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Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 48 - Sert kapak

Boyut: 21,5x22 cm
Baskı yılı: 2016

ISBN: 9786056699450
Fiyat: 214 TL 

Tek gözünü bir bantla kapat, korsana dönüş ya 
da bir bileklik tak, tenisçi ol. Genç yaşta korsan, 
astronot ya da bir süper kahraman olduğunu 
hayal edebilirsin - her şey mümkün!
Dönüşümü görmek için yapman gereken, sadece 
şeffaf sayfayı çevirmek! Bu eğlenceli ve interaktif 
kitapta maceranın kontrolü yalnızca sende.
Şeffaf sayfaları ileri geri çevirerek hayallerinin 
peşinden giden çocukları eğlenceli saatler bekliyor.

-
“Sözsüz ve interaktif bu kitapta çocuklar korsan, 
astronot, film yıldızı, bilim insanı, hatta süper bir 
kahraman olabilir, eğlenceli bir maceranın içine 
dalış yapabilirler. Transparan sayfalar sayesinde 
otomobil tamponu süper kahraman maskesine, 
alışveriş çantası şekerci önlüğüne, bir gemi 
korsan maskesine dönüşüyor.”

Demet Ekmekçioğlu-Baby and You
Mart 2017

Büyüyünce
Yazan ve Resimleyen: Patrick George
Çeviren: Dila Altındiş Balcı

Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 48 - Sert kapak

Boyut: 21,5x22 cm
Baskı yılı: 2016

ISBN: 9786056699474
Fiyat: 214 TL

Bir baykuş bir ağaca tünemiş; tam altında 
yalanan kediden haberi yok. Her sayfa yeni bir 
durumun habercisi. Sırada ne olduğunu tahmin 
edebilir misin? Tek yapman gereken şeffaf sayfayı 
sağdan sola çevirmek ve... OLAMAZ!

Durumların gözlerinin önünde nasıl değiştiğini 
gören çocukları, keyifli kahkahalar bekliyor. 
Şeffaf sayfaları ileri geri çevirerek heyecanı 
tekrar tekrar yaşayabilirler.

Olamaz!
Yazan ve Resimleyen: Patrick George
Çeviren: Dila Altındiş Balcı

Zekice kurgulanmış bu son derece dokunaklı 
sessiz kitap, herkes el ele verdiğinde 
duvarların nasıl köprülere dönüşebileceğini 
gösteriyor. Bir zamanlar hayvanları ayıran 
tuğlalar, bu kez onları birleştiriyor. 

Duvarlar yerine köprüler yapmak dileğiyle...   

Ver Elini
Yazan ve Resimleyen: Giuliano Ferri
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Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 24 - Board Book
Boyut: 21x21 cm
Baskı yılı: 2018, 3. Baskı: 2021
ISBN: 9786056713590
Fiyat: 170 TL



Bugüne kadar birçok okulda ve mekanda 
çocuk kitapları yazarı Gökçe Gökçeer 
ile yaptığımız etkinlik, Hayvan Kurtarma 
kitabımızı temel alarak hayvan hakları konusuna 
odaklanıyor. Çocuklara projeksiyonda 
sunum eşliğinde yapılan sohbet etkinliği, 
hayvanların ekosistemdeki yeri ve önemi, 
hayvan esareti, evcil hayvan bakımı ve 
sorumluluğu gibi başlıklar altında toplanıyor.
 
Etkinlik akışı: 
- Kitabın incelenmesi
- Hayvan hakları hakkında sohbet

HAYVAN KURTARMA
İLE HAYVAN HAKLARINA 
DUYARLI ÇOCUKLAR

Etkinlik süresi: 40 dakika
Yaş grubu: 4-8 yaş
Tema: Hayvan hakları, çevre, doğa

Gökçe Gökçeer
1975 doğumlu. Hacettepe Üniversitesi’nde felsefe eğitimi aldı. 
Yayıncılık hayatı boyunca birçok yayınevi ve dergide redaktör ve 
editör olarak çalıştı. Çocuk kitapları hakkında tanıtım ve eleştiri 
yazıları yazıyor. Çocuk kitabı yazarı, MEAV Yayıncılık’ın editörü.

Bu kitapta, hayvan kurtarıcısı bir kahramana 
dönüşüyorsun. Hayvanları kurtarmak için, sadece 
şeffaf sayfaları çevirmen yeterli!

Eğlenceli, kolay ve hayvan hakları meselesiyle 
ilk tanışma niteliğindeki Hayvan Kurtarma 
bugüne kadar 14 ülkede yayımlandı. Kitapta 
hiç yazı yok yani senin için doğru olan sözcüğü 
kendin seçebilirsin! Sen hangi hayvanları 
kurtarırdın?
-

“Doğanın talanına karşı çocuk kalbiyle 
mevzilenen Patrick George imzalı Hayvan 
Kurtarma kitabı, şeffaf sayfalarıyla rahatsız edici 
resmi doğrultarak komşu kağıt sayfaya aktarıyor. 
(...) Bir sayfa çevrimi ritmiyle düzelmesi mümkün 
olmayacak büyük sorunların, küçük gövdeli ve 
büyük basiretli çocukların temiz olana, güzel 
olana, doğal olana yatkınlığının sürdürülmesiyle 
kedi-köpeğin, kurdun-kuşun ısıran ve tırmalayan 
değil de seven ve bağ kuran güzel dostlarımız 
olduklarının çocuklara hatırlatılmasıyla ortadan 
kaldırılacağına tüm kalbimizle inanıyoruz.”

Adnan Saracoğlu-Arka Kapak
Temmuz 2017

Hayvan Kurtarma
Yazan ve Resimleyen: Patrick George
Çeviren: Dila Altındiş Balcı
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Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 48 - Sert kapak
Boyut: 21,5x22 cm
Baskı yılı: 2016, 3. Baskı: 2021
ISBN: 9786056699467
Fiyat: 214 TL



Bu kitabı açınca acaba içinde ne bulacaksın?
Eğlenceli bir hikâye mi? Sevimli karakterler mi?
Canlı sahneler mi? Hem hepsi hem çok daha 
fazlası! Aç bu küçük kitabı ve bul içinde... başka 
bir kitap. Ve başka bir kitap. Ve başka.

Dünyaca ünlü çizer Suzy Lee’nin büyülü 
çizimleriyle bezeli bu muhteşem kurgu, 
çocuklara kitaplar içinde kitap, hikâyeler 
içinde hikâye vadediyor.

-

“Merakla sayfalarını çevireceğiniz Aç Bu Küçük 
Kitabı, resimli bir hikâye kitabından çok ileride.
Birbiriyle bağlantılı kurgusu ve müthiş tasarımıyla
dikkat çeken kitapta bir devin, bir uğurböceğinin
içiçe geçmiş hikayesini bulacaksınız. Bu kitap 
hediye kutusundan çıkan başka bir hediye gibi. 
Bitmeyen kitap yapmışlar tam bitti derken yenisi 
başlıyor. Süpriz garantili.”

Demet Ekmekçioğlu-Baby & You
Kasım 2017

Aç Bu Küçük Kitabı
Yazan: Jesse Klausmeier
Resimleyen: Suzy Lee
Çeviren: Sima Özkan
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Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 36 - Sert kapak

Boyut: 28x20 cm
Baskı yılı: 2017

ISBN: 9786056713576
Fiyat: 214 TL

Ödüller
2013 - Boston Globe-Horn Book

Onur Ödülü

Senin gibi, ben de bu narin ve güzel 
dünyanın bir parçasıyım. Onu hep birlikte 
paylaşıyoruz.

Çocuklara, bu dünyanın sadece insanlara 
ait olmadığını son derece basit, anlaşılır, 
samimi ve sıcacık bir dille anlatan, dokunaklı 
bir resimli kitap Senin Gibi… Jean-Baptiste 
Del Amo ve Pauline Martin, hayvanlarla olan 
yakınlığımıza bu kitapta şefkatle ışık tutuyor, 
ince ve hassas bir anlatımla çocuklara 
hayvanların bizden çok da farklı olmadığını 
gösteriyor.

Minik okurlar, hayvanların da tıpkı bizim 
gibi aileleri, duyguları, ihtiyaçları olduğunu 
anlayacak ve bu saf, katıksız sevgiyi minik 
yüreklerinde derinden hissedecekler...

Bütün çocuklarla paylaşılması dileğiyle!

Senin Gibi
Yazan: Jean-Baptiste Del Amo
Resimleyen: Pauline Martin
Çeviren: Sara Adakan
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Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 28 - Sert kapak 
Boyut: 23x23 cm 
Baskı yılı: 2019, 2. Baskı: 2020
ISBN: 9786056877254
Fiyat: 140 TL
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Annesinin onu her zaman sevip sevmeyeceğine 
dair büyük endişeler yaşayan küçük ayı Martin, 
bu kez de kendini hiç hazır olmadığı bir durumla 
karşı karşıya buluyor: Yakında bir kardeşi olacağı 
gerçeğiyle!

Peki bir kardeşinin olması, gerçekten de sandığı 
kadar korkulacak bir şey mi?

İlk kitap Beni Yine de Sever misin? ile tüm 
dünyada çok satan seri, İşte O! ile devam ediyor. 

İşte O!
Yazan: Catherine Leblanc
Resimleyen: Eve Tharlet
Çeviren: Çiğdem Şehsuvaroğlu

Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 28 - Sert kapak

Boyut: 21,5x28,7 cm
Baskı yılı: 2020, 2. Baskı: 2022

ISBN: 9786056965562
Fiyat: 160 TL

Çok Büyüksün, 
Çok Küçüksün!
Yazan: Catherine Leblanc
Resimleyen: Eve Tharlet
Çeviren: Çiğdem Şehsuvaroğlu

Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 28 - Sert kapak

Boyut: 21,5x28,7 cm
Baskı yılı: 2021

ISBN: 9786254436420 
Fiyat: 160 TL

Martin ne yaparsa yapsın, annesiyle babasının 
gözünde ya çok büyüktü ya da çok küçük. 
Peki, anne ve babasına bazen onların da 
birçok şeyi yapmak için çok küçük ya da çok 
büyük olduklarını gösterirse? Bu kitap, esprili 
yaklaşımıyla miniklerin her zaman her şeyi 
tek başlarına yapamayacaklarını anlamalarına 
yardımcı oluyor. 

Minik ayı Martin’in maceraları, serinin üçüncü 
kitabı Çok Büyüksün Çok Küçüksün ile devam 
ediyor. 

Şu sevgi denen, gözle göremediğimiz şey nedir?

Martin çok endişeliydi, acaba annesi bir gün onu 
sevmekten vazgeçer miydi? Annesi onun tüm 
kuşkularını yok edecek ve ona olan sevgisinin 
asla bitmeyeceğini söyleyecekti.

Annelerinin bitmek tükenmek bilmeyen sevgileri 
hakkında çocukların kafalarını kurcalayan tüm 
sorular, öylesine bir incelik, zekâ ve yumuşaklıkla 
soruluyor ki, bu konu hakkında yazılmış en güzel 
hikâyelerden biri ortaya çıkıyor.

Almanca, İngilizce, İtalyanca, Çince ve Rusça 
dahil olmak üzere bugüne kadar 20’ye yakın 
dilde yayımlanan bu kitap, şimdi Türkçe olarak 
okurlarıyla buluşuyor!

Beni Yine de Sever misin?
Yazan: Catherine Leblanc
Resimleyen: Eve Tharlet
Çeviren: Çiğdem Şehsuvaroğlu
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Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 28 - Sert kapak
Boyut: 21,5x28,7 cm
Baskı yılı: 2018, 3. Baskı: 2021
ISBN: 9786056791062
Fiyat: 160 TL

B
eni yine de sever m

isin?  ·  C
atherine L

eblanc  - È
ve T

harlet 

Şu sevgi denen, gözle göremediğimiz şey nedir?

Martin çok endişeliydi, acaba annesi bir gün onu 
sevmekten vazgeçer miydi? Annesi onun tüm kuşkularını 
yok edecek ve ona olan sevgisinin asla bitmeyeceğini söyleyecekti.

Annelerinin bitmek tükenmek bilmeyen sevgileri hakkında 
çocukların kafasını kurcalayan tüm sorular, öylesine bir incelik, 
zekâ ve yumuşaklıkla soruluyor ki, bu konu hakkında yazılmış 
en güzel hikâyelerden biri ortaya çıkıyor.

Almanca, İngilizce, İtalyanca, Çince ve Rusça dahil olmak üzere bugüne kadar 
13 dilde yayımlanan bu kitap, şimdi Türkçe olarak okurlarıyla buluşuyor.

Catherine Leblanc

   
Catherine Leblanc

   
Ève Tharlet

             Beni 
yine de sever         
          misin?

             Beni 
yine de sever         
          misin?

28 TL
ISBN: 978-605-67910-6-2

9 7 8 6 0 5 6 7 9 1 0 6 2

Bandrol uygulamasına ilişkin 
usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 

5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde 
bandrol taşıması zorunlu değildir.



“Londra’daki bir hastanede yaşanan gerçek 
olaylara dayanan bu öykü, sevginin iyileştirici 

gücüne vurgu yapıyor. Bu sevimli köpeğin 
öyküsünü bütün çocuklar sevecek.”

Cumhuriyet Kitap
3 Ağustos 2017

Vahşi hayatı koruma alanında bir kahraman 
olarak tanınan ve ömrünü şempanzelerin 
hayatlarını kurtarmaya adayan Dr. Jane 
Goodall’ın kaleme aldığı bu kitap, Londra’daki 
bir çocuk hastanesinin sahiplendiği, sevgisi ve 
şefkatiyle oradaki genç hastaların iyileşmesine 
yardımcı olan küçük beyaz bir köpeğin neler 
başardığını anlatıyor.

Doktor White
Yazan: Jane Goodall
Resimleyen: Julie Wintz-Litty
Çeviren: Sima Özkan
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Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 32 - Karton kapak
Boyut: 28,5x21,5 cm
Baskı yılı: 2017
ISBN: 9786056713521
Fiyat: 80 TL



Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 36 - Sert kapak

Boyut: 21,5x 28 cm
Baskı yılı: 2019, 2. Baskı: 2020

ISBN: 9786056877278
Fiyat: 160 TL

Can, uyumadan önce pijamalarını giymeyi 
ve atıştırmayı çok seviyor. Masalları da... Aslında 
Can’ın uyku saatiyle ilgili sevmediği tek bir şey 
var: UYUMAK!

Bir gün annesi, uyumamak için de elinden 
geleni yapan Can’a koyun saymasını öneriyor. 
Acaba bu yöntem işe yarayacak mı? Can, bu kez 
uyuyabilecek mi?

Uyku saatinde çocuklarla ebeveynlerin 
yaşadıklarına ayna tutan bu eğlenceli resimli 
kitap, uyumak istemeyen tüm kuzular için...

Uyu Kuzum
Yazan: Kerry Lyn Sparrow
Resimleyen: Guillaume Perreault
Çeviren: Ebrar Güldemler
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Theo’nun bahçıvanlık girişimleri, Poppa’nın 
yeni bir apartman dairesine taşınmasıyla son 
bulur. Ta ki Theo yeni ve hayali bir bahçe kurmaya 
karar verene kadar. Bahar gelir gelmez güneş 
şapkalı bu ikili yan yana işe koyulur. Boya 
fırçalarıyla minik saplar çizmeye başlar, renk 
üstüne renk katar, hayali bahçeyi coştururlar. 
Ancak Theo, Poppa’nın yokluğunda hayali 
bahçeye bakabilecek midir?

Harika illüstrasyonlar ile zengin bir metnin 
buluşması sonucu ortaya çıkan Hayali Bahçem; 
hayal gücümüzü, sanatın büyüsünü ve bir 
büyükbaba ile torunu arasındaki o çok özel 
ilişkiyi tam anlamıyla kutlayan, sıcacık bir hikâye.
-
“Hayali Bahçem, doğa sevgisiyle sanat sevgisini 
birlikte aşılayan bir eser. Koşullar uygun olmasa 
da olumlu düşünce ve biraz çabanın yaratacağı 
mucizeye işaret ederken büyükbabalarla 
torunlar arasındaki ilişkiye hak ettiği değeri de 
teslim eden kitap; doğa, çizim ve renklerle ilgili 
çeşitli bilgileri okura belli etmeden aktarmayı 
başarıyor.”

Nuray Gönülşen-İyi Kitap
Ekim 2018

Hayali Bahçem
Yazan: Andrew Larsen
Resimleyen: Irene Luxbacher 
Çeviren: Şirin Soysal
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Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 36 - Karton kapak
Boyut: 25,4x22,8 cm 
Baskı yılı: 2018, 2. Baskı: 2020
ISBN: 9786056791093
Fiyat: 86 TL



Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 36 - Karton kapak

Boyut: 23x23cm
Baskı yılı: 2019

ISBN: 9786056965524
Fiyat: 80 TL

Bazen ağzımızdan çıkan sözlere dikkat 
etmeyiz. Oysa kullandığımız sözcükler, 
duygularımızı yansıtan ve iletişim kurmamızı 
sağlayan en büyük gücümüzdür. İşte bu 
yüzden, hepimiz, ne söylediğimize ve 
bunların nelere yol açabileceğine dikkat 
etmeliyiz. Konuşmadan önce durup 
düşünmeyi, ilişkileri yıkacak kırıcı sözler 
yerine nezaket ve saygı ifade eden sözcükler 
kullanmayı, hatta belki de en çok özür 
dilemeyi herkes öğrenebilir. 

Dil gelişiminin temeli çocuklukta 
atıldığından, onlara sözcüklerin önemini 
vurgulamak, belki yetişkinlere de yeniden 
hatırlatmak önemli. Sözlerin Kalp Kırmasın, 
işte bu hedefle yola çıkan; eğlenceli 
sözcüklerden işaretlere, yapıcı sözlerden 
yıkıcı sözlere hatta beden diline uzanan 
örnekler eşliğinde gülümseten, düşündüren 
ve zihin açan bir kitap. Kitabın sonunda yer 
alan aktivite önerileri ile tartışma konuları ise 
ebeveynler ve öğretmenler için yol gösterici!

Sözlerin Kalp Kırmasın
Yazan: Elizabeth Verdick
Resimleyen: Marieka Heinlen
Çeviren: Sumru Ağıryürüyen
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Ne kadar çok ağaç, ne kadar çok yaprak var.
 
Acaba en çok hangisini seviyorum?

HEPSİNİ! 

Küçük bir kız, sonbaharda arboretumu ziyaret 
edip yere düşen yaprakları toplar. Şekillerine 
bakarak bazı ağaçları tanımlar ve yapraklarını 
kendi yaprak kitabına yapıştırır.

Genç okurlara ağaçları tanımaları ve kendi yaprak 
kitaplarını oluşturmaları için ilham verecek, 
rengârenk bir kitap.

Yaprak Kitabım
Yazan ve Resimleyen: Monica Wellington
Çeviren: Esin Uslu
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Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 32 - Karton kapak
Boyut: 21,5x27,8 cm
Baskı yılı: 2018, 2.Baskı: 2021
ISBN: 9786056877223
Fiyat: 107 TL



‘‘Onu giyemezsin,’’ dedi Mari. 
‘‘İnsanlar tuhaf olduğunu düşünür.’’

Suki’nin en sevdiği şey, mavi kimonosudur. 
Büyükannesinin hediyesi olan kimono, onun 
geçen yaz yaptığı ziyarete dair özel hatıralar 
taşır. Ve Suki -kim ne derse desin- okulun 
ilk günü onu giyecektir.

Suki’nin Kimonosu, her adımında -hatta dans 
ederken bile- yalnızca kendi içindeki müziğe 
kulak veren küçük bir kızın neşeli öyküsüdür.

-

“Bu kitap, Stéphane Jorisch’in muazzam 
suluboya çizimleri ve Chieri Uegaki’nin 
oldukça basit ama anlamı da o derece güçlü 
kurgusuyla bizlerle buluştu. Küçük ve ne 
istediğini bilen bir kızın, tüm uyarılara ve alaylara 
rağmen, onu ilk kez görecek kişilerin karşısına 
yalnızca kendi olarak çıkıp, ne köklerini ne de 
kendini yadsıyarak dimdik duruşunun öyküsünü 
içinde taşıyor.”

Hazal Çamur-İyi Kitap
Mayıs 2017

Suki’nin Kimonosu
Yazan: Chieri Uegaki
Resimleyen: Stephane Jorisch
Çeviren: Dila Altındiş Balcı
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Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 32 - Karton kapak

Boyut: 28x20,5 cm
Baskı yılı: 2016, 2. Baskı: 2021

ISBN: 9786056699405
Fiyat: 86 TL

Ödüller
2005 - Chocolate Lily Ödülü, Final

2004 - Christie Harris Resimli 
Çocuk Edebiyatı Ödülü, Final

2004 - Ruth Schwartz Çocuk Kitabı Ödülü, Final

2004 - Mr. Christie Kitap ödülü, İkinci

2004 - Amelia Frances Howard-Gibbon
Çizerler Ödülü, İkinci

2004 - Yıllın En iyi Kitabı - Bronz Madalya, 
Foreword Dergisi, Kazanan

Hana okulun yetenek yarışmasında keman 
çalacağını açıkladığında, erkek kardeşleri bunu 
çok gülünç bulurlar. Ama bu onu durdurmaya 
yetmez! Hana, profesyonel bir kemancı olan 
büyükbabasıyla Japonya’da geçirdiği günlerin 
hatırasından güç alarak defalarca alıştırma yapar. 
Acaba gösteri günü geldiğinde ansızın karşısına 
çıkan korkularını yenebilecek midir?
 
Çok satan Suki’nin Kimonosu’nun yazarından 
müziğin, özgünlüğün, bir çocuk ile büyükbabası 
arasındaki çok özel bağın el üstünde tutulduğu 
bir öykü.

Hana Hashimoto
Altıncı Keman
Yazan: Chieri Uegaki
Resimleyen: Qin Leng
Çeviren: Dila Altındiş Balcı
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Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 32 - Karton kapak
Boyut: 26x23,5 cm
Baskı yılı: 2016
ISBN: 9786056699412
Fiyat: 86 TL

Ödüller
2015 - USBBY Sıradışı Uluslararası Kitaplar, 
Onur Listesi, Uluslararası Gençler İçin Kitap 
Kurulu (IBBY), Kazanan

2015 - Chocolate Lily Kitap Ödülü, Resimli Kitap 
Kategorisi, Final

2015 - Christie Harris Resimli Çocuk Edebiyatı 
Ödülü, Batı Yakası Kitap Ödülü Derneği, Final

2015 - Ezra Jack Keats Yeni Yazarlar için Kitap 
Ödülü, Ezra Jack Keats Vakfı, Kazanan
 
2014 - 2014’ün En İyi Çocuk Kitapları, 
Metro Haber Servisi, Kazanan



‘‘Binky Uzay Kedisi’nin yaratıcısı Ashley Spires’tan, 
her şartta kendisi olmak cesaretini gösteren bir 
‘farklı’nın komik mi komik hikâyesi. Eğlencenin 
tadına varabilmek için, resimlerdeki detayları 

gözden kaçırmayın derim.’’

Devrim Yılmaz-Hürriyet Kitap
3 Kasım 2017Bücür Bora denizci şarkıları söylemek için

doğmuştu ama bir türlü kılıç kullanamıyordu.
Kaba ve sert olmak onun doğasında yoktu.
Acaba Bücür Bora bir korsan olduğunu
kanıtlayabilecek miydi?

Binky serisiyle tanıdığınız Ashley Spires’in yazıp
resimlediği Bücür Bora, farklı olmaya cesaret 
eden bücür bir korsanı anlatıyor. Spires’ın 
bugüne kadar yazdığı en otobiyografik karakter 
olan Bücür Bora’ya ÇOK güleceksiniz!

Bücür Bora
Yazan ve Resimleyen: Ashley Spires
Çeviren: Erinç Karakan

20

Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 36 - Karton kapak
Boyut: 25x20 cm
Baskı yılı: 2017
ISBN:  9786056713583
Fiyat: 80 TL Ödüller

2012 - En İyi Çocuk ve Gençlik Kitapları,
Kanada Çocuk Kitapları Merkezi, Kazanan

O, bahçesiyle ilgilenmeyi, ormanda yürüyüşler 
yapmayı seven ve çamaşırlarını yalnızca çarşamba 
günleri yıkayan, tüylü, boyu iki metreden uzun, 
vejetaryen bir kocaayak. Varlığından kimsenin 
haberi yokmuş gibi hissediyor ama bu durumdan 
şikayetçi değil. Tavşanı Eric’le mutlu mesut bir 
hayat sürerken, öyle bir şeyin farkına varıyor ki, 
bu her şeyi değiştiriyor. Yani, hemen hemen 
her şeyi!

Binky serisi ve Bücür Bora’yla tanıyıp çok 
sevdiğiniz Ashley Spires’tan, yine kahkaha dolu 
bir kitap. Hem koca hem küçük ayaklı okurlar, 
Larf’ın hikâyesine bayılacaklar. 

Kocaayak Larf
Yazan ve Resimleyen: Ashley Spires
Çeviren: Erinç Karakan

Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 32 - Karton kapak
Boyut: 25x20 cm
Baskı yılı: 2018
ISBN:  9786056877216
Fiyat: 80 TL



Tessa, Dünya’ya bir mektup yazmaya karar 
verdi, derken olağanüstü bir macera başladı... 
Balinalarla baloncuklar çıkardı, kuşlarla 
gökyüzünde süzüldü... Tessa, gezegenimizin 
ne kadar özel bir yer olduğunu herkes 
bilsin istiyor ve onu kurtarmak için hâlâ bir 
şansımız olduğuna inanıyor. Çocuklar ve hatta 
yetişkinler için büyüleyici bir resimli kitap. 
Tessa’nın mesajına kulak verin! 

Sevgili Dünya
Yazan: Isabel Otter
Resimleyen: Clara Anganuzzi
Çeviren: Olcay M. Ünal
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Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 32 - Sert kapak

Boyut: 26x23 cm
Baskı yılı: 2021, 3. Baskı: 2022

ISBN: 9786254436451
Fiyat: 170 TL



Bir, ‘ki, üç... Bir, ‘ki, üç... 

Üç için günler hop diye geçiverirdi. Bazen 
kendine bir ev arardı ya da sevebileceği birini... 
Ama genellikle, burnu onu nereye götürürse 
oraya giderdi. 

Bugüne kadar 80’den fazla kitaba imza atan ödüllü 
yazar ve çizer Stephen Michael King, üç bacaklı 
bir köpeğin sıcacık öyküsünü anlattığı bu kitabıyla 
kalplere dokunuyor.

Çünkü kendini olduğu gibi sevebilmek muhteşem 
bir şeydir!
-
“Üç, farklılıkların kabulüne ilişkin güçlü bir mesaj 
verirken kimsenin duygularıyla oynamıyor. 
Hayattaki eksikliklerin yokluğuna vurgu yapmak 
yerine var olan koşulların güzelliğine işaret ediyor. 
... Çok özel bir konuyu abartmadan, yalın bir 
üslupla ele alan King, resim diliyle de gözlerde 
hoş bir tat bırakıyor. Kuruboya, suluboya ve 
mürekkebin ustaca bir araya getirildiği resimlerin 
enerjisi sayfaların dışına çıkıyor.”

M. Banu Aksoy-İyi Kitap
Mart 2021

Üç
Yazan ve Resimleyen: Stephen Michael King
Çeviren: Sarp Dakni
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Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 32 - Sert kapak

Boyut: 24x28cm
Baskı yılı: 2021, 2. Baskı:2022

ISBN: 9786254436413
Fiyat: 160 TL

Hayvanlara yardım ettiği bir hayatı düşleyen ve 
büyüdüğünde dünyayı değiştiren Jane adlı küçük 
bir kızın hikâyesi...
Dünyada çığır açan, yaşayan en önemli bilim 
insanlarından biri olmasının yanı sıra, bir ilham 
kaynağı olarak da ışıldayan Dr. Jane Goodall’ı 
tanımaya çocukluğundan başlamak gerek. 
Ben... Jane, onun henüz küçücük bir 
çocukken kurduğu hayallere ve bu hayalleri 
gerçekleştirmek için nasıl azim ve heyecanla 
çalıştığına dair, büyüleyici bir öykü. Goodall’ın 
herkese ama en çok da çocuklara ilham 
vermesini diliyor, ödüllü yazar ve çizer Patrick 
McDonnell imzalı bu resimli kitabın Türkçe 
çevirisini okurlarımızla buluşturmaktan mutluluk 
duyuyoruz.
-

“McDonnell’ın bu kitapta (Goodall’ın) çocukluk 
hayallerine yoğunlaşması, okurlara kendi 
hayallerinin, hatta en imkânsız görünenlerin 
bile gerçekleşebileceğine dair güçlü bir mesaj 
taşıyor.’’ Publishers Weekly

“Bu olağanüstü resimli kitap, her yaşa hitap 
eden, anlamlı ve eşine az rastlanır bir örnek.” 
Booklist, yıldızlı eleştiri
 

Ben... Jane
Yazan ve Resimleyen: Patrick McDonnell
Çeviren: Gökçe Gökçeer
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Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 40 - Sert kapak
Boyut: 23,5x21 cm
Baskı yılı: 2021, 3. Baskı 2022
ISBN: 9786254436444
Fiyat: 170 TL

Ödüller
2011 - The New York Times En İyi 
Resimli Çocuk Kitabı

2012 - Caldecott Onur Ödülü



Lison, uzun zamandır ablasının kırmızı 
mantosunu giyeceği günü sabırsızlıkla 
bekliyordu. Nihayet o gün gelmişti 
ve artık mantosuyla çok mutluydu. Ama onu 
giyip dışarı çıktığı gün, kendisini nelerin 
beklediğinden habersizdi.

Çocukları eşitsizlik ve paylaşım konusunda 
aydınlatan, hiçbirimizin kayıtsızkalamayacağı 
bir kitap.
-

“Çocukların masumiyeti, fedakârlığı 
ve dayanışması  bizlere unuttuklarımızı 
yeniden hatırlatıyor. 
... Manto’nun, sevgili Sumru Ağıryürüyen’in 
akıcı çevirisiyle, büyükler için de diğer 
insanlarla, yaşamla, dünya ile kurdukları 
ilişkiyi gözden geçirmelerini sağlayacak bir 
okuma yolculuğu olacağını düşünüyorum.”

Songül Bozacı-İyi Kitap
Şubat 2022

Manto
Yazan: Séverin Vidal
Resimleyen: Louis Thomas
Çeviren: Sumru Ağıryürüyen
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Ödüller
2021 - Prix des Incorruptibles

Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 36 - Sert kapak

Boyut: 22x27.5 cm
Baskı yılı: 2021

ISBN: 9786254436499
Fiyat: 160 TL
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Çocuk ile köpeği, karlı bir günde yüksek bir 
tepeye tırmanmaya hazırlanıyorlar. Çocuğun 
yanında valizi de var. Valizin içinde ise köpeğiyle 
paylaşacağı çok özel bir şey... 

Ödüllü isimler Hest ve Castillo’dan, sımsıcak bir öykü.

Bandrol uygulamasına ilişkin 
usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 

5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde 
bandrol taşıması zorunlu değildir. 9 7 8 6 0 5 7 1 1 2 5 8 3

ISBN 978-605-71125-8-3

Çocuk ile köpeği, karlı bir günde yüksek bir 
tepeye tırmanmaya hazırlanıyorlar.

Çocuğun yanında valizi de var. Valizin içinde ise 
köpeğiyle paylaşacağı çok özel bir şey...

Ödüllü isimler Hest ve Castillo’dan, sımsıcak 
bir öykü.

Kitapların En Güzeli

Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 36 - Sert kapak
Boyut: 20x25,5 cm
Baskı yılı: 2022
ISBN: 9786057112583
Fiyat: 180 TL

Yazan: Amy Hest
Resimleyen: Lauren Castillo
Çeviren: Şiirsel Taş



Leo, dost canlısı bir ev hayaletidir. Ancak eve 
taşınan bir aile ondan kurtulmaya çalışınca orayı 
terk eder ve bir arkadaş bulmak için şehirde 
dolaşmaya başlar.

The New York Times’ın en çok satan resimli 
kitap yazarlarından Mac Barnett’in kaleme aldığı, 
ödüllü pek çok kitabın çizeri Christian Robinson’ın 
resimlediği Leo: Bir Hayalet Hikâyesi, hayaletlere 
bakış açınızı tamamen değiştirecek.

-

“Kitapta kullanılan dil oldukça yalın. Bu yalın 
anlatım basitlikten çok her türlü fazlalığın dışarıda 
bırakıldığı bir ifade biçimi, dilimizde söylenildiği 
gibi; az ve öz. Kitabın grafik tasarımı ve çizimleri 
de oldukça başarılı. Ki bu kitap “2015 The New 
York Times En İyi Resimlenmiş Çocuk Kitabı 
Ödülü” kazanmış. Birçok farklı teknik kullanılarak 
üretilmiş resimlerin, sayfalara yayılan kurgusu 
gerçekten dinamik.”

Çağla Vera Kılıçarslan-İyi Kitap
Eylül 2017

Leo: Bir Hayalet Hikâyesi
Yazan: Mac Barnett
Resimleyen: Christian Robinson
Çeviren: Esin Uslu
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Yaş aralığı:  3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 48 - Karton kapak

Boyut: 25,5x20 cm
Baskı yılı: 2017

ISBN: 9786056713514
Fiyat: 86 TL

Ödüller
2015 - The New York Times En İyi Resimlenmiş 

Çocuk Kitabı Ödülü

“Bu, sıradan örgü iplikleriyle dolu sıradan bir 
kutuya benziyor. Ama görünen o ki, hiç de öyle 
değil.”

Küçük bir kasabada, soğuk bir gün... Annabelle, 
içi rengârenk örgü iplikleriyle dolu bir kutu bulur 
ve kendine bir kazak örer. Ancak kutuda biraz 
iplik kaldığını fark eder. Bunun üzerine köpeğine 
de bir kazak örer. Ama o da ne? 
Annabelle’in hâlâ ipliği vardır! 

The New York Times’ın en çok satan ödüllü
 yazarlarından olan ve daha önce yayımladığımız 
Leo: Bir Hayalet Hikâyesi’ni de kaleme alan Mac 
Barnett’in yazdığı, ödüllü çizer Jon Klassen’in 
resimlediği Sihirli İplik, şimdiden bir klasik 
olmaya aday... 

Sihirli İplik
Yazan: Mac Barnett 
Resimleyen: Jon Klassen
Çeviren: Esin Uslu
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Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 44 - Sert kapak
Boyut: 25,4x21,6 cm
Baskı yılı: 2018, 3. Baskı: 2022
ISBN: 9786056791024
Fiyat: 200 TL

Ödüller
2013 - Caldecott Onur Ödülü

2013 - E.B. White Read Aloud Ödülü

2012 - The Boston Globe-Horn Ödülü
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Ödüllü yazar ve çizer Miyakoshi’den eşsiz kara 
kalem çizimlerle bezeli, büyüleyici bir resimli 
kitap. Kırmızı Başlıklı Kız ile Alice Harikalar 
Diyarında’nın buluştuğu modern bir masal... 

Japonca orijinalinden Türkçeye çevrilen, her bir 
sayfası sanat eseri niteliği taşıyan Ormanda Çay 
Partisi’ne hazır mısınız?

-

“Kendine has gizemli cazibesiyle, Çılgın 
Şapkacı’nın eğlenceli ve gerçeküstü partisinden 
aşağı kalmıyor.”
Kirkus Reviews, yıldızlı eleştiri, Nisan 2015

“Miyakoshi’nin kara kalem çizimlerindeki zarif 
oranlar, detaylar ve sessiz, büyüleyici ışığı bu 
küçük mücevheri ayrıcalıklı kılıyor.”
Publishers Weekly, yıldızlı eleştiri, Mayıs 2015

Ormanda Çay Partisi
Yazan ve Resimleyen: Akiko Miyakoshi
Çeviren: Melek Kaba

Ödüller
2015 - En İyi Resimli Çocuk Kitapları,     
Kirkus Reviews, Kazanan

2015 - En İyi Resimli Çocuk Kitapları,       
Huffington Post

Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 36 - Sert kapak
Boyut: 20,5x24,7 cm
Baskı yılı: 2020, 2. Baskı: 2021
ISBN: 9786254436406
Fiyat: 160 TL



Vrakipom
Yazan: Stéphane Servant
Resimleyen: Simone Rea
Çeviren: Sara Adakan
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Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 36 - Sert kapak

Boyut: 24x29 cm
Baskı yılı: 2021

ISBN: 9786254436475
Fiyat: 160 TL

Kabul etmek gerekir ki, Vrakipom oldukça 
sıra dışı görünümlü bir tavşandı.

Uzun, beyaz kulakları yoktu; 
aslında hiç kulağı yoktu.
Küçük yuvarlak bir kuyruğu yoktu; 
aslında hiç kuyruğu yoktu.
Burnu da yoktu! Ama komik yüzünün 
ortasında kocaman bir ağzı vardı 
ve bugüne kadar ondan çıkan tek kelime
«Vrakipom!» olmuştu.

Stéphane Servant’ın incelikli anlatımı, ödüllü 
illüstratör Simone Rea’nın zarif ve derinlikli 
sahneleriyle buluşuyor. Farklılıklara bir de 
Vrakipom’un gözünden bakın!
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Zoë Tucker
Julianna Swaney

Tucker · Sw
aney

O Güzel 
Bostanimiz

O
 G

üzel Bostanim
iz

Avucumdaki tohumlar bana 
senin bostanini hatirlatiyor. 
Hepsi özenle büyümüs ve sevgi dolu…

Bandrol uygulamasına ilişkin 
usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 

5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde 
bandrol taşıması zorunlu değildir.

Avucumdaki tohumlar bana senin bostanını 
hatırlatıyor. Hepsi özenle büyümüş ve sevgi 
dolu...

Küçük bir kızla yaşlı bir kadının mevsimlere 
yayılan sevgi dolu ilişkisini anlatan öykü, bir kent 
bostanında geçiyor. Bu resimli kitabın sayfaları 
arasında dolaşırken dostlar ve komşular eşliğinde 
bostana ekilen tohumların nasıl mucizevi 
dönüşümler geçirdiğine tanık oluyoruz. Son 
yapraklar dökülürken her şey değişse de, umutlar 
her zaman yeniden yeşeriyor. 

Bahçecilik, kayıp ve eşsiz anılara dair, yüreklere 
dokunan bir öykü... 

O Güzel Bostanımız

Yaş aralığı: 4 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 32 - Sert kapak
Boyut: 21,5x28 cm
Baskı yılı: 2022
ISBN: 9786057112569
Fiyat: 160 TL

Yazan: Zoë Tucker
Resimleyen: Julianna Swaney
Çeviren: Sumru Ağıryürüyen



Dostluğun ne olduğunu en iyi bilenler, belki 
de ormanda özgürce yaşayan hayvanlardır.
Arkadaşlığın ve dayanışmanın öneminin 
anlatıldığı bu kitabın okunmasının ardından 
dostluk hakkında sohbet ediliyor.
Böylece çocuklarla paylaşmanın ve 
dayanışmanın altı çiziliyor. 

Etkinlik akışı: 
- Kitabın okunması
- Dostluk ve paylaşma hakkında sohbet
- Çocuklara dağıtılacak zürafa maketlerinin 
  boyanmasıyla bir oda süsü hazırlama 

KISA ÇORAPLI ZÜRAFA
İLE BOYAMA ATÖLYESİ

Etkinlik süresi: 40 dakika
Yaş grubu: 3-8 yaş
Tema: Paylaşma, arkadaşlık, yardımseverlik

Güliz Dülgeroğlu Küpçü
1980, İstanbul doğumlu. İstanbul Edebiyat Fakültesi’nden mezun 
olduktan sonra reklam sektöründe çalıştı. Kısa öyküleri dergilerde 
yayımlandı. 2,5 yaşındaki kızı ile evde geçirdiği zamanda kitap 
yazmaya başladı. Hayat şimdi her zamankinden daha güzel! 

Bir ormanda yaşayan hayvanlar dostluğun ne 
olduğunu bilir mi dersiniz? Belki de en iyi bilen 
onlardır. 

Kısa Çoraplı Zürafa; paylaşmanın, dostluğun, 
arkadaşlığın önemini vurgulayan, özellikle de 
soğuk günlerde içinizi ısıtacak sıcacık bir hikâye. 

Güliz Dülgeroğlu Küpçü’nün kaleme aldığı, 
Cihan Dağ’ın resimlediği bu kitabı, çocuklar 
kadar yetişkinler de çok sevecek.

Kısa Çoraplı Zürafa
Yazan: Güliz Dülgeroğlu Küpçü
Resimleyen: Cihan Dağ
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Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 28 - Karton kapak
Boyut: 20x20 cm
Baskı yılı: 2017, 14. Baskı: 2021
ISBN: 9786056791000
Fiyat: 72 TL



Kısacık ve her biri bambaşka hikâyeler anlatan 
Çiçekli Şiirler, Gonca Mine Çelik’in hem yazıp 
hem resimlediği rengârenk bir kitap. Yazarın 
aynı zamanda kendi besteleri var ve müzikle
ilgileniyor. Gitarıyla birlikte etkinliğe katılan
Çelik, çocuklarla önce şiir okuyup sonra
şarkılar söylüyor.

Etkinlik akışı: 
- Kitabın içinden birkaç şiirin çocuklara okunması
- Yazarın Bisiklet adlı şiirine özel olarak yapılan 
  besteyi seslendirmesi 
- Bu bestenin çocuklarla birlikte çalınıp 
  söylenmesi
- Çocuklarla kısa bir şiir denemesi

ÇİÇEKLİ ŞİİRLER İLE 
OKUMA VE MÜZİK
ATÖLYESİ

Etkinlik süresi: 40 dakika 
Yaş grubu: 3-7 yaş
Tema: Duygular, güzel sanatlar, 
doğa, düşler

Gonca Mine Çelik
1985’te Konya’da doğdu. Ankara Üniversitesi Okul Öncesi 
Öğretmenliği’ni bitirdikten sonra öğretmenlik, doğa eğitimi 
üzerine proje koordinatörlüğü, buzağı bakıcılığı, organik domates 
yetiştiriciliği gibi işler yaptı. Şimdi ise çocuklar için bol çiçekli öykü 
ve şiirler yazıp resimliyor.

Çiçekli Şiirler, tıpkı geleneksel Japon şiiri haiku’lar 
gibi az sözcükle çok şey anlatıyor. İçinde 
mevsimlerin, hayvanların, çiçeklerin ve 
hayallerin olduğu bu küçük şiirler, çocukları 
doğada rengârenk bir yolculuğa çıkarıyor. 
 
Üstelik sadece çocukları da değil; bu yolculuğa 
özlem duyan herkesi...
 
Mine Gonca Çelik’in şiir metinleri sulu boya 
çizimleriyle büyülü bir okuma deneyimi vadediyor.

-

‘‘Bu kitabın yanına tertemiz bir hava, rengârenk 
çiçekler çok yakışıyor. Sizin de burnunuza tatlı bir 
sarı çiçek konabilir, dikkat edin ona.’’

www.lokumcocukkutuphanesi.com
Mart 2017

Çiçekli Şiirler
Yazan ve Resimleyen: Gonca Mine Çelik
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Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 32 - Karton kapak
Boyut: 20x20 cm 
Baskı yılı: 2016, 5. Baskı: 2019
ISBN: 9786056699443
Fiyat: 72 TL



Gonca Mine Çelik yazıp resimlediği Hoi Hoi 
eşliğinde, çocuklarla birlikte önce farklılıklar 
üzerine tartışıyor, sonra hep beraber çizim 
yapıyorlar.

Etkinlik akışı: 
- Kitabın çocuklara okunması
- Yazarın çocuklarla farklılıklar üzerine sohbet 
etmesi ve temel bir soru üzerine tartışma: 
“Tıpkı Hoi Hoi gibi, bazı şeylere karşı hassas 
olan bir canavar hayal edin. Bu canavar 
nelerden rahatsız oluyor?” 
- Canavar çizimi atölyesi: Yazarın çocuklara 
canavar çizmeyi öğretmesi ve çocukların kendi 
canavarlarını çizip altına bu canavarın nelerden 
rahatsız olduğunu yazması. 
- Canavarları sevelim: Çocukların çizdikleri 
canavarları kraft kağıdına hazırlanmış dev bir 
kalbin üzerine yapıştırması.

HOİ HOİ İLE CANAVAR
ÇİZİMİ ATÖLYESİ

Etkinlik süresi: 40 dakika 
Yaş grubu: 3-7 yaş
Tema: Farklılıklar, duygular, sevgi, empati, 
güzel sanatlar

Gonca Mine Çelik
1985’te Konya’da doğdu. Ankara Üniversitesi Okul Öncesi 
Öğretmenliği’ni bitirdikten sonra öğretmenlik, doğa eğitimi 
üzerine proje koordinatörlüğü, buzağı bakıcılığı, organik domates 
yetiştiriciliği gibi işler yaptı. Şimdi ise çocuklar için bol çiçekli öykü 
ve şiirler yazıp resimliyor.

Herkesin mutlulukla yaşadığı ormanda, 
Hoi Hoi huzursuz... Çünkü o, biraz farklı. 
Kulakları daha fazla şey duyuyor, burnu 
ve gözleri de bir o kadar hassas. Bu kadar 
ışıltı, vızıltı ve hışırtıyla baş edemiyor. 

Huysuz zannedilen Hoi Hoi’nin istediği 
tek bir şey var aslında...

Farklılıklar, alışıldık kalıplar, beklentiler, 
hayaller ve gerçekler üzerine, rengârenk, 
cıvıl cıvıl bir hikâye...  

Hoi Hoi
Yazan ve Resimleyen: Gonca Mine Çelik
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Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 36 - Sert kapak
Boyut: 23x23 cm 
Baskı yılı: 2019
ISBN: 97860566877261
Fiyat: 80 TL



 
Koksi ve Böcek Arkadaşları, soru soran ve 
araştıran çocuklar için yazılmış bir şiir-metin. 
Bir biyoloji öğretmeninin kaleminden çıkan 
kitapta Koksi’nin izinden giderken böceklerle
ilgili temel bilgilere ulaşılabilir, eğlenceli 
çizimlerle bu bilgiler pekiştirilebilir.

Etkinlik akışı: 
- Kitabın okunması
- Dünyadaki ilginç böcek türleri ve böceklerin 
  ekosistemdeki yeri hakkında sohbet ve sunum
- Metamorfoz döngüsünün özel olarak 
  hazırlanan materyallerle anlatılması

KOKSİ VE BÖCEK ARKADAŞLARI 
İLE BÖCEKLERİN DÜNYASINDA 
GEZİNTİ

Ayşe Şeker Kılıç
1979 Artvin doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Kocaeli’de 
tamamladıktan sonra 19 Mayıs Üniversitesi’nde biyoloji eğitimi 
aldı. Çeşitli eğitim kurumlarında 15 yıl öğretmenlik yaptı. Evli ve 
iki çocuk annesi.

Etkinlik süresi: 40 dakika
Yaş grubu: 3-6 yaş  
Tema: Doğa, çevre, dünyamız 

Soru soran ve araştıran meraklı çocuklar için 
yazılmış bir şiir-metinle eğlenceli bir maceraya
hazır mısınız?

Bir biyoloji öğretmeninin kaleminden çıkan 
Koksi ve Böcek Arkadaşları, böceklerin gizemli 
dünyasını merak eden çocuklar kadar ailelerinin 
de ilgisini çekecek. Koksi’nin izinde giderken 
böceklerle ilgili temel bilgilere ulaşabilir, 
eğlenceli çizimlerle bu bilgileri pekiştirebilirsiniz.

Uğur böceği Koksi’nin geleceğin bilim insanlarına 
ışık tutması ve şans getirmesi dileğiyle...

Koksi ve Böcek Arkadaşları
Yazan: Ayşe Şeker Kılıç
Resimleyen: Eda Erdoğmuş
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Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 24 - Karton kapak
Boyut: 17x17 cm 
Baskı yılı: 2017, 9. Baskı: 2020
ISBN: 9786056713507
Fiyat: 65 TL



Yazar Nur Tunay’ın özgün ve eğlenceli 
anlatımıyla hayat bulan Çılgın Bal Porsuğu, 
ormanın en cesur, en acayip hayvanı. 
Arkadaşlarına hep kafa tutuyor, yerinde 
duramıyor. Ancak ormandaki diğer 
hayvanlar onu zor zamanında yalnız 
bırakmamaya kararlı. 

Etkinlik akışı
- Kitabın çocuklara okunması
- Çocuklar A3 kağıtlar üzerine kendi 
  ormanlarını çiziyor ve hemen ardından 
  kitap içerisindeki çizimlerden oluşan 
  çıkartmaları (hayvanlar, araba vb.) çizdikleri 
  ormana istedikleri şekilde yerleştiriyor.

ÇILGIN BAL PORSUĞU
İLE KENDİ ORMANINI 
YARAT

Nur Tunay
1982 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Almanca ve 
İngilizce Öğretmenliği mezunu. 10 yıl çeşitli reklam ajanslarında 
reklam yazarlığı yaptıktan sonra yorulup eve döndü. Kızıyla oyunlar 
oynarken ‘‘ona kendi yazdığım hikayeleri okusam ne güzel olur,’’ diye 
düşündü. Çılgın Bal Porsuğu, Tembel Teneke ve Rüya Göremeyen 
Burak adlı resimli çocuk kitaplarını yazdı. Yazmaya ve kızıyla oyunlar 
oynamaya devam ediyor. Çocuklara ve masallara bayılıyor!

Etkinlik süresi: 40 dakika
Yaş grubu: 3-7 yaş
Tema: Duygular, arkadaşlık, dayanışma, 
sorumluluk

Çılgın Bal Porsuğu’yla tanışmaya hazır mısın? 
Daha önce böylesini görmedin, duymadın! 
Tüm zamanların en acayip hayvanı; cesur mu 
cesur, sinsi mi sinsi... 
Üstelik ormandaki bütün hayvanlara sataşıyor, 
kafa tutuyor, havasından yanına yanaşılmıyor. 
Peki ormandakiler onunla nasıl başa çıkıyor 
dersin? Heyecanlı ve çok eğlenceli bir macera 
seni bekliyor.

Yazar Nur Tunay’ın özgün dili ve karakterleriyle 
alışılmış hayvan hikâyelerinden farklı bir yere 
konumlanıyor Çılgın Bal Porsuğu. Mustafa 
Gündem’in çarpıcı çizimleri, Tunay’ın mizah 
yüklü metnine hayat veriyor. 

Çılgın Bal Porsuğu
Yazan: Nur Tunay 
Resimleyen: Mustafa Gündem
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Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 28 - Karton kapak
Boyut: 20x20 cm
Baskı yılı: 2017, 6. Baskı: 2022
ISBN: 9786056699498
Fiyat: 72 TL



Nur Tunay, çocuklara ‘‘çılgınlık’’ nedir soruyor. 
Yazar, Çılgın Bal Porsuğu’yla daha önce tanışan 
çocuklarla maceraları hakkında sohbet ediyor 
ve komut kartları eşliğinde hep birlikte
çeşitli çılgınlıklar yapıyorlar. 

Etkinlik akışı
- Kitabın çocuklara okunması
- Yazarın çocuklarla çılgınlık üzerine sohbet
  etmesi. 
- Çocuklara eğlenceli komut kartları   
  dağıtılması. Parla gibi tersten konuş, aslan
  gibi kükre… vb.
- Kelimeleri Parla gibi tersten okumaları için 
  çocuklara örnek kelime kartları dağıtılması. 
  Yazarın çocuklarla birlikte kelimeleri tersten 
  okuması. (Etkinliğin bu kısmı, yalnızca 1. ve 
  2. sınıflarla uygulanabilir.)

ÇILGIN PARLA 
İLE ÇILGIN OL!

Etkinlik süresi: 40 dakika
Yaş grubu: 3-7 yaş
Tema: Duygular, arkadaşlık, dayanışma, 
sorumluluk

Nur Tunay
1982 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Almanca ve 
İngilizce Öğretmenliği mezunu. 10 yıl çeşitli reklam ajanslarında 
reklam yazarlığı yaptıktan sonra yorulup eve döndü. Kızıyla oyunlar 
oynarken ‘‘ona kendi yazdığım hikayeleri okusam ne güzel olur,’’ diye 
düşündü. Çılgın Bal Porsuğu, Tembel Teneke ve Rüya Göremeyen 
Burak adlı resimli çocuk kitaplarını yazdı. Yazmaya ve kızıyla oyunlar 
oynamaya devam ediyor. Çocuklara ve masallara bayılıyor!

Ormanda herkese sataşıp kafa tutan Çılgın Bal 
Porsuğu, maceralarına şehirde devam ediyor. 
Birlikte yaramazlık yapacağı bir arkadaş ediniyor 
üstelik: İşte Çılgın Parla! 

Ama onu ormandan alıp şehirdeki evine getiren 
Parla’yı bir sürpriz bekliyor. Acaba bu çılgınlığın 
sonu nereye varacak?

Çılgın Bal Porsuğu’nu çok seven çocuklar, 
Çılgın Parla’ya da bayılacaklar! Kesinlikle! 
Hatta ELKİLNİSEK!

Çılgın Bal Porsuğu ve Parla
Yazan: Nur Tunay 
Resimleyen: Mustafa Gündem
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Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 28 - Karton kapak
Boyut: 20x20 cm
Baskı yılı: 2019, 3. Baskı: 2021
ISBN: 9786056965517
Fiyat: 72 TL



Yazar Nur Tunay çocuklara kitabı okuduktan 
sonra, tıpkı hikâyedeki gibi ‘çok sesli’ ve 
rengârenk bir etkinlik yapıyor.

Etkinlik akışı: 
- Kitabın okunması 
- Tenekelerle ses çıkararak Tenekeler Ülkesi 
   ortamı yaratılması
- Tenekeden kumbaraların boyanması ve 
   kişiye özel bir eşya yaratılması

TEMBEL TENEKE
İLE KUMBARA BOYAMA
ATÖLYESİ

Nur Tunay
1982 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Almanca ve 
İngilizce Öğretmenliği mezunu. 10 yıl çeşitli reklam ajanslarında 
reklam yazarlığı yaptıktan sonra yorulup eve döndü. Kızıyla oyunlar 
oynarken ‘‘ona kendi yazdığım hikayeleri okusam ne güzel olur,’’ diye 
düşündü. Çılgın Bal Porsuğu, Tembel Teneke ve Rüya Göremeyen 
Burak adlı resimli çocuk kitaplarını yazdı. Yazmaya ve kızıyla oyunlar 
oynamaya devam ediyor. Çocuklara ve masallara bayılıyor!

Etkinlik süresi: 40 dakika 
Yaş grubu: 3-7 yaş
Tema: Paylaşmak, iş birliği, arkadaşlık

Burası Tenekeler Ülkesi! Hep ilginç sesler yükselir 
bu ülkeden! Ama en çok ses sadece bir kişiden 
çıkar. Tabii ki Tembel Teneke’den! Çünkü 
çalışmamaktan pas tutmuş her yeri! Peki en yakın 
arkadaşı Bili onu çalıştırmayı başarabilecek mi? 

İlk kitabı Çılgın Bal Porsuğu’yla çocuklara 
eğlenceli bir okuma deneyimi yaşatan Nur Tunay, 
bu kez Tenekeler Ülkesi’ndeki Tembel Teneke’yle 
tanıştırıyor tüm çocukları. İdil Ar Uçaner’in 
müthiş çizimleri, kitaba ve teneke karakterlere 
hayat veriyor. 

Eğlenceli ve çok sesli bir dostluk hikâyesi...

Tembel Teneke
Yazan: Nur Tunay
Resimleyen: İdil Ar Uçaner
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Yaş aralığı: 3 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 36 - Karton kapak
Boyut: 20x20 cm
Baskı yılı: 2018, 2. Baskı: 2019
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Bazen yeni tanıştığımız biriyle iletişim 
kurmak ister ama zorlanırız. Özellikle, 
çocukların, böyle durumlarda neler 
yapabileceklerine dair farklı bakış açılarına, 
yaşam örneklerine ihtiyaçları vardır. 
Nihan Temiz, Biri Merhaba mı Dedi? ’de 
bu örneklerden birine hayat veriyor. 

Etkinlik akışı: 
- Kitabın okunması
- Çocuklara “Size bazı resimler göstereceğim. 
Her resim bir hayvanın parçası, siz o parçaya 
bakarak resmin tamamının hangi hayvana 
ait olduğunu tahmin etmeye çalışacaksınız” 
yönergesi verilir. Ardından projeksiyon ya da 
zoom paylaşım sekmesinden resimler tek tek 
gösterilir. Bir köpek kuyruğu, uğur böceği 
beneği, geyik boynuzu… gibi. Çocukların 
tahminleri alındıktan sonra diğer yönergeye 
geçilir.
- Çocuklara, az önce tahmin ettikleri hayvan 
kartlarından biri gösterilerek “Diyelim ki 
bu hayvanla tanışmak istiyorum. Merhaba 
demek dışında acaba ne yapmalıyım? Ya da 
ne demeliyim?” soruları yöneltilir. Çocukların 
yaratıcı düşünebilmesi için yazar tarafından 
bir örnek verilir.

BİRİ MERHABA MI DEDİ?
EŞLİĞİNDE İLETİŞİM 
KURMA BECERİLERİ

Nihan Temiz
1975 Ankara doğumlu. Hacettepe Üniversitesi’nde psikoloji eğitimi 
aldı ve Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 
1997’de aynı üniversitede çalışmaya başladı. Okul öncesi dönemdeki 
çocuklarda duygusal zekâ ve problem çözme becerileri, anne ve 
baba tutumları, çocuk edebiyatı ve çocuk kütüphaneleriyle ilgili 
bilimsel çalışmalar, projeler ve dergi yazılarının yanı sıra çocuk kitapları 
yayımlandı. Yeni roman, öykü ve uygulama kitabı projeleriyle ilgileniyor. 

Etkinlik süresi: 40 dakika 
Yaş grubu: 3-7 yaş
Tema: Arkadaşlık, iletişim

Güzelce düzlüklerinde yaşayan hayvanlar, 
uyandıklarında karşılarına çıkacak o gizemli varlıktan 
henüz habersizler. Acaba kim olabilir bu? Ona nasıl 
yaklaşmak, ne söylemek gerek? 

Sevilen çocuk kitapları yazarı Nihan Temiz, bu 
eğlenceli öyküsünde okurun dikkatini arkadaşlık 
ve iletişim kurmaya çekiyor. Genellikle unutulan 
ama aslında çok basit ve sihirli bir sözcüğü bize 
fısıldayıveriyor: “Merhaba!”

Biri Merhaba Mı Dedi?
Yazan: Nihan Temiz
Resimleyen: Burcu Yılmaz
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Bay Benjamin, sıra dışı fikirlere sahip bir filozoftu. 
Bir gün kaçmak zorunda kaldı ve yola çıkarken 
yanına ağır bir bavul aldı. Kimse içinde ne 
olduğunu bilmiyordu...

Walter Benjamin hakkında gerçek bir hikâyeden 
esinle...

Yazan ve Resimleyen: Pei-Yu Chang
Çeviren: Çağla Vera Kılıçarslan

57

Pei-Yu Chang

Pei-Yu Chang

Bay Benjamin, sıra dı ı fikirlere sahip bir filozoftu.
Bir gün kaçmak zorunda kaldı ve yola çıkarken yanına 
a ır bir bavul aldı. Kimse içinde ne oldu unu bilmiyordu...

Walter Benjamin hakkında gerçek bir hikâyeden esinle...
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ISBN 978-605-71125-7-6

Bandrol uygulamasına ilişkin 
usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 

5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde 
bandrol taşıması zorunlu değildir.
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Bay Benjamin in

Gizemli 

Bavulu

‚

Yaş aralığı:  5 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 44 - Sert  kapak

Boyut: 26x30 cm
Baskı yılı: 2022

ISBN: 9786057112576
Fiyat: 190 TL

Bay Benjamin’in
Gizemli Bavulu
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Hangisi Pırtlar?
Çocuklar için Gaz Çıkaran
Hayvanlar Rehberi
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Yaş aralığı: 5 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 44 - Sert kapak
Boyut: 21x23.5 cm
Baskı yılı: 2021
ISBN: 9786254436482
Fiyat: 170 TL

Köpekler pırtlar. Kediler pırtlar. Atlar da pırtlar 
(hem de çok). Peki ya yılanlar? Örümcekler? 
Ahtapotlar? Veya şempanzeler? Çitalar? Ya da 
dinozorlar? En sevdiğin hayvanlar dışında adını 
bile duymadıklarının da yer aldığı, içi pırtlarla 
dolu bu kitap sayesinde, hangi hayvanların en 
pis kokan pırtı çıkardığını, hangilerinin en çok 
pırtladığını ve bu kokuların nasıl oluştuğunu 
öğreneceksin. Hatta kendi aralarında gizli pırtlama 
mesajlaşmaları olan canlıyı bile tanıyacaksın. 
Bakalım hangi canlıların pırt yaptığını, hangilerinin 
yapmadığını tahmin edebilecek misin... 

Yazan: Nick Caruso - Dani Rabaiotti
Resimleyen: Alex G. Griffiths
Çeviren: Erinç Karakan

Canını
seven
kaçsın!



“Laika Astronot Köpek isimli kitap, son zamanlarda 
okuduğum ve sevdiğim duygusal hikâyelerden biri... 

Sade bir anlatımı var, zaten kısacık bir metin. 
Gelin görün ki çizimleriyle de birleşince, 

insanın burnunun direğini sızlatan 
bir hikâyeye dönüşüyor.”

Nurgül Ateş-Aydınlık Kitap
28 Temmuz 20017

Laika, uzaya gönderilecek ilk hayvan olarak 
seçildiğinde Moskova sokaklarında yaşayan 
bir sokak köpeğiydi. Acaba Laika’yı uzak bir 
gezegende neler bekliyordu? 

Ödüllü illüstratör Owen Davey’nin gerçek 
bir olaydan ilham alarak yazdığı bu yaratıcı 
hikâyesi ve ruha dokunan çizimleriyle, 
Laika’nın yaşadıklarına bambaşka bir 
pencereden bakacaksınız.

Laika: Astronot Köpek
Yazan ve Resimleyen: Owen Davey
Çeviren: Gökçe Gökçeer
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Yaş aralığı:  5 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 32 - Sert  kapak
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Okula yeni başlayan bir çocuğun, kuşları 
çok seven bir kıza duyduğu masum aşkı anlatan 
Kuşa Dönüştüğüm Gün, Guridi’nin büyüleyici 
çizimleri ve Chabbert’in sade metniyle ışıldıyor. 

Çocuklar kadar yetişkinlerin de gülümseyerek 
okuyacağı bu başyapıt, Türkçe olarak okurlarıyla 
buluşuyor.

-

“... Çizimleri ve hikâyesi öyle rafine, öyle nahif 
bir kitap ki bu, bin türlü alt metni küt diye 
koyuveriyor önüme. Ya da belki ‘O kadar da 
zorlama, böyle şeylerin açıklaması aslında çok 
basit’ diyor.”

Burcu Yılmaz-İyi Kitap
Mart 2020

Kuşa Dönüştüğüm Gün
Yazan: Ingrid Chabbert
Resimleyen: Guridi
Çeviren: Nazlı Gürkaş
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“Önemli olan soru sormayı bırakmamak.
 Merakın kendine özgü bir varoluş sebebi var.” 

Albert Einstein

Bir çocuk, tozlu yolda bisikletini sürüyordu. 
Ancak hayal etmenin ötesinde bir hızla, 
bir ışık demeti üzerinde seyahat ettiğini 
düşlüyordu. Bir gün o parlak zekâdan, 
bugüne kadar düşünülmüş en devrimci 
fikirler doğacaktı. Jennifer Berne ve 
Vladimir Radunsky, okuru, Einstein ile baş 
başa çıkılacak, hayal etmenin yaşamda ne 
kadar büyük bir fark yarattığını gösteren, 
merak, kahkaha ve bilim dolu bir yolculuğa 
davet ediyor. Çocukları, belki de geleceğin 
Einstein’larını, benzersiz bir dehayla 
tanıştırmak için müthiş bir fırsat!

-

“... kitap; Albert’in yeteneğinin karşısına 
konulan engelleri aşmasını anlatışındaki 
sakinlikle, çocuk okura özgüven aşılayıcı 
tavrıyla ve samimi, iletişime giren yapısıyla 
hayat bilgisi açısından çok değerli bir yer 
kazanıyor.”

Melek Özlem Sezer-İyi Kitap
Mart 2020

Işık Demetinde
Bir Albert Einstein Hikâyesi
Yazan: Jennifer Berne
Resimleyen: Vladimir Radunsky
Çeviren: Erinç Karakan
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Yaş aralığı: 6 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 52 - Sert kapak
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Ödüller
The New York Times - Editörün Seçimi 

Kirkus Reviews - Yılın En İyi Çocuk Kitabı 

School Library Journal - Yılın En İyi Kitabı



Yaş aralığı: 5 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 28 - Sert kapak

Boyut: 21x29 cm
Baskı yılı: 2018, 2. Baskı: 2020

ISBN: 9786056877230
Fiyat: 160 TL  

Cleo üzgün. Sürekli acele etmesi gerekiyor. 
Servise giderken. Okulda. Kendini sık sık 
yapayalnız hissediyor. Bu yüzden bambaşka 
bir yer arıyor kendine. Gideceği yerde deniz 
canavarlarını yeniyor ve orada bulutların tadı 
kremaya benziyor.

Yanında sadece kedisinin gelmesine izin 
veriyor. Fakat bir çocuk, bu yasağı deliyor...

Aslında düşündüğü kadar yalnız olmayan bir 
kız çocuğu hakkında, etkileyici bir hikâyenin 
anlatıldığı bu resimli kitap, çarpıcı ve muazzam 
çizimlerle bezeli. Yalnız Değilsin Cleo, hayal 
gücünün sınırlarını zorlayan, büyülü bir yolculuk...

Yalnız Değilsin Cleo
Yazan ve Resimleyen: Sassafras De Bruyn
Çeviren: Gizem Kara
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Yaş aralığı: 5 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 84 - Sert kapak

Boyut: 18x24 cm
Baskı yılı: 2022

ISBN: 9786057112538
Fiyat: 210 TL  

Küçük Tilki bir rüya görüyor.
 Rüyasında bir elma kadar küçük… Kardeşleriyle birlikte ilk kez dışarı 

çıktıkları günü, büyük geyiği ve küçük insanı görüyor sonra. 
Mor kelebeklerin peşinden koştuğunda olanları izliyor.

Edward van de Vendel’in çarpıcı metni ile Marije Tolman’ın 
gerçeküstü atmosferinin buluştuğu, büyüleyici bir öykü.

Zilveren Griffel ve Zilveren Penseel Ödülleri-2019
En İyi Resimli Kitap, Kirkus Reviews-2020

Küçük Tilki

Edward van de Vendel
Marije Tolman

EXP

I SBN:  978 -605 -71125 -3 -8
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Küçük Tilki bir rüya görüyor. Rüyasında bir 
elma kadar küçük... Kardeşleriyle birlikte ilk 
kez dışarı çıktıkları günü, büyük geyiği ve 
küçük insanı görüyor sonra. Mor kelebeklerin 
peşinden koştuğunda olanları izliyor.

Edward van de Vendel’in çarpıcı metni ile 
Marije Tolman’ın gerçeküstü atmosferinin 
buluştuğu, büyüleyici bir öykü. Erhan Gürer’in 
Hollandaca aslından çevirisiyle…

-

“Küçük Tilki resmin ve metnin birbirine alan 
aça-rak ilerlediği, birinin söylemediğini 
öbürünün söylediği, metin-resim uyumunun 
en iyi örneklerinden biri kesinlikle.”

Burcu Yılmaz-İyi Kitap
Ekim 2022

Küçük Tilki
Yazan: Edward van de Velde
Resimleyen: Marije Tolman
Çeviren: Erhan Gürer
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Ödüller
2019 - Zilveren Griffel ve Zilveren Penseel Ödülleri

2020 - En İyi Resimli Kitap, Kirkus Reviews





Binky bir uzay kedisi ya da en azından o öyle 
olduğunu sanıyor. Gerçekte, ‘’uzay istasyonu’’ 
ailesini asla terk etmemiş bir ev kedisi. Görevi, 
bir gün uzaya (dışarı) fırlatılmak, bilinmeyen 
yerleri (arka bahçe) keşfetmek ve istilacılarla 
(sinekler) savaşmak.
 
Sahiplerini istilacılardan korurken bir roket inşa 
ediyor ve galaktik bir maceraya hazırlanarak işe 
koyuluyor. Ama uzay yolculuğu hiç kolay değil 
-sık sık kıl topaklarına neden oluyor. Tam da 
yardımcı pilotu Ted’le (bir oyuncak fare) beraber 
uzaya fırlatılacakken Binky çok önemli bir şeyi 
geride bıraktığını fark ediyor... 
Ve bu şey yerçekimsiz kedi kumu değil!
 -

“Sineklerden nefret eden ve onlara uzaylı 
istilacılar muamelesi yapan Binky, ailesini 
korumaya çalışıyor. Kitabı yazıp resimleyen 
Ashley Spires’ın espri anlayışına ve müthiş 
karakterine bayılacak, onun ne kadar iyi bir 
gözlemci olduğuna inanamayacaksınız. 
Hele bir kediyle yaşıyorsanız!”

Gökçe Gökçeer-Posta Kitap
10 Şubat 2017

Binky Uzay Kedisi
Yazan ve Resimleyen: Ashley Spires
Çeviren: Dila Altındiş Balcı

72

Yaş aralığı: 7 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 64 - Karton kapak
Boyut: 21,5x16,5 cm
Baskı yılı: 2016
ISBN: 9786056699429 
Fiyat: 50 TL

Ödüller
2011 - Silver Birch Express, 
Ontario Kütüphane Birliği, Kazanan

2010 - Hackmatack Ödülü, Kazanan

2010 - Çocuklar İçin Çizgi Romanlar Ödülü, 
Joe Shuster Ödülleri, Final



Binky geri dönüyor! Hâlâ resmi olarak 
belgelenmiş bir uzay kedisi ama hayatı 
çok sıradanlaştı; artık yatağındayken bile 
istilacılarla mücadele ediyor. Fakat bir sabah 
öyle bir şey oluyor ki, sonunda yattığı yerden 
kalkıp doğruluyor: Güzeller güzeli kedicik 
Gracie uzay istasyonuna geliyor! Binky’nin bu 
durumu kabul edecek hali yok! Ne de olsa, 
bu uzay istasyonunda yalnızca BİR güzeller 
güzeli kediye yer var.

Binky Uzay Kedisi ve Binky Yardıma 
Koşuyor kitaplarından sonra, serinin üçüncü 
kitabı Binky Baskı Altında da hayranlarıyla 
buluşuyor. Ashley Spires’ın çok satan ve 
sadece çocukları değil, tüm kedisever 
kitleleri peşinden sürükleyen bu eğlenceli 
çizgi roman serisinin tüm kitaplarını çok 
seveceksiniz!

Binky Baskı Altında
Yazan ve Resimleyen: Ashley Spires
Çeviren: Dila Altındiş Balcı
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Yaş aralığı: 7 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 64 - Karton kapak

Boyut: 21,5x16,5 cm
Baskı yılı: 2018

ISBN: 9786056791079
Fiyat: 50 TL
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ŞÜPHESİZ, BİNKY’NİN DE
BİRKAÇ HATASI OLMUŞTU.
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a
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AMA ÇOK YAKINDA KAPTAN GRACİE DE ONUN İNANILMAZ BECERİLERİNİ VE
REFLEKSLERİNİ GÖRECEK.

BÜYÜK OLASILIKLA OLAĞANÜSTÜ PERFORMANSI SAYESİNDE
BİR ÖDÜL ALACAK.

YILIN UZAY KEDİSİ

YÜCE KILYUMAĞI!
O DA NE?

zzz zzzzz zzzzzzzz

ÇİLİNK!ÇİLİNK!

İSTİLACILAR UZAY İSTASYONUNU ELE GEÇİRDİ!

İNSANLARINI ESİR ALDILAR,
ŞİMDİ DE ONUN İÇİN GELİYORLAR!

MİYAUUVV!

Mİ-MİYAV!

şak
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şak
MİY MİY!

Ödüller
2012 - En İyi Çocuk ve Gençlik Kitapları,

Kanada Çocuk Kitapları Merkezi, Kazanan

Yazan ve Resimleyen: Ashley Spires
Çeviren: Dila Altındiş Balcı

BİR UZAY KEDİSİ. BİR FARECİK. BİR GÖREV. 
Binky geri döndü. Hâlâ resmi olarak belgelenmiş 
bir uzay kedisi ama artık cesaret isteyen yeni bir 
görevi var. Ve bu kez, olay kişisel...

İstilacı bir yabancının (bir sinek) sıcak takibi 
sırasında Binky, istemeyerek uzay istasyonunun 
hava boşluğundan (banyo penceresi) dışarı 
düşüyor ve kendini ilk kez uzayda (dışarısı) 
buluyor. Ama tam keşfe başlayacakken Binky, 
yardımcı pilotu Ted’in (oyuncak farecik) düşman 
gemisinde (arı kovanı) tuzağa düştüğünü fark 
ediyor. Binky Ted’i, bu uğursuz istilacıların 
pençesinden kurtarmak ZORUNDA. En iyi 
arkadaşını kurtarabilecek mi? Ted bu zorlu 
sınavdan sağlam çıkabilecek mi? Binky hâlâ 
uzay gazından şikayetçi mi?

Ashley Spires; Saskatoon, Kanada’da yaşayan bir 
çocuk kitabı yazarı ve çizeri. Kedileri Gracie ve 
Charlotte ise kendi kitaplarının baş kahramanı 
olamamaktan dolayı yalnızca üzgün değiller, 
ayrıca yeni yavru köpek Gordon’la birlikte 
yaşamak zorunda kalmaktan dolayı da tazminat 
beklentisi içindeler.

Binky Yardıma Koşuyor
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Yaş aralığı: 7 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 64 - Karton kapak
Boyut: 21,5x16,5 cm
Baskı yılı: 2016
ISBN: 9786056699436
Fiyat: 50 TL

Ödüller
2011 - Çocuklar İçin Çizgi Romanlar, 
Joe Shuster Ödülleri, Final

2011 - Yılın En İyi Çocuk Kitapları, 
Bank Street Çocuk Kitapları Komitesi, 
Kazanan

2010 - Yılın En iyi Kitabı, 
Foreword İncelemeleri, Kazanan



Kara kurbağası ile su kurbağası arasındaki 
fark nedir? Kar taneleri hangi biçimlerdedir? 
Bir ağacı yapraklarından tanıyabilir misin? 
Peki ya salyangozlar ve sümüklüböcekler 
neden sümük yapar?
 
Bu SENİN doğa kitabın. İçinde çok eğlenceli 
etkinlikler ve şaşırtıcı bilgiler var. Çizip 
boyayacağın yapraklar, kuşlar, böcekler ve 
daha neler neler... Yaprak baskısı yapmayı, 
su teresi yetiştirmeyi, hatta kuşlar için bir 
lokanta açmayı öğrenebilirsin.

Ünlü yazar ve çizer Nina Chakrabarti’nin 
muhteşem çizimleri eşliğinde doğada seni 
bekleyen harika şeyleri keşfet. İster ormanda 
ister evinin bahçesinde, ister evdeki odanda!

Tüm doğaseverler için…

Merhaba Doğa
Yazan ve Resimleyen: Nina Chakrabarti
Çeviren: Sumru Ağıryürüyen

76

Yaş aralığı: 7 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 224 - Karton Kapak
Boyut: 21,5x29 cm 
Baskı yılı: 2019
ISBN: 9786056877292
Fiyat: 260 TL



Yaş aralığı: 8 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 36 - Sert kapak

Boyut: 21,5x 28 cm
Baskı yılı: 2019

ISBN: 9786056877285
Fiyat: 170 TL

Şu anda bile vücudunuzu sizinle paylaşan 
trilyonlarca mikrop var. Kendinizi sayıca çok 
az mı hissediyorsunuz? Bu kitap, bilimin elde 
ettiği en son kanıtlara dayanarak, içinizde ve 
üzerinizde yaşayan iyi ve kötü (hatta birkaç 
da çirkin) mikroskobik organizmayla ilgili 
bilgilendirici ve eğlenceli bir bakış sunuyor.

-

“...Yaşasın! Bugün gerçekten de iyi  
gününüzdesiniz! Çünkü, İçimizde Neler 
Oluyor? Sizi Yuvaları Zanneden Mikroplar tam 
da aradığınız kitap. Sadece, anlatımı sıkıcı 
olmak şöyle dursun, sizi bile güldürebildiği 
için değil. Bu bilimsel çocuk kitabı en başında 
sorduğumuz soruya da yanıt niteliğinde: 
Evet, yetişkinlerin zihinlerini zorlayacak 
kadar karmaşık konuları çocuklara anlatmak 
mümkün!”

Suzan Geridönmez-İyi Kitap
Eylül 2019

İçimizde Neler Oluyor?
Sizi Yuvaları Zanneden 
Mikroplar
Yazan: Claire Eamer
Resimleyen: Marie-Eve Tremblay
Çeviren: Ayşe Demiray

79

İki özel hayvan arasında kurulan sıra dışı bağa 
dair kaleme alınan, bu güzel ve gerçeklere 
dayanan hikâyede, çalışmaları sonucunda pek 
çok öksüz kalmış şempanzeyle tanışan yazar 
Dr. Jane Goodall’a ait bir sonsöz de yer alıyor.

-

“Jane Goodall, Alan Marks’ın müthiş tekniği ve 
ifade gücüyle resimlediği ve gerçeklere dayanan 
Rickie ve Henri adlı kitabında, insanın kıydığına 
gene insanın karşı çıkışını ama önünde sonunda 
hayvanın hayvana ve doğaya ihtiyacı olduğunu 
gözler, gönüller önüne seriyor. Yıkan insandan 
yapan insana iltica eden şempanzenin hüzne 
bulanmış öyküsü mutlu ve umutlu, öte yandan 
hepimize düşen doğa ödevleriyle bitiyor.”

Adnan Saracoğlu-Arka Kapak 
Temmuz 2017

Rickie ve Henri
Yazan: Jane Goodall
Resimleyen: Alan Marks
Çeviren: Sima Özkan
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Yaş aralığı:  7 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 28 - Karton kapak
Boyut: 28x23,5 cm
Baskı yılı: 2017
ISBN: 9786056713545 
Fiyat: 80 TL
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Yaş aralığı: 7 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 40 - Karton kapak
Boyut: 15x20 cm
Baskı yılı: 2022
ISBN: 9786057112521
Fiyat: 80 TL

Sırıtık Mahallesi
Yazan: Sanem Gençalp
Resimleyen: Ege Karadayı

Sırıtık Mahallesi sakinleri sıradan bir güne sıradan bir merhaba 
derken mahallenin girişinde dört ayaklı bir silüet belirdi. 

Çok uzaktaki Sırıtık Yokuşu’nun başında beliren bu silüet yavaş 
yavaş, titreyerek ve yalpalayarak Sırıtık Mahallesi’ne doğru 

ilerliyordu. Peki ama neydi bu? 

Bandrol uygulamasına ilişkin 
usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 

5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde 
bandrol taşıması zorunlu değildir.
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ISBN: 978-605-71125-2-1

Bu kitapta, Sırıtık Mahallesi sakinlerinin bir köpekle 
beklenmedik bir anda buluşmasına tanık olacaksınız. 

Ama daha da önemlisi, aniden kesişiveren yaşamlara, 
sürprizlerle dolu hayatımızın inceliklerine ve sevginin karşı 

konulmaz gücüne gülümseyeceksiniz. 
Gülümsemek ne kelime; kahkahalar atacaksınız!

Sırıtık M
ahallesi

G
ençalp/Karadayı
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Sırıtık Mahallesi sakinleri sıradan bir güne 
sıradan bir merhaba derken mahallenin 
girişinde dört ayaklı bir silüet belirdi. Çok 
uzaktaki Sırıtık Yokuşu’nun başında beliren bu 
silüet yavaş yavaş, titreyerek ve yalpalayarak 
Sırıtık Mahallesi’ne doğru ilerliyordu. Peki 
ama neydi bu?
Bu kitapta, Sırıtık Mahallesi sakinlerinin bir 
köpekle beklenmedik bir anda buluşmasına 
tanık olacaksınız. Ama daha da önemlisi, 
aniden kesişiveren yaşamlara, sürprizlerle 
dolu hayatımızın inceliklerine ve sevginin 
karşı konulmaz gücüne gülümseyeceksiniz. 
Gülümsemek ne kelime; kahkahalar 
atacaksınız!
-
“Sırıtık Mahallesi, coşkulu bir aile okuması için 
biçilmiş kaftan. Aile fertlerinin evde bir tiplemeye 
bürünüp, giyinip kuşanıp kendi repliklerini 
okuyabileceği harika bir oyun sergilenebilir; 
hatta metindeki şarkılar için minik besteler bile 
yazılabilir.”

Irmak Ertaş-İyi Kitap 
Haziran 2022
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Yaş aralığı: 7 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 40 - Karton kapak
Boyut: 15x20 cm
Baskı yılı: 2020, 2. Baskı: 2022
ISBN: 9786056965579
Fiyat: 80 TL

Bu Ne Gürültü Patırtı!
Havai Fişekler Hakkında
Bir Öykü
Yazan: Gökçe Gökçeer
Resimleyen: Yusuf Tansu Özel

Gökkuşağı Sokağı sakinleri için sıradan bir 
gün... Ama o da ne? Bir anda patlamaya 
başlayan havai fişekler her şeyi değiştiriyor. 
Hem çocuklar hem de korkuyla kaçışan sokak 
hayvanları için!

Bu Ne Gürültü Patırtı!, yıllardır tüm dünyada 
pek çok kişinin keyifle izlediği, ancak 
epey gürültülü olmasının yanında doğaya, 
hayvanlara ve elbette insanlara çok büyük 
zararları olan havai fişek gösterilerinin 
gerçek yüzünü, samimi bir anlatım ve pastel 
tonlardaki müthiş çizimlerle ilk kez bir çocuk 
kitabında gözler önüne seriyor. 

Gökçe Gökçeer’in kaleminden, değişime açık 
olan ve dünyayı daha güzel bir yer yapmanın 
mümkün olduğuna inanan herkes için umut 
dolu bir öykü...

Bu Ne Gürültü Patırtı!, tüm dünyada pek 
çok kişinin keyifle izlediği, ancak doğaya, 
hayvanlara ve elbette insanlara çok büyük 
zararları olan havai fişek gösterilerinin gerçek 
yüzünü gözler önüne seriyor. Gökkuşağı 
Sokağı’nda yaşayan beş arkadaşın havai 
fişeklerle yaşadığı deneyime yer veren 
ve buna paralel kurguda ilerleyerek aynı 
deneyimi bir de hayvanların gözünden anlatan 
öykü, çocukların hayvanlarla empati kurmasını 
sağlayarak herkesi havai fişeklerin zararları 
üzerine düşünmeye çağırıyor. Etkinlikte, 
kitabın arkasında yer alan sorulara cevaplar 
aranıyor ve çocukların deneyimleri, konu 
hakkındaki düşünceleri üzerine sohbet ediliyor. 
 
Etkinlik akışı: 
- Kitaptan bir bölüm okuma ve kitap 
  hakkında kısa sohbet
- Havai fişeklerin doğaya, hayvanlara ve 
  insanlara zararları hakkında soru-cevap.
- Havai fişeklerle ilgili deneyimlerin paylaşımı
- Kitaptaki soruların cevaplanması ve 
  alternatif kutlama yöntemleri üzerine 
  öneriler

BU NE GÜRÜLTÜ PATIRTI
İLE HAVAİ FİŞEKLER
HAKKINDA SOHBET

Gökçe Gökçeer
1975 doğumlu. Hacettepe Üniversitesi’nde felsefe eğitimi aldı. 
Yayıncılık hayatı boyunca birçok yayınevi ve dergide redaktör ve 
editör olarak çalıştı. Çocuk kitapları hakkında tanıtım ve eleştiri 
yazıları yazıyor. Çocuk kitabı yazarı, MEAV Yayıncılık’ın editörü.

Etkinlik süresi: 40 dakika 
Yaş grubu: 7 yaş ve üzeri
Tema: Doğa, çevre, hayvan hakları, duygular 



Yaş aralığı: 8 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 116 - Sert kapak

Boyut: 16x20 cm
Baskı yılı: 2022

ISBN: 9786057112552
Fiyat: 170 TL

Yavru Hayvanlar Hakkında
Olağanüstü Gerçekler
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Tacksida

8.  Yunuslar 

10. Yarasalar 

12.  Yava  Lorsler 

14.  Bangga  Kardnal  Balklar

16.  Sncaplar

18. Su  Samurlar

20. Alp  Semenderler

22.  Kum  Kaplan  Köpekbalklar

24.  Nandu Kular

26.  Develer

28.  Uzun  Burunlu  Maymunlar

30.  Tazmanya  Canavarlar

32.  Karaca  Bubuk  Kular

34.  Nl  Tmsahlar

36.  Sar  Gagal  Boynuzgagalar

38.  Su  Aygrlar

40.  Ke  Yengeçler

42.  Yaban  Domuzlar

44.  Bal  Arlar

46.  mparator  Penguenler

48.  Fller

50.  Güne  Balklar

52.  Guguk  Kular

54.  Denzatlar

56.  Koalalar

58.  Dkenl  Vatozlar

60.  Maleo Kular

62.  Komodo  Ejderler

64.  Ugur  Böcekler

66.  Tavanlar

68.  Çtalar

70.  Pangolnler

72.  Koyunlar

74.  Avrupa  Ylan  Balklar

76.  Mrketler

78.  Kurt  Örümcekler

80.  Denzanalar

82.  Bagrtlak  Kular

84.  Orkalar

86.  Ak  Yanakl  Kazlar

88.  Boz  Aylar

90.  Boz  Foklar

92.  Çplak  Kör  Fareler

94.  Syah  Kugular

96.  Tenrekler

98.  Flamngolar

100.  Sekz  Kollu  Dev  Ahtapotlar

102.  Kunduzlar

104.  Zehrl  Ok  Kurbagalar

106.  Sopa  Böcekler

108.  Zürafalar

110.  Teekkür  Sayfas

Yazan ve Resimleyen: Maja Säfström
Çeviren: Zeynep Tamer

Bu kitapta bazı olağanüstü hayvanlarla 
onların yavruları hakkında olağanüstü 
gerçekleri bulacaksınız. Hayvanlar âleminin 
ne kadar heyecan verici olduğunu bir kez 
daha anımsamak için bir fırsat sunan, Zeynep 
Tamer’in İsveççe aslından çevirdiği Yavru 
Hayvanlar Hakkında Olağanüstü Gerçekler, 
her kitaplıkta bulunması gereken, bilgi ve 
eğlence vadeden bir kaynak.
-
“Eser sahibi öncelikle çocuklara, hayvanlar 
hakkında ilginç, çarpıcı bilgiler vermeyi amaçlıyor. 
Sade, anlaşılır bir dil, daha fazlasını merak ettiren 
kısa açıklamalar hedef yaş grubunun dikkat 
süresiyle uyumlu. 
... Tabii denizanalarının kendilerini klonladıklarını; 
Avrupa yılan balıklarının üremek için kat 
ettikleri uzun yolculuktan önce sindirim 
sistemlerini yeniledikleri ve bir daha asla aynı 
şeyi yiyemediklerini; yunusların tıpkı insanlar 
gibi yavrularına farklı isimler verdiklerini henüz 
bilmeyen yetişkinler de bu eserden (sonrasında 
derinleştirmek isteyecekleri) birçok bilgi 
edinebilir.”

Suzan Geridönmez-İyi Kitap
Eylül 2022

mparator  penguenler
yavrular n   kutup  k   ya an rken  dogurur. 

B nlerces   toplan p  yavrular n  bak m n 

b rl kte  payla r.  

Yet k n  penguenler n  ayaklar nda, yavrular n  

ç ne  g r p  kend ler n   soguktan  koruyab lecekler   

b r  cep  bulunur. 



Hayal Atölyesi kısa hikâyelerle çocukların 
düşünce dünyasını besleyerek, yaratıcılıklarını 
ortaya çıkarmayı destekliyor. Kitabın içersinden 
bazı hikâyelerin okunması ve etkinlik kısmından 
soruların sorulmasıyla çocukların tasarım, icat 
veya resim yapmaları isteniyor.

Etkinlik akışı: 
- Kitap, uzay, icatlar ve hayaller hakkında 
  sohbet, kitabın içinden belli bölümlerin      
  okunması
- Kitaptan seçilen iki hikâye üzerine icadın 
  tasarımının çizilmesi ve bu icadın ne işe 
  yaradığına dair anlatımların gerçekleşmesi.                  

HAYAL ATÖLYESİ
İLE İCATLAR ETKİNLİĞİ

Etkinlik süresi: 40 dakika 
Yaş grubu: 8 yaş ve üzeri
Tema: Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, 
problem çözme becerileri, hayal dünyası

Elçin Kuzucu
1980’de Ankara’da doğdu. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi İngilizce 
Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Selçuk Üniversitesi 
Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını 
tamamladı. Çocuk resimleri analizi, düşünme becerileri, akademik 
motivasyon, iletişim becerileri üzerine ulusal ve uluslararası çalışmalar 
yapıyor. Farklı alanlarda çocuklar ve genç okurlar için kitaplar yazmayı, 
onların düşünce dünyalarına katkıda bulunmayı çok seviyor.

Soruların mı var? O zaman cevapları bulmak 
için hemen harekete geçebilirsin! Tek yapman 
gereken hayallerini takip etmek. Soru sormak 
ve hayal kurmak, büyük buluşların ilk önemli 
adımlarıdır. Hadi, hep birlikte Hayal Atölyesi’ni 
şenlendirmeye başlayalım!

Hayal Atölyesi, sıradan bir etkinlik kitabı değil. 
Bu çalışma, eleştirel düşünme ve problem çözme 
becerilerini edebiyatla bütünleştirerek çocukların 
hayal dünyalarına dokunuyor. Çünkü düşünce 
dünyası, dil gelişiminin en etkili aracı edebiyatla 
gelişir!

Hayal Atölyesi
Yazan: Elçin Kuzucu
Resimleyen: Eda Erdoğmuş
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8 yaşındaki Bilge’ye dedesinden bir zaman 
makinesi yadigâr kalır. O artık, dilediği yere 
ve zamana gidebilen bir zaman gezginidir. 
Acaba hayalleri sayesinde gerçekleri 
değiştirebilecek midir? Bu etkinlikte yazar, 
katılımcılarla zaman kavramını ve zamanda 
yolculuğu irdeleyecek. Çocuklar ‘’Bir zaman 
makinesine sahip olsaydın bunu ne yapmak 
için kullanırdın?” sorusunun peşinden gidip, 
geçmiş veya gelecekte neyi değiştirmek 
isteyeceklerini sorgulayacaklar. Bu düşünsel 
yolculuğun ardından, kitaptaki steampunk 
çizimlerin üzerinden geçip birlikte kendi 
zaman makinelerini tasarlayacaklar.
 
Etkinlik akışı: 
- Kitap hakkında kısa sohbet
- Zaman kavramı ve zamanda yolculuk 
  hakkında soru-cevap
- Steampunk hakkında bilgilendirme ve 
  çizim çalışması

BİLGE VE ZAMAN MAKİNESİ
İLE STEAMPUNK ÇİZİM
ETKİNLİĞİ

Etkinlik süresi: 40 dakika 
Yaş grubu: 8 yaş ve üzeri
Tema: Yaratıcı düşünme, hayal dünyası, 
özgüven, yaşadığın yeri tanıma, duygular

Tuba Şamlı Atilla
Kendini bildi bileli çiziyor. İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 
Resim Bölümü ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Grafik Tasarım Bölümü mezunu. Uzun yıllar uluslararası reklam 
ajanslarında sanat yönetmenliği ve yaratıcı yönetmenlik yaptı. 
Oğlunun doğumuyla freelance tasarımcı, illüstratör olarak çalışma 
hayatına yön verdi. Birçok çocuk kitabı yazdı, resimledi, tasarladı. 
Aletli dalış ve pilates yapıyor. Eşi, iki oğlu, iki kedisi ve bitkileriyle 
birlikte İstanbul’da yaşıyor.

Sekiz yaşındaki Bilge hayal kurmayı çok seven, 
meraklı ve kendini farklı hisseden bir çocuktur. 
Doğum gününde bir dilek tutar ve kaybettiği 
dedesini yeniden görmeyi diler. Ancak dedesi 
ona yıllar önce bir sürpriz hazırlamıştır ve 
sekizinci doğum gününde babasının verdiği bu 
sürprizle Bilge’nin hayatı değişir. Bilge, zaman 
makinesinde dilediği yere ve zamana gidebilen 
bir zaman gezginidir.

Bir çocuğun gözünden hayata, çocukluğa, 
hayallere ve zaman içinde olan bitene, zamanlar 
üstü bir bakış… Duru, esprili ve duygu dolu 
metni, ‘steampunk’ detaylarla süslü büyüleyici 
suluboya çizimleriyle çocuk edebiyatına 
bambaşka bir tat katacak Bilge ve Zaman 
Makinesi serisinin ilk kitabı Yadigâr, Tuba Şamlı 
Atilla’nın özenli çalışmasıyla genç okurlarını 
selamlıyor.

Bilge ve Zaman Makinesi
1. Kitap-Yadigâr
Yazan ve Resimleyen: Tuba Şamlı Atilla
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Sekiz yaşındaki zaman gezgini Bilge, serinin 
ilk kitabı Yadigâr’da başlayan sürükleyici 
macerasına, ikinci kitap Yâren’de devam 
ediyor. Kahramanımız bu kez, zaman makinesi 
sayesinde büyük bir maceraya atılıyor ve 
günümüzden 1950’li yıllara uzanarak hayallerini 
gerçekleştirememiş birinin en büyük hayaline 
dokunuyor. Acaba dokunduğu bu hayal, 
gerçekleri değiştirmeye yarayacak mı?

Bilge ve Zaman Makinesi
2. Kitap-Yâren
Yazan ve Resimleyen: Tuba Şamlı Atilla



Yaş aralığı: 8 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 96 - Karton kapak

Boyut: 15x21 cm
1. Baskı: 2021

ISBN: 9786057112507
Fiyat: 80 TL  

Cleo üzgün. Sürekli acele etmesi gerekiyor. 
Servise giderken. Okulda. Kendini sık sık 
yapayalnız hissediyor. Bu yüzden bambaşka 
bir yer arıyor kendine. Gideceği yerde deniz 
canavarlarını yeniyor ve orada bulutların tadı 
kremaya benziyor.

Yanında sadece kedisinin gelmesine izin 
veriyor. Fakat bir çocuk, bu yasağı deliyor...

Aslında düşündüğü kadar yalnız olmayan bir 
kız çocuğu hakkında, etkileyici bir hikâyenin 
anlatıldığı bu resimli kitap, çarpıcı ve muazzam 
çizimlerle bezeli. Yalnız Değilsin Cleo, hayal 
gücünün sınırlarını zorlayan, büyülü bir yolculuk...

-

“Kimlik, arkadaşlık ve bağlar üzerine fantastik 
bir hikâye anlatan Bana Pisi Pisi Diyebilirsiniz, 
sorumluluklar üstlenip zorlukları aşmaya çalışırken 
kimi heyecanların da kapıyı her an çalabileceğini 
müjdeliyor.”

Itır Yıldız-İyi Kitap 
Mart 2022

Bana Pisi Pisi Diyebilirsiniz
Yazan: Merve Doğruer
Resimleyen: Volkan Akmeşe
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Bir Birim Olarak 
Çakıl Taşı
Yazan: Elif Toz
Resimleyen: Yusuf Tansu Özel

“Çakıl taşı kadar önemli ne olabilir ki şu 
hayatta! Ay’a ya da Mars’a giden araçlar, 
çakıl taşlarını toplayıp geri dönüyor.
Ama Dünya’da herkes onların üzerine 
basıp geçiyor. Neden hiç önem verilmiyor 
çakıl taşlarına, bunu anlamam gerçekten 
imkânsız.”

Yetişkinlerin önemsemediği bazı sorular, 
başta Murat olmak üzere birçok çocuğun 
zihninde çınlıyor! Sınırsız hayal gücü, dipsiz 
soru kuyuları, katıksız mizah, güçlü gözlem 
yeteneği... Hepsi Bir Birim Olarak Çakıl 
Taşı’nda etkisini gösteriyor.

Okula, derslere, Yoğurtçu Parkı’na ve elbette 
çakıl taşlarına farklı bir bakış açısı.

Yetişkinlerin önemsemediği bazı sorular, başta Murat olmak 
üzere birçok çocuğun zihninde çınlıyor! Sınırsız hayal gücü, 

dipsiz soru kuyuları, katıksız mizah, güçlü gözlem yeteneği... 
Hepsi Bir Birim Olarak Çakıl Taşı’nda etkisini gösteriyor.

Okula, derslere, Yoğurtçu Parkı’na ve elbette 
çakıl taşlarına farklı bir bakış açısı.

Yazan: Elif  Toz
Resimleyen: Yusuf  Tansu Özel

Bir Birim Olarak

Çakıl Taşı
“Çakıl taşı kadar önemli ne olabilir ki şu hayatta! Ay’a 

ya da Mars’a giden araçlar, çakıl taşlarını toplayıp geri dönüyor. 
Ama Dünya’da herkes onların üzerine basıp geçiyor. Neden hiç 

önem verilmiyor çakıl taşlarına, bunu anlamam gerçekten imkânsız.”

Bir Birim
 O

larak Ç
akıl Taşı

Elif  Toz
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Kurtların Dönüşü
Bir Ekosistemi Onaran
Yırtıcının Gerçek Hikâyesi
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ISBN: 9786057112514
Fiyat: 170 TL

Yazan: Jude Isabella
Resimleyen: Kim Smith
Çeviren: Sima Özkan

YELLOWSTONE MİLLİ PARKI ÇOK SESSİZDİ.
Kuşlar ötmez oldu.
Bitki örtüsü seyrekleşti.
Ağaçlar büyüyüp gelişemedi; hepsi âdeta 
gökyüzüne küstü.
Doğa, hastalanmış gibiydi.
Ama her şey adım adım değişiyordu…
Yetmiş yıllık yokluğun ardından, gri kurtlar 
Yellowstone Milli Parkı’nın ekosistemine geri 
getirildi. Ait oldukları yere dönmeleriyle 
birlikte, parkın doğasında muazzam bir değişim 
gerçekleşti.
Bu kitabın sayfalarını çevirdikçe, art arda, 
zincirleme gelişen şaşırtıcı olaylarla –milli 
parkın genel görünümü ve orada yaşayan tüm 
hayvanlarla birlikte– ekosistemin dönüşümüne 
tanık olacaksınız. 
Kurtların Dönüşü, doğal dünyamızın eşsiz 
karmaşıklığını ve bir ekosistemin içindeki 
bağlantıların gücünü gözler önüne seren, 
olağanüstü bir örnek.



Balinalar, insanlık tarihi boyunca kutsal 
kitaplardan romanlara kadar pek çok farklı 
kaynakta karşımıza çıktı. Fakat balinaları 
gerçekten tanıyor muyuz? Ne yerler, nerede 
yaşarlar, kaç tür balina vardır, biliyor muyuz? 
Sayısız efsaneye ilham veren ve dünya edebiyat 
tarihinin en önemli figürlerinden biri olan bu 
gizemli hayvan hakkındaki her şeyi bu kitapta 
bulacaksınız. Tamamı tek renkli, kara kalem 
çizimlerden oluşan Bir Balina Kitabı, bilimsel 
bir yaklaşımla okura “alternatif” bakış açısı 
sunuyor. Yediden yetmişe herkesin ilgisini 
okyanusların bu dev canlısına çekmeye 
çalışan kitap, balinalar hakkındaki söylenceleri 
ortadan kaldırarak onların yaşam biçimine ve 
davranışlarına odaklanıyor. Tıpkı gerçek doğa 
bilimcilerinin yaptığı gibi, işin özüne inerek 
gerçekleri aktarıyor.
-

“Balinanın farklı türlerine ilişkin ansiklopedik 
bilgilerin, yaratıcı anlatım ve çizimlerle 
harmanlandığı; her yaştan okurun, aklında 
birtakım mukayeseleri rahatlıkla 
somutlaştırabildiği bir kitap elinizdeki.”

Itır Yıldız-İyi Kitap
Eylül 2019

Bir Balina Kitabı
Yazan ve Resimleyen: Andrea Antinori
Çeviren: Öykü Yağcı
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Doğal Yaşam, hayvan ve bitkilerin soylarını 
sürdürebilmek için geliştirdikleri sayısız 
uyum becerisiyle ilgili bilgiler ve muhteşem 
resimlerle dolu tablolardan oluşuyor. 
Dahası, okura kendi öğrenme macerasını 
oluşturmada yol gösteriyor.
Canlıların görünüş ve davranışlarını 
incelerken, kitabın başından sonuna kadar 
ilgili konulara ait şemalarla ilişkilendiren 
okları takip ederek, doğanın nasıl birbiriyle 
bağlantılı olduğunu keşfedin.

Doğada varlığını sürdürmeye uyum sağlamış 
hayvan ve bitkileri farklı şekillerde ele alan 
67 bilgi tablosundan oluşan bu koleksiyonla 
KENDİ ÖĞRENME MACERANIZI SEÇİN.
-

“Çocukların keşfetme heyecanı hesaba katılarak 
zekice kurgulanmış eser, doğal yaşamla ilgili 
zengin içeriğinin yanı sıra resimleriyle de göz 
dolduruyor.”

Suzan Geridönmez-İyi Kitap
Nisan 2019

Doğal Yaşam
Yazan: Amanda Wood - Mike Jolley
Resimleyen: Owen Davey
Çeviren: Dr. Filiz Demirayak
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Kolay Mutlu Mutfak
Bitki Temelli Yaşam İçin
Resimli Rehber
Yazan ve Resimleyen: Miki Mottes
Çeviren: Dr. Suat Erus

Bu kitap, size ve ailenize bitki temelli yaşam 
tarzından keyif almanız için gerekli tüm 
bilgileri vermek amacıyla eğlenceli ve ilgi 
çekici çizimlerle hazırlanmıştır. Kavrulmuş 
bir badem olan Pedro Almondovar’ı takip 
edin. Kendisi; sağlıklı, besleyici, şefkatli ve 
sürdürülmesi kolay bir yaşam için gereken 
basit adımlarda size eşlik edecek.

Pedro ile olan yolculuğunuzda güvenilir 
kaynaklara ve araştırmalara dayanan 
gerçekleri keşfedeceksiniz. Bu rehberde yer 
alan beslenmeyle ilgili tüm bilgiler, uzmanları 
tarafından kontrol edildi ve onaylandı.

Kolay Mutlu Mutfak herkes için ve onunla 
ne yapacağınız size kalmış.                     

İçine dalın ve keyfine bakın!

Yaş aralığı: 12 yaş ve üzeri
Sayfa sayısı: 128 - Sert kapak
Boyut: 21x24 cm
Baskı yılı: 2020, 2. Baskı: 2021
ISBN: 9786056965593
Fiyat: 315 TL





Küçük bir kızın plajdaki bir gününü anlatan bu 
sessiz kitap, dünyaca ünlü sanatçı Suzy Lee’nin 
çarpıcı çizimleriyle süslü. Lee’nin sadece iki 
renkten oluşan sulu boya resimleri, sizi eğlence 
ve kahkaha dolu bir deneyime davet ediyor.

2008’de New York Times tarafından En İyi 
Resimlenmiş Çocuk Kitabı seçilen Dalga, 
daha önce altı ülkede yayımlandı.

-

“Bu kitap için ‘sessiz kitapların şahı’ desek diğer 
sessiz kitaplara haksızlık etmiş olmayız herhalde. 
Çünkü Suzy Lee bize gerçek dünyayla kurgu 
dünyasının arasında gidip gelen ruhların 
öyküsünü, kurgu dünyasının temel taşı olan 
kelimeleri kullanmadan anlatmayı başarıyor.”

Tülin Kozikoğlu-İyi Kitap
Nisan 2017

Dalga
Kurgulayan ve Resimleyen: Suzy Lee
Çeviren: Dila Altındiş Balcı
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Ödüller
2008 - En İyi Resimlenmiş Çocuk Kitabı, 
The New York Times

2008 - En İyi Çocuk Kitabı, Kirkus Review

2008 - En İyi Çocuk Kitabı, School Library Jurnal

2008 - En İyi Çocuk Kitabı, Publishers Weekly 



Karanlık bir tavan arası.

Bir ampul.

Hayalperest, küçük bir kız.

Bu basit öğeleri kullanarak, uluslararası beğeni 
toplayan Suzy Lee, yaratıcı oyunların verdiği keyfi 
kusursuzca yansıtan ve hayal gücünün kudretini 
göklere çıkaran görsel bir başyapıt yaratmış.

Lee’nin yalınlığıyla baş döndüren çizimleri, 
sadece iki renkle, bir ampulden gelen klik sesiyle 
başlayan ve yine bu klik sesiyle biten bir macera 
sunuyor.

-

‘‘Neredeyse hiçbir söze ihtiyaç duymadan, 
sadece resimlemeyle anlatılan bu hikâye, küçük 
bir kız çocuğunun, gayet sıradan eşyaları büyülü 
bir dünyanın parçaları olarak gördüğü oyununu 
anlatıyor.’’

Çağla Vera Kılıçaslan-İyi Kitap
Haziran 2018

Gölge
Kurgulayan ve Resimleyen: Suzy Lee
Çeviren: Sima Özkan
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Ödüller
2010 - En İyi Resimlenmiş Çocuk Kitabı,

The New York Times

Yaş aralığı: Her yaş
Sayfa sayısı: 40 - Sert kapak

Boyut: 31x18 cm 
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ISBN: 9786056791017
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Suzy Lee’nin Türkiyeli okurlarla tanışması 
Dalga ile başladı, Gölge ile devam etti… 
Şimdi, hikâyenin en başına dönüyor ve bu 
eşsiz Sınır Üçlemesi (The Border Trilogy)’nin
ilk kitabı olan Ayna’yla sizleri buluşturmaktan 
mutluluk duyuyoruz.

-

“Sessiz çocuk kitaplarında yetişkin ile çocuk 
arasındaki geleneksel roler altüst olur. Yazılı 
sembölleri bilen yetişkin artık metnin ilk 
okuru değildir. Şimdi çocuk da resimlerin aktif 
okurudur. 
... Sessiz kitaplar görsel olanın sınırlarını 
sonuna dek zorlayarak zaman ve mekânlar 
arası anlatılar sunar bize. İncelikli, okuru ister 
istemez içine çekiveren ve hayal gücünü 
sonuna dek işe koşan bir sessiz kitap olan 
Ayna’nın yaratıcısı Suzy Lee de sözcükler 
olmadığında okurların görsel kodlar üzerinde 
daha çok durduğunu ve kitaplarını yaş aralığı 
gözetmeden kurguladığını söylüyor.”

Burcu Yılmaz-Cumhuriyet Kitap
Eylül 2020 

Ayna
Kurgulayan ve Resimleyen: Suzy Lee
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Suzy Lee Sınır Üçlemesi
Yazan: Suzy Lee
Çeviren: Betül Tınkılıç

Yayıncılıkta, kitabın rahat okunmasına 
engel olmamak için, resimli kitap 
sanatçısının çift açılan sayfaların ortasına 
çizim yapmaması gerektiğine dair, açıkça 
söylenmeyen bir kural vardır. Bu kurala 
uyulmazsa ne olur? 

Bu kitapta, Suzy Lee’nin Sınır Üçlemesi 
adını verdiği Ayna, Dalga ve Gölge’nin 
yapım aşamalarını ayrıntılı bir şekilde 
bulacaksınız. Lee’nin, eserlerini yaratma 
sürecinde geliştirdiği fikirlerden kişisel 
notlarına, resimli kitap dünyasının 
inceliklerinden sanatçının girdiği 
çıkmazlara uzandığı bu çalışma, Sınır 
Üçlemesi kitaplarının hem tek tek ve 
birbirinden bağımsız hem de büyük 
resmi oluşturan parçalar olduğunu 
görmeyi mümkün kılıyor.

Yaş aralığı: Yetişkin Okurlar İçin
Sayfa sayısı: 176 - Sert kapak

Boyut: 16x23.5 cm 
Baskı yılı: 2022

ISBN: 9786057112545
Fiyat: 210 TL
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2008’de New York Times tarafından En İyi 
Resimlenmiş Çocuk Kitabı seçilen Dalga, 
baş döndüren yalın çizimlerin sadece iki 
renkle, bir ampulden gelen klik sesiyle 
başlayan ve yine bu klik sesiyle biten bir 
macera sunduğu Gölge ve serinin üçüncü 
kitabı Ayna kitabı bu setle daha avantajlı!

Suzy Lee’nin Sınır Üçlemesi

Ashley Spires’ın yazıp resimlediği eğlenceli, 
cesur ve macerasever kedi Binky’nin 
şimdilik üç kitaptan oluşan serüvenlerini 
keyifle okuyacaksınız. Serinin iki kitabı daha 
olduğunu da hatırlatalım. Onlar da yakında 
sizlerle olacak!

Binky Kitap Seti
Zekice kurgulanmış sessiz kitabımız Ver Elini, 
Jesse Klausmeier’in, iç içe geçmiş kitap 
kurgusuyla yarattığı Aç Bu Küçük Kitabı 
ve şeffaf sayfalarıyla heyecanlı bir okuma 
deneyimi yaşatan Olamaz!, bu sette bir 
arada!
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Patrick George’un birbirinden eğlenceli 
ve öğretici transparan kitapları sayesinde 
çocuklar sadece şeffaf sayfaları çevirerek 
hayvan kurtarıcısı bir kahramana dönüşebilir, 
renkleri karıştırabilir ya da genç yaşta 
astronot olabilirler.

Patrick George Kitap Seti

En Minik Okurlar Seti



Dr. Jane Goodall’ın iki önemli eserine bir 
arada sahip olabilirsiniz. Londra’daki bir 
çocuk hastanesi tarafından sahiplenilen, 
sevgisiyle oradaki hastaların iyileşmesine 
yardımcı olan bir köpeğin neler 
başardığını anlattığı Doktor White ile 
iki özel hayvan arasında kurulan sıra dışı 
bağı anlatan Rickie ve Henri, bu sette 
bir arada.

Jane Goodall Kitap Seti
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Hana ve Suki… Onlar hayallerinin peşinden 
giden ve isteklerini gerçekleştirmek için 
cesaret gösteren iki küçük kız. Çocuklarınızı 
mutlaka onlarla tanıştırın. 

Cesur Kızlar Kitap Seti
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Çocuklara, bu dünyanın sadece insanlara 
ait olmadığını sıcacık bir dille anlatan 
Senin Gibi ile şeffaf sayfaları çeviren okura 
hayvanları kurtarma şansı veren Hayvan 
Kurtarma kitapları bu setle bir arada!

Hayvan Haklarına 
Giriş Seti

Annesinin onu her zaman sevip 
sevmeyeceğine dair büyük endişeler 
yaşayan ve sürekli sorular soran küçük 
ayı Martin’in maceraları bu üç kitapta bir 
arada. Üstelik %40 indirimli!

Küçük Martin Seti
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Okumayı yeni öğrenen çocuklar için çok 
özel bir set hazırladık! Havai fişeklerin 
zararları hakkında düşünmeye çağıran 
Bu Ne Gürültü Patırtı!, maceracı bir 
kedinin eğlenceli anlarını resmeden 
Binky Uzay Kedisi, itfaiyecilik ve 
yangınla ilgili temel bilgiler içeren 
Deniz’in İtfaiye Kitabı, İstanbul’u keşfe 
çağıran Batu ile Tarçın İstanbul’da ve 
Einstein’ın hayatına yakından bakma 
şansı veren Işık Demetinde: Bir Albert 
Einstein Hikâyesi, bu setle %40 indirimli!

The New York Times’ın en çok satan 
ödüllü yazarlarından Mac Barnett’in 
yazdığı, ödüllü çizer Jon Klassen’in 
resimlediği Sihirli İplik ile yine Barnett’in 
kaleme aldığı Leo: Bir Hayalet Hikâyesi 
bir arada!

Mac Barnett Kitap Seti

İlk Okuma Seti
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Soğuk kış günlerinde, sıcacık öyküleriyle 
içinizi ısıtacak en güzel resimli kitapları 
sizin için derledik. Metinleri kadar 
çizimleriyle de öne çıkan bu şahane 
kitapları alın ve battaniyenize sarınıp 
okumaya başlayın.

Kış Kitapları Seti



Biografie van een Vlieg

Ödüllü yazar Jaap Robben’in imzasını 
taşıyan, dostluk ve yaşam hakkında 
yazılmış en çarpıcı, dokunaklı ve aynı 
zamanda mizahın doruğa yükseldiği 
metinlerden biri! 

Erhan Gürer’in Hollandaca aslından 
çevirisiyle, çok yakında…

Yazan: Jaap Robben
Resimleyen: Paul Faassen
Çeviren: Erhan Gürer
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The Book of Hope 
A Survival Guide for an 
Endangered Planet

Yaşayan en büyük doğa bilimci ve 
aktivistlerden biri olan Dr. Jane Goodall 
ile Douglas Abrams’ın birlikte ortaya 
çıkardıkları nehir söyleşi tadındaki bu 
kitap, bize gezegenimiz için hâlâ umut 
olduğunu hatırlatıyor. 

Şiirsel Taş çevirisiyle, çok yakında…

Yazan: Jane Goodall - Douglas Abrams
Çeviren: Şiirsel Taş

YAKINDA TÜRKÇE OKUYACAKSINIZ
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YAKINDA TÜRKÇE OKUYACAKSINIZ

Paisajes Perdidos 
de la Tierra
(Lost Landscapes of the Earth)

PAISAJES 
PERDIDOS

DE LA TIERRA

Aina  
Bestard

Dünya 300 milyon yıl önce neye 
benziyordu? 

Zekice tasarlanan bu kitap, okura 
aydınger sayfaları çevirerek ve kulakçıkları 
kaldırarak, tarih öncesinde yaşayan 
hayvanları fosilleriyle karşılaştırma olanağı 
sunuyor. Adeta tarihin katmanlarına bakar 
gibi incelenecek, büyüleyici bir kitap.

Yazan ve Resimleyen: Aina Bestard

Het Lied van de Spreeuw

Yazar ve illüstratör Octavie Wolters’ın 
muhteşem resimleme tekniği ve 
etkileyici metninin buluştuğu kitap, 
durup etrafımıza biraz bakmamız için 
ilham veriyor: Doğru bakmayı bildiğin 
sürece, her zaman, en küçük şeyde bile 
keşfedilecek bir güzellik vardır. 

Yazan ve Resimleyen: Octavie Wolters
Çeviren: Erhan Gürer

About The Starling’s Song:
‘Every now and then you come across a real gem, this is one 
of them. I hope all children will learn to sing the starling’s 
song.’ – Nicole Kleinen, bookseller

‘It’s amazing how Octavie manages, with her delicate story 
about life, to touch me with this linocut technique that’s so 
robust! Each spread is work of art…’ – Acclaimed illustrator 
Mark Janssen

u A true work of art

u Appealing to both children and adults  

 alike 

u Inspires a love for nature

u Amazing linocuts and a sensitive,  

 important story

Where can you find more comfort than in nature 
itself? And where will you find more answers to the 
big questions you might have? The starling in this 
picture book wants to sing an ode to all the wonderful 
things he sees as he flies over fields and forests. To 
make sure he won’t forget anything, he asks all the 
birds he knows for advice: what should I definitely not 
forget to include in my song?

The beautiful linocuts and touching text by author 
and artist Octavie Wolters inspire us to pause for 
a moment and look at the world around us. There is 
beauty to discover in the smallest of things, if only 
you look properly…Picture book | 23.5 x 33 cm | 40 pages | September 2021

Octavie Wolters
The Starling’s Song

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.ploegsma.nl sophie.mulder@wpgmedia.nl

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
ploegsma books fall 2021age
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Aç Bu Küçük Kitabı
Ayna
Bana Pisi Pisi Diyebilirsiniz
Bay Benjamin’in Gizemli Bavulu
Ben... Jane
Beni Yine de Sever Misin?
Bilge ve Zaman Makinesi-Yadigâr
Bilge ve Zaman Makinesi-Yâren
Binky Uzay Kedisi
Binky Yardıma Koşuyor
Binky Baskı Altında
Bir Balina Kitabı
Bir Birim Olarak Çakıl Taşı
Biri Merhaba Mı Dedi?
Bu Ne Gürültü Patırtı! Havai Fişekler 

Hakkında Bir Öykü

Bücür Bora
Büyüyünce
Çiçekli Şiirler
Çılgın Bal Porsuğu
Çılgın Bal Porsuğu ve Parla
Çok Büyüksün, Çok Küçüksün
Dalga
Doğal Yaşam
Doktor White
Gölge
Hana Hashimoto, Altıncı Keman
Hangisi Pırtlar? Çocuklar için Gaz Çıkaran 

Hayvanlar Rehberi

Hayal Atölyesi
Hayali Bahçem
Hayvan Kurtarma
Hoi Hoi
Işık Demetinde: Bir Albert Einstein Hikâyesi

İçimizde Neler Oluyor?
İşte O!
Kısa Çoraplı Zürafa
Kitapların En Güzeli
Kocaayak Larf
Koksi ve Böcek Arkadaşları

Kolay Mutlu Mutfak Bitki Temelli Yaşam 

İçin Resimli Rehber

Kurtların Dönüşü Bir Ekosistemi Onaran

Yırtıcının Gerçek Hikâyesi

Kuşa Dönüştüğüm Gün
Küçük Tilki
Laika: Astronot Köpek
Leo: Bir Hayalet Hikâyesi

Manto
Merhaba Doğa
O Güzel Bostanımız 
Olamaz!
Ormanda Çay Partisi
Rickie ve Henri 
Senin Gibi
Sevgili Dünya
Sihirli İplik
Sırırtık Mahallesi
Sözlerin Kalp Kırmasın
Suki’nin Kimonosu
Suzy Lee Sınır Üçlemesi
Tembel Teneke
Uyu Kuzum
Üç
Ver Elini
Vrakipom
Yalnız Değilsin Cleo
Yaprak Kitabım
Yavru Hayvanlar Hakkında 
Olağanüstü Gerçekler
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Güncel kataloğumuza ulaşmak ve 
çalışmalarımızı yakından takip etmek 

için @meavyayincilik

www.meav.com.tr
info@meav.com.tr

Etkinliklerimiz hakkında bilgi almak için 
Hilal Akkartal’a hilal@meav.com.tr’den ulaşabilirsiniz.


