4YQX_cxubIFWk-2E5eKvxs8/view
https://drive.google.com/file/d/1LHTE3gv-4pGS9MjDdtTR1-Y2UBu8I8Wv/view


Ahmet Yılmaz Boyunağa
 Tarihi romanlarıyla tanınan Ahmet Yılmaz Boyunağa, duygu yüklü bir romanla genç okurlarının 
karşısında…

Karamsarlıkla ümit arasındaki çizgi bazen çok incedir. Oysa sevgi emek ister. O sevgi ki nice 
tehlikelere sürükler insanı; acılara beklenmedik davetiyeler çıkardığı da olur.  Ama en umulmadık 
anda gri tonlar renklenir, bahar olur dört bir yan.

Sevgi’nin Dünyası, yirmili yaşlarında üniversiteden yeni mezun bir genç kızın hayata tutunma 
mücadelesini anlatıyor.
Ailesini kaybettikten; akrabaları ve nişanlısı ona sırt çevirdikten sonra Sevgi’nin yapabileceği 
tek şey kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmektir.

Sevgi’nin Dünyası, bir genç kızın dokunaklı ama iyimser öyküsü…

Ebat: 11 x 18 cm 
240  sayfa

• Sevgi
• Mücadele

• Dayanışma
• Aile İlişkileri

• Macera
• Kendini Tanıma

• Cesaret

Temalar

S E V G İ ’ N İ N
D Ü N YA S I

Ön Okuma
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https://drive.google.com/file/d/1sulOQx8DNa4l_59XpLepQx2SCWBPt8nT/view


MAVİ HAYAL PEMBE DÜŞ

MİNE KIZLAR YURDUNDA

ÇILGIN KIZLAR KANTİNİ

MİNE ÖĞRENCİ EVİNDE

Lise arkadaşlıkları bir başkadır. Hatta bambaşkadır.
İlk heyecanlar, ilk aşklar, gelecek düşleri bu yıllarda şekillenir... 
Koskoca bir ömrün hayalleri kurulur hayatın bu en tatlı baharında. 
Mavi Hayal Pembe Düş, sımsıcak bir dostluğun dokunaklı öyküsü...

“Kulağa hoş geliyor doğrusu. Tam da biz yaştaki kızlara 
göre. Bir parça da romantik: ‘Mavi Menekşe Kız Yurdu’ 

Tuttum bu ismi!” Ailesinden uzakta okumaya giden 
Mine’nin yurt maceralarını bir solukta okuyacaksınız...

Kıpır kıpır, capcanlı, heyecanlı, tam da gençlere yaraşır bir roman. 
Okul, dershane, aile, ev, dersler, ödevler, sınavlar... Her gün ne 
yapmamız, nasıl davranmamız gerektiğini söyleyen yetişkinler... Baş 
belası sivilceler, modası geçen kıyafetler... Yine de “genç olmak’ hem 
çok zor hem de çok zevkli...

Kahramanımız Mine’ye göre öğrenci evi ne demek?  
“Yaşasın televizyon kumandası! Yaşasın özgürlük!” 

demek! Acaba gerçekten öyle mi? Mine Kızlar Yurdunda 
ile başlayan macera ikinci kitapla devam ediyor. Mine bu 

kitapta, bir öğrenci evinde yaşanabilecek durumları tecrübe 
ediyor. Özellikle genç kızlara yönelik kaleme alınmış hem 

mizahi hem olumlu mesajlar veren sürükleyici bir ilk 
gençlik romanı okumak ve okutmak isteyenler için güzel 

bir alternatif.

FATMA PEKŞEN
20

8 
sa

yf
a

14
4 

sa
yf

a   

Ebat: 12,5 x 19,5 cm / Tür: Roman

• Duygular
• Hayaller
• Macera

• Arkadaşlık
• Dayanışma
• Kendini Tanıma

• Cesaret

Temalar

16
0 

sa
yf

a
16

0 
sa

yf
a

Ön Okuma

Ön Okuma

Ön Okuma

Ön Okuma
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https://drive.google.com/file/d/1Kzvit9ndsuab-f50P640lhVGLaC1-IiE/view
https://drive.google.com/file/d/1FPxPzwSdNDBG1e-aJT36WpN2CDwIxrah/view
https://drive.google.com/file/d/1ushI93Wgo7aLpZXoYJAuXiYutLDRZCYL/view
https://drive.google.com/file/d/1P4iFNnUucPHTN1nUup-JRMEpIHj9DyOD/view


Çizer: Fati h Okta
Ebat: 12,5 x 19,5 cm 
Her biri 160 sayfa   
Tür: Tarih

Osmanlı sultanlarına hiç bu kadar yakın 
olmamıştınız!..
Sevinç Kuşoğlu, Osmanlı Devleti’nin 
altı asırlık serüvenini sultanların diliyle 
anlatıyor. Altı kitaptan oluşan Osmanlı 
Günlükleri dizisi, Osmanlı tarihini, gençleri 
sıkmayacak bir biçimde ele alan eşsiz bir 
eser. Çizimlerle zenginleştirilen bu dizi, 
yazarının üslubu ve bakış açısıyla tarih 
kitaplarına yeni bir soluk getiriyor.

• Tarih Bilinci
• Kültür ve Medeniyet

• Fetih
• Biyografi 

Temalar

OSMANLI GÜNLÜKLERİ
Sevinç Kuşoğlu

Ön Okuma
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https://drive.google.com/file/d/19RnRpdtPympo-Ah84QsiH8RuLkCY4xHq/view


OSMANLI GÜNLÜKLERİ

Bu kez zaman yolculuğuna çıkan yalnızca Sır Saklayıcıları 
değil. 21. yüzyılda bir ejderha!.. Ahi Evran,  ejderha Ebren’le 

Sır Saklayıcılar’ı göreve çağırıyor. Kayıp, kutsal bir asanın 
peşine düşen genç ahiler  bu görevi tamamlayabilecek mi?

Ebren, Kara Ejder’e karşı girdiği mücadeleden nasıl çıkacak?

AHİ EVRAN EFSANESİ
KAYBOLAN, UNUTULAN BİR 

ZAMAN... SEKİZ YÜZ YIL 
ÖNCESİNE YAPILAN BİR 

YOLCULUK...
KAHRAMANLARIMIZLA BİRLİKTE 

AHİ EVRAN’LA VE AHİLİKLE 
TANIŞACAK, DEHŞET SAÇAN 

BİR EJDERHANIN ALEVDEN 
SOLUĞUNU ENSENİZDE 

HİSSEDECEKSİNİZ!

ZÜBEYİR TOKGÖZ

Ebat: 12,5 x 19,5 cm 
Her biri 144 sayfa  Tür: Roman

• Macera
• Arkadaşlık
• Hayal Gücü

• Sorun Çözme
• Kültür ve Medeniyet
• Dayanışma

Temalar 

Ön Okuma

Ön Okuma
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https://drive.google.com/file/d/1xW-av87dFfaHVey3wzFS6s-8BK17aEsH/view
https://drive.google.com/file/d/1FNeRZ697vat9MygteTTdbpS1Kt9jjC7p/view


Korkunç Deney
Papkin, Yılanlı Kayalık Malikânesi’nde tutsak! Çünkü 
büyükbabası ve yeni ailesiyle mutlu mesut yaşarken 
kötü kalpli bilim adamı Fanton tarafından kaçırıldı. 
Papkin kendisi gibi tutsak edilmiş çocuklarla beraber 
malikâneden kurtulmaya çalışırken malikânenin 
gizemlerine de şahit olacak. Acaba Papkin, hem 
Fanton’u atlatıp hem de malikânenin gizemlerini 
çözerek ailesine kavuşabilecek mi?

Gizemli Şato
Yetimhaneden gizemli bir şatoya uzanan soluk 
soluğa bir macera... Papkin’in ve sıkı dostu Paşa’nın 
dayanışma, kardeşlik, özgüven ve azim dolu serüvenini 
bir solukta okuyacaksınız. Bu romanda akıl, merak, 
duygu kontrolü, heyecan ve macera iç içe...

Korsanlardan Kaçış
Korsanlar... Gizemli bir ülke... Heyecanlı bir 
yolculuk... Beklenmedik bir anda bir büyükbabası 
olduğunu öğrenen kahramanımız, bu tek akrabasını 
tanımak için sabırsızlanmaktadır. Ancak Papkin’in 
büyükbabasına ulaşmasının tek bir yolu vardır. 
Uzun ve tehlikeli bir deniz yolculuğu... Korsanların 
kaptanı Pala ve onun zalim tayfaları ile yüzleşen 
Papkin, tehlikelerden zekâsını kullanarak kurtulup 
büyükbabasına ulaşabilecek mi?

Ebat: 12,5 x 19,5 cm / Her biri 160 sayfa / Tür: Roman

• Okuma Kültürü
• Duygular ve Hayaller
• Sevgi
• Yenilikler ve Gelişmeler
• Hayal Gücü

• İletişim Becerisi
• Yaratıcı Düşünme 
• Problem Çözme Becerisi
• Araştırma Becerisi
• Analiz Yapma

• Sonuca Varma
• Kendini İfade Etme
• Öz Güven
• Şartları Göz Önünde Bulundurma

Temalar:

Çizer: Hati ce Ekşi, Uğur Köseİdil Ünlü
PA P K İ N 

Ön Okuma

Ön Okuma

Ön Okuma
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https://drive.google.com/file/d/1XJhBF2OmXvzZ8Wfl4jLR0Q-E_XU2YFAB/view
https://drive.google.com/file/d/13gJ-r6bmiTBlDqfRC_K5_9oj8yVQuw9E/view
https://drive.google.com/file/d/1eGRI_FkPvT-lFZxV9xi1-2iJmggho9-W/view


1979’da Çanakkale’nin Çan ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Orakçı, Trakya Üniversitesi Sınıf 
Öğretmenliği bölümü mezunudur. Üniversiteden mezun olduğu günden bu yana çoğu vaktini 

çok değer verdiği öğrencileriyle geçiren Orakçı, yazarlık hedefinin öğrencilerinin keyifle okuyacağı 
kitaplar yazmak olduğunu ifade ediyor.

MUSTAFA ORAKÇI

Mustafa Orakçı

Çanakkale’de sıra dışı bir macera!
İki kafadar Ahmet ve Alp çılgın bir maceraya 
atılır. Alp’in bir zaman makinesiyle kaybolan 
ailesini bulmak için Birinci Dünya Savaşı’nın 
en hararetli günlerine, Çanakkale Cephesi’ne 
ışınlanırlar. Heyecan verici kurgusuyla 
Çanakkale’nin gerçek kahramanlıklarını gözler 
önüne sererken günümüzün gençliğine de ışık 
tutan, macerayla tarihin 
iç içe geçtiği harika bir roman...

Ebat: 13,5 x 20,5 cm 
176 sayfa  
Tür: Roman

• Tarih Bilinci
• Macera
• Kahramanlık

• Arkadaşlık
• Macera
• Tarih Bilinci

• Kahramanlık
• Sorun Çözme
• Sevgi

Temalar

MUSTAFA ORAKÇI

tutan, macerayla tarihin 
iç içe geçtiği harika bir roman...

Z A M A N  Y O LC U L A R I
Ç A N A K K A L E
S A V A Ş I ’ I N DA

Ön Okuma
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https://drive.google.com/file/d/1viyEdXQJ3w1jUXK8yg2XEKXmVLdupo53/view
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