




Oku... Kitabı oku... Hayatı oku... İnsanı oku...  Alınlara 
yazılmış sırlar üstü bir sırdır; kaderi oku...

Gerçeğe tutun, özgürleş. Haksızlığa meydan oku... 

Sıradan olma. Yalana kanma. Derinleştir düşüncelerini. 
Yüzeyde kalma. Korkularınla yüzleş. Duygularınla yüzleş. 
Hüznü gözlerden, mutluluğu yüzlerden oku... 

Dosdoğru ol. Şefkatli ol. Cömert ol. “Farklı olmak 
istiyorsan kendin ol.” Araştır. Bilmediğini sor. Ama eğer 
eminsen, bildiğini oku... 

Kalbinin sesini dinle. Annenin sözünü dinle. Huzurlu bir 
köşe bul, arada kafanı dinle. Tazelen. Tefekkür et. Şükret. 
İnsan olduğunu her nefeste hisset. Kaldır ellerini, bir dua 
oku... 

Ağaçlara bak. Kuşlara bak. Yıldızlara bak. Tohumlara, 
çekirdeklere, zerrelere bak. Merak et. Hayret et. Akıl et. 
Şu muhteşem kâinat kitabını oku... 

Sen okudukça anlam bulacak her şey. Bütün sırları 
çözecek anahtar sensin. Bil kendini. Bul kendini. Dön 
kendine. Döne döne kendini oku...
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Genel Kültür - Güzel Konuşma - Değerlerimiz 
Halk Edebiyatı - Söz Varlığı - Empati

Genel Kültür - Güzel Konuşma - Değerlerimiz 
Halk Edebiyatı - Saygı - Hoşgörü

ATASÖZLERİ VE HİKÂYELERİ 1
Selcen Yüksel Arvas
Günlük dilimizin vazgeçilmezi, ifadelerimi-
zin süsü atasözlerimiz, nasıl ortaya çıktı? 
Kim, nerede, ne zaman, nasıl kullandı ilk 
kez onları? İşte, bu kitapta atasözlerinin 
ortaya çıkış hikâyelerini okuyacaksınız. Aç 
ayının neden şakkıdı şakkıdı oynamadığı-
nı, damdan düşenin halinden en iyi kimin 
anladığını ve horozların nasıl yumurtladı-
ğını merak ediyorsanız bu kitabı okumaya 
doyamayacaksınız.

Genç Kurgu / Öykü / 160 Sayfa 
10 Yaş ve Üzeri 

ATASÖZLERİ VE HİKÂYELERİ 2
Selcen Yüksel Arvas
Atasözleri dilimizin zenginliği, bize atala-
rımızın mirasıdır. Hangisini istersek, ba-
bamızın malı gibi rahatça kullanırız. Hepsi 
de anamızın ak sütü gibi helaldir. İşte, bu 
kitapta birbirinden şenlikli atasözlerinin 
hikâyeleri var. Okuyup öğrenin, atasözle-
rimizi doğru kullanıp dilinizi zenginleştirin. 
Böylece sizi dinleyenlerin hayranlıktan ağzı 
açık kalsın, sevenlerinizin göğsü kabarsın, 
size de beşlik simit gibi kurulmak kalsın.

Genç Kurgu / Öykü / 160 Sayfa
10 Yaş ve Üzeri 

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441481.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051442068.pdf
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Genel Kültür - Güzel Konuşma - Değerlerimiz 
Halk Edebiyatı - Okuma Sevgisi - Merak

Problem Çözme - Okul Hayatı - Aile İlişkileri 
Arkadaşlık - Komşuluk - Sevgi

DEYİMLER VE HİKÂYELERİ
Selcen Yüksel Arvas
Dikkat! Deyimlerin sır perdesi aralanıyor! 
Arkalarında yatan olaylar gün yüzüne çı-
kıyor… Sermayeyi yüklenen kedinin çok 
gizli görevi neydi? Sarı Çizmeli Mehmet 
Ağa’nın peşindeki adam kimdi? Etekleri 
zil çalarak gezme modasına kim öncülük 
etti? Yüzü sirke satan pazarcı kaç lira ka-
zanabildi? Ortaklığı bozan öküz, yoksa bir 
cinayete mi kurban gitti? Hepsinin hikâyesi 
işte bu kitapta… 

Genç Kurgu / Öykü / 160 sayfa 
10 Yaş ve Üzeri

BEN GÜLMEYİM DE KİM GÜLSÜN!
Selcen Yüksel Arvas
Bütün gün televizyon başında oturup ev-
lilik programı izleyen bir babaanne, dışı 
sert ama içi kuzu gibi bir baba, kafayı ev 
işlerine fena takmış bir anne ve baş belası 
biricik erkek kardeş… İşte, Neşe Kuzu’nun 
pek bir şenlikli ailesi! Dert ortağı Gizem, 
Boğaziçili Yüksel, apartmanın hava atıcısı 
Nuran Teyze ve birbirinden şenlikli tiple-
riyle, üniversite sınavına hazırlık sürecinde, 
Neşe Kuzu’nun gülmelik maceraları...

Genç Kurgu / Mizah / 160 Sayfa 
12 Yaş ve Üzeri 

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441139.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441726.pdf
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NASIL FENOMEN OLDUM?
Salih Uyan
Efe ve arkadaşlarının fenomen olmak için 
çıktıkları yolda başlarına gelmeyen kalmaz. 
İyi niyetlerle giriştikleri sosyal deney, ha-
yatlarını bir süreliğine kâbusa çevirir. Siber 
zorbalığın karanlık yüzünü görerek ders 
alan ekibimiz, bir öğretmenlerinin yardı-
mıyla durumdan kurtulur. Bu arada nefes 
nefese bir macera yaşanır, arkadaşlık ilişki-
leri güçlenir, gözyaşları dökülür, kahkahalar 
atılır ve sonunda kazanan yine iyi niyet olur.

Genç Kurgu / Mizah / 160 Sayfa  
10 Yaş ve Üzeri 

NASIL KAHRAMAN OLDUM?
Salih Uyan
Okuldan eve dönerken yaşadığı bir tehlike 
ve ardından gelişen olaylarla Efe’nin hayatı 
bir anda âdeta film setine döner. Soluk so-
luğa kovalamacalar, takip edilen ipuçları ve 
zekice yapılan planlar sonucunda ekibimiz 
kendini müthiş bir dedektiflik macerasının 
içinde bulur. Cesur dostunu kurtarmak uğ-
runa büyük bir tehlikeyi göze alan Efe’nin 
kahramanlık hikâyesinde heyecan, gerilim 
ve kahkaha bir arada…

Genç Kurgu / Mizah / 160 Sayfa  
10 Yaş ve Üzeri 

Arkadaşlık - Aile - Siber Zorbalık - Dijital 
Vatandaşlık - Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı

Arkadaşlık - Hayvan Sevgisi - Cesaret  
Problem Çözme - Aile - İletişim Becerisi

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar

https://drive.google.com/file/d/1ixAM3qdUOQuk2rxB2ojNS0p50G3zcwxk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BT2LhhBa0MuaNtwuQdUtPWSTsATQOSxR/view?usp=sharing
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ANCA BERABER KANKA BERABER
Salih Uyan

Acayip İşler Takımı bu kez Londra’yı 
karıştırıyor. İngilizce öğretmenleri ile 
birlikte, İngiltere’deki bir dil okulunda 
yaz kampına katılan Efe ve arkadaşlarının 
İngilizceleri hariç her bi’şeyleri gelişiyor. 
Farklı kültürlerle tanışıp âdeta bir kültür 
şoku yaşayan, İngilizlere Türkçe öğretmeye 
kalkışan ‘Acayip İşler Takımı’ adrenalin ve 
komedinin kol gezdiği bu hikâyede, yine 
ezberleri fena halde bozuyor.

Genç Kurgu / Mizah / 160 Sayfa  
10 Yaş ve Üzeri 

GÜLMEK VAR DÖNMEK YOK!
Salih Uyan
Acayip İşler Takımı, yine acayip komik bir 
macerayla karşımızda! Okulda düzenlenen 
bir sosyal sorumluk yarışmasına katılan 
ekibimiz, Afrika’da su kuyusu açma fikriy-
le bir proje geliştirir. Yarışmayı kazanmak 
için çevirmedikleri film kalmaz. İyilik ve 
yardımlaşmanın koşulsuz kazandığı, şama-
ta ve eğlencenin su olup aktığı bu kitapta 
hep birlikte Afrika’ya giden ekibimiz, tam 
anlamıyla maceranın suyunu çıkarıyor.

Genç Kurgu / Mizah / 160 Sayfa  
10 Yaş ve Üzeri 

Arkadaşlık - Dil Eğitimi - Farklı Kültürler 
Azim ve Kararlılık - Ekip Ruhu - Doğa

Arkadaşlık - Yardımlaşma - Farklı Kültürler
Sosyal Sorumluluk - Okul Hayatı - Ekip Ruhu

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar

https://drive.google.com/file/d/193kbYxEB1iKhor4YgS1Xru7NOu20uGxa/view?usp=sharing
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051442075.pdf


8

HIÇKIRIK KRİZİ 
Salih Uyan
“Nasıl? Çekimlere bir de ailecek mi gide-
ceğiz? Komedi dizisi falan olsa tamam da 
ciddi bir sinema filminde hayatta olmaz! 
Uçuk ailesi tam kadro film setinde, öyle 
mi? Yok artık! “Siz bakmayın Emir’in böyle 
konuştuğuna. Hikâyenin başında böyle dü-
şünüyordu evet. Unutulan o birkaç satırlık 
rolün, hiç unutulmayacak bir maceraya dö-
nüşebileceğine o da hiç ihtimal vermiyordu 
çünkü. Ama olaylar gelişti. Ve sonunda bol 
kahkaha içeren, çok eğlenceli, bol maceralı 
ve hıçkırıklı bir hikâye çıktı ortaya. Hıçks! 

Genç Kurgu / Mizah / 144 Sayfa
10 Yaş ve Üzeri 

ÇİĞ KÖFTE OPERASYONU
Salih Uyan
Evet, yine biz… Ama acaba bu sefer ne 
kaçık işler peşindeyiz? 

En iyisi siz, Türk mutfağından girip doğum 
günü partisinden çıkaran, tekinsiz adam-
lara günlerini gösterip hayallere limon sık-
tıran, bolca kahkaha attırıp, insanın canını 
çiğ köfte çektiren bu kitaptan bir ısırık alın!

Çünkü bu kadar lezzetlisini başka hiçbir 
yerde bulamazsınız…

Genç Kurgu / Mizah / 144 Sayfa
10 Yaş ve Üzeri 

Aile Sevgisi - Girişimcilik - Farklı Kültürler 
Komşuluk - Problem Çözme - Değerlerimiz

Aile Sevgisi - Motivasyon - Kendini Tanıma 
Özgüven - Yeteneklerini Fark Etme - Drama

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051442129.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ZA_EUp4SCfSjgjA5OBzeKu3HI2Ho8NrO/view?usp=sharing
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ANLIYORUM AMA 
KONUŞAMIYORUM
Salih Uyan
Mr. and Mrs. Brown bu romanı okuyunca 
fena halde bozulacak! Çünkü yabancı dil 
öğrenme konusunda ezberlenmiş bütün 
kalıplar bu romanla yıkılıyor… İlker’in or-
taokuldan üniversiteye kadar uzanan feci 
komik ve acayip ilgi çekici İngilizce öğren-
me macerası, okuyan herkesi çok saracak. 
Tam anlamıyla sıra dışı, faydalı ve acayip 
eğlenceli bir roman.

Genç Kurgu / Kişisel Gelişim / 160 Sayfa 
12 Yaş ve Üzeri 

İNGİLİZCE NO PROBLEM
Salih Uyan
İlker’in sıradan hayatı, İngilizce öğretmeni 
Hasan Hoca ile tanışınca tamamen değişir. 
Onun yabancı dil eğitiminde figüranlıktan 
başrole terfi edişinin acayip hikâyesi bu. 
İyi bir öğretmenin bir gencin hayatını nasıl 
dönüştürdüğüne tanık oluyoruz. “Hocam, 
nasıl halledeceğiz şu İngilizce olayını?” diye 
soranlar, sade ve etkili bir  yöntemle ya-
bancı dilin nasıl öğrenileceğini öğrenince 
çok şaşıracaklar...

Genç Kurgu / Kişisel Gelişim / 160 Sayfa 
12 Yaş ve Üzeri

Dil Eğitimi - Kendini Tanıma - Özgüven 
Motivasyon - Empati - Hedef Koyma

Dil Eğitimi - Kendini Tanıma - Özgüven
Motivasyon - Hayaller - Azim ve Kararlılık

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441344.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441955.pdf
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ŞİMDİ GÖZLERİNİ AÇABİLİRSİN
Salih Uyan

Asosyal bir genç olan Levent’in hiç bekle-
mediği bir anda yaşadığı bir olay sonucun-
da hayatının nasıl değiştiğini anlatan psiko-
lojik bir roman. İstanbul’un sokaklarından 
Londra’nın puslu caddelerine uzanan bir 
yolculuk ve okuru kendi iç dünyasında ge-
zintiye davet eden sürükleyici bir kurgu... 
Bir gencin hayatında aile bireylerinin ve 
onu sadece dinleyen bir arkadaşın ne denli 
önemli olduğuna tanık oluyoruz.

Genç Kurgu / Roman / 160 Sayfa
12 Yaş ve Üzeri 

KONUŞ BENİMLE ANGEL 
Evelyn Elsaesser

Nefesim tükeniyor. Gerçeği ne kadar derin-
lemesine anlasam da, asla alışamayacağım. 
Burada kullandığım ‘asla’ kelimesi, belki 
de hiç yaşamayacağım bir geleceği temsil 
ediyor... Bir ömrün baştan sona muhasebe-
si, bir saniyeye sığdırılabiliyormuş meğer. 

Öyle acılar ve pişmanlıklar yaşıyorum ki... 
Fakat aynı zamanda, yapmış olduğum iyi 
ve güzel şeylerden dolayı keyif duyuyorum. 
Öğreniyorum ki, ömrümüzün her bir sani-
yesinden sorumluyuz. Asla unutulmaması 
gereken bir gerçek bu... 

Genç Kurgu / Roman / 160 Sayfa

12 Yaş ve Üzeri 

Hayatın Değeri - Aile İlişkileri - Arkadaşlık
Zorluklarla Mücadele - Ölüm Sonrası Deneyimi

Duygular - Gençlik Psikolojisi - Farklı Kültürler 
Sosyal Fobi - Problem Çözme - Sevgi

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441504.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441580.pdf
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İNSANLAR İKİYE AYRILIR:
BEN VE DİĞERLERİ
Seda Şener
Yeni bir şehirde okula başlayan Ada, kendi-
ni çok yalnız hissetmektedir. Bir kolundan 
ergenlik, diğerinden sınavlar çekiştirirken, 
Ada kendisinin kim olduğunu aramaktadır. 
“Ben kimim? Hayattaki rolüm ne? Ne ol-
mak istiyorum?” Bin türlü sorunun içinden 
çıkmayı kendince bulduğu yöntemlerle ba-
şaran Ada, insanın bu dünyada olabilece-
ği en iyi şeyin ne olduğunu da keşfeder; 
kendisi olmak!

Genç Kurgu / Roman / 160 Sayfa
 12 Yaş ve Üzeri 

ARKADAŞLAR İKİYE AYRILIR:
BİZ VE DİĞERLERİ
Seda Şener
Sen hiç mektup yazıp denize attın mı? 
Ada yaptı, evet. Ve inanamayacaksın ama 
tam on iki gün sonra cevabı geldi. Ceva-
bın içinde aşırı beklenmedik bir arkadaşlık 
vardı. Olaylar ise İstanbul’un göbeğinde 
geçiyordu. Ada böylece nihayet ergenlik 
depresyonundan çıktı. Artık üzerine ya-
pışan pijamasından kurtuldu. Kendini bir 
anda çok küçük ve beklenmedik şeylerin 
içinde buldu. Tüm olanlardan sonra Ada 
artık biliyordu ki her şeyin ama her şeyin; o
en küçük anların bile bir anlamı vardı.

Genç Kurgu / Roman / 160 Sayfa
 12 Yaş ve Üzeri 

Empati - Duygular - Problem Çözme 
Arkadaşlık - Okul Hayatı - Akran Zorbalığı

Arkadaşlık - Gençlik Psikolojisi - Merak
Farklılıklara Saygı - Aile İlişkileri - İstanbul

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441153.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051442112.pdf
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BİR GÜZEL ADAM
Oğuzhan Çelebi

Yusuf’un hikâyesi okuyan herkesi derinden 
etkileyecek. Çünkü çok samimi ve gerçek! 
Hayalleri ile hayat arasına sıkışıp kalan bir 
gencin kendi yolunu arama ve bulma se-
rüveni bu... Sevmeye, sevilmeye, hayata, 
umuda, sabır ve imtihana farklı bir açıdan 
baktırıyor. İnsanı günübirlik telaşlardan alıp 
kendi içine döndürüyor. Ve sayfalarını çe-
virdikçe sanki okuruna “Merak etme, artık 
yalnız değilsin” diye fısıldıyor.

Genç Kurgu / Roman / 160 Sayfa

12 Yaş ve Üzeri 

HERKES KALBİ KADAR SEVER
Oğuzhan Çelebi
Hayatta gerçek sevgiyi arayan Melih’in, 
Aslı’ ya rastlamasıyla başlayan olaylar ona 
derin acılar yaşatır. Ama inanan bir insan 
için her zaman umut vardır. İşte, saatler 
süren bir otobüs yolculuğunun, uykusuz 
gecelerin, geride bırakılan bir geçmişin, 
gitmelerin, düşmelerin ve nihayetinde ye-
niden ayağa kalkabilmenin samimi hikâyesi 
bu. Umutsuzluktan umuda, çaresizlikten 
huzura, Aslı’dan asıla geçişin hikâyesi…

Genç Kurgu / Roman / 160 Sayfa
 12 Yaş ve Üzeri 

Motivasyon - Duygular - Değerlerimiz  
Birey ve Toplum - Umut - Aile Sevgisi

Sevgi - Kendini Tanıma - Hedef Koyma 
Azim ve Kararlılık - Empati - Problem Çözme

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441764.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441986.pdf
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KORKUSUZ KAHRAMANLAR
KENDİNİ KURTARAN ŞEHİR
Rabia Tunç
Kurtuluş Savaşı’nın gerçek kahramanları ile 
aynı ruhu taşıyan roman kahramanlarının 
bir araya geldiği soluk soluğa bir macera… 
Sütçü İmam’ın çırağı Yılankıran Mehmet 
ve arkadaşı Ömer, Arslan Bey’in Maraş’ta 
komuta ettiği Milli Mücadelenin neferleri 
arasına girmeyi başarırlar. Elde ettikleri gizli 
bir bilgi sayesinde olayların seyri değişir. 
Yürekleri ateşleyen gerçek bir macera...

Macera Kurgu / Tarihi Serüven / 160 Sayfa
11 Yaş ve Üzeri 

MEVLANA’DAN SIRLI HİKÂYELER
Yayına Hazırlayan: Metin Celâl

Bu kitaptaki öyküler yüreği ısıtır, aklı diri 
tutar. Hem düşündürür hem gülümsetir. 
Kimine göre Şark masalı, kimine göre ha-
kikat ışığı bunlar... Büyük bilge Mevlana’nın 
hayattan süzüp Mesnevi’sine aldığı, in-
sanlık tarihinde hiçbir zaman eskimeyen, 
yüzyıllardır her çağda okuyanların yaşam-
larına yön veren bilgelik öyküleri... Hayatın 
fısıltılarına kulak verenler ve sır tutmayı 
bilenler için…

Genç Kurgu / Öykü / 160 Sayfa

10 Yaş ve Üzeri 

İnsan Sevgisi - Hayvan Sevgisi - Bilgelik 
Değerlerimiz - Genel Kültür - Erdemler

Vatan Sevgisi - Değerlerimiz - Cesaret
Arkadaşlık - Birlik ve Beraberlik - Milli Mücadele

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441566.pdf
https://timas.com.tr/kendini-kurtaran-sehir-korkusuz-kahramanlar-1-9786051442020
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EFSANE SAVAŞÇI DANİŞMEND GAZİ
KALE BASKINI 
Mehmet Akbulut
Efsane savaşçı Danişmend Gazi, Rumla-
rın ele geçirdiği toprakları geri almak için 
arkadaşı Turasan’la birlikte sefere çıkar. 
Malatya’dan Tokat’a kadar ilerleyen Daniş-
mend, düşmanlarını yenip silah arkadaşı 
Artukî ile birlikte kale baskınından sağ çıka-
bilecek mi? Alevler saçan ejderhayı alt edip 
Efromiya’yı kaleden kurtarabilecekler mi? 
Her kitapta nefes kesen farklı bir macera...

Macera Kurgu / Tarihi Serüven / 160 Sayfa
 12 Yaş ve Üzeri 

EFSANE SAVAŞÇI DANİŞMEND GAZİ
DEVLERİN SAVAŞI
Mehmet Akbulut
Danişmend Gazi’nin nefes kesen maceraları 
ikinci kitapla devam ediyor. Nestor ve Şad-
dat, Melik Danişmend’le başa çıkamayınca 
bu kez Gürcü komutan Behmen’den yardım 
isterler. Koca cüssesi ile masallardan fırlamış 
bir deve benzeyen ve yenilmezliği ile nam 
salmış meşhur savaşçı Frenk Atuş, elli bin 
askeriyle birlikte Danişmend Gazi’ye karşı 
savaşmak üzere yola çıkmıştır. Acaba bu 
amansız mücadelenin galibi kim olacak? 
Tarihimizden gerçek kahramanlarla yürek-
leri ateşleyecek soluk soluğa bir macera... 

Macera Kurgu / Tarihi Serüven / 160 Sayfa

 12 Yaş ve Üzeri 

Anadolu Tarihi - Değerlerimiz - Cesaret 
Arkadaşlık - Kahramanlık - Dürüstlük

Kahramanlık - Değerlerimiz - Arkadaşlık 
Tarihi Şahışlar - Genel Kültür - Heyecan

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051442051.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051442105.pdf
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YERYÜZÜ MUHAFIZLARI
ZİHİN OKUYAN KIZ
Asena Meriç
Toprak, gizemli komşuları Suzi’nin anlattığı 
sıra dışı hikâyelerle büyümüştür. Suzi’nin 
aniden ortadan kaybolmasıyla başlayan 
tuhaf olaylar, onu ve en yakın arkadaşı 
Enis’i Manavgat’taki gizemli bir mağaraya 
kadar götürür. Orada Suzi’nin torunu olan 
Güneş’i bulduklarında sır kapıları da bir bir 
aralanmaya başlar. Gerçekle fantastik ara-
sında heyecan dolu, sıra dışı bir macera…

Macera Kurgu / Fantastik Gizem
160 Sayfa  / 11 Yaş ve Üzeri 

GİZLİ DÜNYALAR GEÇİDİ
Şebnem Pişkin
Sıra dışı güçlere sahip olmak isteyen Kıraç, 
bilinmeyen âlemlere yolculuk yapabilece-
ği bir tılsım keşfeder. Fakat kötü güçlerin 
de bu sayede dünyaya geçiş yapabilecek-
lerinin henüz farkında değildir. Hatasını 
anladığında, geriye dönüş için sadece tek 
bir şansı vardır. Yeni bir tılsımla zamanda 
yolculuğa çıkar. Çünkü sadece Fatih Sultan 
Mehmet’in hocası Akşemseddin, ona yar-
dım edecek gizli bilgiye sahiptir.

Macera Kurgu / Fantastik Gizem

160 Sayfa  / 11 Yaş ve Üzeri 

Çevre Bilinci - Hayal Gücü - Arkadaşlık
Ekip Ruhu - Erdemler - Doğa Sporları

Hayal Gücü - Değerlerimiz - İstanbul Tarihi 
Cesaret - Ayasofya - Kitap Sevgisi

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051442082.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051442044.pdf
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DEDEKTİF AYNES
KAYIP PEŞİNDE 
Jean Luc Luciani
Otoyoldaki bir istasyonda babası benzin 
alırken, küçük Morgane bir anda ortadan 
kaybolur. Başkomiser Roullier ve ekibi, 
durumu haber alır almaz olay yerine ge-
lir. Tüm soruşturma ve incelemelere rağ-
men kayda değer bir ipucu bulunamaz.
Peki ama, gözlerinden kaçan ayrıntı nedir? 
Suçlu dışarıdan biri mi, yoksa soruşturma 
boyunca gözlerinin önünde miydi?

Macera Kurgu / Polisiye / 160 Sayfa
12 Yaş ve Üzeri 

DEDEKTİF AYNES
ÖLÜMCÜL OYUN
Jean Luc Luciani
Komiser Roullier ve Aynes’in bulunduğu 
otobüste, yolculardan biri boynuna sap-
lanmış bir iğne ile öldürülür. Olayla ilgili 
hemen bir soruşturma başlatan polis teş-
kilatı, ipuçları neticesinde farklı ülkelerden 
kullanıcıların internet üzerinden oynadığı 
bir bilgisayar oyunu ile karşılaşır.Öldürülen 
adamın evrak çantasında bir su tabancası 
bulunmuştur. Ama bunun anlamı ne?

Macera Kurgu / Polisiye / 160 Sayfa
12 Yaş ve Üzeri 

Aile İlişkileri - Problem Çözme - Cesaret 
Ekip Ruhu - Araştırma Becerisi - Dikkat

Siber Zorbalık - Problem Çözme - Ekip Ruhu
Teknoloji Kullanımı - Adalet - İletişim

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051442174.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051442235.pdf
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DEDEKTİF AYNES
KORKU TÜNELİ
Jean Luc Luciani
Aynes ve Melaine’in girdikleri korku tüne-
linde akıl almaz bir cinayet işlenir. Aynes 
resmen şoktadır ve işin tuhafı Melaine de 
hiçbir şey hatırlamamaktır.Polis tarafından 
elleri kana bulanmış vaziyette bulunan ar-
kadaşlarını aklamak için Komiser Roullier 
ve Aynes’in sadece kırk sekiz saatleri vardır. 
Peki, bütün deliller onu işaret etmesine 
rağmen suçsuzluğunu ispatlayıp onu kurta-
rabilecekler mi? Güney Karakolu komiseri 
Roullier ve kızı Aynes yine iş başında!

Macera Kurgu / Polisiye / 160 Sayfa
12 Yaş ve Üzeri 

DEDEKTİF AYNES
KUSURSUZ PLAN
Jean Luc Luciani
Marsilya’da özel bir okulun müdürü oda-
sında öldü bulunur. Gizemli bir soruştur-
ma yürüten Komiser Roullier ve ekibi olayı 
çözmekte zorlanırlar. Rouller’in ekibi çok 
az ipucu toplayabilmiştir. Aynes’in buldu-
ğu bir ipucu sayesinde katilin kusursuz bir 
plan yaptığı anlaşılır. Ama herkes bilir ki 
kusursuz cinayet diye bir şey yoktur.

Macera Kurgu / Polisiye / 160 Sayfa
12 Yaş ve Üzeri 

Arkadaşlık - Güven - Problem Çözme
Ekip Ruhu - Cesaret - Dikkat

Okul Hayatı - Problem Çözme - Empati
Araştırma - Hedef Koyma - Kitap Sevgisi

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051442150.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051442136.pdf
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MAVİNİN KIZI EMİLY
YENİ AY
L. M. Montgomery
‘Yeşilin Kızı Anne’ kitaplarının yazarı 
Montgomery’nin kaleminden “Beni en iyi 
yansıtan romanım” dediği muhteşem bir 
seri! Yayınlandığı ilk günden itibaren okun-
ma rekorları kırdı. Onlarca dile çevrildi. Dün-
yanın her yerindeki okurlardan tam not aldı. 
2019’da, BBC News tarafından ‘En Etkili 100 
roman’ arasında listelendi. Birçok ülkede, 
televizyon dizisi, sinema ve animasyon fil-
mine uyarlandı.

Genç Kurgu / Roman / 160 Sayfa

12 Yaş ve Üzeri 

MAVİNİN KIZI EMİLY
KAYIP CENNET
L. M. Montgomery
Dört yaşındayken annesini, on bir yaşında 
da çok sevdiği babasını kaybeden ve Prens 
Edward Adası’ndaki New Moon Çiftliği’nde 
iki teyzesi ve onların kuzenleriyle birlikte 
yaşamaya başlayan Emily’nin merak ve 
hayranlık uyandıran hayat hikâyesi… Son 
derece disiplinli ve katı bir mizaca sahip 
Elizabeth Teyze… Bir o kadar şefkatli ve 
sevecen Laura Teyze… Çiftliğin tüm işlerini 
idare eden eğlenceli Kuzen Jimmy… 
Arkadaşlık, aile bağları, sevgi, umut ve 
hayaller… Kesinlikle okunmaya değer bir 
eser!
Gençv Kurgu / Roman / 160 Sayfa
12 Yaş ve Üzeri 

İnsan Sevgisi - Hayvan Sevgisi - Kendini 
Tanıma - Motivasyon - Aile Sevgisi - İletişim

Aile İlişkileri - Doğa Sevgisi - Arkadaşlık
Dürüstlük - Hayvan Sevgisi - Yazma Becerisi

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051442297.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051442303.pdf
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MAVİNİN KIZI EMİLY
HAYAL DOKUMACISI
L. M. Montgomery
Emily lise eğitimini Shrewsbury’de görmek 
için en büyük hayali olan yazmaya ara ver-
mekle karşı karşıya kalır. Bir taraftan da zorlu 
bir büyüme döneminden geçmektedir. Ar-
kadaşlık ve sadakat kavramlarını hayatında 
pekiştiren Emily bu konuda da bir sınama 
yaşayacaktır. Ruth Teyze ile birlikte yaşamak 
zorunda kalmak ona çok korkunç görünse 
de bu süreç Emily’e yepyeni bir deneyim 
kazandıracaktır.

Genç Kurgu / Roman / 160 Sayfa

12 Yaş ve Üzeri 

MAVİNİN KIZI EMİLY
MUTLULUK AĞACI
L. M. Montgomery
Çocukluktan genç kızlığa adım attığı bir dö-
nemde yeni bir hayata başlamak zorunda 
kalan ve yaşadığı tüm zorluklara rağmen 
hayata sevgiyle tutunan Emily’nin hikâyesi, 
okuyan herkesi derinden etkileyecek! En 
büyük hayali olan yazarlık yolunda kararlı 
bir şekilde ilerleyen Emily, bu hayalini ger-
çekleştirmek için edebiyat yüksek okuluna 
kayıt olmak için hak kazanır. Bir yandan kal-
bine söz geçirmeye çalışırken diğer yandan 
hayatıyla ilgili ciddi kararlar almak için adım 
atacaktır.

Genç Kurgu / Roman / 160 Sayfa
12 Yaş ve Üzeri 

Kendini Tanıma - Sevgi - Arkadaşlık
Okul Hayatı - Hayal Kurma - Başarı

Sevgi - Problem Çözme - Kendini Tanıma
Azim ve Kararlılık -  Arkadaşlık - Yazma Becerisi

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar
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KEYİFLİ FELSEFE
BABA FİLOZOFLAR 
Ömer Sevinçgül
Felsefe tarihinin en baba filozofları bu ki-
tapta… Güvenilir kaynaklara dayanan ilginç 
hayat hikâyeleri ve temel düşünceleri anla-
tılıyor bir öykü tadında. Sade, kıvrak bir dili, 
eğlenceli bir anlatımı var... Bir solukta oku-
yacaksın. Bu kitaba ‘kısa bir felsefe tarihi’ 
de diyebilirsin. İnsanoğlunun iki bin beş yüz 
yıllık düşünce serüvenine tanık olacaksın.

Genç Kurgu / Felsefe - Psikoloji / 160 Sayfa

12 Yaş ve Üzeri 

KEYİFLİ FELSEFE
TABULA RASA 
Ömer Sevinçgül
Bu kitapta insanlık tarihine yön veren fikirler 
ve felsefi akımlar konuşuluyor. Aklı kurcala-
yan, fikri çimdikleyen, beyin yakan sorular 
itinayla cevaplanıyor. Nereden? Nereye? 
Necisin? Numen mi yoksa fenomen misin? 
Ruh defterin dolu mu? Yoksa tamamen mi 
tabula rasa? Farkını ortaya koy; sor, düşün, 
sorgula… Her insan bir kitaptır. Okumaya 
kendinden başla.

Genç Kurgu / Felsefe - Psikoloji / 160 Sayfa

12 Yaş ve Üzeri 

Felsefe Tarihi - Sorgulayıcı Düşünce - Bilgelik 
Kendini Tanıma - Genel Kültür - Erdemler

Felsefi Kavramlar - Sorgulayıcı Düşünce - Bilgelik 
Kendini Tanıma - Özgüven - Araştırma

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051442273.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051442198.pdf
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KEYİFLİ FELSEFE
MEMENTO MORİ
Ömer Sevinçgül
Kim demiş felsefe sıkıcıdır diye! Bildiğin 
tüm o sıkıcı felsefe kitaplarını unut! Bu 
kitap felsefe yapmıyor! Felsefenin özünü 
ortaya çıkarıp bizzat okurunu filozof yapı-
yor. Soru sormak, fikir üretmek, eleştirel 
düşünmek serbest! Felsefenin derin ko-
nuları hayattan misallerle anlatılıyor. İlginç 
karakterleri ve özgün kurgusuyla bu kitap 
ezberlenmiş kalıpları yıkıyor.

Genç Kurgu / Felsefe - Psikoloji  / 160 Sayfa

12 Yaş ve Üzeri 

KEYİFLİ FELSEFE
CARPE DİEM
Ömer Sevinçgül
Felsefi terimlerin cirit attığı, kısa hikâyelerin 
akla kapı açtığı, soruların havada uçuştu-
ğu, filozofların birbiriyle kapıştığı keyifli 
bir felsefi kurgu… Bu kitabın dilini, anla-
tımını, birbirinden ilginç kahramanlarını 
çok seveceksin. İnsana, hayata, ölüme, 
kadere, varlığa, varoluşa dair pek çok şey 
konuşuluyor. Kısmen Sokrates tarzı. Fakat 
bu kitabın başka özgün tarafları da var. 
Okudukça göreceksin. 

Genç Kurgu / Felsefe - Psikoloji / 160 Sayfa

12 Yaş ve Üzeri 

Felsefi Sorular - Sorgulayıcı Düşünce Arkadaşlık

Hayal Gücü - Soru Sorma - Akıl Yürütme

Felsefi Terimler - Sorgulayıcı Düşünce - Duygular      
Eleştirel Düşünce - Fikirlere Saygı - Empati 

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051442266.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051442242.pdf
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MERVİN
BENİ ARARSAN BULURSUN
Ömer Sevinçgül
Cesur ve genç bir subay adayı Mervin. İkin-
ci Dünya Savaşı yıllarında yaşamış gerçek 
bir karakter. Savaşın getirdiği yıkım ve derin 
acılara şahit oluyor. Ve hayatın anlamını ce-
surca sorgulamaya başlıyor. Kendi gerçeğini 
bulma yolunda tüm zorluklara karşın iler-
lemeyi seçen, yoklukla burun buruna gel-
dikten sonra varlık nedenini keşfeden genç 
bir insanın heyecan dolu hayat hikâyesi...

Macera Kurgu / Tarihi Serüven / 160 Sayfa 
12 Yaş ve Üzeri 

MERVİN
ESARETTEN KURTULUŞ
Ömer Sevinçgül
Mervin’in yaşadığı ilginç olaylara, esaretine 
ve esir kampından kaçışına tanık oluyoruz. 
Ama onun asıl amacı ruhunu esaretten kur-
tarmak... Yazarın akıcı anlatımıyla âdeta 
Mervin’le birlikte onun maceralı hayatını 
yaşıyoruz. Heyecanı hiç kesilmeyen kur-
gusuyla genç okurların elinden düşürme-
yeceği, okuyan herkesin kendisine dersler 
çıkarabileceği etkileyici bir roman.

Macera Kurgu / Tarihi Serüven / 160 Sayfa 
12 Yaş ve Üzeri 

Çocukluk ve Aile - Kendini Tanıma - Barış 
Gençlik Psikolojisi - İkinci Dünya Savaşı 

Arkadaşlık - Cesaret - Eleştirel Düşünce
Özfarkındalık - Gençlik Psikolojisi - Özgürlük

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441818.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441931.pdf
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SAKIN ARKANA BAKMA!
Ömer Sevinçgül
Kahraman ruhlu liseli bir gencin film se-
naryolarını aratmayacak, serüvenlerle dolu 
esrarengiz hayat hikâyesi. Gizli dosyalar, 
istihbarat oyunları, birbiri içine geçen girift 
olaylar ve vatanı uğruna can veren isimsiz 
kahramanlar. Heyecan, aksiyon, dram, ha-
kikat arayışı ve tarihte yaşanmış bazı olayla-
rın perde arkası. Bir solukta okunup bitecek 
ama etkisi ömür boyu sürecek bir roman.

Macera Kurgu / Roman / 160 Sayfa 
12 Yaş ve Üzeri 

ANNE NEDEN KEDİLERİN 
ELLERİ YOK?
Ömer Sevinçgül
Kelimelerden örülü bir dünyada yaşayan 
yalnız bir genç… Hayal gücünün sınırların-
da dolaşıyor. İçimizden biri değil aslında, 
ama içimizdeki biri… Defteri, onun en yakın 
arkadaşı, sırdaşı… Herkesten gizliyor def-
terini… Çünkü hayatı var içinde, duygula-
rı, hüzünleri, ruhu var… Ve sadece bir kişi 
okuyabilir bu defteri… Onu yargılamadan 
anlamaya çalışacak olan biri...

Macera Kurgu / Roman / 160 Sayfa 
12 Yaş ve Üzeri 

Kahramanlık Ruhu - Sorgulayıcı Düşünce 
Akran Zorbalığı - Vatan Sevgisi - Heyecan

Gençlik Psikolojisi - Aile Hayatı - Yazma Becerisi  
Sosyal Fobi - Sorgulayıcı Düşünce - Duygular

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441979.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441801.pdf
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HAYAT SEVİNCE GÜZEL
Ömer Sevinçgül
Sevgi, dostluk, hayat, umut dolu hikâyelerden 
örülü bahar bir kitap... Gönlü güzel 
insanların, eskimeyen sevdaların, çilek 
kokulu yılların ve küçük mutlulukların 
kitabı… Okurunu alıp zamanın ötesine 
götürüyor. Günlük telaşlarla üzeri örtülmüş 
insani değerlerimiz birer birer gün yüzüne 
çıkıyor. Hayata ışık, insana ayna… Kalplerde 
üşümeye başlayan duygular yeniden 
tomurcuklanıyor.

Genç Kurgu / Öykü  / 160 Sayfa
10 Yaş ve Üzeri 

BENİ YALNIZ SEN ANLARSIN
Ömer Sevinçgül
Yaban meyveleri tadında öyküler… Severek 
okuyacaksın. Sıradan gibi görünen insan-
ların zengin iç dünyaları, hayatın anlamlı 
ayrıntıları şaşırtacak seni… Gülümseyecek-
sin okurken, bazen de gözlerin dolacak… 
Hayata bakışın asla eskisi gibi olmayacak 
bu kitabı okuduktan sonra… Daha farklı 
bakacaksın… Bu kitabı herkes okuyabilir 
ama herkes anlayamaz… Belki de onu yal-
nız sen anlayacaksın.

Genç Kurgu / Öykü  / 160 Sayfa
12 Yaş ve Üzeri 

İnsan Sevgisi - Değerlerimiz - Komşuluk
Yardımlaşma - Vefa - Hoşgörü

Hayatı Anlama - Değerlerimiz - Kendini Tanıma 
Aile Hayatı - Duygular - Empati Kurma

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441610.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441467.pdf
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KALBİNİN SESİNİ DİNLE!
Ömer Sevinçgül
Tatlı bir söz, sıcak bir tebessüm, anlamlı 
bir yüz… Hayatın incelikleri, sevginin en 
gerçek hâli, anlam arayan genç okurlar için 
yazılmış samimi insan hikâyeleri… Sen de 
bazı gecelerde hayran gözlerle gökyüzüne 
bakıyor, kâinattan gelen sesleri dinleyip, 
var olan her şeyin bir işaret olduğunu 
seziyorsan, eminim seveceksin bu kitabı. 
Çünkü kalpten doğan kalbe yazılır. Ve en 
güzel hikâyeleri o anlatır. 

Genç Kurgu / Öykü  / 160 Sayfa
12 Yaş ve Üzeri 

UYKUMU GERİ VER!
Ömer Sevinçgül
“Yapamazsın” dediler. “Daha gençsin, 
hayatı tanımıyorsun” dediler. “Başkaları 
denedi, olmadı” dediler. Fakat o inanmış-
tı bir kere. “Engeller aşılmak içindir!” di-
yordu. Denemek ve başarmak istiyordu. 
“Başaramazsam denedim, olmadı” derim 
diyordu. İleriki yıllarda “Ah, niye deneme-
dim ki!” demek istemiyordu. Kararlıydı. Bu 
duygularla sarıldı kaleme. “Her insan bir 
kitap ve okunmayı bekliyor!” diye çıktı yola. 
İnsanların gizli dünyalarını keşfetti. İlginç 
serüvenlerle karşılaştı. Yazdı ve başardı.

Genç Kurgu / Öykü  / 160 Sayfa
10 Yaş ve Üzeri 

Empati Kurma - Duyarlılık - İnsan Sevgisi 
Değerlerimiz - Hayaller - Umut

Aile Hayatı - Yeteneklerini Keşfetme
Meslek Seçimi - Kitap Sevgisi - Yazma Becerisi

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441009.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ORrhptEUELsI-1ueHHOJdJvc8BeN5ssO/view?usp=sharing
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SENİ SEVEN BİRİ VAR
Ömer Sevinçgül
Liseli bir gencin bir yazarla tanışmasıyla 
başlıyor hikâye... Seca, soruları, sorgulama-
ları olan bir genç. Zeki, edebiyata meraklı, 
felsefeye de ilgi duyuyor. Kitap okumayı 
seviyor, kendisi de yazılar yazıyor. Önce 
kendi yazılarını gönderiyor yazara. Sonra 
kafasına takılan ya da arkadaşlarıyla konuş-
tukları bazı soruları da sormaya başlıyor. 
Seca kendi doğrularını bulmaya çalışırken 
yazar da ona rehberlik ediyor.

Genç Kurgu / Psikoloji / 160 Sayfa 
12 Yaş ve Üzeri 

SANA YENİ BİR DÜNYA GEREK
Ömer Sevinçgül
Ruhun kabına sığmıyor biliyorum. Şehir, 
dünya, evren dar geliyor sana. Bir yolculuk 
etmek, buralardan, kendinden, her şeyden 
uzaklaşmak, bir yerlere gitmek istiyorsun. 
Nereye, bilmiyorsun. Hani, odaya bir arı 
girer de sonra çıkmak ister, bir türlü açık 
pencereyi bulamaz, cama çarpar durur ya, 
işte öyle... Sınırlarına çarpıp duruyorsun 
sen de. Ah! Biri sana açık pencereyi gös-
terse...

Genç Kurgu / Psikoloji / 160 Sayfa 
12 Yaş ve Üzeri  

Gençlik Sorunları - Kendini Tanıma 
Özfarkındalık - Sorgulayıcı Düşünce - Felsefe 

Gençlik Psikolojisi - Yetenklerini Keşfetme 

Özfarkındalık - Sorgulama - Fikirlere Saygı

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441559.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441665.pdf
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SONSUZ HAYAT SENİ BEKLİYOR
Ömer Sevinçgül
Zeki bir genç. Okuyan, düşünen, hayatın 
anlamını kavramak isteyen... Aklı rahat dur-
muyor. Soruları, sorgulamaları var. “Kimim 
ben?” diyor, “Neden dünyadayım, nereye 
gidiyorum, ahiret nasıl, öldükten sonra 
beni neler bekliyor?” Ölümü anlamadan 
hayatı anlayamayacağını biliyor. Sorula-
rına doyurucu cevaplar arıyor. Anlamak, 
bilmek, korkularıyla yüzleşmek ve huzur 
bulmak istiyor.

Genç Kurgu / Psikoloji / 160 Sayfa 
12 Yaş ve Üzeri 

SIRADAN BİRİ OLMAK İSTEMİYORUM
Ömer Sevinçgül
Okul, sınavlar, ödevler, bitmek bilmeyen 
görevler, samimi olmayan zorunlu birlik-
telikler… Daha gencecik yaşında kendini 
hayattan yorulmuş hisseden gençler için 
bir moral kitabı. “Ben kimim? Bu dünyada 
işim ne? Bu hayatta ben de bir şey olma-
lıyım. Sıradan biri olmak istemiyorum!” 
diye düşünenler için hayatı yeniden ele 
almayı sağlayan, gençlerin dilinden anlayan 
bir kitap.

Genç Kurgu / Psikoloji / 160 Sayfa 
12 Yaş ve Üzeri 

Soru Sorma - Özfarkındalık - Aile Sevgisi Yeteneklerini 
Keşfetme - Aile Sevgisi - Hayat ve Ölüm - İletişim

Yeteneklerini Keşfetme - Sorgulayıcı Düşünce
Meslek Seçimi - Motivasyon - Psikoloji - Erdemler

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441627.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441917.pdf
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Kavram ve Kazanımlar

HER ŞEY ÂNINI BEKLER
Ömer Sevinçgül
Kader, sırlar üstü büyük sır... Herkesin di-
linde fakat anlamını bilen pek az. Herkes 
kaderini mi yaşar? İnsan hem kaderini ya-
şayıp hem de nasıl özgür olabilir? Yazılan 
mutlaka başa gelecekse insan nasıl seçim 
yapacak? Kadere inanmak niçin önemli? 
Başımıza gelen olaylar birer tesadüf mü, 
tevafuk mu? Kötülükler niçin var? Derin 
konuları sade bir dille anlatan, aklı ikna 
edip ruhu kanatlandıran bir kitap...

Genç Kurgu / Psikoloji / 160 Sayfa 
12 Yaş ve Üzeri  

BENİ BANA BIRAKMA
Ömer Sevinçgül
Görünmez varlıklarla ilgili sorular sor-
mak istiyorum sana. Bu sorular zihnimin 
bir köşesinde bekliyordu. Fırsat bulup da 
kimselere soramadım. Cinleri, perileri gör-
mek mümkün mü? Şeytan kimdir, necidir? 
Bana niye düşmanlık ediyor? İnsanı nasıl 
etkiliyor? Allah niye yarattı ki böyle birini? 
Evrenin başka yerlerinde hayat var mı? Me-
lekleri de merak ediyorum. Bir sürü soru 
var zihnimde. Hepsini konuşalım.

Genç Kurgu / Psikoloji / 160 Sayfa 
12 Yaş ve Üzeri  

Problem Çözme - Özfarkındalık - Kader ve Hayat 
Ruhsal Gelişim - Problem Çözme - Erdemler

Soru Sorma - Özfarkındalık - Merak - Duygular 
Gençlik Sorunları - Manevi Motivasyon

Sorgulayıcı Düşünce - Özfarkındalık -  Özgüven
 Ruhsal Gelişim  - Manevi Motivasyon - Duygular

Kavram ve Kazanımlar

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441917.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441863.pdf
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İNANIYORUM ÖYLEYSE VARIM
Ömer Sevinçgül
Çok sevilen gençlik kitaplarının yazarı, 
usta kalem Ömer Sevinçgül’den her gen-
cin merakla ve keyifle okuyacağı, roman 
kurgusuyla yazılmış bir seri...  Evren nasıl 
oluştu? İnsan nereden gelir, nereye gider? 
Yaşamın amacı nedir? İyi, güzel, doğru gibi 
kavramlar neye göre belirlenmeli? Ve daha 
bir sürü soru… En derin konuların hayattan 
misallerle anlatıldığı bir hayat rehberi... 
Gençler için iman atlası...

Genç Kurgu / Psikoloji / 160 Sayfa 
12 Yaş ve Üzeri  

SANA HAYRET YAKIŞIR
Ömer Sevinçgül
Sana bir çocuk gözü gerek, her şeye hay-
retle bakacak. Bir zamanlar çocuktun, 
görürdün. Büyüdün, kör oldun. Sana bir 
çocuk dili gerek “Niçin?” diye soracak. Ço-
cukken sorardın. Büyüdün, unuttun. Hayret 
makamına yüksel de seyret, bak neler var 
cihan sergisinde? Etrafın harikalarla dolu. 
İnanmak düşünmekle, düşünmek hayretle 
başlar! Güzel bak, güzel gör. Sana hayret 
yakışır!

Genç Kurgu / Psikoloji / 160 Sayfa 
12 Yaş ve Üzeri  

Sorgulayıcı Düşünce - Özfarkındalık -  Özgüven
 Ruhsal Gelişim  - Manevi Motivasyon - Duygular

Merak ve Araştırma - Özfarkındalık -Bilgelik 
Sorgulayıcı Düşünce - Doğa Sevgisi - Duygular

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441856.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441870.pdf
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KULLUĞUM SULTANLIĞIMDIR
Ömer Sevinçgül
İyi bir dindar olmak için dünyayı terk et-
mek, işi gücü bırakmak mı gerekiyor? Hem 
dünyada başarılı olup hem de cennetlik 
bir kul olmak mümkün değil mi? Nefsime 
söz dinletemiyorum. Sınırlardan rahatsız 
oluyor. ‘Nefsine uyma’ diyor büyükannem. 
İnsan onunla savaşmalıymış. Ne demek 
nefisle savaşmak? Kötü huylarımı nasıl 
düzelteceğim? Kendime nasıl söz dinlete-
ceğim? Bana yardım et.

Genç Kurgu / Psikoloji / 160 Sayfa 
12 Yaş ve Üzeri  

SONRA BİR GÜN O GELDİ
Ömer Sevinçgül
Peygamberlerle ilgili de merak ettiğim 
şeyler var. İnsanlık tarihi boyunca pek çok 
peygamber gelmiş. Niye öyle, bir tane yet-
mez miydi? İnsan çok çalışarak peygamber 
olabilir mi? Bir arkadaşım deizm diye bir 
felsefeden söz etti. Nasıl bir şey bu? Bir de 
kimi insanların hemen gözleri yaşarıyor 
peygamberimizden söz edilince. Bende 
niye öyle olmuyor? Birini sevmek için ta-
nımak gerekiyor ya, bana onu tanıtsana…

Genç Kurgu / Psikoloji / 160 Sayfa 
12 Yaş ve Üzeri  

Ruhsal Gelişim - Özfarkındalık - Değerlerimiz
Hayatı Anlama - Manevi Motivasyon - Duygular

Soru Sorma - Özfarkındalık - Ruhsal Gelişim
Merak ve Araştırma - Peygamberler Tarihi - Deizm

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441894.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441849.pdf
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ŞİRAZ VE ŞEHZADE
Ömer Sevinçgül
Macera, yüksek bir dağda, etrafı yalçın 
kayalarla çevrili bir harabenin gizli böl-
mesinde saklı bir defterin bulunmasıyla 
başlıyor. Yedi yüzyıllık bir defter bu. Kaleme 
alan, Musâb. Meşhur bilge Sâdî-i Şirazî’nin 
talebesi. Davası uğruna her çileye katlanan 
sıra dışı bir kahraman. Tılsımlı bir dünyaya 
girmeye hazırsan başla okumaya. Tarihi 
maceralar ve ibretli kıssalar âleminin ka-
pıları ardına kadar açılsın sana!

Macera Kurgu / Tarihi Serüven  / 160 Sayfa 
10 Yaş ve Üzeri 

ŞİRAZ VE SULTAN
Ömer Sevinçgül
Sırlı serüven bu kitapta da devam ediyor. 
Yedi yüz yıllık bir defter… Birinci kitapta 
defterin bulunuş hikâyesi anlatılmıştı. 
Bu kitapta ise Sâdî-i Şirazî’nin talebesi 
Musâb’ın Osmanlı’nın kuruluş dönemin-
de yaşadıklarına tanık oluyoruz. Bir de 
sırlı olay var. Hayal edilmesi bile güç bir 
hadise. Okuyunca hayret edeceksin. Tıl-
sımlı bir dünya... Tarihi maceralar ve ibretli 
kıssalar... Sadî-i Şirazî’den Orhan Gazi’ye 
uzanan büyük bir hayalin hikâyesi...

Macera Kurgu / Tarihi Serüven  / 160 Sayfa 
10 Yaş ve Üzeri 

Gizem - Bilgelik - Değerlerimiz - Cesaret
Kelime Hazinesi - Erdemler - Duygular - Tarih

Gizem - Osmanlı Tarihi - Değerlerimiz
Kahramanlık - Duygular - Ruhsal Gelişim

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051442037.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051442099.pdf
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SIRLARLA DOLU BİR ADAM
Ömer Sevinçgül
Hadi bırak, aklının kapıları gıcırdayarak 
ardına kadar açılsın. Çünkü hep merak et-
tiğin o gizemli mevzuların sırrı, bu kitabın 
içindeki gıcırtılarda saklı. Kitabın kapağını 
aç ve sarmaşıklarla çevrili eski bir evin 
bahçesinden içeri gir. Sadece bu kitapta 
yaşayan sırlarla dolu bir adam, sallanan 
sandalyesinde oturmuş seni bekliyor. Sana 
anlatacağı çok ilginç şeyler varmış. Öyle 
söylüyor.

Macera Kurgu / Fantastik Gizem / 160 Sayfa 
12 Yaş ve Üzeri 

GİZEMLİ GÖLGELER ÜLKESİ
Ömer Sevinçgül
Bu kitapta bastığı yeri titreten devlerin, 
kan grubu ayırt etmeyen vampirlerin, 
gözlerini belerterek yürüyen zombilerin, 
oraya buraya uçuşan hayaletlerin, kısacası 
“Tu destur!” dediğin bütün o öcülü böcülü 
mevzuların gerçek öyküsünü okuyacaksın. 
Mitolojide, filmlerde adı geçen vampirler, 
cadılar, zombiler, hayaletler… Gerçek mi 
yoksa hepsi uydurma mı? Oku,sen karar 
ver.

Macera Kurgu / Fantastik Gizem / 160 Sayfa 
12 Yaş ve Üzeri 

Ruhsal Gelişim - Komşuluk - Kitap Sevgisi 
Bilinmeyene Duyulan Merak - Soru Sorma

Tarihi Efsaneler - Hayal Gücü - Gerçeği Arayış 
Araştırma Merakı - Genel Kültür - Akıl Yürütme

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441702.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441771.pdf
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BİR GİZLİ HAZİNE İDİM
Ömer Sevinçgül
Eski diyarların haberleri... Hepsi ‘mühür-
lenmiş’ bir kitapta... Karanlıkları delen 
yıldız. Yeryüzünü kaplayan tufan. Tapınak 
yapan cinler. Saba melikesi Belkıs. Beşiğin-
de konuşan bebek. Diriltilen ölüler. Mektup 
taşıyan Hüdhüd kuşu. Zülkarneyn, Yecüc ve 
Mecüc. Ehramlara gömülü Firavunlar. Mu-
cizeler ve olağanüstü olaylar. Bu kitapta ha-
yal gücüne meydan okuyan gerçekler var!

Macera Kurgu / Fantastik Gizem / 160 Sayfa 
12 Yaş ve Üzeri 

SIRLAR MAĞARASI
Ömer Sevinçgül
Tılsımlı Serüvenler dizisinde Eren her ki-
tapta, farklı bir maceraya atılıyor. Bilge de 
onun akıl hocası... Sırlar Mağarası kitabın-
da Eren’in Asrı Saadet’e yaptığı yolculuğa 
tanık oluyoruz. Ruhlar Sultanı Efendimizin 
ve onun birer yıldıza benzeyen arkadaşla-
rının ibretlerle dolu hikâyelerini dinliyor. 
Okuyan her gencin kalbine pusula olacak, 
karanlıkta yolunu bulmasını sağlayacak 
hikâyeler bunlar…

Macera Kurgu / Fantastik Gizem / 160 Sayfa 
12 Yaş ve Üzeri 

İnsanlık Tarihi - Peygamber Kıssaları
 Hayal Gücü - Merak - Söz Varlığı - Kitap Sevgisi

Ruhsal Gelişim - Asrı Saadet  - Hayal Gücü 
Problem Çözme - Arkadaşlık - Bilgelik

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441399.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441993.pdf
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HER YERDE SENİ ARADIM
Ömer Sevinçgül
Ardında ipucu bırakmadan ortadan kaybo-
lan gizemli bir yazar… Ve onun saklı defte-
rini bularak editörüyle birlikte izini süren 
genç bir kadın… Sıra dışı bir yazarın sırlarla 
dolu hayatından sızanlar ve yazarlık yolun-
da yürüyenlere satır aralarında gizlenmiş 
önemli tüyolar... Bir yazar nasıl yaşar, ne-
ler yapar? Gizem, macera, sevgi, özlem 
ve duygu dolu bir hayata tanık oluyoruz.

Genç Kurgu / Roman / 160 Sayfa
 12 Yaş ve Üzeri  

SENSİZ AMA SENİNLE
Ömer Sevinçgül
Gizemli bir yazarın ilginç ve maceralı ha-
yatından kesitler… Yazma ve yazar olma 
serüveninde başından geçenler, yaşadığı 
enretesan olaylar, karşılaştığı ilginç ka-
rakterler… Yıllarca saklı kalmış büyük bir 
sır… Ve her şeyden habersiz olan genç bir 
kadına gönderilen gizli bir defter… Bir ha-
yatın samimi ve cesur muhasebesi bu… 
Yazarların ve kitapların ilginç dünyasına 
farklı bir yolculuk...

Genç Kurgu / Roman / 160 Sayfa
 12 Yaş ve Üzeri 

Yeteneklerini Keşfetme - Sevgi - Empati - Merak 
Okuma ve Yazma Becerisi - Azim ve Kararlılık 

Kendini Tanıma - Sevgi - Merak - Araştırma 
Okuma ve Yazma Becerisi - Kitap Sevgisi

Kavram ve Kazanımlar

Kavram ve Kazanımlar

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051442006.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441962.pdf
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YAZAR OLMAK İSTİYORUM
Ömer Sevinçgül
Yeteneklerini keşfedip hayallerinin peşin-
den gidebilen genç bir insanın hikâyesi. 
Yazarlık yolunda yürüyen Kerime, usta bir 
yazarla tanışıyor bir gün. Hayalleri ve soru-
ları var. Bir kitap nasıl yazılır ve yayınlanır? 
İyi bir yazar, iyi bir okur, iyi bir insan olmak 
ne yapmalı? Bu kitap, sadece yazar olmak 
isteyenlere değil hayallerini gerçekleştir-
mek isteyenlere de yol arkadaşlığı ediyor.

Genç Kurgu / Roman / 160 Sayfa
 11 Yaş ve Üzeri 

Yeteneklerini Keşfetme - Sevgi - Empati - Merak 
Okuma ve Yazma Becerisi - Azim ve Kararlılık 

Kişisel Gelişim - Kendini Tanıma - Motivasyon  
Okuma ve Yazma Becerisi - Hayaller

Kavram ve Kazanımlar

https://cdn.timas.com.tr/preview/9786051441597.pdf
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Sevgili Öğretmen Dostumuz,

Mesleklerin en güzeli, insan yetiştirmek... Bu değerli 
vazifenizde sizlere destek olabilecek kitapları üretmek 
bizim için gerçekten heyecan verici... 

Carpe Diem Yayınları olarak gençlerin ilgisini çekecek, 
okumayı sevdiren, faydalı kitaplar üretmeyi bir misyon 
olarak görüyoruz.

Sizin yararlı bilgileri, insani duyguları, maddi ve 
manevi evrensel değerleri genç nesillere aktarmak için 
çabaladığınızı biliyoruz. 

Bu noktada, çoğunluğu sizler gibi öğretmen olan 
yazarlarımız ve işinde başarılı uzman editör kadromuz 
tarafından özenle yazılan ve hazırlanan kitaplarımızın size 
yardımcı olacağına inanıyoruz. 

Kaliteli tasarımları ve edebi nitelikli uygun içerikleri ile 
öğrencilerinize gönül rahatlığı ile tavsiye edebileceğiniz 
kitaplar üretmek bizi mutlu ediyor.

Siz samimi gayretlerinizle, biz kitapla çıktık yola... 
Çünkü insana en çok kitap yakışıyor.

Öyleyse birlikte yapacak çok şeyimiz var. 

Carpe Diem Yayınları
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ÖMER SEVİNÇGÜL
Üniversiteden yüksek mühendis olarak mezun oldu. Yazar 
olmaya lise yıllarında karar verdi. Genç okurlara hitap eden 
eserleri sebebiyle ‘gençlik kitapları yazarı’ olarak tanındı. 
Denemeleri, öyküleri çeşitli edebiyat dergilerinde yer aldı. 

Bir kamu kurumunda on yıl yüksek mühendis olarak çalıştı. 
1996 yılında Modern Kültür Merkezi’ni kurdu. 

Bir grup lise ve üniversite öğrencisiyle birlikte Adı Yok 
Dergisi’ni çıkardı. Televizyon kanallarında sanat, edebiyat 
ve felsefe konulu gençlik programları yaptı. Yurt içinde 
ve dışında gençlere dönük kültürel çalışmalara katıldı, 
seminerler verdi.

2005 yılında Carpe Diem Yayınevi’ni projelendirdi ve do-
kuz yıl danışmanlığını yaptı. Genç yazarların gelişimine 
katkıda bulundu. Kitapları İngilizce, Arnavutça, Boşnakça, 
Almanca ve Arapça’ya çevrildi.
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ETKİNLİK KONU BAŞLIKLARI

• Sana Yeni Bir Dünya Gerek
(Kendini tanıma, yeteneklerini keşfetme)

• Keyifli Felsefe
(P4C ve sorgulayıcı düşünce)

• Yazar Olmak İstiyorum
(Okuma ve Yazma Becerileri)

ETKİNLİK KAZANIMLARI

• Duygularını tanır, yeteneklerini keşfeder.
• Söz varlığı ve kelime hazinesi gelişir.
• Araştırma ve öğrenmeye ilgi duyar.
• Soru sorma ve eleştirel düşünme becerisi gelişir.
• İnsan olmanın önemini ve değerini fark eder.

SINIFLAR:
• Ortaokul ve Lise

https://www.youtube.com/watch?v=iUEH9Spk60o
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SALİH UYAN
1976 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğre-
nimini İstanbul’da tamamladı. İngilizce öğretmenliği ve 
sosyoloji bölümlerinden mezun oldu.

Eğitimin farklı kademelerinde öğretmen ve yönetici ola-
rak görev aldı. Çeşitli yayın organlarında eğitim üzerine 
makaleler yazdı. Eğitim teknolojileri ve uzaktan eğitim 
alanlarında da özel çalışmalar yaptı. 

2000 yılında Türkiye’nin ilk ‘Altın Örümcek’ ödüllü İngilizce 
eğitim platformu ‘www.dersimizingilizce.com’ web sitesini 
kurdu. Ulusal ve uluslararası birçok eğitim teknolojileri 
konferansına konuşmacı olarak katıldı. 

Halen özel bir eğitim kurumunda yönetici olarak çalış-
makta ve ulusal bir gazetede eğitimle ilgili köşe yazıları 
yazmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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ETKİNLİK KONU BAŞLIKLARI

• Anlıyorum Ama Konuşamıyorum
(Yabancı Dil Eğitimi ve Ders Çalışma Teknikleri)

• Hayaller Hayatlar
(Kendini Tanıma, Yeteneklerini Keşfetme)

• Sosyal Medyayı Doğru ve Etkili Kullanma
(Dijital Etik ve Teknoloji Becerileri)

ETKİNLİK KAZANIMLARI

• Yabancı dil konusunda yeni bir bakış açısı kazanır.
• Bir hayale sahip olmanın önemini fark eder.
• Araştırma ve öğrenmeye ilgi duyar.
• Sosyal medya konusunda farkındalık kazanır.
• Hedeflere ulaşmada çalışma ve azmin önemini kavrar.

SINIFLAR:
• Ortaokul ve Lise

https://www.youtube.com/watch?v=Yu5EYK463Ig
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SEDA ŞENER
Karlı bir günde İstanbul’da doğdu. Meraklı bir çocuktu. 
Erkenden okudu yazdı. Okulları çarçabuk bitirdi. Öğret-
men oldu. 

Ama kafası okul dışındaki her şeyle dopdoluydu. Ağaçlar 
nasıl konuşur, kirpiler nasıl sarılır, merak eder dururdu. 

Çocukları seviyor ama sistemlere sığamıyordu. Hep bir 
şeyler arıyordu. 

Öğretmenliğe elveda dedi, anneliğe merhaba… Dört ço-
cuklu bir anne oluverdi. 

Aradığı hakikat onların gözündeydi. Çocuklar gibi ‘an’da 
olmak istiyor, sonsuz bir yolculukta seyahat ediyor şimdi..
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ETKİNLİK KONU BAŞLIKLARI

• Bir Kitap Karakteri Olmak
(Okuma ve Yazma Becerileri)

• Hayatta Olabileceğin En İyi Şey Kendin Olmaktır
(Kendini Tanıma, Yetenekleri Keşfetme)

• Yoksa Seni Kimse Anlamıyor mu?
(Gençlik ve Ergenlik Sorunları)

ETKİNLİK KAZANIMLARI

• Duygularını tanır, yeteneklerini keşfeder.
• Karar ve davranışlarını gözden geçirir.
• Başkalarıyla kurduğu iletişimi değerlendirir.
• Kitapların renkli dünyasını keşfeder.
• Problemlerini ifade etme ve çözme becerisi gelişir.

SINIFLAR:
• Ortaokul ve Lise

https://www.youtube.com/watch?v=5P7RSVlLBh4
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RABİA TUNÇ
Almanya’nın Bremen şehrinde doğdu. Ülkesine geldiğinde 
kozasından çıkan kelebek gibi kanatlandı. Sonra kitap 
bahçelerinde uçtu, rengârenk sayfalara kondu. 

Üniversitede sosyoloji okudu. Diyanet İşleri’ne bağlı olarak 
üç yıl okullarda gönüllü eğitmenlik yaptı. 

Sonra evlendi. Zişan, Hatice Kübra ve Ahmet Said’in annesi 
oldu. Onlarla birlikte oyunlar oynayarak büyüdü. Çocuk-
larıyla kendi hikâye koleksiyonlarını oluşturdu. 

Çocuk kitapları yazdı. Makale ve öykü dalında birincilik ve 
üçüncülük ödülleri aldı. Okullarda etkinlikler ve atölyeler 
gerçekleştirdi. Bir anaokulunda yöneticilik yaptı. 

Halen okumaya, araştırmaya, merak etmeye ve kurguların 
dayanılmaz gücü karşısında kaleme teslim olarak romanlar 
yazmaya devam ediyor. Bir de duvarlara çizimler yapıyor.
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ETKİNLİK KONU BAŞLIKLARI

• Gerçek Kahramanlarla Tanışmaya Var mısın?
(Yerli ve Milli Değerlerimiz)

• Kurtuluş Savaşı’nda Güney Cephesi
(Tarih, Kavramlar ve Çağrışımlar)

•Kahraman Olmak Ruhumuzda Var!
(Merak ve Motivasyon)

ETKİNLİK KAZANIMLARI

• Kendi gerçek kahramanlarımızı tanır ve benimser.
• Tarih okumanın önemini idrak eder.
• Yapay kahramanlara karşı farkındalık kazanır.
• Eleştirel düşünme becerisi gelişir.
• Vatan sevgisi kavramı zihninde pekişir.

SINIFLAR:
• Ortaokul ve Lise

Yazardan dinlemek için...

https://www.youtube.com/watch?v=e03FFOh2Krw
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OĞUZHAN ÇELEBİ
26 Haziran günü Kırıkkale’de doğdu. Üç ayrı üniversiteye 
kaydoldu, ikisine hâlâ başlayamadı. Kamu yönetimi okuyor 
ve kamuda teknik görevli olarak çalışıyor. 

İlk olarak amatör bir internet dergisinde şiirleri yayınlandı. 
Instagram’da ‘Bir Güzel Adam’ adıyla açtığı sayfası kısa 
sürede yüz bini aşan takipçi kitlesine ulaştı. 

Yaşam koçluğu eğitimi aldı. Bu alandaki çalışmalarını sür-
dürüyor ve manevi gelişim ile ilgili çalışmalar yapıyor. 

Bir dönem profesyonel at biniciliği ve eğitmenliği eğitimi 
verdi. Allah’ın sessiz kullarıyla konuşmayı da bu dönemde 
öğrendi. 

Bir doğasever, fotoğrafçı ve umut vaat eden genç bir ya-
zar... Hayalleri ve duaları daima kalbinde... Halen yazıyor, 
okuyor, düşünüyor ve çabalıyor...
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ETKİNLİK KONU BAŞLIKLARI

• Umudunu Asla Kaybetme
(Umut, Sevgi, Saygı, Hoşgörü)

• Başarının Sırlı Anahtarları
(Sabır ve Motivasyon)

• Bir Güzel İnsan Olmak
(Güzel Ahlak ve Değerlerimiz)

ETKİNLİK KAZANIMLARI

• Hayata ve olaylara farklı açıdan bakılabileceğini görür.
• Manevi değerlerimizin önemini fark eder.
• Başarı, azim ve kararlılık kavramları üzerine düşünür.
• Umut etmenin hayattaki önemini idrak eder.
• Sevgi, saygı, hoşgörü kavramlarını değerlendirir.

SINIFLAR:
• Ortaokul ve Lise

https://www.youtube.com/watch?v=yqYow5OP00Q
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SELCEN YÜKSEL ARVAS
Dünyayı gezmek umuduyla okuduğu Boğaziçi Üniversi-
tesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nden 2004 yılında 
mezun oldu.

Beklentisinin aksine, uzun süre iki metrekarelik bir odada 
can sıkıcı çeviriler yaptı. Davlumbazı, davul fırın; dübeli, 
duvar delme makinesi sandığı bir dönemde teknik çevir-
men olarak anıldı. 

Bir süre sonra şansı döndü; çocuk ve gençlik kitaplarının 
eğlenceli dünyasına girdi.

Artık ikizler burcundaki ikizlerinden arta kalan zamanlarda 
yalnızca çocuklar ve gençler için çeviriyor ve yazıyor.
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ETKİNLİK KONU BAŞLIKLARI

• Atasözü ve Deyim Hikâyeleri 
(Dili Etkili ve Güzel Kullanmak )

• Son Gülen Olmak 
(Nitelikli Bir Başarısızlık Hikâyesi)

• Ben Gülmeyim de Kim Gülsün!
(Mizah Yazarlığı ve Güldürü Edebiyatı)

ETKİNLİK KAZANIMLARI

• Gülümsemenin insani değerini fark eder.
• Söz varlığı ve kelime hazinesi gelişir.
• Yazma ve okuma konusunda motivasyonu artar.
• Eleştirel düşünme becerisi gelişir.
• Gelecekle ilgili planlarını gözden geçirir.

SINIFLAR:
• Ortaokul ve Lise
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MEHMET AKBULUT
1977 yılında İstanbul’da doğdu. 19 Mayıs Üniversite-
si Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 
Bölümü’nden mezun oldu. MEB tarafından edebiyat öğ-
retmeni olarak atandı. Ortaokul ve lise öğrencileriyle bir 
araya gelerek gençlerin kendi tarihlerini ve kültürlerini 
tanımalarına katkı sağlamak amacıyla çok sayıda sohbet, 
söyleşi, konferans gerçekleştirdi. 

Yaptığı çalışmalar ve eğitime katkıları sebebiyle Tokat 
Valiliği tarafından ‘yılın öğretmeni’ seçildi ve ili temsilen 
Ankara’ya davet edildi. Bursa Osmangazi Belediyesi’nin 
‘Ahmet Hamdi Tanpınar’ adına düzenlediği yarışmada 
ödül aldı ve yazıları kitaplaştırıldı. 

Evli ve üç çocuk babası olan yazar, Tokat’ta öğretmenlik 
görevini sürdürüyor. Osmanlı ve Selçuklu tarihi üzerine 
okuma, araştırma ve incelemeler yapıyor. Özellikle genç 
okurlar için tarih bilinci kazandıran romanlar yazmaya 
devam ediyor.
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ETKİNLİK KONU BAŞLIKLARI

• Tarih Okuyanın Aklı Çoğalır
(Yerli ve Milli Değerlerimiz)

• Efsane Kahramanlar
(Merak ve Araştırma)

• Tarih Olma, Tarih Yaz!
(Okuma ve Yazma Becerileri)

ETKİNLİK KAZANIMLARI

• Tarih bilinci ve sevgisi artar.
• Kahramanlık ruhu gelişir.
• Liderlik ve girişimcilik konusunda motivasyonu artar.
• Genel kültür seviyesi yükselir.
• Yerli ve milli değerlerimiz konusunda farkındalık kazanır.

SINIFLAR:
• Ortaokul ve Lise

https://www.youtube.com/watch?v=sxg8gmyLfn0
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ŞEBNEM PİŞKİN
1978 yılında Sarıkamış’ta doğdu. Ortaokulu Erenköy Kız 
Lisesi’nde, liseyi İstek Vakfı Acıbadem Lisesi ve Kadıköy 
Kız Lisesi’nde okudu. 

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde 
tamamladı. 

Bir süre iş dünyasında otomotiv, bilişim ve turizm sektör-
lerinde satış ve pazarlama alanında çalıştıktan sonra 2006 
yılında ilk kitabı yayınlandı. Bu kitabıyla Türkiye’nin en iyi 
on kişisel gelişim yazarından biri seçildi. 

Yazılarında ve kitaplarında kendi tarihimizden karakterler 
ve efsaneler ile tasavvuf öğretisi ve fantastik kurguyu 
birleştiren yazar, çocuk edebiyatına da çok sayıda eser 
verdi. Edebiyat dergilerinde yazılar yazdı. 

Deniz küreği sporuyla ilgileniyor ve Bodrum’da yaşıyor.
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ETKİNLİK KONU BAŞLIKLARI

• Gizli Dünyalara Yolculuk
(Merak ve Araştırma)

• İstanbul’un Gizemleri
(Tarih, Kavramlar ve Çağrışımlar)

• Yazar Ne Yazar?
(Okuma ve Yazma Becerileri)

ETKİNLİK KAZANIMLARI

• Yeni kavramlar ve çağrışımları üzerine düşünür.
• Söz varlığı ve kelime hazinesi gelişir.
• Araştırma ve öğrenmeye ilgi duyar.
• Eleştirel düşünme becerisi gelişir.
• Merakın yeni şeyler öğrenmedeki önemini fark eder.

SINIFLAR:
• Ortaokul ve Lise

https://www.youtube.com/watch?v=mXUX0uP5CHU
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ASENA MERİÇ
1985 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi 
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nde eğitimini ta-
mamladı. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde de yüksek 
lisans yaptı. 

2004-2007 yılları arasında İstanbul’da özel bir okulda İn-
gilizce öğretmeni olarak çalıştı. 

2012 yılından beri çocuklar ve gençler için kitaplar yaz-
maktadır. 

Aynı zamanda Almanya’daki kütüphanelerde ‘Türkçe kitap 
okuma etkinlikleri’ düzenlemektedir. 

Bir doğasever olarak, çocuklar için doğa ile ilgili çeşitli pro-
jeler de üreten yazar, eşi ve iki kızı ile birlikte Almanya’da 
yaşıyor.
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ETKİNLİK KONU BAŞLIKLARI

• Uyku Kaçıran Kitaplar
(Fantastik Edebiyat)

• Hepimiz Yeryüzü Muhafızlarıyız
(Çevre Bilinci ve Doğa Sevgisi)

• Okumayı Sevmek
(Kitaplar ve Okuma Sevgisi)

ETKİNLİK KAZANIMLARI

• Yeni kavramlar tanır ve çağrışımları üzerine düşünür.
• Çevreyi ve doğayı korumada farkındalık kazanır.
• Araştırma ve öğrenmeye ilgi duyar.
• Kitapların farklı ve ilginç yönlerini keşfeder.
• Farklı edebiyat türleri ile tanışır.

SINIFLAR:
• Ortaokul ve Lise

https://www.youtube.com/watch?v=566Dh4jps_Q

