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Çocukluğu ve gençliği baştacı eden
zengin bir kitaplık!
Günışığı Kitaplığı Yayın Kataloğu
yazarlarımızı ve tüm kitaplarını, yaş
gruplarına göre bir arada tanıtıyor.
Her kitaba ilişkin ayrıntılı bilgilerin yanı
sıra önerildiği sınıflar, resmi ders
programıyla ilişkilendirilmiş ana ve yan
temaları, etkinlik dosyası, e-kitap ve
sesli kitap bilgileri veriliyor. Yeni
kitapların yayımlanacağı dönem
belirtiliyor. Fiyat Listesi’nde bütün
kitaplar hem yaş gruplarına göre
ayrılarak kitap ya da dizi adına
göre alfabetik sıralanıyor, hem de
önerilen sınıf düzeyleri görülüyor.

Çağdaş çocuk ve gençlik edebiyatındaki saygın yayıncılık emeğiyle okuma kültürümüze nitelikli eserler kazandıran Günışığı
Kitaplığı, Türkiye’den ve dünyadan özenle seçtiği yeni kitaplarının yanı sıra tüm kitaplarını GÜZ 2022 Yayın Kataloğu’nda
bir arada sunuyor.
Ülkemizde milyonlarca okura ulaşan Kanadalı yazar Vladimir Tumanov, Haritada Kaybolmak ve Suda Kaybolmak romanlarının
ardından “Gizemli Haritalar” dizisinin üçüncü kitabı Ateşten Kaçmak ile okurunu yine soluksuz bir maceraya davet ediyor.
Çağdaş şiirimizin en önemli ustalarından Haydar Ergülen, Köprü Kitaplar koleksiyonunun 27. kitabı Şu Benim Mavi Babam’da
çocukluk ve gençlik anılarını eşsiz bir dille anlatıyor. Ödüllü öykücü Ahmet Büke, Babaannem, Kurbağalar ve Hayat adlı
romanında tuhaf sürprizlerle dolu bir çocukluğun öykülerini paylaşıyor. Eğitimci, yazar Hatice Demir’in ilk romanı
Akasyalı Meydanın Çocukları duygu yüklü bir hikâye.
Füsun Çetinel küçükler için yazdığı, sanatçı Merve Atılgan’ın desenleriyle canlanan Kraliçe’nin Maceraları - Neşeli 3 Öykü adlı
kitabında modern bir masal anlatıyor. Selen Aydın, usta sanatçı Sadi Güran’ın desenleriyle boyutlanan ikinci kitabı Sıkıntıdan
Patlayan Kasaba ile minik okurlarını yine gülümsetiyor.
İtalyan Andersen ödüllü yazar Luigi Ballerini, ON8’deki yeni romanı Mira Her Şeyi Bilir ile gençleri teknolojiye yenik düşmüş
bir evrene konuk ediyor. Ünlü Amerikalı yazar Rodman Philbrick’in Deli Nehir adlı çocuk romanı ile Fransız Sandra le Guen
ve Stéphane Nicolet ikilisinin resimli öyküsü Sığınak da yakında okurlarıyla buluşacak.

İngilizce kataloğumuza internet
adresimizden ulaşabilirsiniz.
Foreign Rights Catalogue
en.gunisigikitapligi.com

Katalogda ayrıca 2022 başından beri yayımlanan yeni diğer kitaplarımıza da geniş yer veriyoruz: Minikler için Susanna Isern
ve Rocio Bonilla ikilisinin resimli öyküsü Süper Güçler Kitabı; Sevgi Saygı’nın Sevgili Ucube, Melis Sena Yılmaz’ın Aşağİstanbul,
İsmet Bertan’ın Bozuk Pusula, Sabri Safiye’nin Tüylü Bir Uzaylı Macerası, Amerikalı Lynne Kelly’nin Mavi 55, Alman
Kirsten Boie’nin Kuzeyde Bir Yaz adlı çocuk romanları; Köprü Kitaplar’da Irmak Zileli’nin Arkadaşım İçin adlı gençlik
romanı ve ON8’de Neslihan Önderoğlu’nun Küçük Bir Mesele adlı öykü kitabı.

gunisigikitapligi.com

.

Zeynep Cemali
Öykü Yarışması 2023
6, 7 ve 8. sınıflar

Öğretmenler ve
kütüphaneciler için
kitaplarımızın
etkinlik dosyaları

SEVİNÇ
“ Atışmalara şen
kahkahalar eklendi.”

Son başvuru

22 MAYIS 2023
SEÇ‹C‹ KURUL

Aslı Der
Başar Başarır
Haydar Ergülen
Irmak Zileli
Dr. Müren Beykan

Eğitimciler, kütüphaneciler ve
akademisyenler için mesleki
gelişim buluşmalarımız.
seminer@gunisigikitapligi.com

Kitap dünyamızın ve
edebiyatın güncel arşivi!

2023 teması

Zeynep Cemali’nin Ballı Çörek
Kafeteryası kitabından tema cümlesi.

Eğitimde Edebiyat
Seminerleri

Kitaplarımızı okuyan öğrenciler için,
her kitaba özel tartışma noktalarını ve yaratıcı
etkinlikleri örnekleyen veritabanındaki tüm
çalışmalar, sınıf içinde de çevrimiçinde de
yapılabilir. Önerilen etkinlikleri, öğrencilerin
ve okulun koşullarına kolayca uyarlamak,
arama seçenekleri sayesinde istenen
sınıflara, etkinlik türlerine ya da
temalara hızlı erişmek mümkün.
Özellikle tartışma noktaları ve bazı
yaratıcı çalışmalar, aile içi ortak okumalar
sonrasında evde de uygulanabilir.

Seminer ve konferanslarımızın
içeriğinin yer aldığı dijital
yayınımız Keçi, özgün bir
başvuru kaynağı.
keciedebiyat.com

Eğitimciler ve ebeveynler
için buluşmalar
Eyvah Kitap!’ın yazarı Mine
Soysal’dan okuma kültürü,
edebiyat ve yayıncılık üzerine
seminer ve söyleşiler.
mss@gunisigikitapligi.com

Desen: Huban Korman

Yıllık yayıncılık konferansı
Yarışmaya katılım ücretsizdir, gönüllülük esasına dayalıdır.

Başvuru ve bilgi için
yarisma@gunisigikitapligi.com

gunisigikitapligi.com

Veritabanımızda etkinlik dosyası bulunan
kitapların katalog bölümlerinde YOU
ikonunu göreceksiniz.

Kitaplara ve edebiyata yaratıcı
ve profesyonel emek veren
tüm paydaşların yıllık
buluşması.
seminer@gunisigikitapligi.com

İLK

KİTAPL AR

3-8 yaş

Okulöncesindeki çocukların kitapla sürekli ve yaratıcı ilişki kurmasını
amaçlayan resimli kitaplar. İlkokul 1 ve 2. sınıflarda okumaya
yeni başlayan çocuklar için, metin ve desen dengesi gözetilerek
hazırlanan, okumayı sevdiren zenginleştirilmiş resimli kitaplar.

Desen: Merve Atılgan

Editör: Müren Beykan
Resimleyen: Merve Atılgan

Çocukları ve gençleri keşiflerle dolu maceralara çıkaran
Füsun Çetinel, okuma serüveninin başındaki küçükler
için yazdığı yeni kitabında, çocuksu hayallerle
bezeli, sürprizli üç öykü sunuyor.

3 -8 yaş

Güz 2022

KRALİÇE’NİN MACERALARI
Neşeli 3 Öykü

Füsun Çetinel

İlk Kitaplar

EYLÜL’22

Dünyanın en şaşırtıcı kraliçesi çocuklarla!
Füsun Çetinel, minik okurlarına çokrenkli, modern bir masal anlatıyor. Kabarık
kırmızı saçlı, çilli, ufak tefek Kraliçe, her öyküde başka bir çocukla buluşuyor.
Yaratıcılığın, iyiliğin ve güzel duyguların keşfi ve ödüllendirilmesi için uğraşan,
sıradışı Kraliçe’nin neşeli üç öyküsünden oluşan kitap, hayal gücünün ve sanatın
kapılarını aralıyor. İllüstratör Merve Atılgan’ın desenleriyle canlanan maceralar, tüm
zamanların çocuklarına, çocukluğun eşsiz hayal dünyasına güzelleme niteliğinde.
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DOĞA ve EVREN | SANAT | DUYGULAR |
SAĞLIK ve SPOR | BİREY ve TOPLUM

hayal gücü | sanat | oyuncak | sergi | aşçılık | temizlik |
iyilik | salgın | doğa sevgisi | kutlama | antika |
dilek feneri | baba-kız | festival | sevgi | yarışma
Öykü | 112 sayfa | 150 x 200 mm | 1. baskı: 2022
ISBN 978-605-7797-83-4

1, 2, 3. SINIFLAR
Füsun Çetinel
Çetinel, İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nü tamamladı. İngiltere’de dil
okullarında görev yaptı. Yazar danışmanı olan Çetinel, çocuklar ve gençlerle de atölyeler düzenliyor, Avrupa’da gençlik
kamplarındaki projelere katılıyor. Çocuklar için Ayasofya Konuştu (2015), Sırlar Yolu (2016), Çiko’nun Seçimi (2018)
ve Küçük Pis Yeşil Böcek (2019) adlı romanları; gençler için Duvarda 3 Hafta (2017) ve Olmayan Şeyler’i
(2021, öyküler); küçük okurları içinse Kraliçe’nin Maceraları’nı (2022) yazdı.

Diğer kitapları
s. 63 ve 111.

gunisigikitapligi.com

Bu Kraliçe, klasik masallardakine hiç benzemiyor. Özel koleksiyonunun sergisine
ailesiyle birlikte davet ettiği Örnekcan, vazosunu kırdığında neden sevinmişti?
Büyük salgın sonrası insanları yeniden kavuşturmak için düzenlediği yarışmada,
onca marifetli yarışmacı arasında neden Güneşsu’nun sıradan yün bebeğini
önemsemişti? Dilek fenerini gökyüzüne salarken, yalnızlık çeken babasına yeni
bir eş, kendine de yeni bir anne dileyen Vega’ya neden destek olmuştu?..

Editör: Müren Beykan
Resimleyen: Sadi Güran

Resimli öyküsü Karanlıktan Korkan Mum’la çok sevilen
Selen Aydın, bu kez okurlarını yepyeni hayallerin ve
keşiflerin heyecanına, sevincine davet ediyor.

Neşeli bir ilk kitapla okurlarıyla buluşan Selen Aydın,
yeni kitabında küçük okurlarını yine gülümsetiyor. Merak
duygusunun, keşfetmenin ve hayal etmenin, insan yaşamı
için vazgeçilmezliğini komik üslubu ve hınzır bakış açısıyla
düşündürüyor. Gündelik sorumlulukların dışında, insana
yaşama sevinci katan tutkulara ve duygulara ayna tutuyor.
Sanatçı Sadi Güran’ın usta işi desenleriyle canlanan
hayaller, sıcacık, renkli bir öykü anlatıyor.

ZAMAN ve MEKÂN | BİREY ve TOPLUM | DUYGULAR

hayal gücü | sıkılmak | keşifler | merak | kasaba yaşamı |
coğrafya | meslekler | resim | hayvanlar | hobi | deyimler |
bitkiler | sarnıç | deniz feneri
Öykü | 84 sayfa | 150 x 200 mm | 1. baskı: 2022
ISBN 978-605-7797-86-5

Deniz fenerinde yaşayan Bayan Tepedenbakan, işleri dışında
hiçbir şeyle ilgilenmeyen kasabalıları çok yadırgıyordu. Ona
göre kasaba adeta donup kalmış, insanlar çevrelerindeki
güzellikleri bile görmez olmuştu. Ama bir gün, kasabanın
sakinleri sırayla “sıkıntıdan patlamaya” başladı. Önce
emekli öğretmen Bay Sormageç, sonra şapkalı Bay Fernando,
derken masalcı Bayan Sonsuzmasal… Kasabanın doktoru
Bay Cansever de “patlayınca”, tatilini dedesi Bay Sormageç’le
geçiren hayalperest Bulut ile Bayan Tepedenbakan bir
plan yaparlar…

3 -8 yaş

Güz 2022

Hayallerimizle renklenir dünya…

KARANLIKTAN KORKAN MUM
Res.: Huban

Korman

Mum Selami, birçok eşyayla birlikte
çekmecede unutulmuştur. Bir gün elektrik
kesilince, çekmeceden çıkarılıp yakılır
ve çok mutlu olur. Ama elektrik yeniden
geldiğinde evdekiler, Mum Selami’yi bir
türlü söndüremez...
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İLETİŞİM | ZAMAN ve MEKÂN | ERDEMLER |
KİŞİSEL GELİŞİM | DUYGULAR
mum | arkadaşlık | korku | iletişim |
eşya | doktor | dayanışma | doğa sevgisi |
geri dönüşüm | doğum günü | mutluluk

Resimli öykü | 44 sayfa | 200 x 230 mm | Renkli resimli
1. hamur kâğıt | 1. baskı: 2020, 4. baskı: 2022 |
ISBN 978-605-7797-11-7

ANASINIFI, 1, 2. SINIFLAR
Selen Aydın
Aydın, İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun
oldu. Reklam ajanslarında çalıştı, kurumsal iletişim alanında metin yazarlığı yaptı. Bir mumun neşeli öyküsünü anlattığı
ilk kitabı Karanlıktan Korkan Mum (2020) ile sevilen yazarın yeni kitabı Sıkıntıdan Patlayan Kasaba (2022).

gunisigikitapligi.com

SIKINTIDAN
PATLAYAN KASABA

Selen Aydın

İlk Kitaplar

KASIM’22

3 -8 yaş

Güz 2022

2022 Hans Christian Andersen Ödülü ile 2014 ve 2021 ALMA
Ödülleri adayı olan Behiç Ak, birbirinden renkli resimli öykü
kitaplarıyla küçüklerin empati duygusunu artırıyor. Gerçeküstü
ayrıntılarla bezeli desenleriyle umut dolu öyküler anlatıyor.

İlk Kitaplar

Behiç Ak
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Ayşe ile Ahmet’in babası, köyün yaşlı
çınar ağacına benziyordu: Hem dev
gibiydi hem de uyu babam uyu!
Adamcağız yüksek tansiyon hastasıydı
da ondan elbette. Bir gün koca çınar
kuruyunca, çocuklar telaşlandı. Yoksa,
yaşlı ağacın da mı tansiyonu yükselmişti?..
DOĞA ve EVREN | ERDEMLER |
BİREY ve TOPLUM | SAĞLIK ve SPOR

doğa sevgisi | deniz | arkadaşlık | kardeşlik |
toplum yaşamı | geçmişe saygı | oyun | ağaç |
hastalık | çocukluk | değerler

BİLYELER

GÖKDELENE GİREN BULUT

İbo ve Pisi, lunaparkta koca bir küp
kazanırlar. İçinde ne olduğu ancak evde
çıkar ortaya: Renk renk sayısız cam bilye!
Pırıl pırıl bilyeler kısa sürede İbo’nun tutkusu
haline gelir. Ancak, oğlunun sürekli bilyelerle
oynaması, babasının hiç hoşuna gitmez…

Gökdelenin tepesinde yaşayan Minik Koko
ve köpeği Bonbon, aşağıdaki hayata çok
özenirler. Bir gün, pencereden içeriye
bir bulut süzülür. Şekilden şekle giren bu
yumuşacık bulut, uçak şeklini alıp iki
arkadaşı pırrr diye uçuruverir…

ÇOCUK DÜNYASI | İLETİŞİM | BİREY ve TOPLUM

ÇOCUK DÜNYASI | DOĞA ve EVREN | BİREY ve TOPLUM

28 sayfa | 230 x 200 mm | 1. baskı: 2014, 11. baskı: 2022
ISBN 978-605-9952-00-2

28 sayfa | 230 x 200 mm | 1 baskı: 2017, 6. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-11-9

oyun | lunapark | arkadaşlık | bilye | paylaşmak |
plan yapmak | mahalle yaşamı | aile | yarışma

ANASINIFI, 1, 2. SINIFLAR

oyun | arkadaşlık | hayvan sevgisi | kent yaşamı | trafik |
dayanışma | gökyüzü | özgürlük | gökdelen | hayal gücü

ANASINIFI, 1. SINIF

32 sayfa | 200 x 230 mm | 1. baskı: 2009, 18. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-11-3

ANASINIFI, 1, 2. SINIFLAR
Yayın hakkı Ç�N’e satılmıştır.

Diğer kitapları
s. 9, 10, 11,
37, 38, 39.

Editör: Müren Beykan
Grafik tasarım: Suzan Aral

Resimli öykü | Renkli resimli | Kuşe kâğıt

gunisigikitapligi.com

YÜKSEK TANSİYONLU
ÇINAR AĞACI

1.4 milyon

Editör: Müren Beykan

kopya

Güz 2022

Sanatçı Behiç Ak, yazıp resimlediği 10 kitaplık
“Gülümseten Öyküler” dizisinde yarattığı renkli dünyayla
yeni soruların, hayallerin ve düşüncelerin yolunu açıyor.

Çocuk edebiyatımıza benzersiz kitaplar
armağan eden Behiç Ak, “Gülümseten
Öyküler” dizisiyle görsel okumalar için
olduğu kadar ortak okumalar için de
özgün bir koleksiyon sunuyor.

İlk Kitaplar

GÜLÜMSETEN ÖYKÜLER dizisi

3 -8 yaş

Behiç Ak

dizi
10 kitap
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GÜNEŞİ BİLE TAMİR
EDEN ADAM

GALATA’NIN
TEMBEL MARTISI

VAPURLARI
SEVEN ÇOCUK

AKVARYUMDAKİ
TİYATRO

BUZDOLABINDAKİ
KÖPEK

Çalışkan tamirci, adada
bozulan ne kadar eşya varsa
onarır. Beyaz eşya satıcısı ve
nalbur, bu durumdan hiç
memnun değildir...

Galata Kulesi’nde onarım
başlayacağını duyan iki kardeş,
ebabil yavrularını kurtarmak
ister. Ya Martı Murteza?..

Boğaziçi’nde yaşayan Fırat,
minik Boğaz vapuru da
seferden kaldırılınca
kolları sıvar. Artık çılgın
bir projesi vardır...

Köyün her evinde akvaryum
vardı. Gölün suları birden
yükselmeye başladığında
kimse oralı olmadı. Tabii
aklıevvel Zühtü dışında...

Cem’e hediye gelen Haski cinsi
Sibirya kurdu yavru büyüdükçe,
Akdeniz’in sıcağından bunalır
ve ortadan kaybolur...

‹stanbul | geçmişe saygı | komşuluk |
kentleşme | Boğaziçi | denizcilik |
mahalle yaşamı | nesillerarası iletişim

doğa | köy yaşamı | sinema | tiyatro |
turizm | mitoloji | balıklar | yaratıcılık |
kültürel öğeler | efsaneler

68 sayfa
1. baskı: 2008, 71. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-01-4

‹stanbul | hayvan hakları | kardeşlik |
Galata Kulesi | sosyal sorumluluk |
belediye | mahalle yaşamı |
internet | hayvanat bahçesi
92 sayfa
1. baskı: 2011, 47. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-65-6

96 sayfa
1. baskı: 2009, 49. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-28-1

104 sayfa
1. baskı: 2011, 36. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-88-5

hayvan sevgisi | doğal yaşam |
yolculuk | aile | araştırmak | orman |
denizaltı | sırlar | göç etmek | köpek
96 sayfa
1. baskı: 2012, 34. baskı: 2022
ISBN 978-605-4603-14-5

Yayın hakkı ALMANYA’ya satılmıştır.

2, 3, 4. SINIFLAR

Diğer kitapları
s. 8, 10, 11,
37, 38, 39.

BİREY ve TOPLUM | DOĞA ve EVREN | ZAMAN ve MEKÂN | MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ | SANAT
Öykü dizisi | 130 x 195 mm | Renkli resimli

gunisigikitapligi.com

tüketim çılgınlığı | eski eşya | tatil |
geçmişe saygı | ada yaşamı | koruma |
ekonomi | iletişim | çalışkanlık

1.4 milyon

Editör: Müren Beykan

kopya

Güz 2022

Sanatçı Behiç Ak, yazıp resimlediği 10 kitaplık
“Gülümseten Öyküler” dizisinde, çocukların yaşama
sevinciyle dolmasını, yeni hayaller kurmasını destekliyor.

Behiç Ak, her yaştan sayısız okura ulaşan çokrenkli
kitaplarında, birçok toplumsal ve evrensel konuya
dikkat çekiyor. Çocukları, yeni hayaller kurmak
için düşünmeye heveslendiriyor.

İlk Kitaplar

GÜLÜMSETEN ÖYKÜLER dizisi

3 -8 yaş

Behiç Ak

dizi
10 kitap
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PAT KARİKATÜR OKULU

okul yaşamı | arkadaşlık | yaratıcılık |
çizmek | yazmak | dış görünüş |
takma ad | hayal gücü | sanat
96 sayfa
1. baskı: 2010, 38. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-51-9

HAV VA İLE
KAPLUMBAĞA

ALAADDİN’İN GEVEZE
SU BORULARI

GEÇMİŞE TIRMANAN
MERDİVEN

KEDİLERİN KAYBOLMA
MEVSİMİ

Denizkaplumbağaları için
Adana’ya yerleşen ailenin kızı
Elif, bakıcısı Havva’ya; yavru
kaplumbağalarsa denize
ulaşmaya çabalarlar...

Hiç konuşmayan ama hep
dinleyen Alaaddin Bey,
mahalleli için bir gizemdir.
Mahallede sular kesiliverince,
gizem de aydınlanır...

Mahalleli, tarihi köşke
taşınan yazarı merak eder.
Köşke yaklaşmaya cesaret
eden Doğaç, yazarın sırlarını
çözmeye başlar...

Mahallelinin kedileri aynı gün
kaybolur. Bunca kedi acaba
nereye gitmişti? Sevgi ve
arkadaşları araştırmaya başlar...

doğal yaşam | denizkaplumbağası |
taşınma | aile | bağlanmak |
sahiplenmek | hayvan sevgisi |
Adana | uyum sağlama

önyargı | mahalle yaşamı | sevgi |
sorumluluk | belediye | söylenti |
iletişim | yetenek | hayal gücü |
dedikodu

yazarlık | öykü yazmak | merak |
aile tarihi | dedikodu | kaza |
zenginlik | mahalle yaşamı | Boğaziçi

88 sayfa
1. baskı: 2010, 24. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-39-7

Sanatçı Behiç Ak, Pat Karikatür Okulu
kitabını okuyan çocukları, kendilerini
çizerek ve yazarak ifade etmeye çağırıyor...

cizeyaza.tumblr.com

76 sayfa
1. baskı: 2008, 31. baskı: 2021
ISBN 978-9944-717-06-9

Yayın hakkı ALMANYA’ya ve
UKRAYNA’ya satılmıştır.

Diğer kitapları
s. 8, 9, 11,
37, 38, 39.

92 sayfa
1. baskı: 2012, 26. baskı: 2022
ISBN 978-605-4603-25-1

mahalle yaşamı | hayvan sevgisi |
gözlemlemek | farklılıklar | televizyon |
dernek | yazarlık | bağlılık | araştırmak
96 sayfa
1. baskı: 2009, 43. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-13-7

Yayın hakkı ALMANYA’ya satılmıştır.

2, 3, 4. SINIFLAR

BİREY ve TOPLUM | DOĞA ve EVREN | ZAMAN ve MEKÂN | SANAT
Öykü dizisi | 130 x 195 mm | Renkli resimli

gunisigikitapligi.com

Aydın’ın sınıfında herkesin
bir takma adı vardı. Bundan
hoşlanmayan Aydın’a,
Patates’in karikatürleri
yol gösterecek mi?..

Editör: Müren Beykan
Grafik tasarım: Huban Korman

250.000
kopya

Güz 2022

Sanatçı Behiç Ak, yazıp resimlediği 5 kitaplık
dizisiyle felsefe okumalarının kapısını aralıyor.

Kitaplarını kurgularken “çocukluğun deneyimsizliğinden
ilham alan” sanatçı Behiç Ak, renkli “Tombiş Kitaplar” dizisiyle
küçükleri yaratıcı okumalara davet ediyor. Çocukların neşeli
sorularından felsefi çıkarsamaları mümkün kılıyor.

3 -8 yaş

Behiç Ak

dizi
5 kitap

İlk Kitaplar

TOMBİŞ KİTAPLAR dizisi
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Memo, karışının hep ufacık
kalacağından kaygılanır. Acaba
herkesin karışı nasıldır? Her
rastladığına sormaya başlar...
merak | farklılıklar | hayal gücü |
bedenim | meslekler | sanat | doğa |
iletişim | arkadaşlık | deyişler
68 sayfa
1. baskı: 2013, 38. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-97-7

BİZİM TOMBİŞ TAŞTAN
HİÇ ANLAMIYOR
Memo’nun plajda bulduğu
çakıltaşını gören herkes, onda
farklı farklı özellikler keşfeder.
Ya arkadaşı Tombiş?..
merak | hayal gücü | keşif | deniz |
doğa | hayvanlar | duyarlılık |
gözlem | değişim | farklılıklar
56 sayfa
1. baskı: 2013, 21. baskı: 2022
ISBN 978-605-4603-37-4

BİZİM TOMBİŞ FİYONK
MAKARNAYI ÇOK
SEVİYOR
Memo, büyüyünce ne olacağını
düşünür. Herkese küçükken
ne olmak istediklerini sorar.
Hele Tombiş’in hayalleri!..
merak | meslek seçimi |
hayaller | farklılıklar | büyümek |
idealler | kediler | mahalle
56 sayfa
1. baskı: 2014, 18. baskı: 2022
ISBN 978-605-4603-58-9

BEN NE ZAMAN
DOĞDUM  ?
Memo doğduğu günü merak
eder. Ailesinin o güne ilişkin
bambaşka anıları vardır.
Ya Tombiş ne hatırlamaktadır?..
hayal gücü | doğum günü |
zaman | merak | anılar |
farklılıklar | sayılar | yaratıcılık
56 sayfa
1 baskı: 2015, 15. baskı: 2022
ISBN 978-605-9952-61-3

TOMBİŞ MASKELİ
BALOYA KATILMAK
İSTEMİYOR
Maskeli balo haberini alan
Memo çok heyecanlanır.
Hemen Tombiş’e koşar, ama
onu üzgün bulunca şaşırır...
farklılıklar | arkadaşlık | sevgi |
iletişim | gözlem | zıtlıklar | maske |
sosyalleşme | yaratıcılık
48 sayfa
1 baskı: 2018, 6. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-49-2

ANASINIFI, 1, 2. SINIFLAR

Diğer kitapları
s. 8, 9, 10,
37, 38, 39.

BİREY ve TOPLUM | DOĞA ve EVREN | ÇOCUK DÜNYASI | İLETİŞİM
Öykü dizisi | 150 x 200 mm | Renkli resimli

gunisigikitapligi.com

BENİM BİR KARIŞIM

5 ÇOCUK 5 İSTANBUL
İstanbul’un 5 farklı tarihsel süreci, 5 çocuk kahraman! Günümüzde
bulunan bir fesle başlayan hikâye, Osmanlı’dan Bizans’a, Byzantion’dan
mağara yerleşimlerine dek sürer...
MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ | ZAMAN ve MEKÂN | BİREY ve TOPLUM | ERDEMLER

merak | ‹stanbul | tarih | keşfetmek | aile | günlük yaşam | yarışlar | hayvanlar | uygarlıklar
1. baskı: 2005, 31. baskı: 2022 | ISBN 978-975-6227-08-4

1, 2, 3. SINIFLAR

UÇUÇBÖCEĞİ BON BON
Ailesinin tek çocuğu olan
Bon Bon, bir gün kardeşi
olacağını öğrendi. Gül
bahçesindeki mutlu hayatı
değişecek miydi?..
aile | kardeşlik | uçmak | özveri |
sevgi | bebek | büyümek | doğa

Yayın hakkı ALMANYA ve GÜRCİSTAN’a satılmıştır.
2007 ÇOCUK VE GENÇLİK
YAYINLARI DERNEĞİ (ÇGYD) YILIN
RESİMLİ ÖYKÜ KİTABI ÖDÜLÜ

1. baskı: 2002, 9. baskı: 2018
ISBN 978-975-6227-77-0

12

KÖSTEBEK KUKİ
Canı sıkılan Köstebek Kuki, eğlenmek uğruna arkadaşlarına kötü şakalar
yapar. Kuki, ne kadar kırıcı olabildiğinin farkına nasıl varacaktır?..
ERDEMLER | İLETİŞİM | BİREY ve TOPLUM

oyun | şiddet | şaka | özür dilemek | arkadaşlık | kaba güç | affetmek | sevgi | iletişim
1. baskı: 2007, 20. baskı: 2022 | ISBN 978-975-6227-94-7

ANASINIFI, 1. SINIF

3 -8 yaş

Eğitmen, yazar Sedef Örsel’den doğa
temalı çokrenkli resimli öyküler, sanatçı
Betül Sayın’ın desenleriyle bezeli.

İlk Kitaplar

Yazıp resimlediği çocuk kitaplarıyla her yaştan okuru
büyüleyen ödüllü sanatçı Betül Sayın, resimli öyküleriyle
tüm canlıları kucaklıyor, renkli dostluklara davet ediyor.

Güz 2022

Sedef Örsel

Yayın hakkı ALMANYA’ya satılmıştır.

PAT PAT PAPAT YA
Papatya Pat Pat, en yakın
arkadaşının uzun boylu,
kıpkırmızı bir gelincik olarak
boy atmasına çok şaşırmıştı...
arkadaşl›k | doğa | özenme |
farkl›l›klar | kendini tan›ma |
duygular | güzellik | büyümek

RENGİNİ ARAYAN PUDRA
Farklı minik yarasa Pudra, kendi gibi beyaz arkadaşlar bulmak
için evinden uzaklara uçar. Yolculukta başına neler neler gelir...
BİREY ve TOPLUM | KİŞİSEL GELİŞİM | DUYGULAR

merak | farklılıklar | arkadaşlık | kendini tanımak | yarasa | yolculuk | albino | cesaret | doğal yaşam
1. baskı: 2013, 15. baskı: 2022 | ISBN 978-605-4603-60-2

1. baskı: 2002, 9. baskı: 2020
ISBN 978-975-8142-79-8

Resimleyen: Betül Sayın
Editör: Müren Beykan

ANASINIFI, 1. SINIF

Editör: Müren Beykan

Resimli öykü | 32 sayfa | 200 x 230 mm | Renkli resimli | Kuşe kâğıt

ANASINIFI, 1. SINIF

DOĞA ve EVREN | DUYGULAR | BİREY ve TOPLUM | KİŞİSEL GELİŞİM

Resimli öykü | 24 sayfa | 200 x 230 mm | Renkli resimli | 1. hamur kâğıt

gunisigikitapligi.com

2006 ULUSLARARASI
ÇOCUK K‹TAPLARI KURULU
(IBBY) ONUR L‹STES‹
‹LLÜSTRASYON DALI

Betül Sayın

Resimleyen: Sedat Girgin, Merve Atılgan | Editör: Müren Beykan

Çok ödüllü öykücü Ahmet Büke, küçük
okurlar için yazdığı 4 kitaplık renkli
“Zeyno Kitapları” dizisinde sevgi dolu
bir aile öyküsünü anlatıyor.

3 -8 yaş

Güz 2022

Ahmet Büke’nin yazdığı, Sedat Girgin ve
Merve Atılgan’ın resimlediği eğlenceli dizi,
toplumsal cinsiyet rollerini tersine çeviriyor.

İlk Kitaplar

Ahmet Büke

Zeyno Kitapları

13
ANNEMLE UZAYDA

NEŞELİ GÜNLER

Zeyno mutlu bir çocuktur. Annesi
Sevinç, uzaybilimcidir. Babası Ahmet,
belediyenin şikâyet masasında
çalışmaktadır. Anne uzun bir uzay
yolculuğuna çıkınca, baba kız
eğlenceli günler geçirirler. Tabii
Zeyno, babasının şiirlerini
dinlemek zorunda kalana dek...

Zeyno’nun günleri, astronot annesini
izlemekle ve ev işlerini beceremeyen
babasına gülmekle geçer. Bir gün
babası, işinden ayrıldığını, artık
kâğıthelvacıda çalışacağını söyler.
Annesi ise müjdesiyle Zeyno’yu
havalara uçurur. İkisi uzun bir
yolculuğa çıkacaklardır...

Zeyno’nun anne babası işsiz kalınca,
büyük kentte yaşamak zorlaşır. Selçuk
Amca’nın sahil kasabasındaki evine
yerleşirler. Baba balıkçılık yapar, anne
ise internet üzerinden çalışır. Zeyno,
yeni okulundaki Neşe sayesinde
yepyeni duygularla tanışacaktır...

BİREY ve TOPLUM | İLETİŞİM | SANAT

BİLİM ve TEKNOLOJİ | BİREY ve TOPLUM |
DOĞA ve EVREN

aile | şiir yazmak | uzay | bilim |
sevgi | çalışmak | iş yaşamı | baba-kız |
belediye | macera | özlem | meslekler
36 sayfa | 200 x 230 mm
1. baskı: 2017, 7. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-36-2

1, 2, 3. SINIFLAR

uzay yolculuğu | aile | astronot | macera |
yerçekimi | sorumluluk | korku | kedi | şiir
44 sayfa | 200 x 230 mm
1. baskı: 2017, 8. baskı: 2021
ISBN 978-605-9405-33-1

1, 2, 3. SINIFLAR

Diğer kitapları
s. 33, 95, 125.

BİREY ve TOPLUM | ERDEMLER |
ZAMAN ve MEKÂN

aile içi iletişim | arkadaşlık | taşınma |
balıkçılık | işsizlik | dayanışma | tasarruf |
internet | kasaba yaşamı | pazaryeri
68 sayfa | 150 x 200 mm
1. baskı: 2019, 7. baskı: 2021
ISBN 978-605-9405-86-7

1, 2, 3. SINIFLAR

PASPAS TEPEMDE
KAPİŞ PAÇAMDA
Kedisi Paspas, Zeyno’nun saçlarına öyle
dolanmıştır ki, ondan bir türlü kurtulamaz.
Mahallenin köpeği Kapiş durumu fark
edince komik bir kovalamaca başlar.
Tepesinde Paspas’la bir ağaca tırmanan
Zeyno, çıkagelen kargaları görünce
babasından yardım ister…
DOĞA ve EVREN | ZAMAN ve MEKÂN |
ERDEMLER
hayvan sevgisi | baba-kız | dayanışma |
moda | komşuluk | mahalle yaşamı |
iletişim | macera | dış görünüş
40 sayfa | 200 x 230 mm
1. baskı: 2020, 2. baskı: 2021
ISBN 978-605-7797-07-0

ANASINIFI, 1, 2

Resimli öykü dizisi | Renkli resimli | 1. hamur kâğıt

gunisigikitapligi.com

EYVAH, BABAM ŞİİR YAZIYOR  !

Çağdaş edebiyatımızın güçlü kalemlerinden, yazar,
şair Karin Karakaşlı’dan, okumaya yeni başlayan
küçükler için neşeli, renkli, sıradışı kitaplar.

UÇAN SALI

UÇAN KIZ VOLANTE

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Grafik tasarım: Suzan Aral
Uçmaya sevdalı bir çocuk olan Sibel, İstanbul
Kadıköy’deki eski Salı Pazarı’nda annesini ve
ikizini kaybedince korkuya kapılır. Onları bulmak
için pazaryerine tepeden bakmak isteyen Sibel’e
beklemediği bir anda yaşlı bir kadın yardım eder...

Volante sıkılınca, ya uçtuğunu hayal eder ya da resim
yapar. Anneannesine gitmek için havaalanında uçak
beklerken, ailesinin onu sevmediğini düşündüğü bir anda
yanlarından uzaklaşıverir. Volante’nin karşılaştığı yeni
insanlar, onun renkli düşlerini de etkileyecektir…

ZAMAN ve MEKÂN | ERDEMLER | BİREY ve TOPLUM |
DUYGULAR | HAK ve ÖZGÜRLÜKLER

BİREY ve TOPLUM | İLETİŞİM | SANAT | ÇOCUK DÜNYASI

havaalanı | yolculuk | aile | kardeş | yetenekler | resim yapmak |
kaçmak | hayal gücü | yazarlık | nesillerarası iletişim | kardeşlik

bayram | aile | Kadıköy - Salı Pazarı | kaybolmak | hayal - gerçek |
meslekler | yardımlaşma | yoksulluk | önyargı

88 sayfa | 1. baskı: 2018, 7. baskı: 2022 | ISBN 978-605-9405-74-4

88 sayfa | 1. baskı: 2010, 25. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-40-3

2, 3, 4. SINIFLAR

2, 3. SINIFLAR

ACAYİP BİR DENİZ YOLCULUĞU

GECE GÜNEŞİ

Res. ve grafik tasarım: Sedat Girgin

Editör: Mine Soysal
Res. ve grafik tasarım: Şirin Dağtekin Yenen

Okuldaki aşı gününde çocuklar o kadar çok ağlar ki,
sel gibi gözyaşlarından denizler oluşur. Sular, içinde
Kerem’le arkadaşlarının, şehla gözlü gemi Kibele’nin
ve renkli karakterlerin bulunduğu eski çağlara ait
inanılmaz bir serüvene doğru akar...

Arda için Güneş, geceleri de çıkabilir. Bir gün Ay
çalınabilir mi? Öğretmen anneleri, neden onların değil
de başka çocukların sınıfına giriyor?.. Arda’nın hayal
gücünün sonu yok! İyi ki ablası Arya yanında...
ÇOCUK DÜNYASI | MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ | BİREY ve TOPLUM |
DOĞA ve EVREN |

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ | ZAMAN ve MEKÂN | DUYGULAR |
SAĞLIK ve SPOR | BİREY ve TOPLUM | ÇOCUK DÜNYASI

macera | denizcilik | Antik Çağ | dayanışma | korkular |
aşı olmak | deniz | aklını kullanmak | okul yaşamı | mücadele

100 sayfa | 1. baskı: 2012, 8. baskı: 2021 | ISBN 978-605-4603-03-9

Yayın hakkı ERMENİSTAN’a
satılmıştır.

hayal gücü | aile | coğrafya | Mısır Çarşısı | Boğaziçi |
sevgi | oyun | meslekler | sorumluluk | Hindistan | Ay

92 sayfa | 1. baskı: 2011, 17. baskı: 2022 | ISBN 978-9944-717-79-3

2, 3. SINIFLAR

2, 3, 4. SINIFLAR

Editör: Müren Beykan
Diğer kitapları
s. 54, 99, 124.
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Öykü | 150 x 200 mm | Renkli resimli

Diğer kitapları
s. 65, 96, 113.

Öykü | 150 x 200 mm | Renkli resimli

gunisigikitapligi.com

Yayın hakkı İSVİÇRE ’ye satılmıştır.

Editör: Müren Beykan
Resimleyen: Merve Atılgan

3 -8 yaş

Edebiyatımızın çok ödüllü yazarlarından Müge İplikçi’nin
küçükler için yazdığı çokrenkli öyküler, unutulmaya
yüz tutmuş insani değerleri hatırlatıyor.

İlk Kitaplar

Karin Karakaşlı

Güz 2022

Müge İplikçi

3 -8 yaş

Kaan Elbingil

BERK dizisi

Güz 2022

Kaan Elbingil’in yazdığı, Merve Atılgan’ın resimlediği
3 kitaplık renkli dizide, Berk’in sürprizlerle dolu, komik
maceraları her yaştan okura neşeli ortak okumalar sunuyor.

Müzik yaşamını öykücülüğüne yansıtan sanatçı
Kaan Elbingil, eğlenceli üslubu ve akıcı anlatımıyla
yazdığı Berk’in birbirinden komik maceralarıyla
okurlarını kucaklıyor.

İlk Kitaplar

Resimleyen: Merve Atılgan | Editör: Müren Beykan
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BERK OPERACI OLDU

Berk’in aklı fikri, çılgın icatlar
tasarlamaktadır: Terli Terli İçilince Hasta
Etmeyen Su, Gürültü Çıkarmayan Top,
Acıtmayan İğne ve daha neler neler...
Oğullarının dâhi olabileceğini düşünen
ailesi, onu üstün zekâlılar okuluna
yollamaya karar verir. Berk’in mucit
olduğunu ispatlamak için tasarladığı
buluş, ortalığı birbirine katacaktır!..

Türlü yeteneklere sahip komşu çocuklar
kurs kurs koşuştururken Berk’in tek isteği,
tatile gitmektir. Ailesi, Ritmik Jimnastik
kursundan Güzel Konuşma kursuna kadar
neler neler dener... Acaba apartmana
taşınan opera sanatçısı sayesinde bu kurs
seferberliği son bulacak, Berk içindeki
gizli yeteneği keşfedebilecek midir?..

icatlar | üstün zekâ | yetenek | aile |
yabancı dil | kardeşlik | yaratıcılık |
misafirlik | gramofon | dâhi

aile | yetenek | opera | kurslar | yaz tatili |
drama | kardeşlik | müzik | apartman yaşamı |
sahneye çıkmak | köpek | komşuluk
80 sayfa | 1. baskı: 2017, 3. baskı: 2019
ISBN 978-605-9405-34-8

72 sayfa | 1. baskı: 2016, 18. baskı: 2022
ISBN 978-605-9952-87-3

BERK VE ÇIP ÇIP
DEDEKTİF OLDU
Berk’in yeni hedefi dedektif olmaktır. Aileye
katılan köpeği Çıp Çıp'ı ortağı ilan eder. İkili,
mahalle kasabından okula, her yerde suç ve
suçlu aramaya başlar. Ancak orada burada
çalınan eşya çoğalınca, mahalleli Çıp Çıp’tan
şüphelenip suçlayınca işler karışır. Berk,
ortağını temize çıkarabilecek midir?..
yetenek | köpek | arkadaşlık | aile | hediye |
dedektiflik | esnaf | suç-ceza | gizem |
yaşlılık | kuşku | pul koleksiyonu | yoga
88 sayfa | 1. baskı: 2019, 4. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-89-8

2, 3, 4. SINIFLAR

Diğer kitabı
s. 47.

BİREY ve TOPLUM | BİLİM ve TEKNOLOJİ | ÇOCUK DÜNYASI | SANAT
Öykü dizisi | 150 x 200 mm | Renkli resimli

gunisigikitapligi.com

BERK MUCİT OLDU

Dilek Emir

Farklı yaş grupları için yazdığı kitaplarıyla sevilen ödüllü
yazar İrem Uşar, küçük okurlarına rengârenk öyküler
anlatıyor, doğayı ve insanları derinlemesine
gözlemleyerek öyküleştiriyor.

Çağdaş edebiyatımızın
güçlü kalemlerinden
Leyla Ruhan Okyay, küçük
okurlarına hayal oyunlarıyla
renklenen neşeli bir
öykü sunuyor.

Öykücü Dilek Emir,
küçük okurları oyunların
sürprizlerle dolu, neşeli,
yaratıcı, renkli ve
büyüleyici evrenine
davet ediyor.

Güz 2022

FENERDEN TAŞINAN IŞIK

3 -8 yaş

Leyla Ruhan Okyay

İlk Kitaplar

İrem Uşar

Resimleyen: Huban Korman
Babası, denizcilere yol gösteren deniz fenerinde
çalışıyordu ve onun en sevdiği şey fenerin ışığıydı.
Ama bir gün postacı kapıya öyle bir zarf getirdi ki,
ailenin tüm düzeni allak bullak oldu...
Kitap, Assos yakınlarındaki Sivrice Deniz
Feneri'nden esinlenilerek kurgulandı.
BİLİM ve TEKNOLOJİ | DOĞA ve EVREN | ÇOCUK DÜNYASI

Öykü | 92 sayfa | 150 x 200 mm | Renkli resimli
1. baskı: 2011, 14. baskı: 2021 | ISBN 978-9944-717-76-2

2, 3. SINIFLAR

UYKUSUNU ARAYAN ÇOCUK
Resimleyen: Merve Atılgan
Çocuk bir türlü uyuyamayınca üstünde pijamalarıyla
bütün komşuların kapısını çalar. Birbirinden değişik
hayvanlar; at, ayı, yarasa, flamingo ve diğerleri
gibi uyumayı dener. Onların uyuma hallerini
taklit ederek uyuyabilecek midir?..
DOĞA ve EVREN | SAĞLIK ve SPOR | BİREY ve TOPLUM
hayvanlar | uyku | merak | barınaklar | keşfetmek |
gece | oyuncak | güven | farklılıklar | düşler

Resimli öykü | 28 sayfa | 200 x 230 mm | Renkli resimli | Kuşe kâğıt
1. baskı: 2016, 9. baskı: 2022 | ISBN 978-605-9952-97-2

HAYAL KIZ

BURASI BİZİM EVİMİZMİŞ ŞİMDİ!

Res.: Özge Ekmekçioğlu

Res.: Huban Korman

Mavi’ye göre, sütannesinin içinde bir
süt denizi vardır! Okumayı öğrenmesi
için annesinin yarattığı oyunlar hayal
gücünü harekete geçirir. Okulla birlikte
genişleyen yaşamına, ailenin sürprizi
de eklenince Mavi için heyecanlı
günler başlar…

Komşu dört arkadaş, apartmanın
bahçesinde evcilik oynarlar. Yemeği
kimin yapacağı, işe kimin gideceği, hasta
çocuğa kimin bakacağı, çorbaya konacak
kurbağayı kimin yakalayacağı gibi önemli
görevleri bölüşmeleri gerekir. Çocukluğun
neşesi balkonlardan, bahçelerden taşar…

ÇOCUK DÜNYASI | SAĞLIK ve SPOR | İLETİŞİM

ÇOCUK DÜNYASI | BİREY ve TOPLUM |
İLETİŞİM | DUYGULAR

aile | hayaller | oyun | arkadaşlık | anne - kız |
okumayı öğrenme | hayvan sevgisi | süt | kardeşlik
Öykü | 104 sayfa | 150 x 200 mm
Renkli resimli | 1. baskı: 2014, 5 baskı: 2020 |
ISBN 978-605-4603-98-5

1, 2, 3. SINIFLAR

oyun | apartman yaşamı | kitaplar | arkadaşlık |
evcilik | komşuluk | hayvanlar | meslekler |
nesillerarası iletişim | hastalık | eşya | hayal gücü
Öykü | 68 sayfa | 150 x 200 mm | Renkli resimli
1. baskı: 2021 | ISBN 978-605-7797-48-3

1, 2, 3. SINIFLAR

ANASINIFI, 1. SINIF

Diğer kitapları
s. 60, 123.

Diğer kitapları
s. 61, 97.

Editör: Müren Beykan
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deniz feneri | teknoloji | aile | taşınma | değişim | kırsal yaşam |
hayvanlar | komşuluk | mitoloji | deniz | efsaneler

Gökçe İrten

Sevilen çocuk kitaplarıyla
tanınan, öğretmen yazar
Pakize Özcan, ödüllü resimli
kitabında küçükleri
hayvanlar dünyasına
konuk ediyor.

Tanınmış çocuk kitapları
yazarı Aysel Gürmen ile
ödüllü sanatçı Huban
Korman’ı buluşturan
resimli kitap, çocuklara
ebru sanatını sevdiriyor.

Eğitim uzmanı Prof.
Dr. Gülçin Alpöge’nin
“zaman” kavramını
işlediği öyküsü, sanatçı
Huban Korman’ın renkli
desenleriyle canlanıyor.

İllüstratör Gökçe İrten, bu
"sessiz kitap"ta resimler
aracılığıyla eğlenceli
ve renkli bir maceranın
kapısını aralıyor.

1997 EĞ‹T‹M SEN
ÇOCUK ÖYKÜ
YARIŞMASI SEÇ‹C‹
KURUL ÖZEL
ÖDÜLÜ

Res.: Mustafa Delioğlu
Editör: Müren Beykan
Ormanlar Kralı Aslan’ın otoritesi
her geçen gün biraz daha sarsılırken,
işsizlik, fakirlik ve yolsuzluk da hızla
tırmanır. Aslan’ın zalim yönetiminden
ve ormandaki huzurun yok olmasından
yakınan hayvanlar bu gidişe dur
demek isterler…
DOĞA ve EVREN | BİREY ve TOPLUM |
ERDEMLER
hayvanlar | orman | yönetim | adalet |
hoşgörü | dayanışma | kaba güç |
iyi - kötü | deyişler

Öykü | 96 sayfa | 150 x 200 mm
Renkli resimli | 1. baskı: 2011, 14. baskı: 2020
ISBN 978-9944-717-78-6

2, 3. SINIFLAR
Diğer kitabı
s. 113.

KİM BU GELEN  ?
PADİŞAHIN EBRUSU

ASLI PAZARI BEKLİYOR

Res.: Huban Korman
Editör: Mine Soysal

Res.: Huban Korman
Editör: Müren Beykan

Yerinde duramayan çocukların okuduğu
Zıpzıplar Okulu’na gelen bir sanatçı,
atölyesini kurup ebru yapmaya başlar.
Ebru ustası, sakinleyen çocuklara bir
masal anlatır: Fermanları taklit edilerek
halkı dolandırılan Padişah, derdine çare
ararken yolu, eski dostu Ebru Ustası’na
armağan ettiği köşke varmış…

Aslı, annesine ne zaman denize
girebileceğini sordu. Annesi ona denize
girmek için pazar gününü beklemesi
gerektiğini, pazara da epeyce zaman
olduğunu söyledi. Aslı zamanın ne
olduğunu bilmiyordu. Merak edince,
annesi ona zamanı, saatleri, günleri,
ayları, mevsimleri anlattı…

SANAT | BİREY ve TOPLUM | ERDEMLER

ZAMAN ve MEKÂN | DOĞA ve EVREN |
BİREY ve TOPLUM

ebru sanatı | eğitim | masallar | iletişim |
usta-çırak | okul yaşamı | oyun | yaratıcılık |
sahtecilik | ilgi alanları | kültürel miras
Resimli öykü | 48 sayfa | 200 x 230 mm
Renkli resimli | 1. hamur kâğıt
1. baskı: 2010, 6. baskı: 2020
ISBN 978-9944-717-42-7

ANASINIFI, 1, 2. SINIFLAR

zaman | saat | günler | mevsimler |
günlük yaşam | anne - k›z | deniz | oyun

Resimli öykü | 28 sayfa | 200 x 230 mm |
Renkli resimli | 1. hamur kâğıt
1. baskı: 2004, 6. baskı: 2021
ISBN 978-975-6227-02-2

ANASINIFI, 1. SINIF

Editör: Müren Beykan
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Kendi halinde zaman geçiren üç tavuğa,
bilmedikleri, görmeye de boylarının
yetmediği bir “şey” yaklaşır. O da ne?
Gelenin kocaman ayakları, üstelik
gümbürtülü adımları var. Görmek
için zıplarlar, atlarlar, olmaz!
Kimdir acaba bu gelen?..
DOĞA ve EVREN | DUYGULAR | İLETİŞİM
hayvanlar | sesler | büyük-küçük |
iletişim | korku | merak | cesaret |
aklını kullanmak | inatlaşmak | çağrışımlar
Sessiz kitap | 42 sayfa | 235 x 220 mm
Renkli resimli | 1. hamur kâğıt
1 ve 2. baskılar: 2017
ISBN 978-605-9405-27-0

ANASINIFI, 1. SINIF

Yayın hakkı ALMANYA’ya satılmıştır.

gunisigikitapligi.com

GÜCÜNÜ YİTİREN KRAL

3 -8 yaş

Gülçin Alpöge

İlk Kitaplar

Aysel Gürmen

Güz 2022

Pakize Özcan

Sevgi Saygı’nın yazdığı, sanatçı Merve Atılgan’ın
resimlediği 4 kitaplık eğlenceli dizi, küçüklere
zengin bir hayal dünyası sunuyor, okuru doğa
ve tarihle buluşturuyor.
2

3

İlk Kitaplar

Yazar Sevgi Saygı, neşeli dizisi “Yasemin ve
Lavanta” ile okuma serüveninin başındaki
çocukları muzip bir maceraya davet ediyor.

4

Güz 2022

Editör: Müren Beykan | Resimleyen: Merve Atılgan

1

3 -8 yaş

Sevgi Saygı

YASEMİN VE LAVANTA dizisi

YASEMİN VE LAVANTA

ÇİZMELİ GICIR

AMAZON KAPTAN

CANKURTARAN KİBELE

Yasemin, tatil için babaannesine
giderken hastalanır. Kendine
geldiğinde yanı başında bir sürpriz
bulur. Eski giysilerinden dikilen bu
mor saçlı bez bebeğe Lavanta adı
verilir. İkiliyi ilginç olaylar bekler...

Yasemin ve Lavanta’ya, sürpriz bir isim
katılır: Ünlü Çizmeli Kedi’nin torunu,
Çizmeli Gıcır! Yasemin, hastalanınca
okuldan uzak kalan arkadaşı Şule’yi
sevindirmek ister. Çizmeli Gıcır hepsini
peşine takıp buzdolabına götürür...

Yasemin, çadır kampında, oğlanların
bir olup kızları kızdırmasına fena
içerler. Kumdan kalenin yıkılması
bardağı taşırır. Üstelik işe efsanevi
Amazonlar da karışır!..

Yasemin’in günü, yağmur ve oğlanlar
yüzünden berbat olur. Antik kent
gezisinde yaşanan kazanın ardından,
kendini eski tekne Kibele’de,
Simirna’nın yanında bulur...

ÇOCUK DÜNYASI | SAĞLIK ve SPOR |
İLETİŞİM | ERDEMLER

OKUMA KÜLTÜRÜ | ÇOCUK DÜNYASI |
ERDEMLER | İLETİŞİM

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ | BİREY ve TOPLUM |
ÇOCUK DÜNYASI | İLETİŞİM

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ | ÇOCUK DÜNYASI |
İLETİŞİM | ERDEMLER

68 sayfa | 1. baskı: 2017, 4. baskı: 2021
ISBN 978-605-9405-21-8

80 sayfa | 1. baskı: 2017, 3. baskı: 2020
ISBN 978-605-9405-22-5

68 sayfa | 1. baskı: 2017, 2. baskı: 2017
ISBN 978-605-9405-23-2

80 sayfa | 1. baskı: 2017, 2. baskı: 2017
ISBN 978-605-9405-24-9

tatil | oyuncak | aile | kar |
gezegen | hastalık | yolculuk |
nesillerarası iletişim | macera

Diğer kitapları
s. 40, 41, 42, 124.

doğa | hayvanlar | arkadaşlık |
okul yaşamı | hastalık | oyun |
cesaret | macera | Çizmeli Kedi

kamp yaşamı | yaz tatili | dayanışma |
oyun | mitoloji | kavga | düşler |
hayvan sevgisi | Amazon efsanesi

yaz tatili | savaş-barış | gemi Kibele |
mitoloji | Amazon efsanesi | sevgi |
kaza | macera | antik kent

1, 2, 3. SINIFLAR

Öykü dizisi | 130 x 195 mm | Renkli resimli

gunisigikitapligi.com
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250.000
kopya

Niran Elçi’nin yazdığı, Gözde Bitir’in desenlediği
4 kitaplık dizi, Nisan ve küçük kedisi Karaböcü’nün
maceralarını neşeli bir dille anlatıyor.
1

Dilimize kazandırdığı önemli eserlerle tanınan
çevirmen, yazar Niran Elçi, “Karaböcü” dizisinde,
çocukların çokrenkli hayal dünyasına
gerçekçi bir açıdan yaklaşıyor.

2

3

İlk Kitaplar

Editör: Mine Soysal | Resimleyen: Gözde Bitir

4

Güz 2022

KARABÖCÜ dizisi

3 -8 yaş

Niran Elçi

dizi
4 kitap

19

Okulu değişen Nisan, kendini yalnız
hisseder. Okul dönüşü, simsiyah bir
kedi yavrusu bulur. Sevimli yavru sanki
Nisan’ın her söylediğini anlıyor gibidir.
Nisan, gizlice eve soktuğu yavrunun
sıradışı özelliklerini fark eder…
hayvan sevgisi | aile | sorumluluk |
ev yaşamı | seçimler | komşuluk |
taşınma | plan yapmak
1. baskı: 2007, 38. baskı: 2022
ISBN 978-975-6227-86-2

KARABÖCÜ PARTİNİN
GÖZBEBEĞİ

KARABÖCÜ İLE TATİL
MACERALARI

Nisan, annesinden gizli sahte bir
doğum günü partisi düzenleyip tüm
sınıfı davet eder. Annesini kızdırsa
da, Karaböcü’yü arkadaşlarıyla
tanıştıracağı için heyecanlıdır.
Ama parti telaşına kapılıp
Karaböcü’yü unutuverir…

Yaz tatilinde Nisan, Karaböcü’yle
birlikte dedesi ve anneannesinin
yazlığına gider. İkili kumsalda,
İlayda ve ilginç kedisi Pembe Öcü’yle
tanışır. Nisan, büyükleriyle lunaparka
giderken kedisini de gizlice arabaya
bindirince işler karışır…

okul arkadaşlığı | kutlama | paylaşma |
oyun | küsmek | sosyal yaşam |
hoşgörü | iyi - kötü | doğum günü

tatil | korkmak | nesillerarası iletişim | lunapark |
deniz | arkadaşlık | sokak çocukları | eğlenmek

1. baskı: 2007, 24. baskı: 2022
ISBN 978-975-6227-87-9

1. baskı: 2007, 23. baskı: 2022
ISBN 978-975-6227-88-6

KARABÖCÜ KAYBOLDU
Nisan okuldayken canı sıkılan Karaböcü,
evdeki süs balıklarıyla oynamak isteyince
Nisan’ın annesinden fena azar işitir.
Pencereden atlayıp kaçar. Önce
sokaklarda keyifle dolanır, ama sonra
yolunu kaybeder ve evini özler…
kent yaşamı | şiddet | merak | evcil hayvan |
aklını kullanmak | hayvan sevgisi | veteriner |
kâğıt toplayıcıları
1. baskı: 2007, 21. baskı: 2022
ISBN 978-975-6227-89-3

1, 2, 3. SINIFLAR

BİREY ve TOPLUM | ERDEMLER | DOĞA ve EVREN | ÇOCUK DÜNYASI | İLETİŞİM
Öykü dizisi | 64 sayfa | 130 x 195 mm | Siyah-beyaz resimli

gunisigikitapligi.com

KARABÖCÜ HOŞ GELDI

Ahmet Beykan | Müren Beykan

Tüm dünyadan ilginç evler,
değişik iklim koşullarına göre
farklı barınaklar...

barınmak | farklı kültürler | Türkiye |
tarih | evler | coğrafya | iklimler |
karavan

TÜRÜ TÜKENEN HAYVANLAR

MINIK TOSBI EVINI ARIYOR

24 sayfa
1. baskı: 2005, 6. baskı: 2022
ISBN: 978-975-6227-11-4

Ahmet Beykan | Müren Beykan

İsmet Bertan, Res.: Betül Sayın

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı
karşıya olan sevimli hayvanlar…

Kaplumbağa yavrusu Tosbi, yaşadığı
sebze bahçesinden uzaklaşınca
kaybolur ve evini aramaya koyulur…

UÇAKLAR

24 sayfa
1. baskı: 2001, 5. baskı: 2021
ISBN: 978-975-8142-52-1

Ahmet Beykan | Müren Beykan

İnsanlığın uçuş denemeleri,
farklı biçimleri ve değişik
işlevleriyle hava taşıtları…

hava taşıtları | uzay | teknoloji |
uçmak | tarih | uçak | zeplin | balon
20 sayfa
1. baskı: 2002, 5. baskı: 2020
ISBN: 978-975-8142-81-1

ALARA’NIN BIR GÜNÜ
Müren Beykan | Huban Korman

Alara’nın yuvada geçen bir
gününün sonunda aile yemek
sofrasında buluşur....

aile | anaokulu | oyun | okul servisi |
günlük bakım | sorumluluk | sevgi

hayvanlar | coğrafya | Türkiye |
iklim | doğa | çevre koruma

Yayın hakkı GÜRC�STAN’a satılmıştır.

24 sayfa
1. baskı: 2005, 3. baskı: 2011
ISBN: 978-975-6227-12-1

KÜÇÜK KARA KOYUN

Mine Soysal | Güldehen Özbay,
Saadet Ceylan

Elizabeth Shaw
Türkçe yayın editörü: M. Beykan
Türkçesi: Bahadır Argönül

ülkeler | coğrafya | mimari | yolculuk |
tarih | söylenceler | hayvanlar | taşıtlar |
sanat | doğa
36 sayfa
1. baskı: 2004, 8. baskı: 2021
ISBN: 978-975-8142-93-4

Yayın hakkı GÜRC�STAN’a satılmıştır.

3 -8 yaş

doğa | hayvanlar | yolculuk | kaybolmak |
arkadaşlık | aklını kullanmak | macera

ÜLKELER

Kültürel, mimari, coğrafi birçok
farklı özelliğiyle tanıtılan 18 ülke…

İlk Kitaplar

EVLER

Güz 2022

Ülkemizdeki ilk özgün örneklerini hazırladığımız dizinin hem
okunan hem de boyanan her kitabında, küçükler, dinledikleri ya
da okudukları birbirinden sevimli öyküleri kendileri renklendiriyor!
Kitapların boyutu, sayfa düzeni, içerdiği bilgi ve desen dili yaş
grubunun gereksinimleri göz önüne alınarak belirleniyor.

20

Köpeği dağlarda yaşayan çobanın
beyaz koyunlardan oluşan sürüsünde
tek bir kara koyun vardır...
çobanlık | hayvanlar | fırtına | barınmak |
yol göstermek | cesaret | farklılıklar
48 sayfa
1. baskı: 1998, 5. baskı: 2017
ISBN: 978-975-6227-01-5

20 sayfa
1. baskı: 2002, 5. baskı: 2017
ISBN: 978-975-8142-67-5

ANASINIFI, 1. SINIF

BİLİM ve TEKNOLOJİ | DOĞA ve EVREN | ZAMAN ve MEKÂN | BİREY ve TOPLUM | İLETİŞİM
Okumalı Boyama dizisi | 200 x 230 mm | Siyah-beyaz resimli | 1. hamur kâğıt

gunisigikitapligi.com

İLK KİTABINI KENDİN BOYA dizisi

Türkçe yayın editörü: Müren Beykan
Türkçesi: Şafak Tahmaz

Fransız yazar Sandra le Guen ile sanatçı Stéphane
Nicolet, sıcak anlatımı ve etkileyici görselliğiyle
umut dolu bir resimli öykü anlatıyor.

3 -8 yaş

İlk Kitaplar

SIĞINAK

Sandra le Guen | Stéphane Nicolet

Güz 2022

YAKINDA

Yıldızlara sığınır bazen çocuklar…
Çağdaş Fransız çocuk edebiyatının üretken yazarlarından Sandra le Guen’in
duygu dolu hikâyesi, ünlü sanatçı Stéphane Nicolet’nin çizimleriyle boyutlanıyor.
Aynı dili konuşamayan ama gökyüzüne, yıldızlara ve bulutlara ilgi duyan iki
çocuğun öyküsü, arkadaşlığın mucizevi gücünü duyumsatıyor. Zor zamanların
kara bulutlarını, aynı gökyüzünün altında birbirine sığınan iki arkadaşın sınırsız
hayal gücüyle dağıtıyor.

21

DOĞA ve EVREN | BİREY ve TOPLUM | İLETİŞİM |
ÇOCUK DÜNYASI

hayal gücü | yaratıcılık | resim | dil | arkadaşlık |
sığınmacı | yıldızlar | merak | gökbilim | iletişim | teleskop
Resimli öykü | 32 sayfa | 185 x 260 mm | Renkli resimli
1. baskı: 2022 | ISBN 978-605-7797-58-2

ANASINIFI, 1, 2. SINIFLAR
Sandra le Guen, 1977’de Fransa, Rennes’de doğdu. Gazeteci ve fotoğrafçı olarak çalıştı. Ebeveynlik ve erken
çocukluk konularına odaklandı. Resimli öykü kitapları ve romanlar yazdı. Çocuk edebiyatı bloğunda köşe yazarı.
Stéphane Nicolet, 1973’te Fransa, Burgonya’da doğdu. 1998’den beri illüstrasyon yapan
sanatçı, çok sayıda çocuk kitabı resimledi ve çizgi romanlar hazırladı.

gunisigikitapligi.com

Natali, okula yeni gelen Leyla’nın da yıldızlara meraklı olduğunu öğrenince
sevinir. Ülkesindeki savaştan kaçan bir sığınmacı ailenin kızı olan Leyla,
tehlikelerle dolu bir yolculukla geldiği bu yeni ülkenin dilini bilmez. Gökyüzü
tutkularında birleşen iki çocuk, el işaretleri ve çizimler yoluyla yeni bir dil
kurarlar aralarında. Hikâyelerini ve hayallerini paylaşan meraklı ikili,
teleskop sayesinde yıldız avına çıkmayı düşler…

Sizin süper gücünüz nedir?
Yazar Susanna Isern ve çizer Rocio Bonilla’dan, minik okurların
kendilerini tanımalarını sağlayacak rengârenk, neşeli bir öykü!
Farklı karakter özelliklerinin ve yeteneklerin hikâyeleştirildiği,
her çocuğun kendini keşfetmede ipuçları bulabileceği resimli
öykü, ortak okumalar için görsel bir şölen niteliğinde. Yalın
anlatımı ve evrensel temalarıyla dikkati çeken kitap, hayal
gücüyle, yaratıcılıkla harmanlanmış renkli bir dünya kuruyor.

ÇOCUK DÜNYASI | KİŞİSEL GELİŞİM |
BİREY ve TOPLUM | DUYGULAR

kişilik | yaratıcılık | keşifler | kendini tanımak | okumak |
yetenek | alışkanlıklar | müzik | hafıza | matematik | dans |
karakter | aşçılık | mizah | iyimserlik | sabır | kararlılık
Resimli öykü | 40 sayfa | 210 x 260 mm | Renkli resimli
1. hamur kâğıt | 1. baskı: 2022 | ISBN 978-605-7797-74-2

Hikâye anlatmak, iyimserlik, cesaret, müzik, komiklik, dikkat,
merak, sabır, okumak, çeviklik, hafıza, düzen, aşçılık, uyum,
kararlılık, matematik, dans, yaratıcılık... Bunlardan biri ya da
birkaçı. Herkesin kendine özgü bir ya da birden fazla “süper
gücü” olabilir. Her çocuğu dünyada biricik kılan o “süper
gücü” keşfetmek harika! Duygu, düşünce ve davranışlarımıza
bakarak, bizi biz yapan, başkalarından ayıran o özgün
yanımızı bulabilir miyiz?..

Etkinlik dosyası için gunisigiYOU.com

3 -8 yaş

Güz 2022

Türkçe yayın editörü: Müren Beykan
Türkçesi: Saliha Nilüfer

Ödüllü sanatçılar Susanna Isern ve Rocio Bonilla’nın
yarattığı renkli öykü, minik okurlara kendilerini biricik
hissettirecek süper güçlerini düşündürüyor.

HAYIR! BURASI ORMAN DEĞİL!
Türkçesi: Halil Türkden
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Küçük Pola, her şeye “hayır” diyordu.
Odasını toplamaya, dişlerini fırçalamaya,
banyo yapmaya... Bir gece kendini vahşi
hayvanlarla dolu bir ormanda buluverdi...
DOĞA ve EVREN | ÇOCUK DÜNYASI |
SAĞLIK ve SPOR

hayaller | hayvanlar | oyun | ev yaşamı |
orman | inatlaşmak | rüya | korku |
sorumluluk | temizlik | sağlık
Resimli öykü | 36 sayfa | 200 x 230 mm
Renkli resimli | 1. hamur kâğıt
1. baskı: 2020, 4. baskı: 2021
ISBN 978-605-7797-02-5

ANASINIFI, 1, 2. SINIFLAR

Susanna Isern, Fransa’nın güneyinde Pirene Dağları’nda doğdu. Çeşitli dillere çevrilen çocuk kitaplarıyla ABD ve İspanya’da
önemli ödüllere değer görüldü. Avrupa Atlantik Üniversitesi’nde öğrenme psikolojisi dersleri veren Isern, ülkemizde de tanınıyor.
Rocio Bonilla, Barselona’da doğdu. Barselona Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğrenim gördü. Kitapları çeşitli dillere
çevrilen, ülkesi İspanya’da çocuklar için atölye çalışmaları da yapan sanatçı, yazıp resimlediği kitaplarıyla Türkiye’de çok seviliyor.

gunisigikitapligi.com

SÜPER GÜÇLER KİTABI

İlk Kitaplar

Susanna Isern | Rocio Bonilla

3 -8 yaş

Güz 2022

Ödüllü sanatçı Rocio Bonilla yazıp resimlediği
kitaplarında, minik okurlarını sözcüklerin ve
kavramların dünyasında gizemli, komik ve
rengârenk maceralara çıkarıyor.

İlk Kitaplar

Rocio Bonilla

ÖPÜCÜK NE RENKTİR  ?

Türkçesi: Halil Türkden

Türkçesi: Müren Beykan

Alvaro, araştırmayı, öğrenmeyi
seven, çok meraklı bir çocuktur.
Bir gün, komşu Bayan Manolita
onu kuşa benzettiğini söyleyince
kafası karışır ve hemen kuşları
araştırmaya başlar. Bir kuş gibi
görünmeyi, davranmayı dener.
Ama bir türlü kendini kuşa
benzetemez. Yoksa komşu kadın
başka bir şeyi mi kastetmiştir?..

Küçük çocuk, kırmızı
uğurböceklerini, mavi
gökyüzünü ve sarı muzları
nasıl resimleyeceğini çok iyi
biliyor. Hayvanların, türlü
yiyeceğin resmini yaparken
bin bir renk kullanıyor.
Ama öpücüğün resmini
yapmadığını fark ediyor...

ÇOCUK DÜNYASI | DOĞA ve EVREN |
ERDEMLER | DUYGULAR
sözcükler | hayal gücü |
çağrışımlar | merak | yaratıcılık |
icatlar | matematik | keşifler |
hayvanlar | kütüphane
36 sayfa | 185 x 260 mm
1. baskı: 2021, 2. baskı: 2022
ISBN 978-605-7797-38-4

SANAT | DOĞA ve EVREN |
ÇOCUK DÜNYASI | DUYGULAR

resim | renkler | hayvanlar | sevgi |
öpücük | merak | doğa | çağrışımlar |
anne -çocuk | hayal gücü | düşünmek
32 sayfa | 290 x 210 mm
1. baskı: 2016, 17. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-03-4

DÜNYANIN EN
YÜKSEK KİTAP DAĞI

EN SEVGİLİ SÜPER
KAHRAMAN

Türkçesi: Halil Türkden

Res.: R. Bonilla, Oriol Malet
Türkçesi: Halil Türkden

Tek hayali uçmak olan Lukas
kanatlar yapmayı dener. Annesi,
uçmanın başka yolları olduğunu
söyleyerek ona bir kitap armağan
eder. Lukas okudukça bahçedeki
kitap dağı da yükselir. Annesi
ne demek istemiştir?..
OKUMA KÜLTÜRÜ | ÇOCUK DÜNYASI |
BİREY ve TOPLUM
kitaplar | okuma sevgisi | merak |
kitaplık | uçmak | hayaller | hediye |
yılbaşı | hayvanlar | keşifler |
doğum günü | itfaiye
40 sayfa | 210 x 290 mm
1. baskı: 2017, 14. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-41-6

Diego, süper kahramanlardan
büyülenen bir çocuktu.
Herkesin süper kahramanı
farklı ve çok özeldi. Diego
hepsine bayılıyordu, ama
aralarından biri en sevdiğiydi.
Çünkü hep yakınındaydı...
OKUMA KÜLTÜRÜ | DUYGULAR |
ÇOCUK DÜNYASI
kitaplar | çizgi roman | sevgi |
hayal kurmak | anne | oyun |
ev yaşamı | dede-torun |
robot | hayvanlar
40 sayfa | 210 x 260 mm
1. baskı: 2020
ISBN 978-605-7797-16-2

KARDEŞLER  !
Türkçesi: Halil Türkden
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İki kardeş hiç anlaşamıyordu.
Oğlan, “gergedan” dediği huysuz,
sıkıcı ablasının gıcık olduğu
yanlarını anlatır; ablası da onu
“şebek” ilan eder, baş belası
oluşundan yakınır. Oysa bir
sürpriz, ikisine de kardeşliğin
sihrini yaşatacaktır…
DUYGULAR | ÇOCUK DÜNYASI |
BİREY ve TOPLUM

abla  -  kardeş | hayal kurmak | sıkılmak |
oyun | ev yaşamı | fotoğraf çekmek |
tatil | sevgi | bisiklet | korkmak
52 sayfa | 200 x 230 mm
1. baskı: 2019, 3. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-83-6

ANASINIFI, 1 SINIF
Türkçe yayın editörü: Müren Beykan

Resimli öykü | Renkli resimli | 1. hamur kâğıt

gunisigikitapligi.com

TUHAF KUŞ

Usta İngiliz yazar David
Almond, hayat koşusunun
başındaki bir çocukla,
yalnız bir ihtiyarı aynı düşte
buluşturuyor; çocuklara
cesaret aşılıyor.

Usta Alman yazar Zoran
Drvenkar’ın, mevsimleri
felsefi bir zenginlikle
anlattığı ödüllü, renkli epik
masalı, ülkemizde kukla
tiyatrosuna da uyarlandı.

Yazıp resimlediği çocuk
kitaplarıyla sevilen
Amerikalı sanatçı Jeff
Mack, küçük okurlarını
kütüphanelere,
kitapçılara götürüyor.

Yazan: Susan

Verde
Res.: Peter H. Reynolds
Amerikalı yazar Susan Verde ile çok
ödüllü illüstratör Peter H. Reynolds’un
birlikte yarattıkları eser, okuru bir
sanat müzesine, sınırsız hayaller
dünyasına davet ediyor.

3 -8 yaş

Jeff Mack

İlk Kitaplar

Zoran Drvenkar

Güz 2022

David Almond

2011 ALMAN
GENÇLİK EDEBİYATI
ÖDÜLÜ RESİMLİ
ÖYKÜ KİTABI

KÜÇÜK KOŞUCULAR
Resimleyen: Salvatore Rubbino
Türkçesi: Mine Kazmaoğlu
Liam ve arkadaşı, geleneksel gençler
koşusuna hazırlanırlar. Liam hep bitiş
çizgisini göğüslediğini hayal eder.
Annesinin zoruyla yaşlı komşularını
ziyarete gider. O evde gördüğü eski
fotoğraflar ve dinledikleri, koşusuna
yepyeni bir anlam kazandırır…
SAĞLIK ve SPOR | İLETİŞİM | ERDEMLER |
BİREY ve TOPLUM

anılar | yaşlılık | yardımlaşma | ölüm |
koşu sporu | nesillerarası iletişim | arkadaşlık |
cesaret | tatil | yaz tatili | dondurmacı | başarı
Öykü | 68 sayfa | 150 x 200 mm
Renkli resimli | 1. baskı: 2018, 5. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-56-0

2, 3, 4. SINIFLAR

Diğer kitapları
s. 82, 115.

Türkçesi: Alara Beykan

SOĞUKTAN
KORKMAYAN TEK KUŞ
Resimleyen: Martin Baltscheit
Türkçesi: Mine Kazmaoğlu
O yıl kış hiç bitmemiş, ne ilkbahar ne de
yaz gelmiştir. Sabrı tükenen Riki, gitmesi
için kışı ikna etmeye karar verir ve dünyanın
en soğuk kentine gider. Buradaki tek canlı,
soğuğa aldırmayan tuhaf bir kuştur...
DOĞA ve EVREN | HAK ve ÖZGÜRLÜKLER |
BİREY ve TOPLUM | ERDEMLER | DUYGULAR
mevsimler | yolculuk | kurnazlık | penguen |
aklını kullanmak | kılık değiştirmek | cesaret |
kar | fantazya
Öykü | 96 sayfa | 150 x 200 mm |
Renkli resimli | 1. baskı: 2010, 23. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-55-7

2, 3, 4. SINIFLAR

Rafların arasında bir çocuk, ilgisini çeken
bir kitabı sakin sakin okuyordu. Onu
gören böyle sanabilirdi, ama oturduğu
yerde kitaba dalmış çocuğun başına türlü
şeyler geliyordu aslında: Az kalsın bir
bebek ejderha tarafından ezilecekken,
az kalsın bir uzaygemisi tarafından...
Onca heyecana karşın, çocuk çok da
mutlu görünüyordu!..
OKUMA KÜLTÜRÜ | ÇOCUK DÜNYASI |
DOĞA ve EVREN | DUYGULAR

kütüphane | kitabevi | hayvanlar | hikâye |
kitaplar | okuma sevgisi | roman kahramanları |
macera | mizah | hayal gücü
Resimli Öykü | 36 sayfa | 270 x 210 mm
Renkli resimli | 1. hamur kâğıt
1. baskı: 2021 | ISBN 978-605-7797-29-2

ANASINIFI, 1. SINIF
Diğer kitapları
s. 87, 129.

MÜZE
Türkçesi: Müren Beykan
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Müzede zaman geçirmekten zevk
alan biri var. Bir tablo onda dans
etme arzusu uyandırıyor, başka bir
tablo iştahını kabartıyor. Renkler,
şekiller, eğriler büğrüler… insanı
şaşkına çeviriyor, ama zaman çok
eğlenceli geçiyor...
SANAT | DUYGULAR | BİREY ve TOPLUM

müze | sanat | duygular | renkler | şekiller |
sanat eserleri | çağrışımlar | yaratıcılık |
hayaller | gözlem | etkileşim
Resimli öykü | 36 sayfa | 220 x 220 mm
Renkli resimli | 1. hamur kâğıt
1. baskı: 2015, 6. baskı: 2021
ISBN 978-605-9952-26-2

ANASINIFI, 1, 2. SINIFLAR

Türkçe yayın editörü: Müren Beykan

gunisigikitapligi.com

HEPSİ BİR HİKÂYE

Dünya edebiyatının
tanınmış isimlerinden
Bask yazar Bernardo
Atxaga’dan küçükler
için renkli bir kitap.

İtalyan çocuk ve gençlik
edebiyatının ünlü yazarı
Quarenghi, Türkçe’deki
ilk kitabında kütüphane
projesinde buluşan iki
arkadaşı anlatıyor.

Yu Rong

Yazan: Bai Bing
Çin asıllı İngiliz sanatçı Yu Rong’un
yarattığı benzersiz desenlere,
Çinli yazar, yayıncı Bai Bing
naif öyküsüyle katılıyor.

3 -8 yaş

Giusi Quarenghi

Güz 2022

Uluslararası üne sahip
Fransız yazar, sanatçı
Pierre Elie Ferrier,
modern dünyaya
mizah dolu bir
eleştiri getiriyor.

Bernardo Atxaga

İlk Kitaplar

Pierre Elie Ferrier

1997 BASK
ÇOCUK EDEBIYATI
ÖDÜLÜ
(İSPANYA)

BULUT KUŞ
Türkçesi: Yuan Zhang

BİTLERİMİ GERİ VERİN !

KENDİNİ ASLAN SANAN ŞOLA

BEN VE SEN

Resimleyen: Pierre Elie Ferrier
Türkçesi: Azade Aslan

Resimleyen: Mikel Valverde
Türkçesi: İlknur Ayaşlı

Resimleyen: Giuditta Gaviraghi
Türkçesi: Nilüfer Uğur Dalay

Seçkin bir sitedeki lüks dairelerinde
Anton’un her şeyi vardı, ama ailesi geç
saatlere kadar çalıştığı için evde tek
başına çok sıkılıyordu. Günün birinde
bitlendiğini fark edince birden komik
bir maceranın içinde buluverdi kendini…

Bay Grego’nun küçük köpeği Şola,
“Ormanlar Kralı Aslan” adlı kitabı
okudukça çok etkilenir. Bu güçlü kuvvetli,
soylu hayvana özenir ve kendini, sahibinin
hep söylediği gibi bir “kedi kılıklı” değil,
gerçek bir aslan olduğuna inandırır…

Şarkılarıyla gökleri boyayan bir papağan,
günün birinde düşlerini yitirir. Düşlerine
giden yolu arayan papağanı sıradışı
bir yolculuk bekler…

BİREY ve TOPLUM | ÇOCUK DÜNYASI | İLETİŞİM

DOĞA ve EVREN | ERDEMLER | DUYGULAR

Kütüphaneci Marina bu kez farklı
bir ödev vermiştir. Çocuklar, ikişerli
gruplara ayrılır ve birbirlerinin
yaşamöyküsünü araştırmaya başlar.
Peki ya Aziza ve Beata gibi çok farklı
ülkelerde büyümüş çocuklar birbirlerinin
öyküsüne nasıl ulaşabilir?..

hayvanlar | kibir | yolculuk | park | kitap |
köpek | özenmek | cesaret | güven

ZAMAN ve MEKÂN | OKUMA KÜLTÜRÜ |
İLETİŞİM | DUYGULAR | BİREY ve TOPLUM

doğal yaşam | papağan | özgürlük | özlem |
çağrışımlar | uçmak | sevgi | orman

1, 2, 3. SINIFLAR

Öykü | 80 sayfa | 130 x 195 mm
Siyah-beyaz resimli | 1. baskı: 2015, 7. baskı 2022
ISBN 978-605-9952-15-6

Öykü | 40 sayfa | 130 x 195 mm
Renkli resimli | 1. baskı: 2016, 11. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-07-2

2, 3. SINIFLAR

Öykü | 72 sayfa | 130 x 195 mm
Renkli resimli | 1. baskı: 1999, 41. baskı: 2022
ISBN 978-975-6227-22-0

kütüphane | anadil | göçmenlik | önyargı |
arkadaşlık | eşitlik | aile | öykü yazma |
özlem | ödev | farklı kültürler

24. BRATISLAVA ULUSLARARASI İLLÜSTRASYON
BİENALİ (BIB) 2013 ALTIN ELMA ÖDÜLÜ
2013 ÇİN ŞANGHAY ULUSLARARASI
KİTAP FUARI ULUSLARARASI ÖZGÜN
KİTAP BÜYÜK JÜRİ ÖDÜLÜ

BİREY ve TOPLUM | DOĞA ve EVREN |
HAK ve ÖZGÜRLÜKLER

Resimli öykü | 36 sayfa | 260 x 220 mm
Renkli resimli | 1. hamur kâğıt
1. baskı: 2014, 4. baskı: 2021
ISBN 978-605-4603-85-5

ANASINIFI, 1, 2. SINIFLAR

2, 3, 4. SINIFLAR

Türkçe yayın editörü: Müren Beykan

gunisigikitapligi.com

arkadaşlık | oyun | bitlenmek | meslekler |
apartman yaşamı | aile | yalnızlık | ilaç |
banyo yapmak | sıkılmak | hayal gücü
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Çağdaş İtalyan edebiyatının usta yazarlarından
Bianca Pitzorno, 2 kitaplık dizisi “İnanılmaz Hikâye”de,
klasik masalları eğlenceli bir üslupla yorumluyor. Dizi, ünlü
sanatçı Quentin Blake’in desenleriyle boyut kazanıyor.

OKULDAKİ HAYALCİ dizisi

İNANILMAZ HİKÂYE dizisi

Türkçe yayın editörü: Müren Beykan | Türkçesi: Alara Beykan

Resimleyen: Quentin Blake
Türkçe yayın editörü: Müren Beykan | Türkçesi: Demet Elkâtip

Ödevini yapmayan ve okula geç kalan bir çocuğun sınırsız hayal
gücünü yansıtan iki kitap her yaştan okuru güldürüyor.

1

SİHİRLİ YÜZÜK

“Eee, ödevini neden yapmadın bakalım?”
“Ödevimi yapmadım çünkü... Maymun dolu bir uçak
arka bahçemize iniş yaptı. Asi bir robot evimizi yerle
bir etti. Elfler tüm kalemlerimi sakladı. Bilirsiniz,
klasik şeyler işte...”

Telaşla alışveriş yapan insanlar, soğuktan morarmış
yoksul küçük kibritçi kızı fark etmezler. Birden ortaya
çıkan şahane peri, Lavinia’ya bir yüzük hediye eder. Bu
yüzüğün öyle bir gücü vardır ki, Lavinia’nın yaşamı peri
masalına dönüşüverir. Ama, “fena kokan” bir masala!..

robot | Elfler | uzaylılar | Vikingler | doktor | ödev |
komşuluk | sirk | Robin Hood | kutuplar

yoksulluk | kibir | yılbaşı | alışveriş | güzellik | sihir | masallar |
arkadaşlık | iyi-kötü | mizah | hayvan sevgisi | hediye
1. baskı: 2019, 2. baskı: 2020 | ISBN 978-605-9405-79-9

1. baskı: 2020, 5. baskı: 2022 | ISBN 978-605-7797-03-2

OKULA GELİRKEN
ÇOK KOMİK ŞEYLER OLDU

2

OYUNCAĞIN SIRRI
Teo, bir kız kardeşinin olmasını çok ister. Antikacıdan
aldığı ve gerçek gibi görünen oyuncak bebeğe Petra adını
verir. Ama Petra, sıradan bir oyuncak değildir, şaşırtıcı
hünerleri vardır. Bebekle lüks bir otele yerleşen Teo’nun
yolu eski kibritçi kız Lavinia’yla kesişince işler karışır...

“Eee, bu sabah okula neden geç kaldın?”
“İnanmayacaksınız ama, her şey dev karıncaların
kahvaltımı çalmasıyla başladı. Sonra kötü ninjaların
saldırısına uğradım. Dünyayı uzaylılardan korumam
istendi!.. Neler neler geldi başıma!”

sorumluluk | kardeşlik | açgözlülük | zorbalık | simya | otel |
sihir | arkadaşlık | aklını kullanmak | adalet | antikacı | oyuncak

kaykay | bando | dinozor | Kırmızı Başlıklı Kız |
orman | zaman makinesi | satranç | Yeti | ninjalar

1. baskı: 2019 | ISBN 978-605-9405-78-2

1. baskı: 2020, 4. baskı: 2022 | ISBN 978-605-7797-04-9

ANASINIFI, 1, 2. SINIFLAR

BİREY ve TOPLUM | OKUMA KÜLTÜRÜ | ÇOCUK DÜNYASI | ERDEMLER | İLETİŞİM
Öykü dizisi | 36 sayfa | 150 x 200 mm | Renkli resimli | 1. hamur kâğıt
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2, 3. SINIFLAR

Diğer kitapları
s. 85.

DUYGULAR | ÇOCUK DÜNYASI | OKUMA KÜLTÜRÜ | BİREY ve TOPLUM
Öykü dizisi | 88 sayfa | 130 x 195 mm | Siyah-beyaz resimli

gunisigikitapligi.com

ÖDEVİMİ YAPMADIM ÇÜNKÜ
ACAYİP ŞEYLER OLDU

Ödüllü yazar Bianca Pitzorno, ilk kitapta “Kibritçi Kız” masalına neşeli bir
kurguyla yaklaşırken ikinci kitapta serüven yepyeni sürprizlerle sürüyor.

3 -8 yaş

Dünyaca ünlü sanatçılar Davide Cali ve
Benjamin Chaud’un dizisi, çocukların
hayal gücüne övgü niteliğinde, çok neşeli,
rengârenk bir okuma deneyimi sunuyor.

İlk Kitaplar

Bianca Pitzorno

Güz 2022

Davide Cali, Benjamin Chaud

Alexander McCall Smith’in yazdığı, sanatçı Ian Bilbey’in resimlediği
4 kitaplık renkli dizi, çocukların çok sevdiği bazı yiyeceklerin
üretimden tüketime az bilinen yolculuğunu anlatıyor.

3 -8 yaş

Ünlü İngiliz yazar Alexander McCall Smith
çocukların dilinden konuştuğu dizide, ilkokul
çağındaki okurlarını eğlenceli ve sürükleyici
maceralara davet ediyor.

İlk Kitaplar

Resimleyen: Ian Bilbey
Türkçe yayın editörü: Müren Beykan | Türkçesi: Nazlı Tancı

Alexander McCall Smith

Güz 2022

ABUR CUBUR PEŞİNDE dizisi

BALONLU SAKIZ AĞACI
Sevdikleri balonlu sakızları üreten
fabrikanın sahibini üzgün gören
çocuklar araştırmaya koyulur. Sakızın
gizli formülündeki özel hammaddenin
bir süredir uzaklardaki ülkeden
gelmediğini öğrenirler. Çocukları ve
fabrika sahibini maceralı uzun bir
yolculuk bekler…
yolculuk | doğayı koruma | değerler |
sakız | dayanışma | aklını kullanmak |
aile mesleği | meslekler | uçak

92 sayfa | 1. baskı: 2009, 27. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-14-4

PATLAMIŞ MISIR
KORSANLARI
Cinmısırı Adaları’nda yetiştirilen mısırlar,
gemiyle uzak ülkelere gönderilir. Son
hasadın ardından limandan ayrılan gemi,
korsanlar tarafından soyulur. Bunun
üzerine çocuklar, sonraki yolculukta
kaptana eşlik etmeye karar verirler,
ama korsanların eline düşerler...
ticaret | tarım | denizcilik | dayanışma |
cesaret | yolculuk | arkadaşlık |
korsanlık | plan yapmak | mısır
92 sayfa | 1. baskı: 2009, 25. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-21-2

ÇUBUK MAKARNA DÜĞÜMÜ

HALKA ÇÖREK ZİNCİRİ

Beslenme konusunda katı kuralları
olan teyze, yeğenlerinin makarna
yemesini yasaklar. Çocuklar gizlice
lokantaya giderler, ama yemekler çok
pahalıdır. Neyse ki, aşçıbaşı leziz bir
makarna pişirir onlara. Ama teyzeleri
durumu öğrenmekte gecikmez…

Hademenin arabası çalınınca, çocuklar
ona yeni bir araba almak için halka çörek
yapıp satmaya karar verirler. Çörekler o
kadar sevilir ki, çocuklar daha fazlasını
satabilmek için bir mektup zinciri kurup
yardım isterler...

sağlıklı beslenme | makarna | lezzet |
yasaklar | yarışma | yemek tarifi | fabrika |
aile baskısı | sevgi | büyümek | üretim
80 sayfa | 1. baskı: 2009, 25. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-22-9

çörek | mektup zinciri | dayanışma | yardım |
ticaret | okul yaşamı | posta | aklını kullanmak |
nesillerarası iletişim
68 sayfa | 1. baskı: 2009, 22. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-23-6

2, 3, 4. SINIFLAR

SAĞLIK ve SPOR | DOĞA ve EVREN | ZAMAN ve MEKÂN | ERDEMLER
Öykü dizisi | 130 x 195 mm | Siyah-beyaz resimli

gunisigikitapligi.com
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2

İlk Kitaplar

Ursula K. Le Guin’in yazdığı, sanatçı S. D. Schindler’in
resimlediği 4 kitaplık renkli dizi, önemli sosyal konuları
doğaüstü bir kurguyla işliyor, masalla gerçeği harmanlıyor.

Dünya edebiyatının büyülü kalemi Ursula
K. Le Guin’den çocuklar için usta işi bir dizi.
Sıradışı kedi kardeşlerin macerası, günümüz
dünyasını eşsiz bir yorumla resmediyor.

3

4

Güz 2022

Resimleyen: S. D. Schindler
Türkçe yayın editörü: Müren Beykan | Türkçesi: Naz Beykan

1

3 -8 yaş

Ursula K. Le Guin

KANATLI KEDİLER MASALI dizisi

DÖRT YAVRU

YUVAYA DÖNÜŞ

YENİ ARKADAŞ

KENTTE TEK BAŞINA

Bayan Tekir’in dört güzel yavrusu
kanatlı doğar. Herkes tarafından
dışlanan kanatlı kediler, yeni bir
ev ararken iki çocukla karşılaşırlar...

Kanatlı kedilerin ikisi annelerini çok
özleyince doğdukları mahalleye geri
dönerler. Ancak hiçbir şeyi bıraktıkları
gibi bulamazlar. Üstelik anneleri de
taşınmıştır...

Dünyayı tanımak için çiftlikten
ayrılan Aleks’in başına gelmedik
kalmaz. Çaresiz kediye, yeni
arkadaşı simsiyah bir kanatlı
kedi yardım eder...

Çiftlikten sıkılan siyah Emma
kente uçar. Ama kanatlı kediye,
ne insanlar ne de hayvanlar
dostça yaklaşır...

büyük kent | kardeşlik | çiftlik yaşamı |
fedakârlık | dayanışma | cesaret |
değişim | özlem

macera | korku | yüzleşmek | arkadaşlık |
büyük kent | dayanışma | tehlike |
cesaret | kırsal yaşam

farklılıklar | aile | yuva | hayvan sevgisi |
yolculuk | kardeşlik | sır saklamak |
tehlike | kırsal yaşam
44 sayfa | 1. baskı: 2008, 18. baskı: 2022
ISBN 978-975-6227-90-9

54 sayfa | 1. baskı: 2008, 12. baskı: 2021
ISBN 978-975-6227-91-6

48 sayfa | 1. baskı: 2008, 11. baskı: 2022
ISBN 978-975-6227-92-3

özgürlük | büyük kent | hayvan sevgisi |
medya | macera | farklılıklar | sorumluluk |
tehlike | kararlılık | seçimler
48 sayfa | 1. baskı: 2008, 10. baskı: 2022
ISBN 978-975-6227-93-0

1, 2, 3. SINIFLAR

BİREY ve TOPLUM | DOĞA ve EVREN | ZAMAN ve MEKÂN | ERDEMLER
Öykü dizisi | 130 x 195 mm | Renkli resimli

gunisigikitapligi.com
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Usta yazar Christine Nöstlinger’in okumaya yeni başlayan
çocuklar için yazdığı 4 kitaplık renkli dizi, arkadaşlık, spor,
oyun ve eğlenceyi buluşturuyor.

Hans Christian Andersen ve Astrid Lindgren Anma
(ALMA) ödüllü yazar Christine Nöstlinger, yarım
asırlık veriminde çocuk ve gençlik edebiyatına
değerli eserler kazandırdı.

3 -8 yaş

Güz 2022

Resimleyen: Erhard Dietl
Türkçe yayın editörü: Müren Beykan | Türkçesi: Mine Kazmaoğlu

İlk Kitaplar

Christine Nöstlinger

FRANZ dizisi

29
ALEV SAÇLI ÇOCUK
FRANZ VE
KÖPEK HİKÂYESİ

FRANZ VE
FUTBOL HİKÂYESİ

FRANZ VE
DEDEKTİFLİK HİKÂYESİ

FRANZ VE
ARKADAŞLIK HİKÂYESİ

Resimleyen: Huban Korman
Türkçe yayın editörü: Müren Beykan
Türkçesi: Suzan Geridönmez

Franz, köpeklerden
çok korkuyordu. Bir
gün, arkadaşı Egon’un
odasında kocaman
bir köpek olan Berta
ile tanıştı...

Franz, ağabeyi gibi iyi
bir futbolcu olacaktır.
Ama maçta yediği top
darbesiyle bayılınca
takımdan atılır...

Franz, arkadaşı Gabi’nin
dedektiflik oyununa
katılır. Gabi, alışveriş
merkezlerinde birçok
hırsızlık yapıldığından
kuşkulanmaktadır...

Gabi ve Egon birbirlerini
çekemezler. Sonunda
Franz, Egon’u sabah,
Gabi’yi de öğleden sonra
arkadaşı ilan eder...

Frida, kızıl saçlarıyla alay eden
çocuklardan bıkmıştır. Güleç postacı
ile teyzesi ve kedisi, Üzgün Frida’ya
yaratıcı yollarla yardımcı olurlar…

arkadaşlık | iletişim | alay etmek |
diş teli | sevgi | kıskançlık | komşuluk |
maket yapmak | mektup arkadaşlığı

dışlanma | aile | dayanışma | önyargı | kitap |
okul yaşamı | kedi | zorbalık | postacı

1. baskı: 2018, 3. baskı: 2021
ISBN 978-605-9405-65-2

Diğer kitapları
s. 30, 80, 81, 116, 117.

1. baskı: 2018, 3. baskı: 2021
ISBN 978-605-9405-64-5

merak | macera | suç | hobi |
plan yapmak | soygun | ceza |
arkadaşlık | dedektiflik |
alışveriş merkezi
1. baskı: 2018, 3. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-66-9

1. baskı: 2018, 3. baskı: 2021
ISBN 978-605-9405-63-8

1, 2, 3. SINIFLAR

ÇOCUK DÜNYASI | SAĞLIK ve SPOR | BİREY ve TOPLUM | ERDEMLER | İLETİŞİM
Öykü dizisi | 56 sayfa | 130 x 195 mm | Renkli resimli

BİREY ve TOPLUM | DUYGULAR | ERDEMLER

Öykü | 88 sayfa | 150 x 200 mm |
Renkli resimli | 1. baskı: 2010, 31. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-43-4

2, 3. SINIFLAR

gunisigikitapligi.com

köpek korkusu | arkadaşlık |
sorumluluk | anne | hayvan sevgisi |
farkındalık | önyargı | aile | iletişim

futbol | takım kurmak | aile |
abi-kardeş | dış görünüş |
toplumsal cinsiyet eşitliği |
yetenek | arkadaşlık | park

3 -8 yaş

Christine Nöstlinger

Christine Nöstlinger’in sevimli ve çokrenkli 6 kitaplık dizisini,
psikolog kızı Christiane Nöstlinger resimledi. Okula yeni
başlayan Mini, anne babası ve ağabeyi ile yaşamaktadır…
1

2

Tüm dünyanın okuduğu çok ödüllü yazar
Christine Nöstlinger, ilkokula başlayan
çocuklar için yarattığı dizide, günlük yaşamı
çocuğun gözünden ustaca anlatıyor.

3

4

5

İlk Kitaplar

Resimleyen: Christiane Nöstlinger
Türkçe yayın editörü: Müren Beykan | Türkçesi: Elif Alankuş

6

Güz 2022

MİNİ dizisi

MİNİ VE
MIRNAV KEDİ
Ailesi evde hayvan
istemeyen Mini,
okul yolundaki evin
penceresinde gördüğü
kediyle ilgilenmeye başlar...
hayvan sevgisi | dayanışma |
sorumluluk | yaşlılık |
hoşgörü | özveri | aile |
hastalık | yardımlaşma

1. baskı: 2006, 16. baskı: 2021
ISBN 978-975-6227-73-2

MİNİ DENİZDE
Açık renk teni yüzünden
deniz tatiline gidemeyen
Mini, ağabeyi için
ailesini denize
gitmeye ikna eder…
sağlık | yaz tatili | deniz |
özveri | kültürel iletişim |
kardeşlik | arkadaşlık |
farklılıklar

1. baskı: 2006, 14. baskı: 2021
ISBN 978-975-6227-72-5

MİNİ VE DOĞUM
GÜNÜ PARTİSİ

MİNİ KÜÇÜK
DEDEKTİF

MİNİ VE YILBAŞI
ARMAĞANLARI

MİNİ KAYAK
TATİLİNDE

Mini, doğum gününe
yedi yakın arkadaşı
yerine tüm sınıfı davet
edince annesini fena
kızdırır…

Mini, hırsızlıkla suçlanan
ağabeyine inanır ve
onun suçsuzluğunu
kanıtlamak üzere
harekete geçer…

Yılbaşı armağanları
için bütün yıl para
biriktiren Mini, nihayet
arkadaşıyla birlikte
alışverişe çıkar…

Kayak yapmayı hiç
sevmeyen Mini, ailesi
zorla kursa yazdırınca
yeni arkadaşıyla hemen
bir plan yapar…

kutlama | doğum günü |
kardeşlik | dayanışma |
aklını kullanmak | kurallar |
arkadaşlık | aile

kardeşlik | dedektiflik |
iyi-kötü | yalan | önyargı |
pişmanlık | alışkanlıklar | güven

yılbaşı | arkadaşlık |
karar vermek | alışveriş |
aklını kullanmak | yaratıcılık |
para biriktirmek | hediye

kış tatili | kayak sporu |
kurs | arkadaşlık | dayanışma |
aile baskısı | plan yapmak |
aklını kullanmak

1. baskı: 2006, 13. baskı: 2021
ISBN 978-975-6227-35-0

1. baskı: 2006, 16. baskı: 2021
ISBN 978-975-6227-37-4

1. baskı: 2006, 12. baskı: 2021
ISBN 978-975-6227-39-8

1. baskı: 2006, 12. baskı: 2021
ISBN 978-975-6227-36-7

1, 2. SINIFLAR

Diğer kitapları
s. 29, 80, 81, 116, 117.

ÇOCUK DÜNYASI | SAĞLIK ve SPOR | BİREY ve TOPLUM | ERDEMLER | İLETİŞİM
Öykü dizisi | 64 sayfa | 130 x 195 mm | Renkli resimli

gunisigikitapligi.com
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İlkokul öğretmeni olan ve tüm dünyada çok okunan Amerikalı yazar Judy Delton’ın,
rozet peşinde koşan Minik İzciler’in eğlenceli serüvenlerinden oluşan dizisini, akıcı dili,
düşündürücü kurguları ve sevimli desenleriyle çocuklar çok seviyor.

Avustralyalı yazar Anna Fienberg,
küçüklüğünde annesi Barbara
Fienberg’den dinlediği masalları
iki çocuğun komik macerasında
bir araya getiriyor.

TAŞI VE KRAL MEZARI
MINIK İZCI GEZEGENI

KITAPKURDU
KAFADARLAR

Büyük Uzay Kampı’na
katılmaya kararlı Moli
ve arkadaşı, çok zor ve
gizli bir proje hazırlamaya
karar verirler. Gerçek
bir roket yapmak üzere
kolları sıvarlar...

Liderleri, kütüphane
kartı çıkartacaklarını ve
kitapkurdu olacaklarını
söylediğinde, Minik İzciler
hiç sevinmediler. Moli’yse
hayatından memnundu…

uzay | astronot | roket |
izcilik | ekip çalışması |
rekabet | model yapmak |
arkadaşlık | özgüven | proje

kütüphane | okumak | kitap |
arkadaşlık | sorumluluk |
yazmak | okul yaşamı |
izcilik | dayanışma | rozet

112 sayfa
1. baskı: 2001, 13. baskı: 2021
ISBN 978-975-8142-38-5

112 sayfa
1. baskı: 2000, 14. baskı: 2022
ISBN 978-975-8142-34-7

HAVUZ PARTISI

SAHNE KORKUSU

Minik İzciler, yüzme
rozeti alacaklarını
öğrenince çok sevinirler.
Oysa Moli değil yüzmek,
sudan bile çok korkar.
Kendisi için sıradışı bir
mayo tasarlar...

İzciler, bu kez bir
yetenek gösterisi
düzenleyecektir. Ama
Moli, sergileyebileceği
hiçbir yeteneği
olmadığını düşünür...

havuz | yüzmek | korku |
güven | izcilik | hile | icatlar |
arkadaşlık | kandırmak
96 sayfa
1. baskı: 2000, 11. baskı: 2021
ISBN 978-975-8142-30-9

yetenek | gösteri | başarı |
izcilik | yardımlaşma |
lunapark | plan yapmak |
korku | hız treni | vantrilok

96 sayfa
1. baskı: 2000, 10. baskı: 2021
ISBN 978-975-8142-37-8

2, 3. SINIFLAR

ÇOCUK DÜNYASI | BİLİM ve TEKNOLOJİ | SAĞLIK ve SPOR | BİREY ve TOPLUM | ERDEMLER
Öykü dizisi | 130 x 195 mm | Siyah-beyaz resimli

3 -8 yaş

Güz 2022

| Resimleyen: Alan Tiegreen
Türkçe yayın editörü: Müren Beykan | Türkçesi: Jale Alguadiş
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Resimleyen: Kim Gamble
Grafik tasarım: Suzan Aral
Türkçesi: Müren Beykan

Köyün yakınlarında keşfedilen kralın antik
mezar odasındaki gizemi çözmek ve köyü
kurtarmak Taşi’ye düşer…
ZAMAN ve MEKÂN | BİREY ve TOPLUM |
DOĞA ve EVREN | ERDEMLER | İLETİŞİM
masallar | macera | iyi-kötü | dayanışma |
kırsal yaşam | tarihi eser | soygunculuk |
kitap | aklını kullanmak

Öykü | 130 x 195 mm | 64 sayfa
Tek renk resimli | 1. baskı: 2011, 2. baskı: 2015
ISBN 978-9944-717-75-5

2, 3. SINIFLAR

gunisigikitapligi.com

Judy Delton

İlk Kitaplar

Anna Fienberg

MİNİK İZCİLER dizisi

KİTAPL AR

ÇOCUK
8-12 yaş

İlkokul 3 ve 4. sınıflar için yalın ve merak uyandırıcı kurgularla biçimlenen,
siyah-beyaz ya da renkli desenlerle desteklenen kitaplar. Ortaokul 5 ve
6. sınıflar için, zenginleşen yeni türler ve temalarla evde ve sınıfta tartışma
olanakları sunan, çocukluktan ilkgençliğe okuma zevki veren kitaplar.

Desen: Huban Korman

Editör: Müren Beykan
Resimleyen: Başak Taşkıran

“Zeyno Kitapları”yla çok sevilen, edebiyatımızın saygın
ödüllerinin sahibi Ahmet Büke’den sevgiyle, neşeyle ve
tuhaf sürprizlerle dolup taşan bir çocukluğun romanı.

Bir defterden taşarcasına çocukluk…
Ödüllü öykücü Ahmet Büke okurlarını, bir çocuğun babaannesiyle mutlu anılarını
yazdığı defterine konuk ediyor. Her anı, dünyanın en ilginç kasabasında, dünyanın
en sıradışı babaannesiyle yaşanan sürprizli bir çocukluktan, komik, umut dolu ve
anlamlı öyküler fısıldıyor. Kimi yelkenlinin rüzgârında, kimi balkondaki kahvaltı
sofrasında, kimi eşekle buzul tırmanışında... Çocukluğun acı tatlı günleri, hayatın
gerçek bir armağan olduğunu duyumsatıyor.

8 -12 yaş

Ahmet Büke

Çocuk Kitaplar

BABAANNEM,
KURBAĞALAR VE HAYAT

Güz 2022

YENİ

33

ZAMAN ve MEKÂN | DOĞA ve EVREN |
BİREY ve TOPLUM | DUYGULAR | ERDEMLER

günlük tutmak | anılar | denizcilik | babaanne | matematik |
nesillerarası iletişim | hayvanlar | izcilik | kamp | fosil |
uçurtma | piknik | komşuluk | sazlık | sel | mutfak kültürü |
apartman yaşamı | çıraklık
Roman | 104 sayfa | 120 x 180 mm | 1. baskı: 2022
ISBN 978-605-7797-84-1

Diğer kitapları
s. 13, 95, 125.

Etkinlik dosyası için gunisigiYOU.com

3, 4, 5. SINIFLAR

Ahmet Büke
Büke, Manisa’da doğdu. Alnı Mavide ile 2008 Oğuz Atay Öykü Ödülü’nü, Kumru’nun Gördüğü ile 2011 Sait Faik
Hikâye Armağanı’nı kazandı. ON8 Blog’da biriktirdiği öyküleri, Dünya Kitap 2015 Yılın Telif Kitabı Ödülü’nü kazanan
İnsan Kendine de İyi Gelir ve Gizli Sevenler Cemiyeti (2016) adıyla kitaplaştı. ON8 için Mevzumuz Derin (2013) ve
Köprü Kitaplar için Gökçe’nin Yolu (2018) romanlarını, küçükler için 4 kitaplık “Zeyno Kitapları”nı (2017-2020)
yazdı. Deli İbram Divanı (2021) ile 2022 Vedat Türkali En İyi Roman Ödülü’nü aldı. Son çocuk kitabı
Babaannem, Kurbağalar ve Hayat (2022).

gunisigikitapligi.com

Dokuz yaşından beri babaannesiyle birlikte yaşıyordu. Ama ne babaanne! Bazen
börek tepsisi elinde, bazen de yelkenlisinin dümeninde… Bir gün torununa, yalnızlık
hissini dindireceğini söyleyerek bir defter hediye etti. Uzun süre boş kalan defter
zamanla, cıvıl cıvıl kasabanın, renkli konu komşunun tuhaf ama mutlu anılarıyla
dolmaya başladı: Uzaya gitmek isteyenler, uçurtma meraklıları, deniz sevdalıları,
dağdan kar toplayanlar, pilot teyzeler, oymakbaşına hayran izciler, toprağını
dünyalara değişmeyenler… Yoksa hayat gerçekten güzel miydi!..

Editör: Müren Beykan
Resimleyen: Cem Bilge

Eğitimci, yazar Hatice Demir, ilk kitabında
duygu yüklü bir hikâye anlatıyor. Yıllanmış bir
ağacın gölgesine saklı anıları incelikle,
şiirsel bir dille paylaşıyor.

İnsan gibidir ağaçlar, sevgiyle büyürler.
Hatice Demir, çocuklar için yazdığı ilk kitabında, okurlarını bir köy meydanına,
yaşlı bir akasya ağacının gölgesine konuk ediyor. Zarif üslubu, duru ve yalın
anlatımıyla dikkati çeken roman, köyün geçmişinde saklı bir hikâyeyi, çocukların
sevinçli, meraklı, renkli yaşamlarına katıyor. Sevgi, anlayış, yardımlaşma gibi
insanı yücelten iyi duyguların değerini ve ölümsüzlüğünü fısıldıyor.

DOĞA ve EVREN | ÇOCUK DÜNYASI |
ZAMAN ve MEKÂN | DUYGULAR

köy yaşamı | oyunlar | meydan | anılar | merak |
nesillerarası iletişim | yardımlaşma | akasya ağacı |
sevgi | fırtına | arkadaşlık | tarım | yaşlılık | futbol
Roman | 108 sayfa | 120 x 180 mm | 1. baskı: 2022
ISBN 978-605-7797-89-6

8 -12 yaş

34

Köyün meydanında yıllara meydan okuyan akasya ağacı fırtınada devrilince,
onun gölgesine sığınmaya alışık herkes şaşırır. Üstelik ağacın gövdesinde
umulmadık bir şey saklıdır. Her gün gelip, kimseyle konuşmadan akasyanın
altında oturan Mustafa Amca da artık ortalıkta görünmez olur. Ayber ve Efe,
onun sessiz yalnızlığından ürkseler de, ihtiyarın ağaçla yakınlığını merak
ederler. Çocukların yardımseverliği sayesinde geçmişin anıları çiçeklenmeye,
ağacın gizemi çözülmeye başlayacaktır…

3, 4, 5. SINIFLAR
Hatice Demir
Demir, Aydın’da doğdu. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin Okulları’nda Türkçe öğretmeni ve yönetici olarak
10 yıl görev yaptı. Ortaokul, lise yıllarında şiir ve öykü yarışmalarında ödüller kazandı, üniversitenin duvar gazetesinde
yazıları yayımlandı. Öğretmenlik ve yöneticilik görevini, aynı kurumun İzmir Okulları’nda sürdüren Demir’in
yayımlanan ilk çocuk romanı Akasyalı Meydanın Çocukları (2022).

gunisigikitapligi.com

AKASYALI MEYDANIN ÇOCUKLARI

Çocuk Kitaplar

Hatice Demir

Güz 2022

KASIM’22

Editör: Müren Beykan
Resimleyen: Başak Taşkıran

Film dünyasına uzun yıllar emek veren Sabri Safiye,
yönetmenlikten animasyona, aşçılıktan akademik
çalışmalara uzanan zengin deneyimiyle yazdığı
ilk çocuk romanında farklılıkları düşündürüyor.

Yönetmen ve yapımcı Sabri Safiye, ilk çocuk romanında okurlarını fantastik
bir yolculuğa çıkarıyor. Uzay gemisinin kayıp kaptanı Felis’in izini süren dört
arkadaşın çılgın macerasını özgün üslubuyla anlatıyor. Dayanışmanın ve
sevginin iyileştirici gücünü vurgulayan, hayvan hakları üzerine düşündüren
eğlenceli roman, görünenin ardındaki görünmeyenin keşfini özendiriyor.

35

Dilek, Rıza, Mert ve Belma’nın okul servisi diye bindikleri minibüs, onlara
beklenmedik bir rota çizer. Pembe ve fıstık yeşili bu eski moda araçtaki
tuhaf yaratıkların yardım çağrısı üzerine afallayan çocuklar, kayıp kedi
için harekete geçerler. Ancak, bir yandan uzaylı dostları, bir yandan
gizemli motosikletli derken, bu “tüylü” macerada başlarına gelmedik
kalmaz. Gizlice girmeyi başardıkları ürkütücü laboratuvarda da
hiç beklemedikleri sırlar ortaya dökülecektir...

BİLİM ve TEKNOLOJİ | DOĞA ve EVREN |
BİREY ve TOPLUM | ÇOCUK DÜNYASI

uzay | teknoloji | arkadaşlık | bilim | hayvan hakları |
iletişim | dedektiflik | laboratuvar | dayanışma |
enerji | iz sürmek | müzik | hobi | macera |
veteriner | gizem | bilimkurgu
Roman | 176 sayfa | 120 x 180 mm | 1. baskı: 2022
ISBN 978-605-7797-75-9

Etkinlik dosyası için gunisigiYOU.com

8 -12 yaş

Güz 2022

Uzaylılar neden kötü olsun ki?

4, 5, 6. SINIFLAR

Sabri Safiye
Safiye, İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Uzun yıllar film sektöründe
yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. Bir dönem animasyona yoğunlaştı, aşçılık yaptı. 2010’dan beri Kadir Has
Üniversitesi’nin Yüksek Lisans programlarında ders veriyor. Göçmenler, özellikle kadın ve çocuklar için
yürütülen projelerde yer aldı; yazdığı çocuk kitabı Aydaki Tavşanlar, Türkçe ve Arapça olarak ikidilli
yayımlandı (2021). İlk çocuk romanı Tüylü Bir Uzaylı Macerası (2022).

gunisigikitapligi.com

TÜYLÜ BİR UZAYLI MACERASI

Çocuk Kitaplar

Sabri Safiye

Editör: Müren Beykan

Bir “başka” İstanbul macerası!
Melis Sena Yılmaz, ilk çocuk romanıyla okuru, gerçeküstü bir başka İstanbul’a davet
ediyor. Galata’nın eski bir sokağından ulaşılan Aşağİstanbul’da, unutulmayacak,
gizemli bir yolculuğa çıkarıyor. Babasının izini süren, bilinmezi kovalayan bir
çocuğun gözünden, duru bir dille akan roman, sürpriz karakterlerle ve şaşırtıcı
mekânlarla renkleniyor. Çocukluğun sınırsız hayal gücüne övgü niteliğindeki
fantastik macera, “Başka bir İstanbul olsaydı, nasıl olurdu?” sorusunu düşündürüyor.
Sahip çıkmamız ve yaşatmamız gereken farklılıkların değerini duyumsatıyor.

8 -12 yaş

Çocuk Kitaplar

AŞAĞİSTANBUL

Genç yazar Melis Sena Yılmaz, ilk kitabıyla çocuklara
başka bir İstanbul’un hayalini kurduruyor. Galata
semtinin gizemli sokaklarında sürprizlerle dolu,
soluksuz bir macera anlatıyor.

Güz 2022

Melis Sena Yılmaz
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ZAMAN ve MEKÂN | MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ |
BİREY ve TOPLUM | DOĞA ve EVREN

dedektiflik | İstanbul | farklılıklar | kent yaşamı | Galata |
merak | sırlar | güven | macera | suç | nesillerarası iletişim |
iz sürmek | arkadaşlık | fantastik | kitaplar
Roman | 200 sayfa | 120 x 180 mm | 1 ve 2. baskılar: 2022
ISBN 978-605-7797-68-1

Etkinlik dosyası için gunisigiYOU.com

3, 4, 5. SINIFLAR

Melis Sena Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde lisans ve yükseklisans eğitimi gördü. Çocuk
oyununda senaristlik yaptı, çeşitli platformlarda öyküleri yayımlandı. Gerçeküstü bir dünyayı anlattığı ilk çocuk
romanı Aşağİstanbul (2022) öğrencilik yıllarında çalıştığı Beyoğlu’nun sokaklarında yürürken aklına düştü.

gunisigikitapligi.com

Zeynep’in dedektif olan babası ansızın ortadan kaybolmuştur. Onun izini
süren Zeynep, kaygısız babaannesiyle birlikte gizemli başka bir İstanbul’un,
Aşağİstanbul’un sıradışı sokaklarında bulur kendini. Tuhaf martıları,
Galata boynuzlu atları, vahşi lambaları ve satirleriyle, tekin görünmeyen
bu esrarengiz dünyada arkadaşlar edinmeyi başarır. Ancak, kötüler bu
dünyanın sırlarını ele vermek için büyük plan yapmışken Zeynep;
Orkun, Noel Baba ve Süslü’nün yardımlarıyla babasını bulabilecek,
Aşağİstanbul’u ve sakinlerini kurtarabilecek midir?..

Yazdığı çocuk romanlarında felsefi ve toplumsal konuları ustaca işleyen
sanatçı Behiç Ak, her yaştan okur için değerli bir koleksiyon sunuyor.
Çocukların zengin içdünyasını, yaşamı sorgulayışlarını ve meraklı
hallerini yansıttığı romanlarını eğlenceli resimlerle beziyor.

ÇOGEM 2014 ÇOCUK
VE GENÇLİK EDEBİYATI
ROMAN ÖDÜLÜ
2013 ÇOCUK VE GENÇLİK
EDEBİYATI YAYINLARI DERNEĞİ
(ÇGYD) YILIN ÇOCUK
ROMANI ÖDÜLÜ

220.000

kopya

8 -12 yaş

Güz 2022

260.000

Çocuk Kitaplar

Behiç Ak

kopya
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Ali’nin nüfus kâğıdı kaybolunca,
yenisine başvurulur. Ama
kayıtlarda, Ali’nin soyadının
sonuna Ç eklenip “Hoşgörüç”
olarak yanlış yazıldığı ortaya
çıkar. Ali, tek harf sayesinde
sosyal medyada ve okulda
“Bay Ç” olarak tanınır...
BİREY ve TOPLUM | İLETİŞİM |
BİLİM ve TEKNOLOJİ | VATANDAŞLIK
iletişim | tüketim | sosyal medya |
teknoloji | Facebook | arkadaşlık |
aile | kimlik | değişim
104 sayfa
1. baskı: 2013, 52. baskı: 2022
ISBN 978-605-4603-61-9

3, 4, 5. SINIFLAR

ALTI KIRK DÖRT DALGASI

ÇATIDAKİ GEZEGEN

Yazmakta zorlanan yazar kendi
öyküsüne giriverir. Annesini
arayan Şehrazat, matematikçi,
tesisatçı, haylaz Doğan,
kütüphaneci Nigar Hanım, hayali
bir köpek, altı kırk dörtteki o
dalga… Tam onları yazacakken
güçlü bir horoz sesi duyar…

Serdar, sokakta hiç top
koşturmamış, sıradan bir kentli
çocuktur. Ta ki, apartman
arkadaşı Ceren’in peşi sıra çatı
katına, bambaşka bir “gezegene”
çıkana dek. Şairler, sıkılmış
çocuklar, hatta Don Kişot
bile çatıdadır!..

DOĞA ve EVREN | OKUMA KÜLTÜRÜ |
İLETİŞİM | ZAMAN ve MEKÂN

ZAMAN ve MEKÂN | İLETİŞİM |
BİREY ve TOPLUM | OKUMA KÜLTÜRÜ

yazarlık | doğa sevgisi | matematik |
tarım | hayvanlar | köy yaşamı |
yaratıcılık | orman | çizmek | deniz |
masal | belgesel | kütüphane
184 sayfa
1. baskı: 2020, 8. baskı: 2022
ISBN 978-605-7797-21-6

4, 5, 6. SINIFLAR

kent yaşamı | aile | zaman | arkadaşlık |
deniz | Don Kişot | günlük | oyun |
Moby Dick | hayaller | okumak
180 sayfa
1. baskı: 2016, 26. baskı: 2022
ISBN 978-605-9952-96-5

4, 5, 6. SINIFLAR

Diğer kitapları
s. 8, 9, 10,
11, 38, 39.

POSTAYLA GELEN
DENİZ KABUĞU
Pantomimci babasının, avukat
annesinin yoğun iş yaşamları,
Sude’nin ailesiyle paylaştığı
saatleri iyice azaltmıştır. Bir
tablet bilgisayar edinen Sude,
sanal dünyada kaybolur. Onun
oyun tutkusundan endişelenen
annesi, bir plan yapar…
BİREY ve TOPLUM | İLETİŞİM |
BİLİM ve TEKNOLOJİ

aile | sosyal medya | bilgisayar oyunları |
gizem | pantomim | doğa | arkadaşlık |
internet | ekran bağımlılığı | bilgi | hukuk
160 sayfa
1. baskı: 2014, 47. baskı: 2022
ISBN 978-605-4603-94-7

3, 4, 5. SINIFLAR

HAVADA ASILI KALAN TOP
Yeni kaymakam, kasaba halkının
özensiz yaşam alışkanlıklarını
eleştirince yetişkinler suspus
olur, çocuklar keşfe çıkar… Futbol
maçında düğümlenen geçmişin
sırları, kasabayı değiştirecek midir?..
ZAMAN ve MEKÂN | OKUMA KÜLTÜRÜ |
SAĞLIK ve SPOR | ÇOCUK DÜNYASI

meslekler | alışkanlıklar | tiyatro | deprem |
masal | heykel | oyuncak | anılar | futbol |
gizem | yetenek | kasaba yaşamı |
sözcük oyunları | 23 Nisan | sualtı
208 sayfa
1. baskı: 2021, 2. baskı: 2022
ISBN 978-605-7797-53-7

4, 5, 6. SINIFLAR

Editör: Müren Beykan

Roman | 120 x 180 mm | Tek renk resimli

gunisigikitapligi.com

YAŞASIN Ç HARFİ
KARDEŞLİĞİ  !

8 -12 yaş

Güz 2022

Behiç Ak’ın modern yaşamın çıkmazlarını mizah dolu bir dille yansıttığı
roman koleksiyonu her yaştan okuru etkiliyor. Tüketim kültürü, ekran
bağımlılığı, kentsel dönüşüm, doğadan uzaklaşma gibi birçok güncel
konuyu, çocukların gözünden ustaca düşündürüyor.

Çocuk Kitaplar

Behiç Ak

38
BEBEK ANNEM

O, beceriksiz ve sakar olduğuna
inanır, okulla da arası yoktur.
Gözlem yapmayı ve kuşlara,
bitkilere isim takmayı sever.
Onu da avcı yapmak isteyen
amcasına inat hayvanların
dünyasına kaçar...

Ziya, sıra arkadaşı Şule’nin
annesinin hasta olduğunu
öğrenince yardım etmek
ister. Çocuklar; esrarengiz
Kıpırdamayan Adam, tambaki
balığı ve örgü kursundakilerin
yardımıyla bir anneyi yeniden
gülümsetmeye çalışırlar…

İLETİŞİM | HAK ve ÖZGÜRLÜKLER |
DOĞA ve EVREN | KİŞİSEL GELİŞİM

BİREY ve TOPLUM | SAĞLIK ve SPOR |
ZAMAN ve MEKÂN | DUYGULAR

doğa sevgisi | hayvanlar | yazmak |
özgürlük | amca-yeğen | avcılık |
öğretmen | düşler | savaş-barış |
yetenek | şiddet | uzay
164 sayfa
1. baskı: 2019, 5. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-95-9

arkadaşlık | dayanışma | sorumluluk |
drama | okul yaşamı | toplukonut | hobi |
anne - kız | taşınma | hastalık | hediye |
164 sayfa
1 baskı: 2016, 14. baskı: 2022
ISBN 978-605-9952-77-4

HER ŞEYİ YANLIŞ
ANLAYAN KEDİ

BULUTLARA ŞİİR
YAZAN ÇOCUK

Nazlı kedi, kendini dünyanın
merkezi sanır. Hatta, mimar
babanın yeni projesi nedeniyle
taşınmalarını bile üstüne alınır.
Neyse ki küçük bir kente taşınmak
Oktay’a cazip gelir...

Bulutlarla haşır neşir Sevgican,
Batu kadar zeki, Erol kadar
yaratıcı olmadığını düşünür.
Çantasında artık mektup
taşıyamayan postacıdan
esinlenir ve şiirlerini sosyal
medyada paylaşmaya başlar...

DOĞA ve EVREN | BİREY ve TOPLUM |
ZAMAN ve MEKÂN | İLETİŞİM
kedi | doğal yaşam | hayvanlar |
festival | mimarlık | aile | taşınmak |
doğa olayları | kent yaşamı | iletişim |
hayvanat bahçesi | arkadaşlık
196 sayfa
1. baskı: 2018, 9. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-73-7

Diğer kitapları
s. 8, 9, 10,
11, 37, 39.

BİREY ve TOPLUM | İLETİŞİM |
DOĞA ve EVREN | OKUMA KÜLTÜRÜ
arkadaşlık
masallar |
gökyüzü |
çocuk işçi

| okul yaşamı | şiir yazmak |
sosyal medya | can sıkıntısı |
yanlış anlamak | mektup |
| meslekler

160 sayfa
1. baskı: 2017, 16. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-35-5

EVE GİDEN KÜÇÜK TREN
Maden ocakları kapatılan köylü
neşesiz, umutsuz bir yaşam
sürer. Bir gün Münevver Hanım
çıkagelir. Hayalleri, hınzır
İlyas’ınkilerden bile daha çılgın
olan kadın, bütün kapıları
çalmaya başlar…
DOĞA ve EVREN | ERDEMLER |
BİLİM ve TEKNOLOJİ | İLETİŞİM

demiryolu | hayal gücü | maden |
dayanışma | meslekler | deprem |
sosyal yaşam | su kaynakları | tren
144 sayfa
1. baskı: 2015, 19. baskı: 2022
ISBN 978-605-9952-24-8

4, 5, 6. SINIFLAR
Editör: Müren Beykan

Roman | 120 x 180 mm | Tek renk resimli

gunisigikitapligi.com

TAVŞAN DİŞLİ BİR
GÖZLEMCİNİN NOTLARI

KARİKATÜR
KİTABI 2

KARİKATÜR
KİTABI 1

YAŞASIN
ÇOCUKLAR!

KARİKATÜR
KİTABI
Usta sanatçı Behiç Ak’ın 30 yıllık karikatür birikimini
taçlandıran bu ilk albümünde 120 karikatür yer alıyor.
Sanatçının 1982’den beri günlük gazetede yayımlanan
bant karikatürleri arasından seçilen çalışmaları çocukluğu
yüceltiyor. Gündelik yaşamdan ufak tefek ama önemli
ayrıntılarla çocukluğa dikkat çeken karikatürler, okul
yaşamından arkadaşlığa, çevre duyarlığından hak ve
özgürlüklere, büyümekten meslek seçimine birçok farklı
temada mizahla harmanlanmış derin bir felsefe sunuyor.
Behiç Ak, her yaştan okurunun zihnine, mizahın hınzır
diliyle insana ve topluma ilişkin yeni sorular katıyor.

Karikatürist, yazar Behiç Ak, 40 yıllık benzersiz karikatür
emeğini yeni bir albümle taçlandırıyor. Her yaştan okura
çocuk neşesini ve bilgeliğini taşıyan ikinci “Karikatür
Kitabı”nda, günümüz dünyasını çocukların gözünden
yorumlayan 143 karikatür yer alıyor. Çevre duyarlığından
pandeminin zorlu koşullarına, okul yaşamından gelecek
kaygısına pek çok temada mizahla felsefeyi harmanlayan
karikatürler çocuklara taptaze sorular, yeni düşünme yolları
sunuyor. “Çocuklarla büyükler arasındaki farkı kaldıran
karikatürler” çizdiğini söyleyen sanatçı, çocukların birçok
konuyu büyüklerden daha iyi anladığına dikkat çekiyor.

1. baskı: 2012, 12. baskı: 2021 | ISBN 978-605-4603-02-2

1 ve 2. baskılar: 2021 | ISBN 978-605-7797-45-2

4. SINIF ve sonrası
Editör: Müren Beykan
Diğer kitapları
s. 8, 9, 10,
11, 37, 38.

BİREY ve TOPLUM | HAK ve ÖZGÜRLÜKLER | DOĞA ve EVREN | İLETİŞİM | SANAT
çocukluk | doğa | çevre | düşünmek | arkadaşlık | aile | iletişim | eğitim | büyükler-küçükler | teknoloji | kentleşme | sanat
Karikatür | 160 sayfa | 200 x 150 mm | Tek renk resimli

8 -12 yaş

Çocuk Kitaplar

KARİKATÜR ALBÜMLERİ

Güz 2022

2022 Hans Christian Andersen Ödülü ile 2014 ve 2021
ALMA Ödülleri adayı olan Behiç Ak, karikatürlerinde
günümüz toplumunu çocukların güçlü neşesiyle,
mizahın gülümseten diliyle yorumluyor.
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Behiç Ak

SEVGİLİ UCUBE
Editör: Müren Beykan

Gerçeğin, insanın, ağacın izinde bir keşif hikâyesi...
Merak uyandıran, heyecanlı romanlarıyla sevilen Sevgi Saygı, yeni kitabında hikâye
içinde hikâye kurgusuyla çok katmanlı, gülümseten bir büyüme öyküsü anlatıyor.
Yaz tatilini köyde geçiren üç çocuk, kendi güçlerini ve doğayı keşfederken Yaprak,
yazdığı hikâye sayesinde sorunlarıyla yüzleşir. Doğa sevgisi ve dünyaya karşı
görevlerimiz üzerine temellenen roman, yazmanın iyileştirici gücünü özgün
bir dille duyumsatıyor.

8 -12 yaş

Çocuk Kitaplar

Çocuk edebiyatımıza etkileyici kitaplar armağan eden
Sevgi Saygı, yeni romanında her yaştan okurunu, Ege
kıyısında doğayla iç içe bir aile evine konuk ediyor.

Güz 2022

Sevgi Saygı

40

ÇOCUK DÜNYASI | OKUMA KÜLTÜRÜ |
DOĞA ve EVREN | DUYGULAR

yazmak | oyuncak | kardeşlik | doğa | büyümek |
arkadaşlık | nesillerarası iletişim | orman | tatil |
tarım | önyargı | kendini tanımak | dikiş dikmek |
gizem | masallar
Roman | 236 sayfa | 120 x 180 mm
1 ve 2. baskılar: 2022 | ISBN 978-605-7797-70-4

Diğer kitapları
s. 18, 41, 42, 124.

Etkinlik dosyası için gunisigiYOU.com

4, 5, 6. SINIFLAR

Sevgi Saygı, öğretmenlik eğitiminin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Sinema Televizyon Bölümü’nü bitirdi.
Yönetmen Atıf Yılmaz’ın asistanlığını yaptı, radyo ve tiyatro için oyunlar yazdı. Babam Nereye Gitti? (2009) ile
başlayan “Memo’nun Macerası” üçlemesi çok sevildi. Şimugula (2010), Babaannemin İçine Uzaylı Kaçtı! (2016) ve
Turne Dedektifleri (2019) gibi çocuk romanlarını; 4 kitaplık “Yasemin ve Lavanta” dizisini (2017) kaleme aldı. Gençlik
romanları, Peri Efsa (2014) ve Gezgin (2015) ON8’de yayımlandı. Son çocuk romanı Sevgili Ucube (2022).

gunisigikitapligi.com

Kardeşi Yaman’ın haylazlıklarından bıkan Yaprak, yaz tatili için gittikleri dede
köyünde çareyi ormana kaçmakta bulur. “Ucube” dediği oyuncağın, çantasına
takılıp onunla eve geleceğinden habersiz, yazdığı hikâyeye devam eder. Yaman’ın
takibi ve havalı kuzen Şeyda’nın çıkagelmesiyle işler karışır. Ucube’yi ormana
geri bırakmaktan başka çare göremeyen Yaprak mutsuzdur. Derken, dedesi
onunla bir sırrını paylaşır...

8 -12 yaş

Sevgi Saygı

MEMO’NUN MACERASI dizisi

1

2

3

Güz 2022

Sevgi Saygı, dedektif öyküleriyle bilimkurguyu
ustaca harmanlayan 3 kitaplık roman dizisiyle,
okura soluksuz bir macera sunuyor.

Çocuk Kitaplar

Usta yazar Sevgi Saygı, sevilen dizisi “Memo’nun
Macerası”nda okuru, gerçeküstü öğeler ve gizemle
örülü, heyecan dolu maceralara, esprili diliyle
eğlenceli okumalara davet ediyor.

Editör: Müren Beykan

BABAM NEREYE GİTTİ   ?

AMCAMA NELER OLUYOR   ?

GİZEMLİ GÜNLER

Memo, yıllar önce ortadan kaybolan
babasını, büyüdükçe daha çok merak
eder. Bulduğu eski kamera, onu babasına
yaklaştırır. Annesinin nişanlanması da
okuldaki zorba çocuklar da canını çok
sıkar. Neyse ki, arkadaşı Derinsu’nun
cin fikirleri vardır…

Ailesini bir araya getiren Memo’nun canı
sıkkındır. Kardeşi olacağı haberine, amcasının
tuhaf davranışları ve babasının sürpriz
kararları da eklenmiştir. Üstelik, okulda
sınıfın kabadayılarıyla başı yine derttedir ve
Derinsu’yla da işler beklediği gibi gitmez…

Yıllar sonra babasını bulan Memo, daha da
karmakarışık bir aileyle baş etmek zorundadır.
Arkadaşlarıyla birlikte içine daldığı tuhaf
olayları çözmek ve Derinsu’nun gönlünü
yeniden kazanmak ister. Ancak, minik kardeşi
Gizem’in çok özel bir yeteneği vardır…

teknoloji | gizem | arkadaşlık | okul yaşamı |
zorbalık | kardeş | aile | dedektiflik | ergenlik |
baba | bilimkurgu | zaman

klonlama | arkadaşlık | bilgisayar | aile |
kıskançlık | sırlar | dedektiflik | zorbalık |
ergenlik | bilimkurgu | sevgi

günlük tutmak | gizem | özlem | iz sürmek |
arkadaşlık | aile | nesillerarası iletişim |
okul yaşamı | zorbalık | ergenlik | bilimkurgu

236 sayfa
1. baskı: 2011, 8. baskı: 2021
ISBN 978-9944-717-62-5

256 sayfa
1. baskı: 2009, 17. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-17-5

216 sayfa
1. baskı: 2013, 6. baskı: 2020
ISBN 978-605-4603-39-8

4, 5, 6. SINIFLAR

Diğer kitapları
s. 18, 40, 42, 124.

BİLİM ve TEKNOLOJİ | İLETİŞİM | BİREY ve TOPLUM | ÇOCUK DÜNYASI | DUYGULAR
Roman dizisi | 120 x 180 mm

gunisigikitapligi.com

41

8 -12 yaş

Sevgi Saygı

Güz 2022

Çocuk Kitaplar

Çocuklar ve gençler icin yazdığı kitaplarında, polisiye öğelerini
incelikle işleyen ve yarattığı gizemli kurgularla sevilen, ödüllü
yazar Sevgi Saygı, okurunu film tadında serüvenlere çıkarıyor.

42
BABA ANNEMİN
İÇİNE UZAYLI KAÇTI  !

Resimleyen: Huban Korman
Kendini hep yalnız hisseden Levent’in,
sihirbazlığa meraklı arkadaşı İzi’yle
yaptıkları, ailelerini çılgına çevirir. İki
arkadaşın parkta rastladığı ressam
ve ansızın gelişen olaylar, ortalığı
birbirine katacaktır...
BİREY ve TOPLUM | SANAT |
ÇOCUK DÜNYASI | ERDEMLER

Alaz ve Ayaz kardeşler, babaannelerinin
Alzheimer hastalığı nedeniyle günden
güne değişen hallerine bir türlü anlam
veremez. Onlara göre işin arkasında,
olsa olsa uzaylılar vardır!..

Fırat ve ailesi, Uçan Halı Tiyatro
Topluluğu’nun üyesidir. Yaz tatilinde,
çocuklar da aileleriyle birlikte turneye
çıkarlar. Polisiye oyun yazma hevesindeki
Fırat, arkadaşı Deniz’le dedektiflik
hayalleri kurarken olanlar olur...

SAĞLIK ve SPOR | DUYGULAR |
BİREY ve TOPLUM | ÇOCUK DÜNYASI

SANAT | BİLİM ve TEKNOLOJİ |
ÇOCUK DÜNYASI | İLETİŞİM

164 sayfa | 1. baskı: 2016, 17. baskı: 2022
ISBN 978-605-9952-89-7

200 sayfa | 1. baskı: 2019, 2. baskı: 2020
ISBN 978-605-9405-98-0

uzaylılar | aile | sorumluluk | Alzheimer |
nesillerarası iletişim | arkadaşlık | yaşlılık |
dedektiflik | bakımevi | plan yapmak |
babaanne | müzik

arkadaşlık | çizgi roman | park | okul yaşamı |
sihirbazlık | aile içi iletişim | polisiye | iz sürmek |
resim yapmak | şiddete tanıklık | aklını kullanmak
200 sayfa | Tek renk resimli
1. baskı: 2010, 12. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-41-0

TURNE DEDEKTİFLERİ

tiyatro | yaz tatili | polisiye | yazmak |
down sendromu | Ege Bölgesi | turne |
festival | sosyal medya | sorumluluk |
zorbalık | dedektiflik | Pinokyo

4, 5, 6. SINIFLAR
Editör: Müren Beykan
Diğer kitapları
s. 18, 40, 41, 124.

Roman | 120 x 180 mm

gunisigikitapligi.com

ŞİMUGULA

BOZUK PUSULA
Editör: Müren Beykan

“Uzun ince” bir karavan yolculuğu…
İsmet Bertan çocukları, macera ve gizem dolu bir Anadolu yolculuğuna
çıkarıyor. Birbirine düşkün dede-torununun karavan tatili, Hattuşa’dan Divriği’ye,
Nemrut Dağı’ndan Göbeklitepe’ye uzanıyor. Kadim uygarlıkların izinde yöresel
zenginliklerle renklenen romanda, Âşık Veysel’in ezgileri, Flamenko dansıyla
buluşuyor. Birbirine kavuşmak için çırpınan iki pusula figürünün soluksuz,
gerçeküstü arayışı duygulu bir dille anlatılıyor.

8 -12 yaş

Çocuk Kitaplar

Ödüllü yazar, belgeselci İsmet Bertan, çocuk okurları
için yazdığı etkileyici romanında, eski uygarlıkların izini
sürüyor. Doğal yaşamla insanı, gerçekçi bir bakışla,
gerçeküstü bir anlatımla ustaca harmanlıyor.

Güz 2022

İsmet Bertan

43

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ | BİREY ve TOPLUM |
ÇOCUK DÜNYASI | DOĞA ve EVREN

yolculuk | Anadolu | karavan | dede-torun | kültürel miras |
iz sürmek | pusula | aile tarihi | gizem | dans | müzik |
milli parklar | antik kentler | macera | tarih | gezginlik | felsefe
Roman | 196 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2022 | ISBN 978-605-7797-73-5

Diğer kitapları
s. 20, 44, 108, 109.

Etkinlik dosyası için gunisigiYOU.com

4, 5, 6, 7. SINIFLAR

İsmet Bertan, bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra uzun yıllar TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nde belgesel programları
hazırladı. Hızlı Tosbi (2005) adlı ilk kitabı, Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği (ÇGYD) tarafından 2005 Yılın Çocuk
Romanı seçildi. 7 kitaplık tarihsel roman koleksiyonu “Anadolu’da Bir Zamanlar”la her yaştan okurun ilgisini
çekti. Muhteşem İkili (2006), Şaşkın Cengâver (2009) ve Hödük, Güdük, Bir de Bıdık, Rap Rap Rap! (2012)
adlı kitapların ardından çocuklar için yazdığı son roman, Bozuk Pusula (2022).

gunisigikitapligi.com

Tunç ve dedesi, yaz tatilinde hayalini kurdukları yolculuğa çıkarlar. Karavan
Tırtıl’la Ankara’dan ayrılan ikili, bozuk pusulanın kafası bozuk figürü Prens
Valetta’nın sırrını çözmeye kalkınca rotadan sapar, Anadolu’da gezmeye
başlarlar. Antika pusula yüzünden kazı alanlarına, antik kentlere, müzelere
ve milli parklara uzanan yolda, Tunç yeni arkadaşlar da edinir. Dede
torun, sürprizlerle dolu yolculukta, bir efsanenin parçası olduklarını
fark edecektir...

8 -12 yaş

İsmet Bertan

Güz 2022

2005 ÇOCUK VE
GENÇLİK YAYINLARI
DERNEĞİ (ÇGYD)
YILIN ÇOCUK ROMANI
ÖDÜLÜ

Çocuk Kitaplar

Belgeselci yazar İsmet Bertan, hem hayvanların ve insanların
dünyasına gerçekçi bir pencereden bakabilen çocuk romanları
ve öyküleriyle, hem de film tadında kurguladığı tarihsel
romanlar dizisi “Anadolu’da Bir Zamanlar” ile seviliyor.

44
ŞAŞKIN CENGÂVER

Editör: Müren Beykan
Resimleyen: Betül Sayın

Editör: Müren Beykan
Resimleyen: Necdet Yılmaz

Minik kaplumbağa Tosbi, günlerini
bahçede, arkadaşlarıyla oyun
oynayarak geçirir. Ama bir
şahinin pençelerine düşer, oradan
oraya sürüklenir. Önce gösteri
kaplumbağası, sonra bir rokette
denek olur. Neyse ki Doktor Biri
ve hayvan dostlarıyla karşılaşır…

Annesinin hayatı öğrensin diye
evden yolladığı şaşkın Cengâver’in
yolu Mangır Ülkesi’ne düşer. Mangır
Sultan’ın kızı ucube Melike Hindiba’ya
talip olmak zorunda kalır. Üstelik, Nah
Dağı’ndaki korkunç ejderin yumurtasını
bulup getirmezse, kaza dönüşecektir...

DOĞA ve EVREN | BİLİM ve TEKNOLOJİ |
BİREY ve TOPLUM | ERDEMLER

macera | dostluk | gizem | hayvanat bahçesi |
iyi - kötü | aile | yolculuk | özlem | doğa | deney

Roman | 208 sayfa | 120 x 180 mm
Siyah-beyaz resimli | 1. baskı: 2005, 16. baskı: 2021
ISBN 978-975-6227-13-8

3, 4, 5, 6. SINIFLAR

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ | İLETİŞİM | ERDEMLER |
BİREY ve TOPLUM | DOĞA ve EVREN
masallar | efsaneler | sözünde durmak |
yolculuk | macera | iletişim | tembellik |
aklını kullanmak | cesaret | Anadolu

Roman | 176 sayfa | 120 x 180 mm
Siyah-beyaz resimli | 1. baskı: 2009, 4. baskı: 2016
ISBN 978-9944-717-32-8

3, 4, 5, 6. SINIFLAR

HÖDÜK, GÜDÜK, BİR DE
BIDIK, RAP RAP RAP  !
Editör: Mine Soysal
Resimleyen: Reha Barış
Yavru bir köpekken evde yaşayan
Hödük, sahiplerinin hevesi kaçınca
sokağa atılır. Birçok tehlikeyle dolu
sokaklarda dolaşırken, fino cinsi
bir köpek olan Güdük ve kimsesiz
yavru kedi Bıdık ile tanışır. Çaresiz
üçlü birbirine sığınır…
DOĞA ve EVREN | BİREY ve TOPLUM |
HAK ve ÖZGÜRLÜKLER | İLETİŞİM

hayvanlar | sokak yaşamı | arkadaşlık |
dayanışma | vefasızlık | sorumluluk |
kaza | zorbalık | mücadele | hayvan hakları

Roman | 120 sayfa | 120 x 180 mm
Siyah-beyaz resimli | 1. baskı: 2012, 5. baskı: 2019
ISBN 978-605-4603-22-0

3, 4, 5. SINIFLAR

MUHTEŞEM İKİLİ
Editör: Müren Beykan
Resimleyen: Gözde Bitir
Hayvanlarla insanların ilişkilerini film
tadında aktaran 7 öyküde de farklı
bir canlının dünyası etkileyici bir dille
canlanıyor: Miço Tavşan Aliço, Zebra
Kedi, Lolipop Papağan, Kara Leylek
Yavrusu, Muhteşem İkili, Okula Giden
Keçi, Armudun İyisi.
DOĞA ve EVREN | İLETİŞİM |
BİREY ve TOPLUM | ERDEMLER

hayvanlar | aile | okul | arkadaşlık | çiftlik yaşamı |
turizm | müzik | doğa | köy yaşamı
Öyküler | 120 sayfa | 130 x 195 mm
Siyah-beyaz resimli | 1. baskı: 2006, 7. baskı: 2021
ISBN 978-975-6227-51-0

3, 4, 5. SINIFLAR

Diğer kitapları
s. 20, 43, 108, 109.

gunisigikitapligi.com

HIZLI TOSBİ

Resimleyen: Suzan Aral

Gülsevin Kıral’ın polisiye tadındaki 2 kitaplık dizisi,
İstanbul’un tarihsel dokusunda yaşanan sıradışı
olayları eğlenceli bir üslupla konu ediyor.
1

İSTANBUL’U ÇALIYORLAR  !

152 sayfa
1. baskı: 2010, 32. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-56-4

8 -12 yaş

Ödüllü yazar Gülsevin Kıral, mizahla gizemi harmanladığı
kitaplarıyla tanınıyor. Okuru sürprizlerle dolu, renkli ve
neşeli bir dünyaya davet eden kitaplarında, Türkçe’nin
zengin olanaklarını yaratıcı yollarla kurguluyor.

2

Çocuk Kitaplar

kopya

Güz 2022

100.000

Gülsevin Kıral

Ç ALINAN KENT

Editör: Müren Beykan

Editör: Mine Soysal

Her şey, gazetedeki “Dedektif Yardımcısı
Aranıyor” ilanıyla başlar. Mustafa
yaz tatili süresince, babasının eski
polis arkadaşı Ömer Hepçözer’in
dedektiflik bürosunda çalışacaktır.
Ama Mustafa’nın sevinci uzun sürmez.
İstanbul’un, Süleymaniye Camisi,
Yerebatan Sarayı, Galata Köprüsü gibi
önemli anıtlarına, hatta Manisa’daki
Spil Dağı’na acayip bir şeyler olunca,
ikili önce çaresiz kalır. Hırsızların akıl
almaz planı, kentin tarihsel dokusunu,
değerli kültür mirasını tehdit ederken,
ikili kolları sıvar. Elif ve teyzesinin
de yardımıyla araştırmaları
derinleştikçe, şaşırtıcı gerçekler
gün yüzüne çıkacaktır...

Mustafa, Ömer Hepçözer’in
dedektiflik bürosunda çalıştığı
yaz tatilinde inanılmaz bir
maceranın parçası olmuştur.
İstanbul’un mimari anıtlarının
çalınmasıyla başlayan uluslararası
kovalamacanın üzerinden bir yıl
bile geçmeden, bu kez Rumeli Hisarı
ve Yedikule Hisarı gibi anıtlar hem
de koskoca Belgrad Ormanı tehlike
altındadır! Üstelik, Elif ve teyzesi
de ortalıktan kaybolur. İflah olmaz
hırsızların yeni planlarını boşa
çıkarmak ve sevdiklerini kurtarmak
için işe koyulan ikili, Çin Seddi’nden
Tuna Nehri kıyılarına dek gizemli
şifrelerin ve ipuçlarının izini sürer...

168 sayfa
1. baskı: 2014, 12. baskı: 2021
ISBN 978-605-4603-75-6

Yayın hakkı MACAR�STAN’a satılmıştır.

4, 5, 6. SINIFLAR

Diğer kitapları
s. 46, 67.

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ | BİREY ve TOPLUM | ZAMAN ve MEKÂN | DOĞA ve EVREN
İstanbul | kültürel miras | eski eser hırsızlığı | müze | gizem | anıtlar | dedektiflik |
arkadaşlık | araştırmak | tarih | sevgi | macera | aklını kullanmak | tiyatro | arkeoloji
Roman dizisi | 120 x 180 mm | Siyah-beyaz resimli

45

gunisigikitapligi.com

ÖMER HEPÇÖZER DEDEKTİFLİK
BÜROSU dizisi

dizi
2 kitap

8 -12 yaş

Gülsevin Kıral

Güz 2022

Çocuk Kitaplar

Çocuk edebiyatımızın ödüllü yazarlarından Gülsevin Kıral,
çocukların yüzleştiği iyi-kötü duygular evrenini, usta işi
kurgularla, gizemle ördüğü maceralarla ve unutulmaz
gerçek karakterleriyle duyumsatıyor.

KAYIP DEFTER

46

DUYGULAR | BİREY ve TOPLUM |
ZAMAN ve MEKÂN | İLETİŞİM

okul yaşamı | günlük | öğretmen-öğrenci iletişimi |
bahçe | aile | dışlamak | önyargı | güven |
geçmiş | arkadaşlık | not sistemi | iftira | fırın
124 sayfa | 1 ve 2. baskılar: 2021
ISBN 978-605-7797-54-4

Diğer kitapları
s. 45, 67.

UMUT SOKAĞI
ÇOCUKLARI

BELALI DÖRTLÜ’YE
KARŞI

GİZLİ FORMÜL
HANGİ ZARFTA   !

Res.: Sadi Güran

Res.: Ebru Tatlısu

Res.: Anıl Çağatay

Mahallede Suriye’den İstanbul’a
göçenler de yaşamaktadır. Yabancı
bir gazeteci, Karabaş’ın varlığı ve
Çakallar’la yapılan maçta Suriyeli
Hasan sayesinde atılan goller,
mahalleyi şenlendirir...

Ege, yaptığı teleskopunu sınıfa
getirir, ama Belalı Dörtlü tüm
heyecanını söndürür. Ceylan’ın
dişleriyle dalga geçen ve hep
kopya çeken dörtlü için
aklına bir fikir gelir!..

Engin’le arkadaşı, fen öğretmeninin
düşürdüğü zarfı sosyal bilgiler
öğretmeni kapınca ürkünç bir
senaryo üretirler. Üstelik dershanede
bir zarf daha ortaya çıkar...

HAK ve ÖZGÜRLÜKLER |
ERDEMLER | VATANDAŞLIK

BİLİM ve TEKNOLOJİ | ZAMAN ve MEKÂN |
BİREY ve TOPLUM | HAK ve ÖZGÜRLÜKLER

göçmenlik | savaş | sevgi | gazetecilik |
futbol | dayanışma | önyargı | özlem |
komşuluk | arkadaşlık | işsizlik
132 sayfa | Tek renk resimli
1. baskı: 2007, 9. baskı: 2022
ISBN 978-605-9952-62-0

okul yaşamı | arkadaşlık | dayanışma |
akran zorbalığı | teleskop | ödev |
affetmek | aklını kullanmak |
dedektiflik | gökbilim | aşağılamak
144 sayfa | Tek renk resimli
1. baskı: 2017, 8. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-39-3

BİREY ve TOPLUM | ÇOCUK DÜNYASI |
ZAMAN ve MEKÂN

okul yaşamı | sınav | dershane | macera |
arkadaşlık | merak | hayal kurmak |
dedektiflik | aile içi iletişim | olgunlaşmak
112 sayfa | Siyah-beyaz resimli
1. baskı: 2007, 22. baskı: 2022
ISBN 978-975-6227-96-1

4, 5, 6. SINIFLAR
Editör: Müren Beykan

Roman | 120 x 180 mm

gunisigikitapligi.com

6A sınıfı, matematik öğretmeni Titiz Filiz’in
not defterinin kaybolmasıyla karışır. Defter
bulunamazsa, hepsinin notu kırılacaktır. Bu
sonucu hak etmediğini düşünen çocuklar
defterin peşine düşerler. Kaygı dolu arayış,
içlerindeki iyiyi kötüyü ortaya çıkardığı gibi,
arkadaşlıklarını da gözden geçirmelerine
neden olur. Mahalle fırını herkesi güven
veren kokusuyla sarmalarken, eski bir
evin bahçesi de Titiz Filiz’in sakladığı
unutulmaz anıları fısıldamaya başlar…

3 kitaplık eğlenceli, renkli “Berk” dizisiyle sevilen sanatçı,
yazar Kaan Elbingil, çocuklar için yazdığı ilk romanında
okurlarına, mizahla yoğrulmuş sürprizlerle bezeli
etkileyici bir hikâye armağan ediyor.

Dünya edebiyatından dilimize kazandırdığı önemli eserlerle
tanınan çevirmen, yazar Saliha Nilüfer, çocuklar için
kaleme aldığı fantastik romanıyla geleceğin
dünyasından günümüze ayna tutuyor.

DUYGULAR | BİREY ve TOPLUM |
ZAMAN ve MEKÂN |
ÇOCUK DÜNYASI
kardeşlik | aile | paylaşmak |
esnaf | turizm | yazmak |
sorumluluk | yalan | güven |
taşınma | borçlanmak | konser |
yetiştirme yurdu | müzik | tiyatro
144 sayfa
1. baskı: 2021, 2. baskı: 2022
ISBN 978-605-7797-56-8

DIL DERNEĞI
BEŞIR GÖĞÜŞ
2022 ÇOCUK ROMANI
ÖDÜLÜ

Tek çocuk olmaktan memnun Salih Emre,
yeni mahalleye ve okuluna alışmaya
çalışır. Borçlardan bunalan ailesi, ona
hem kardeş olsun hem de dil öğretsin diye,
yabancı bir öğrenciyi evlerine davet eder.
Çat pat Türkçe konuşan Hans’ın gelişi,
Salih Emre’yi çileden çıkarır. Ancak, komşu
kızı Elif’le sonunda konuşmayı başarması
ve babasının çorbacı dükkânında işlerin
beklenmedik biçimde yoluna girmesiyle,
yaşamı değişmeye başlar...

Resimleyen: Elif Deneç

DOĞA ve EVREN |
ZAMAN ve MEKÂN |
BİLİM ve TEKNOLOJİ | ERDEMLER
gelecek | bilgi | tarih | kuraklık |
bilim | cesaret | tarım | ekoloji |
kütüphane | bellek | tekerleme |
keşifler | masal | işaret dili
184 sayfa | Renkli resimli
1 ve 2. baskılar: 2021
ISBN 978-605-7797-40-7

Çevirmen, yazar Saliha Nilüfer, Dünya’nın
ve eşsiz doğasının değerini düşündürüyor.
Bambaşka bir yaşam düzeninde, dış dünyayla
bağlantısını koparmış şehirde yaşayan meraklı
bir çocuğun izinde insanın ve dünyanın
geleceğine dair çarpıcı bir serüvene çıkarıyor.
Talan edilen doğal yaşamın ve yitirilen
güzelliklerin izini süren Minnu’nun macerası,
dünyayı yeniden kurmak için cesaret ve
umutla yola çıkmanın ilham veren gücünü
duyumsatıyor.
Bozkırın ortasındaki Sardun, kum
fırtınalarından ancak cam kubbeyle korunan
bir şehirdir. Meraklı ve cesur bir çocuk olan
Minnu, yasak olduğunu bile bile, yakındaki
mağaralarda yaşayan gudilere yiyecek
taşır. Güvenini kazandığı Gudi’den ağaçları,
yağmuru, doğanın bereketini dinlediğinde
adeta büyülenir. Sardunlular’ın geçmişte
sahip olduğu doğal zenginlikleri keşfetmenin
hayalini kurar. Gizemli topraklara yaptığı
yolculuğun ardından, arkadaşı Bozek’le
müthiş bir plan geliştirirler...

4, 5, 6. SINIFLAR
Editör: Müren Beykan
Diğer kitapları
s. 15.

Roman | 120 x 180 mm

Güz 2022

Opera sanatçısı, yazar
Kaan Elbingil, ödüllü çocuk romanında,
İstanbul’un eski dokusunda yaşayan,
neşesi ve tasasıyla sevgi dolu bir aileyi
anlatıyor. Paylaşmayı sevmeyen bir “tek
çocuğun” ve ekonomik sıkıntılarla boğuşan
ailesinin hayata tutunmasını, sürpriz bir
konuğun dönüştürücü etkisini dillendiriyor.
Aile olmanın kan bağı gerektirmediğini,
paylaşmanın ve dayanışmanın sihrini
eğlenceli bir üslupla resmediyor.

GÜMÜŞSU ZAMANI

47

gunisigikitapligi.com

KARDEŞ MARDEŞ
DEME BANA!

8 -12 yaş

Saliha Nilüfer

Çocuk Kitaplar

Kaan Elbingil

8 -12 yaş

Hacer Kılcıoğlu

Güz 2022

Çocuk Kitaplar

Eğlenceli üslubuyla farklı kültürleri buluşturduğu çocuk ve gençlik
kitaplarıyla tanınan Hacer Kılcıoğlu, her koşulda yaşamı yeniden
kurma cesareti veren, iletişimi yücelten ve tüm farklılıklarımızla
aynı Dünya’ya ait olduğumuzu düşündüren eserler yazıyor.

2012 ÇOCUK VE GENÇLİK
YAYINLARI DERNEĞİ (ÇGYD)
YILIN ÇOCUK ÖYKÜLERİ
KİTABI ÖDÜLÜ

RADYO PENCERE

Hazal’ın annesinin, mahallenin
buluşma noktası olan İyi Günler
Eczanesi’yle, babasının işlettiği
aynı adlı kafe yan yanadır. Kafedeki
doğum günü partisinde Hazal, mutlu
bir hayal kurar. Roman düğününe
gittiklerinde kendini, hiç tanımadığı,
renkli bir kültürden yeni arkadaşların
arasında bulur...

Aile ayrılığı sonrası, babasının arıcılık
işlerine yardım eden Ekim yalnız bir
çocuktur. İçsesi, adeta arı vızıltısına
dönüşmüştür. Evde bulduğu gizemli
anahtarın izini sürer. Aniden yaşamına
katılan Asya ve dedesiyle Pencereden
Canlı Yayın adlı radyo programına
başlarlar. Bodrum katından yaptıkları
yayın zamanla Ekim’in ailesiyle
iletişimini de etkiler….

İLETİŞİM | BİREY ve TOPLUM |
ERDEMLER | DUYGULAR | SAĞLIK ve SPOR

eczane | düğün | sevgi | mahalle yaşamı |
farklı kültürler | meslekler | nesillerarası iletişim |
İzmir | hayvan sevgisi | matematik |
dayanışma | Romanlar
Roman | 144 sayfa | 120 x 180 mm
1 ve 2. baskılar: 2021
ISBN 978-605-7797-37-7

4, 5, 6. SINIFLAR

BİREY ve TOPLUM | İLETİŞİM |
ERDEMLER | DUYGULAR

canlı yayın | müzik | arkadaşlık | İzmir |
ayrılmış ebeveyn | sevgi | gizem | arıcılık
nesillerarası iletişim | suç-ceza
Roman | 136 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2019, 3. baskı: 2020
ISBN 978-605-9405-76-8

5, 6, 7. SINIFLAR

48

HAVAYA BAK

AYDEDE HER YERDE

Resimleyen: Huban Korman

Resimleyen: Reha Barış

Hava koşullarıyla duygu durumlarını
buluşturan, değişik coğrafyalardan
çocukların yaşadığı sıradan olayları
anlatan 10 öykü farklı kültürlerden
ayrıntılarla bezeli. Güneşten yıldıza,
buluttan gökkuşağına, yağmurdan
fırtınaya sıçrayan, Filipinler’den
Çeşme’ye, gemiden otobüse, Berlin’den
Alaşehir’e uçuşan sıcacık öyküler…

Kitapta yer alan 16 öykünün ortak özelliği,
Aydede. Aydede’nin eşliğinde Peru’dan
İspanya’ya, Vietnam’dan Finlandiya’ya,
Bosna’dan Mısır’a, Türkiye’den Çin’e
uzanan öykülerde okurun karşısına Atatürk,
Barış Manço, Anne Frank gibi karakterler
çıkıveriyor. Öyküler, sözcük oyunları, özgün
deyişler ve ses tekrarlarıyla renkleniyor.

BİREY ve TOPLUM | DOĞA ve EVREN | DUYGULAR

Ay | ülkeler | aile | farklı kültürler | turizm | sorumluluk | ödev |
ayrılmış ebeveyn | hayvan sevgisi | Barış Manço | Atatürk

ülkeler | farklı kültürler | hava olayları | yolculuk |
yabancı dil | aile | nesillerarası iletişim | Cervantes |
doğum günü | Eşekli Kütüphaneci
Öyküler | 112 sayfa | 130 x 195 mm
Tek renk resimli | 1 ve 2. baskılar: 2017
ISBN 978-605-9405-19-5

BİREY ve TOPLUM | ZAMAN ve MEKÂN | DOĞA ve EVREN

Öyküler | 144 sayfa | 130 x 195 mm | Tek renk resimli
1. baskı: 2012, 9. baskı: 2022 | ISBN 978-605-4603-17-6

3, 4, 5. SINIFLAR

3, 4, 5. SINIFLAR

Diğer kitapları
s. 49, 111.

Editör: Müren Beykan

gunisigikitapligi.com

İYİ GÜNLER ECZANESİ

8 -12 yaş

Hacer Kılcıoğlu

Güz 2022

Çocuk Kitaplar

Büyüme sorunlarını zekice kurgular ve ince bir mizahla ele alan
Hacer Kılcıoğlu, çocukların aile büyükleriyle bağlarını, yaşamlarını
değiştiren dönemeçleri, yine onların gözünden duyarlı ve samimi
bir üslupla aktardığı romanları ve öykü kitaplarıyla seviliyor.

Res.: Mustafa Ahmet Kara
Tibet’in kimseyle paylaşamadığı çok
derdi vardır: Pilot olan babasının
kaza geçirebileceği korkusu, aldığı
kilolar, Şebnem’in onu umursamaması,
sünnet kaygısı... Rehberlik öğretmeni,
Tibet’ten, her hafta köpeği Değerli’ye
bir mektup yazmasını ister...
İLETİŞİM | DUYGULAR | SAĞLIK ve SPOR

rehberlik | şişmanlık | yazmak | kaygı |
öğretmen-öğrenci iletişimi | arkadaşlık |
basketbol | hayvan sevgisi | sünnet | özgüven
144 sayfa | Siyah-beyaz resimli
1. baskı: 2009, 20. baskı: 2021
ISBN 978-9944-717-29-8

3, 4, 5. SINIFLAR

BUGÜN ADIM
KAKTÜS BENİM
Çiçek, adını her gün ruh haline
göre değiştirmeye başlar. Bir gün
Papatya olur, neşelidir; öbür gün
Kaktüs olur, dikenlerini çıkarır.
Yeni doğan kardeşinin mızıltısı,
kankasıyla birbirlerine küsmeleri
de keyfini kaçırmıştır...
BİREY ve TOPLUM | İLETİŞİM | DUYGULAR
çiçekler | arkadaşlık | kardeşlik | aile |
kamp yaşamı | ergenlik | değişim |
sanat | hayvan sevgisi | komşuluk

ON NUMARA ÇOCUKL AR

Çalışan annesiyle birlikte hasta
babasına bakan Mahmut, İzmir
sokaklarında gevrek satar. Mahmut’un
zor yaşamı, Fransız Frank’ın çalışan
çocuklarla ilgili çektiği belgesel
sayesinde bir anda renklenir...

Yeni okul yılı başlarken, hayatları değişen
üç çocuğun hikâyeleri birbiriyle kesişir.
Tibet’in, büyükannesi Ruzi’yle yaşamı
renklenmiştir. Çiçek, dedesinin günden
güne değişimine tanık olmaktadır.
Mahmut’sa, Fransız Frank’ın onu
başrolünde oynattığı belgesel için
heyecanlıdır...

BİREY ve TOPLUM | ERDEMLER | İLETİŞİM
belgesel | yoksulluk | İzmir | aile |
arkadaşlık | sevgi | sorumluluk | çocuk işçi |
hayvan sevgisi | hastalık | umut
152 sayfa
1. baskı: 2013, 8. baskı: 2021
ISBN 978-605-4603-28-2

124 sayfa
1. baskı: 2011, 8. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-69-4

4, 5, 6. SINIFLAR

4, 5, 6. SINIFLAR

49

GEVREKÇ�İİ

ZAMAN ve MEKÂN | BİREY ve TOPLUM | DUYGULAR
aile | nesillerarası iletişim | arkadaşlık |
hayvan sevgisi | ölüm | komşuluk | ergenlik |
belgesel | mahalle yaşamı | İzmir
168 sayfa | 1. baskı: 2014, 5. baskı: 2021
ISBN 978-605-4603-84-8

4, 5, 6. SINIFLAR

Editör: Müren Beykan
Diğer kitapları
s. 48, 111.

Roman | 120 x 180 mm

gunisigikitapligi.com

PERŞEMBELERİ
ÇOK SEVERİM

8 -12 yaş

Ömer Açık

Güz 2022

Çocuk Kitaplar

Etkileyici mahalle ve okul hikâyeleri anlattığı kitaplarıyla çocuk
edebiyatımızda önemli bir yer edinen Ömer Açık, duru Türkçe
kullanımıyla okumayı keyfe dönüştürüyor. Farklı yaşamları
anlattığı romanlarını umut sözcükleriyle yazıyor.

50
MONTSUZLAR

TAŞKAFA

MENEKŞE İSTASYONU

Roza, yaz tatilini gezgin yazar
Hapşu Teyze’nin karavanında,
yollarda geçirir. Doğanın
ortasında, sürprizlerle dolu
maceralara atılan Roza’nın
cebindeki deniz kabuğu ise
çok özeldir...

Veysel ve sekiz öğrencinin,
lisenin havalı montlarından
alamamasının nedeni, alfabetik
sıralamadır. Veysel, Montsuzlar’ın
uğradığı bu haksızlığa karşı
mücadeleye girişir. Artık tüm
okul, ezber uygulamaları
sorgulamaktadır...

İdil, dedesinden yeni sözcükler
öğrenmeye bayılır. Okul
çıkışlarında, arkadaşları
Behice ve Nâzım’la birlikte
gökyüzündeki uçakları izler.
Ancak, bulduğu aile albümü
evdeki dengeleri bozuverir…

Göl kenarındaki mahallelerini
çok seven Menekşeliler, tren
istasyonlarıyla ilgili haberi
alınca büfecisinden dişçisine,
muhtarından mahallenin
çocuklarına kadar bir araya gelir.
Geçmişlerini ve geleceklerini
nasıl kurtaracaklardır?..

DOĞA ve EVREN | İLETİŞİM |
ZAMAN ve MEKÂN | ÇOCUK DÜNYASI

ZAMAN ve MEKÂN | İLETİŞİM |
HAK ve ÖZGÜRLÜKLER

yaz tatili | teyze-yeğen | karavan |
doğa | inançlar | farklı kültürler |
keşifler | ayrılmış ebeveyn | gezginlik |
imece | yamaç paraşütü | Anadolu
136 sayfa | 1. baskı: 2020
ISBN 978-605-7797-08-7

4, 5, 6. SINIFLAR

öğretmen-öğrenci iletişimi | haksızlık |
alfabe | adalet | okul yaşamı | icatlar |
cesaret | aile | kütüphane | şiir |
şiddetsizlik | münazara

216 sayfa | 1. baskı: 2017, 11. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-09-6

5, 6, 7, 8. SINIFLAR

İLETİŞİM | DUYGULAR |
HAK ve ÖZGÜRLÜKLER

aile | sırlar | eğitim hakkı | arkeoloji |
müze | uçaklar | dede-torun |
öğretmen-öğrenci iletişimi | inatçılık |
nesillerarası iletişim | hala-yeğen

252 sayfa | 1. baskı: 2018, 5. baskı: 2021
ISBN 978-605-9405-52-2

5, 6, 7. SINIFLAR

BİREY ve TOPLUM | ZAMAN ve MEKÂN |
HAK ve ÖZGÜRLÜKLER | VATANDAŞLIK
mahalle yaşamı | dayanışma | koruma |
belediye | kentleşme | meslekler | tren |
tarih | haklar | nesillerarası iletişim
168 sayfa | 1. baskı: 2015, 7. baskı: 2020
ISBN 978-605-4603-82-4

4, 5, 6. SINIFLAR

BENİM BABAM
ÖMÜR ADAM
Fiko’nun hayalindeki bisiklete
kavuşması için, babasının verdiği
mor kuşağı kaybetmemesi
gerekmektedir. Dağınık Fiko için
bu çok zordur. Kardeş haberini
de alınca aklı hepten karışır...
BİREY ve TOPLUM | İLETİŞİM |
ZAMAN ve MEKÂN

hayaller | mahalle yaşamı | kitapçı |
arkadaşlık | bisiklet | sorumluluk | tatil |
deyimler | okul yaşamı | baba-oğul

140 sayfa | 1. baskı: 2015, 12. baskı: 2022
ISBN 978-605-9952-57-6

3, 4, 5. SINIFLAR

Editör: Müren Beykan
Roman | 120 x 180 mm

gunisigikitapligi.com

YAZ GEZGİNİ İLE
HAPŞU TEYZE

“Küçük Cadı Şeroks” üçlemesi yüz binlerce çocuğun
başucu kitaplarından olan Aslı Der, felsefi göndermelerle
kurguladığı fantastik macera romanlarıyla seviliyor.

kopya

Aslı Der’in çok sevilen 3 kitaplık
“Küçük Cadı Şeroks” dizisini ödüllü
sanatçı Huban Korman resimledi.
1

8 -12 yaş

250.000

2

3

Çocuk Kitaplar

Resimleyen: Huban Korman

Aslı Der

dizi
3 kitap

ASLI DER
2022 ve 2023
Astrid Lindgren
Anma Ödülü
(ALMA) adayı

Güz 2022

KÜÇÜK CADI ŞEROKS dizisi

ULUSLARARASI ÇOCUK
KITAPLARI KURULU (IBBY)
ONUR LISTESI
2010 YAZARI
2007 ÇOCUK VE GENÇLİK
YAYINLARI DERNEĞİ
(ÇGYD) YILIN ÇOCUK
ROMANI ÖDÜLÜ

KÜÇÜK CADI ŞEROKS

BÜYÜK TUZAK

BARIŞ ODALARI

Editör: Müren Beykan

Editör: Mine Soysal

Editör: Mine Soysal

Masallar Ülkesi’nde yeni masal kalmayınca
Prens Hortim, Şeroks’tan Dünya’ya gidip
yeni masallar bulmasını ister. Küçük Cadı’nın
önünde sıradışı yerlerden geçeceği ve renkli
karakterlerle tanışacağı uzun bir yolculuk
vardır artık...

Prens Milla eski bir laneti canlandırınca,
Masallar Ülkesi halkı sözcüklerini unutup
konuşamaz hale gelir. Masallar Ülkesi’nin
dili de özgürlüğü de Küçük Cadı’nın
ellerindedir…

Prens Hortim kaybolmuş, Masallar
Ülkesi’ni sis kaplamıştır. Halkın sorunlarını
konuşarak çözümlemesi için kurulan
Barış Odaları’nı kullanmayıp her meseleyi
kendi çözmeye alışan Hortim’in yokluğu
huzursuzluk yaratır...

anadil | sözcükler | fantastik | sorumluluk |
iletişim | arşiv | öykü yazmak | dillerin doğuşu |
dayanışma | kitap okumak

masallar | macera | dostluk | cesaret |
hoşgörü | yolculuk | kibir | güçlükler |
özgüven | arkadaşlık | fantastik | sevgi

196 sayfa
1. baskı: 2007, 45. baskı: 2022
ISBN 978-975-6227-76-3

184 sayfa
1. baskı: 2001, 47. baskı: 2022
ISBN 978-975-6227-06-0

iz sürmek | haklara saygı | anlaşma |
barış | macera | arkadaşlık | kıskançlık |
iktidar | fantastik | uzlaşma
208 sayfa
1. baskı: 2014, 9. baskı: 2022
ISBN 978-605-4603-92-3

4, 5, 6. SINIFLAR

ÇOCUK DÜNYASI | OKUMA KÜLTÜRÜ | İLETİŞİM | ZAMAN ve MEKÂN | DUYGULAR

Yayın hakları İRAN’a satılmıştır.
Diğer kitapları
s. 52, 110.

Roman dizisi | 120 x 180 mm | Siyah-beyaz resimli

gunisigikitapligi.com

51

8 -12 yaş

Aslı Der

Güz 2022

Çocuk Kitaplar

Cesaret, umut, kararlılık ve dayanışma gibi duyguları, felsefeyle
ustaca harmanladığı kitaplarıyla sevilen Aslı Der’in fantastik
romanları, çocukların unutulmazları arasında.

TEHLİKEYE 3 YOLCULUK

KAYIP RÜYACI

DENEK E.E.E.

Kötülükler Prensi Zoliran büyülü defterine üç
gün içinde gerçekleşecek üç kötülük yazmıştır.
Bu üç kötülüğe engel olunmazsa, tüm dünya
kötülüğün egemenliği altına girecektir.
Dünyayı Zoliran’dan kurtaracak büyüleri
yapabilen tek kişi emekli büyücü Olbi’dir.
Maji ona yardım etmeli ve tehlikelerle
dolu üç yolculuk yapmalıdır...

Hayaller Ülkesi’nde yaşayan beş arkadaşın
mutlu yaşamı, Kalse’nin kaybolmasıyla değişir.
Rüyaları, hayalleri ve geleceği değiştirebilme
yeteneğine sahip olan Kalse’nin izini süren
dört arkadaşı uzun bir yolculuğa çıkarlar. Yol
boyunca uğradıkları yerlerde karşılaştıkları
sayesinde, düşünsel sorgulamalarla derinleşen
uzun ve zorlu bir macera vardır önlerinde...

Evde Eğitilen Ekim, kısaca E.E.E. zeki
bir çocuktur. Bilime meraklı ailesinin
yönlendirmesiyle katıldığı deneyde robot
YAZ’la tanışır. Her seansta anlatacak yeni bir
hikâye bulması gereken Ekim ilk kez, yaşadığı
sitenin dışındaki mahalleyle tanışır. Ekim’i,
dünyanın geleceği için cevaplaması gereken
sorular beklemektedir…

BİREY ve TOPLUM | ÇOCUK DÜNYASI |
ERDEMLER

ERDEMLER | İLETİŞİM | BİREY ve TOPLUM |
ZAMAN ve MEKÂN

BİLİM ve TEKNOLOJİ | ZAMAN ve MEKÂN |
BİREY ve TOPLUM

176 sayfa
1. baskı: 2003, 22. baskı: 2021
ISBN 978-975-8142-91-0

196 sayfa
1. baskı: 2011, 15. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-77-9

184 sayfa
1. baskı: 2019, 7. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-90-4

cesaret | yolculuk | iyi-kötü | bilgelik |
macera | aldatma | usta-çırak | gizem |
sihir | kahramanlık | adalet

arkadaşlık | rüyalar | iz sürmek | yetenek |
dayanışma | güzellik | aklını kullanmak |
yalan | kıskançlık | yolculuk | şöhret

3, 4, 5. SINIFLAR

4, 5, 6. SINIFLAR

yapay zekâ | ekoloji | kentleşme | sosyal yaşam |
aile içi iletişim | rüya | arkadaşlık | bilimkurgu |
deney | göç | hikâye anlatmak | tarım | bilim

4, 5, 6. SINIFLAR

Editör: Mine Soysal
Diğer kitapları
s. 51, 110.

Roman | 120 x 180 mm

gunisigikitapligi.com

52

Kusursuz ve duru Türkçe’siyle edebiyatımıza sayısız eser kazandıran,
kısa öykünün büyük ustalarından Necati Tosuner, ödüllerle taçlanan
edebiyat yaşamında çocuklar için kaleme aldığı öyküler ve
romanlarla çok özel bir koleksiyon yarattı.

8 -12 yaş

Güz 2022

1. TÜRKAN SAYLAN
SANAT ÖDÜLÜ 2011
JÜR‹ ÖZEL ÖDÜLÜ

Çocuk Kitaplar

Necati Tosuner

53
DUR BAKALIM PETEK

KİTABIN ADI

DAYIM BALON OLMUŞ...

Editör: Müren Beykan

Editör: Müren Beykan

Editör: Mine Soysal

Editör: Mine Soysal

Arda ve ailesi, babaannenin
ölümünden sonra dedenin
evine taşınmıştır. Aynı evde
yaşamak, Arda ve dedesi Eşref
Bey arasında özel bir bağ
kurulmasını sağlar...

Petek, bahçe arkadaşı Burak’la
“bizim” dedikleri sırada oturup
laflamayı sever. Ancak
apartmanın yöneticisi “karga”,
iki arkadaşın “sıra”sına fena
kafayı takmıştır...

Caner, zihni daldan dala
atlayan, bir kelimeden koca bir
dünya yaratabilen yetenekli
bir çocuktur. Okul servisinde
tanıştığı Ece sayesinde
sözcükleri daha da renklenir...

Necati Tosuner’in yazarlığının
ilk yıllarından 8 öyküsü, okurla
yeniden buluşuyor. Kambur bir
dayının çocukluktan yetişkinliğe
geçişinden izler taşıyan öyküler,
her duyguyu barındırıyor.

BİREY ve TOPLUM | DUYGULAR |
ZAMAN ve MEKÂN

HAK ve ÖZGÜRLÜKLER | DUYGULAR |
BİREY ve TOPLUM | ZAMAN ve MEKÂN

ZAMAN ve MEKÂN | DUYGULAR |
KİŞİSEL GELİŞİM

ZAMAN ve MEKÂN |
DUYGULAR | İLETİŞİM

dede - torun | aile | değişim | çevre |
nesillerarası iletişim | yaşlılık | hastalık |
arkadaşlık | okul yaşamı
Roman | 100 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2011, 7. baskı: 2021
ISBN 978-9944-717-61-8

4, 5, 6, 7. SINIFLAR

arkadaşlık | aile | sevgi | çocuk hakları |
apartman yaşamı | anne - kız | hoşgörü |
deprem | komşuluk
Roman | 108 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2012, 2. baskı: 2013
ISBN 978-9944-717-99-1

5, 6, 7. SINIFLAR

Diğer kitabı
s. 101.

dil oyunları | yazmak | arkadaşlık |
mahalle yaşamı | aile | dede - torun |
ölüm | okul yaşamı | meslekler
Roman | 136 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2015, 3. baskı: 2019
ISBN 978-605-9952-31-6

5, 6, 7. SINIFLAR

dayı - yeğen | engelli yaşamı | aile |
sevgi | dış görünüş | dayanışma |
hastalık | yoksulluk | ölüm |
yazarlık | göç

Öyküler | 88 sayfa | 130 x 195 mm
1. baskı: 2013, 3. baskı: 2020
ISBN 978-605-4603-47-3

5, 6, 7. SINIFLAR

YAZ SEVENLER
KIŞ SEVENLER
Editör: Müren Beykan
Birbirine bağlı 9 öykü, yaşam
üzerine düşündürüyor. Bazen
Marmara Denizi’nin iki ucunda
duruyor, bazen de en iyi
arkadaşla geçen mevsimlerin
fotoğrafını çekiyor…
ERDEMLER | ZAMAN ve MEKÂN |
DUYGULAR

mevsimler | tatil | hayal kurmak |
büyümek | mahalle yaşamı | arkadaşlık |
pazaryeri | iletişim | dil oyunları | yazmak
Öyküler | 88 sayfa | 130 x 195 mm
1 ve 2. baskılar: 2019
ISBN 978-605-9405-94-2

4, 5, 6. SINIFLAR

gunisigikitapligi.com

ARDA’NIN DERDİ NE  ?

8 -12 yaş

Müge İplikçi

Güz 2022

Çocuk Kitaplar

Çağdaş edebiyatımızın ödüllü yazarlarından Müge İplikçi, yaşamın en sahici
duygularını coşkulu ve umut dolu kurgularla çocuklara anlatıyor. Müziğin,
doğanın ve kentlerin iyileştirici gücüne inanan kitapların sevilen yazarı,
çocuk romanlarında okurunu benzersiz yolculuklara çıkarıyor.

54
Resimleyen: Huban Korman
Neşe, arkadaşlarıyla birlikte ormanın en ilginç
hikâyesini bulursa, “Ormanın Mirası” adlı
televizyon programına katılacaktır. Ama büyük
bir çöplüğe dönüşmüş ve Mays Canavarı’nın
krallığı olmuş ormandan güzel bir hikâye
çıkarmak olanaksızdır. Bir gün Neşe’nin annesi,
ormana ve “Günaydın Bendi”ne ilişkin bir anı
paylaşınca umut yine yükselir...
ZAMAN ve MEKÂN | İLETİŞİM | ERDEMLER |
DOĞA ve EVREN | SAĞLIK ve SPOR

doğa | çevre kirliliği | su bendi | otizm | aile tarihi |
arkadaşlık | yarışma | izcilik | spor | çizgi roman |
televizyon | Belgrad Ormanı
120 sayfa | Renkli resimli | 1 ve 2. baskılar: 2020
ISBN 978-605-7797-00-1

4, 5, 6. SINIFLAR

DONDURMAM TILSIM

KÖMÜR KARASI ÇOCUK

Babasını maden kazasında yitirmiş Seher,
annesiyle birlikte halasının yanına sığınmış,
zeytin ağaçlarını korumaya çalışır. Tüm
zeytinlikleri yok etmeye kararlı Hulki Sungur
da havuz problemleri de Seher’in canını çok
sıkar. Yakın arkadaşı Saniye ile yedikleri
dondurmanın tadı, yepyeni ve beklenmedik
olaylara neden olacaktır...
DOĞA ve EVREN | ZAMAN ve MEKÂN |
HAK ve ÖZGÜRLÜKLER | İLETİŞİM

Resimleyen: Huban Korman
Salif, ayrı düştüğü müzisyen babasını özlemle
beklerken, mahallenin okul orkestrasında bulur
kendini. Oysa göçmendir; gerçek bir adresi,
okul kaydı yoktur. Üstelik mahalleli, koyu tenli
yabancılara hiç de iyi davranmamaktadır. Müziğin
insanları birleştirdiği büyülü anlarla, Salif’in
yaşamındaki hüzünlü anlar birbirine karışır...
SANAT | BİREY ve TOPLUM | VATANDAŞLIK |
HAK ve ÖZGÜRLÜKLER |

arkadaşlık | madenler | zeytin | aile | matematik |
anılar | rant | mahalle baskısı | dayanışma |
ebeveyn kaybı | dondurma

müzik | Haydn | korku | arkadaşlık | özlem | yetenek |
göçmenlik | dayanışma | barınmak | anne-oğul | orkestra
108 sayfa | Renkli resimli | 1. baskı: 2014, 12. baskı: 2022
ISBN 978-605-4603-95-4

96 sayfa | 1 baskı: 2016, 5. baskı: 2021
ISBN 978-605-9952-95-8

4, 5, 6. SINIFLAR

5, 6, 7. SINIFLAR

Editör: Müren Beykan
Diğer kitapları
s. 14, 99, 124.

Roman | 120 x 180 mm

gunisigikitapligi.com

GÜNAYDIN BENDİ

8 -12 yaş

Zeynep Cemali

580.000
kopya

Güz 2022

2011
1. TÜRKAN SAYLAN
SANAT ÖDÜLÜ

Çocuk Kitaplar

Çocuk edebiyatımıza ustalara yaraşan özgün bir dil ve üslup
kazandıran yazar Zeynep Cemali, öykülerindeki derinliği romanlarına
da taşıyarak unutulmaz yapıtlar bıraktı. Kitaplarındaki zengin temaları,
renkli karakterleri ve güçlü öykülemesi her yaştan okuru etkiliyor.

8 kitap

55
Editör: Mine Soysal
Çevreci, idealist bir ana babanın
kızı olan Doğa, işlettikleri botanik
bahçesinde karşılaştığı yaşlı bir kadın
sayesinde ailesinin sırlarla dolu geçmişini
merak etmeye başlar. Doğa, zamanla
zincirin halkalarını birleştirdikçe, büyük
büyükbabasıyla 1940’larda başlayan
hikâye de boyutlanır...
İLETİŞİM | DOĞA ve EVREN |
DUYGULAR | ZAMAN ve MEKÂN

aile | töre | önyargı | ayrımcılık | geçmiş |
eğitim hakkı | yetimhane | çevre bilinci |
anne | bahçecilik | sosyal sorumluluk
200 sayfa | 1. baskı: 2010, 14. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-46-5

5, 6, 7, 8. SINIFLAR

Yayın hakkı BULGAR�STAN’a satılmıştır.

GÜZELCE’DE BİR
KAÇAK, MEMO
Editör: Müren Beykan
Toroslar’daki köyünde, çocuk yaşta kan
davasıyla tanışan Memo’nun yaşamı,
ölmemek ve öldürmemek uğruna, bitmez
tükenmez bir kovalamacaya dönüşmüştür.
Yıllar sonra yolu, Karadeniz kıyısındaki
Güzelce köyüne düşer. Köyün çocukları,
onu tanıdıkça işler değişmeye başlar...
BİREY ve TOPLUM | İLETİŞİM |
MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ

bağışlamak | kan davası | Karadeniz | Toroslar |
akrabalık | iletişim | sevgi | doğal yaşam |
köy yaşamı | Anadolu | affetmek | balıkçılık
236 sayfa | 1. baskı: 2001, 12. baskı: 2022
ISBN 978-975-8142-55-2

5, 6, 7. SINIFLAR

BALLI ÇÖREK KAFETERYASI

PATENLİ KIZ

Editör: Mine Soysal

Editör: Mine Soysal
Resimleyen: Gözde Bitir

Annesini kaybeden Sıla, babası ve
teyzesiyle birlikte annesinin hayali olan
kafeteryayı açar. Sıla’nın hayatı artık
daha kalabalık ve macera doludur.
Adını, annesinin nefis çöreklerinden
alan Ballı Çörek Kafeteryası’nın ilginç
müşterilerinin öyküleri de şaşırtıcıdır…
BİREY ve TOPLUM | İLETİŞİM | ERDEMLER
baba - kız | sevgi | köy yaşamı | gelenekler |
iş yaşamı | arkadaşlık | dayanışma |
ebeveyn kaybı | mutfak | teyze | düğün

BİREY ve TOPLUM | İLETİŞİM | DUYGULAR |
ZAMAN ve MEKÂN

5, 6, 7. SINIFLAR

224 sayfa | Siyah-beyaz resimli
1. baskı: 2003, 44. baskı: 2022
ISBN 978-975-6227-69-5

200 sayfa | 1. baskı: 2005, 59. baskı: 2022
ISBN 978-975-6227-09-1

Yayın hakkı İTALYA ve
BULGAR�STAN’a satılmıştır.
Diğer kitapları
s. 56.

İşitme engelli Şerare, yaz tatilini İstanbul
yakınlarındaki köyde, akrabalarının
yanında geçirir. Babasının armağanı
rollerskate’leri ayağından hiç çıkarmadığı
için köyde herkes ona “Patenli Kız” der.
Şerare, tatil ödevi için köydeki yaşlıların
çocukluk anılarını toplamaya başlar…

engelli yaşamı | paten kaymak | medya |
köy yaşamı | yazmak | anılar | hayvanlar |
komşuluk | yaşlılık | sevgi | hediye | televizyon

4, 5, 6. SINIFLAR

Roman | 120 x 180 mm

gunisigikitapligi.com

ANKARALI

8 -12 yaş

Zeynep Cemali

580.000

Güz 2022

kopya

Çocuk Kitaplar

Etkileyici öyküleri ve öykülerle kurguladığı romanlarıyla çocuk edebiyatımıza
özgün bir derinlik kazandıran Zeynep Cemali’nin anısına düzenlenen öykü
yarışması, gençleri yazmaya davet ediyor, edebiyata yakınlaştırıyor. Zeynep
Cemali Öykü Yarışması 12 yıldır, geleceğin yazarlarının müjdesini veriyor.

8 kitap

ÇILGIN BABAM

ÖYKÜ ÖYKÜ GEZEN KEDİ

GÜL SOKAĞI’NIN DİKENLERİ

BEN, ÇINAR AĞACI VE PUFBÖREĞİ

Editör: Mine Soysal

Editör: Mine Soysal

Zeynep Cemali’nin, ilginç çocukluk
anılarını öyküleştirdiği kitabın
başkahramanı, sürprizlerle dolu
babası. Zeynep, babasıyla 6 yaşında
Kapalıçarşı’da, 10 yaşında Beyoğlu’nda
film şirketinde, 12 yaşında Anadolu
gezilerindeydi. Baba kızın dostluğunu
anlatan, sıcacık 19 öykü…

Aralarında hınzır Siyam kedisi Siyami
Bey’in dolaştığı sürprizli, neşeli, renkli
8 öykü: Siyami Bey, Bisiklet Aşkına,
Fındıkçı Güzeli, Kırmızı Onluklar, Natır
Naciye’nin Torunu, Kaportacı Kardeşler,
Çaycı ve Çocukları, Bay Baykuş.

Editör: Müren Beykan
Resimleyen: Mahmut Cemali

Editör: Mine Soysal
Resimleyen: Mahmut Cemali

Cemali’nin güçlü öykücülüğünü
yansıtan sıcak ve esprili 9 öykü: Bir
Şişe Mürekkep, Fosil ile Tüysüz, Küçük
Bir Serüven, Aileme Neler Oluyor?, Gül
Sokağı’nın Dikenleri, Deniz Kulübünde
Balo, Küçük Kayabalıkları, Kardeşlik
Bağları, Çekirge Bir Sıçrar.

Cemali’nin ilk öykü kitabında gülümseten
9 öykü yer alıyor: Çelimsiz Çocuk; Krallığımda
Bir Prenses; Kaku Kite, Tako Tike, Mano Maki;
Ferdan; Beyaz Kale’de Değişiklik; Tanyeri
Ağarırken, Gün Battı; Ben, Çınar Ağacı ve
Pufböreği; Çalgıcının Çantası.

ZAMAN ve MEKÂN | BİREY ve TOPLUM |
İLETİŞİM | DUYGULAR

aile | ‹stanbul | baba - kız | arkadaşlık |
büyümek | Kapalıçarşı | yolculuk | Kadıköy |
kardeşlik | çocukluk | bisiklet
176 sayfa | 1. baskı: 2004, 34. baskı: 2022
ISBN 978-975-8142-99-6

BİREY ve TOPLUM | İLETİŞİM | ERDEMLER
kedi | aile | arkadaşlık | iş yaşamı | sanat |
nesillerarası iletişim | bisiklet | çalışmak |
sorumluluk | dayanışma | mahalle yaşamı |
önyargı | özveri
192 sayfa | 1. baskı: 2007, 24. baskı: 2022
ISBN 978-975-6227-66-4

5, 6, 7. SINIFLAR

4, 5, 6, 7. SINIFLAR

Yayın hakkı BULGAR�STAN’a satılmıştır.

BİREY ve TOPLUM | İLETİŞİM |
ÇOCUK DÜNYASI | ERDEMLER

arkadaşlık | dayanışma | kardeşlik |
gizem | engelli yaşamı | hayvan sevgisi |
yardımlaşma | macera | kedi | balık
160 sayfa | Siyah-beyaz resimli
1. baskı: 2000, 21. baskı: 2022
ISBN 978-975-8142-35-4

3, 4. SINIFLAR
Diğer kitapları
s. 55.

BİREY ve TOPLUM | İLETİŞİM |
ÇOCUK DÜNYASI | ERDEMLER

komşuluk | arkadaşlık | oyun | sevgi |
yardımlaşma | bisiklet | deniz | kardeşlik |
nesillerarası iletişim | meslekler
144 sayfa | Siyah-beyaz resimli
1. baskı: 1999, 36. baskı: 2022
ISBN 978-975-8142-22-4

3, 4. SINIFLAR

Öyküler | 130 x 195 mm

gunisigikitapligi.com

56

8 -12 yaş

Yeşim Saygın

kopya

Yeşim Saygın, bu kez 1980’li
yıllarda bir tatil kasabasından
tarihin dehlizlerine uzanıyor. Eski
bir günlüğün kılavuzluğunda gelişen
olaylar, aile sırlarına, bir obruğun
derinliklerine, eski bir maden ocağına,
arkeolojik araştırmalara ve dostlukların
güvenli dünyasına açılıyor.

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ | İLETİŞİM |
BİREY ve TOPLUM | ERDEMLER

günlük tutmak | arkadaşlık | yaz tatili |
gizem | sinestezi | macera | polisiye |
aile içi iletişim | definecilik | maden |
arkeoloji | doğa
208 sayfa
1 ve 2. baskılar: 2021
ISBN 978-605-7797-31-5

Yaz tatilinde çalışmak üzere küçük bir
sahil kasabasına gönderilen Ateş,
kendini sürgünde hisseder. Tanıştığı
Arya ve Çilli sayesinde sıkıcı günleri
neşelenir. Arya’nın aile büyüklerinden
İnci’nin 40 yıl önce başına gelenleri
dinledikçe, çevreye merakı büsbütün
artar. Yaşlı bahçıvan, kendisine
emanet edilen eski günlüğü Arya’ya
verdiğindeyse, iki arkadaş hemen
araştırmaya koyulur. Gizemli, komik
ve sürükleyici bir macera başlar…

100.000

BATAKLIĞIN KIYISINDAKİ EV

ZAMAN ve MEKÂN | İLETİŞİM |
BİREY ve TOPLUM | ERDEMLER

tatil | önyargı | aile | eski ev |
bataklık | sırlar | macera | geçmiş |
kasaba yaşamı | arkadaşlık |
gizem | bağlılık | mutfak
168 sayfa |
1. baskı: 2007, 46. baskı 2022
ISBN 978-975-6227-80-0

Yeşim Saygın’dan yaşamın içine
gizlenmiş fantezilerle kurgulanmış
heyecan dolu, ödüllü bir roman. Yaşlı
bir aile büyüğünün yaşamındaki sırların,
yaz tatilindeki iki çocuğu birbirine
yaklaştıran olaylarla gün ışığına
çıkmasını anlatan kitap, insanlara
önyargısız yaklaşmanın önemini ve
nesillerarası iletişimi vurguluyor.
Akrabaların uğursuz saydığı Büyükhala,
yaz tatilini geçirmek üzere Peren’i evine
davet eder. Bataklığın kıyısındaki eski
bir evde tek başına yaşayan gizemli
Büyükhala, etkileyici delikanlı Kuzey,
kasabanın tek dükkânında çalışan
öksüz Küçük Vahşi ve tuhaf bakışlı,
esrarengiz adam Baykuş, Peren’in
o yaz tatilini unutulmaz kılacaklardır…

4, 5, 6. SINIFLAR
Editör: Müren Beykan
Diğer kitapları
s. 58.

Roman | 120 x 180 mm

Güz 2022

GÜNLÜKTE SAKLI SIRLAR

57

gunisigikitapligi.com

2007 ÇOCUK VE GENÇLİK
YAYINLARI DERNEĞİ (ÇGYD)
YILIN ÇOCUK ROMANI JÜRİ
ÖZEL ÖDÜLÜ

Çocuk Kitaplar

Gizemli, sıradışı karakterlerle kurguladığı, polisiye tadındaki macera
romanlarıyla tanınan ödüllü yazar Yeşim Saygın, dostluğa, doğaya
ve merak duygusuna çocukların gözünden bakıyor.

8 -12 yaş

Yeşim Saygın

Güz 2022

Çocuk Kitaplar

Macera romanlarıyla sevilen Yeşim Saygın, günlük yaşamdan
ilham alan zengin temaları, merak uyandıran kurgulara
dönüştürüyor; yaşamın içine gizlenmiş fantezilerle
heyecan ve gizem dolu romanlar yazıyor.

HAYALETLI GÖLÜN
ÇOCUKLARI
Yaz tatilinde bunalan üç
arkadaş, sokağa taşınan Kuklacı
Usta’nın evini ve öykülerini
çok severler. Aralarına katılan
Melodi’yle birlikte göl kıyısında
bisiklet turu yaparken kayalıkta
bir mağara görürler. Mağarada
buldukları çok şaşırtıcıdır...
SANAT | ÇOCUK DÜNYASI |
ZAMAN ve MEKÂN | BİREY ve TOPLUM
arkadaşlık | yaz tatili | iz sürme |
kukla sanatı | aile | gizem | sinema |
merak | göl | araştırmak | polisiye |
bisiklet | eski eser

160 sayfa | 1. baskı: 2007, 30. baskı 2022
ISBN 978-975-6227-21-3

MIZIKACI

BAYKUŞ YEMİNİ

Teoman’ın okul arkadaşları;
basketbolcu Tolga, hayvan
meraklısı Örümcek, eskrimci
Kıvılcım... Teo, bir adamdan aldığı
çizgi romanla yeteneğinin farkına
varır. Adamın metruk evini bulan
Teo, sınıfın belalısı Kılçık’ı da
orada görünce şaşırır…

Kasabada yaşanan tarihi eser
kaçakçılığı, dedektifliğe meraklı
Pi ve Siyam’ı etkiler. İki arkadaş,
hem hırsızlığın sırrını çözmeye hem
de deniz fenerinde yaşayan dostları
Jul’ün tuhaflıklarını anlamaya
çalışırlar. Aslında karşılarında
bir suç çemberi vardır…

SAĞLIK ve SPOR | İLETİŞİM |
BİREY ve TOPLUM

BİREY ve TOPLUM | ERDEMLER |
İLETİŞİM | DUYGULAR

spor | arkadaşlık | sırlar | okul |
çizgi roman | gizem | hayvanlar |
düşkünlük | geçmiş | dışlanma |
basketbol | örümcek | polisiye

204 sayfa | 1. baskı: 2005, 8. baskı: 2021
ISBN 978-605-7797-33-9

Diğer kitapları
s. 57.

macera | arkadaşlık | deniz feneri |
güven | eski eser hırsızlığı | gizem |
iz sürmek | zorbalık | hastalık | polisiye
164 sayfa | 1. baskı: 2012, 8. baskı 2022
ISBN 978-605-4603-23-7

4, 5, 6. SINIFLAR
Editör: Müren Beykan

Roman | 120 x 180 mm

gunisigikitapligi.com

58

8 -12 yaş

Necati Güngör

Çocuk Kitaplar

Türkçe’nin yaşayan en büyük öykücülerinden olan yazar
Necati Güngör, insanın türlü hallerini ve duygularını, sonsuz
birikimi ve incelikli sözcük işçiliğiyle öyküleştiriyor.

Güz 2022

NAİM TİRALİ
ÖYKÜ ÖDÜLÜ
2017

Editör: Mine Soysal
Öğretmenle öğrencinin benzersiz
iletişimini aktaran sevgi dolu
12 öykü: Sevgili Öğretmenim, Özür,
Engeli Aşmak, İçinden Gülen Çocuk,
Hatırım İçin, Baba Yurduna Dönüş,
Öğretmen Ana, Sanatçı At, Baş
Belası, Zurnanın Zırt Dediği Yer,
Köyde Bir Prenses.
OKUMA KÜLTÜRÜ | İLETİŞİM | ERDEMLER |
ZAMAN ve MEKÂN | DUYGULAR

öğretmen - öğrenci iletişimi | çocuk işçiler |
okuma sevgisi | haksızlık | sorumluluk | başarı |
hayvan sevgisi | hastalık | engelli yaşamı
128 sayfa | 1. baskı: 2015, 6. baskı: 2020
ISBN 978-605-9952-59-0

4, 5, 6. SINIFLAR

BABAM ŞİMDİ ÇOK
UZAKLARDA

ANNEME BİR EV ALACAĞIM
Editör: Müren Beykan

Editör: Müren Beykan
Babalarla çocukları arasındaki
duygusal bağı ve iletişimi aktaran,
sevgiyle örülü 10 öykü: Otobüs
Bekliyordunuz, Asıl Babam, Hayatımın
Kahramanı, Muhabbetkuşum, Babam
Şimdi Çok Uzaklarda, Babam ve Dedem,
Annemin Defteri, Yıldızlı Gecelerde
Mızıka, Esmeralda, Roman Okumak.
BİREY ve TOPLUM | ZAMAN ve MEKÂN |
DUYGULAR | OKUMA KÜLTÜRÜ | ERDEMLER
baba | anılar | meslekler | vicdan |
hayvanlar | yoksulluk | iletişim | avcılık |
umut | şiir | kahramanlık hikâyeleri

Değişik sosyal çevrelerden, anneliği
çokyönlü düşündüren 9 öykü: Burada
Bülbül Ağlamış, Anneme Bir Ev
Alacağım, Eski Annem, Benim Annem
Bir Tane, Bana Anne Deme!, Emanet Kuş,
Annemin Gözleri Hareli, Ben Annemin
Dalıyım, Yağmurda Eriyen Annem.
ZAMAN ve MEKÂN | BİREY ve TOPLUM |
DOĞA ve EVREN | ERDEMLER

anne | aile | hayvan sevgisi | öğretmenlik |
engelli yaşamı | pişmanlık | bencillik |
toplumsal baskı | kırsal yaşam | sevgi
132 sayfa | 1. baskı: 2011, 6. baskı: 2019
ISBN 978-9944-717-66-3

5, 6, 7, 8. SINIFLAR

112 sayfa | 1. baskı: 2019, 2. baskı: 2020
ISBN 978-605-9405-84-3

5, 6, 7. SINIFLAR

Diğer kitabı
s. 100.

BİR HİKÂYE YAZ İÇİNDE
İNSAN OLSUN

59

Editör: Müren Beykan
İyiliği ve dayanışmayı duyumsatan 10 öykü:
Dördüncü Gün, Nohut Dürümü, İnsanlık Gelip
Çalar Kapınızı, Bu Ev Senin, O Benim Torunum,
Bir Hikâye Yaz İçinde İnsan Olsun, Yürümek
Yararlıdır, Sen de Bir İyilik Yap, Ablam ve
Nişanlısı, Annemin Arkadaşı.
ZAMAN ve MEKÂN | BİREY ve TOPLUM |
DUYGULAR | ERDEMLER

dayanışma | sorumluluk | hayvanlar |
komşuluk | nesillerarası iletişim | yoksulluk |
fedakârlık | değişim | ebeveyn kaybı |
güven | Galata Köprüsü
104 sayfa | 1. baskı: 2017, 10. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-26-3

4, 5, 6. SINIFLAR

Öyküler | 130 x 195 mm

gunisigikitapligi.com

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Çağdaş çocuk edebiyatımızın üretken yazarlarından İrem Uşar,
roman ve öykü kitaplarında kullandığı zengin metaforları
ve incelikli göndermeleriyle her yaştan okura görkemli
anlatılar sunuyor, sıradışı serüvenlere davet ediyor.

8 -12 yaş

Güz 2022

2011 ÇOCUK VE GENÇLİK
YAYINLARI DERNEĞİ
(ÇGYD) YILIN ÇOCUK
ÖYKÜLERİ KİTABI JÜRİ
ÖZEL ÖDÜLÜ

Çocuk Kitaplar

İrem Uşar

60
Res.: Huban Korman
Ali ve ailesinin yaşamı, pandemi
nedeniyle çok değişmiştir.
Aile, korunma önlemlerini tam
uygulasa da, Yaşar Nine virüsü
kapar. Ali ise beklenmedik bir
anda, COVID Cavid’le karşılaşır…
SAĞLIK ve SPOR | DOĞA ve EVREN |
BİLİM ve TEKNOLOJİ | ERDEMLER

pandemi | bilim | karantina | doğa |
uzaktan eğitim | sosyal mesafe | temizlik |
sağlıklı beslenme | hastane | meslekler |
komşuluk | sosyal medya | COVID-19
Roman | 112 sayfa | Renkli resimli
1. baskı: 2020, 3. baskı: 2022
ISBN 978-605-7797-28-5

3, 4, 5. SINIFLAR

KUUZU VE LUNAPARK
AİLESİ
Res.: Huban Korman
İrem Uşar ödüllü kitabında,
kendi ailesinden renkli
insanların anılarını, yine
çokrenkli bir dille anlatıyor.
“Komik dede”nin başrolde
olduğu birbirinden
eğlenceli 13 öykü.
BİREY ve TOPLUM | İLETİŞİM |
ÇOCUK DÜNYASI

aile | kardeşlik | komşuluk |
dede-torun | nesillerarası iletişim |
şaka | iş bölümü | atasözleri

Öyküler | 108 sayfa | Siyah-beyaz resimli
1. baskı: 2011, 4. baskı: 2019
ISBN 978-9944-717-90-8

3, 4, 5. SINIFLAR

Diğer kitapları
s. 16, 123.

DÜZ ÇİZGİ TEPETAKLAK

EKSIK DÜNYA BALTI

Res.: Huban Korman

Res.: Ceyda Karlı

Babasının işi düz çizgi çizmek
olan Lina’nın çizgilerle başı
derttedir. Çizgiler okulda da
karşısına çıkınca arkadaşı
Âdem’le birlikte doğada
dümdüz bir çizgi
aramaya başlar...

BALTI halkı, 300 yıldır yeraltında
yaşıyor, yerüstündeki savaştan
korunuyordu. Ama Uroboros
kutlamalarından sonra tuhaf
olaylar yaşanınca Yaşlı İD gençlere,
içlerinde gizli parçalarını hatırlattı.
Genç İD’ler yerüstüne çıkmalıydı…

DOĞA ve EVREN | BİREY ve TOPLUM |
İLETİŞİM

DOĞA ve EVREN | BİREY ve TOPLUM |
ERDEMLER | ZAMAN ve MEKÂN

Roman | 136 sayfa | Siyah-beyaz resimli
1. baskı: 2018, 2. baskı: 2021
ISBN 978-605-9405-77-5

Roman | 184 sayfa | Siyah-beyaz resimli
1. baskı: 2020, 4. baskı: 2021
ISBN 978-605-7797-05-6

aile | doğa | çizgiler | sorgulama |
kurallar | okul yaşamı | münazara |
arkadaşlık | yolculuk | alfabe | Galileo

3, 4, 5. SINIFLAR

bilinçaltı | doğa | gizem | kütüphane |
cesaret | yeraltı | hayvanlar | sanat |
savaş-barış | fantastik | Lataşiba

5, 6, 7, 8. SINIFLAR

LATAŞİBA
İki Kentin Arasında
Res.: Sadi Güran
Eski kitap ve bir gölge, Genişler’in
kenti Lata’da yaşayan Şlopgen ile
Darlar’ın kenti Şiba’da yaşayan
Dara’nın dikkatini çeker. Yüksek
duvarın ardında ne vardır acaba?..
BİREY ve TOPLUM | ZAMAN ve MEKÂN |
HAK ve ÖZGÜRLÜKLER
cesaret | farklılıklar | kehanet | fantastik |
kütüphane | zıtlıklar | yasaklar | keşif |
ötekileştirme | tektipleştirme
Roman | 136 sayfa | Renkli resimli
1. baskı: 2013, 28. baskı: 2022
ISBN 978-605-4603-57-2

3, 4, 5, 6. SINIFLAR

Editör: Müren Beykan

gunisigikitapligi.com

ALİ, CAVİD’E KARŞI

Öğretmenlik deneyimini edebi bir üslupla öykülerine
taşıyan Gürsen Özen, çocuk dünyasının umutlarını,
neşesini, kırgınlıklarını ve hüzünlerini eğlenceli
kurgularla ve neşeli bir dille öykü öykü dokuyor.

Resimleyen: Nezahat Melis Eraydın
Sinanlar’ın evinde işler, öğretmen olan annesinin
omuzundadır. Bir gün anneleri bacağını kırınca ev
çığrından çıkar: Gökdelen gibi yükselen bulaşıklar,
dört yanı kuşatan karıncalar, kirli giysi dağları, eve
gizlice alınan minik kedi ve yerçekimine meydan
okuyan inatçı dede...
BİREY ve TOPLUM | ZAMAN ve MEKÂN | ERDEMLER | İLETİŞİM

aile içi iletişim | kardeşlik | sorumluluk | yerçekimi | kedi | temizlik |
dayanışma | ev yaşamı | komşuluk | hastalık | düğün | dede-torun
136 sayfa | Tek renk resimli | 1. baskı: 2020, 5. baskı 2022
ISBN 978-605-7797-12-4

Tiyatro sahnesindeki çocukluk halleri, eski bir öykünün
hissettirdikleri, şiir yarışmasının heyecanı... Çocukluğun
duygularını taşıyan 9 öyküden bazıları: Rolün Küçüğü
Büyüğü Yoktur, Göbeğimin Pembe Pisisi, Şık Makas
Dikimevi, Sadece “Ba”, Dilek Ağacı, Lokumlu Masa...
ÇOCUK DÜNYASI | DUYGULAR |
BİREY ve TOPLUM | DOĞA ve EVREN

okul yaşamı | tiyatro | arkadaşlık | doğa sevgisi |
konukseverlik | yön bulmak | aile | terzilik | şiir |
söz vermek | turizm | kardeşlik | kasaba yaşamı

144 sayfa | 1. baskı: 2020, 2. baskı: 2021 | ISBN 978-605-9405-80-5

BULUT DELİSİ

SEKE SEKE UÇTU ÖYKÜLER

Resimleyen: Merve Atılgan

Resimleyen: Mustafa Delioğlu

Çağla, bulutlara sevdalı, neşeli bir çocuktur.
Kars’a yapılacak okul gezisini duyduklarında,
bütün sınıf çok heyecanlanır. Hem trene hem
de uçağa bineceklerdir! Ancak, Azad’ın geziye
gelemeyeceğini öğrenince çok üzülürler…

Baloncunun yarattığı heyecan, çadırda uyumanın
tedirginliği, yıldızları yakalamanın coşkusu... Okul
günlerinin anılarını anlatan 15 öyküden bazıları:
Çeyrek Altın Günü; Güller Yağdı, Kuşlar Uçtu; Delikli
Beyaz Peynir; Seke Seke Uçtu Sesler; Yıldız Taşıyan
Çocuklar; Cup Diye Oyuna Düştük; Gugukkular...

ZAMAN ve MEKÂN | ERDEMLER | MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ | İLETİŞİM
arkadaşlık | okul gezisi | Kars | tren yolculuğu | kilim | göç |
film çekmek | dayanışma | Halikarnas Balıkçısı | öykü yarışması
160 sayfa | Renkli resimli | 1. baskı: 2017, 11. baskı 2022
ISBN 978-605-9405-30-0

4, 5, 6. SINIFLAR
Editör: Müren Beykan
Diğer kitapları
s. 16, 97.

LOKUMLU MASA

Roman | 120 x 180 mm

ÇOCUK DÜNYASI | BİREY ve TOPLUM |
ZAMAN ve MEKÂN | DUYGULAR

oyunlar | arkadaşlık | tatil | aile | komşuluk | hayvanlar |
hayal gücü | turizm | müzik | deniz | öğretmenlik

180 sayfa | Siyah-beyaz resimli | 1. baskı: 2015, 4. baskı: 2021
ISBN 978-605-9952-32-3

4, 5, 6. SINIFLAR
Editör: Müren Beykan

Öyküler | 130 x 195 mm
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EV DEĞİL ÇARŞAMBA PAZARI

8 -12 yaş

Çağdaş edebiyatımızın sevilen ödüllü öykücülerinden
Leyla Ruhan Okyay, zengin temaları, gerçekçi ve
samimi karakterleriyle dikkati çeken çocuk
kitaplarıyla her yaştan okura sesleniyor.

Çocuk Kitaplar

Gürsen Özen

Güz 2022

Leyla Ruhan Okyay

Çocuk edebiyatımızın en önemli
yazarlarından Sevim Ak’ın
romanları, özgün karakterleri ve
yalın anlatımıyla seviliyor.

Çok ödüllü yazar, şair
Çiğdem Sezer, ince ayrıntılar
ve gerçekçi karakterlerle
bezediği kitaplar yazıyor.

Çağdaş edebiyatımızın ödüllü
öykücülerinden Fadime Uslu,
yalın ve güçlü diliyle unutulmaz
kahramanlar yaratıyor.

GÖKKUŞAĞI YAZI

KAMYON KAFE

KAÇAK KAHRAMANLAR

Yaz tatilinde otizmli kardeşiyle
ilgilenen Melisa’nın yaşamı,
dedesinin baktığı Fil Bubik
ve kaykaycı çocuk sayesinde
değişecektir...

Dedesi ve anneannesiyle yaşayan
çocuk mutludur. Dedesinin
özenle baktığı kırmızı kamyonu,
anneannesinin dikiş makinesi,
konu komşu hayatını etkiler…

Yeteneksiz yazar Ekrem Bey,
oğlu Cem’le birlikte, kitap
taslağından kaçan üç genç
roman kahramanının
peşine düşer…

kardeş | otizm | sorumluluk | aile |
arkadaşlık | kaza | jimnastik | aşevi |
hayvanat bahçesi | ayrılmış ebeveyn |
dayanışma | yaz tatili

ERDEMLER | ZAMAN ve MEKÂN |
DUYGULAR

roman kahramanları | yazarlık |
yaratıcılık | iz sürmek | fikir hırsızlığı |
aile | dayanışma | meslek seçimi

2020 ULUSLARARASI
ÇOCUK KITAPLARI
KURULU (IBBY) ONUR
LISTESI

4, 5, 6. SINIFLAR

Roman | 136 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2019, 5. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-75-1

4, 5, 6. SINIFLAR

ADA VE ADAM
KAHKAHA KEKİ

Ada, kardeşinin doğumuyla uyku
sorunu çekmeye başlar. Bir gün
parkta gördüğü o tuhaf kara
şeyi çok merak eder…

Resimleyen: Sadi Güran
Çocuksu hayalleri, sevinç ve
dilekleri dillendiren şiirler, Sadi
Güran’ın desenleriyle canlanıyor.

park | gizem | yaz okulu | aile tarihi |
kardeş | arkadaşlık | dayanışma |
hayvan sevgisi | hastalık | spor

DOĞA ve EVREN | ÇOCUK DÜNYASI |
BİREY ve TOPLUM | DUYGULAR

144 sayfa
1. baskı: 2018, 4. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-50-8

doğa | çağrışımlar | bilmece | oyun |
sevgi | gökyüzü | ev yaşamı | aile |
hayaller | hayvanlar | sözcükler

3, 4, 5. SINIFLAR

Şiirler | 92 sayfa | 130 x 195 mm
Renkli resimli | 1. baskı: 2020, 2. baskı: 2022
ISBN 978-605-7797-06-3

2, 3, 4. SINIFLAR

Editör: Müren Beykan

BİREY ve TOPLUM | DUYGULAR | İLETİŞİM | SAĞLIK ve SPOR
Roman | 120 x 180 mm

Diğer kitapları
s. 95, 105, 122.

Editör: Müren Beykan

208 sayfa
1. baskı: 2014, 5. baskı: 2020
ISBN 978-605-4603-69-5

62

ÇAT KAPI DAYIM
Şeyma’nın en büyük ilham
kaynağı, dünyayı gezen denizci
dayısıdır. Ondan dinlediği
hikâyeler, Şeyma’nın kendini
tanımasını sağlar…
aile içi iletişim | öykü yazmak |
denizcilik | idealler | arkadaşlık |
hayvan sevgisi | farklı kültürler |
kendini tanımak | macera
120 sayfa
1. baskı: 2012, 9. baskı: 2021
ISBN 978-605-4603-19-0

4, 5, 6. SINIFLAR
Editör: Müren Beykan
ERDEMLER | SANAT | BİREY ve TOPLUM |
İLETİŞİM | KİŞİSEL GELİŞİM | DUYGULAR
Roman | 120 x 180 mm

gunisigikitapligi.com

228 sayfa
1. baskı: 2016, 9. baskı: 2022
ISBN 978-605-9952-86-6

anılar | nesillerarası iletişim | yoksulluk |
komşuluk | ebeveyn kaybı | turizm |
dayanışma | sırlar | kentleşme | vefa |
kamyon | bellek | piknik | türküler

8 -12 yaş

Fadime Uslu

Çocuk Kitaplar

Çiğdem Sezer

Güz 2022

Sevim Ak

8 -12 yaş

Füsun Çetinel

Güz 2022

Çocuk Kitaplar

Okurlarını kültürel ve tarihi maceralara çıkaran yazar Füsun Çetinel,
sınırları aşan çocuk romanlarıyla çok seviliyor. Birbirinden renkli
karakterler, akıcı bir dil ve eğlenceli bir anlatım...

AYASOFYA KONUŞTU

SIRLAR YOLU

KÜÇÜK PİS YEŞİL BÖCEK

ÇİKO’NUN SEÇİMİ

Resimleyen: Sadi Güran

Resimleyen: Sedat Girgin

Resimleyen: Yusuf Tansu Özel

Resimleyen: Maria Brzozowska

Yoksul Veli, Ayasofya Müzesi’nin
ayrılmaz bir parçası gibidir. Yapıdaki
onarım çalışmalarına katılan Alman
arkeolog Martha, küçük Veli’yi çok
sever. Okul ödevinde en başarılı
olan öğrencinin Almanya’ya gezi
kazanacağını duyan Veli, büyük
hayallere dalar…

Almanya’da yaşayan Eileen (Aylin),
annesinin disiplininden bunalmıştır.
Tatilde Kaş’ta yaşayan anneannesi
Ute’nin yanına gidince çok mutlu olur.
Ute’nin evinde gördüğü eski mücevher
kutusunu hatırladığı an, bahar tatili
tarihle örülü bir maceraya dönüşür…

Aziz ve annesi, Gaziantep’in bir köyünden
İstanbul’a taşınmak zorunda kalmış,
amca evine sığınmışlardır. Büyük kente
alışamayan, köyünü, arkadaşlarını
özleyen Aziz, okuldan sonra metroda
mendil satmaya başlar. O gün vagonda,
kendi gibi yalnız birini görür…

Seren’in babası uzun yol gemi kaptanıdır.
Seferden dönüşte getirdiği sevimli
köpeğin adını Çiko koyarlar. Büyüyünce
sirkte çalışmak isteyen Seren, doğum
gününde sirke gitme fırsatı yakalar.
Ama onları Çiko’yla ilgili bir sürpriz
beklemektedir…

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ | ZAMAN ve MEKÂN |
BİREY ve TOPLUM

DOĞA ve EVREN | BİREY ve TOPLUM |
VATANDAŞLIK

HAK ve ÖZGÜRLÜKLER | İLETİŞİM | BİREY ve TOPLUM

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ | ZAMAN ve MEKÂN |
BİREY ve TOPLUM

kültürel miras | Ayasofya | müze | İstanbul |
turizm | ebeveyn kaybı | aile içi şiddet |
arkadaşlık | hayaller | yoksulluk | kardeş okul
124 sayfa | Tek renk resimli
1. baskı: 2015, 10. baskı: 2022
ISBN 978-605-9952-29-3

4, 5, 6. SINIFLAR

tatil | Likya | kültürel miras | adalet |
anne-kız | kaya mezarları | eski eser kaçakçılığı |
Anadolu uygarlıkları | Kaş | ayrılmış ebeveyn |
arkadaşlık | Almanya
172 sayfa | Siyah - beyaz resimli
1. baskı: 2016, 5. baskı: 2021
ISBN 978-605-9952-85-9

4, 5, 6. SINIFLAR

önyargı | köy yaşamı | metro | çalışmak |
göç | büyük kent | özgürlük | özlem | böcek |
hayvan sevgisi | korkmak | doğa sevgisi |
kültürel farklılıklar | okuma sevgisi
88 sayfa | Tek renk resimli
1 baskı: 2019, 3. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-87-4

4, 5, 6. SINIFLAR
Diğer kitapları
s. 6, 111.

aile | arkadaşlık | köpekli yaşam | kaptanlık | hediye |
sirk hayvanları | kardeşlik | oyun | hayvan hakları |
meslek seçimi | doğum günü | yabancı dil
120 sayfa | Siyah - beyaz resimli
1 baskı: 2018, 3. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-57-7

3, 4, 5. SINIFLAR

Editör: Müren Beykan
Roman | 120 x 180 mm

gunisigikitapligi.com
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Ödüllü yazar, akademisyen Şener
Şükrü Yiğitler, tarihsel ve toplumsal
belleğimizde yer etmiş kültürel
değerlerimizi çocuklarla paylaşıyor.

8 -12 yaş

Çevirmen, yayıncı, yazar Gökçe Ateş Aytuğ, canlıların bir arada
yaşama hakkını vurguladığı sıcacık mahalle hikâyeleriyle
ve incelikli anlatımıyla her yaştan okuru etkiliyor.

Çocuk Kitaplar

Şener Şükrü Yiğitler

Güz 2022

Gökçe Ateş Aytuğ

ÇOK UZAK
BİR DENİZ
Editör: Müren Beykan
Res.: Yusuf Tansu Özel

BUGÜN ÇOK
SIKILDIM BEN

Maya, belediye ekiplerinin
mahalledeki güzelim fıstıkçamını
kesmeye hazırlandığını görünce
dedesinden yardım ister. Dedesi ve
Terzi Arman, kaldırıma oturarak
ağacı korumaya çalışırlar ama…

Aslı’nın Kitabı

Aret’in Kitabı

Ağaca tırmanan yavru kedinin
aşağı inemediğini gören Aslı, telaşla
evden çıkınca sokakta kalakalır.
Arkadaşı Aret’in getirdiği montun
yerine Ali’ninkini giymeyi seçer…

Küçük kardeşiyle başı dertte
olan Aret, ağaçta mahsur kalan
kediyi kurtarmak için uğraşan
Aslı’ya montunu verir. Ama Aslı
onu giymeyince canı sıkılır...

100 sayfa | 1. baskı: 2018, 4. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-58-4

104 sayfa | 1. baskı: 2018, 3. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-59-1

DOĞA ve EVREN | ERDEMLER |
BİREY ve TOPLUM

iletişim | dayanışma | mahalle yaşamı |
dede-torun | doğa sevgisi | kedi | belediye |
öğretmen | fıstıkçamı | pazaryeri | karga

Roman | 156 sayfa | 120 x 180 mm
Tek renk resimli | 1 baskı: 2017, 12. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-20-1

4, 5, 6. SINIFLAR

Yayın hakkı ARNAVUTLUK’a satılmıştır.

Haliç’te yolcu taşıyan emektar vapur
Defterdar, aynı sularda yüzmekten sıkılmış,
engin denizleri düşler. Onun gibi Haliç
motorbotu olan kardeşi Sütlüce, İstanbul’un
tarihi iskelelerinden Van Gölü’nün efsanelerle
dolu sularına yollanırlar...
DOĞA ve EVREN | MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ | ERDEMLER |
ZAMAN ve MEKÂN
denizcilik | Haliç | vapur | vefa | Van Gölü | değerler |
Boğaziçi | kültürel miras | dayanışma | umut | İstanbul |
medya | efsaneler | turizm
Roman | 108 sayfa | 120 x 180 mm | Tek renk resimli
1. baskı: 2020, 3. baskı: 2022 | ISBN 978-605-7797-22-3

Resimleyen: Merve Atılgan
BİREY ve TOPLUM | ZAMAN ve MEKÂN | DUYGULAR

arkadaşlık | mahalle yaşamı | hayvan sevgisi | komşuluk | dayanışma | sevgi |
sakarlık | hayranlık | doğum günü | aile | kurtarma | esnaf | itfaiye
Roman | 120 x 180 | Siyah-beyaz resimli

3, 4, 5. SINIFLAR

Editör: Müren Beykan

3, 4, 5. SINIFLAR

gunisigikitapligi.com

Resimleyen: Gökçe İrten

BUGÜN HAYAL
KURACAKTIM

MAYA’NIN AĞACI

64

Suzan Geridönmez

Çağdaş edebiyatımızın
önemli öykücülerinden
Behçet Çelik, ilk çocuk
romanında oyunların ve
dayanışmanın sihrini
duyumsatıyor.

Çağdaş edebiyatımızın
güçlü kalemlerinden Karin
Karakaşlı, çocukların ve
evlerin dilinden dünü ve
bugünü konuşuyor.

Gençlik kitaplarının
sevilen yazarı Tolga
Gümüşay’dan, çocuklar
için ayrıntılarla bezeli,
beklenmedik sonlarıyla
şaşırtan öyküler.

Gençlik kitaplarıyla tanınan
yazar, çevirmen Suzan
Geridönmez’den, çocuklar
için muzip ve şaşırtıcı bir
uzay macerası.

8 -12 yaş

Tolga Gümüşay

Çocuk Kitaplar

Karin Karakaşlı

Güz 2022

Behçet Çelik

KONAKTAKİLER

GELECEĞİ GÖRME ORTAKLIĞI

UZAYDA BİR YATILI OKUL

Editör: Müren Beykan

Editör: Müren Beykan

Yaz tatilinde buluşan beş çocuk, okul
çantalarından kurtulmuş, ağaçlıklı şirin
bir mahallede kamp yapma şansını
bulmuşlardı. Boş bir apartmanda tek
başına oturan Akif Amca’yla dost olan
Çantasızlar, oyun evlerinin kapısına
kilit takılınca şaşakaldılar…

Gülperi, Çınar ve Poyraz’ın en sevdiği şey,
mahalledeki “perili köşk”ün bahçesinde
oynamaktır. Terk edilmiş harap evden
sesler geldiği uyarılarına aldırmayan
kafadarlar, yine bir gün evde oynarken
hiç ummadıkları bir sahneyle karşılaşır...

Editör: Müren Beykan
Resimleyen: Bahadır Barış

Editör: Mine Soysal
Resimleyen: Huban Korman

Kitapta yer alan 9 sürprizli öykü,
çizgi roman karelerinin yer aldığı
kapaklarla ayrılıyor: Tavuk Göğsü,
3ü 1 Arada, Bostan Seltiks, Dijital
Kamera, Tiktak, Sihirli Kalemler,
Geleceği Görme Ortaklığı, Yatakhane
Yoklaması, Madam’ın Vasiyeti.

“Negezeg” gezegeninde yaşayan Yazu,
sadece insan geni taşıyanların kabul
edildiği yatılı okula gitmeyi başarınca
sevinir. Oysa, sert kurallarla yönetilen
okulun müdürü Hayin Başkan’ın
gizli planlarını fark eden Yazu ve
arkadaşlarını zor günler beklemektedir…

BİREY ve TOPLUM | ERDEMLER |
İLETİŞİM | SANAT

BİLİM ve TEKNOLOJİ | BİREY ve TOPLUM |
DOĞA ve EVREN | HAK ve ÖZGÜRLÜKLER

Öyküler | 160 sayfa | 130 x 195 mm
Siyah-beyaz resimli | 1. baskı: 2005, 17. baskı: 2021
ISBN 978-975-6227-19-0

Roman | 184 sayfa | 120 x 180 mm
Siyah-beyaz resimli | 1. baskı: 2010, 30. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-58-8

BİREY ve TOPLUM | ZAMAN ve MEKÂN |
DUYGULAR

yaz kampı | tatil | arkadaşlık | oyun | geçmiş |
kentsel dönüşüm | balık | apartman yaşamı |
sırlar | mahalle yaşamı | macera
Roman | 164 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2016, 6. baskı: 2021
ISBN 978-605-9405-05-8

3, 4, 5. SINIFLAR

ZAMAN ve MEKÂN | BİREY ve TOPLUM |
İLETİŞİM | VATANDAŞLIK

mahalle yaşamı | aile | arkadaşlık | anadil |
dayanışma | göçmenlik | geçmiş | sevgi |
ölüm | önyargı | metruk ev
Roman | 144 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2016, 3. baskı: 2019
ISBN 978-605-9405-01-0

4, 5, 6, 7. SINIFLAR

çizgi roman | arkadaşlık | hırsızlık | futbol |
okul | aile | hoşgörü | yoksulluk | yatılı yaşamı |
gizem | sınav

4, 5, 6. SINIFLAR
Diğer kitapları
s. 98.

Diğer kitapları
s. 14, 96, 113.

Diğer kitapları
s. 112.

yatılı yaşamı | okul yaşamı | kardeş | kurallar |
dayanışma | bilimkurgu | ayrımcılık | farklılıklar |
aile | barış | araştırmak

4, 5, 6. SINIFLAR

Diğer kitapları
s. 112.

gunisigikitapligi.com

ÇANTASIZLAR KAMPI
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Raife Polat

Ahmet Ünver, Batı
Anadolu topraklarında
filizlenen Yunan
mitolojisinin en güzel
öykülerini duru bir
Türkçe’yle anlatıyor.

Arkeolog, yazar Mine
Soysal, 2500 yıl önceki
Anadolu’nun Ege
kıyılarını, bir çocuğun
gözünden şiirsel bir
dille resmediyor.

Çağdaş edebiyatımızın
ustalarından, şair Nihat
Ziyalan, gençler ve
çocuklar için de roman
ve öyküler yazıyor.

Doğa gönüllüsü Raife Polat,
müziğin ve arkadaşlığın
gücünü, doğa ile kent
yaşamının farklılıklarını
esprili bir dille anlatıyor.

8 -12 yaş

Nihat Ziyalan

Çocuk Kitaplar

Mine Soysal

Güz 2022

Ahmet Ünver

Editör: Müren Beykan
Resimleyen: Gözde Bitir
Çocuklar için de yaşamı kavramanın
önemli birer aracı olan mitolojik
masallardaki tanrılara, tanrıçalara
benzer kişiliklere, benzer tutum ve
davranışlara bugün de rastladığımızı
duyumsatan 8 öykü her yaş için.
MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ | BİREY ve TOPLUM |
ZAMAN ve MEKÂN

mitoloji | tanrılar  -  tanrıçalar | iletişim | irade |
hırs | ceza | zenginlik | duygular | sevgi |
efsaneler | Antik Çağ
Öyküler | 120 sayfa | 130 x 195 mm
Siyah-beyaz resimli
1. baskı: 2002, 37. baskı: 2022
ISBN 978-975-8142-92-7

4, 5, 6. SINIFLAR

ALA ÇOCUK YOLLARDA

KISA PANTOLONLU SEVDA

DEVİN ŞARKISI

Resimleyen: Serdar G. Sönmez

Editör: Müren Beykan

Eski kentlerin, kutsal alanların, yolların,
tapınakların gerçekte kimler tarafından,
nasıl kullanıldığını bilimsel verilerin
ışığında aktaran 4 öykü, Serdar G.
Sönmez’in karakalem resimleriyle
bezeli. Kültür tarihimizin bir dönemini
aydınlatan değerli bir rehber.

Kitapta yer alan 7 öykü: Yılın Sünnet
Düğünü, Kısa Pantolonlu Sevda,
Ayçelen, Yılanlı Kale, Sabahleyin de
Böyle Tökezlenerek Yürümüştüm, Aferin
Alacakmışçasına Koşa Koşa Giden Bir
Su, Bugün Arife Yarın Bayram.

Editör: Mine Soysal
Resimleyen: Sadi Güran

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ | ZAMAN ve MEKÂN |
BİREY ve TOPLUM

tarih | coğrafya | geçmiş | yolculuk | mitoloji |
tanrılar  -  tanrıçalar | Antik Çağ | Bodrum |
savaş-barış | Anadolu uygarlıkları | efsaneler |
inançlar | Dünyanın Yedi Harikası
Öyküler | 128 sayfa | 200 x 230 mm
Siyah-beyaz resimli | 1. hamur kâğıt
1. baskı: 2005, 10. baskı: 2022
ISBN 978-975-6227-15-2

BİREY ve TOPLUM | ZAMAN ve MEKÂN |
DUYGULAR | ERDEMLER

aile | dayanışma | komşuluk | sünnet | yoksulluk |
kırsal yaşam | savaş | oyunlar | okul yaşamı |
bayram | imece | askerlik | Adana
Öyküler | 128 sayfa | 130 x 195 mm
1 ve 2. baskılar: 2011 | ISBN 978-9944-717-80-9

5, 6, 7. SINIFLAR

SANAT | BİREY ve TOPLUM |
HAK ve ÖZGÜRLÜKLER | İLETİŞİM

müzik | doğa | internet | sosyal medya |
değişim | özel hayat | şöhret | arkadaşlık |
orkestra | başarı

Roman | 200 sayfa | 120 x 180 mm
Renkli resimli | 1. baskı: 2014, 2. baskı: 2016
ISBN 978-605-9952-04-0

3, 4, 5. SINIFLAR

4, 5, 6. SINIFLAR

Diğer kitapları
s. 20, 106, 107, 124.

Enzo ve arkadaşları, ormanda bir dev
çiftle tanışırlar. Enzo rüyasında duyduğu
büyüleyici ezginin dev İgıl’a ait olduğunu
öğrenince şarkıyı internette paylaşır.
Devin şarkısı kısa sürede çok tutulur,
hızla yayılınca işler karışır...

Diğer kitabı
s. 98.

gunisigikitapligi.com

EGE KIYILARINDAN
ESKİ ZAMAN MASALLARI
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Çocuk edebiyatımızın ödüllü yazarlarından Gülsevin Kıral,
mizahi bir dille kaleme aldığı macera romanlarının yanı
sıra Türkçe’nin zengin olanaklarını yaratıcı yollarla
kurguladığı öykü şiirleriyle de çok seviliyor.

Ödüllü şair, eğitim yöneticisi
Cahit Ökmen’den çocukların
dilinden, onların dupduru
duygularından seslenen şiirler.

8 -12 yaş

Cahit Ökmen

Çocuk Kitaplar

Gülsevin Kıral

SARIMSAKLANIR MI KEDİ  ?

Güz 2022

Resimleyen: Sadi Güran
Editör: Müren Beykan
Halk edebiyatının sevilen tekerlemelerini yaratıcı ve muzip
bir yaklaşımla öyküleştiren Gülsevin Kıral’ın, söylemesi hoş,
dinlemesi hoş, şiir tadındaki öyküleri, okuru tekerlemelerin
komik, şen şakrak ve renkli dünyasına çağırıyor. Dil oyunlarıyla
kurgulanan öykü şiirler, sanatçı Sadi Güran’ın renkli, özgün
desenleriyle bezeli.
ÇOCUK DÜNYASI | DOĞA ve EVREN | MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ | ERDEMLER | DUYGULAR
tekerlemeler | masallar | hayvanlar | oyun | deyimler | kardeşlik | doğa sevgisi |
iyilik | dil oyunları | çobanlık | çocukluk | Keloğlan

PORTAKAL YILDIZI

128 sayfa | 1. baskı: 2019, 3. baskı: 2021 | ISBN 978-605-9405-96-6

Resimleyen: Sadi Güran
Editör: Mine Soysal

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Editör: Mine Soysal

Gülsevin Kıral, tasarım ödüllü kitabında, çok sevilen geleneksel masalları
ve fıkraları incelikli dili ve yaratıcı yaklaşımıyla çocuklar için yeniden
yorumluyor. 10 öykü şiir, geleneksel manzum anlatımı çağdaş yorum ve
nüktelerle birleştiriyor. Türkçe keyfini duyumsatan kitap baştan sona,
usta sanatçı Mustafa Delioğlu’nun muhteşem resimleriyle renkleniyor.
DOĞA ve EVREN | ÇOCUK DÜNYASI | MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ | ZAMAN ve MEKÂN | ERDEMLER
masallar | deyimler | tekerlemeler | söylenceler | çocukluk | hayvanlar | Keloğlan |
dil oyunları | efsaneler | iletişim | Nasreddin Hoca
120 sayfa | 1. baskı: 2008, 12. baskı: 2021 | ISBN 978-9944-717-09-0

3, 4, 5. SINIFLAR

Diğer kitapları
s. 45, 46.

Öykü şiirler | 130 x 195 mm | Renkli resimli

Çocukluğun neşeli sesini, hınzır gülüşlerini,
meraklı gözlerini, hatta kaygılı düşüncelerini
yalın ve etkili bir dille dizelerine yansıtan şair,
her yaştan okura ulaşıyor. Doğayı, yaşamı, nice
duyguyu aktaran 27 şiir, sanatçı Sadi Güran’ın
özgün desenleriyle yorumlanıyor.
SANAT | DOĞA ve EVREN | BİREY ve TOPLUM |
ZAMAN ve MEKÂN | DUYGULAR

sevgi | aile | hayvanlar | doğum günü | düşler |
özlem | geçmiş | mevsimler | ressamlar | uçmak | oyun |
müze | uzay | kütüphane | çağrışımlar | Van Gogh
Şiirler | 80 sayfa | 130 x 195 mm | Renkli resimli
1. baskı: 2017, 8. baskı: 2022 | ISBN 978-605-9405-37-9

3, 4, 5, 6. SINIFLAR

gunisigikitapligi.com

2008 ÇOCUK VE GENÇLİK
YAYINLARI DERNEĞİ
(ÇGYD) YILIN ÇOCUK
KİTABI TASARIMI ÖDÜLÜ

BERBER PİRE TELL AL DEVE
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Müslim Çelik

Çocuk ve gençlik edebiyatı alanındaki araştırmaları
ve kuramsal çalışmalarıyla tanınan akademisyen,
çevirmen, yazar Necdet Neydim’in şiirleri, çocukların
hızla değişen yaşamlarını, yine onların gözünden
etkileyici bir dille yansıtıyor.

Şair, eğitimci Adil İzci’nin
engin edebiyat birikimi,
zengin Türkçesi’yle
derinleşen, doğaya ve
yaşama övgü dolu şiirler.

Çağdaş şiirimizin önemli
isimlerinden şair Müslim
Çelik’in özgün kaleminden
çocukluğu ve doğayı
yücelten şiirler.

8 -12 yaş

Adil İzci

Çocuk Kitaplar

Necdet Neydim

Güz 2022

SEN ISLIK ÇALMAYI BİLİR MİSİN  ?
Necdet Neydim’den çocuklar için 47 şiir! Neydim
kitabın girişinde, “Çocuklar şiirden ve aşktan anlamaz
derler… Bunu diyenler, kesinlikle çocukları tanımayanlardır.
Onlar her ikisinden de anlarlar, ama onların anladığını
herkes anlayamaz…” diyor.
ÇOCUK DÜNYASI | İLETİŞİM | BİREY ve TOPLUM | DUYGULAR
barış | arkadaşlık | çocukluk | doğa | öğretmen - öğrenci iletişimi |
aile | çağrışımlar | hayvan sevgisi | felsefe

3, 4, 5. SINIFLAR

Yayın hakkı MACARİSTAN’a satılmıştır.

�K� GÖZÜM ÜZÜMÜM
Necdet Neydim’in ikinci şiir kitabında, çocuksu
duyguları dillendiren 43 şiir var. Şair, eşseslilik
ve anlam yakınlıkları üzerine kurguladığı sözcük
oyunlarıyla usta şairlerin sevilen şiirlerine de
göndermeler yapıyor.
DOĞA ve EVREN | ÇOCUK DÜNYASI | BİREY ve TOPLUM | DUYGULAR
çocukluk | sevgi | aile | geçmiş - gelecek | baba - kız | duygular |
doğa | çağrışımlar | bayram | okul yaşamı | şairler

92 sayfa | 1. baskı: 2012, 9. baskı: 2021 | ISBN 978-605-4603-21-3

4, 5, 6. SINIFLAR

DENİZ OLSUN ADI

KÜÇÜCEK

Editör: Mine Soysal
Res. ve tasarım: Sadi Güran

Resimleyen: Müslim Çelik
Editör: Mine Soysal

Çağdaş şiirimizde özgün bir yer
edinen şair Adil İzci’nin çocuklar için
yazdığı birbirinden güzel 41 şiir,
okura etkileyici bir dilsel deneyim
sunuyor. Kitap, sanatçı Sadi Güran’ın
desenleriyle boyutlanıyor.

Uzun yıllar edebiyat öğretmenliği
de yapan usta şair Müslim Çelik’in
sıradışı çağrışımlarla zenginleşen
kaleminden süzülen 52 şiir, sözcük
oyunları, düşündürücü metaforları,
yapıbozucu ifadeleriyle çocukları
imgelem dünyasında keşfe çıkarıyor.

BİREY ve TOPLUM | ZAMAN ve MEKÂN |
MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ | DUYGULAR

aile | sevgi | doğa | coğrafya | kıskançlık | oyun |
hayal gücü | kent yaşamı | çağrışımlar
Şiirler | 112 sayfa | 130 x 195 mm
Renkli resimli | 1. baskı: 2011, 4. baskı: 2020
ISBN 978-9944-717-89-2

3, 4, 5, 6. SINIFLAR

Res. ve grafik tasarım: Suzan Aral
Editör: Mine Soysal
Şiirler | 130 x 195 mm | Renkli resimli

DOĞA ve EVREN | DUYGULAR |
BİREY ve TOPLUM | HAK ve ÖZGÜRLÜKLER

doğa | çocukluk | dil oyunları | emek | sesler |
hayvanlar | insan hakları | çocuk işçi | oyun
Şiirler | 88 sayfa | 130 x 195 mm
Tek renk resimli | 1. baskı: 2012, 2. baskı: 2017
ISBN 978-605-4603-00-8

4, 5, 6. SINIFLAR
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88 sayfa | 1. baskı: 2008, 20. baskı: 2022 | ISBN 978-975-6227-95-4

ATEŞTEN KAÇMAK
Editör: Müren Beykan
Türkçesi: Mine Kazmaoğlu

3. KİTAP

Ülkemizde milyonlarca okura ulaşan Kanadalı yazar Vladimir
Tumanov’un, Haritada Kaybolmak ve Suda Kaybolmak
romanlarının yer aldığı sevilen “Gizemli Haritalar”
dizisi yeni üçüncü macerasıyla sürüyor.

Bir göktaşını bilmeceler durdurabilir mi?
Kraliçeyi Kurtarmak gibi fantastik romanlarıyla ünlü Vladimir Tumanov, “Gizemli
Haritalar” dizisinin üçüncü kitabında, okurlarını soluksuz bir maceraya daha davet
ediyor. Alt Kardeşler ve Mariana, bu kez hem dünyaya yaklaşan göktaşından kaçmak
için okyanusları aşmak hem de onu durdurmak için yeni bilmeceleri çözmek
zorundadır. Bilimsel düşünceyi ve araştırma yapmayı yücelten roman, iyi ile kötünün
ezeli mücadelesini sürprizler, tehlikeler ve keşiflerle dolu bir kurguda harmanlanıyor.

8 -12 yaş

Çocuk Kitaplar

Vladimir Tumanov

GİZEMLİ HARİTALAR dizisi

Güz 2022

EKİM’22

69

DOĞA ve EVREN | BİLİM ve TEKNOLOJİ |
OKUMA KÜLTÜRÜ | ÇOCUK DÜNYASI | ERDEMLER

4, 5, 6, 7. SINIFLAR

göktaşı | uzay | bilmece | macera | yolculuk | bilim |
okyanus | araştırmak | arkadaşlık | cruise | göç | ada |
gezegenler | internet | iyi-kötü | coğrafya | kaçış |
gökbilim | Avustralya

Vladimir Tumanov, Moskova’da doğdu. 1991’den beri Kanada’da Batı Ontario Üniversitesi’nin Modern Diller ve
Edebiyatlar Bölümü’nde öğretim üyesi. Türkiye’de yüz binlerce okura ulaşan fantastik romanı Kraliçeyi Kurtarmak
(2004), çocuklar için yazdığı ilk kitabı. Asılı Dağ’ın Kâhini (2020) adlı romanıyla da büyük ilgi gördü. Çok
sevilen Haritada Kaybolmak (2006) romanıyla başlayan “Gizemli Haritalar” dizisinin ikinci kitabı Suda
Kaybolmak’ın (2021) ardından üçüncü yeni kitabı Ateşten Kaçmak (2022).

Roman dizisi | 208 sayfa | 120 x 180 mm | 1. baskı: 2022
ISBN 978-605-7797-85-8
Diğer kitapları
s. 70, 71.

gunisigikitapligi.com

Chris ve Francis kardeşlerle, Bay Chagrin’in dükkânına giden Mariana, üstünde
güneş sisteminin haritası bulunan yeni bir rulonun açılmasına neden olur. Harekete
geçen Brimstone 13 adlı göktaşı, çocuklar ruloda gizli bilmeceleri çözemezlerse Kuzey
Amerika’ya düşecektir. Milyonlarca insan, büyük cruise gemileriyle ABD’den tahliye
edilmeye başlanır. Aksilikler sonucu Avustralya’ya giden koca gemide yalnız kalan
üç çocuk, yine sihirli dörtlüden yardım alarak zorlu bir okyanus yolculuğunda
bilmeceleri çözmeye çalışır. Mahsur kaldıkları adadan onları kurtaran Ava
sayesinde de doğal yaşamla tanışırlar...

800.000

1

kopya

2

SUDA KAYBOLMAK

HARİTADA KAYBOLMAK
Resimleyen: Sadi Güran

ERDEMLER | DOĞA ve EVREN |
ÇOCUK DÜNYASI

coğrafya | kardeşlik | bilmece |
yaşlılık | araştırmak | dayanışma |
çalışkanlık | kararlılık | medya |
dükkân | ceza | bilimsel düşünce
200 sayfa | Siyah-beyaz resimli |
1. baskı: 2006, 147. baskı: 2022
ISBN 978-605-9952-75-0

Aileleriyle birlikte uzun süredir
yaşadıkları sıkıcı kasabadan büyük
kente taşınan Alt Kardeşler Chris ve
Francis’in yaşamı, sinemadan dönerken
yağmura yakalandıkları bir akşam, hiç
ummadıkları biçimde değişir. Sığındıkları,
tuhaf nesnelerle dolu dükkânda izinsiz
atıştırdıkları leziz şekerler çocukları
hızla yaşlandırmaya başlar. Her gün
yaşlanmaya başlayan kardeşlerin tek
kurtuluş yolu, bilmecelerde ipuçları verilen
ülkeleri, dünya haritası ve ansiklopedi
kullanarak bulmaktan geçer. Başlangıçta,
kolay görünse de, hem peşlerindeki
hırslı muhabir Wrangler’dan kaçmak,
hem de yaşlanmanın ağırlaşan
koşullarıyla baş etmek haritanın
gizini çözmelerini zorlaştırır.

DOĞA ve EVREN | ÇOCUK DÜNYASI |
OKUMA KÜLTÜRÜ | ERDEMLER

coğrafya | okyanus | iklim krizi |
hava olayları | bilmece | sel | macera |
dayanışma | kardeşlik | araştırmak |
hayvanlar | denizcilik | yelkenli |
arkadaşlık | kaybolmak | lunapark

Chris ve Francis, hızla yaşlandıkları
inanılmaz yaz macerasından sonra
kendilerini, büyük bir fırtınanın ortasında
bulurlar. Anne babalarını kurtarmak
için şehir merkezine gitseler de, her yeri
çoktan sular basmıştır. Çocuklar, terk
edilmiş ofis binasında mahsur kalır.
Üstelik, gizemli bilmecelerin bulunduğu
yeni bir ruloyla! Neyse ki, teknelerden
anlayan Mariana da onlara katılır. Yat,
fıçı, gondol gibi çeşitli araçlarla selde
sürüklenen üçlü, tüm dünyayı yutan
suların çekilmesi için bilmeceleri çözme
telaşına düşer. Buzulların erimesi,
okyanusların yükselmesi ve küresel
ısınma gibi, dünyanın geleceğini
belirleyecek sorunlar üzerine düşündüren
romanda, bilginin ve dayanışmanın
değeri de vurgulanıyor.

240 sayfa
1. baskı: 2021, 6. baskı: 2022
ISBN 978-605-7797-52-0

4, 5, 6, 7. SINIFLAR

Diğer kitapları
s. 69, 71.

Roman dizisi | 120 x 180 mm

8 -12 yaş

Çocuk Kitaplar

Vladimir Tumanov’un sevilen roman üçlemesi, okuru bilime
ve araştırmaya yakınlaştırıyor. Doğal yaşam, çevre, iklim
konularını, çocukların zekâsına ve sağduyusuna güvenen
bakış açısıyla gelecek umudu aşılıyor.

Güz 2022

Vladimir Tumanov, dünyada ilk kez Türkçe
yayımlanan “Gizemli Haritalar” dizisinde çevre,
iklim, doğa gibi önemli konulara dikkat çekiyor;
çocuklar kadar eğitimciler ve ebeveynler
tarafından da ilgiyle okunuyor.

Editör: Müren Beykan | Türkçesi: Mine Kazmaoğlu
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Vladimir Tumanov

GİZEMLİ HARİTALAR dizisi

8 -12 yaş

Vladimir Tumanov

KRALİÇEYİ KURTARMAK

ASILI DAĞ’IN KÂHİNİ

Türkçe yayın editörü: Müren Beykan
Resimleyen: Sadi Güran

Editör: Müren Beykan
Vladimir Tumanov, bu kez yakın
tarihten gerçek bir serüvenin kapısını
aralıyor. Batı Anadolu mitolojisindeki
“sözüne inanılmayan kâhin” Kassandra
karakterinden esinlendiği soluksuz
macerada, insanın doğaya verdiği
zararların sonuçlarını düşündürüyor.
Bir çocuğun, sevdiklerini kurtarmak
için atıldığı amansız mücadeleyi incelikli
bir dille, zekice hikâyeleştiriyor.

Kanadalı yazar Vladimir Tumanov,
ülkemizde milyonlarca okurla buluşan
başyapıtında çocuklara matematiği
sevdiriyor. Bu eğlenceli ve sürükleyici
romanı, Kanada’da matematik
öğretmenleri derslerde etkin
olarak kullanıyorlar.

ERDEMLER | BİLİM ve TEKNOLOJİ |
ÇOCUK DÜNYASI
matematik | bulmaca | umut |
kamp yaşamı | arkadaşlık | macera |
mücadele | cesaret | dayanışma |
iz sürmek | oyun
176 sayfa | Siyah-beyaz resimli
1. baskı: 2004, 165. baskı: 2022
ISBN 978-605-9952-76-7

Aleks, yolda bulduğu tuhaf kalemin
en zor matematik problemlerini bile
çözdüğünü fark edince çok sevindi.
Derken, kitaplığında ortaya çıkıveren
esrarengiz kitap, onu ve arkadaşları
Sam ile Vanessa’yı neredeyse esir
aldı. Kitapta anlatıldığına göre, Kral
Rechner’in şatosuna kaçırılan Zümrüt
Kraliçe Jayden’ın birbirinden ilginç
matematik problemleri halindeki
yüzlerce bilmeceyi çözmesi gerekiyordu.
Bu zorlu bilmeceler çözüldükçe
zindanların kapısı birer birer açılacaktı.
Kraliçeye yardım etmek zorunda
kalan üç kafadar için soluksuz bir
mücadeleden başka kurtuluş yoktur…

DOĞA ve EVREN | ZAMAN ve MEKÂN |
ERDEMLER | BİREY ve TOPLUM
heyelan | tarih | arkadaşlık | turizm |
jeoloji | cesaret | mektup | medya |
mitoloji | hırs | hikâye anlatmak |
dışlanmak | Fareli Köyün Kavalcısı |
müze
292 sayfa
1. baskı: 2020, 7. baskı: 2022
ISBN 978-605-7797-20-9

Kassandra, 12. yaş gününün sabahı,
yıllar sonrasından gelen bir mektup
bulur. Yaşadıkları kasabayı yerle bir
edecek korkunç felaketin habercisi olan
mektubu gönderen, kendisinin 50 yıl
sonraki halidir! Kassandra dehşete
düşse de kasabalıyı uyarmak için
çabalar. Ancak, Jay dışında kimse ona
inanmaz. Üstelik, ailesinin hayatı da
kâbusa döner. Kassandra felaketin
önüne geçebilecek ve kasabalıyı
Asılı Dağ’ın altında kalmaktan
kurtarabilecek midir?..
4, 5, 6, 7. SINIFLAR
Türkçesi: Mine Kazmaoğlu

Diğer kitapları
s. 69, 70.

Roman | 120 x 180 mm

Güz 2022

kopya

71
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900.000

Çocuk Kitaplar

Ülkemizde milyonlarca okura ulaşan Vladimir Tumanov, macera ve
gizemle zekice kurguladığı fantastik romanlarıyla çok seviliyor. Sayısız
çocuğa keyifli okuma deneyimleri sunarken coğrafyadan matematiğe,
tarihten mitolojiye kadar pek çok alanda araştırmaya heveslendiriyor.

Bilimkurgu ve polisiyenin çok ödüllü Amerikalı yazarı
Rodman Philbrick’ten, güçlü duygularla örülmüş,
mücadele ve gerilim dolu bir macera hikâyesi.

Türkçe yayın editörü: Müren Beykan
Türkçesi: Mine Kazmaoğlu

Maceranın ilk kuralı hayatta kalmaktır!
Usta yazar Rodman Philbrick, beş çocuğun vahşi doğadaki soluksuz macerasını
anlatıyor. Dağ aslanlarından ayılara, dik yamaçlardan taşkınlara ve açlığa
kadar türlü tehlikeyle yüz yüze gelen çocukların hayatta kalma serüveni acı tatlı
sürprizlerle dolu. Liderlik, doğal yaşama uyum, sorun çözmek ve kişisel keşifler
gibi önemli uyanışları güçlü bir anlatımla, film tadında yansıtan roman,
etkileyici bir cesaret ve dayanışma hikâyesini dillendiriyor.

8 -12 yaş

Çocuk Kitaplar

DELİ NEHİR

Rodman Philbrick

Güz 2022

YAKINDA
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DOĞA ve EVREN | SAĞLIK ve SPOR | KİŞİSEL GELİŞİM |
DUYGULAR | ERDEMLER

4, 5, 6, 7. SINIFLAR

rafting | doğa olayları | farklılıklar | sel | yetenekler | liderlik |
macera | akran zorbalığı | cesaret | dayanıklılık | iletişim |
sırlar | aklını kullanmak | ölüm | dayanışma | iyi-kötü |
hayatta kalmak | hayvanlar | sorumluluk

Rodman Philbrick
Philbrick, ABD’nin Boston kentinde doğdu. Sevilen bilimkurgu ve polisiye romanları ödüller aldı, birçok dile
çevrildi. Ödüllü romanı Freak The Mighty (Ulu Ucube, 1993), 1998’de İyilik Meleği (The Mighty) adıyla sinemaya
uyarlandı. Dünya çapında okullarda kitapları en çok okunan yazarlardan biri. Türkçe’deki ilk kitabı Evrendeki Son
Kayıt (2007), ödüllü bir gençlik romanı. Yazar olmak isteyen gençlere öncelikle dinlemeyi öğrenmelerini
öneriyor; “Hayal gücü bir kastır, çalıştırdıkça gelişir,” diyor.

Roman | 208 sayfa | 120 x 180 mm | 1. baskı: 2022
ISBN 978-605-7797-88-9

Diğer kitabı
s. 119.

gunisigikitapligi.com

Altıncı sınıftaki iki kız üç oğlan, Geleceğin Liderleri Projesi’ne seçilirler. Birbirini
pek tanımayan, farklı karakterlere ve yeteneklere sahip beşlinin çıktığı özel rafting
gezisi, barajın yıkılmasıyla meydana gelen büyük taşkın yüzünden kâbusa döner.
Rehberlerinden ayrı düşen çocuklar, Montana’nın vahşi doğasında hayatta kalmak
için zorlu bir mücadeleye girişirler. Üstelik, zorba Deke’le yandaşı Tony, her fırsatta
Daniel’le alay eder, Mia ve İmani’yi aşağılarlar. Doğanın çetin koşullarına, ekip
içindeki anlaşmazlıklar da eklenince kurtulmak hayal mi olacaktır?..

Türkçe yayın editörü: Müren Beykan
Türkçesi: Mine Kazmaoğlu

8 -12 yaş

İşaret dili çevirmeni, yazar Lynne Kelly, “sessiz
iletişim”deki zengin deneyimiyle yazdığı romanında
sağır bir çocukla, sesi farklı olduğu için dışlanmış
bir balinanın öyküsünü anlatıyor.

Çocuk Kitaplar

MAVİ 55

Lynne Kelly

Güz 2022

Kendi şarkını söylersen, tüm engelleri aşabilirsin!
Ödüllü Amerikalı yazar Lynne Kelly, Türkçe’ye çevrilen ilk romanında, mesafelerin
aşılabilir olduğunu, sevginin sınır tanımazlığını duyumsatıyor. Okuru, kendine özgü
şarkısıyla okyanusta tek başına yaşamak zorunda kalan balina Mavi 55’in hüznüne
ortak ediyor ve onun sesini izleyen sağır bir çocuğun peşinden sürüklüyor. Pes
etmeyen inatçı kızın sıcacık hikâyesi, farklılıkların mükemmelliğini her yaştan okura
hatırlatıyor. Okyanusun derinliklerinden, Alaska buzullarından, bazen bir radyodan,
bazen de bir sınıftan umut dolu bir cümle yükseliyor: Ses yeterince güçlüyse tüm
engelleri aşabilir!
İşitme engelli Iris’in sessiz dünyasındaki tek mutluluğu, dinleyemediği radyoları
tamir etmektir. İletişim kuramadığı arkadaşları yetmezmiş gibi, ailesinin de
onu anlamadığını düşündükçe yalnızlığı derinleşir. Okyanusta yapayalnız
gezindiğini öğrendiği balinadan çok etkilenir. Sesinin frekansı farklı olduğu
için sürüsü tarafından terk edildiği halde şarkılar söylemeyi sürdüren Mavi 55,
onu çağırmaktadır adeta. Bu özel balinayı bulmayı aklına koyan Iris, uzun
bir deniz yolculuğuna çıkmak için anneannesinden yardım alır...
DOĞA ve EVREN | İLETİŞİM | DUYGULAR |
BİLİM ve TEKNOLOJİ | SAĞLIK ve SPOR

engelli yaşamı | iletişim | farklılıklar | okyanus | işaret dili |
balina | empati | yolculuk | doğa | iz sürmek | yalnızlık |
bilim | yetenek | müzik | sevgi | radyo | coğrafya
Roman | 280 sayfa | 120 x 180 mm | 1. baskı: 2022
ISBN 978-605-7797-72-8

Etkinlik dosyası için gunisigiYOU.com
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2020
SCHNEIDER AİLESİ
KİTAP ÖDÜLÜ

4, 5, 6, 7. SINIFLAR

Lynne Kelly, ABD’nin Illinois eyaletinde doğdu. Psikoloji öğrenimi sırasında işaret dili çevirmeni olarak çalışmaya
başladı. Okullarda, hastanelerde, turistik yolcu gemileri gibi birçok farklı ortamda çalışma olanağı buldu. İlgi
duyduğu çocuk edebiyatına yöneldi. İlk çocuk romanı Chained (Zincirlenmiş, 2012) ödüllere değer görüldü,
Mavi 55 (2022) adlı romanı birçok dile çevrildi. Halen çocuklar için yazmanın yanı sıra çevirmenlik yapıyor.

gunisigikitapligi.com

YENİ

Türkçe yayın editörü: Müren Beykan
Türkçesi: Aylin Gergin

Keşiflerle dolu, gizemli bir tatil macerası...

8 -12 yaş

Çocuk Kitaplar

Alman edebiyatının çağdaş ustalarından, çok ödüllü
yazar Kirsten Boie, üç kardeşin sıradışı tatilinin izinde,
çocuklar için unutulmaz bir yaz macerası anlatıyor.

2018
ZÜRİH ÇOCUK
KİTABI ÖDÜLÜ

Renkli romanı Karaca Olmak İsteyen Tilki ile ülkemizde de sevilen Kirsten Boie,
kentli üç kardeşin, yabancısı oldukları kırsalda, anneannelerinin bir kıyı köyündeki
çiftlik evinde geçirdikleri zorunlu tatili hikâye ediyor. Çocukların doğal yaşama
uyum sağlama becerilerini sürükleyici bir kurguda anlatan ödüllü roman, kolay
para kazanmak uğruna doğanın ve insanın hiçe sayılmasına dikkat çekiyor.
Üç kardeş hiç tanımadıkları anneannelerinin kırsaldaki evine gitmek
zorunda kaldıklarında, yaşamlarının en sıkıcı yaz mevsimini geçireceklerini
düşünüyorlardı. Telefon yoktu, internet yoktu, televizyon yoktu. Dahası,
evin yolu bile yoktu! Ebeveynlerinin korunaklı düzeni içinde kentte yaşamaya
alışmış kardeşler, aksi anneanneye ve çiftlik yaşamına uyum sağlamaya
çalışırken, tuhaf şeyler olmaya başladı. Esrarengiz biri onları izlemekteydi…

DOĞA ve EVREN | ZAMAN ve MEKÂN |
BİREY ve TOPLUM | DUYGULAR

Etkinlik dosyası için gunisigiYOU.com

yaz tatili | kardeşlik | kırsal yaşam | deniz |
arkadaşlık | ebeveyn özlemi | kitap okumak |
nesillerarası iletişim | zorbalık | önyargı |
dolandırıcılık | rant | el sanatları | Instagram

5, 6, 7, 8. SINIFLAR

Kirsten Boie, Almanya’nın Hamburg kentinde doğdu. Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü ile Avusturya Çocuk ve Gençlik
Edebiyatı Ödülü’nü kazanan ilk kitabı Şanslı Aile (2011) ve gençlik romanı Arkana Bakma (2010) gibi kitaplarıyla
tanındı. 60’tan fazla kitabı farklı dillere çevrilen Boie, üç kez Hans Christian Andersen Ödülü’ne aday gösterildi.
2011’de Almanya Federal Cumhuriyeti Şeref Madalyası’na değer görüldü. Çok sevilen Karaca Olmak İsteyen
Tilki’nin (2021) ardından, yazarın Türkçe’deki son çocuk romanı Kuzeyde Bir Yaz (2022).

Roman | 284 sayfa | 120 x 180 mm | 1. baskı: 2022
ISBN 978-605-7797-10-0
Diğer kitapları
s. 75, 118.

Güz 2022

KUZEYDE BİR YAZ

Kirsten Boie
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YENİ

8 -12 yaş

Kirsten Boie

Resimleyen: Barbara Scholz

ŞANSLI AİLE

Türkçesi: Mine Kazmaoğlu

DOĞA ve EVREN | ERDEMLER |
DUYGULAR

hayvanlar | orman | cesaret |
aile | önyargı | farklılıklar | güç |
dayanışma | merak | sevgi |
arkadaşlık | korku | keşfetmek
200 sayfa | 150 x 200 mm
1. baskı: 2021, 2. baskı: 2022
ISBN 978-605-7797-43-8

Alman edebiyatının çağdaş ustalarından Kirsten
Boie, insanın doğa için oluşturduğu tehdidin
gölgesinde yaşam mücadelesi veren orman
hayvanlarının gözünden benzersiz bir gerçeklik
yaratıyor. Ailesini kaybeden bir tilki yavrusunun
hayatta kalma serüvenini, yalın anlatımı ve
zarif üslubuyla hikâyeleştiriyor. Barbara
Scholz’un renkli desenleriyle canlanan roman,
farklılıkların ve bakış açısının, yaşamlara
katacağı harikulade ihtimalleri barındırıyor.
Ormandaki büyük yangından kaçan karacalar,
porsuklar, baykuşlar, tavşanlar, tarlafareleri...
Ailesini kaybetmiş yavru tilkiyi gördüklerinde,
hiçbiri onu sahiplenmek istemez. Ne de olsa,
“Tilki her zaman tilkidir.” Anne Karaca
dayanamaz, Mavi Göz adını verip kucak açar
yavruya. Ama tarlafaresi yavrusu ortadan
kaybolunca tüm gözler ona çevrilir. Kalbi
kırılan Mavi Göz, gerçek ailesini bulmak
için keşiflerle dolu bir yolculuğa çıkar...

1985 AVUSTURYA
ÇOCUK VE GENÇL�K
EDEB�YATI ÖDÜLÜ

Resimleyen: Silke Briks
Türkçesi: Suzan Geridönmez

BİREY ve TOPLUM | İLETİŞİM |
DUYGULAR

aile | evlat edinme | farklılıklar |
ayrımcılık | endişe | arkadaşlık |
kardeşlik | tiyatro |
günlük tutma | okul yaşamı
152 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2012, 7. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-91-5

Kirsten Boie’nin yazarlığa adım attığı ilk kitabı
olan, ülkesinde saygın ödüllere aday gösterilen
roman, bebekken evlat edinilen Afrika kökenli
Paule’nin yaşamından kesitler sunuyor. Çocuklukta
”öteki“ olmanın ağırlığını, yine çocuğun gözünden
aktaran kitap, ayrımcılık, farklılıklar, yabancılaşma
ve üvey annelik gibi zor temalarda düşündürüyor.
Bu konularda ebeveynin de nasıl bunaldığını
gülümseten bir üslupla aktarıyor.
Ailesi Paule’yi iki haftalıkken evlat edinmiş, her
zaman çok sevmiştir. Ancak, beyazlar arasında
yaşayan bir siyah olmak, Paule’nin kafasını
karıştırmaktadır. Gerçek annesi ondan vazgeçtiğine
göre kötü bir insan mıdır? Şimdiki annesi üvey
anne midir; eğer öyleyse, masallarda hep olduğu
gibi kendisine kötü mü davranacaktır? Peki,
farklı renklerdeki çocuklar kardeş olabilirler mi?
Paule’nin soruları hiç bitmez...

3, 4, 5. SINIFLAR
Türkçe yayın editörü: Müren Beykan
Diğer kitapları
s. 74, 118.

Roman | Renkli resimli

Güz 2022

1986 ALMAN GENÇL�K
EDEB�YATI ÖDÜLÜ
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KARACA OLMAK İSTEYEN TİLKİ

Çocuk Kitaplar

Çağdaş Alman edebiyatının ödüllü yazarı Kirsten
Boie, çocuk ve gençlik romanlarında klasiklere
yaraşır özgün bir duygu evreni kuruyor.

Brigitte Labbé’nin yazdığı, Jacques Azam’ın resimlediği
renkli dizinin 33. kitabı yakında yayımlanacak.

KAHKAHA VE GÖZYAŞLARI
Bir bebek acıktığını, susadığını, bir
yerinin ağrıdığını, kucağa alınmak
istediğini anlatmak için gerekli
sözcükleri bilmez, konuşamaz.
Bedeni bunları ağlayarak ifade eder.
Sözcükleri öğrendikçe, bedeni daha
az konuşmaya başlar... Ne mutlu ki,
gülmemize, ağlamamıza, gülmekten
ağlamamıza ya da gözlerimizde
yaşlarla kahkahalar atmamıza
engel olamayız!..
DUYGULAR | BİREY ve TOPLUM |
ÇOCUK DÜNYASI | KİŞİSEL GELİŞİM
iletişim | okul | arkadaşlık | fıkra |
cesaret | şaka | saygı | karne |
duygular | mutluluk | farklılıklar

Tüm dünyada milyonlarca okura ulaşan, küçük büyük
herkesin hayatı sorgulama rehberi haline gelen “Çıtır
Çıtır Felsefe” dizisinin yaratıcısı Brigitte Labbé,
felsefeyi gündelik yaşama ustalıkla yerleştiriyor.

X

ADALET VE
HAKSIZLIK

GERÇEKTEN VE
YALANCIKTAN

X

BİLDİKLERİMİZ VE
BİLMEDİKLERİMİZ

SAVAŞ VE
BARIŞ

İŞ VE PARA

ÖZGÜR OLAN
VE OLMAYAN

MUTLULUK VE
MUTSUZLUK

LİDERLER VE
DİĞERLERİ

BAŞARI VE
BAŞARISIZLIK

HAKLAR VE
ÖDEVLER

Çocuk Kitaplar

1.7

milyon
Resimleyen: Jacques Azam
kopya
Danışmanlar: Michel Puech, P.- F. Dupont-Beurier
Türkçe yayın editörü: Müren Beykan | Türkçesi: Azade Aslan

Brigitte Labbé

Güz 2022

ÇITIR ÇITIR FELSEFE dizisi

8 -12 yaş

dizi
32 kitap

X
GÜZELLİK
VE ÇİRKİNLİK
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YAKINDA

33a. p

Kit

BEN VE
BAŞKALARI

SANATÇILAR
VE DÜNYA

Diğer kitapları
s. 77.

4, 5, 6. SINIFLAR

Çocuk dizisi | 40 sayfa | 130 x 180 mm | Renkli resimli

gunisigikitapligi.com

1. baskı: 2020, 2. baskı: 2021
ISBN 978-605-7797-15-5

Yakında 33. kitaba ulaşacak dizinin her kitabı felsefi bir
kavramı, günlük yaşamdan örneklerle düşündürüyor.

DOĞA VE KİRLİLİK
İnsan, zekâsı sayesinde hayatını
kolaylaştıran binlerce şey icat etti.
Büyük bir uygarlık yarattı. Ama
bunu yaparken, kendini gitgide
bütün diğer canlılardan üstün
hissetmeye başladı. Sonunda
insan, kendisinin de doğanın
parçası olduğunu, yeryüzünde
yaşamları birbirine bağlı
canlılardan yalnızca biri
olduğunu unuttu…
DOĞA ve EVREN | BİREY ve TOPLUM |
HAK ve ÖZGÜRLÜKLER

8 -12 yaş

Çocuklar ve felsefe üzerine birçok çalışmaya ilham
kaynağı olan “Çıtır Çıtır Felsefe” dizisi, okullarda ilk
okuma önerileri arasında bulunuyor ve yaşamın her
alanında felsefeyi şölene dönüştürüyor.

YAŞAM VE
ÖLÜM

ŞİDDET VE
ŞİDDETSİZLİK

X
X
XX
ZAMAN ÇOK
VE ZAMAN YOK

Çocuk Kitaplar

1.7

milyon
Resimleyen: Jacques Azam
kopya
Danışmanlar: Michel Puech, P.- F. Dupont-Beurier
Türkçe yayın editörü: Müren Beykan | Türkçesi: Azade Aslan

Brigitte Labbé

Güz 2022

ÇITIR ÇITIR FELSEFE dizisi

dizi
32 kitap

SÖZ VE
SESSİZLİK

İNANMAK
VE BİLMEK

AHLAKİ OLAN
VE OLMAYAN

ANLAŞMAK VE
ANLAŞAMAMAK

ŞANS VE
ŞANSSIZLIK

77

doğa sevgisi | çevre | beslenme |
atıklar | Dünya | felsefe | geri dönüşüm |
genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) |
korumak | doğal yaşam | kibir | icatlar

OLMAK VE
SAHİP OLMAK

Diğer kitapları
s. 76.

MAKİNELER
VE İNSANLAR

HATIRLAMAK
VE UNUTMAK

4, 5, 6. SINIFLAR

Çocuk dizisi | 40 sayfa | 130 x 180 mm | Renkli resimli

gunisigikitapligi.com

1. baskı: 2007, 37. baskı: 2022
ISBN 978-975-6227-45-9

8 -12 yaş

Andrew Clements

1999 WILLIAM ALLEN
WHITE ÇOCUK
KİTAPLARI ÖDÜLÜ

Çocuk Kitaplar

Dünya çocuk ve gençlik edebiyatının çok okunan Amerikalı yazarı
Andrew Clements, sayısız ödüle değer görülen, zekice kurguladığı
okul romanlarında çocukluğu ustaca yorumluyor. Kitapları, öğretmen,
öğrenci ve ebeveynler arası empati için eşsiz birer esin kaynağı.

1999 PAS�F�K
KÜTÜPHANELER B�RL�Ğ�
GENÇ OKUYUCULARIN
SEÇ�M� (ABD)

480.000

Güz 2022

kopya

2004 OKUL
KÜTÜPHANEC‹LER‹
DERNEĞ‹ (SSLI) ONUR
K‹TABI (ABD)
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Resimleyen: Brian Selznick
Beşinci sınıftaki Nick, ders kaynatmada
ustadır. Ama dilbilgisi dersinden de
öğretmeninden de çok etkilenir ve
kalem yerine “findel” demeye başlar.
Hiçbir anlamı olmayan bu sözcük
okulda ve kasabada hızla yayılır,
medyada ses getirir...
OKUMA KÜLTÜRÜ | İLETİŞİM |
BİREY ve TOPLUM | ERDEMLER

dilbilim | sözcükler | sözlük | kurallar |
iletişim araçları | okul yaşamı | yaratıcılık |
araştırmak | öğretmen-öğrenci iletişimi | bilgi
112 sayfa | Siyah-beyaz resimli
1. baskı: 2007, 74. baskı: 2022
ISBN 978-975-6227-99-2

Diğer kitapları
s. 79.

KAYBEDENLER KULÜBÜ

KONUŞMAK YOK !

KARNE OYUNU

Alec, tam bir kitapkurdudur; her an,
her yerde kitap okur. Derste kitap
okurken yakalanınca ceza alır. Artık
her gün Okul Sonrası Programı’na
katılmak zorundadır. Bu programda
bir kitap kulübü kurmayı başarırsa,
dilediği kadar okuyabilecektir...

Sınıfın gürültüsünden yılan Dave,
hiç konuşmadan bir gün geçirmeye
karar verir. Dave’in kararı, okulda
kızlarla oğlanlar arasında bir
yarışmaya dönüşür. İki gün boyunca
5. sınıf öğrencileri hiç konuşmayacak,
sadece büyüklerin sorularına kısa
cevaplar vereceklerdir…

Zeki olduğunu sır gibi saklayan Nora,
sınavlarda kötü not almak için elinden
geleni yapar. Çünkü “özel sınıf”a
geçirilerek arkadaşlarından soyutlanmak
istemez. Nora, notun her şey demek
olmadığını göstermek için, bol bol sıfır
almaya karar verir...

OKUMA KÜLTÜRÜ | SAĞLIK ve SPOR |
BİREY ve TOPLUM | DUYGULAR

okuma sevgisi | öğrenci kulüpleri | arkadaşlık |
kitap kahramanları | okul yaşamı | spor |
akran zorbalığı | iletişim | Star Wars
252 sayfa | 1. baskı: 2018, 8. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-53-9

İLETİŞİM | HAK ve ÖZGÜRLÜKLER |
BİREY ve TOPLUM | ERDEMLER

sözcükler | okul yaşamı | yaratıcılık |
dayanışma | kızlar-oğlanlar | arkadaşlık |
iddialaşma | öğretmen-öğrenci iletişimi

152 sayfa | 1. baskı: 2010, 31. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-37-3

BİREY ve TOPLUM | İLETİŞİM |
ÇOCUK DÜNYASI | HAK ve ÖZGÜRLÜKLER

okul yaşamı | arkadaşlık | yalan | üstün zekâ |
öğretmen - öğrenci iletişimi | not sistemi |
sorumluluk | başkaldırmak | aile içi iletişim
180 sayfa | 1. baskı: 2008, 33. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-02-1

4, 5, 6. SINIFLAR
Türkçe yayın editörü: Müren Beykan
Türkçesi: Mine Kazmaoğlu

Roman | 120 x 180 mm

gunisigikitapligi.com

BUNUN ADI FİNDEL

8 -12 yaş

Andrew Clements

Güz 2022

Çocuk Kitaplar

Amerikalı yazar Andrew Clements, “Okul yaşamı dünyadaki herkesin
ortak deneyimi olduğu için okul hikâyeleri, çocuklar ve öğretmenler
hakkında öyküler yazıyorum. İnsanların yaşamında okul kadar
iz bırakan çok az deneyim vardır,” diyor.

79
HAYLAZLARIN KRALI

TEK M�? Ç�FT M�?

GİZEMLİ ANAHTAR

SIRADAN BİR ÇOCUK

Okuldaki haylazlıklarıyla ünlü
Clay, çizdiği bir portre karikatürle
bardağı taşırır. Kendi yaptığı
hataları kardeşinin tekrarlamasını
istemeyen ağabeyine söz verince,
okulda sorun çıkarmamaya çabalar.
Oysa ailesinin ve okul müdürünün
güvenini kazanması kolay değildir...

İkizler Ray ve Jay, o yıl yeni bir
okula başlarlar. Yapılan bir evrak
hatası, ayrı bireyler olarak görülmeyi
arzulayan çocuklara bulunmaz bir
fırsat sunar. Tıpatıp benzer ikizler
okula sırayla gitmeye başlarlar.
Ama nereye kadar?..

Okulun hademesi olan babasıyla
aynı yerde bulunmaktan utanan Jack,
babasından hıncını almak için berbat
bir pislik yaratmak ister. Böylece
babası da kendi gibi mutsuz olacaktır.
Oysa Jack, beklenmedik sırların
kapısını araladığını geç fark edecektir...

Kasabadaki okula giden Jordan
gösterişsiz, sıradan bir kız olduğuna
inanmıştır; onun dışında herkesin bir
yeteneği vardır. Günün birinde kendine
bir hedef belirler: Okul yılı sonuna kadar
içindeki büyük yeteneği keşfedecektir!..

BİREY ve TOPLUM | KİŞİSEL GELİŞİM |
İLETİŞİM | DUYGULAR

ZAMAN ve MEKÂN | BİREY ve TOPLUM |
DUYGULAR | ERDEMLER

172 sayfa | 1. baskı: 2011, 18. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-68-7

164 sayfa | 1. baskı: 2015, 11. baskı: 2022
ISBN 978-605-9952-33-0

arkadaşlık | iyi-kötü | iletişim | güven |
okul yaşamı | şaka | suç-ceza | önyargı |
abi-kardeş | çaba göstermek | resim yarışması
140 sayfa | 1 baskı: 2019, 3. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-85-0

ikiz kardeş | yalan | suç-ceza | okul yaşamı |
aile içi iletişim | dümen çevirmek | taşınma |
arkadaşlık | kişilik

okul yaşamı | baba-oğul | utanmak | ceza |
önyargı | hademe | gerçekler | savaş |
aile içi iletişim | dümen çevirmek | dayanışma

okul yaşamı | kendini tanıma | yetenek |
akran zorbalığı | liderlik | azim | kasırga |
meteoroloji | haiku
128 sayfa | 1. baskı: 2013, 9. baskı: 2022
ISBN 978-605-4603-46-6

4, 5, 6. SINIFLAR
Türkçe yayın editörü: Müren Beykan
Türkçesi: Mine Kazmaoğlu
Diğer kitapları
s. 78.

Roman | 120 x 180 mm

gunisigikitapligi.com

ERDEMLER | ÇOCUK DÜNYASI |
BİREY ve TOPLUM | SANAT

BİREY ve TOPLUM | İLETİŞİM |
KİŞİSEL GELİŞİM | DOĞA ve EVREN

8 -12 yaş

Christine Nöstlinger

Güz 2022

1973 ALMAN
GENÇL‹K EDEB‹YATI
ÖDÜLÜ

Çocuk Kitaplar

Hans Christian Andersen ve Astrid Lindgren Anma (ALMA)
gibi saygın edebiyat ödüllerinin sahibi Christine Nöstlinger,
sevilen romanlarındaki ustalıklı anlatımıyla kuşaklararası iletişimi
yüceltiyor, yetişkinlerin önyargılarını ve kalıplarını kırıyor.

80
Türkçesi: S. Dilidüzgün
Res.: Gözde Bitir

Kral olduğunu iddia eden o acayip
salatalık şey ortaya çıkana dek ailecek
mutluydular. Peki, gerçekten doğru dürüst
bir aile olsalardı, böyle salatalıktan bir
şey yüzünden huzurları kaçar mıydı?…
HAK ve ÖZGÜRLÜKLER | ZAMAN ve MEKÂN |
BİREY ve TOPLUM | ERDEMLER
adalet | yönetmek | kibir | aile | yalan |
fantastik | baba | başkaldırmak |
alışkanlıklar | değişim
160 sayfa | Siyah-beyaz resimli
1. baskı: 2003, 47. baskı: 2022
ISBN 978-975-6227-75-6

KONRAD YA DA KONSERVE
KUTUSUNDAN ÇIKAN ÇOCUK
Türkçesi: M. Kazmaoğlu
Res.: Gözde Bitir

Kadıncağız, konserve kutusundan çıkan,
son derece akıllı, terbiyeli, iyi eğitim
almış, yedi yaşındaki çocuğu çok sever.
Günün birinde yanlışlıkla gönderilen
paketi geri almak için gelirler...
BİLİM ve TEKNOLOJİ | BİREY ve TOPLUM |
HAK ve ÖZGÜRLÜKLER | DUYGULAR

sevgi | okul yaşamı | mükemmellik | anne-oğul |
arkadaşlık | ev yaşamı | başarı | fantastik | idealler
176 sayfa | Siyah-beyaz resimli
1. baskı: 2003, 45. baskı: 2022
ISBN 978-975-8142-85-9

4, 5, 6. SINIFLAR

KONUK DEĞİL BAŞ BELASI
Türkçesi: S. Geridönmez

Ewald’ın ailesi, İngilizce’sini ilerletmesi için,
bir İngiliz çocuğu evlerinde konuk etmeye
karar verir. Ancak onun yerine tuhaf
ağabeyi Jasper gelince evde işler karışır...
İLETİŞİM | BİREY ve TOPLUM |
KİŞİSEL GELİŞİM | DUYGULAR

tatil konuğu | aile | iletişim | kardeşlik | hoşgörü |
koleksiyon | yolculuk | arkadaşlık | önyargı
168 sayfa | 1. baskı: 2003, 38. baskı: 2022
ISBN 978-975-8142-90-3

5, 6, 7. SINIFLAR

4, 5, 6. SINIFLAR

Diğer kitapları
s. 29, 30, 81, 116, 117.

Türkçe yayın editörü: Müren Beykan

Roman | 120 x 180 mm

gunisigikitapligi.com

KİM TAKAR SALATALIK KRAL’I

8 -12 yaş

Christine Nöstlinger

Güz 2022

Çocuk Kitaplar

Dünya çocuk ve gençlik edebiyatının unutulmaz ismi Christine
Nöstlinger, çocukların düşünce dünyasını genişleten, onların bakış
açısına önem veren aykırı ve antididaktik kitaplarıyla seviliyor.

Türkçesi: M. Kazmaoğlu

Meraklı bir çocuk olan Jacob,
komşu arkadaşlarına miras kalan
bahçeli, kitap dolu ve harap
durumdaki evin sırlarını dedektif
titizliğiyle araştırmaya başlar...
OKUMA KÜLTÜRÜ | ZAMAN ve MEKÂN |
BİREY ve TOPLUM | DUYGULAR
aile | kitaplar | gizem | komşuluk |
değişim | bahçe | kütüphane |
aklını kullanmak | azim |
dedektiflik | arkadaşlık

180 sayfa | 1. baskı: 2012, 7. baskı: 2020
ISBN 978-605-4603-31-2

4, 5, 6. SINIFLAR

AKLINDAN DÜŞÜNCELER
GEÇEN ÇOCUK
Res.: Erhard Dietl
Türkçesi: N. Neydim

Herkesin onu eleştirip öğütler
vermesinden usanan Rosalinde’nin
kafasının içindekileri, düşünce ve
hayallerini kimsenin okumasına
olanak yok. Onun gönlünden
kaleci olmak geçer...
BİREY ve TOPLUM | DUYGULAR |
HAK ve ÖZGÜRLÜKLER

çocukluk | aile | yalan | futbol |
arkadaşlık | hayal ve gerçek |
düşünce özgürlüğü | cinsiyet ayrımcılığı |
meslek seçimi
88 sayfa | Siyah-beyaz resimli
1. baskı: 2009, 19. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-18-2

LOLLİPOP
Türkçesi: N. Neydim

Kendine “Lollipop” diyen çocukla
bu yeşil şeker arasında sıradışı
şeyler oluyor... Yakın bir arkadaş
edinme, evdeki iş bölümü, ayağını
yorganına göre uzatma gibi
konuları birlikte çözerler.
İLETİŞİM | HAK ve ÖZGÜRLÜKLER |
KİŞİSEL GELİŞİM | DUYGULAR
yalan | korkular | sevgi | kardeşlik |
gizem | aile | arkadaşlık | şiddet |
fantastik | hayal gücü | doğum günü

104 sayfa | 1. baskı: 2004, 29. baskı: 2022
ISBN 978-975-8142-96-5

3, 4. SINIFLAR

81

SUSİ’NİN VE PAUL’ÜN
GİZLİ GÜNLÜKLERİ
Res.: C. Nöstlinger
Türkçesi: M. Kazmaoğlu

Susi, sıra arkadaşı Paul’den hiç
hoşlanmaz, onun yalanlarına
katlanamaz. Paul günün birinde
evden kaçınca, Susi onun hakkındaki
gerçeklerin farkına varmaya başlar…
İLETİŞİM | KİŞİSEL GELİŞİM |
BİREY ve TOPLUM | DUYGULAR

arkadaşl›k | günlük tutma | okul | aile |
d›şlanma | göçmenlik | yalan | ayrılmış ebeveyn
120 sayfa | Siyah-beyaz resimli
1. baskı: 2005, 15. baskı: 2020
ISBN 978-975-6227-10-7

3, 4. SINIFLAR

3, 4. SINIFLAR
Diğer kitapları
s. 29, 30, 80, 116, 117.

Türkçe yayın editörü: Müren Beykan

Roman | 120 x 180 mm

gunisigikitapligi.com

SAKLI M�RAS

8 -12 yaş

David Almond
1998 AMER‹KAN KÜTÜPHANELER
B‹RL‹Ğ‹ (ALA) CARNEGIE ÖDÜLÜ

Çocuk Kitaplar

Hans Christian Andersen Ödülü sahibi ünlü İngiliz yazar David Almond,
sınırsız yaratıcılığını ve dil ustalığını çocuk ve gençlik edebiyatına taşıyor;
epik romanlarında okurlarını yaşama ilişkin felsefi yolculuklara davet ediyor.

Güz 2022

1998 WHITBREAD ÖDÜLÜ
(‹NG‹LTERE)

GARAJDAKİ GİZ
Michael’ın ailesi eski bir eve taşınır.
Yeni çevresine alışma sorununa,
kardeşi için duyduğu derin kaygı da
eklenen Michael, bir gün bahçedeki
garajda sıradışı bir şey görür...
ZAMAN ve MEKÂN | BİREY ve TOPLUM |
DUYGULAR | ERDEMLER

gizem | arkadaşlık | kırsal yaşam | garaj |
kardeşlik | endişe | eğitim | hastalık |
taşınmak | aile | sevgi | fantastik

AY  ’A TIRMANAN ÇOCUK

PİRANALARLA YÜZEN ÇOCUK

Resimleyen: Polly Dunbar

Resimleyen: Oliver Jeffers

Gökyüzüne dokunabilmek için apartmanın
en üst katına ulaşmak isteyen Paul’ün
karşısına Benjamin ve diğer komşular
çıkar. Paul, amacına ulaşmak için hayal
gücünü kullanmalıdır. Ama nasıl?..

Stanley, doğum gününde kasabada kurulan
panayır sayesinde hiç görmediği tuhaflıkta
insanlarla karşılaşır. Önünde esrarengiz bir
minibüsle beklenmedik bir macera, ardındaysa
sevdiği amcası ve yengesi vardır…

DOĞA ve EVREN | BİREY ve TOPLUM |
DUYGULAR | ZAMAN ve MEKÂN

KİŞİSEL GELİŞİM | BİREY ve TOPLUM |
ÇOCUK DÜNYASI | DUYGULAR

Ay | apartman yaşamı | gizem | idealler |
komşuluk | savaş karşıtlığı | cesaret |
özgüven | macera | yaşam-ölüm |
nesillerarası iletişim

200 sayfa | 1. baskı: 2004, 18. baskı: 2022
ISBN 978-975-6227-04-6

4, 5, 6. SINIFLAR

144 sayfa | Renkli resimli
1. baskı: 2011, 17. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-81-6

3, 4, 5. SINIFLAR
Diğer kitapları
s. 24, 115.

panayır | doğum günü | cesaret | gizem |
balık | tehlike | aile | işsizlik | usta-çırak |
ebeveyn kaybı | değişim | kendini tanıma
232 sayfa | Siyah-beyaz resimli
1. baskı: 2015, 6. baskı: 2022
ISBN 978-605-9952-18-7

4, 5, 6. SINIFLAR

Türkçe yayın editörü: Müren Beykan
Türkçesi: Mine Kazmaoğlu

Roman | 120 x 180 mm

gunisigikitapligi.com

82

8 -12 yaş

Angela Nanetti
2006 CHRONOS
ÖDÜLÜ (FRANSA)
2002 ALMAN GENÇLIK
EDEBIYATI ÖDÜLÜ
ADAYI

125.000

Çocuk Kitaplar

İtalyan edebiyatının güçlü yazarlarından, Hans Christian Andersen
Ödülü sahibi Angela Nanetti’nin şiirsel bir dille kaleme aldığı büyülü
gerçekçi esintilerle zenginleşen romanları, çağdaş çocuk edebiyatının
klasiklerinden kabul ediliyor, tüm dünyada çok okunuyor.

Güz 2022

kopya

DEDEM BİR KİRAZ AĞACI

100 ŞATOLU ÇOCUK

DÜŞLER SİRKİ

Res.: Anna ve Elena Balbusso
Türkçesi: Sema Tuksavul

Türkçesi: Nilüfer Uğur Dalay

Türkçesi: Nilüfer Uğur Dalay

Tonino, köyde yaşayan dedesiyle
anneannesine çok düşkündür. Onlarla
olmak özgürlük demektir. Ama yaşamındaki
önlenemez değişiklikler, kiraz ağacı
Felice’ye ve kaz Alfonsina’ya yepyeni bir
gözle bakmasına neden olacaktır...

Tavşandudağından dolayı alay
konusu olan Viola, yetimhanede çok
yalnızdır. Küçük kızın tek mutluluğu,
şato resimleri yapmaktır. Hayalet
Ev’de tanıştığı yeni arkadaşları,
Viola’nın hayatını beklenmedik
şekilde değiştirecektir...

Burnu her kokuyu algılayan
Giacomo, okula yeni gelen kızın
patlamış mısır kokusuna bayılınca
birden hiç tanımadığı bir dünyaya
adım atar. Rengârenk kedilerle
mucizevi yolculuklara çıkar…

DUYGULAR | BİREY ve TOPLUM |
DOĞA ve EVREN | ZAMAN ve MEKÂN

ZAMAN ve MEKÂN | BİREY ve TOPLUM |
DOĞA ve EVREN | SANAT

doğa sevgisi | dede-torun | aile |
okul | kırsal yaşam | ölüm | değişim |
hayvanlar | hastalık | sevgi | taşınma

eski ev | gizem | hayvan sevgisi | ceza |
resim yapmak | yetimhane | dış görünüş |
nesillerarası iletişim | ırkçılık | alay etmek |
yalnızlık | miras

160 sayfa | Renkli resimli
1. baskı: 2011, 38. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-67-0

144 sayfa | 1. baskı: 2018, 4. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-55-3

4, 5, 6. SINIFLAR

3, 4, 5. SINIFLAR
Diğer kitapları
s. 127.

ÇOCUK DÜNYASI | ZAMAN ve MEKÂN |
BİREY ve TOPLUM | ERDEMLER

hayal gücü | iyi-kötü | ekoloji | arkadaşlık | sirk |
ötekileştirme | hayvanlar | farklılıklar | ayrımcılık |
üretim-tüketim | okul yaşamı | fantastik
142 sayfa | 1. baskı: 2015, 5. baskı: 2021
ISBN 978-605-9952-34-7

4, 5, 6. SINIFLAR

Türkçe yayın editörü: Müren Beykan

Roman | 120 x 180 mm

gunisigikitapligi.com
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Unutulmaz bir kahraman yarattığı, gülümseyerek
okunan “Esrarengiz Komşu” dizisiyle 2009 Chronos
Ödülü’ne değer görülen gazeteci, yazar Silke Lambeck,
polisiye, fantazya ve macerayı bir araya getiriyor.

ESRARENGİZ KOMŞU dizisi

DOĞAYA FISILDAYAN ÇOCUKLAR

Resimleyen: Karsten Teich
Türkçe yayın editörü: Müren Beykan | Türkçesi: Suzan Geridönmez

Resimleyen: Morena Forza
Türkçesi: Tülin Sadıkoğlu

Silke Lambeck’in yazdığı, Karsten Teich’ın resimlediği eğlenceli
dizinin 2 kitabı bağımsız da okunabiliyor.

1

yaz tatili | arkadaşlık | kırsal yaşam | çiçekler | oyun | meslekler |
önyargı | disleksi | mutluluk | hayal kurmak | spor
100 sayfa | Siyah-beyaz resimli | 1. baskı: 2020, 8. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-15-7

BİREY ve TOPLUM | DUYGULAR | HAK ve ÖZGÜRLÜKLER

pastacılık | yaz kursu | arkadaşlık | önyargı | kentsel dönüşüm |
aile | ebeveyn kaybı | belediye | kekemelik | dayanışma | yaratıcılık
160 sayfa | 1. baskı: 2019, 3. baskı: 2022 | ISBN 978-605-9405-93-5

5, 6, 7. SINIFLAR

Türkçe yayın editörü: Müren Beykan
Diğer kitapları
s. 126.

128 sayfa | 1. baskı: 2009, 11. baskı: 2021 | ISBN 978 - 9944 -717- 30 - 4

2014 İTALYAN
ANDERSEN
ÖDÜLÜ

Marta yaz tatilinde, kişilere ve durumlara özel, leziz
pastacıklar yapan Euforbia Hanım’ın kursuna katılmaya
karar verir. Babasının sorunlu öğrencisi Matteo’yu da
kursa katılmaya ikna edince, pasta kremalı, krem
şantili, meyveli, pudraşekerli nefis saatler başlar…

Roman | 120 x 180 mm

84

komşuluk | dedektiflik | hayvan sevgisi | arkadaşlık | okul yaşamı |
nesillerarası iletişim | aile | zorbalık | iş yaşamı | macera

4, 5, 6. SINIFLAR

Türkçesi: Nilüfer Uğur Dalay

2009 CHRONOS
ÖDÜLÜ (‹SV‹ÇRE)

Yeni taşındıkları apartmandan ve yeni
okulundaki zorbadan mutsuz olan Moritz için,
arkadaşları Ole ve Lili de olmasa, hayat çekilmezdi.
En azından, yağmurlu bir günde, esrarengiz komşuları
Bay Röslein’la tanışana kadar böyle düşünüyordu…

DOĞA ve EVREN | ZAMAN ve MEKÂN |
ÇOCUK DÜNYASI | SAĞLIK ve SPOR

PARLAK FİKİR PASTASI

ESRARENGİZ KOMŞU

2

ESRARENGİZ KOMŞU GERİ DÖNÜYOR
Komşuları Bay Röslein’la tanıştığından beri Moritz, tuhaf
olaylar yaşamış, yeni dostlar edinmiştir. Ama, seyahatteki
Bay Röslein’dan haber alamamak canını sıkar. Bir akşam,
dondurmacı Pippa’nın kaçırılışına tanık olunca, kendini
başdöndürücü bir maceranın içinde bulur…
dayanışma | cesaret | doğru-yanlış | dedektiflik | güven | macera |
çarpık kentleşme | arkadaşlık | nesillerarası iletişim | şöhret | müzik

156 sayfa | 1. baskı: 2009, 7. baskı: 2021 | ISBN 978 - 9944  -717-31-1

3, 4, 5. SINIFLAR

ÇOCUK DÜNYASI | İLETİŞİM | BİREY ve TOPLUM | DUYGULAR
Roman dizisi | 120 x 180 mm | Tek renk resimli

gunisigikitapligi.com

Çiftlikte yaşayan Andrea, disleksik olduğunu öğrenmesi
dışında, sıradan bir yaz geçireceğini sanır. Oysa yeni
kiracılarının kızı Nico sayesinde günleri renklenir.
Doğanın diliyle konuşan iki arkadaş kırlarda koşuşturur,
keşifler yapar ve gizemli bir arayışa girerler…

8 -12 yaş

İtalyan çocuk ve gençlik edebiyatının çok ödüllü yazarı
Luigi Ballerini, her yaştan okuru çocukluğun unutulmaz
anlarına, iz bırakan arkadaşlıklara götürüyor, sımsıcak
ve gerçek duyguları resmediyor.

Çocuk Kitaplar

Silke Lambeck

Güz 2022

Luigi Ballerini

Clive Barker

Yazdığı okul romanlarıyla tüm dünyada sevilen
Amerikalı yazar Shelley Pearsall, Türkçe’deki yeni
kitabında, bakış açısının, empatinin ve yaratıcılığın
birleştirici etkisini gözler önüne seriyor.

İtalyan çocuk edebiyatının
usta yazarı Bianca Pitzorno,
şehirden uzakta kurulan
sıradışı yaşamı masalsı bir
mizahla anlatıyor.

Fantastik gerilim türünün
“dâhi” yazarı kabul edilen
Amerikalı Clive Barker’dan,
çocuklar için zaman
kavramını işleyen
çokboyutlu bir başyapıt.

ENDER KUŞ

Güz 2022

Resimleyen: Xingye Jin
Türkçesi: Azade Aslan
Çağdaş Amerikan edebiyatının ödüllü
yazarı Shelley Pearsall, bakış açısının
önemini çarpıcı bir hikâyeyle resmediyor.
Özel bir çocuğun, sıradışı gözlem gücüne
sahip bir başka çocuğun gözünden
anlatılan yolculuğu, zengin karakterlerle,
usta işi bir kurguyla işleniyor.

bakış açısı | farklılıklar | resim |
yetenek | önyargı | okul yaşamı |
iletişim | otizm | arkadaşlık |
empati | yaratıcılık | sosyal medya |
spor | fotoğrafçılık | Star Wars
296 sayfa
1. baskı: 2021, 2. baskı: 2022
ISBN 978-605-7797-41-4

5, 6, 7, 8. SINIFLAR

BERLİN EDEBİYAT
FESTİVALİ
2018 YILIN
SIRADIŞI KİTABI

AĞAÇTAKİ EV

ZAMAN HIRSIZI

Resimleyen: Quentin Blake
Türkçesi: Nilüfer Uğur Dalay

Resimleyen: Clive Barker
Türkçesi: Bahadır Argönül

Aglaia ve Bianca şehirde yaşamaktan
çok sıkılmışlardı. Kedi Mürdüm’le birlikte
kocaman bir meşe ağacında kurdukları
eve taşındılar. Ağaçtaki evi başka bilen
yok sanıyorlardı, ama...

Harvey için Hood’un Tatil Evi
mucizelerle dolu sonsuz bir oyun alanı
gibidir. Ağaç evinde Wendell’le oynar,
Lulu’nun odasında zaman geçirir.
Ancak, bu rüya gibi evde geçirilen her
dakikanın korkunç bir bedeli vardır…

BİREY ve TOPLUM | DOĞA ve EVREN |
ZAMAN ve MEKÂN | İLETİŞİM

hayvanlar | komşuluk | icatlar | doğa sevgisi |
aklını kullanmak | buluşlar | sorumluluk | aile |
doğal yaşam | çatışma | uyum | eğitim | hoşgörü
120 sayfa | 1. baskı: 2012, 12. baskı: 2021
ISBN 978-605-4603-29-9

3, 4, 5. SINIFLAR

Diğer kitapları
s. 26.

BİREY ve TOPLUM | ZAMAN ve MEKÂN |
DUYGULAR | ERDEMLER

zaman | gizem | arkadaşlık | ev | mücadele |
özlem | göl | gerilim | kötülük | oyun |
değerler | korku | fantastik
224 sayfa | 1. baskı: 1999, 31. baskı: 2022
ISBN 978-975-8142-69-9

4, 5, 6. SINIFLAR

Türkçe yayın editörü: Müren Beykan

Roman | 120 x 180 mm | Siyah - beyaz resimli
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gunisigikitapligi.com

İLETİŞİM | SANAT |
BİREY ve TOPLUM |
SAĞLIK ve SPOR

April, ders aralarında küçük sınıfların
gönüllü gözetmenliğini yapar. Herkesin
tuhaf bulup dışladığı Joey’nin okul
bahçesindeki sıradışı hareketleri
dikkatini çeker. Kimseyle iletişim
kurmayan Joey’yi izledikçe, onun
rastgele daireler çizmediğini, aslında
bambaşka bir bakış açısına sahip
olduğunu keşfeder. Yeni arkadaşı
Veena ile birlikte Joey’nin olağanüstü
desenlerinin sırrını çözmeye çalışırlar.
Onların sayesinde okulun ilgi
odağı oluveren Joey içinse
çok şey değişecektir...

8 -12 yaş

Bianca Pitzorno

Çocuk Kitaplar

Shelley Pearsall

Anna Gavalda

İngiliz yazar Laura S. Matthews’un çok ödüllü romanı
insanlığın yarattığı en ölümcül felaketlerden olan
savaşı küçük bir çocuğun gözünden yansıtıyor.

Polisiye ve deneme
kitaplarıyla sevilen Fransız
yazar Daniel Pennac’ın
sıradışı kitabı, dört uzun
öyküden oluşuyor.

Fransız edebiyatının
sevilen yazarlarından
Anna Gavalda’nın
etkileyici romanı
her yaştan okur için.

Güz 2022

2005 AMER‹KAN KÜTÜPHANELER
B‹RL‹Ğ‹ (AL A) “D‹KKATE DEĞER
ÇOCUK K‹TABI”

8 -12 yaş

Daniel Pennac

Çocuk Kitaplar

Laura S. Matthews

2002 FIDLER ÖDÜLÜ
(İNGILTERE)

BALIK
Türkçesi: Mine Kazmaoğlu

BİREY ve TOPLUM | ERDEMLER |
DOĞA ve EVREN | DUYGULAR

umut | dostluk | balık | gönüllülük | çevre | aile |
dayanışma | savaş-barış | zor koşullar | sevgi | macera
Roman | 176 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2005, 30. baskı: 2022
ISBN 978-975-6227-71-8

4, 5, 6. SINIFLAR

DELİDOLU ARKADAŞIM

35 KİLO TEMBEL TENEKE

Resimleyen: Jean-Philippe Chabot
Türkçesi: Filiz Atay

Türkçesi: Azade Aslan

Kamo, altıncı sınıfın çok öğretmenli
yaşamına hazırlanmak ister... Fransızca
öğretmeninin kompozisyon ödevi çok
zordur… Kamo, İngilizce çalışmak için
mektup arkadaşı edinir… Korkutucu bir
kaza geçiren Kamo, Sibirya’ya uzanan
bir yolculuğa çıkar. Ama nasıl?..
ZAMAN ve MEKÂN | BİREY ve TOPLUM |
DUYGULAR | ERDEMLER

arkadaşlık | okul yaşamı | yolculuk | yabancı dil |
ödev | mektup | aklını kullanmak | anne-oğul |
öğretmen-öğrenci iletişimi | tarih | hastalık | polisiye
Öyküler | 278 sayfa | 130 x 195 mm
Siyah-beyaz resimli | 1. baskı: 2011, 5. baskı: 2020
ISBN 978-9944-717-59-5

5, 6, 7. SINIFLAR
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Herkesin “Tembel Teneke” dediği
Grégoire, başarısız bir öğrencidir.
O, marangozluğu ve icatlar yapmayı
sever ve sadece dedesinin atölyesinde
mutludur. Sonunda dedesinin de
desteğiyle kendi çözümünü bulur:
Farklı bir okula gidecektir...
KİŞİSEL GELİŞİM | DUYGULAR | SANAT |
BİREY ve TOPLUM | İLETİŞİM

başarı | yetenek | okul yaşamı | dede-torun |
kendini tanıma | meslek seçimi | aile |
duygular | özeleştiri | marangozluk
Roman | 92 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2004, 56. baskı: 2022
ISBN 978-975-8142-95-8

4, 5, 6. SINIFLAR

Türkçe yayın editörü: Müren Beykan

gunisigikitapligi.com

“Kaplan”ın, yardım gönüllüsü olarak
çalışan anne ve babasıyla birlikte yaşadığı
yabancı köy, her geçen gün yaklaşan
savaştan giderek daha çok etkilenmektedir.
Günün birinde herkes gibi onlar da köyü
terk etmek zorunda kalırlar. Son anda
Kaplan, bir su birikintisinde yaşam savaşı
veren küçük balığı fark eder. Ne yapıp edip
onu da yanında götürecektir. Eşlikçileri
Rehber’le eşeği, anne, baba, Kaplan ve
Balık’tan oluşan küçük kafile yola çıkar...

İtalyan Andersen ödüllü
yazar Anna Lavatelli’den
sevginin iyileştirici gücünü
anımsatan, çok leziz,
komik bir roman.

Çok ödüllü Fransız yazar
Jo Hoestlandt hayatın
gerçeklerini, şiirsel
üslubuyla çocuk
dilinden anlatıyor.

Amerikalı yazar Dyan
Sheldon’ın neşeli romanı,
çocukları çevre, doğa
ve kentleşme üzerine
düşündürüyor.

2005
ALMAN ÇOCUK
EDEB�YATI
ÖDÜLÜ

2012 CASTELLO
DI SAN GUİNETTO
ÖDÜLÜ
FİNALİSTİ

KISA PANTOLONLULAR ÇETESİ

HARİKA TARİF

KOCAMAN KALPLİ

Resimleyen: Ole Könnecke
Türkçesi: Murat Özbank

Türkçesi: Nilüfer Uğur Dalay

Resimleyen: Thomas Baas
Türkçesi: Azade Aslan

Kendilerine “Kısa Pantolonlular Çetesi”
adını takan dört yakın arkadaşın, komik
kahramanlıkları hiç bitmez: Durmak
bilmeyen bir trenden nasıl kurtuldular?
Yazlık giysileriyle kar fırtınasına
yakalandıklarında ne yaptılar? Kartopu
saldırısını nasıl püskürttüler?..

Yetimhanede büyüyen Gastón, orada
öğrendiği leziz yemekler sayesinde,
Amazon Nehri’ndeki lüks bir turist
gemisinde aşçı yamağı olur. Her yerde
ailesini arayan çocuk aşçının yolu
korsanlarla kesiştiğinde, sevecenliği
ve tadı damakta kalan yemekleriyle
kalpleri fetheder...

ÇOCUK DÜNYASI | ZAMAN ve MEKÂN |
BİREY ve TOPLUM | ERDEMLER

KİŞİSEL GELİŞİM | HAK ve ÖZGÜRLÜKLER |
BİREY ve TOPLUM | DOĞA ve EVREN

arkadaşlık | hayal gücü | kahramanlık |
cesaret | dayanışma | gizem | şöhret |
tren | macera | medya
188 sayfa | Siyah-beyaz resimli
1. baskı: 2014, 4. baskı: 2017
ISBN 978-605-9952-02-6

aşçılık | gemi yaşamı | yolculuk | coğrafya |
özlem | merak | iyi-kötü | korsanlık | azim |
macera | yetimhane | Amazon Nehri
208 sayfa | 1. baskı: 2017, 2. baskı: 2018
ISBN 978-605-9405-48-5

4, 5, 6. SINIFLAR

4, 5, 6. SINIFLAR

Diğer kitapları
s. 24, 129.

8 -12 yaş

Dyan Sheldon

Çocuk Kitaplar

Jo Hoestlandt

Güz 2022

Avrupa edebiyatının
çok ödüllü yazarı Zoran
Drvenkar, eğlenceli
romanıyla arkadaşlığı ve
dayanışmayı yüceltiyor.

Anna Lavatelli

Louis, cambaz ayaklıklarının tepesinde,
gökyüzüne yakın yaşıyordu. Hayran
olduğu babasıyla birlikte, her sabah
koyunları otlatmaya gitmek onu çok
mutlu ediyordu. Birden öyle şeyler oldu
ki, annesiyle büyük kente taşınmak
zorunda kaldılar…
BİREY ve TOPLUM | SANAT | DUYGULAR

aile | cambaz ayaklıkları | komşuluk | taşınma |
kırsal yaşam | büyük kent | tiyatro | arkadaşlık |
ebeveyn kaybı | değişim | anne-oğul | Victor Hugo
96 sayfa | Siyah - beyaz resimli
1. baskı: 2017, 5. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-29-4

3, 4, 5. SINIFLAR

87

ÇEVRECİ OLMAK
ZORUNDA MIYIM  !
Türkçesi: Mine Kazmaoğlu
Elmo, komşu aileye hayrandır.
Çünkü, “dağınık ve çevreci” annesinin
tersine onlar “düzenli, hoş ve normal”
insanlardır. Ama zengin komşu, büyük
bir yeşil alanı konutlarla doldurmaya
kalkınca annesi ona savaş ilan eder…
DOĞA ve EVREN | BİREY ve TOPLUM |
İLETİŞİM | ERDEMLER

çevre | arkadaşlık | aile içi iletişim | kentleşme |
sosyal örgütlenme | gönüllülük | doğa |
değerler | evlat edinme | iyi-kötü
188 sayfa | 1. baskı: 2002, 16. baskı: 2021
ISBN 978-975-6227-84-8

4, 5, 6. SINIFLAR

Türkçe yayın editörü: Müren Beykan

Roman | 120 x 180 mm

gunisigikitapligi.com

Zoran
Drvenkar

İtalyan yazar Silvia
Roncaglia, heyecan dolu
romanında narkolepsi
(istemdışı uyuma) hastası
bir dedektifin komik
maceralarını anlatıyor.

Sinemacı baba-oğul Dan ve Zaki
Gordon’dan, canlanan oyuncaklar
fantezisini, öykü içinde öykü
tekniğiyle ustalıkla işleyen
macera dolu bir roman.

Chiara Lossani
İtalyan kütüphaneci,
yazar Chiara Lossani’nin,
çocukların büyümesiyle
ailede değişen dengeleri
anlattığı romanı, iletişimin
önemini hatırlatıyor.

8 -12 yaş

Amerikalı yazar Cynthia
Lord, ödüllü romanında
çocuk gözünden “normal”
kavramını sorguluyor,
düşündürücü bir aile
portresi çiziyor.

Dan Gordon
Zaki Gordon

Çocuk Kitaplar

Silvia Roncaglia

Güz 2022

Cynthia Lord

2007 AMER‹KAN
KÜTÜPHANELER
B‹RL‹Ğ‹ (ALA)
NEWBERY ÖDÜLÜ

88

KARDEŞİMM BENİM

İYİ UYKULAR DEDEKTİF

TAVAN ARASINA YOLCULUK

AİLEDE GREV VAR

Türkçesi: Nazlı Tancı

Resimleyen: Marianna Fulvi
Türkçesi: Demet Elkâtip

Türkçesi: Mine Kazmaoğlu

Türkçesi: Demet Elkâtip

Özel dedektif Pippo Merlo’ya aynı
anda iki iş birden gelir: Müzikle
insanları sersemleten bir soyguncu
çetesini yakalamak ve bol kazançlı
bir kayıp arama işi. Üstelik, iki arada
kalan komik dedektif, her heyecanlı
durumda aniden uyuyakalmaktadır...

Pilot babasını özleyen çocuk çok
hastadır. Oyuncak dostları, onun
hayatını kurtaracağına inandıkları
Davin’i bulmak için karanlık tavan
arasına doğru zorlu bir yolculuğa
çıkarlar. Ama önce, Davin’in yerini
bilen Prenses Helen’i kötülerin
elinden kurtarmaları gerekir…

Ailesi taşınma kararı alan Stella’nın
hayatı altüst olmuştur. Onu dinlemeyen
ailesine karşı greve gider; anne babasıyla
kucaklaşmaları, iletişimi keser. Aradığı
destek büyükannesinden gelir. Onun
ayakkabı koleksiyonu adeta sihirlidir...

BİREY ve TOPLUM | SAĞLIK ve SPOR |
DUYGULAR

ÇOCUK DÜNYASI | ZAMAN ve MEKÂN |
BİREY ve TOPLUM | ERDEMLER

taşınma | aile | arkadaşlık | koleksiyon | güven |
çocuk hakları | sinema | başkaldırmak | müzik |
gizem | otorite | okul yaşamı | organ ticareti

SAĞLIK ve SPOR | İLETİŞİM |
BİREY ve TOPLUM | KİŞİSEL GELİŞİM

engelli yaşamı | kardeşlik | otizm | sözcükler |
kurallar | aile | iletişim | arkadaşlık | farklılıklar |
klinik | sorumluluk | sevgi
196 sayfa | 1. baskı: 2012, 14. baskı: 2022
ISBN 978-605-4603-12-1

5, 6, 7. SINIFLAR

dedektiflik | gizem | müzik | İtalyan mutfağı |
arkadaşlık | sirk | soygun | hafıza kaybı |
araştırmak | uyku hastalığı | motosiklet
188 sayfa | Siyah-beyaz resimli
1. baskı: 2015, 4. baskı: 2019
ISBN 978-605-9952-30-9

4, 5, 6. SINIFLAR

masal kahramanları | iyi-kötü | yolculuk |
fantazya | umut | dayanışma | mücadele |
oyuncak | savaş | hastalık | masallar
200 sayfa | 1. baskı: 2002, 8. baskı: 2020
ISBN 978-975-6227-85-5

İLETİŞİM | BİREY ve TOPLUM |
DUYGULAR | ZAMAN ve MEKÂN

224 sayfa | 1. baskı: 2016, 7. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-04-1

5, 6, 7, 8. SINIFLAR

4, 5, 6. SINIFLAR

Türkçe yayın editörü: Müren Beykan

Roman | 120 x 180 mm

gunisigikitapligi.com

Evdeki düzenin otizmli kardeşinin
ihtiyaçlarına göre belirlenmesi
Catherine’i bunaltır. Yeni kurallar
koyarak kardeşinin de kendinin
de yaşamını kolaylamaya çalışır.
Komşu eve taşınan Kristi ve terapi
kliniğindeki felçli Jason’la tanışmaksa
düşüncelerini altüst edecektir...

Charles Ogden’in yazdığı, Rick Carton’un resimlediği
5 kitaplık dizinin kahramanları Beter İkizler’in zekice
şakaları ve haylazlıkları öyle inanılmaz ve komik ki...
1

2

3

4

5

8 -12 yaş

Çocuk Kitaplar

Charles Ogden’in yarattığı mizah dolu dizinin
her kitabında, herkesin yaka silktiği, biri kız
biri oğlan “haylaz” ikizler Edgar ve Ellen’ın
tuhaf ve eğlenceli bir macerası var.

Resimleyen: Rick Carton | Türkçe yayın editörü: Müren Beykan
Türkçesi: Müren Beykan, Jale Alguadiş, Banu Aksoy

Güz 2022

Charles Ogden

BETER İKİZLER dizisi

ACAYİP YARATIKLAR

TURİST KAPANI

KASABANIN ALTINDA

İNTİKAM PLANI

SİRKİN CAMBAZI

Anne babaları seyahatte olduğu
için şatoyu andıran evlerinde
yalnız yaşayan ikizlerin canları
sıkılır. Az bulunan hayvanların
değerli olduğunu öğrenince
ticaretini yapmaya heveslenirler...

İkizler, evlerinin yanındaki
çöplük alanına büyük bir otel
yapılacağını öğrenince, belediye
başkanının kasabaya turist
çekmek için yaptığı planları
gizlice ele geçirirler...

Otelin yapımını engelleyemeyen
ikizler, birinin daha inşaatı sabote
etmeye çalıştığını fark ederler.
Üstelik bu gizemli kişi planlarını
çalıp kasabayı onlardan önce
birbirine katmaktadır...

Kasabaya gelen esrarengiz sirk,
beraberinde şatafatlı gösteriler
ve cambazlar da getirir.
Nod Kasabası’nın “sevimli”
durgunluğundan sıkılan ikizler
için gün doğmuştur…

eğlence | iyi-kötü | hile yapmak |
hayvanlar | hayal gücü | empati |
kardeşlik | ticaret

turizm | kurallar | doğru-yanlış |
mizah | dayanışma | medya |
duygular | belediye

gizem | kurallar | iz sürmek | kardeşlik |
kasaba yaşamı | koruma | yaratıcılık |
eleştirel düşünme | rekabet

İkizler, evdeki tek gözlü “şey”in
davranışlarındaki farklılığın,
laboratuvarda buldukları
tuhaf maddeyi yemesinden
kaynaklandığını anlarlar. Ancak,
yaratığın gözyaşı Ellen’ın
yemeğine damlayınca olan olur…

120 sayfa
1. baskı: 2005, 10. baskı: 2019
ISBN 978-975-6227-14-5

152 sayfa
1. baskı: 2005, 8. baskı: 2019
ISBN 978-975-6227-16-9

140 sayfa
1. baskı: 2007, 7. baskı: 2020
ISBN 978-975-6227-30-5

eski eser | medya | plan yapmak |
arkadaşlık | değerler | mizah | iyi-kötü |
kardeşlik | popüler kültür | araştırmak
176 sayfa
1. baskı: 2007, 7. baskı: 2020
ISBN 978-975-6227-62-6

efsaneler | sirk | yetenek | macera |
şifre | aile tarihi | gizem | iz sürmek
180 sayfa
1. baskı: 2013, 4. baskı: 2021
ISBN 978-605-4603-49-7

4, 5, 6. SINIFLAR

ÇOCUK DÜNYASI | ERDEMLER | BİREY ve TOPLUM | DOĞA ve EVREN
Roman dizisi | 130 x 195 mm | Siyah-beyaz resimli

gunisigikitapligi.com
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8 -12 yaş

Jon Scieszka

Çocuk Kitaplar

Eski eğitimci, yazar Jon Scieszka’nın
6 kitaplık komik dizisi, gerçek tarihsel
dönemlere, uygarlıklara, olay ve
karakterlere dayanıyor.

Resimleyen: Lane Smith, Adam McCauley
Türkçe yayın editörü: Müren Beykan | Türkçesi: M. Beykan, M. Erol, B. Tırnakcı

Jon Scieszka’nın yazdığı, iki ünlü sanatçının resimlediği dizide
üç arkadaş, Sam, Joe ve Fred, bir “kitap” sayesinde, kültür
tarihinde çılgın yolculuklara çıkıyorlar.
1

2

3

4

5

6

Güz 2022

ZAMANDA GEZİNEN ÜÇ KAFADAR dizisi

90
NE HALİN VARSA
GÖR, GLADYATÖR

ANNEN MAĞARA
KADINI OLMUŞ!

Üç arkadaş, Eski
Mısır’la ilgili ödevlerini
yaparlarken, kendilerini
3000 yıl önceki Mısır’da,
Firavun’un tapınağında
bulurlar...

Üç kafadar, kazara
tepelerine düşen “Kitap”
sayesinde kendilerini Eski
Roma’da, bir gladyatör
okulunda buluverir…

Çocuklar hazırlıklı
bir zaman yolculuğu
planlarlar ve kendilerini
on binlerce yıl öncesinde,
tarihöncesi çağlarda
bulurlar…

Eski Mısır | Nil Nehri |
mumya | basketbol |
kardeşlik | firavun | kedi |
arkadaşlık | fantastik

84 sayfa
1. baskı: 1999, 9. baskı: 2019
ISBN 978-975-6227-79-4

Eski Roma | gladyatör |
yurttaşlık | arkadaşlık |
fantastik | kahramanlık |
yabancı dil | kaba güç |
aklını kullanmak

96 sayfa
1. baskı: 2001, 7. baskı: 2020
ISBN 978-975-6227-59-6

tarihöncesi | icatlar | aile |
hayvanlar | doğa olayları |
arkadaşlık | sanat | fantastik |
Arşimed | matematik
88 sayfa
1. baskı: 1999, 10. baskı: 2021
ISBN 978-975-6227-61-9

YIL 2095

VAY VAY SAMURAY!

Müze gezisindeki üç
kafadar, bu kez 100
yıl geleceğe gider. Yine
müzededirler; ama yıl
2095’tir…

Üç kafadar, haiku yazmaya
çalışırken, 1600’lü yılların
Japonya’sına, zırhını
kuşanmış bir samurayın
odasına gidiverirler…

müze | gelecek | teknoloji |
arkadaşlık | buluşlar | aile |
matematik | dayanışma |
reklam | bilimkurgu

haiku | Japonya | şiir |
samuray | fizik yasaları |
gelenekler | iletişim |
fantastik | tarih | macera

84 sayfa
1. baskı: 1999, 12. baskı: 2021
ISBN 978-975-6227-63-3

84 sayfa
1. baskı: 2010, 5. baskı: 2021
ISBN 978-9944-717-44-1

DA VİNCİ BİZE
DÂHİ DEDİ
“Kitap”ın mucidini bulmak
isteyen üçlü, 1500’lerin
İtalya’sına gider ve dâhi
Leonardo da Vinci’yle
tanışırlar...
Rönesans | dâhi | sanat |
Leonardo Da Vinci | bilim |
mühendislik | fizik yasaları |
icatlar | fantastik | tasarım

84 sayfa
1. baskı: 2010, 9. baskı: 2021
ISBN 978-9944-717-45-8

4, 5, 6. SINIFLAR

ZAMAN ve MEKÂN | BİLİM ve TEKNOLOJİ | ÇOCUK DÜNYASI | OKUMA KÜLTÜRÜ | DOĞA ve EVREN | İLETİŞİM
Öykü dizisi | 130 x 195 mm | Siyah-beyaz resimli

gunisigikitapligi.com

MUMYA OLMAK
İSTEMİYORUM!

27 yazar 27 kitap
Çocukları ve gençleri edebiyatın sonsuz evreninde yeni
keşiflere davet eden Köprü Kitaplar, eleştirmen, yazar,
yayıncı Semih Gümüş’ün editörlüğünde, editör Müren Beykan
tarafından yayına hazırlanıyor. Çağdaş Türk edebiyatının
usta yazarlarının daha önce yayımlanmış ya da yeni
yazılmış yapıtlarını bir araya getiren koleksiyon,
deneyimli iki editörün işbirliğiyle gelişiyor.

KÖPRÜ
10+ yaş

KİTAPL AR

Editör: Semih Gümüş
Yayına hazırlayan: Müren Beykan

AHMET BÜKE
AYHAN BOZFIRAT
AZRA ERHAT
BEHÇET ÇELİK
BERNA DURMAZ
CEMİL KAVUKÇU
ÇİĞDEM SEZER
FAKİR BAYKURT
GAYE BORALIOĞLU
HAYDAR ERGÜLEN
IRMAK ZİLELİ
KADRİ ÖZTOPÇU
KARİN KARAKAŞLI
LEYLA RUHAN OKYAY
MURAT YALÇIN
MÜGE İPLİKÇİ
NAZLI ERAY
NECATİ GÜNGÖR
NECATİ TOSUNER
NESLİHAN ÖNDEROĞLU
NİHAT ZİYALAN
OKTAY AKBAL
OSMAN ŞAHİN
ÖMER SEYFETTİN
SİBEL K. TÜRKER
TARIK DURSUN K.
TURGAY FİŞEKÇİ

Desen: Volkan Akmeşe

Editör: Semih Gümüş
Yayına hazırlayan: Müren Beykan

Çağdaş şiirimizin usta ismi, deneme, eleştiri
yazarı Haydar Ergülen, renkli kişiliğiyle
yaşamına yön veren babasının derin izler
bıraktığı çocukluk ve gençlik anılarını anlatıyor.

Çocukluğun avlusundaki güneş gibidir aile!
1980 sonrası şiirimizin en önemli isimlerinden Haydar Ergülen, çocukluk ve gençlik
anılarını Köprü Kitaplar için yazdı. Deneme kitaplarıyla da sevilen usta şair, aile
tarihçesini lirik bir dille anlatırken, ülkenin son 60 yılına ilişkin edebiyatçılardan
müzisyenlere, politikadan eğitime, arabalardan mobilyalara kadar çok renkli, çok
katmanlı bir izlek yaratıyor. Babası gibi yaşamını etkileyen sıradışı insanların yanı sıra
kitapların, mekânların, düşüncelerin ve hayallerin içinden geçen benzersiz bir anlatı.

10+ yaş

Köprü Kitaplar

ŞU BENİM MAVİ BABAM

27

Haydar Ergülen

Güz 2022

EKİM’22

92

OKUMA KÜLTÜRÜ | SANAT | ZAMAN ve MEKÂN |
BİREY ve TOPLUM | ÇOCUK DÜNYASI | DUYGULAR
anılar | aile | kardeşlik | kitaplar | kaportacılık |
baba-çocuk | yazarlar | arkadaşlık | sanatçılar |
dayanışma | baskı | yolculuk | üniversite |
yazmak | müzik | Eskişehir

Anlatı | 108 sayfa | 130 x 195 mm | 1. baskı: 2022
ISBN 978-605-7797-87-2

6, 7, 8 ve LİSE SINIFLARI
Haydar Ergülen
Ergülen, Eskişehir’de doğdu. ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Üniversitelerde reklamcılık, yaratıcı
yazarlık ve şiir dersleri verdi. Dergicilik yaptı, Radikal ve Birgün gazetesinde yazdı. 40 Şiir ve Bir ile 1996 Behçet Necatigil
Şiir Ödülü’nü ve 1998 Akdeniz Altın Portakal Şiir Ödülü’nü, Keder Gibi Ödünç ile 2005 Cemal Süreya Şiir Ödülü’nü, Üzgün
Kediler Gazeli ile 2008 Metin Altıok Şiir Ödülü’nü aldı. Deneme kitaplarının yanı sıra çocuklar için kitaplar yazdı.
Çocukluk ve gençlik anılarını Şu Benim Mavi Babam’da (2022) Köprü Kitaplar için anlattı.

gunisigikitapligi.com

Kaportacı babası Kel Hasan, ona göre bazen mavi bir kelaynaktı bazen yeşil gönüllü
biri. Altı kardeştiler; anne babası ve babaannesiyle “kabile” gibi kalabalık bir aileydiler.
Güldüğünde dünya gülüyor sandığı babası sayesinde kitaplara düşkün büyüdü; Yaşar
Kemal’den Sait Faik’e, Füruzan’dan Edip Cansever’e yazarlar, şairler yol arkadaşlarıydı.
Belki de babası “gökyüzü okulu”nda okuduğu için, bugün hâlâ çocuklar gibi masmavi
sevinen, “Türkiye, Eskişehir olsun!” dileyen, “Şiire genç başlanır, geç başlanmaz!”
diyen bir edebiyatçı oldu…

ARKADAŞIM İÇİN
Editör: Semih Gümüş
Yayına hazırlayan: Müren Beykan

25

Ailen, birlikte yürüdüklerindir!
Ödüllü yazar Irmak Zileli, yaralı bir gencin hayata tutunma
ve ailesini arama serüvenini iki arkadaşın ağzından
anlatıyor. Birbirini dinlemenin ve anlamaya çalışmanın
değerini duyumsatan roman, büyüme sancılarını dillendiriyor.
Önyargıların ve kuşkuların dünyasında, arkadaşlığı, bambaşka
yaşamlardan çıkıp gelen iki gencin bakış açısından yorumluyor.

DUYGULAR | HAK ve ÖZGÜRLÜKLER | SANAT |
ZAMAN ve MEKÂN | ERDEMLER

arkadaşlık | önyargı | farklılıklar | aile | resim yapmak |
yolculuk | kuşkular | çizgi roman | iz sürmek | eşitlik |
eğitim | yetimhane | çalışmak | yalnızlık | Bursa
Roman | 188 sayfa | 130 x 195 mm | 1. baskı: 2022
ISBN 978-605-7797-69-8

Ezgi önce, Yunus’un yaralı yüzünü resmetmek ister sadece.
Bu sayede tanımaya başladığı delikanlıyla arkadaş olur. Onu
daha bebekken terk etmiş ailesini bulmasında yardım eder
Yunus’a. İstanbul’dan Bursa’ya uzanan maceralarında, hiçbir
şey sandıkları gibi kolay olmaz. Hem Ezgi’nin anne babasıyla
hem de Yunus’un geçmişiyle yüzleşmeleri, aile olmanın anlamı
üzerine düşünmeleri gerekir. Dostluğun gücünü keşfeden
gençler köşeye sıkışsalar da, sorulara yeni cevaplar bulurlar...

93

Ağaçtan düşen günlüğü okuyan Nazlı,
seksenlik Karga Feramuz’un, bahçesinde
yaşadığı köşkün sahibi, babaannesi Cevriye
Hanım’a yanık olduğunu öğrenir. İstanbul
Arkeoloji Müzesi’nde, arkadaşı mumya
İskelet’le zaman geçirmeyi seven Nazlı,
Feramuz’un acıklı hikâyesini okurken
müzede yeni tanıdıklar edinir…
MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ | ZAMAN ve MEKÂN |
DOĞA ve EVREN | DUYGULAR

7, 8 ve LİSE SINIFLARI

Irmak Zileli, sosyal antropoloji öğreniminin ardından televizyon ve dergilerde muhabirlik ve yayın yönetmenliği
yaptı. 2012 Yunus Nadi Roman Ödülü’ne değer görülen ilk romanı Eşik’in (2011) ardından Gözlerini Kaçırma
(2014) ve Gölgesinde (2017) romanlarıyla sevildi. Araştırma ve söyleşi kitapları da bulunan yazar, Bozuk Saat
(2019, ON8) adlı romanıyla gençlerle buluştu. Son Bakış’la (2019) 2020 Duygu Asena Roman Ödülü’nü
kazandı. Yazarlık atölyeleri düzenleyen Zileli’nin son romanı Arkadaşım İçin (2022).
Diğer kitabı
s. 122.

KARGA
FERAMUZ’UN
AŞKI

10+ yaş

Edebiyatımızın fantazya ustası
Nazlı Eray, bir köşkün bahçesinden
müze koridorlarına uzanan
esrarengiz bir dünya anlatıyor,
duyguların zamanı aşan
gücünü duyumsatıyor.

Köprü Kitaplar

Yunus Nadi ve Duygu Asena Roman Ödülleri sahibi
Irmak Zileli, Köprü Kitaplar koleksiyonunun 26. kitabında,
bambaşka yaşamlardan çıkıp gelen iki gencin gözünden
aileyi ve arkadaşlığı düşündürüyor.

Güz 2022

Nazlı Eray

müze | tarih | gizem | arkeoloji | iletişim | hırsızlık | köşk |
sevgi | günlük | efsaneler | mektup | mumya | lahit | İstanbul
Roman | 180 sayfa | 130 x 195 mm
1. baskı: 2021, 2. baskı: 2022 | ISBN 978-605-7797-57-5

5, 6, 7, 8. SINIFLAR

Editör: Semih Gümüş
Yayına hazırlayan: Müren Beykan

gunisigikitapligi.com
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Irmak Zileli

Köprü Kitaplar koleksiyonunun
23. yazarı olan Berna Durmaz
ilk romanında, çocuklukta
doğayla kurulan derin bağların
önemini, insanla doğanın
uyumunu hatırlatıyor.

Yunus Nadi Öykü Ödülü sahibi
Murat Yalçın, ilk gençlik
romanında, sıradan bir ailenin
yaşamına ayna tutarken
geçmişle bugün arasında
duygu dolu bağlar kuruyor.

Fotoğraf:
Necati Savaş

24

23

AĞAÇLI GÜL
VE HAYAL

KIŞ GÜNEŞİ
O kış Ekin için her şey zordur. Anne
babası, kardeşi Can’ın uğruna yıllar sonra
bir araya gelmiştir. Çalışan annesi zorunlu
gebeliğiyle baş etmeye, yeniden eve dönen
babası ise tasarım pastalar yaparak hem
Can’a, hem aileye yetmeye çabalar…
DUYGULAR | ZAMAN ve MEKÂN | BİREY ve TOPLUM |
SAĞLIK ve SPOR | İLETİŞİM
aile | iletişim | dayanışma | Ankara | hastalık |
kardeş sevgisi | sorumluluk | pastacılık | ilk aşk |
kış | mektup | ayrılmış ebeveyn
Roman | 176 sayfa | 130 x 195 mm
1. baskı: 2021 | ISBN 978-605-7797-51-3

6, 7, 8. SINIFLAR

22

ORALI
OLMAMAK

Köyündeki okul kapanınca eğitimini
sürdüremeyen Hayal’in en büyük isteği
okumaktır. Ancak, hasta Gül Nine’sine eşlik
etmek için amcasının İstanbul’daki evine
gitmesi gerekir. Büyük şehirde onu, dev
gökdelenlerin gölgesinde, çamur içinde bir
gecekondu mahallesi karşılar...

Sarp ve ablasının yaşamı, babalarını
kaybettikleri, annelerinin felçli kaldığı
kazadan sonra değişmiştir. Sarp’ın
dünyasını, annesi ve ablası kadar
amcası ve arkadaşı Gülin zenginleştirir.
Ama bir gün okul müdüründen gelen
telefon, dengeleri altüst eder...

DOĞA ve EVREN | BİREY ve TOPLUM |
ZAMAN ve MEKÂN

DUYGULAR | ZAMAN ve MEKÂN |
BİREY ve TOPLUM | İLETİŞİM

Roman | 108 sayfa | 130 x 195 mm
1 baskı: 2021, 2. baskı: 2022
ISBN 978-605-7797-34-6

Roman | 116 sayfa | 130 x 195 mm
1. baskı: 2020, 2. baskı: 2021
ISBN 978-605-7797-19-3

doğa sevgisi | kentleşme | göç | büyük kent |
köy yaşamı | yoksulluk | kekemelik | eğitim hakkı |
aile içi iletişim | çocuk işçi | akrabalık

6, 7, 8. SINIFLAR

aile | iletişim | engelli yaşamı | ebeveyn kaybı |
anılar | dayanışma | okul yaşamı | tiyatro |
suç-ceza | edebiyat | cesaret | günlük tutmak

6, 7, 8. SINIFLAR

Editör: Semih Gümüş | Yayına hazırlayan: Müren Beykan

10+ yaş

Çağdaş edebiyatımızın
ödüllü yazarlarından
Sibel K. Türker, bu ilk
gençlik romanını Köprü
Kitaplar için yazdı.

Köprü Kitaplar

Murat Yalçın

Güz 2022

Berna Durmaz

94

gunisigikitapligi.com

Sibel K. Türker

Edebiyatımızın saygın
ödüllerinin sahibi Ahmet Büke,
Köprü Kitaplar için yazdığı
romanında, doğanın iyileştirici
gücünü büyülü gerçekçi
bir dille duyumsatıyor.

Çok ödüllü şair, yazar Çiğdem
Sezer, Köprü Kitaplar için
yazdığı romanında, pasta
kokuları eşliğinde geçmişin
sırlarıyla harmanlanan bir
hikâye anlatıyor.

20. yüzyıl edebiyatımızın en
verimli yazarlarından Tarık
Dursun K.’nın bu kitabında
derlenen öyküleri, sokağı,
gençleri ve hayatı naif
ayrıntılarla anlatıyor.

20

GÖKÇE’NİN
YOLU

19

ELDE VAR
HİKÂYE

HAYAT
PASTANESİ

Gökçe, yaz tatilini Maya Hala’nın yanında,
bir orman köyünde geçirir. Telefon ve
internet olmadan yaşamak canını sıksa
da, “Leylek Kadın” denilen halasının kişiliği
onu cezbeder. Çoban Ayhan’dan ağaçların,
yıldızların adını öğrenmeye başlar…

Üniversite sınavına hazırlanan Ozan dedesini
kaybedince yapayalnız hisseder; bunaldıkça
soluğu, Barut Dede’nin dükkânında alır. Bir
anda tanıştığı İlkay’la kurduğu dostluk hem
geleceğe umut olacak hem de yıllardır
uyuyan sırları açığa çıkaracaktır…

Usta yazardan etkileyici 13 öykü:
Fotoğraf çektirirken yerinde duramayan
çocuğun gülüşü, ağaya kafa tutan adamın
isyanına karışıyor. Karda kayan çocukların
neşe çığlıkları, ayakkabı diken ustanın
kederiyle yarışıyor...

DOĞA ve EVREN | ZAMAN ve MEKÂN | İLETİŞİM

ZAMAN ve MEKÂN | DUYGULAR | İLETİŞİM

ZAMAN ve MEKÂN | İLETİŞİM | BİREY ve TOPLUM

Roman | 112 sayfa | 130 x 195 mm
1. baskı: 2018, 8. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-54-6

Roman | 144 sayfa | 130 x 195 mm
1. baskı: 2017, 7. baskı: 2020
ISBN 978-605-9405-10-2

doğa | tatil | köy yaşamı | hayvanlar | şifacılık |
ayrılmış ebeveyn | keşifler | iletişim | avcılık |
efsaneler

5, 6, 7, 8. SINIFLAR

Diğer kitapları
s. 13, 33, 125.

sırlar | mahalle yaşamı | arkadaşlık | müzik |
ölüm | nesillerarası iletişim | meslek seçimi |
gastronomi | ilk aşk | aile

6, 7, 8 ve LİSE SINIFLARI

Diğer kitapları
s. 62, 105, 122.

95

öğretmen | aile | oyunlar | hayaller | zorbalık |
Ege | sevgi | zanaat | adalet | emek

Öyküler | 92 sayfa | 130 x 195 mm
1. baskı: 2015, 3. baskı: 2020 | ISBN 978-605-9952-54-5

6, 7, 8 ve LİSE SINIFLARI

Editör: Semih Gümüş | Yayına hazırlayan: Müren Beykan

gunisigikitapligi.com

21

10+ yaş

Tarık Dursun K.

Köprü Kitaplar

Çiğdem Sezer

Güz 2022

Ahmet Büke

Çağdaş öykücülüğümüzün çok
ödüllü yazarlarından Neslihan
Önderoğlu, Köprü Kitaplar
için yazdığı ilk romanında,
okuru Ayvalık’ın eşsiz
atmosferine taşıyor.

Edebiyatımızın duyarlı
kalemlerinden şair, yazar Karin
Karakaşlı, Köprü Kitaplar için
yazdığı gençlik romanında farklı
kültürel ortamlarda büyüyen
dört genci buluşturuyor.

2019 Duygu Asena Roman
Ödülü sahibi yazar Gaye
Boralıoğlu, Köprü Kitaplar
için yazdığı ilk gençlik
romanında, özgürlüğün
sınırlarını düşündürüyor.

18

17

16

10+ yaş

Gaye Boralıoğlu

Köprü Kitaplar

Karin Karakaşlı

Güz 2022

Neslihan Önderoğlu

2014 ÇOCUK VE
GENÇL‹K YAYINLARI
DERNEĞ‹ (ÇGYD) YILIN
GENÇL‹K ROMANI
ÖDÜLÜ

Üniversite sınavında istediği sonucu
alamayan Duygu, yazı Ayvalık’ta yaşayan
annesinin evinde geçirmeye karar verir.
Yolda tanıştığı genç, annesiyle yeniden
bir araya gelmesi, sürprizlerle dolu renkli
coğrafya ve yakınlaştığı yeni insanlar onu
değiştirmeye başlar...

DÖRT KOZALAK
Üniversite sınavı yaklaşırken, bambaşka
kültürel aile yapılarında büyüyen Emre, Kumru,
Mari ve Şerzan’ın yolu, iki genç öğretmenin
evinde kesişir. Öğretmenleriyle ders çalışırken,
yaşama ilişkin sorularına da cevap arayan
gençler, dostlukla sarmalanır…

ZAMAN ve MEKÂN | DUYGULAR | KİŞİSEL GELİŞİM

BİREY ve TOPLUM | ZAMAN ve MEKÂN |
KİŞİSEL GELİŞİM

Roman | 148 sayfa | 130 x 195 mm
1. baskı: 2015, 5. baskı: 2020
ISBN 978-605-9952-17-0

Roman | 160 sayfa | 130 x 195 mm
1. baskı: 2014, 8. baskı: 2021
ISBN 978-605-9952-01-9

anne - kız | arkadaşlık | engelli yaşamı | yaz tatili |
ayrılmış ebeveyn | müzik | meslek seçimi |
fedakârlık | Ayvalık

6, 7, 8 ve LİSE SINIFLARI

Diğer kitapları
s. 110, 121.

sınav | kaygı | ayrımcılık | ebeveyn kaybı | müzik |
iletişim | bilgi | kararlılık | dayanışma | arkadaşlık |
ilk aşk | idealler | başarı

6, 7, 8 ve LİSE SINIFLARI

Diğer kitapları
s. 14, 65, 113.

İÇİMDEKİ SES

96

Bankacı bir ailenin çocuğu olan Zeliş,
okuduğu özel okulda, varlıklı ailelerden gelen
arkadaşlarına ayak uydurmakta zorlanır. Aile
içinde yaşadığı çatışmalara ilk aşk heyecanı
da eklenince, büsbütün yalanlara ve uzaklara
kaçma hayaline sığınır...
DUYGULAR | HAK ve ÖZGÜRLÜKLER |
ZAMAN ve MEKÂN

aile | ergenlik | yalan | ilk aşk | dede - torun |
sorumluluk | ebeveyn | arayış | başkaldırmak |
okul yaşamı | popülerlik | özgürlük | tüketim |
marka düşkünlüğü
Roman | 200 sayfa | 130 x 195 mm
1. baskı: 2013, 5. baskı: 2019
ISBN 978-605-4603-62-6

6, 7, 8 ve LİSE SINIFLARI

Editör: Semih Gümüş | Yayına hazırlayan: Müren Beykan
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BANA SESİNİ
BIRAK

Çağdaş öykücülüğümüzün en
önemli yazarlarından, sayısız
ödülün sahibi Cemil Kavukçu,
ilk gençlik romanını Köprü
Kitaplar için yazdı.

Öykücü Leyla Ruhan Okyay’ın
Köprü Kitaplar için yazdığı
bu ilk romanı, 1960’ların
Türkiye’sinde ergenliğe geçişin
duygusal karmaşasını
anı tadında aktarıyor.

Edebiyatımızın güçlü kalemi,
öğretmen, aydın Fakir Baykurt’un
unutulmaz romanı, günümüzün
çocuklarını Anadolu’nun bereketli
tarlalarının sessizliğine
konuk ediyor.

14

13

2012 ÇOCUK VE GENÇLİK
YAYINLARI DERNEĞİ (ÇGYD)
YILIN GENÇLİK ROMANI
ÖDÜLÜ

YOLUN
BAŞINDAKİLER
İsmet, ortaokula başlayacağı için
heyecanlıdır. Yeni okulunda öğretmenler
bir bakışlarıyla öğrencileri tir tir titretirken,
onlardan korkmayan, bıçkın bir grup
öğrenciyle tanışır: İbretlikler! Hatice’ye
beslediği duygularla ne yapacağını
bilemeyen İsmet, İbretlikler’e özenir gibidir…
ZAMAN ve MEKÂN | DUYGULAR | İLETİŞİM

okul yaşamı | arkadaşlık | ilk aşk | değişim |
yoksulluk | korku | yasaklar | baskı görmek |
aile | idealler
Roman | 156 sayfa | 130 x 195 mm
1. baskı: 2013, 10. baskı: 2021
ISBN 978-605-4603-54-1

YANDIM ALİ

LEYLEK
HAVADA
Ayça’nın hayali “turist” olarak dünyayı
gezmektir. Tatilde tanıştığı Ege’ye duyduğu
ilgi de aklını karıştırır. İstanbul’da girdiği kız
lisesinde zor bir yatılı yaşamı sürdürmeye
başlar. Neyse ki, babası inanılmaz bir
yolculuk haberiyle çıkagelir...
BİREY ve TOPLUM | ZAMAN ve MEKÂN | DUYGULAR
turizm | yolculuk | yatılı yaşamı | kent - kasaba | burs |
sevgi | yabancı dil | öğretmenlik | aile | hayaller
Roman | 172 sayfa | 130 x 195 mm
1. baskı: 2012, 5. baskı: 2021
ISBN 978-605-4603-18-3

4, 5, 6, 7. SINIFLAR

6, 7, 8 ve LİSE SINIFLARI

Res.: Oya Katoğlu
Tahir, sıcak yaz günlerinde babasının
bostanında bekçilik yapar. Sulanmayan
toprakta da kavun, karpuz yetişebileceğini
köylüye kanıtlamak isteyen babasının
hayalleri, Tahir’e güç verir. Günün birinde
bostana, askerden yeni dönmüş çoban
Yandım Ali gelir...
BİREY ve TOPLUM | ZAMAN ve MEKÂN | DUYGULAR
baba - oğul | sorumluluk | idealler | emek | çobanlık |
köy yaşamı | yoksulluk | dümen çevirmek | anlaşmak |
inat | tarım | kandırmak | hayvancılık | Anadolu
Roman | 152 sayfa | 130 x 195 mm
Siyah-beyaz resimli | 1. baskı: 2011, 12. baskı: 2022
ISBN 978-9944 -717- 83-0

4, 5, 6. SINIFLAR

Diğer kitapları
s. 16, 61.
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15

10+ yaş

Fakir Baykurt

Köprü Kitaplar

Leyla Ruhan Okyay

Güz 2022

Cemil Kavukçu

Usta şair, yazar Nihat Ziyalan,
Köprü Kitaplar için kaleme
aldığı ilk gençlik romanında,
İstanbul’dan Sidney’e uzanan
sıcacık bir hikâye anlatıyor.

Özgün edebiyat diliyle
tanınan Behçet Çelik, Köprü
Kitaplar için yazdığı ilk
gençlik romanında, sanatçı
ruhlu iki gencin iniş çıkışlı
dostluğunu anlatıyor.

Usta öykücü, gazeteci,
yazar Oktay Akbal’ın Köprü
Kitaplar için hazırlanan
ve şiirsel dilini sergileyen
öykü seçkisinde, edebiyat
ve yaşam iç içe.

11

ATTIM KAPAĞI
YURTDIŞINA

12

SINIFIN YENİSİ

KIRMIZI YOYO

Komşuları Yasemin’e çocukluktan beri sevdalı
olan Altan, üniversite sınavında istediği puanı
tutturamayınca, dil öğrenmek üzere Sidney’e
gider. Altan kapağı yurtdışına atmıştır, ama
gurbetin yalnızlık ve yabancılık gibi ağır
duyguları da yakasına yapışır...

Sınavı kazanamayınca evlerinin yakınındaki
liseye başlayan Emre, sınıftakiler için hep
“misafir öğrenci”dir. Gitar çalan Emre
sınıfında, yazmayı seven Arda ile arkadaş
olur. Sibel’in gülüşündeki büyü ve Arda’yla
dostluğu, Emre’yi değiştirmeye başlar…

Çağdaş yazınımızın büyük ustalarından
Oktay Akbal’ın çocukluk anılarını bugüne
taşıyan 16 öykü umut, endişe, özlem,
ilkgençlik heyecanları ve sevgiyle örülü.
Yaşamın gizli saklı köşelerinden renkli
kesitler sunan öyküler.

ZAMAN ve MEKÂN | DUYGULAR | KİŞİSEL GELİŞİM

DUYGULAR | İLETİŞİM | KİŞİSEL GELİŞİM

ZAMAN ve MEKÂN | DUYGULAR | BİREY ve TOPLUM

Roman | 204 sayfa | 130 x 195 mm
1. baskı: 2010, 3. baskı: 2015
ISBN 978-9944-717-54-0

Roman | 156 sayfa | 130 x 195 mm
1. baskı: 2011, 20. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-57-1

Öyküler | 116 sayfa | 130 x 195 mm
1. baskı: 2011, 6. baskı: 2021
ISBN 978-9944-717-82-3

aile | gurbet | göçmenlik | kültürel farklılıklar |
iş yaşamı | kardeşlik | Avustralya | aşk |
yalnızlık | ‹stanbul | aile tarihi | Sidney

7, 8 ve L�SE SINIFLARI

Diğer kitabı
s. 66.

arkadaşlık | okul yaşamı | uyum | ergenlik |
çaba göstermek | özgüven | seçim yapmak |
müzik | aile | yazmak | sınav kaygısı

6, 7, 8 ve L�SE SINIFLARI

Diğer kitabı
s. 65.

98

aile | ebeveyn kaybı | geçmiş | değişim | baba-oğul |
okul yaşamı | arkadaşlık | mahalle yaşamı | anılar |
ilkgençlik | başarı | İstanbul

7, 8 ve L�SE SINIFLARI

Editör: Semih Gümüş | Yayına hazırlayan: Müren Beykan
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10

10+ yaş

Oktay Akbal

Köprü Kitaplar

Behçet Çelik

Güz 2022

Nihat Ziyalan

Çağdaş edebiyatımızın
önemli isimlerinden Müge
İplikçi, Köprü Kitaplar için
yazdığı gençlik romanında
okuru toplumsal sorunlarla
yüzleştiriyor.

Çok ödüllü şair, yayıncı
Turgay Fişekçi, Köprü
Kitaplar için yazdığı ilk
çocuk romanında, doğayı
ve insanı yücelten yaşama
biçimlerini hatırlatıyor.

2020’de kaybettiğimiz usta
öykücü Kadri Öztopçu’nun
Köprü Kitaplar için yazdığı
ilk romanı, doğa talanına
dikkati çeken şiirsel bir
destan niteliğinde.

8

7

2010 ÇOCUK VE GENÇLİK
YAYINLARI DERNEĞİ
(ÇGYD) YILIN GENÇLİK
ROMANI JÜRİ ÖZEL
ÖDÜLÜ

YALANCI ŞAHİT

YEŞİL TATİL

Kot taşlama fabrikasında ömrünü tüketen
bir ailenin çocuğu olan Yavuz, bir grup
çocukla birlikte kendini cezaevinde
buluverir. Hiç görmediği dünyaları
resimlediği için öğretmeninin “yalancı
şahit” adını verdiği Yavuz’un çocukluk
düşleri kâbuslarla yer değiştirir...

Kentte büyüyen Kerem, tatilde okul arkadaşı
Hasan’ın köyüne gitmek için ailesinden izin
koparır. Tüketime alışkın kentli bir çocuğun,
üretim üzerine kurulu köy yaşamıyla
tanışması keşifler ve sürprizlerle doludur…

BİREY ve TOPLUM | HAK ve ÖZGÜRLÜKLER |
VATANDAŞLIK

arkadaşlık | tatil | günlük tutmak | yolculuk |
kent yaşamı | kırsal yaşam | sanayileşme |
aile | Bursa- ‹negöl

çocuk hakları | özgürlük | adalet | resim | medya |
dayanışma | hastalık | şiddet | iş güvenliği |
oyun | çaresizlik | yoksulluk | kot taşlama
Roman | 132 sayfa | 130 x 195 mm
1. baskı: 2010, 7. baskı: 2018
ISBN 978-9944-717-50-2

SAKLIKÖY’ÜN
KUŞÇUSU

BİREY ve TOPLUM | DOĞA ve EVREN |
ZAMAN ve MEKÂN

Roman | 120 sayfa | 130 x 195 mm
1. baskı: 2010, 9. baskı: 2019
ISBN 978-9944-717-48-9

3, 4, 5. SINIFLAR

Res.: Tan Oral
Yemyeşil, masmavi Saklıköy’de yaşayan
Kuşçu ile omuzundaki rengârenk kuşunun
hiç huzuru kalmamıştır. Şehirden, Saklıköy’ün
fark etmediği bir gürültü, bir toz duman
yaklaşmaktadır. Doğayı yok etmeye hevesli
bu yıkıma kim karşı duracaktır?..
DOĞA ve EVREN | BİREY ve TOPLUM | DUYGULAR
tüketim | aile | çevre | kentleşme | turizm | doğa |
köy yaşamı | arkadaşlık | değişim | balıkçılık
Roman | 156 sayfa | 130 x 195 mm
Siyah-beyaz resimli | 1. baskı: 2009, 7. baskı: 2021
ISBN 978-9944-717-36-6

6, 7, 8 ve L�SE SINIFLARI

6, 7, 8 ve LİSE SINIFLARI

Diğer kitapları
s. 14, 54, 124.
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9

10+ yaş

Kadri Öztopçu

Köprü Kitaplar

Turgay Fişekçi

Güz 2022

Müge İplikçi

Türkçe ustası Necati Güngör,
Köprü Kitaplar için kaleme aldığı
öykülerde kahramanlarının
içdünyasını özenle yansıtıyor,
her duygunun perde
arkasını resmediyor.

Ünlü filmlere kaynaklık eden
öykülerin usta yazarı Osman
Şahin, beş öğretmenin
efsaneleşen gerçek
öyküsünü Köprü Kitaplar
için romanlaştırdı.

Çeviri ustası, filolog ve düşünür
Azra Erhat’ın Anadolulu tarihçi
Homeros’un ünlü destanlarını
ve tarihi çocuklara sevdiren
anlatısı Köprü Kitaplar’da.

5

Okuru sarmalayan derin bir duyarlılıkla
anlatılan 7 öykünün birbirinden özgün
kahramanları arasında, resimden çıkıp
gelen bir anne, dedesinin dizinden
inmeyen bir çocuk, üvey babasına
hırslanan bir delikanlı var…

Mardin’in küçük köyü Katuna’ya öğretmen
tayin edilen beş genç kızı zorlu bir yıl
bekler. Gencecik öğretmenlerin, elektriği,
suyu, yolu olmayan köydeki yaşama
alışması da, törelere bağlı köylüyle
iletişim kurması da olanaksız gibidir…

BİREY ve TOPLUM | ERDEMLER | ZAMAN ve MEKÂN

ZAMAN ve MEKÂN | HAK ve ÖZGÜRLÜKLER |
BİREY ve TOPLUM

Öyküler | 108 sayfa | 130 x 195 mm
1. baskı: 2009, 8. baskı: 2019
ISBN 978-9944-717-16-8

5, 6, 7, 8. SINIFLAR

TROYA MASALI

KATUNA’DA
DOKUZ AY

SESSİZ YÜREK

dayanışma | aile | çocukluk | hayvan sevgisi |
nesillerarası iletişim | engelli yaşamı | duyarlılık |
vefa | eğitim | köy yaşamı

6

değişim | öğretmenlik | cehalet | köy yaşamı | imece |
yoksulluk | töre | aşiret | bağnazlık | sağlık
Roman | 144 sayfa | 130 x 195 mm
1. baskı: 2009, 13. baskı: 2021
ISBN 978-9944-717-19-9

6, 7, 8 ve L�SE SINIFLARI

Res.: Ferruh Doğan
Çanakkale Boğazı’nın söylenceleri,
Troya’nın bulunuşu, ünlü Paris ve Helene
söylencesi ve dünya tarihinin en eski
savaşını konu eden İlyada destanını
aktaran anlatı, kültür tarihimize sahip
çıkma bilincinin gelişmesine yardımcı
olacak bir kaynak niteliğinde.
MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ | BİREY ve TOPLUM |
ZAMAN ve MEKÂN

destanlar | savaş | mitoloji | tanrılar - tanrıçalar |
Anadolu uygarlıkları | tutkular | aile | Antik Çağ |
efsanaler | Çanakkale | Troya Atı

Anlatı | 96 sayfa | 130 x 195 mm
Siyah-beyaz resimli | 1. baskı: 2009, 16. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-26-7

4, 5, 6, 7, 8. SINIFLAR

Diğer kitabı
s. 59.
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4

10+ yaş

Azra Erhat

Köprü Kitaplar

Osman Şahin

Güz 2022

Necati Güngör

Kısa öykü türünün ustası
Necati Tosuner’in önceden
iki kitap halinde yayımlanan
Keleş Osman’ın maceraları,
Köprü Kitaplar’da tek
kitapta toplandı.

Edebiyatımızın önemli
öykücülerinden Ayhan Bozfırat,
sokak çocuklarının dünyasını
yansıttığı hüzünlü ama
umut dolu romanıyla Köprü
Kitaplar’a konuk oluyor.

Cumhuriyet’ten çok önce dil
devriminin yolunu aydınlatan
usta yazar Ömer Seyfettin’in
gülümseten öyküleri Köprü
Kitaplar’da bir arada.

2

KELEŞ OSMAN

SOKAKTA
TEK BAŞINA

Res.: Suzan Aral
Keleşin güzel ve yakışıklı anlamına geldiğini
öğrenen Osman rahatlar. Aklı fikri, arkadaşı
Hasan’la birlikte İstanbul’a kaçıp kaptan
olmaktadır. Okullar kapanınca iki kafadar
gizlice yola çıkarlar. İstanbul macerası
umdukları gibi gelişecek midir?..

Babası ölünce Osman’ın annesi evlere temizliğe
gitmeye başlar. Annesinin ve kız kardeşinin
horgörülmesine üzülen Osman, ailesine bakmakla
yükümlü olduğuna inanır. Okuldan kaçmaya,
pazarda küfecilik yapmaya başlar. Önce dersleri
kötüleşir, sonra davranışları değişir...

ERDEMLER | BİREY ve TOPLUM | ZAMAN ve MEKÂN

HAK ve ÖZGÜRLÜKLER | İLETİŞİM | ERDEMLER

Roman | 128 sayfa | 130 x 195 mm
Tek renk resimli | 1. baskı: 2008, 9. baskı: 2020
ISBN 978-975-6227-97-8

Roman | 180 sayfa | 130 x 195 mm
1. baskı: 2008, 26. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-08-3

göç | yolculuk | arkadaşlık | aile | kasaba yaşamı |
taşınma | ‹stanbul | büyük kent | çocukluk | tarih dersi

3, 4, 5. SINIFLAR

Diğer kitapları
s. 53.

3

kardeşlik | çocuk hakları | sokak çocukları | güven | emek |
aile | sorumluluk | anne-oğul | ebeveyn kaybı | arkadaşlık

4, 5, 6, 7, 8. SINIFLAR

SİVRİSİNEK

101

İnce bir mizahla yazılan gerçekçi öyküler,
Osmanlıca’dan Türkçe’ye sadeleşen dilimizin
en güzel örneklerinden. Edebiyatımızın
değerli yazarıyla, günümüz gençlerini
yakınlaştırmayı amaçlayan seçkide,
yazarın bugün de severek okunacak
unutulmaz 10 öyküsü yer alıyor.
DUYGULAR | İLETİŞİM | KİŞİSEL GELİŞİM
tarih | yalan | arkadaşlık | suç-ceza |
ironi | sahtekârlık | inat | eski ‹stanbul
Öyküler | 104 sayfa | 130 x 195 mm
1. baskı: 2008, 21. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-07-6

6, 7, 8 ve L�SE SINIFLARI

Editör: Semih Gümüş | Yayına hazırlayan: Müren Beykan

gunisigikitapligi.com

1

10+ yaş

Ömer Seyfettin

Köprü Kitaplar

Ayhan Bozfırat

Güz 2022

Necati Tosuner

GENÇ
KİTAPL AR

12+ yaş

Ortaokul 7, 8 ve lise sınıflarındaki gençler için zengin temaları işleyen,
dinamik kurgularıyla etkili kitaplar. Kitap okumaktan sıkıldığını düşünen,
okumaya direnen gençler için, kendilerine ait güncel konuların genç bir
dille işlendiği, onları edebiyat okuru olmaya heveslendiren kitaplar.

Desen: Huban Korman

Öykü alanındaki çalışmalarıyla tanınan eleştirmen, yazar Semih Gümüş’ün
hazırladığı, gençlerimizi edebiyatın ve yaşamın farklı yüzleriyle tanıştıran
2 kitaplık özgün seçkide yer alan öyküler her yaştan okura zevkli
okumalar sunuyor. Gençlerin bir çırpıda okuyacağı öykülerle başlayıp,
içselleştirebileceği daha karmaşık öykülerle sürüyor.

Çocuk ve gençlik edebiyatımızın usta
editörü Müren Beykan’ın hazırladığı
seçki, çağdaş edebiyatımızın 31
özgün kaleminin gençlik yıllarına ait
sesleri ve yüzleşmeleri buluşturuyor.

Gençlere Çağdaş Türk Edebiyatından Öyküler

DİKKAT  ! KIRILACAK EŞYA
Çağdaş öykücülüğümüzün son dönemini yansıtan 20 yazarın
20 öyküsünden oluşan zengin bir seçki: Ahmet Büke, Barış Bıçakçı,
Behçet Çelik, Cemil Kavukçu, Faruk Duman, Feyza Hepçilingirler,
Hasan Ali Toptaş, Kadri Öztopçu, Karin Karakaşlı, Leyla Ruhan Okyay,
M. Sadık Aslankara, Mehmet Günsür, Mehmet Zaman Saçlıoğlu,
Murat Yalçın, Necati Güngör, Necati Tosuner, Nedim Gürsel,
Selim İleri, Sema Kaygusuz, Tomris Uyar.
sorumluluk | geçmiş-gelecek | aile | umut | yolculuk | aşk | arkadaşlık |
özlem | ölüm | hayvan sevgisi | kent yaşamı | oyun
160 sayfa | 1. baskı: 2007, 11. baskı: 2022 | ISBN 978-975-6227-82-4

2

AY’I BOYAMAK
Türkiye’nin farklı dönemlerine tanıklık etmiş, çağdaş edebiyatımızın
bugününü hazırlayan 20 usta yazardan 20 öykü: Ayhan Bozfırat,
Erdal Öz, Ferit Edgü, Füruzan, Halikarnas Balıkçısı, Memduh Şevket
Esendal, Necati Cumalı, Nezihe Meriç, Nihat Ziyalan, Orhan Duru,
Orhan Kemal, Ömer Seyfettin, Sabahattin Ali, Sait Faik, Sevgi
Soysal, Sevim Burak, Tarık Dursun K., Vüs’at O. Bener,
Yaşar Kemal, Yusuf Atılgan.
okul yaşamı | büyümek | hayvan sevgisi | kent-kasaba yaşamı | umut |
hayal gücü | iletişim | meslekler | sanat | Anadolu
172 sayfa | 1. baskı: 2007, 18. baskı: 2022 | ISBN 978-975-6227-83-1

6, 7, 8 ve L‹SE SINIFLARI

HAK ve ÖZGÜRLÜKLER | BİREY ve TOPLUM | İLETİŞİM | DUYGULAR | ZAMAN ve MEKÂN
Öyküler | 130 x 195 mm

DEFALARCA
KAYBOLDUM
Öyküler, anılar, şiirler
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15 yaşlarını hatırlayarak bu çok özel seçkiye katkıda
bulunan yazarlar: Ahmet Büke, Behçet Çelik, Celil Oker,
Cemil Kavukçu, Elif Şafak, Enver Ercan, Esmahan Aykol,
Faruk Duman, Gaye Boralıoğlu, Hakan Günday, Hatice
Meryem, Kadri Öztopçu, Karin Karakaşlı, Leyla Ruhan
Okyay, Mahir Öztaş, Mine Söğüt, Murat Gülsoy, Murathan
Mungan, Müge İplikçi, Necati Güngör, Necati Tosuner,
Nihat Ziyalan, Onur Caymaz, Osman Şahin, Oya Baydar,
Özcan Karabulut, Selim İleri, Sema Kaygusuz, Semih
Gümüş, Turgay Fişekçi, Yekta Kopan.
ZAMAN ve MEKÂN | DUYGULAR | İLETİŞİM |
SANAT | BİREY ve TOPLUM

ilkgençlik | iletişim | değişim | arkadaşlık | aile | dış görünüş |
deneyimler | ilk aşk | yalnızlık | hayaller | umut | köy yaşamı | doğa
Seçki | 296 sayfa | 130 x 195 mm
1. baskı: 2011, 4. baskı: 2020 | ISBN 978-605-7797-01-8

7, 8 ve LİSE SINIFLARI

gunisigikitapligi.com

1

Güz 2022

Yayına hazırlayan: Müren Beykan

12+ yaş

Müren Beykan

Genç Kitaplar

Semih Gümüş

GECE UÇUŞLARI

YETİŞKİNLER EJDERHALARDAN
NEDEN KORKAR  ?

Gençlere çağdaş edebiyatımızdan şiirler

Deneme Yazıları

İshak Reyna’nın çağdaş edebiyatımızdan
seçtiği 53 şairden 159 şiiri gençlerle
buluşturan derlemede her şairin üçer şiiri
yer alıyor. Çağdaş şiirimizin söz ve biçim
estetiğini, 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçirdiği
değişimi örnekleyen benzersiz bir seçki.

DUYGULAR | HAK ve ÖZGÜRLÜKLER |
ZAMAN ve MEKÂN | SANAT
umut | yalnızlık | sevda | acı |
özgürlük | direnmek | memleket |
geçmiş | gençlik | özlem |
aşk | çağrışımlar
Şiirler | 328 sayfa
135 x 180 mm
1. baskı: 2016, 8. baskı: 2021
ISBN 978-605-9952-79-8

Kitapta yer alan şairler: Gonca Özmen,
Ömer Şişman, Ali Özgür Özkarcı, Onur Caymaz,
İbrahim Tenekeci, Didem Madak, Bejan Matur,
Birhan Keskin, küçük İskender, Nevzat Çelik,
Akif Kurtuluş, Nilgün Marmara, Mehmet Yaşın,
Ahmet Erhan, Lâle Müldür, Sefa Kaplan,
Haydar Ergülen, Ahmet Güntan, Murathan
Mungan, Şavkar Altınel, Tarık Günersel, Yaşar
Miraç, Cahit Koytak, Ataol Behramoğlu, Metin
Altıok, Ülkü Tamer, Gülten Akın, Ece Ayhan,
Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar,
Metin Eloğlu, Ahmed Arif, Can Yücel, Attilâ İlhan,
Özdemir Asaf, Salâh Birsel, İlhan Berk, Cahit
Külebi, Behçet Necatigil, Fazıl Hüsnü Dağlarca,
Bedri Rahmi Eyüboğlu, Melih Cevdet Anday,
Oktay Rifat, Orhan Veli, Cahit Sıtkı Tarancı,
Ahmet Muhip Dıranas, Asaf Hâlet Çelebi,
Necip Fazıl, Ercümend Behzad Lâv, Nâzım
Hikmet, Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal.

İshak Reyna, Türk ve dünya edebiyatından
deneme yazılarını gençler için özenle seçti.
Birbirinden etkileyici 30 deneme yazısından
oluşan seçkide edebiyatımızdan 15, dünya
edebiyatından 15 usta yazarın kaleme
aldığı deneme yazıları bulunuyor.

HAK ve ÖZGÜRLÜKLER |
KİŞİSEL GELİŞİM | DUYGULAR |
BİREY ve TOPLUM |
SAĞLIK ve SPOR

düşünmek | yaratıcılık | mizah |
okuma kültürü | yazmak | müzik |
ayrımcılık | fantastik | arkadaşlık |
iletişim | futbol
Deneme | 200 sayfa
130 x 195 mm
1. baskı: 2012, 14. baskı: 2022
ISBN 978-605-4603-11-4

Kitapta yer alan yazarlar:
İç Hatlar: Bilge Karasu, Çetin Altan,
Fatih Özgüven, Ferit Edgü, Haldun Taner,
Melih Cevdet Anday, Memet Fuat,
Murathan Mungan, Nermi Uygur,
Nurullah Ataç, Onat Kutlar, Oruç Aruoba,
Perihan Mağden, Sabahattin Eyüboğlu,
Selim İleri.
Dış Hatlar: Albert Camus, Eduardo Galeano,
Francis Bacon, Friedrich Nietzsche,
Hermann Hesse, John Berger, Jonathan Swift,
Juan Goytisolo, Michel de Montaigne,
Nick Hornby, Rainer Maria Rilke,
Rolan Barthes, Umberto Eco,
Ursula K. LeGuin, Virginia Woolf.

6, 7, 8 ve L‹SE SINIFLARI
Yayına hazırlayan: Müren Beykan

12+ yaş

Genç Kitaplar
Güz 2022

Hazırladığı edebiyat seçkileriyle tanınan akademisyen, yazar İshak Reyna’dan özgün
2 seçki kitabı. Edebiyatın şiir ve deneme gibi özel türleri üzerine hazırlanan bu çağdaş
ve yenilikçi seçkiler, gençler kadar yetişkin okurlar için de keyifli okumalar sunuyor.
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İshak Reyna

SON ŞANS DURAĞI
Editör: Müren Beykan

Hayat maçında umut sayısı!
Şair, yazar Çiğdem Sezer, kayıplar ve yoksunluklarla büyüyen bir grup gencin
hayata tutunma serüvenini etkili ve yalın üslubuyla dillendiriyor. Farklı yaralar
almış, umutsuzluk bürümüş liseli gençlerin hayatına bir öğretmenin, sporun
ve sanatın sihirli dokunuşunu usta işi bir kurguyla resmediyor. İnce ayrıntılar,
gerçekçi karakterler ve sürpriz patikalarla bezenmiş roman, gelecek
umudunu ve yeni yollar aramanın cesaretini öne çıkarıyor.

12+ yaş

Genç Kitaplar

Edebiyatımızın her yaştan okura seslenebilen çok
ödüllü şair ve yazarlarından Çiğdem Sezer, gençler
için yazdığı yeni romanında, yoksun ve yoksul
gençlerin hayat yürüyüşüne eşlik ediyor.

Güz 2022

Çiğdem Sezer

105

SAĞLIK ve SPOR | DUYGULAR | BİREY ve TOPLUM |
HAK ve ÖZGÜRLÜKLER | KİŞİSEL GELİŞİM
hentbol | yoksulluk | spor | sanat | aile | yazmak |
başarı | öğretmen-öğrenci iletişimi | ebeveyn kaybı |
mahalle yaşamı | ölüm | resim yapmak | özlem
Roman | 164 sayfa | 120 x 180 mm | 1. baskı: 2021
ISBN 978-605-7797-55-1

6, 7, 8 ve LİSE SINIFLARI
Diğer kitapları
s. 62, 95, 122.

gunisigikitapligi.com

İstanbul’un kenar mahallelerinden birinde babası ve üvey annesiyle birlikte
yaşayan Sefa, meslek lisesi öğrencisidir. Yoksul ve parçalanmış ailelerden
gelen gençlerin buluştuğu okulda, müdür bile çoktan onlardan umudu
kesmiştir. Ama yeni beden eğitimi öğretmeni hentbol takımı kurmak
isteyince işler değişir. İlk kez karşılaştıkları bu spor için bir araya gelen
gençler, “umut” sayısı uğruna deli gibi çalışırlar. Erken yaşlarında
hayatla çarpışmaktan örselenmiş olsalar da, önlerindeki kapılar,
spor ve sanat sayesinde açılabilecek midir?..

EYVAH KİTAP  !
Soysal’ın, okuma halleri ve eğilimleri
üzerine sohbet ettiği on binlerce
öğrenciden esinlenerek yazdığı bu
sıradışı kitap, bugüne dek yüz binlerce
genç ve yetişkin tarafından okundu.
Gençlerin şaşırtıcı, düşündürücü, hatta
komik “kitap okuma” deneyimlerini
içeren 32 kısa öykü, özellikle eğitimcilere
ve ebeveynlere farklı bakış açıları sunuyor.
Kitaptaki 33. öyküde kişisel deneyimini
de aktaran yazar, çarenin bireysel haklara
saygı göstermek, nitelikli seçenekler
sunmak ve gençlerle sınırsızca iletişim
kurmak olduğuna işaret ediyor.
OKUMA KÜLTÜRÜ | İLETİŞİM |
KİŞİSEL GELİŞİM | HAK ve ÖZGÜRLÜKLER

kitaplar | okuma alışkanlığı | sorumluluk |
özeleştiri | ödev | sosyal gelişim | ceza |
zorunluluklar | okul yaşamı | kendini tanımak |
iletişim | aile
Deneme | 128 sayfa | 130 x 195 mm
1. baskı: 2006, 73. baskı: 2022
ISBN 978-975-6227-64-0

6, 7, 8 ve L‹SE SINIFLARI

Bu kitapta öyküleri anlatanlar:
Klasiklerden nefret ettiğini sananlar.
Sürekli, “Odana git, kitabını oku!” denenler.
Bilgisayarla kitaplar arasında seçime
zorlananlar. Kitap okuduğu duyulursa
karizmasının çizileceğinden korkanlar.
Yalnızca kitap okurken kendini iyi
hissedenler. Ailesi hiç kitap okumazken,
tatilde bile kitap okuması beklenenler.
Sadece Harry Potter kitapları okumak
isteyenler. Öğretmenin ödev verdiği
kitabı iğrenç bulanlar ve diğerleri…

Diğer kitapları
s. 20, 66, 107, 124.

İSTANBUL MASALI
Resimleyen: Betül Sayın

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ |
ZAMAN ve MEKÂN | BİREY ve TOPLUM
İstanbul | tarih | coğrafya | anıtlar |
kent yaşamı | mitoloji | değişim | göç |
efsaneler | kültürel iletişim | Antik Çağ
Anlatı | 108 sayfa | 200 x 230 mm
Renkli resimli | 1. hamur kâğıt
1. baskı: 2003, 13. baskı: 2022
ISBN 978-975-8142-86-6

5, 6, 7, 8 ve L‹SE SINIFLARI

Yayın hakkı BULGARİSTAN’a satılmıştır.

Dünya kenti İstanbul’un tarihöncesinden
günümüze, 300 bin yıllık renkli öyküsünü
her yaştan okura sunan özel bir anlatı.
Marmara Bölgesi’nin jeolojik oluşum
sürecinden Yarımburgaz Mağarası’na,
ilk liman kenti Byzantion’dan Bizans
İmparatorluğu’nun destansı başkenti
Konstantinopolis’e, Osmanlı’nın güçlü
başkentinden günümüzün yorgun
megapolü İstanbul’a uzanan kesintisiz
ve benzersiz bir yerleşim öyküsü
anlatılıyor. Betül Sayın’ın suluboya
resimleriyle canlanan anlatı, 2015’te
İZ TV’nin “İstanbul’un Yüzleri”
kuşağında “Mine Soysal
ile İstanbul Masalı”
adlı belgesele
konu oldu.

12+ yaş

Genç Kitaplar

kopya

Güz 2022

350.000

Günışığı Kitaplığı’nın kurucusu, yazar Mine Soysal, gençlerle
okuma hak ve özgürlükleri üzerine interaktif tartışmalar
yapıyor. Eğitimciler ve ebeveynler için okuma kültürü ve
yayıncılık konularında seminerler veriyor.
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Mine Soysal

12+ yaş

Güz 2022

Romanları ve öykü kitaplarıyla gençlik edebiyatımızda ayrıksı bir
yere sahip olan Mine Soysal, gerçek yaşamın ince ayrıntılarını
cesaretle işlerken gençlerin sesini duyulur kılıyor.

Genç Kitaplar

Mine Soysal

DARALAN

ZAMAN ve MEKÂN | BİREY ve TOPLUM | HAK ve ÖZGÜRLÜKLER
aile | engelli yaşamı | kardeşlik | lise yaşamı | teyze-yeğen |
işsizlik | suç-ceza | komşuluk | şiddet | dayanışma |
arkadaşlık | yalan | kütüphane | türküler

Roman | 216 sayfa | 120 x 180 mm | 1. baskı: 2017, 7. baskı: 2022
ISBN 978-605-9405-32-4

107
ODADA YALNIZ

EYLÜL’DE AŞKLAR

Ülkenin ayrı coğrafyalarında, farklı
sosyal çevrelerde var olmaya çalışan
gençleri dile getiren çok katmanlı
13 öykü, günümüzün gençlik
hallerinin birer fotoğrafını çekiyor…

Eylül ve Can’ın lise birinci sınıfta
başlayan arkadaşlıkları zamanla ilk
aşka dönüşür. Ancak Eylül’ün giderek
karmaşıklaşan duyguları, yelkenci
Can’la ilişkisini hırpalamaya başlar...

HAK ve ÖZGÜRLÜKLER | İLETİŞİM |
BİREY ve TOPLUM | DUYGULAR

DUYGULAR | BİREY ve TOPLUM |
KİŞİSEL GELİŞİM | İLETİŞİM

Öyküler | 120 sayfa | 130 x 195 mm
1. baskı: 2009, 7. baskı: 2019
ISBN 978-9944-717-20-5

Roman | 224 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2001, 9. baskı: 2020
ISBN 978-975-8142-54-5

eğitim hakkı | dayanışma | şiddet | aile |
engelli yaşamı | çıraklık | kardeşlik | bağımlılık |
bilgisayar | köy yaşamı | yoksulluk | sanat

gençlik | aile | bağlılık | aldatma | deprem |
yelken sporu | ilk aşk | ebeveyn kaybı |
idealler | satranç

7, 8 ve L‹SE SINIFLARI
Diğer kitapları
s. 20, 66, 106, 124.

Editör: Müren Beykan

gunisigikitapligi.com

Soysal, gençlerin küskün içsesini, kaygılarını, kimi
öfkeli kimi cesur çıkışlarını küçük bir Anadolu kentinin
yoksul mahallesinde buluşturduğu romanında,
hayatın zorluklarına karşı dayanışmaya, sevgi ve
anlayışa tutunuyor. Mete, liseye başlayacağı o yaz,
yokluklardan, engelli ablasının sessizliğinden, yeni
komşuları sayesinde tanık olduğu aile içi şiddetten
çok daralır. Neyse ki, tezini yazmak için çıkagelen
psikolog teyzesi, yoksul evlerinde tatlı bir
esinti yaratır…

Editör: Müren Beykan | Grafik tasarım: Suzan Aral

12+ yaş

Güz 2022

Hititler’den Urartular’a, Bizans’tan Osmanlı’ya,
Eski Mısır’dan Frigya’ya dek, Anadolu kültür tarihinin
en önemli uygarlıklarını hikâye eden 7 roman .

Belgesel yapımcısı, ödüllü yazar İsmet Bertan’ın, eski
Anadolu uygarlıklarını günümüze taşıyan tarihsel
romanlar koleksiyonu “Anadolu’da Bir Zamanlar” her
yaştan okuru unutulmaz yolculuklara çıkarıyor.

Genç Kitaplar

İsmet Bertan

ANADOLU’DA BİR ZAMANLAR dizisi

108
KAPLAN KRALİÇE

KRALIN ELÇİSİ

MİDAS VE SİHİRBAZ

Karadeniz kıyılarından Troia topraklarına
kadar adaletsizliklere ve zalimliklere
başkaldıran Genç Tigira, acı ve
mücadele dolu uzun yıllar içinde
Amazon efsanesini yaratacaktır...

Hattuşalı Mana-Putu, kaleler, köyler
arasında, yazılı ve sözlü iletiler getirip
götüren haberci bir ailenin oğludur. Hitit
ülkesinin tehlike dolu yollarındaki tek
amacı kralın elçisi olmaktır...

Frigler’in başkenti Gordion’dan yola çıkan
Honas, birlikte büyüdüğü Prens Midas ve
arkadaşlarından ayrılıp, babasını bulmak üzere
sihir ve gizemle dolu bir yolculuğa çıkar...

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ | ZAMAN ve MEKÂN |
HAK ve ÖZGÜRLÜKLER

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ | ZAMAN ve MEKÂN |
KİŞİSEL GELİŞİM | DUYGULAR

Bin Tanrılı Hitit Ülkesi

Amazon efsanesi | özgürlük | idealler | tarih |
mitoloji | eski teknolojiler | adalet | Karadeniz |
kadın-erkek | savaş | Anadolu uygarlıkları

Hititler | ticaret | elçilik | inançlar | meslek seçimi |
gelenekler | habercilik | aşk | idealler | tarih |
Anadolu uygarlıkları

308 sayfa
1. baskı: 2008, 5. baskı: 2019
ISBN 978-9944-717-00-7

264 sayfa | 1. baskı: 2009, 4. baskı: 2019
ISBN 978-9944-717-25-0

Efsane Krallık Frigya

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ | ZAMAN ve MEKÂN |
KİŞİSEL GELİŞİM | SANAT

Frigya | Eski Mısır | yolculuk | dans | mitoloji |
efsaneler | meslek seçimi | inançlar | aşk | tarih |
arkadaşlık | doğaüstü güçler | Anadolu uygarlıkları
236 sayfa
1. baskı: 2010, 4. baskı: 2020
ISBN 978-9944-717-52-6

Yayın hakkı BULGARİSTAN
ve SIRBİSTAN’a satılmıştır.

Yayın hakkı BULGARİSTAN’a
satılmıştır.
Diğer kitapları
s. 20, 43, 44, 109.

6, 7, 8 ve L�SE SINIFLARI
Roman dizisi | 120 x 180 mm
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Karadeniz Amazonları

Editör: Müren Beykan | Grafik tasarım: Suzan Aral

12+ yaş

Güz 2022

Efsaneler, savaşlar, aşklar, göçler ve gizemli
öğelerle zenginleşen sürükleyici bir dizi...

İsmet Bertan’ın şaşırtıcı ayrıntılarla bezediği
7 kitaplık tarihsel epik romanlar koleksiyonu,
etkileyici karakterleri, çarpıcı ve macera dolu
kurgularıyla gerçek bir okuma şöleni.

Genç Kitaplar

İsmet Bertan

ANADOLU’DA BİR ZAMANLAR dizisi

109
GOLAT KALESİ TUTSAĞI

BOĞA GÜREŞÇİSİ

ALTIN KÖLE

KORSAN KIZLAR

Peribacalarıyla biçimlenmiş eşsiz
Kapadokya coğrafyasında, Beyaz
Atlar Ülkesi’nde yaşayan beş cesur
gencin macera dolu hikâyesi...

Türkmen obası, Selçuklu sultanının
buyruğuyla Kayseri’den Alanya’ya
doğru Bizans topraklarında uzun
göç yoluna çıkar. Toroslar’ı aşan,
keşiflerle dolu bir macera...

Genç Orion’un hayali, şehir şehir
dolaşıp ünlü bir gezgin öykücü
olmaktır. Ancak o artık bir köledir
ve geleceği, uçurumlar ülkesi
Urartu’nunkine bağlıdır...

Pergeli kız kardeşlerle eşlikçileri,
haramilerin esir aldığı sevdiklerini
kurtarmak için, korsanların cirit attığı
Akdeniz’i katederler. Uzun yolculukta
Piri Reis ve haritalarına güvenirler…

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ | ZAMAN ve MEKÂN |
DUYGULAR | SAĞLIK ve SPOR

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ | ZAMAN ve MEKÂN |
HAK ve ÖZGÜRLÜKLER

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ | ZAMAN ve MEKÂN |
KİŞİSEL GELİŞİM | HAK ve ÖZGÜRLÜKLER

276 sayfa
1. baskı: 2014, 2. baskı: 2020
ISBN 978-605-4603-79-4

308 sayfa
1. baskı: 2013, 3. baskı: 2020
ISBN 978-605-4603-56-5

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ | SANAT |
ZAMAN ve MEKÂN | KİŞİSEL GELİŞİM
Kapadokya | bilgelik | tutsaklık |
mücadele | kehanet | dayanışma |
arkadaşlık | meslekler | tarih |
Anadolu uygarlıkları
264 sayfa
1. baskı: 2006, 7. baskı: 2019
ISBN 978-9944-717-92-2

Yayın hakkı BULGARİSTAN’a
satılmıştır.

Yeni Yurt Bizans

Selçuklular | Bizans | göçebelik |
boğa güreşi | destanlar | aşk | halklar |
arkadaşlık | yönetim | tarih | mücadele |
Anadolu uygarlıkları
328 sayfa
1. baskı: 2011, 2. baskı: 2017
ISBN 978-975-6227-27-5

Uçurumlar Ülkesi Urartu’da

Urartu | kölelik | özgürlük | mitoloji |
deprem | savaş | efsaneler | Van |
hikâye anlatıcısı | Anadolu uygarlıkları

Akdeniz Piri Reis’ten Sorulur

Piri Reis | Osmanlılar | denizcilik | haritacılık |
cesaret | korsanlık | güven | dostluk | deniz |
tarih | kölelik | Anadolu uygarlıkları

Yayın hakkı SIRBİSTAN’a satılmıştır.

Diğer kitapları
s. 20, 43, 44, 108.

6, 7, 8 ve L�SE SINIFLARI
Roman dizisi | 120 x 180 mm

gunisigikitapligi.com

Binlerce Yıl Önce Kapadokya

Çağdaş edebiyatımızın çok ödüllü yazarı Neslihan Önderoğlu,
etkileyici öykülerinde, gündelik yaşamın ayrıntılarına,
gençlik duygularına incelikle dokunuyor.

DEFNE’Yİ BEKLERKEN

SEN NE İSTERSEN

İşkolik annesiyle kitabını yazmaya çalışan babasının
arasında büyüyen Defne çok yalnızdır. Üstelik, okulda
da işler yolunda değildir...

Hayatın her alanındaki gençlerin dünyasından
çıkıp gelen 25 kısa öykü, zengin alt temalarıyla
bugünün genç kuşağına ayna tutuyor.

aile içi iletişim | günlük tutmak | müzik | kitap okumak | hastalık |
okul yaşamı | komşuluk | ilk aşk | anne-kız | akran zorbalığı

yaz tatili | iletişimsizlik | kıskançlık | sosyal sorumluluk |
ayrımcılık | çalışmak | sosyal medya | müzik | özgürlük | sınav

144 sayfa | 1. baskı: 2013, 10. baskı: 2022
ISBN 978-605-4603-45-9

12+ yaş

Felsefenin derinliğini kattığı romanlarıyla sevilen Aslı Der,
sorunlarla örselenen gençliğin iletişim, sevgi ve
dayanışmayla iyileşmesini öyküleştiriyor.

Genç Kitaplar

Neslihan Önderoğlu

Güz 2022

Aslı Der

148 sayfa | 1. baskı: 2019, 2. baskı: 2021
ISBN 978-605-9405-97-3

DARMADAĞIN

MUTSUZ PALYAÇOLAR ÖRGÜTÜ

Ece, aile içindeki şiddetle nasıl baş edeceğini bilemez.
Apartmana yeni taşınan Cem ile tanıştığında kötülüğe
direnmek için yeni yollar düşünür…

İlkgençlik yıllarının rengini, sesini ve duygularını
yansıtan 15 öykü, gündelik yaşamın kırılgan
birçok ayrıntısını genç bir dille anlatıyor.

arkadaşlık | şiddet | cesaret | kitaplar | ayrılmış ebeveyn |
tanık olmak | dayanışma | güzellik | apartman yaşamı |
çaresizlik | endişe | sosyal medya

eğitim hakkı | aile | dayanışma | ayrımcılık | engelli yaşamı |
taşınmak | dostluk | ölüm | kıskançlık | sınıf farkı
140 sayfa | 1. baskı: 2016, 5. baskı: 2019
ISBN 978-605-9952-80-4

148 sayfa | 1. baskı: 2015, 3. baskı: 2019
ISBN 978-605-9952-60-6

6, 7, 8 ve LİSE SINIFLARI

6, 7, 8 ve LİSE SINIFLARI

ZAMAN ve MEKÂN | İLETİŞİM | HAK ve ÖZGÜRLÜKLER | DUYGULAR
Roman | 120 x 180 mm

ZAMAN ve MEKÂN | DUYGULAR | KİŞİSEL GELİŞİM | ERDEMLER
Öyküler | 130 x 195 mm

Editör: Mine Soysal

Diğer kitapları
s. 51, 52.

Editör: Müren Beykan

Diğer kitapları
s. 96, 121.

gunisigikitapligi.com
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Roman, öykü ve anı kitaplarıyla tanınan yazar
Hacer Kılcıoğlu, gençlerin dünyasını esprili bir dille
öyküleştirdiği gerçekçi kitaplarıyla seviliyor.

OLMAYAN ŞEYLER

Sezen • Haluk • Meltem

Genç yaşamların türlü hallerine ayna tutan 15 kısa
öykü, yazarın gözlem gücü ve gerçekçi anlatımıyla
derinleşiyor. Samatya’dan Pera’ya, Berlin’den
Prag’a, bazen bir trende, bazen bir otobüste,
bazense insanın büyüme serüveninde kendi
gerçekleriyle yüzleşme hikâyeleri...

Grafik tas.: Huban Korman

Günümüzün üç büyük sanatçısı, Sezen Aksu,
Haluk Bilginer ve Meltem Cumbul’un İzmir,
Köprü’de geçen benzersiz çocukluk yılları…
SANAT | ZAMAN ve MEKÂN | KİŞİSEL GELİŞİM | DUYGULAR

BİREY ve TOPLUM | DUYGULAR | ZAMAN ve MEKÂN |
KİŞİSEL GELİŞİM

Eski ‹zmir | mahalle yaşamı | çocukluk | kardeşlik |
müzik | meslekler | yetenek | aile | tutku | komşuluk |
geçmiş - gelecek | bisiklet | tiyatro

iletişim | göç | kentleşme | yolculuk | eşitlik | hayvan sevgisi |
önyargılar | meslek seçimi | şiddet | kaygı | üniversite | edebiyat

Öyküler | 224 sayfa | 1. baskı: 2010, 8. baskı: 2020
ISBN 978-9944-717-49-6

Öyküler | 120 sayfa | 130 x 195 mm
1. baskı: 2021 | ISBN 978-605-7797-36-0

111

DUVARDA 3 HAFTA

DAĞ SUSTU DAĞ KONUŞTU

Melisa, yaz tatilinde Almanya’daki bir çalışma
kampına gider. Ufak bir kasabada, farklı ülkelerden
gelen yaşıtlarıyla çalışmak onu değiştirir…

Kaçkar Dağı’na tırmanmak için yola çıkan
7 üniversiteli dağcı genç hem doğaya hem de
içdünyalarına dair eşsiz keşiflerde bulunacaktır...

ZAMAN ve MEKÂN | BİREY ve TOPLUM |
KİŞİSEL GELİŞİM | İLETİŞİM

DOĞA ve EVREN | SAĞLIK ve SPOR |
DUYGULAR | BİREY ve TOPLUM

Roman | 204 sayfa | 120 x 180 mm
1 baskı: 2017, 5. baskı: 2021 | ISBN 978-605-9405-28-7

Roman | 184 sayfa | 1. baskı: 2015, 5. baskı: 2020
ISBN 978-605-9952-28-6

dağcılık | arkadaşlık | evlat edinme | aile | anılar | doğa |
aşk | kamp | arayış | Doğu Karadeniz | Kaçkar Dağı

6, 7, 8. SINIFLAR

7, 8 ve L‹SE SINIFLARI
Editör: Müren Beykan

Editör: Müren Beykan
Diğer kitapları
s. 48, 49.

gunisigikitapligi.com

6, 7, 8. ve L‹SE SINIFLARI

gençlik kampı | farklı kültürler | arkadaşlık | sorumluluk |
önyargılar | yolculuk | iletişim | dayanışma | ilk aşk | özgüven

Diğer kitapları
s. 6, 63.

2010 ÇOCUK VE GENÇLİK
YAYINLARI DERNEĞİ
(ÇGYD)
YILIN ÇOCUK KİTABI
TASARIMI ÖDÜLÜ

İZMİR’DE ÜÇ ÇOCUKTUK

12+ yaş

Çocuklar ve gençler için yazdığı romanlarla sevilen
Füsun Çetinel, ilk öyküleriyle her yaştan okurunu
gençliğin kırılgan dünyasına davet ediyor.

Genç Kitaplar

Hacer Kılcıoğlu

Güz 2022

Füsun Çetinel

Kütüphaneci, çevirmen, yazar Suzan Geridönmez, günümüz
gençliğinin arayışlarını ve olgunlaşma serüvenlerini çarpıcı
bir dille ele alan romanları ve öyküleriyle tanınıyor.

6 YIL TAM PANSİYON

HİÇ ADİL DEĞİL  !

Editör: Müren Beykan

Tipsiz, Gerzek ve Şişko... Toplumun standart güzellik
anlayışına uymayan üç arkadaş, günün birinde
hayatlarının macerasını yaşamak üzere el ele verirler...

O, altı yıldır yatılı okumaktadır ve artık diplomasını
almasına sadece beş gün kalmıştır. Yeni bir hayata
yepyeni duygularla geçmek üzeredir…

arkadaşlık | dış görünüş | hastalık | aile | okul yaşamı | sevgi |
evden kaçma | farklılıklar | yaşam-ölüm | idealler

yatılı yaşamı | arkadaşlık | okul | mezun olmak | ‹stanbul |
hoşgörü | dayanışma | ayrılık | ilk aşk | yalnızlık | üniversite sınavı

Roman | 176 sayfa | 1. baskı: 2012, 9. baskı: 2020 | ISBN 978-605-4603-27-5

Roman | 240 sayfa | 1. baskı: 2001, 31. baskı: 2022 | ISBN 978-975-8142-50-7

6, 7, 8. SINIFLAR

6, 7, 8 ve L‹SE SINIFLARI

HAZIRLIKSIZ

KOLAYSA AĞLAMA

Editör: Mine Soysal

Mert’in, psikolog muayenehanesinde sınıf arkadaşı
Celile’yle karşılaşması, iki gencin “sınav” için beklenmedik
bir karar almalarına neden olur...

Zorlu sınavı kazanmış, liseye girmiştir. Ama aileden
uzaktaki yatılı okul yaşamına hazırlıksız bir hazırlık
öğrencisine yeni dostluklar yetecek midir?..
Roman | 180 sayfa | 1. baskı: 2011, 12. baskı: 2022 | ISBN 978-9944-717-85-4

6, 7, 8. SINIFLAR

KESKİN NANELİ ÖYKÜLER

ÖTESİ YOK

Editör: Müren Beykan

Genç yaşamları odağına alan 9 etkileyici öykü,
iletişimsizlikten gelecek kaygısına, özgürlükten
farklılıklara kadar pek çok güncel konuyu cesaretle işliyor.

Genç yaşamlara gerçekçi bir açıdan ayna tutan çarpıcı
9 öykü, sınav heyecanından aile sorunlarına birçok
konuda okura sürprizler sunuyor.

arkadaşlık | popüler kültür | bağımlılık | hayvan sevgisi |
ilk aşk | şiddet | şişmanlık | işsizlik | aile

arkadaşlık | internet | iş yaşamı | yalan | hırsızlık | tutkular |
üniversite sınavı | aile | ilk aşk | iletişim

Öyküler | 124 sayfa | 1. baskı: 2009, 4. baskı: 2019 | ISBN 978-9944-717-27-4

7, 8 ve L‹SE SINIFLARI

Öyküler | 112 sayfa | 1. baskı: 2006, 7. baskı: 2019 | ISBN 978-975-6227-50-3

7, 8 ve L‹SE SINIFLARI

Editör: Mine Soysal

Diğer kitabı
s. 65.

DUYGULAR | BİREY ve TOPLUM | HAK ve ÖZGÜRLÜKLER |
KİŞİSEL GELİŞİM | İLETİŞİM | SAĞLIK ve SPOR

gunisigikitapligi.com

Roman | 200 sayfa | 1. baskı: 2007, 17. baskı: 2021 | ISBN 978-975-6227-81-7

6, 7, 8. SINIFLAR

Diğer kitabı
s. 65.

112

aile içi iletişim | sınav stresi | rehberlik | idealler | özgüven |
arkadaşlık | kendine saygı | hastalık | sorumluluk

okul | yatılı yaşamı | arkadaşlık | aile | sınav | Erzurum |
yabancı dil | dayanışma | idealler | özlem | deprem

BİREY ve TOPLUM | ZAMAN ve MEKÂN |
KİŞİSEL GELİŞİM | İLETİŞİM | DUYGULAR

12+ yaş

Gençlerin dünyasını çoşkulu bir dille anlatan öykü ve
romanların sevilen yazarı Tolga Gümüşay, özellikle yatılı
yaşamını konu ettiği kitaplarıyla dikkati çekiyor.

Genç Kitaplar

Suzan Geridönmez

Güz 2022

Tolga Gümüşay

Çağdaş edebiyatımızda derin
gözlem gücünü yansıttığı
kitaplarıyla sevilen Neslihan Acu,
ikinci gençlik romanında, zor
zamanlardan geçen bir aileyi
eğlenceli bir üslupla anlatıyor.

Şair, yazar Karin Karakaşlı, ilkgençlik
yıllarındaki değişim ve gelişimi
etkileyici bir hikâyeyle anlatıyor;
yaşamdaki güçlükleri ve kırgınlıkları
umutla harmanlıyor, dostlukların
iyileştirici etkisini anımsatıyor.

Yazar Pakize Özcan, aile ve
çevre baskısı altında yetişen,
eğitimden koparılmak istenen
bir genç kızın yaşama tutunma
mücadelesini, gerçekçi bir
dille anlatıyor.

NEYDİK N’OLDUK
AİLESİ

AY DENİZLE
BULUŞUNCA

ÜSTÜME KAR
YAĞIYOR

Editör: Müren Beykan

Editör: Mine Soysal

Editör: Müren Beykan

ERDEMLER | ZAMAN ve MEKÂN | DUYGULAR | DOĞA ve EVREN
tüketim | köy yaşamı | aile | kibir | önyargılar |
arkadaşlık | tarım | göç | nesillerarası iletişim |
günlük tutmak | sosyal medya | varlık-yokluk
284 sayfa | 1. baskı: 2019, 3. baskı: 2021
ISBN 978-605-9405-99-7

Annesinin ölümünün üzerinden yıllar geçtiği
halde, babası yeniden evlenen Deniz mutsuzdur
ve teyzesiyle yaşamaktadır. Annesine yazdığı
“gönderilmeyen” mektuplarla yaşama tutunmaya
çalışan Deniz, o yaz tatilinde de babaevine
gönülsüz gelmiştir. Ama ailesinin yeni taşındığı
sokakta, komşu evdeki Aykızı’yla tanışınca
değişmeye başlar...

Küçük bir kasabada yaşayan Asuman, kendi
yaşamıyla ilgili hiçbir konuda söz sahibi
olmayan, aile ve çevre baskısı altında yaşayan
bir genç kızdır. Ailesi, onun liseye devam etmesi
yerine, uygun gördükleri biriyle evlenmesini ister.
Delikanlının birinden mektup aldığı gerekçesiyle
evden uzaklaştırılan Asuman, köydeki teyzesinin
yanına gönderilir…

KİŞİSEL GELİŞİM | HAK ve ÖZGÜRLÜKLER | DUYGULAR

HAK ve ÖZGÜRLÜKLER | KİŞİSEL GELİŞİM | DUYGULAR

120 sayfa | 1. baskı: 2008, 13. baskı: 2022
ISBN 978-9944-717-05-2

232 sayfa | 1. baskı: 2005, 10. baskı: 2021
ISBN 978-975-6227-18-3

aile | sevgi | arkadaşlık | tatil | müzik | komşuluk |
piyano çalmak | annelik | yalnızlık | baba-oğul |
değişim | ebeveyn kaybı | yazmak

aile baskısı | gelecek | görücü usulü evlilik | eğitim hakkı |
akrabalık | özgürlükler | şiddet | kendine saygı |
yalnızlık | köy yaşamı

6, 7, 8 ve L‹SE SINIFLARI
Diğer kitabı
s. 123.

Diğer kitapları
s. 14, 65, 96.

Diğer kitabı
s. 17.

Roman | 120 x 180 mm
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1997 BU YAYINEV‹
ROMAN YARIŞMASI
MANS‹YON ÖDÜLÜ

Lüks bir hayat süren Gümüşsoy Ailesi’nin babası
Engin Bey tekstil işiyle uğraşıyordu. Anne Seval
Hanım ve büyük kızı Burcu’nun tüketim ve kibir
dolu yaşamı; kredi kartları, arabalar, lüks ev,
mücevherler, özel okullar ve pahalı seyahatler...
Bir gün hepsi bitti. Artık kaçmak zorundaydılar
ve hayatlarında ilk kez bir köyde yaşayacaklardı...

12+ yaş

Pakize Özcan

Genç Kitaplar

Karin Karakaşlı

Güz 2022

Neslihan Acu

KARANLIĞA
YAKALANMAK

IBBY YUNANİSTAN
2019 GENÇLİK
EDEBİYATI
ÖDÜLÜ

HAYATIMIN ROLÜ
Türkçesi: Saliha Nilüfer

Türkçesi: Fulya Aktüre

BİLİM ve TEKNOLOJİ |
DUYGULAR | İLETİŞİM |
DOĞA ve EVREN

teknoloji | elektrik kesintisi |
yolculuk | bellek | yalnızlık |
ayrılmış ebeveyn | hastalık |
yüzleşme | sevgi | mitoloji |
sosyal medya
188 sayfa
1. baskı: 2021, 3. baskı: 2022
ISBN 978-605-7797-4

6, 7, 8 ve LİSE SINIFLARI

Çağdaş Yunan edebiyatının ödüllü
yazarı Vassiliki Nevrokopli, sıradan bir
gencin dönüşüm yolculuğunu anlatıyor.
Uzun bir elektrik kesintisinin, sosyal
yaşamdan teknolojiye, her şeyi altüst
eden beklenmedik sonuçlarını öyküleştiriyor.
Günümüz dünyasında iletişim dışı kalmanın
yarattığı buhranı, içsel keşifler, yüzleşme
cesareti ve yeniden başlama gücüyle dağıtan
roman, mitolojik göndermelerle renkleniyor.
Telefonu eline yapışık yaşayan liseli Argiris
bilgisayar oyunlarına düşkün, sorunlarını
görmezden gelen bir gençtir. Bir gün şehirde
elektrikler kesilir ve uzun süre de gelmez.
Telefonların, bilgisayarların şarjı biter,
buzdolabındakiler bozulur; hastanelerden
ulaşım araçlarına, belediye hizmetlerinden
eğitime dek her şey durur. Afallayan Argiris,
annesiyle paylaştığı yaşamını sorgulamaya
başlar. Yıllardır görmediği babasını
bulmak üzere yola çıkar...

2016 VAIXELL DE
VAPOR ÖDÜLÜ

ZAMAN ve MEKÂN |
BİREY ve TOPLUM |
ERDEMLER | DUYGULAR

kardeşlik | ekonomik kriz |
aile | oyunculuk | dayanışma |
varlık-yokluk | arkadaşlık |
sosyal medya | hastalık |
televizyon dizisi | göçmenlik |
akran zorbalığı |
sivil toplum kuruluşu

200 sayfa | 1 ve 2. baskılar: 2021
ISBN 978-605-7797-09-4

6, 7, 8. SINIFLAR

Katalan yazar Maite Carranza,
ekonomik darboğaza giren bir ailenin
yaşadıklarını bir gencin gözünden anlatıyor.
“Hepimizin başına gelebilir” duygusundan
“Hayat sürprizlerle doludur” duygusuna usta
işi bir kurguyla sürükleyen roman, umudu
yüceltecek nitelikte. Aile içinde rollerin
değişmesi, erken yaşta ağır sorumluluklar
üstlenmek, yoksullukla baş etmek gibi
zorlukları, dayanışmanın gücüyle
buluşturan, etkileyici bir kitap.
Oyuncu annesi ve küçük kardeşi Tim’le yaşayan
Olivia, borçları yüzünden bankanın kapıya
dayandığını öğrenir. Annesi işsiz kalmış, ciddi
bunalıma girmiştir. Yoksullaşan ailenin yükü,
on iki yaşındaki Olivia’nın omuzlarındadır
artık. Küçük Tim’i oyalamak için kurduğu oyunu
sürdürürken, bir yandan da annesinin iyileşmesi
için çırpınır. Yoksul bir mahallede edindikleri
yeni çevreye ve okula ayak uydurmaya çalışan
iki kardeş, beklenmedik arkadaşlıklarla, güç
veren insanlarla sarmalanırlar...

Türkçe yayın editörü: Müren Beykan
Roman | 120 x 180 mm

12+ yaş

Ödüllü yazar Maite Carranza, pek çok ailenin yaşayabileceği
bir ekonomik krizin sonuçlarını, mizahi ve gerçekçi anlatımıyla
ergen bir gencin gözünden aktarıyor.

Genç Kitaplar

Yunan yazar Vassiliki Nevrokopli, ödüllü romanıyla Türkçe’de.
Alıştığı teknolojik olanakları yitiren bir gencin gözünden,
günümüz dünyasına ve ilişkilere ayna tutan naif bir anlatım.

Güz 2022

Maite Carranza

114
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Vassiliki Nevrokopli

Ödüllü romanlarıyla sevilen Amerikalı yazar Ellen Wittlinger,
günümüz gençliğinin can alıcı konularına, onların bakış
açısıyla yaklaşıyor. Gençliğin arayışlarını ve değişimini
işliyor, önyargıların karşısına iletişimi ve anlayışı koyuyor.

Kit ve ailesi, eski bir madenci
kasabasında yaşayan dedenin
yanına yerleşir. Yeni okulundaki
çocukların metruk maden
ocağında oynadıkları gizemli
oyun, Kit’in yaşamı algılayışını
derinden etkiler...

2001 MICHAEL L.
PRINTZ ÖDÜLÜ (ABD)
2001 LUCHS ÖDÜLÜ
(ALMANYA)
2001 AMER‹KAN
KÜTÜPHANELER B‹RL‹Ğ‹
(ALA) “D‹KKATE DEĞER
ÇOCUK K‹TABI”
SILVER KISS ÖDÜLÜ
(HOLLANDA)
1999 SILVER SMARTIES
ÖDÜLÜ (‹NG‹LTERE)

ERDEMLER | İLETİŞİM | BİREY ve TOPLUM | KİŞİSEL GELİŞİM
dostluk | dede - torun | yaşam | ölüm | geçmiş | aile |
madencilik | hoşgörü | değişim | oyun

Roman | 256 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2001, 34. baskı: 2022 | ISBN 978-975-8142-51-4

ALEVLER ARASINDA

2004 WHITBREAD ÖDÜLÜ
(‹NG‹LTERE)
2004 NESTLÉ SMARTIES
ÖDÜLÜ (‹NG‹LTERE)

BOSTON GLOBE - HORN
Küçük bir kıyı kasabasında
KİTAP ÖDÜLÜ
(ABD)
yaşayan Bobby, yeni okulundaki
sert kurallara alışmakta zorlanırken,
babasının hastalığından endişe duyar.
Pazaryerinde izlediği alev püskürten adam
sayesinde yeni düşüncelerle tanışacaktır...

BİREY ve TOPLUM | HAK ve ÖZGÜRLÜKLER |
ZAMAN ve MEKÂN | DUYGULAR

okul yaşamı | aile | savaş | şiddet | arkadaşlık | baskı görmek |
başkaldırma | hastalık | ceza | dayanışma
Roman | 244 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2011, 4. baskı: 2017 | ISBN 978-9944-717-64-9

6, 7, 8 ve L‹SE SINIFLARI
Diğer kitapları
s. 24, 82.

Türkçe yayın editörü: Müren Beykan
Türkçesi: Mine Kazmaoğlu

ELDEN DÜŞME
Türkçesi: Tuğçe Akyüz

2002 PATTERSON GENÇLIK
KITABI ÖDÜLÜ
2002 BOSTON YAZARLAR
KULÜBÜ GENÇLIK KITABI
ÖDÜLÜ

Liseli Kenyon ve emekli
2002 GENÇL‹K
KÜTÜPHANELER‹ B‹RL‹Ğ‹
ailesi, otel işletmek üzere
(YALSA) EN ‹Y‹ GENÇLİK
K‹TABI ÖDÜLÜ
sahil kasabasına taşınırlar.
Sıkıcı bir yaz uman delikanlı,
ilham verici Razzle ve havalı
Harley yüzünden allak bullak olacaktır…
DUYGULAR | KİŞİSEL GELİŞİM | İLETİŞİM | ERDEMLER
ergenlik | önyargılar | aşk | sanat | fotoğrafçılık | aile |
farklılıklar | arkadaşlık | taşınma | turizm
Roman | 260 sayfa | 120 x 180 mm | 1. baskı: 2013
ISBN 978-605-4603-55-8
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2000 MICHAEL L.
PRINTZ ÖDÜLÜ ONUR
K‹TABI (ABD)

ZOR SEVGİLER
Türkçesi: Mine Kazmaoğlu

1999 LAMBDA EDEB‹YAT
ÖDÜLÜ
1999 GENÇL‹K
KÜTÜPHANELER‹ B‹RL‹Ğ‹
(YALSA) “21. YÜZYILIN
EN ‹Y‹ 100 K‹TABI”
(ABD)

John, boşanma sürecinde
tuhaflaşan annesi ve hep çok
meşgul olan babasıyla sorunlu
bir yaşam sürdürür. Fanzinler aracılığıyla
tanıştığı, sıradışı Marisol’ün etkisiyle
gerçek duygularının peşine düşer…

İLETİŞİM | DUYGULAR | KİŞİSEL GELİŞİM | BİREY ve TOPLUM
gençlik duyguları | arkadaşlık | fanzin | ayrılmış ebeveyn |
aile | kendini tanımak | tatil | farklılıklar | ilk aşk | hoşgörü
Roman | 240 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2002, 4. baskı: 2017 | ISBN 978-975-8142-64-4

7, 8 ve L‹SE SINIFLARI
Türkçe yayın editörü: Müren Beykan

gunisigikitapligi.com

DÜNYA BÜYÜLÜ BİR YER

12+ yaş

Çağdaş İngiliz edebiyatının usta kalemi, 2010 Hans Christian
Andersen Ödülü sahibi David Almond, duygu ve gizem dolu,
başyapıt niteliğindeki epik romanlarıyla gençler kadar
yetişkinleri de etkiliyor, tüm dünyada çok okunuyor.

Genç Kitaplar

Ellen Wittlinger

Güz 2022

David Almond

12+ yaş

Christine Nöstlinger

Güz 2022

2004
OKUL KÜTÜPHANEC‹LER‹
DERNEĞ‹ (SSLI)
ONUR K‹TABI (ABD)

Genç Kitaplar

Tüm dünyanın beğeniyle okuduğu çok ödüllü Christine Nöstlinger,
etkileyici gençlik romanlarında günümüz dünyasını eleştiriyor.
Zekice işlediği muzip ayrıntılar, simgeler ve renkli karakterlerle
her yaştan okura ustalıkla dokunuyor, iz bırakıyor.

116
HADİ AMA BABA   !

CURCUNA EV İ

ARKADAŞ DÜMENİ

Türkçesi: Suzan Geridönmez

Türkçesi: Mine Kazmaoğlu

Türkçesi: Mine Kazmaoğlu

Annesinin cazip bir iş teklifi nedeniyle
başka bir kente taşınacağını öğrenen
ama Viyana’da yaşamaktan mutlu
olan Feli, onunla gitmemek için pek
tanımadığı babasıyla yaşamak ister...

Yüz yıllık evlerini kaybedeceklerini bir
rastlantı sonucu öğrenen Marie, bir
yandan ailedeki curcunayla bir yandan
da ilkgençliğin heyecanları içindeki
karışık duygularıyla uğraşır...

İki arkadaştan Lili, sınavda birine yardım edince
ceza alır. Çok da haz etmediği arkadaşına yaz
boyu matematik çalıştırmak zorundadır. Onları
ilginç bir yaz tatili beklemektedir artık...

İLETİŞİM | KİŞİSEL GELİŞİM | DUYGULAR

ZAMAN ve MEKÂN | İLETİŞİM | DUYGULAR

208 sayfa
1. baskı: 2004, 23. baskı: 2022
ISBN 978-975-6227-00-8

geniş aile | sorumluluk | kıskançlık | arkadaşlık |
ilk aşk | kanmak | hayaller | girişimcilik |
bahçecilik | nesillerarası iletişim
220 sayfa
1. baskı: 2014, 8. baskı: 2022
ISBN 978-605-4603-70-1

6, 7, 8 ve L�SE SINIFLARI

6, 7, 8. SINIFLAR

sorumluluk | arkadaşlık | aile | yaz tatili |
ders çalışmak | reklam dünyası | yalan | ceza |
matematik | dümen çevirmek | çevre | yolculuk
184 sayfa
1. baskı: 2006, 20. baskı: 2020
ISBN 978-975-6227-28-2

6, 7, 8 ve L�SE SINIFLARI

Türkçe yayın editörü: Müren Beykan
Diğer kitapları
s. 29, 30, 80, 81, 117.

Roman | 120 x 180 mm

gunisigikitapligi.com

arkadaşlık | okul yaşamı | kıskançlık | baba-kız |
ayrılmış ebeveyn | taşınma | ilk aşk | tasarım | iş yaşamı

BİREY ve TOPLUM | DUYGULAR | KİŞİSEL GELİŞİM

12+ yaş

Christine Nöstlinger

Güz 2022

Genç Kitaplar

Ele aldığı temalarla gençliğin içsesini duyuran, ustaca kurgularıyla
milyonlarca okura ulaşan çok ödüllü yazar Christine Nöstlinger,
romanlarında sunduğu farklı bakış açılarıyla genç ve yetişkin
dünyaları arasında güçlü köprüler kuruyor.

117
İŞTE ŞİMDİ HAPI YUT  TUM !

Türkçesi: Suzan Geridönmez

Türkçesi: Mine Kazmaoğlu

Genişlemiş bir ailenin üyesi olan Erika,
ablası İlse’nin annesiyle kavgalarından,
evdeki baskı ortamından bıkmıştır.
İlse’nin verdiği ani karar ve sonuçları
aileyi altüst edecektir...

İki genç ayrı geçirecekleri yaz tatili için
üzülürler. Zaten yeterince kötü olan
bu ayrılık yetmezmiş gibi, Stephan’ın
bıraktığı veda mektubuyla da işler fena
halde karışacaktır...

İLETİŞİM | DUYGULAR | HAK ve ÖZGÜRLÜKLER

DUYGULAR | KİŞİSEL GELİŞİM | BİREY ve TOPLUM

ergenlik | kardeşlik | yalan | iz sürmek | aile içi şiddet |
ilk aşk | nesillerarası iletişim | arkadaşlık | yüzleşmek |
ayrılmış ebeveyn | bencillik
196 sayfa
1. baskı: 2011, 7. baskı: 2020
ISBN 978-9944-717-60-1

L�SE SINIFLARI

iletişim | ergenlik | önyargı | okul yaşamı | ilk aşk |
yalan | farklılıklar | dışlanmak | komşuluk | ayrılmış
ebeveyn | arkadaşlık | dış görünüş
192 sayfa
1. baskı: 2005, 14. baskı: 2021
ISBN 978-975-6227-20-6

6, 7, 8 ve L�SE SINIFLARI

KÂĞIT UÇAKLA
GİZLİ GİZLİ MACERA
Res.: Jutta Bauer
Türkçesi: Mine Kazmaoğlu
Hep aynı yaştaki Hugo, kâğıttan bir uçakla
gizli yolculuklar yapar ve kendi gibi “farklı”
çocukları arar... Her macerasında ilginç
pek çok karakterle ve şeyle karşılaşır...
BİREY ve TOPLUM | ERDEMLER | KİŞİSEL GELİŞİM
merak | farklılıklar | hoşgörü | haklar | dostluk |
dayanışma | sosyal kurumlar | yolculuk |
müzik | yalnızlık | fantastik | idealler
252 sayfa | Siyah-beyaz resimli
1. baskı: 2008, 15. baskı: 2022
ISBN 978-975-6227-56-5

6, 7, 8 ve L�SE SINIFLARI

Türkçe yayın editörü: Müren Beykan
Diğer kitapları
s. 29, 30, 80, 81, 116.

Roman | 120 x 180 mm

gunisigikitapligi.com

EVDE VE UZAKTA

Alman edebiyatının çok ödüllü
çağdaş kalemi Kirsten Boie’nin
romanı, birbirine zıt yaşamlar
süren iki gencin eşzamanlı
öyküsüne odaklanıyor.

Alman edebiyatının önemli şair
ve yazarlarından James Krüss’ün
klasikleşen ünlü romanı, her şeyin
alınıp satıldığı bir dünyada insani
değerlerin önemini tartışıyor.

Amerikalı yazar Kathryn Erskine,
ödüllü romanında yetişkinlerin
gençlere uyguladığı meslek
seçimi baskısını mizahi
bir dille eleştiriyor.

12+ yaş

Kathryn Erskine

Genç Kitaplar

James Krüss

Güz 2022

Kirsten Boie

2012
KRİSTAL UÇURTMA
ÖDÜLÜ

ARKANA BAKMA

SATILAN GÜLÜŞ

FESTİVAL MÜHENDİSİ

Türkçesi: Suzan Geridönmez

Türkçesi: Suzan Geridönmez

Türkçesi: Aslı Anar

Lisa’nın babası terfi edince büyük kente,
seçkin bir semtteki lüks villaya taşınırlar. Lisa,
alıştığı çevreden ayrıldığı için üzgündür. Yeni
okulunda derslere ayak uyduramayan Lisa’nın
arkadaşlarıyla da arası iyi değildir. Mahallede,
villa sahiplerinin kapattırmak istedikleri sığınmacı
yurdunda kalan Jasim’se zor koşullar altında,
iltica talebinin cevabını beklemektedir…

Timm, analığı ve üvey kardeşiyle yaşadığı
yoksul evde mutsuzdur. Pazarları soluğu,
eskiden babasıyla sık sık gittiği hipodromda
alır. Bir gün, orada tanıştığı Baron Silbi’den
tuhaf bir teklif gelir: Timm gülüşünü Baron’a
satarsa, her bahsi kazanma yeteneğine
sahip olacaktır. Delikanlı, hayatını değiştirme
umuduyla teklifi hiç düşünmeden kabul eder…

Mike 14 yaşındadır, ama hem babasıyla ilgilenir,
hem de ev işleriyle. Onun sayılarla zorluk
yaşamasını umursamayan matematikçi babası,
şehrin dâhilerini toplayan liseye girmesini ve
büyüyünce mühendis olmasını ister. Neyse ki yaz
tatilini, hayatında hiç görmediği büyükyengenin
yanında geçirmek zorunda kalan Mike’ın
hayatında heyecan dolu günler başlar…

BİREY ve TOPLUM | DUYGULAR | HAK ve ÖZGÜRLÜKLER

ZAMAN ve MEKÂN | ERDEMLER | DUYGULAR |
HAK ve ÖZGÜRLÜKLER

ZAMAN ve MEKÂN | ERDEMLER | BİREY ve TOPLUM |
KİŞİSEL GELİŞİM

304 sayfa | 1. baskı: 2012, 9. baskı: 2022
ISBN 978-605-4603-16-9

280 sayfa | 1. baskı: 2016, 10. baskı: 2022
ISBN 978-605-9952-90-3

ayrımcılık | sığınmacılık | taşınma | kent yaşamı | önyargı |
sosyal sınıflar | aile | aşk | günlük tutmak | arkadaşlık
176 sayfa | 1. baskı: 2010, 3. baskı: 2014
ISBN 978-9944-717-47-2

7, 8 ve L‹SE SINIFLARI

Diğer kitapları
s. 74, 75.

yolculuk | yoksulluk | gülmek | kötülük | büyümek |
kapitalizm | dayanışma | kendini tanıma | masumiyet

6, 7, 8 ve L�SE SINIFLARI

teknoloji | önyargı | ölüm | meslek seçimi | matematik |
kasaba yaşamı | evsizlik | evlat edinme | dayanışma | aile

6, 7, 8. SINIFLAR

Türkçe yayın editörü: Müren Beykan
Roman | 120 x 180 mm

gunisigikitapligi.com
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José Luis Velasco

Avrupa çocuk ve
gençlik edebiyatının
önde gelen yazarlarından
Gillian Cross, Türkçe’ye
çevirilen ilk romanında
göçmenliği düşündürüyor.

Tüm dünyada okunan
Amerikalı yazar Rodman
Philbrick’ten, günümüz
dünyasını sorgulayan bir
bilimkurgu klasiği.

Amerikalı öğretmen, yazar
Clemence McLaren, ünlü
Troia Savaşı’nı, yazgısına
başkaldıran sıradışı iki
kadının dilinden
hikâyeleştiriyor.

İspanyol edebiyatının usta
yazarlarından José Luis
Velasco’dan ödüllü bir
roman, benzersiz bir
tarihsel polisiye.

12+ yaş

Clemence McLaren

Genç Kitaplar

Rodman Philbrick

Güz 2022

Gillian Cross

2001 AMER‹KAN
KÜTÜPHANELER B‹RL‹Ğ‹
(ALA) “EN ‹Y‹ K‹TAP”
2001-2002 ISINGLASS
GENÇ OKUYUCU ÖDÜLÜ
(ABD)
2000 GENÇL‹K
KÜTÜPHANELER‹
B‹RL‹Ğ‹ (YALSA)
“21. YÜZYILIN EN ‹Y‹
100 K‹TABI” (ABD)

2014 THE LITTLE
REBELS ÇOCUK
KITAPLARI
ÖDÜLÜ

1994 GRAN
ANGULAR
(İSPANYA)

YARINDAN SONRA

EVRENDEKİ SON KAYIT

TROİA SURLARININ ARDINDA

HAREMAĞASININ SIRRI

Türkçe yayın editörü: Müren Beykan
Türkçesi: Hilmi Çeltikçioğlu

Türkçesi: Mehmet A. Arıduru

Türkçe yayın editörü: Müren Beykan
Türkçesi: Bahar Tırnakcı

Türkçe yayın editörü: Müren Beykan
Türkçesi: İlknur Ayaşlı

Dünyalar güzeli Helena, ülkesini,
ailesini terk edip, sevgilisi Paris’le
birlikte Troia’ya kaçar. Bunu fırsat
bilen dev Yunan birliği, Troia’yı kuşatır.
Kentin prensesi Kassandra geleceği
görür, ama kimseyi inandıramaz.
Kuşatma tam 10 yıl sürer ve…

Endülüs hükümdarı, sarayın bilge hekimi
Hantal İdris’ten sevdiği haremağasının
ölümünü aydınlatmasını ister. Katil
zanlısı saray mimarının masum
olduğuna inanan Bilge, sırlarla dolu
cinayeti oğluyla birlikte araştırır...

Bir zamanların güçlü ülkesi İngiltere’de
ekonomi çökünce, kötülüğün kol gezdiği
karanlık bir dönem başlamıştır. Matt
ve ailesi yağmalanan ülkelerinden
Fransa’ya kaçar. Ancak, Manş
Tüneli’nin sonunda onları bekleyen
koşullar da çok zorludur...

Spaz, hastalığı nedeniyle geçirdiği
krizlerin kardeşini etkileyeceğinden
korkan ailesi tarafından reddedilir ve
evden uzaklaştırılır. Çıktığı tehlikeli
yolculukta tanıştığı yaşlı bilgenin,
kitapların bile yasaklandığı karanlık
dünyada, gizlice bir kitap yazdığını
öğrenir...

BİREY ve TOPLUM | ZAMAN ve MEKÂN |
HAK ve ÖZGÜRLÜKLER

BİLİM ve TEKNOLOJİ | ZAMAN ve MEKÂN |
OKUMA KÜLTÜRÜ | ERDEMLER

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ | ZAMAN ve MEKÂN |
İLETİŞİM | DUYGULAR

240 sayfa | 1. baskı: 2007, 12. baskı: 2019
ISBN 978-975-6227-68-8

240 sayfa | 1. baskı: 2000, 13. baskı: 2021
ISBN 978-975-8142-33-0

aile | ekonomik kriz | açlık | dayanışma |
göç etmek | yağmacılık | sığınmacı kampı |
medya | sorumluluk
252 sayfa | 1. baskı: 2014, 12. baskı: 2022
ISBN 978-605-4603-99-2

6, 7, 8 ve LİSE SINIFLARI

geçmiş | gelecek | teknoloji | edebiyat |
kardeşlik | kusursuzluk | dayanışma | hastalık |
cesaret | yalnızlık | bilimkurgu | distopya

tarih | Troia | savaş | efsaneler | kehanet |
dostluk | aşk | denizcilik | saray | mitoloji |
kendine saygı | Anadolu uygarlıkları

6, 7, 8 ve L�SE SINIFLARI

7, 8 ve L‹SE SINIFLARI

Diğer kitabı
s. 72.

ZAMAN ve MEKÂN | İLETİŞİM |
DUYGULAR | ERDEMLER

tarih | saray | iz sürmek | baba - oğul | Endülüs |
gizem | dinler | sorumluluk | dostluk | araştırmak |
dedektiflik | ihanet | kölelik | polisiye
176 sayfa | 1. baskı: 1998, 5. baskı: 2016
ISBN 978-975-8142-07-1

7, 8 ve L‹SE SINIFLARI

Roman | 120 x 180 mm

gunisigikitapligi.com
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Güz
2022
kataloğu

Geleceğin dünyasından
genç bir kitaplık: ON8
15 yaş üstü genç okurların ve yetişkinlerin ilgiyle izlediği ON8, farklı okumalar denemek
isteyenler için özgün, çağdaş bir seçki sunuyor. Hızla değişen yeni dünyada gençlerin
sesini incelikle ve cesaretle taşıyan kitaplar yayımlıyor.
İlk romanı Adı Sıfır’da bilimkurguyla distopyayı ustaca harmanlayan İtalyan edebiyatının
ödüllü ismi Luigi Ballerini, ikinci bilimkurgu romanı Mira Her Şeyi Bilir ile ON8 okurlarıyla
yeniden buluşuyor. Gençleri, güncel tartışmalara olanak veren bir romanla, teknolojiyle
biçimlenen karanlık bir evrende yolculuğa çıkarıyor.

on8kitap.com
/on8kitap

on8@on8kitap.com

ON8, bir Günışığı Kitaplığı markasıdır.

Çok ödüllü Neslihan Önderoğlu, ON8 Blog’daki Cin Atı adlı köşesinde biriktirdiği
öykülerine yenilerini ekledi. ON8 okurlarının, Ay Dolandı ve Tuhaf Şeyler Oluyor Bay
Tarantino adlı romanlarıyla sevdiği yazar, Küçük Bir Mesele adlı öykü kitabında
genç yaşamlardan portreler sunuyor.

15+ yaş

Neslihan Önderoğlu

Hayat, başımıza gelen öykülerin
ta kendisi!
Edebiyatımızın ödüllü öykücülerinden Neslihan
Önderoğlu, hayatın her alanındaki gençlerin
dünyasından çıkıp gelen öyküler anlatıyor. ON8
Blog’daki sevilen köşesi Cin Atı’nda biriktirdiği
öykülere yenilerini de ekleyen yazar, gençlik
duygularını ve anlarını kendine özgü öykü diliyle
okura fısıldıyor. Kafede, üniversitede, plajda,
evde, kırmızı bir minibüste, bazen de bir taksi
yolculuğunda “başımıza gelen” öyküleri ince
ayrıntılar ve sahici karakterlerle dillendiriyor.

iletişim | arkadaşlık | sosyal medya | hayvanlar |
yalnızlık | sinema | üniversite | festival | tatil |
ilişkiler | müzik | aşk | turizm | yoga | İstanbul

Öyküler | 156 sayfa | 130 x 195 mm | 1. baskı: 2022
ISBN 978-605-73947-1-2

Tatile çıkanlar, kendi yolunu çizenler, eve
dönenler, âşıklar, baba işine destek olanlar,
seçmediği bir hayatı yaşamak zorunda kalanlar,
macera peşinde koşanlar, hayal kırıklığıyla
tanışanlar, umut edenler, dünyayı izleyenler,
kendi içine bakmayı seçenler, terk edilenler,
bekleyenler, kabullenenler, inat edenler…
Yaşamın tüm sokaklarına girip çıkan 27 öykü.

Güz 2022

Editör: Müren Beykan

TUHAF ŞEYLER OLUYOR
BAY TARANTINO
Evren, gece gündüz film seyreden
bir sinefildi. Üniversitenin
sinema bölümünü kazandığında,
bağımlılığı garip bir hal almaya
başladı. Gerçekle kurgu
birbirine karışmıştı...
sinema | üniversite yaşamı | film kahramanları | sinefil |
yalan | öğrenci evi | aşk | belgesel | yalnızlık | kaybolmak
156 sayfa | 1. baskı: 2018, 2. baskı: 2020
ISBN 978-605-9405-60-7

AY DOLANDI
Saliha, üniversiteye hazırlık
kursu parası biriktirebilmek için
çalışmaya başladığı AVM’de
tanışmıştı Miran’la. İlk yürek
kıpırtılarının tadını çıkaramadan
hem kendisinin hem de ailesinin
yaşamı değişmeye başladı...
yoksulluk | organ nakli | kentsel dönüşüm | kayıp |
iletişimsizlik | ölüm | ayrımcılık | aşk | aile

180 sayfa | 1. baskı: 2017 | ISBN 978-605-9405-12-6

Editör: Müren Beykan
Diğer kitapları
s. 96, 110.

121

Roman | 120 x 180 mm

on8kitap.com

KÜÇÜK BİR MESELE

Haldun Taner Öykü Ödülü ve Melih Cevdet Anday Edebiyat
Ödülü sahibi Neslihan Önderoğlu, çok sevilen öykü koleksiyonuna
bir yenisini ekledi. ON8 Blog’dan kitaba taşan öyküler, genç
yaşamlardan farklı portreler sunuyor.

Çiğdem Sezer

2020 Duygu Asena Roman Ödülü
sahibi yazar Irmak Zileli’den
hikâyeciliğin görkemine ve
belleğin sınırlarına ayna tutan,
zekice kurgulanmış bir roman.

Kültür sanata 40 yılı aşkın süredir
emek veren yazar, çevirmen ve
radyo programcısı Sevin Okyay,
hayatında iz bırakanları ve
çalışma arkadaşlarını anlatıyor.

Edebiyatımızın, her yaştan okura
seslenebilen şair ve yazarlarından
Çiğdem Sezer, hayatlarına yön
vermeye çalışan dört genci
incelikli üslubuyla dillendiriyor.

BOZUK SAAT

ARA SIRA
VE DAİMA

SAKLI BAHAR

Editör: Müren Beykan

Editör: Müren Beykan

Editör: Müren Beykan

Zileli bu romanı, ON8 Blog’da biriktirdiği
öykülerden yola çıkarak yazdı.
iletişim | yazarlık | zaman | yalnızlık | park |
işsizlik | ayrılmış ebeveyn | kentsel dönüşüm |
saat kulesi | hikâye anlatıcılığı

Roman | 188 sayfa | 120 x 180 mm
1 ve 2. baskılar: 2019 | ISBN 978-605-9405-88-1

Diğer kitabı
s. 93.

Haluk Bilginer, Meral Okay, Ece Ayhan, Tarkan,
Tuncel Kurtiz, Mina Urgan, Murathan Mungan,
Mehmet Teoman, Ayşe Şasa, Enis Batur,
Cem Karaca, Hrant Dink, Nükhet Ruacan,
Jak Deleon, Osman Şahin, Şakir Eczacıbaşı…
Kiminin çırağı oldu, kimiyle omuz omuza
yürüdü, kimiyle eşsiz anlar paylaştı. Kültür
emekçisi Sevin Okyay’dan 72 renkli portre!
anılar | arkadaşlık | kitaplar | sinema | tiyatro |
festival | edebiyat | gazetecilik | müzik |
çeviri | aile | spor | İstanbul
Anlatı | 376 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2018 | 978-605-9405-81-2
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Üniversite sınavlarına hazırlanan Bahar’ın
düşlerini, hoşlandığı Umut süsler. Baskıcı
ailesiyle başı dertte olan Merve ve tek
hayali ODTÜ’yü kazanmak olan Cihan
da en yakın arkadaşlarıdır. Bir gün,
beklemediği birinden gelen mesajla
ailenin eski defterleri açılacaktır...
arkadaşlık | aile | sırlar | ilk aşk | dayanışma |
göç | ölüm | aile içi şiddet | çalışmak | kaza |
yangın | hayal kırıklığı

Roman | 148 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2017 | 978-605-9405-38-6

Diğer kitapları
s. 62, 95, 105.

on8kitap.com

Bozuk bir meydan saati, geçmişten bugüne,
hayatın içinden geçen canlıların hikâyelerine
sızar. Şehrin sokaklarındaki tüm seslere kulak
veren, nabızdan nabıza atlayarak dolaşan
bu alışılmadık saat, değişik hikâyelere, iyinin
ve güzelin tarafında durarak sahip çıkar...

15+ yaş

Sevin Okyay

Güz 2022

Irmak Zileli

İrem Uşar

Derin gözlem gücünü
yansıttığı romanlarıyla sevilen
Neslihan Acu, sistemin hoyratça
kenara ittiği gençleri özenli
dokunuşlarla sarmalıyor.

Gazeteci, yazar Sibel Oral
bu ilk romanında, iki genç kızın
kendileri ve toplumla tanışma
süreçlerini lirik ve duygulu
bir anlatımla işliyor.

İncelikli, samimi üslubuyla
sevilen İrem Uşar, gençliğin
karmaşık duygularını, duygusal
gelgitlerini ve arayışlarını
maharetle aktarıyor.

Z YALNIZLIĞI

BENİ BEKLERKEN

BEN AYRIKOTU

Editör: Müren Beykan

Editör: Müren Beykan

Editör: Mehmet Erkurt

Özlem’in doğumu, annesinin yok oluşu,
Bayan X’in de var oluşu anlamına gelmektedir.
Duygu ise, kendisini anlamayan ailesinin
ilgisini çekmeye çalışan bir “kayıp kuşak”
hayranıdır. Birbirinden çok farklı iki genç
kızın birbirine dolanan hayalleri ya kördüğüm
olacak ya da umudu diriltecektir...

arkadaşlık | Z kuşağı | yalnızlık | gençlik |
yoksulluk | sosyal medya | aile içi şiddet |
sınıf farkı | psikoloji | alışveriş | burs

dostluk | iletişim | müzik | aile içi şiddet |
güven | mektup | kedi | ebeveyn kaybı |
anne | psikoloji

Roman | 260 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2016, 2. baskı: 2018
ISBN 978-605-9405-02-7

Diğer kitabı
s. 113.

Roman | 200 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2016 | ISBN 978-605-9952-88-0
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İnsanlardan kaçıp yalnız kalmayı seven,
konuşup yanlış anlaşılmaktansa, kapısını
kapatıp yazmayı seçen 19 yaşında bir
genç, yazdığı mektuplar sayesinde,
kimseye söyleyemediklerini anlatmaya
başlar. Mektupları, İstanbul’un farklı
mekânlarına ulaşacak, tanımadığı
yaşamlara dokunacaktır…
arkadaşlık | iletişim | İstanbul | yalnızlık |
yüzleşme | mektup | ölüm | postane |
gençlik | sosyal fobi | gözlem
Roman | 236 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2015 | ISBN 978-605-9952-56-9

Diğer kitapları
s. 16, 60.

on8kitap.com

Kolejde tam burslu okuyan Serap, yoksul
ailesiyle varlıklı sınıf arkadaşları arasında
kalmış mutsuz bir gençtir. Candan’la
tanıştıklarında ilk kez “gerçek arkadaş”
diyebileceği birine rastladığını düşünür.
Ancak, yurtdışından gelmiş olan Candan’la
iletişim kurmak da hiç kolay değildir...

15+ yaş

Sibel Oral

Güz 2022

Neslihan Acu

Sevgi Saygı

Ödüllü yazar Müge İplikçi,
romanında resmi tarihin
gölgelediği gerçeklerin
izini sürüyor, benzersiz bir
bellek koridoru açıyor.

Gençlik edebiyatımızın
sıradışı yazarı Mine
Soysal, birbirine zıt sosyal
çevrelerden iki gencin
öyküsünü anlatıyor.

Senaristlik birikimini ustalıkla edebiyata taşıyan
Sevgi Saygı, hayalle gerçek arasında gidip
gelen etkileyici romanlarıyla gizemli
dünyaların kapılarını aralıyor.

15+ yaş

Mine Soysal

Güz 2022

Müge İplikçi

PERİ EFSA
Editör: Müren Beykan
2. Dünya Savaşı yıllarında İstanbul’daki
bir köşkte iki bebek doğdu: Sevilen
çocuk Sermet, korkulan çocuk Peri Efsa.
Birbirinden çok farklı ikizler büyüdükçe,
aile sırları da ortalığa saçıldı. Peri Efsa’nın
gizemli yetenekleri aileyi sarsacaktı...

UZAKTA

Editör: Müren Beykan

Editör: Müren Beykan

Funda okul, aile ve kimlik kıskacından
bir çıkış yolu ararken, dedesinin
çocukluğunda yaşadığı trajediyi
öğrenir. Çok sarsılır ve geçmişin ayak
izlerini takip eder. Kendini, popüler bir
televizyon programının stüdyosunda
bulduğunda, belleğin zamansız ve
kuralsız oyunları da başlar…

İşçi Erdo, vahşi dev bir metropolde;
varlıklı Dünya ise daracık dünyasında
boğulurken, İstanbul inşaatlarla
yükseliyor. Yeni “yaşam” alanları,
insanları birbirinden uzağa savururken,
Erdo ve Dünya’nın hayallerine
kavuşması mümkün olabilir mi?..

aile tarihi | arkadaşlık | medya | dershane |
nesillerarası iletişim | kadın hakları | savaş |
yalan | yüzleşme | tarih

Roman | 200 sayfa | 120 x 180 mm
1 ve 2. baskılar: 2013 | ISBN 978-605-4603-64-0

Roman | 400 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2014 | ISBN 978-605-9952-06-4

GEZGİN
Editör: Müren Beykan
Neden yollarda olduğu meçhul, sert mizaçlı
bir kadın. Motosikletiyle yolları aşarken,
hep birilerinden, belki de kendi gerçekliğinden
kaçan adsız bir “gezgin”. Bir akşam
konaklayabileceği bir yer ararken,
yolu garip bir köye varır...

varoluş | eşitlik | farklılıklar | üniversite |
aile | gençlik | Malatya | işçilik |
sınıf farkı | kaza | yalnızlık | at binmek
Roman | 256 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2014, 4. baskı: 2022
ISBN 978-605-9952-07-1

yolculuk | iletişim | gizem | köy yaşamı |
yalnızlık | önyargılar | sevgisizlik | yüzleşme |
motosiklet | aidiyet | tüketim
Roman | 260 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2015 | ISBN 978-605-9952-27-9

Diğer kitapları
s. 14, 54, 99.

Diğer kitapları
s. 20, 66, 106, 107.
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Diğer kitapları
s. 18, 40, 41, 42.

on8kitap.com

SAKLAMBAÇ

aile | aşk | yalan | kardeşlik | sırlar | geçmiş |
yüzleşme | cinayet | köşk | siyaset | trajedi

Editör: Müren Beykan

Çok ödüllü yazar Ahmet Büke, gündelik
yaşamın içindeki ayrıntıların da bir öyküsü
olabileceğini hatırlatan özgün kalemiyle,
her yaştan okurla buluşuyor.

Ahmet Büke’nin, ON8 Blog’daki “Sosyal Ayrıntılar
Ansiklopedisi” adlı köşesinde bir yıl boyunca her hafta
yazdığı öyküleri, yenileriyle birleşerek 2 kitaba dönüştü.

GİZLİ SEVENLER
CEMİYETİ
Tuhaf kahramanın yine aynı mahallede
başından geçen komik, acıklı, acayip,
hatta gerçek ötesi olaylar. Bir gencin
kişisel tarihi kadar toplumsal tarihimize
de dokunan 24 öyküden bazıları:
Dana Bayramı, Sorularla İnsaniyet,
I. Vita Cumhuriyeti Nasıl Sonlandı?,
Memnu Hikâye...

hayal gücü | dostluk | hayvan sevgisi | dede |
dayanışma | deyişler | mahalle yaşamı | anılar |
Ege | babaanne | ebeveyn kaybı | esnaf

yoksulluk | gençlik | İzmir | aşk | ölüm | sözlük |
mahalle yaşamı | dede | babaanne | tutunmak

MEVZUMUZ DERİN
Editör: Müren Beykan
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Babasını küçükken kaybeden Bedo, üniversite
sınavlarına hazırlanmak için dershaneye giden
bir gençtir. Günün birinde cep telefonuna
gizemli SMS’ler gelmeye ve dershanenin çeşitli
noktalarına onun için kitaplar bırakılmaya başlar.
Bedo ve yakın arkadaşı “çingene” Barbo, bu
gizemi çözmeye çalışırlar…
Roman, Ahmet Büke’nin ON8 Blog’da
yayımlanan İzmirli Bedo’nun öykülerinden doğdu.
aile | sırlar | arkadaşlık | yalan | şiddet | spor |
ergenlik | iktidar | dershane | babasızlık | İzmir

Öyküler | 156 sayfa | 120 x 180 mm
1 ve 2. baskılar: 2016
ISBN 978-605-9952-81-1

Roman | 164 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2013, 3. baskı: 2017
ISBN 978-605-4603-59-6

Diğer kitapları
s. 13, 33, 95.

on8kitap.com

Ege’nin bir mahallesindeki insanların
trajikomik ve zaman zaman acayip
hikâyelerinin anlatıldığı 38 öyküden
bazıları: Zamanın Eli Değdi Bize, Hepimiz
İçin Bandini, Göbek Hayat Kurtarır, Kırk
Yetim Serçe Doğdu, Ankara Keçisini
Sevmeyin Lütfen, Mesut Kadınlar
Fotoğrafhanesi, Beşer Şaşar...

Öyküler | 200 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2015, 4. baskı: 2019
ISBN 978-605-9952-58-3

15+ yaş

2013 ÇOCUK VE
GENÇLİK YAYINLARI
DERNEĞİ (ÇGYD)
YILIN GENÇLİK
ROMANI ÖDÜLÜ

DÜNYA KITAP 2015
YILIN TELIF KITABI
ÖDÜLÜ

İNSAN KENDİNE
DE İYİ GELİR

Güz 2022

Ahmet Büke

SOSYAL AYRINTILAR ANSİKLOPEDİSİ dizisi

Türkçe yayın editörü: Müren Beykan
Türkçesi: Tülin Sadıkoğlu

Luigi Ballerini
İtalyan yazar Luigi Ballerini, romanlarında teknoloji ve özgürlük
kavramlarını ustalıkla işliyor; her yaştan okuru, güncel tartışmalara
olanak veren, gerilim dolu bilimkurgulara davet ediyor.

Güz 2022

MİRA HER ŞEYİ BİLİR

15+ yaş

YENİ

Kapımızdaki distopya: Yapay zekâ!
Çağdaş İtalyan edebiyatının çok ödüllü yazarlarından Luigi
Ballerini, distopik romanında okuru, teknolojiyle biçimlenen
karanlık bir yolculuğa çıkarıyor. “Mükemmel” toplumda
yaşam; gözetleyen, izleyen, her sorunu çözen, her soruyu
cevaplayan bir yapay zekânın, Mira’nın kontrolündedir.
Ancak, dört gencin arkadaşlığı sorgulayışları, özgürlük
tutkuları, başkaldırının kıvılcımını yakmakta gecikmez.
Dayatılan “sanal” düzenle mücadele edenler gibi
onlar da, edebiyata, kitaplara tutunur.
Sosyal ağların gündelik hayatı ve mahremiyeti işgal ettiği
teknolojik bir dünyada yaşayan Vera ve Ale, mükemmel
Eşleşme’yle bir araya gelmiştir. İnsanların her an gözlendiği,
verilerinin sürekli kaydedildiği Rejim’in karanlık düzeninde
tüm kontrol Veri Merkezi Mira’dadır. İnsanların istemsizce
gönüllüsü olduğu bu “sanal” düzende, gizlice özgürlük
mücadelesi veren Cephe üyeleri, çoktan yasaklanmış kâğıt
ve kalemlerden, kitaplardan ve edebiyattan güç alır…

Roman | 244 sayfa | 130 x 195 mm | 1. baskı: 2022
ISBN 978-605-73947-3-6

Diğer kitapları
s. 84.

ADI SIFIR
Türkçesi: Tülin Sadıkoğlu
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Ekranlardan ve bilgisayarlardan oluşan
steril bir dünyada, tek bir canlıya
dokunmadan tek başına büyüyen bir gençti
Sıfır. Bu sanal hayattan gerçek dünyaya
adım attığı gün, bildikleri işine yaramaz
olur. Buz gibi gecede, onu kaldırımda
donmuş halde bulan tıp insanının
yaşamıysa bütünüyle değişmek üzeredir...
teknoloji | bilim | eğitim | bellek | gelecek |
iletişim | tıp | dron | bilimkurgu | distopya |
cesaret | yalnızlık | etik
Roman | 188 sayfa | 130 x 195 mm
1. baskı: 2021, 2. baskı: 2022
ISBN 978-605-80492-5-3

Etkinlik dosyası için gunisigiYOU.com
Luigi Ballerini, İtalya’nın Sarzana kentinde doğdu. Psikanalist olarak çalışan yazarın çocuk ve gençlik kitapları birçok saygın
ödüle değer görüldü. Türkçe’deki ilk kitabı Parlak Fikir Pastası ile 2014’te İtalyan Andersen Ödülü’nü kazanan yazar, çocuklara
ve gençlere seminerler veriyor. Çocuk romanı Doğaya Fısıldayan Çocuklar’ın (2020) ardından gençlik romanı Adı Sıfır (2021)
ON8’den yayımlandı. ON8’deki ikinci romanı Mira Her Şeyi Bilir (2022) her yaş için distopik bir bilimkurgu.

on8kitap.com

gelecek | teknoloji | bilim | iletişim | arkadaşlık |
aşk | farklılıklar | mücadele | cesaret | distopya |
yönetim | yazılı kültür | güven | yasaklar | seçimler |
özgürlük | ihanet | arşiv | bilimkurgu

2016
BANCARELL INO
ÖDÜLÜ EN İYİ
GENÇLİK KİTABI

Avrupa’nın en önemli yazarları arasında yer alan, İtalyan edebiyatının
Hans Christian Andersen Ödülü sahibi usta ismi Angela Nanetti,
gençliğin varoluş serüvenini, büyülü üslubuyla ve güçlü
bir dille öyküleştirdiği romanlarıyla seviliyor.

Çok ödüllü Fransız yazar Nathalie
Le Gendre, belleğinin sınırlarında
dolaşan bir genç kadının sarsıcı
yolculuğunu anlatıyor.

15+ yaş

Nathalie Le Gendre

Güz 2022

Angela Nanetti

KUYRUKLUYILDIZ EKEN ADAM
Türkçesi: Nilüfer Uğur Dalay
İtalya’nın bir köyünde, herkes yaklaşan kuyrukluyıldızı
bekliyordu. Arno’nun tek dileğiyse babasının eve dönmesiydi.
Kendisine ve minik kardeşine bakmak için yoksulluğa ve
toplumsal baskılara direnen genç annesine destek olmaya
çabalayan Arno, yaşamlarına sessizce giren bir yabancı
sayesinde değişmeye başlar...

KUTU

sevgi | iletişim | umut | annelik | dedikodu | yoksulluk | kış |
baba-oğul | hayaller | ahlak | köy yaşamı

Türkçesi: Azade Aslan

Roman | 152 sayfa | 120 x 180 mm | 1. baskı: 2015, 3. baskı: 2021
ISBN 978-605-804-92-84

MİSTRAL
Türkçesi: Nilüfer Uğur Dalay
Adını, Akdeniz’in soğuk bir rüzgârından alan Mistral,
küçük bir adada büyümüş yalnız bir gençtir. Günün birinde
koya demirleyen yatla gelen Cloe ile tanışır. Varlıklı, müzisyen
bir ailenin kızı olan Cloe ile beklenmedik yakınlaşmaları,
delikanlının dingin yaşamını altüst eder…

2009 ULUSLARARASI
KÜTÜPHANECILER
BIRLIĞI WHITE RAVEN
ÖDÜLÜ (ABD)
2010 PIPPI ÖDÜLÜ
(İTALYA)
2011 MONTREUIL GENÇLIK
MERKEZI PÉPITES D’OR
ÖDÜLÜ (FRANSA)
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Léna’nın belleği, katıldığı gizli bir deneyin
ardından günden güne zayıflar. Artık
her şeyi unutmaya başlamıştır. Onu her
pazar ziyarete gelen Étaine’i bile... Bir
gün Étaine ona, benzer deneyimi yaşamış
Shanel’in romanını bırakıp gider…
bellek | bilim | deney | farklılıklar | göçmenlik |
yaşlanma | sırlar | gençlik | psikoloji | klinik tedavi |
estetik | yazarlık | New York
Roman | 196 sayfa | 130 x 195 mm | 1. baskı: 2020
ISBN 978-605-80492-1-5

Roman | 244 sayfa | 120 x 180 mm | 1. baskı: 2019
ISBN 978-605-80492-0-8

Diğer kitapları
s. 83.

on8kitap.com

ada yaşamı | deniz feneri | cesaret | aile | farklılıklar | ilk aşk |
denizcilik | değişim | müzik | turizm | Akdeniz | hayaller

Çağdaş Alman edebiyatının güçlü yazarı Daniel Höra, sıradan gençlerin
yaşamlarını çokkatmanlı resmettiği, duygusal ritmi yüksek, etkileyici
gençlik romanlarıyla tanınıyor. Ödüllerle taçlanan kitaplarında
önyargılar ve toplumsal etiketler üzerine düşündürüyor.

Kitapları birçok dile çevrilen
Danimarkalı yazar Jane Teller’ın
dünyaca ünlü romanı, anlam
arayışındaki gençleri anlatıyor.

15+ yaş

Janne Teller

Güz 2022

Daniel Höra

VAHŞİ SÜRÜ
Türkçesi: Dilman Muradoğlu
Köydeki tekdüze yaşam, yakındaki büyük eve kalabalık bir aile
taşınınca değişmeye başlar. Köyün sosyal yaşamını canlandıran
yabancı aile, her fırsatta unutulmuş değerleri yeniden yaşatmayı
savunur. Tüm köyde sinsice yükselen ırkçı tehdidin tek bir sanatçı
dışında kimse farkına varmaz...

2011 MICHAEL L. PRINTZ
ONUR ÖDÜLÜ
2008 LIBBYLIT ÖDÜLÜ
2001 DANIMARKA KÜLTÜR
BAKANLIĞI GENÇLIK
KITABI ÖDÜLÜ

yolculuk | şiddet | köy yaşamı | sanat | eşitlik | demokrasi |
bağnazlık | propaganda | toplumsal bellek

Roman | 276 sayfa | 120 x 180 mm | 1. baskı: 2015, 3. baskı: 2022
ISBN 978-605-9952-25-5

128
AĞAÇTAKİ
Türkçesi: Abdulgani Çıtırıkkaya

Türkçesi: Dilman Muradoğlu
Eski Doğu Berlin’in terk edilmiş bir mahallesindeki köhne
apartmanlarda yaşayan yoksul gençler, “kankalıklarına”
tutunmaya çalışırlar. Alex de sadece günü yaşayan bu
“yarınsızlar” tayfasından biridir. Talihsiz genç, bir cinayet
soruşturmasında tüm kuşkular üzerinde toplanınca
suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışır...
sevgi | arkadaşlık | hoşgörü | iyi-kötü | farklılıklar | adalet |
suç-ceza | önyargılar | işsizlik | gerçek-yalan

Roman | 228 sayfa | 120 x 180 mm | 1. baskı: 2014 | ISBN 978-605-4603-74-9

7. sınıf öğrencisi Pierre Anthon, bir gün,
her şeyin anlamsız olduğunu söyleyerek
okulu terk eder. Bir erik ağacına tırmanır
ve herkese, yaptıklarının ne kadar anlamsız
olduğunu anlatmaya başlar. Arkadaşlarının
öne sürdüğü her türlü anlamı reddeder. Ona,
hayatta anlamlı şeyler olduğunu kanıtlamak
isteyen sınıf arkadaşları ise “anlam” denen
şeyi feda etmemeye kararlıdır!..
aile | arkadaşlık | suç-ceza | inançlar | medya |
değerler | müze | kararlılık | hiçlik | anlam | sanat eseri
Roman | 184 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2014, 2. baskı: 2021 | ISBN 978-605-80492-7-7

on8kitap.com

BURAYA KADARMIŞ

Alman edebiyatının özgün sesi, çok ödüllü yazar Zoran Drvenkar, örselenmiş
gençlerin sorunlarını ve toplumun gence bakışını konu ettiği romanlarıyla tüm
dünyada okunuyor. Klasikleşen çocuk kitapları da yazan usta yazar, gençlik
romanlarında da metropolün yuttuğu gençlerin içdünyasına ayna tutuyor.

Dünyaca ünlü Avustralyalı yazar
Karen Foxlee’nin duygusal ritmi
yüksek ödüllü romanı, nefes
kesici bir polisiye tadında.

15+ yaş

Karen Foxlee

Güz 2022

Zoran Drvenkar

ONLARDAN BİRİ
Türkçesi: Suzan Geridönmez
Berlin’in göçmen mahallelerinde yaşamak, gençler için
kolay değildir. Yabancı oldukları yeni bir ülkede var olmaya
çabalayan beş arkadaş, bir yandan sokaktaki şiddetin bir
yandan da ihanetin karanlığını yaşarlar. Dostluklarına
tutunan gençlerin arayışları umutla yoğrulur...

2004 HANS-IM-GLÜCK
ÖDÜLÜ
2003 HANSJÖRG- MARTIN
ÖDÜLÜ
2002 LUCHS
183 ÖDÜLÜ

2014 DAVITT
ÖDÜLLERI EN İYI
GENÇLIK ROMANI
ÖDÜLÜ

kent yaşamı | macera | dostluk | şiddet | göçmenlik |
ihanet | duygular | suç-ceza | çaresizlik | Almanya
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Roman | 364 sayfa | 120 x 180 mm | 1. baskı: 2012 | ISBN 978-605-4603-04-6

GECE MAVİSİ ELBİSE
Türkçesi: Mine Kazmaoğlu

Türkçesi: Murat Özbank
Lukas, küçüklüğünde evi terk eden babasıyla yıllar
sonra ilk kez buluşur. Annesinin zoruyla babasıyla bir
hafta geçirecektir. Berlin-Hamburg arasındaki tuhaf
yolculukları da, evlere şenlik babası ve onun acayip
ailesiyle yüzleşmesi de çok sürprizlidir...
aile | yolculuk | hastalık | şiddet | kardeşlik | akrabalık | sırlar |
hırsızlık | baba-oğul | hesaplaşma | terk etmek | müzik

Roman | 252 sayfa | 120 x 180 mm | 1. baskı: 2013 | ISBN 978-605-4603-63-3

Diğer kitapları
s. 24, 87.

Rose, resim yapan babasıyla birlikte
karavanda yaşamaktadır. Uğradıkları
son kasabadaki okulda Pearl ile arkadaş
olur. Annesiyle oturan Pearl de babasını
aramaktadır. Sıradışı terzinin yılsonu
töreni için Rose’a diktiği elbise
beklenmedik sonuçlar doğuracaktır…
arayış | arkadaşlık | aile | dedektif | mezuniyet |
terzi | aşk | mektup | sırlar | resim yapmak |
endemik bitkiler | baba-kız | karavan yaşamı

Roman | 312 sayfa | 120 x 180 mm | 1. baskı: 2017
ISBN 978-605-9405-25-6

on8kitap.com

ALEVE DOKUNMAK

15+ yaş

Philip Reeve

YÜRÜYEN KENTLER dizisi
Bilimkurgunun Carnegie Ödülü sahibi dâhi yazarı
Philip Reeve’den büyük yankılar uyandıran distopya
dörtlemesi sinemaya da uyarlandı.
1

2

3

Güz 2022

Tüm dünyada okunan bilimkurgu yazarı Philip
Reeve, olağandışı bir yaratıcılıkla kaleme
aldığı çok ödüllü dizisinde, yürüyen kentlerin
cirit attığı benzersiz bir evren kurguluyor.

Türkçesi: Müren Beykan, Fulya Yavuz, Ali Ünal

4

YÜRÜYEN KENTLER

İHANET ALTINI

CEHENNEM MAKİNELERİ

KARANLIK DÜZLÜK

Dünya, 60 Dakika Savaşları’yla
mahvolmuştur. Tekerlekler üstünde
“yürüyen” Londra kenti, küçük kentleri
kovalar. Çırak tarihçi Tom, baştarihçiyi
bir suikastçiden kurtarır. Ama kendini,
yüzündeki yara izinin intikamını almak
isteyen genç Hester ile birlikte,
acımasız bir dünyada bulur…

Beyaz kent Anchorage, Buz Diyarı
boyunca “yürüyordu”. Hasarlı
havagemisinin iki pilotu Tom ve
Hester için Ölü Kıta bir sığınak
olmalıydı. Ancak, sokaklarında
hayaletlerin ve deliliğin kol gezdiği
bu tuhaf kent, bir ateş fırtınasına
doğru sürüklenmekteydi...

Bir yanda Yürüyen Kentler, bir yanda
Mobillik Karşıtları! Tom ve Hester’ın
sıradışı maceraları çok eskide kalmıştır.
15 yaşındaki kızları Wren’se tersine,
heyecan arayışındadır. Yitik Oğlanlar,
ölümcül Teneke Kitap’ı çalmak üzere
kentte belirdiğinde, Wren macera
sırasının kendisine geldiğini düşünür…

Eşi Hester’ın ortadan kaybolması ve
yıllar önce hain bir kurşunun açtığı
yara yüreğini sızlatan Tom, kızı
Wren’le göklere döner. Eski yürüyen
kent Londra’nın yıkıntılarında kızı için
umut görünce oraya geri döner.
Ama son savaş için geçmişten bir
düşman çıkagelecektir...

teknoloji | distopya | intikam | aşk | kölelik |
özgürlük | dayanışma | mülkiyet | bilimkurgu |
yönetim | dostluk | bellek | gelecek

kölelik | dayanışma | tehlike | umut | yaşam |
distopya | cesaret | bilimkurgu | insan hakları |
gizem | mülkiyet | teknoloji | direnmek

kitap | macera | gizem | tehlike | uzlaşma |
evren | aşk | cesaret | çatışma | bellek |
bilimkurgu | distopya

bilimkurgu | gizem | aşk | bellek
tehlike | cesaret | distopya | aile
uzlaşma | savaş-barış | macera | evren

352 sayfa | 1. baskı: 2013, 5. baskı: 2020
ISBN 978-605-4603-33-6
2002 GOLD NESTLÉ
SMARTIES ÖDÜLÜ
2003 BLUE PETER
YILIN KITABI ÖDÜLÜ

368 sayfa | 1. baskı: 2013, 2. baskı: 2017
ISBN 978-605-4603-34-3
2005 AMERIKAN
KÜTÜPHANELER
BIRLIĞI (ALA) EN İYI
KITAP ÖDÜLÜ

400 sayfa | 1. baskı: 2013, 2. baskı: 2019
ISBN 978-605-4603-35-0

612 sayfa | 1. baskı: 2013
ISBN 978-605-4603-36-7

2007 LOS ANGELES
TIMES GENÇLIK
EDEBIYATI ÖDÜLÜ

Roman dizisi | 120 x 180 mm

on8kitap.com
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İngiliz yazar Patricia
Duncker, okurla yazar
arasındaki saklı tutkunun
izini sürdüğü çok ödüllü
romanıyla Türkçe’de.

Polisiye ve gerilim
kitaplarıyla ünlenen İngiliz
yazar Anne Cassidy,
tiyatroya uyarlanan
romanında gerçek bir
olaydan esinleniyor.

Anne-Laure
Bondoux
Fransız yazar Anne-Laure
Bondoux ödüllü romanında,
zor bir sevgiyi gerçeküstü
anlatımıyla aktarıyor.

Guido Sgardoli
Çağdaş İtalyan çocuk
ve gençlik edebiyatının
çok ödüllü yazarlarından
Guido Sgardoli, iki gencin
dostluğunu anlatıyor.

15+ yaş

Anne Cassidy

Güz 2022

Patricia Duncker
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FOUCAULT ’  YU SAYIKLAMAK

JJ KİM?

KATİLİN GÖZYAŞLARI

VAR MISIN? YOK MUSUN?

Türkçesi: Murat Özbank

Türkçesi: Nazlı Tancı

Türkçesi: Mehmet Erkurt

Türkçesi: Nilüfer Uğur Dalay

Cambridge Üniversitesi’ndeki doktora
öğrencisi, eserlerini çalıştığı yazar Paul
Michel’i bulmak için Fransa’ya gider.
Yıllardır akıl hastanesinde tutulan
yazarın, Michel Foucault’ya yazdığı
gönderilmemiş mektupları bulan
genç, onları okudukça onun neden
delirdiğini anlamaya başlar...

Alice, büyük bir sırla örselenmiş
yaşamında, bitmez bir vicdan
hesaplaşması içindedir. İhmal ve
yalnızlıkla kararan çocukluk anıları,
yeniden kurmaya çalıştığı yaşamını
gölgeler. JJ adıyla sil baştan başlamayı
ve üniversiteye gitmeyi hayal eder…

Aranan bir katil olan Angel, Şili’nin
güney ucunda küçük Paolo ile karşılaşır.
Yeni bir hayat kurmak isteyen adam,
sürüklendiği kovalamacaya çocuğu da
katar. Tuhaf ikili, masum bir sevginin
ve acıtıcı gerçeklerin içinde buluverir
kendilerini…

Yakın arkadaşlar Gabri ile Franco
ailelerinden gizli yaz tatili planlarlar.
Her konuda farklı olan ve böylelikle
birbirini “tamamlayan” ikilinin çıktığı
sürprizli yolculuk, sadece yolun
değil, arkadaşlıklarının da nereye
gideceğinin ipuçlarını verecektir…

umut | masumiyet | sırlar | anılar | adalet |
polisiye | trajedi | vicdan | gizlenmek |
sosyal destek | anne-çocuk

arkadaşlık | macera | şiddet | çocukluk |
hırsızlık | masumiyet | adalet | suç-ceza |
yolculuk | tehlike | vicdan

arkadaşlık | macera | yolculuk | okul yaşamı |
tatil | farklılıklar | fedakârlık | özgürlük |
gelecek | Jack Kerouac

Roman | 252 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2015 | ISBN 978-605-9952-35-4
1997 DILLONS
İLK ROMAN ÖDÜLÜ
1997 MCKITTERICK
ÖDÜLÜ

Roman | 296 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2012 | ISBN 978-605-4603-01-5

2004 CARNEGIE MEDAL
ÖDÜLÜ
2004 WHITBREAD BOOK
ÖDÜLÜ
2004 BOOKTRUST GENÇLIK
EDEBIYATI ÖDÜLÜ

Roman | 168 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2012 | ISBN 978-605-4603-05-3

2007 AMERIKAN
KÜTÜPHANELER BIRLIĞI
(ALA) EN İYI GENÇLIK
KITABI ÖDÜLÜ

Roman | 256 sayfa | 120 x 180 mm
1 ve 2. baskılar: 2011 | ISBN 978-9944-717-93-9

on8kitap.com

yazarlık | felsefe | mektup | edebiyat |
aşk | Fransa | okur-yazar ilişkisi |
akıl hastalığı | üniversite | doktora tezi

Walter Dean
Myers

Michael
Thomas Ford

Fransız gençlik edebiyatının
güçlü kalemi Jean-François
Chabas, sarsıcı romanıyla
şiddet sarmalının yıkılabilir
olduğunu duyumsatıyor.

Çok ödüllü Amerikalı
yazar Walter Dean Myers,
yakın geçmişte yaşanan
bir savaşa gençlerin
gözünden bakıyor.

Çok ödüllü Amerikalı yazar
Michael T. Ford’un romanı,
bir gencin psikiyatri
kliniğinde tuttuğu
günlüklerinden oluşuyor.

15+ yaş

Gazeteci, yazar Susan
Kreller, ödüllü romanında
farklı olmanın insan
yaşamında ne denli
etkili olduğunu anlatıyor.

Jean  -  François
Chabas

Güz 2022

Susan Kreller
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KARDA BİRDOKSAN

KIRIK KALPLER KAVANOZU

1. MANGA

İNTİHAR NOTLARIM

Türkçesi: Aylin Gergin

Türkçesi: Azade Aslan

Türkçesi: Ali Ünal

Türkçesi: Nazlı Tancı

Adrian daha 14 yaşındadır, ama
şimdiden boyu 1,94 metredir.
Hormon tedavisi görmek de
istemez. Yakın arkadaşı Stella ve
büyükannesiyle huzurlu ve mutludur.
Ancak yeni göçmen komşularının
oğlu Dato’yla Stella yakınlaşınca
Adrian’ın dünyası sarsılır…

Jewel, kardeşi Esther ile çok yakındır.
Saygın biri olarak tanınan babaları
aslında şiddet yanlısıdır; anneleri de
gördüğü şiddet nedeniyle sık sık akıl
hastanesindedir. Kendini sadece boks
yaparken iyi hisseden Jewel, annesi
gibi mağdur olmayacaktır...

Sivil İşler’deki genç askerler, kendilerine
tanımlanan “barışı kurma” sürecinde,
verilecek kayıpların da, tanık olacaklarının
da henüz bilincinde değildir. Kayıplar ve
korku dolu bekleyişler, zamanla mektuplar
ve güncelerde birikir. Hepsinin
kafası karışmıştır...

İntihara kalkışan 16 yaşındaki Jeff,
klinikteki terapi programı boyunca
günlük tutar. Önceleri, intihar ettiği
gerçeğini gözardı etse de, klinikteki
diğer hastalarla kurduğu arkadaşlıklar
sayesinde hem kendini keşfetmeye
hem de ifade edebilmeye başlar…

anne-kız | ırkçılık | psikoloji | kardeş sevgisi |
aile içi şiddet | kadercilik | bağımlılık | irade |
Nazi Almanyası | klinik tedavi | boks

askerlik | iletişim | şiddet | savaş  -  barış |
zor koşullar | adalet | ölüm | arkadaşlık |
özgürlük | medya | mektup

terapi | arkadaşlık | günlük tutmak |
klinik psikoloji | aile | umut | farkındalık |
kendini tanıma | aşk | iletişim

Roman | 228 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2017 | ISBN 978-605-9405-40-9

ALMAN GENÇLIK EDEBIYATI
2015 EN İYI GENÇLIK
ROMANI ÖDÜLÜ

Roman | 148 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2018 | ISBN 978-605-9405-51-5

Roman | 296 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2012 | ISBN 978-605-4603-20-6

2008 KIRKUS REVIEWS
EN İYI GENÇLIK KITABI ÖDÜLÜ
2008 PUBLISHER’S WEEKLY
EN İYI GENÇLIK KITABI ÖDÜLÜ

Roman | 256 sayfa | 120 x 180 mm
1 ve 2. baskılar: 2011 | ISBN 978-9944-717-87-8

on8kitap.com

dostluk | komşuluk | ilk aşk | resim yapmak |
hastalık | yoga | aile | özlem | Karlar Kraliçesi |
farklılık | göçmenlik | kış mevsimi

Alman yazar Beate
Teresa Hanika, çok ödüllü
romanında, evde yaşadığı
kâbustan kurtulmaya
çalışan genç kızı anlatıyor.

Manuela Salvi

Jordi Sierra i Fabra

Amerikalı yazar M. T.
Anderson çok ödüllü
distopyasında, uzak
gelecekte dev bir alışveriş
merkezine dönüşen
dünyayı betimliyor.

İtalyan yazar Manuela
Salvi, suç dünyasının
içine sıkışan iki gencin
masumiyetini ve aşkın
yaşanabilirliğini
sorguluyor.

İspanyol edebiyatının çok
ödüllü yazarı Jordi Sierra i
Fabra’nın başyapıtı kadına
yönelik şiddeti gençlerin
dilinden ve bakış
açısından aktarıyor.

15+ yaş

M. T. Anderson

Güz 2022

Beate Teresa
Hanika
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Türkçesi: Ayça Sabuncuoğlu
Anne babası da, ablası ve ağbisi de
Malvina’nın yaşadığı kâbusu görmezden
gelir. Genç kız, küçüklüğünden
beri büyükbabasının evinde maruz
kaldıklarını onlara anlatmaya çalışır,
ama onu kimse dinlemez. Malvina,
bu çaresizlikle yaşamayacaktır…
sırlar | arkadaşlık | iletişim | komşuluk |
ilk aşk | sevgi | mücadele | aile içi istismar |
çaresizlik | ebeveyn | aile büyükleri

Roman | 212 sayfa | 120 x 180 mm
1 ve 2. baskılar: 2011 | ISBN 978-9944-717-94-6
2010 HANS-IM-GLÜCK ÖDÜLÜ
2009 BAYERN EYALETI
SANAT ÖDÜLÜ

BAĞLANTI

AYIN İKİ YÜZÜ

OYSA AŞK

Türkçesi: Ali Ünal

Türkçesi: Nilüfer Uğur Dalay

Türkçesi: Pınar Savaş

Gökyüzünün yerini oksijen fabrikalarının
aldığı, bulutların bile ticari ürün olduğu
bir gelecekte, tüketiciler ancak alışveriş
yaparlarsa yaşayabilirler. Tüm kontrol
şirketlerin elindedir ve iletişim teknolojisi,
insan bedenini, ilişkileri, hayalleri ele
geçirmiştir…

Bianca ve Manuel, Ay’ın iki farklı
yüzünde yaşıyorlardı; biri aydınlıkta,
diğeri karanlıkta. Ailevi sorunlar,
hayallerle gerçeklerin savaşı, âşık
iki genci öngöremedikleri bir
cenderenin içine itmişti. Yalnızca
resim ve müzik tutkuları ortaktı…

tüketim kültürü | gelecek | distopya |
küresel ısınma | makineleşme | teknoloji |
bilimkurgu | özgürlük | fabrika | aşk | üretim

aşk | adalet | ekoloji | güzel sanatlar |
zehirli atık | suç-ceza | aile | yasalar |
İtalya | arkadaşlık | müzik | resim

Liseli Marga, sevgilisi Ramiro’nun
aşırı kıskançlığına anlam
veremiyordu. Ailesi de ilişkilerini
onayladığı için kendini iyice
kapana kısılmış hissetmeye başladı.
Ramiro’nun ona uluorta şiddet
uygulaması, bardağı taşıran son
damla oldu. Marga korkuyordu...

Roman | 288 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2011 | ISBN 978-9944-717-96-0

2003 BOSTON GLOBE-HORN
BOOK ÖDÜLÜ
2003 GOLDEN DUCK ÖDÜLLERI
HAL CLEMENT GENÇ KITAPLAR
ÖDÜLÜ

Roman | 312 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2015 | ISBN 978-605-9952-53-8

kadına yönelik şiddet | gençlik | psikoloji |
aşk | aile | kıskançlık | iletişim | duygular |
baskı görmek | sorgulama | maçoluk
Roman | 156 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2016 | ISBN 978-605-9405-06-5

on8kitap.com

KIRMIZI BAŞLIKLI
KIZ AĞLIYOR

Magali Wiéner

Luca Bloom

Tanınmış İrlandalı yazar
Mark O’Sullivan ödüllü
romanında, üç gencin
farklı sorunlardan çıkış
arayışlarını anlatıyor.

Çek yazar Iva
Procházková ödüllü
romanında, ergenliğin
duygusal “çıplaklığını”
incelikli bir dille, ustaca
bir kurguyla anlatıyor.

Fransız yazar Magali
Wiéner’ın sarsıcı
romanı, ikili ilişkilerde
kişisel sınırların nerede
başlayıp nerede
bittiğini sorguluyor.

Alman yazar Luca
Bloom, okuldaki
zorbalığın, şiddetin
büründüğü farklı kılıkları,
acıtıcı gerçekleri çarpıcı
bir dille canlandırıyor.

15+ yaş

Iva Procházková

Güz 2022

Mark O’Sullivan

134
BİR ADIM DAHA

ÇIPLAKLAR

SUÇLU

SINIF MEYDAN SAVAŞI

Türkçesi: Müren Beykan

Türkçesi: Ayça Sabuncuoğlu

Türkçesi: Mehmet Erkurt

Türkçesi: Dilman Muradoğlu

Yaşamları farklı nedenlerle karışmış
üç arkadaş çaresizlik içindedir.
Nance, gerçek ailesini merak ederken,
OD alkolik babasıyla baş etmeye
çalışır. Seanie ise ailesiyle yüzleşmek
zorundadır. Üçü de gelecekleri için
artık adım atmalıdır…

Berlinli 5 genç, Sylva, Filip, Niklas,
Evita ve Robin… Hepsi de 16-17
yaşlarında, insanın en “çıplak” hali
olan ergenliği yaşıyorlar. Hayatla
temasları çok daha doğrudan süren
gençler, kendilerini çaresiz, yalnız
ve korunaksız hissederler…

Rodrigues, âşık olduğu Aurélie, eve
birlikte dönme teklifini kabul edince çok
sevinir. Parkın ıssızlığında yürürlerken
ansızın doğan şiddet, her şeyi yok eder.
İki genci uzun bir dava süreci ve ağır
vicdani sorgulamalar bekler…

Okuldaki bir öğretmenle bir öğrenci
arasında tırmanan tekinsiz gerilim,
adeta düelloya dönüşmek üzeredir.
Her ikisi de altta kalmamaya kararlı
gibidir. Her hamlede işler daha da
karışır, şiddetin dozu artar. Bu
“savaşın” kazananı olabilir mi?..

arkadaşlık | yalan | okul yaşamı | ayrımcılık |
müzik | evlat edinme | önyargı | aile |
arayış | bağımlılık | aşk | kaygılar

sorumluluk | özgüven | ergenlik | tutkular |
doğa sevgisi | aşk | yalnızlık | yüzmek |
Berlin | gençlik

1998 ULUSLARARASI GENÇ
KÜTÜPHANECILER BIRLIĞI
WHITE RAVEN ÖDÜLÜ

Roman | 328 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2014 | ISBN 978-605-4603-81-7

2010 MAGNESIA
LITERA ÖDÜLÜ

Roman | 284 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2011 | ISBN 978-9944-717-95-3

arkadaşlık | cesaret | okul yaşamı | şiddet |
özgürlük | akran zorbalığı | tanık olmak |
öğretmen- öğrenci iletişimi | ebeveyn
Roman | 148 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2013 | ISBN 978-605-4603-38-1

on8kitap.com

Roman | 212 sayfa | 120 x 180 mm
1. baskı: 2013 | ISBN 978-605-4603-65-7

suç-ceza | yalan | şiddet | müzik | adalet |
aşk | özgürlük | mahkeme | zorbalık | saygı

Türkçesi: Azade Aslan

Ödüllü bilimkurgu üçlemesi, hem insan ve doğa
ilişkisi hem de bilgilenme ve haber alma hakkı
üzerine düşündürüyor.
1

Bilimkurgu edebiyatının tutkulu kalemi, Fransız yazar
Danielle Martinigol, ünlü “100Dünya” üçlemesiyle
okuru, uzak gelecekte galaksilerarası bir
yolculuğa davet ediyor.

2

15+ yaş

Güz 2022

Danielle Martinigol

100DÜNYA dizisi

3

2003 CHRONOS ÖDÜLÜ

100DÜNYA’NIN GİZLİ YÜZÜ

BAŞKADENİZ’E DÖNÜŞ

ABİSLER’İN ÇAĞRISI

Sandiane ve ünlü bir haberci olan babası
haber peşinde evreni karış karış dolaşırlar.
Bir uzaygemisi kazasının ardından, gizlerle
dolu okyanus-gezegen Başkadeniz’i ve
efsane uzaygemileri Abim’leri araştırmaya
karar verirler. Ancak Başkadenizliler’in,
özellikle de genç kaptan Mel’in ve amcası
Paul’ün direnişiyle karşılaşırlar…

Kızları Aëla’yla birlikte Başkadeniz’de
yaşayan Sandiane ve Mel, hırslı haberci
Naşit Norris’in yeni televizyon programıyla
altüst olurlar. Başkadenizliler’in gözden
uzak tutmaya çalıştığı efsane havagemileri
Abimler’in inci denilen pilotlarını seçme
dönemi yaklaşmıştır. Galaksinin en
tehlikeli gezegenlerinden birinde yaşayan
Corian’ın da en büyük hayali inci olmaktır...

Başkadeniz’e ilişkin gizemlerle çalkalanan
100Dünya Konfederasyonu’nda kuşku, yerini
paranoyaya bırakır. Konfederasyon, silahlı
güçlerini devreye sokarken medya haber
peşinde, kitlelerin algısını acımasızca yönetir.
Bu arada, galaksinin kaygıyla izlediği başına
buyruk Kara Abis, incisi Aëla ile birlikte
herkese ter döktürmektedir…

uzay | medya | haklar | gizem | biyoloji |
bilimkurgu | teknoloji | aşk | araştırmak |
yaşam biçimleri | gazetecilik
190 sayfa | 1. baskı: 2014
ISBN 978-605-4603-86-2

ekoloji | meslekler | uluslararası hukuk |
galaksiler | keşifler | medya | samanyolu |
yaşam biçimleri | bilimkurgu | reality show
192 sayfa | 1. baskı: 2014
ISBN 978-605-4603-93-0

teknoloji | okyanus | etik | ifade özgürlüğü |
aile | iletişim | bilimkurgu | aşk | takımyıldızlar |
nefret söylemi | sınıfsal farklılıklar
216 sayfa | 1. baskı: 2014
ISBN 978-605-4603-96-1

Roman dizisi | 120 x 180 mm

on8kitap.com
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2002 GRAND IMAGINAIRE
GENÇLIK ROMANI
ÖDÜLÜ

Türkçesi: Mehmet Erkurt

Fransız 4 yazar, yarattıkları 4 kitaplık dizide 4 farklı
karaktere can veriyor. Paris’te yaşayan “Mavi Kirazlar”
Violette, Zik, Satya ve Amos’un dostlukları geçmişte
saklı, karanlık bir sırra dayanıyor...

1

2

3

15+ yaş

Güz 2022

Cécile Roumiguière
Sigrid Baffert
Jean-Michel Payet
Maryvonne Rippert

MAVİ KİRAZLAR dizisi

4

DAMDAKİ MELEK

YOL FİLMİ

ACELE ETME

MAVİ AY

Dört genç , dört yakın arkadaş,
yıllarca saklanan ortak bir sır...
Onları birleştiren karanlığı, Paris’in
ışıkları aydınlatabilecek mi?..

Dört tekerden biri eksilirse
ne olur? Vedayı sorgulayan
Kirazlar, bir karanlığı
aydınlatmaya karar veriyor...

Yeni yılı kutlayan Paris, seslerle
ve renklerle titreşirken, uçurumun
kıyısındaki dört genç, geçmişin
hayaletleriyle yüzleşiyor...

Violette, Zik, Amos ve Satya...
Yıllar önce temelleri atılmış bir
dostluk, bugünü taşıyabilmenin
sınavını veriyor...

204 sayfa | ISBN 978-605-4603-06-0

204 sayfa | ISBN 978-605-4603-07-7

188 sayfa | ISBN 978-605-4603-08-4

264 sayfa | ISBN 978-605-4603-09-1

dostluk | tutku | anılar | sorumluluk | gizem | büyümek | aşk | sırlar | iletişim | film | müzik | Paris
Roman dizisi | 120 x 180 mm | 1. baskı: 2012

on8kitap.com

136

Öykü Dizisi 55 TL

@#$

Fiyat Listesi ve Sınıflar

Gülümseten Öyküler - GÜNEŞİ BİLE TAMİR EDEN ADAM Behiç Ak

Öykü Dizisi 55 TL

@#$

Gülümseten Öyküler - HAVVA İLE KAPLUMBAĞA Behiç Ak

Öykü Dizisi 55 TL

@#$

Gülümseten Öyküler - KEDİLERİN KAYBOLMA MEVSİMİ Behiç Ak

Öykü Dizisi 55 TL

@#$

Öykü Dizisi 55 TL

@#$

Gülümseten Öyküler - VAPURLARI SEVEN ÇOCUK Behiç Ak

Öykü Dizisi 55 TL

! 1. Sınıflar

@ 2. Sınıflar

# 3. Sınıflar

$ 4. Sınıflar

% 5. Sınıflar

^ 6. Sınıflar

& 7. Sınıflar

* 8. Sınıflar

L Lise Sınıfları

HAYAL KIZ Leyla Ruhan Okyay

Kitaplarımızı, tüm kitabevlerinden ve online satış sitelerinden edinebilirsiniz.
Bize ulaşmak ve siparişleriniz için: satis@gunisigikitapligi.com | (0212) 212 99 73

İLK KİTAPLAR | 3-8 yaş
5 ÇOCUK 5 İSTANBUL Betül Sayın

Resimli Öykü 70 TL

!@#

Öykü 60 TL

@#$
!@#

HAYIR ! BURASI ORMAN DEĞİL ! Susanna Isern, Rocio Bonilla

Resimli Öykü 60 TL

A!

HEPSİ BİR HİKÂYE Jeff Mack

Resimli Öykü 60 TL

A!

İlk Kitabını Kendin Boya - ALARA’NIN BİR GÜNÜ Müren Beykan

Okumalı Boyama 32 TL

A!

İlk Kitabını Kendin Boya - EVLER Müren Beykan

Okumalı Boyama 32 TL

A!

İlk Kitabını Kendin Boya - KÜÇÜK KARA KOYUN Elizabeth Shaw

Okumalı Boyama 32 TL

A!

İlk Kitabını Kendin Boya - MİNİK TOSBİ EVİNİ ARIYOR İ. Bertan

Okumalı Boyama 32 TL

A!

İlk Kitabını Kendin Boya - TÜRÜ TÜKENEN HAYVANLAR M. Beykan

Okumalı Boyama 32 TL

A!

Abur Cubur Peşinde - BALONLU SAKIZ AĞACI A. McCall Smith

Öykü Dizisi 35 TL

@#$

İlk Kitabını Kendin Boya - UÇAKLAR Müren Beykan

Okumalı Boyama 32 TL

A!

Abur Cubur Peşinde - ÇUBUK MAKARNA... A. McCall Smith

Öykü Dizisi 35 TL

@#$

İlk Kitabını Kendin Boya - ÜLKELER Mine Soysal

Okumalı Boyama 32 TL

A!

Abur Cubur Peşinde - HALKA ÇÖREK ZİNCİRİ A. McCall Smith

Öykü Dizisi 35 TL

@#$

İnanılmaz Hikâye 1 - SİHİRLİ YÜZÜK Bianca Pitzorno

Öykü Dizisi 48 TL

Abur Cubur Peşinde - PATLAMIŞ MISIR... A. McCall Smith

Öykü Dizisi 35 TL

@#$

İnanılmaz Hikâye 2 - OYUNCAĞIN SIRRI Bianca Pitzorno

Öykü Dizisi 48 TL

@#

Öykü 60 TL

@#$

Kanatlı Kediler Masalı 1 - DÖRT YAVRU Ursula K. Le Guin

Öykü Dizisi 35 TL

!@#

@#

Kanatlı Kediler Masalı 2 - YUVAYA DÖNÜŞ Ursula K. Le Guin

Öykü Dizisi 35 TL

!@#

Kanatlı Kediler Masalı 3 - YENİ ARKADAŞ Ursula K. Le Guin

Öykü Dizisi 35 TL

!@#

ACAYİP BİR DENİZ YOLCULUĞU Müge İplikçi
ALEV SAÇLI ÇOCUK Christine Nöstlinger
ASLI PAZARI BEKLİYOR Gülçin Alpöge
BEN VE SEN Giusi Quarenghi

Öykü 65 TL
Resimli Öykü 60 TL

A!

@#

Öykü 35 TL

@#$

Kanatlı Kediler Masalı 4 - KENTTE TEK BAŞINA Ursula K. Le Guin

Öykü Dizisi 35 TL

!@#

Berk - BERK MUCİT OLDU Kaan Elbingil

Öykü Dizisi 60 TL

@#$

Karaböcü 1 - KARABÖCÜ HOŞ GELDİ Niran Elçi

Öykü Dizisi 32 TL

!@#

Berk - BERK OPERACI OLDU Kaan Elbingil

Öykü Dizisi 60 TL

@#$

Karaböcü 2 - KARABÖCÜ PARTİNİN GÖZBEBEĞİ Niran Elçi

Öykü Dizisi 32 TL

!@#

Berk - BERK VE ÇIP ÇIP DEDEKTİF OLDU Kaan Elbingil

Öykü Dizisi 60 TL

@#$

Karaböcü 3 - KARABÖCÜ İLE TATİL MACERALARI Niran Elçi

Öykü Dizisi 32 TL

!@#

Karaböcü 4 - KARABÖCÜ KAYBOLDU Niran Elçi

Öykü Dizisi 32 TL

BİLYELER Behiç Ak
BİTLERİMİ GERİ VERİN  ! Pierre Elie Ferrier
BULUT KUŞ Bai Bing
BURASI BİZİM EVİMİZMİŞ ŞİMDİ! Dilek Emir

Resimli Öykü 70 TL

A!@

Öykü 42 TL
Resimli Öykü 65 TL
Öykü 60 TL

@#
A!@
!@#

DÜNYANIN EN YÜKSEK KİTAP DAĞI Rocio Bonilla

Resimli Öykü 65 TL

A!

EN SEVGİLİ SÜPER KAHRAMAN Rocio Bonilla

Resimli Öykü 65 TL

A!

FENERDEN TAŞINAN IŞIK İrem Uşar

!@#

KARANLIKTAN KORKAN MUM Selen Aydın

Resimli Öykü 65 TL

A!@

KARDEŞLER ! Rocio Bonilla

Resimli Öykü 65 TL

A!

KENDİNİ ASLAN SANAN ŞOLA Bernardo Atxaga

Öykü 35 TL

KİM BU GELEN  ? Gökçe İrten
KÖSTEBEK KUKİ Betül Sayın

!@#

Sessiz Kitap 70 TL

A!

Resimli Öykü 70 TL

A!

Öykü 60 TL

@#

Franz - FRANZ VE ARKADAŞLIK HİKÂYESİ Christine Nöstlinger

Öykü Dizisi 42 TL

!@#

KÜÇÜK KOŞUCULAR David Almond

Franz - FRANZ VE DEDEKTİFLİK HİKÂYESİ Christine Nöstlinger

Öykü Dizisi 42 TL

!@#

Mini 1 - MİNİ VE MIRNAV KEDİ Christine Nöstlinger

Öykü Dizisi 42 TL

!@

Franz - FRANZ VE FUTBOL HİKÂYESİ Christine Nöstlinger

Öykü Dizisi 42 TL

!@#

Mini 2 - MİNİ DENİZDE Christine Nöstlinger

Öykü Dizisi 42 TL

!@

Franz - FRANZ VE KÖPEK HİKÂYESİ Christine Nöstlinger

Öykü Dizisi 42 TL

!@#

Mini 3 - MİNİ VE DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ Christine Nöstlinger

Öykü Dizisi 42 TL

!@

Öykü 60 TL

@#

Mini 4 - MİNİ KÜÇÜK DEDEKTİF Christine Nöstlinger

Öykü Dizisi 42 TL

!@

Mini 5 - MİNİ VE YILBAŞI ARMAĞANLARI Christine Nöstlinger

Öykü Dizisi 42 TL

!@

@#

Mini 6 - MİNİ KAYAK TATİLİNDE Christine Nöstlinger

Öykü Dizisi 42 TL

!@

GECE GÜNEŞİ Karin Karakaşlı
GÖKDELENE GİREN BULUT Behiç Ak
GÜCÜNÜ YİTİREN KRAL Pakize Özcan

Resimli Öykü 70 TL
Öykü 60 TL

A!

KRALİÇE’NİN MACERALARI – Neşeli 3 Öykü Füsun Çetinel

YENİ

Öykü
Öykü 60 TL

137

!@#
@#$

Gülümseten Öyküler - AKVARYUMDAKİ TİYATRO Behiç Ak

Öykü Dizisi 55 TL

@#$

Minik İzciler - HAVUZ PARTİSİ Judy Delton

Öykü Dizisi 35 TL

@#

Gülümseten Öyküler - ALAADDİN’İN GEVEZE SU... Behiç Ak

Öykü Dizisi 55 TL

@#$

Minik İzciler - KİTAPKURDU KAFADARLAR Judy Delton

Öykü Dizisi 35 TL

@#

Gülümseten Öyküler - BUZDOLABINDAKİ KÖPEK Behiç Ak

Öykü Dizisi 55 TL

@#$

Minik İzciler - MİNİK İZCİ GEZEGENİ Judy Delton

Öykü Dizisi 35 TL

@#

Gülümseten Öyküler - GALATA’NIN TEMBEL MARTISI Behiç Ak

Öykü Dizisi 55 TL

@#$

Minik İzciler - SAHNE KORKUSU Judy Delton

Öykü Dizisi 35 TL

@#

gunisigikitapligi.com

A Anasınıfı

Gülümseten Öyküler - PAT KARİKATÜR OKULU Behiç Ak

Fiyat Listesi

Gülümseten Öyküler - GEÇMİŞE TIRMANAN MERDİVEN Behiç Ak

Güz 2022

Güz 2022

ALTI KIRK DÖRT DALGASI Behiç Ak

Roman

55 TL

Öykü Dizisi 48 TL

A!@

ANKARALI Zeynep Cemali

Roman

55 TL

Okuldaki Hayalci - ÖDEVİMİ YAPMADIM ÇÜNKÜ... Davide Cali

Öykü Dizisi 48 TL

A!@

ANNEME BİR EV ALACAĞIM Necati Güngör

Öyküler

42 TL

Roman

42 TL

Roman

55 TL

Roman

45 TL

#$%
#$%

ÖPÜCÜK NE RENKTİR  ? Rocio Bonilla

Resimli Öykü 60 TL

A!

ARDA’NIN DERDİ NE ? Necati Tosuner

PADİŞAHIN EBRUSU Aysel Gürmen

Resimli Öykü 70 TL

A!@

ASILI DAĞ’IN KÂHİNİ Vladimir Tumanov

PAT PAT PAPATYA Sedef Örsel

Resimli Öykü 60 TL

A!

AŞAĞİSTANBUL Melis Sena Yılmaz

RENGİNİ ARAYAN PUDRA Betül Sayın
SIĞINAK Sandra le Guen, Stéphane Nicolet

YENİ

$%^
%^&*
%^&*
$%^&
$%^&

Resimli Öykü 70 TL

A!

AY ’A TIRMANAN ÇOCUK David Almond

Roman

65 TL

YAKINDA

Resimli Öykü

A!@

AYASOFYA KONUŞTU Füsun Çetinel

Roman

45 TL

YENİ

Resimli Öykü

A!@

AYDEDE HER YERDE Hacer Kılcıoğlu

Öyküler

45 TL

#$%
#$%

YENİ

Resimli Öykü 70 TL

SIKINTIDAN PATLAYAN KASABA Selen Aydın
SOĞUKTAN KORKMAYAN TEK KUŞ Zoran Drvenkar
SÜPER GÜÇLER KİTABI Susanna Isern, Rocio Bonilla

Öykü 60 TL

Taşi - TAŞİ VE KRAL MEZARI Anna Fienberg

@#$
A!@

Öykü 25 TL

@#

BABAANNEM, KURBAĞALAR VE HAYAT Ahmet Büke

YENİ

Roman

45 TL

BABAANNEMİN İÇİNE UZAYLI KAÇTI  ! Sevgi Saygı

Roman

45 TL

BABAM ŞİMDİ ÇOK UZAKLARDA Necati Güngör

Öyküler

42 TL

$%^

$%^
%^&

Tombiş Kitaplar - BEN NE ZAMAN DOĞDUM  ? Behiç Ak

Öykü Dizisi 55 TL

A!@

BALIK Laura S. Matthews

Roman

45 TL

Tombiş Kitaplar - BENİM BİR KARIŞIM Behiç Ak

Öykü Dizisi 55 TL

A!@

BALLI ÇÖREK KAFETERYASI Zeynep Cemali

Roman

55 TL

Tombiş Kitaplar - BİZİM TOMBİŞ FİYONK MAKARNAYI... Behiç Ak

Öykü Dizisi 55 TL

A!@

BATAKLIĞIN KIYISINDAKİ EV Yeşim Saygın

Roman

42 TL

$%^

Tombiş Kitaplar - BİZİM TOMBİŞ TAŞTAN HİÇ... Behiç Ak

Öykü Dizisi 55 TL

A!@

BAYKUŞ YEMİNİ Yeşim Saygın

Roman

42 TL

$%^

Tombiş Kitaplar - TOMBİŞ MASKELİ BALOYA KATILMAK... Behiç Ak

Öykü Dizisi 55 TL

A!@

BEBEK ANNEM Behiç Ak

Roman

55 TL

$%^

A!

BELALI DÖRTLÜ’YE KARŞI Gülsevin Kıral

Roman

45 TL

@#$

BEN, ÇINAR AĞACI VE PUFBÖREĞİ Zeynep Cemali

Öyküler

48 TL

#$

@#

BENİM BABAM ÖMÜR ADAM Ömer Açık

TUHAF KUŞ Rocio Bonilla

Resimli Öykü 65 TL

UÇAN KIZ VOLANTE Karin Karakaşlı

Öykü 60 TL

UÇAN SALI Müge İplikçi

Öykü 60 TL

UÇUÇBÖCEĞİ BON BON Sedef Örsel

Resimli Öykü 60 TL

UYKUSUNU ARAYAN ÇOCUK İrem Uşar

Resimli Öykü 60 TL

$%^
%^&

$%^

Roman

38 TL

#$%

Öykü Şiirler

65 TL

#$%

Beter İkizler 1 - ACAYİP YARATIKLAR Charles Ogden

Roman Dizisi

45 TL

$%^

A!

BERBER PİRE TELLAL DEVE Gülsevin Kıral

A!

Yasemin ve Lavanta 1 - YASEMİN VE LAVANTA Sevgi Saygı

Öykü Dizisi 48 TL

!@#

Beter İkizler 2 - TURİST KAPANI Charles Ogden

Roman Dizisi

45 TL

$%^

Yasemin ve Lavanta 2 - ÇİZMELİ GICIR Sevgi Saygı

Öykü Dizisi 48 TL

!@#

Beter İkizler 3 - KASABANIN ALTINDA Charles Ogden

Roman Dizisi

45 TL

$%^

Yasemin ve Lavanta 3 - AMAZON KAPTAN Sevgi Saygı

Öykü Dizisi 48 TL

!@#

Beter İkizler 4 - İNTİKAM PLANI Charles Ogden

Roman Dizisi

45 TL

$%^

Yasemin ve Lavanta 4 - CANKURTARAN KİBELE Sevgi Saygı

Öykü Dizisi 48 TL

!@#

Beter İkizler 5 - SİRKİN CAMBAZI Charles Ogden

Roman Dizisi

45 TL

$%^

Öyküler

42 TL

$%^

Roman

45 TL

$%^&

YÜKSEK TANSİYONLU ÇINAR AĞACI Behiç Ak

Resimli Öykü 70 TL

A!@

BİR HİKÂYE YAZ İÇİNDE İNSAN OLSUN Necati Güngör

Zeyno Kitapları - ANNEMLE UZAYDA Ahmet Büke

Res. Öykü Dizisi 70 TL

!@#

BOZUK PUSULA İsmet Bertan

Zeyno Kitapları - EYVAH, BABAM ŞİİR YAZIYOR  ! Ahmet Büke

Res. Öykü Dizisi 70 TL

!@#

BUGÜN ADIM KAKTÜS BENİM Hacer Kılcıoğlu

Roman

45 TL

Zeyno Kitapları - NEŞELİ GÜNLER Ahmet Büke

Res. Öykü Dizisi 60 TL

!@#

BUGÜN ÇOK SIKILDIM BEN Gökçe Ateş Aytuğ

Roman

32 TL

#$%

Zeyno Kitapları - PASPAS TEPEMDE KAPİŞ... Ahmet Büke

Res. Öykü Dizisi 70 TL

BUGÜN HAYAL KURACAKTIM Gökçe Ateş Aytuğ

Roman

32 TL

#$%

BULUT DELİSİ Leyla Ruhan Okyay

Roman

52 TL

$%^

BULUTLARA ŞİİR YAZAN ÇOCUK Behiç Ak

Roman

55 TL

$%^

BUNUN ADI FİNDEL Andrew Clements

Roman

42 TL

ÇANTASIZLAR KAMPI Behçet Çelik

Roman

45 TL

A!@

ÇOCUK KİTAPLAR | 8 -12 yaş

YENİ

$%^

Roman

42 TL

100 ŞATOLU ÇOCUK Angela Nanetti

Roman

45 TL

#$%

ÇAT KAPI DAYIM Fadime Uslu

Roman

38 TL

$%^

ADA VE ADAM Sevim Ak

Roman

55 TL

#$%

ÇATIDAKİ GEZEGEN Behiç Ak

Roman

55 TL

$%^

AĞAÇTAKİ EV Bianca Pitzorno

Roman

45 TL

#$%

ÇEVRECİ OLMAK ZORUNDA MIYIM  ! Dyan Sheldon

Roman

45 TL

$%^

AİLEDE GREV VAR Chiara Lossani

Roman

55 TL

ÇILGIN BABAM Zeynep Cemali

Öyküler

48 TL

$%^&

AKASYALI MEYDANIN ÇOCUKLARI Hatice Demir

YENİ

Roman

AKLINDAN DÜŞÜNCELER GEÇEN ÇOCUK Christine Nöstlinger

Roman

38 TL

ALA ÇOCUK YOLLARDA Mine Soysal

Öyküler

85 TL

ALİ, CAVİD’E KARŞI İrem Uşar

Roman

60 TL

%^&*

#$%

#$%

Çıtır Çıtır Felsefe - ADALET VE HAKSIZLIK Brigitte Labbé

Dizi

38 TL

$%^

#$

Çıtır Çıtır Felsefe - AHLAKİ OLAN VE OLMAYAN Brigitte Labbé

Dizi

38 TL

$%^

Çıtır Çıtır Felsefe - ANLAŞMAK VE ANLAŞAMAMAK Brigitte Labbé

Dizi

38 TL

$%^

Çıtır Çıtır Felsefe - AŞK VE DOSTLUK Brigitte Labbé

Dizi

38 TL

$%^

$%^
#$%

138

$%^

35 KİLO TEMBEL TENEKE Anna Gavalda

$%^

Güz 2022

Resimli Öykü 60 TL

Fiyat Listesi

A!@

Okuldaki Hayalci - OKULA GELİRKEN ÇOK KOMİK... Davide Cali

gunisigikitapligi.com

MÜZE Susan Verde

38 TL

$%^

EKSİK DÜNYA BALTI İrem Uşar

Roman

45 TL

Dizi

38 TL

$%^

ENDER KUŞ Shelley Pearsall

Roman

65 TL

Çıtır Çıtır Felsefe - BEN VE BAŞKALARI Brigitte Labbé

Dizi

38 TL

$%^

Esrarengiz Komşu - ESRARENGİZ KOMŞU Silke Lambeck

Roman Dizisi

48 TL

#$%

Çıtır Çıtır Felsefe - BİLDİKLERİMİZ VE BİLMEDİKLER... Brigitte Labbé

Dizi

38 TL

$%^

Esrarengiz Komşu - ESRARENGİZ KOMŞU GERİ... Silke Lambeck

Roman Dizisi

48 TL

#$%

Çıtır Çıtır Felsefe - CESARET VE KORKU Brigitte Labbé

Dizi

38 TL

$%^

EV DEĞİL ÇARŞAMBA PAZARI Leyla Ruhan Okyay

Roman

45 TL

$%^

Çıtır Çıtır Felsefe - DİKTATÖRLÜK VE DEMOKRASİ Brigitte Labbé

Dizi

38 TL

$%^

EVE GİDEN KÜÇÜK TREN Behiç Ak

Roman

52 TL

$%^

Çıtır Çıtır Felsefe - DOĞA VE KİRLİLİK Brigitte Labbé

Dizi

38 TL

$%^

GARAJDAKİ GİZ David Almond

Roman

52 TL

$%^

Çıtır Çıtır Felsefe - GERÇEKTEN VE YALANCIKTAN Brigitte Labbé

Dizi

38 TL

$%^

GELECEĞİ GÖRME ORTAKLIĞI Tolga Gümüşay

Öyküler

42 TL

$%^

Çıtır Çıtır Felsefe - GÜZELLİK VE ÇİRKİNLİK Brigitte Labbé

Dizi

38 TL

$%^

GEVREKÇİİİ Hacer Kılcıoğlu

Roman

45 TL

$%^

Çıtır Çıtır Felsefe - HAKLAR VE ÖDEVLER Brigitte Labbé

Dizi

38 TL

$%^

GİZEMLİ ANAHTAR Andrew Clements

Roman

45 TL

$%^

Çıtır Çıtır Felsefe - HATIRLAMAK VE UNUTMAK Brigitte Labbé

Dizi

38 TL

$%^

Gizemli Haritalar 1 - HARİTADA... Vladimir Tumanov

Roman Dizisi

55 TL

$%^&

Çıtır Çıtır Felsefe - İNANMAK VE BİLMEK Brigitte Labbé

Dizi

38 TL

$%^

Gizemli Haritalar 2 - SUDA KAYBOLMAK Vladimir Tumanov

Roman Dizisi

55 TL

$%^&

Çıtır Çıtır Felsefe - İŞ VE PARA Brigitte Labbé

Dizi

38 TL

$%^

Gizemli Haritalar 3 - ATEŞTEN KAÇMAK Vladimir Tumanov

Çıtır Çıtır Felsefe - İYİ VE KÖTÜ Brigitte Labbé

Dizi

38 TL

$%^

GİZLİ FORMÜL HANGİ ZARFTA  ! Gülsevin Kıral

Roman

45 TL

Çıtır Çıtır Felsefe - KAHKAHA VE GÖZYAŞLARI Brigitte Labbé

Dizi

38 TL

$%^

GÖKKUŞAĞI YAZI Sevim Ak

Roman

58 TL

Çıtır Çıtır Felsefe - KÜÇÜKLER VE BÜYÜKLER Brigitte Labbé

Dizi

38 TL

$%^

GÜL SOKAĞI’NIN DİKENLERİ Zeynep Cemali

Öyküler

48 TL

Çıtır Çıtır Felsefe - LİDERLER VE DİĞERLERİ Brigitte Labbé

Dizi

38 TL

$%^

GÜMÜŞSU ZAMANI Saliha Nilüfer

Roman

65 TL

$%^

Çıtır Çıtır Felsefe - MAKİNELER VE İNSANLAR Brigitte Labbé

Dizi

38 TL

$%^

GÜNAYDIN BENDİ Müge İplikçi

Roman

58 TL

$%^

Çıtır Çıtır Felsefe - MUTLULUK VE MUTSUZLUK Brigitte Labbé

Dizi

38 TL

$%^

GÜNLÜKTE SAKLI SIRLAR Yeşim Saygın

Roman

45 TL

$%^

Çıtır Çıtır Felsefe - OĞLANLAR VE KIZLAR Brigitte Labbé

Dizi

38 TL

$%^

GÜZELCE’DE BİR KAÇAK, MEMO Zeynep Cemali

Roman

55 TL

Çıtır Çıtır Felsefe - OLMAK VE SAHİP OLMAK Brigitte Labbé

Dizi

38 TL

$%^

HARİKA TARİF Anna Lavatelli

Roman

55 TL

Çıtır Çıtır Felsefe - ÖZGÜR OLAN VE OLMAYAN Brigitte Labbé

Dizi

38 TL

$%^

HAVADA ASILI KALAN TOP Behiç Ak

Roman

55 TL

Çıtır Çıtır Felsefe - SAVAŞ VE BARIŞ Brigitte Labbé

Dizi

38 TL

$%^

HAVAYA BAK Hacer Kılcıoğlu

Öyküler

42 TL

Çıtır Çıtır Felsefe - SÖZ VE SESSİZLİK Brigitte Labbé

Dizi

38 TL

$%^

HAYALETLİ GÖLÜN ÇOCUKLARI Yeşim Saygın

Roman

42 TL

$%^

Çıtır Çıtır Felsefe - ŞANS VE ŞANSSIZLIK Brigitte Labbé

Dizi

38 TL

$%^

HAYLAZLARIN KRALI Andrew Clements

Roman

45 TL

$%^

Çıtır Çıtır Felsefe - ŞİDDET VE ŞİDDETSİZLİK Brigitte Labbé

Dizi

38 TL

$%^

HER ŞEYİ YANLIŞ ANLAYAN KEDİ Behiç Ak

Roman

55 TL

$%^

Çıtır Çıtır Felsefe - YAŞAM VE ÖLÜM Brigitte Labbé

Dizi

38 TL

$%^

HIZLI TOSBİ İsmet Bertan

Roman

45 TL

#$%^

$%^

HÖDÜK, GÜDÜK, BİR DE BIDIK, RAP RAP RAP  ! İsmet Bertan

#$%

Roman Dizisi

%^&*

$%^&
$%^
$%^
#$

%^&
$%^
$%^
#$%

Dizi

38 TL

Roman

38 TL

ÇİKO'NUN SEÇİMİ Füsun Çetinel

Roman

38 TL

#$%

İKİ GÖZÜM ÜZÜMÜM Necdet Neydim

Şiirler

58 TL

$%^

ÇOK UZAK BİR DENİZ Şener Şükrü Yiğitler

Roman

38 TL

#$%

İYİ GÜNLER ECZANESİ Hacer Kılcıoğlu

Roman

45 TL

$%^

DAYIM BALON OLMUŞ... Necati Tosuner

Öyküler

42 TL

İYİ UYKULAR DEDEKTİF Silvia Roncaglia

Roman

52 TL

$%^

DEDEM BİR KİRAZ AĞACI Angela Nanetti

Roman

55 TL

$%^

KAÇAK KAHRAMANLAR Fadime Uslu

Roman

45 TL

$%^&

KAHKAHA KEKİ Çiğdem Sezer

Şiirler

58 TL

%^&

KAMYON KAFE Çiğdem Sezer

Roman

42 TL

DELİ NEHİR Rodman Philbrick

YAKINDA

Roman

%^&

$%^
@#$

DELİDOLU ARKADAŞIM Daniel Pennac

Öyküler

55 TL

DENEK E.E.E. Aslı Der

Roman

52 TL

$%^

KARACA OLMAK İSTEYEN TİLKİ Kirsten Boie

Roman

75 TL

DENİZ OLSUN ADI Adil İzci

Şiirler

55 TL

#$%^

KARDEŞ MARDEŞ DEME BANA! Kaan Elbingil

Roman

42 TL

DEVİN ŞARKISI Raife Polat

Roman

58 TL

#$%

KARDEŞİMM BENİM Cynthia Lord

Roman

48 TL

%^&

DOĞAYA FISILDAYAN ÇOCUKLAR Luigi Ballerini

Roman

38 TL

Karikatür Kitabı 1 - KARİKATÜR KİTABI Behiç Ak

Karikatür

85 TL

$%^&...

DONDURMAM TILSIM Müge İplikçi

Roman

45 TL

%^&

Karikatür Kitabı 2 - YAŞASIN ÇOCUKLAR! Behiç Ak

Karikatür

85 TL

$%^&...

DUR BAKALIM PETEK Necati Tosuner

Roman

42 TL

%^&

KARNE OYUNU Andrew Clements

Roman

45 TL

$%^

DÜŞLER SİRKİ Angela Nanetti

Roman

45 TL

KAYBEDENLER KULÜBÜ Andrew Clements

Roman

55 TL

$%^

DÜZ ÇİZGİ TEPETAKLAK İrem Uşar

Roman

38 TL

KAYIP DEFTER Gülsevin Kıral

Roman

45 TL

$%^

EGE KIYILARINDAN ESKİ ZAMAN... Ahmet Ünver

Öyküler

38 TL

KAYIP RÜYACI Aslı Der

Roman

45 TL

$%^

$%^

$%^
#$%
$%^
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$%^
#$%
$%^
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Çıtır Çıtır Felsefe - ZAMAN ÇOK VE ZAMAN YOK Brigitte Labbé

YENİ

%^&*

Fiyat Listesi

Dizi

Çıtır Çıtır Felsefe - BEDEN VE AKIL Brigitte Labbé

Güz 2022

Çıtır Çıtır Felsefe - BAŞARI VE BAŞARISIZLIK Brigitte Labbé

38 TL

Roman

55 TL

$%^

SEN ISLIK ÇALMAYI BİLİR MİSİN ? Necdet Neydim

SEKE SEKE UÇTU ÖYKÜLER Gürsen Özen

KİM TAKAR SALATALIK KRAL’I Christine Nöstlinger

Roman

52 TL

$%^

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM Necati Güngör

KİTABIN ADI Necati Tosuner

Roman

42 TL

KOCAMAN KALPLİ Jo Hoestlandt

Roman

38 TL

KONAKTAKİLER Karin Karakaşlı

Roman

38 TL

KONRAD YA DA KONSERVE KUTUSUNDAN... Christine Nöstlinger

Roman

52 TL

KONUK DEĞİL BAŞ BELASI Christine Nöstlinger

Roman

52 TL

KONUŞMAK YOK  ! Andrew Clements

Roman

45 TL

$%^

KÖMÜR KARASI ÇOCUK Müge İplikçi

Roman

52 TL

KRALİÇEYİ KURTARMAK Vladimir Tumanov

Roman

52 TL

KUUZU VE LUNAPARK AİLESİ İrem Uşar

Öyküler

35 TL

Roman

65 TL

Şiirler

32 TL

Küçük Cadı Şeroks 1 - KÜÇÜK CADI ŞEROKS Aslı Der

Roman Dizisi

Küçük Cadı Şeroks 2 - BÜYÜK TUZAK Aslı Der

Roman Dizisi

Küçük Cadı Şeroks 3 - BARIŞ ODALARI Aslı Der

Öyküler

38 TL

Şiirler

58 TL

Öyküler

42 TL

$%^

Roman

48 TL

$%^

SIRADAN BİR ÇOCUK Andrew Clements

Roman

45 TL

$%^

$%^&

SIRLAR YOLU Füsun Çetinel

Roman

45 TL

$%^

SUSİ’NİN VE PAUL’ÜN GİZLİ GÜNLÜKLERİ Christine Nöstlinger

Roman

42 TL

#$

ŞANSLI AİLE Kirsten Boie

Roman

58 TL

#$%

ŞAŞKIN CENGÂVER İsmet Bertan

Roman

38 TL

#$%^

$%^

ŞİMUGULA Sevgi Saygı

Roman

52 TL

$%^

$%^&

TAŞKAFA Ömer Açık

Roman

45 TL

TAVAN ARASINA YOLCULUK Dan ve Zaki Gordon

Roman

45 TL

TAVŞAN DİŞLİ BİR GÖZLEMCİNİN NOTLARI Behiç Ak

Roman

55 TL

$%^

TEHLİKEYE 3 YOLCULUK Aslı Der

Roman

45 TL

52 TL

$%^

TEK Mİ ? ÇİFT Mİ ? Andrew Clements

Roman

45 TL

$%^

52 TL

$%^

TURNE DEDEKTİFLERİ Sevgi Saygı

Roman

52 TL

$%^

Roman Dizisi

52 TL

$%^

TÜYLÜ BİR UZAYLI MACERASI Sabri Safiye

Roman

52 TL

$%^

KÜÇÜK PİS YEŞİL BÖCEK Füsun Çetinel

Roman

32 TL

$%^

UMUT SOKAĞI ÇOCUKLARI Gülsevin Kıral

Roman

45 TL

$%^

LATAŞİBA İrem Uşar

Roman

48 TL

#$%^

UZAYDA BİR YATILI OKUL Suzan Geridönmez

Roman

38 TL

LOKUMLU MASA Gürsen Özen

Öyküler

38 TL

$%^

YAŞASIN Ç HARFİ KARDEŞLİĞİ  ! Behiç Ak

Roman

52 TL

Roman

38 TL

YAZ GEZGİNİ İLE HAPŞU TEYZE Ömer Açık

Roman

38 TL

$%^

Roman

65 TL

$%^&

YAZ SEVENLER KIŞ SEVENLER Necati Tosuner

Öyküler

42 TL

$%^

Roman

45 TL

$%^

ZAMAN HIRSIZI Clive Barker

Roman

48 TL

$%^

Memo’nun Macerası 1 - BABAM NEREYE GİTTİ ? Sevgi Saygı

Roman Dizisi

52 TL

$%^

Zamanda Gezinen Üç Kafadar - ANNEN MAĞARA... J. Scieszka

Öykü Dizisi

35 TL

$%^

Memo’nun Macerası 2 - AMCAMA NELER... Sevgi Saygı

Roman Dizisi

52 TL

$%^

Zamanda Gezinen Üç Kafadar - DA VİNCİ BİZE DÂH� DEDİ J. Scieszka

Öykü Dizisi

35 TL

$%^

Memo’nun Macerası 3 - GİZEMLİ GÜNLER Sevgi Saygı

Roman Dizisi

52 TL

$%^

Zamanda Gezinen Üç Kafadar - MUMYA OLMAK... J. Scieszka

Öykü Dizisi

35 TL

$%^

MENEKŞE İSTASYONU Ömer Açık

Roman

38 TL

$%^

Zamanda Gezinen Üç Kafadar - NE HALİN VARSA GÖR... J. Scieszka

Öykü Dizisi

35 TL

$%^

MIZIKACI Yeşim Saygın

Roman

42 TL

$%^

Zamanda Gezinen Üç Kafadar - VAY VAY SAMURAY  ! J. Scieszka

Öykü Dizisi

35 TL

$%^

MONTSUZLAR Ömer Açık

Roman

42 TL

Zamanda Gezinen Üç Kafadar - YIL 2095 J. Scieszka

Öykü Dizisi

35 TL

$%^

MUHTEŞEM İKİLİ İsmet Bertan

Öyküler

38 TL

YENİ

KÜÇÜCEK Müslim Çelik

LOLLİPOP Christine Nöstlinger
MAVİ 55 Lynne Kelly
MAYA’NIN AĞACI Gökçe Ateş Aytuğ

ON NUMARA ÇOCUKLAR Hacer Kılcıoğlu

YENİ

%^&
#$%

%^&

#$%
%^&*

#$

%^&*

SEVGİLİ UCUBE Sevgi Saygı

Roman

45 TL

$%^

Roman Dizisi

45 TL

$%^

KÖPRÜ KİTAPLAR | 10+ yaş

Ömer Hepçözer Dedektiflik... 2 - ÇALINAN KENT G. Kıral

Roman Dizisi

45 TL

$%^

AĞAÇLI GÜL VE HAYAL Berna Durmaz

ÖYKÜ ÖYKÜ GEZEN KEDİ Zeynep Cemali

Öyküler

52 TL

%^&

ARKADAŞIM İÇİN Irmak Zileli

PARLAK FİKİR PASTASI Luigi Ballerini

Roman

45 TL

%^&

PATENLİ KIZ Zeynep Cemali

Roman

55 TL

PERŞEMBELERİ ÇOK SEVERİM Hacer Kılcıoğlu

Roman

45 TL

PİRANALARLA YÜZEN ÇOCUK David Almond

Roman

55 TL

$%^

Şiirler

58 TL

POSTAYLA GELEN DENİZ KABUĞU Behiç Ak

Roman

55 TL

RADYO PENCERE Hacer Kılcıoğlu

Roman

45 TL

SAKLI MİRAS Christine Nöstlinger

Roman

52 TL

Öykü Şiirler

65 TL

SARIMSAKLANIR MI KEDİ  ? Gülsevin Kıral

YENİ

#$%

$%^

%^&
$%^
$%^
#$%

$%^
#$%
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#$%

Ömer Hepçözer Dedektiflik... 1 - İSTANBUL’U... G. Kıral

PORTAKAL YILDIZI Cahit Ökmen

YENİ

$%^

Roman

65 TL

Roman

65 TL

&*L

ATTIM KAPAĞI YURTDIŞINA Nihat Ziyalan

Roman

60 TL

&*L

BANA SESİNİ BIRAK Neslihan Önderoğlu

Roman

60 TL

^&*L

DÖRT KOZALAK Karin Karakaşlı

Roman

60 TL

^&*L

ELDE VAR HİKÂYE Tarık Dursun K.

Öyküler

60 TL

#$%^

GÖKÇE'NİN YOLU Ahmet Büke

Roman

55 TL

#$%

HAYAT PASTANESİ Çiğdem Sezer

Roman

55 TL

İÇİMDEKİ SES Gaye Boralıoğlu

Roman

75 TL

KARGA FERAMUZ’UN AŞKI Nazlı Eray

Roman

75 TL

KATUNA’DA DOKUZ AY Osman Şahin

Roman

60 TL

$%^
#$%

%^&
$%^
#$%

YENİ

^&*

^&*L
%^&*
^&*L
^&*L
%^&*
^&*L

gunisigikitapligi.com

KUZEYDE BİR YAZ Kirsten Boie

%^&

Fiyat Listesi

Öyküler

KISA PANTOLONLULAR ÇETESİ Zoran Drvenkar

Güz 2022

KISA PANTOLONLU SEVDA Nihat Ziyalan

75 TL

#$%

^&*

Gençlere Çağdaş Türk... 1 - DİKKAT ! KIRILACAK... Der.: Semih Gümüş

Öyküler 75 TL

^&*L

Gençlere Çağdaş Türk... 2 - AY’I BOYAMAK Der.: Semih Gümüş

Öyküler 75 TL

^&*L

Şiirler 75 TL

^&*L

HADİ AMA BABA  ! Christine Nöstlinger

Roman 60 TL

^&*L

HAREMAĞASININ SIRRI José Luis Velasco

Roman 42 TL

^&*L

HAYATIMIN ROLÜ Maite Carranza

Roman 65 TL

^&*

^&*L

HAZIRLIKSIZ Tolga Gümüşay

Roman 52 TL

^&*

HİÇ ADİL DEĞİL  ! Suzan Geridönmez

Roman 42 TL

^&*

&*L

Roman

65 TL

^&*

Roman

60 TL

$%^&

ORALI OLMAMAK Murat Yalçın

Roman

55 TL

^&*

SAKLIKÖY’ÜN KUŞÇUSU Kadri Öztopçu

Roman

60 TL

^&*L

SESSİZ YÜREK Necati Güngör

Öyküler

55 TL

SINIFIN YENİSİ Behçet Çelik

Roman

55 TL

SİVRİSİNEK Ömer Seyfettin

Öyküler

55 TL

SOKAKTA TEK BAŞINA Ayhan Bozfırat

Roman

60 TL

TROYA MASALI Azra Erhat

Anlatı

%^&*

$%^&*
^&*L

Anlatı

55 TL

YALANCI ŞAHİT Müge İplikçi

Roman

55 TL

YANDIM ALİ Fakir Baykurt

Roman

55 TL

YEŞİL TATİL Turgay Fişekçi

Roman

55 TL

YOLUN BAŞINDAK�LER Cemil Kavukçu

Roman

55 TL

Roman 52 TL

ALEVLER ARASINDA David Almond

Roman 60 TL

Anadolu’da Bir Zamanlar - ALTIN KÖLE İ. Bertan

Roman Dizisi 65 TL

Gençlere Çağdaş Edebiyatımızdan Şiirler  - GECE UÇUŞLARI Der.: İ. Reyna

İSTANBUL MASALI Mine Soysal

&*L

Anlatı 120 TL %^&*L

İŞTE ŞİMDİ HAPI YUTTUM  ! Christine Nöstlinger

Roman 55 TL

^&*L

İZMİR’DE ÜÇ ÇOCUKTUK Hacer Kılcıoğlu

Öyküler 75 TL

^&*L

$%^

KÂĞIT UÇAKLA GİZLİ GİZLİ MACERA Christine Nöstlinger

Roman 65 TL

^&*L

#$%

KARANLIĞA YAKALANMAK Vassiliki Nevrokopli

Roman 65 TL

^&*L

KESKİN NANELİ ÖYKÜLER Tolga Gümüşay

Öyküler 42 TL

KOLAYSA AĞLAMA Suzan Geridönmez

Roman 42 TL

^&*

MUTSUZ PALYAÇOLAR ÖRGÜTÜ Neslihan Önderoğlu

Öyküler 42 TL

^&*L

NEYDİK N’OLDUK AİLESİ Neslihan Acu

Roman 60 TL

^&*L

^&*L

ODADA YALNIZ Mine Soysal

Öyküler 42 TL

&*L

^&*L

OLMAYAN ŞEYLER Füsun Çetinel

Öyküler 42 TL

&*L

^&*L

ÖTESİ YOK Suzan Geridönmez

Öyküler 42 TL

&*L

Roman 65 TL

^&*L

$%^&*
^&*L

^&*L

GENÇ KİTAPLAR | 12+ yaş
6 YIL TAM PANSİYON Tolga Gümüşay

^&*L

Roman 65 TL

LEYLEK HAVADA Leyla Ruhan Okyay

YENİ

Deneme 42 TL

FESTİVAL MÜHENDİSİ Kathryn Erskine

KIŞ GÜNEŞİ Sibel K. Türker

ŞU BENİM MAVİ BABAM Haydar Ergülen

EY VAH KİTAP ! Mine Soysal

&*L

Anadolu’da Bir Zamanlar - BOĞA GÜREŞÇİSİ İ. Bertan

Roman Dizisi 65 TL

^&*L

SATILAN GÜLÜŞ James Krüss

Anadolu’da Bir Zamanlar - GOLAT KALESİ TUTSAĞI İ. Bertan

Roman Dizisi 65 TL

^&*L

SEN NE İSTERSEN Neslihan Önderoğlu

Öyküler 42 TL

^&*L

^&*L

SON ŞANS DURAĞI Çiğdem Sezer

Roman 42 TL

^&*L

^&*L

TROİA SURLARININ ARDINDA Clemence McLaren

Roman 60 TL

&*L

Roman 55 TL

^&*L

Roman 65 TL

^&*L

Deneme 75 TL

^&*L

ZOR SEVGİLER Ellen Wittlinger

Roman 60 TL

&*L

ÇİZGİLİ DEFTER

Defter

Anadolu’da Bir Zamanlar - KAPLAN KRALİÇE İ. Bertan
Anadolu’da Bir Zamanlar - KORSAN KIZLAR İ. Bertan

Roman Dizisi 65 TL
Roman Dizisi 65 TL

Anadolu’da Bir Zamanlar - KRALIN ELÇİSİ İ. Bertan

Roman Dizisi 65 TL

^&*L

ÜSTÜME KAR YAĞIYOR Pakize Özcan

Anadolu’da Bir Zamanlar - MİDAS VE SİHİRBAZ İ. Bertan

Roman Dizisi 65 TL

^&*L

YARINDAN SONRA Gillian Cross

ARKADAŞ DÜMENİ Christine Nöstlinger

Roman 55 TL

^&*L

YETİŞKİNLER EJDERHALARDAN NEDEN KORKAR  ? Der.: İ. Reyna

ARKANA BAKMA Kirsten Boie

Roman 60 TL

&*L

AY DENİZLE BULUŞUNCA Karin Karakaşlı

Roman 42 TL

^&*L

CURCUNA EVİ Christine Nöstlinger

Roman 60 TL

^&*

DAĞ SUSTU DAĞ KONUŞTU Hacer Kılcıoğlu

Roman 42 TL

^&*

DARALAN Mine Soysal

Roman 52 TL

&*L

DARMADAĞIN Aslı Der

Roman 42 TL

^&*L

DEFALARCA KAYBOLDUM Editör: Müren Beykan

Seçki 75 TL

&*L

DEFNE’ Yİ BEKLERKEN Aslı Der

Roman 42 TL

^&*L

DUVARDA 3 HAFTA Füsun Çetinel

Roman 42 TL

&*L

DÜNYA BÜYÜLÜ BİR YER David Almond

Roman 60 TL

^&*L

ELDEN DÜŞME Ellen Wittlinger

Roman 60 TL

&*L

EVDE VE UZAKTA Christine Nöstlinger

Roman 60 TL

L

EVRENDEKİ SON KAYIT Rodman Philbrick

Roman 65 TL

^&*L

EYLÜL’DE AŞKLAR Mine Soysal

Roman 52 TL

&*L

Fiyat Listesi

KIRMIZI YOYO Oktay Akbal

75 TL

Güz 2022

Roman
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50 TL
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KELEŞ OSMAN Necati Tosuner

1. MANGA Walter Dean Myers

Fiyat Listesi
Roman

45 TL

KÜÇÜK BİR MESELE Neslihan Önderoğlu

Öyküler

42 TL

100Dünya 1 - 100DÜNYA’NIN GİZLİ YÜZÜ Danielle Martinigol

Roman Dizisi

48 TL

Mavi Kirazlar 1 - DAMDAKİ... C. Roumiguière, S. Baffert, J.-  M. Payet, M. Rippert

Roman Dizisi

32 TL

100Dünya 2 - BAŞKADENİZ’E DÖNÜŞ Danielle Martinigol

Roman Dizisi

48 TL

Mavi Kirazlar 2 - YOL FİLMİ C. Roumiguière, S. Baffert, J.-  M. Payet, M. Rippert

Roman Dizisi

32 TL

100Dünya 3 - ABİSLER’İN ÇAĞRISI Danielle Martinigol

Roman Dizisi

48 TL

Mavi Kirazlar 3 - ACELE ETME C. Roumiguière, S. Baffert, J.-  M. Payet, M. Rippert

Roman Dizisi

32 TL

ADI SIFIR Luigi Ballerini

Roman

55 TL

Mavi Kirazlar 4 - MAVİ AY C. Roumiguière, S. Baffert, J.-  M. Payet, M. Rippert

Roman Dizisi

32 TL

AĞAÇTAKİ Janne Teller

Roman

48 TL

MEVZUMUZ DERİN Ahmet Büke

Roman

48 TL

ALEVE DOKUNMAK Zoran Drvenkar

Roman

55 TL

MİRA HER ŞEYİ BİLİR Luigi Ballerini

Roman

65 TL

ARA SIRA VE DAİMA Sevin Okyay

Anlatı

75 TL

MİSTRAL Angela Nanetti

Roman

52 TL

AY DOLANDI Neslihan Önderoğlu

Roman

45 TL

ONLARDAN BİRİ Zoran Drvenkar

Roman

55 TL

AYIN İKİ YÜZÜ Manuela Salvi

Roman

55 TL

OYSA AŞK Jordi Sierra i Fabra

Roman

45 TL

BAĞLANTI M.T. Anderson

Roman

55 TL

PERİ EFSA Sevgi Saygı

Roman

75 TL

BEN AYRIKOTU İrem Uşar

Roman

45 TL

SAKLAMBAÇ Müge İplikçi

Roman

45 TL

BENİ BEKLERKEN Sibel Oral

Roman

45 TL

SAKLI BAHAR Çiğdem Sezer

Roman

42 TL

BİR ADIM DAHA Mark O’Sullivan

Roman

42 TL

SINIF MEYDAN SAVAŞI Luca Bloom

Roman

42 TL

BOZUK SAAT Irmak Zileli

Roman

55 TL

Sosyal Ayrıntılar Ansiklopedisi - GİZLİ SEVENLER CEMİYETİ Ahmet Büke

Öyküler

48 TL

52 TL

Sosyal Ayrıntılar Ansiklopedisi - İNSAN KENDİNE DE İYİ... Ahmet Büke

Öyküler

48 TL

Roman

42 TL

BURAYA KADARMIŞ Daniel Höra

Roman

YENİ

YENİ

ÇIPLAKLAR Iva Procházková

Roman

52 TL

SUÇLU Magali Wiéner

FOUCAULT’YU SAYIKLAMAK Patricia Duncker

Roman

55 TL

TUHAF ŞEYLER OLUYOR BAY TARANTINO Neslihan Önderoğlu

Roman

45 TL

55 TL

UZAKTA Mine Soysal

Roman

55 TL

Roman

52 TL

GECE MAVİSİ ELBİSE Karen Foxlee

Roman

GEZGİN Sevgi Saygı

Roman

55 TL

VAHŞİ SÜRÜ Daniel Höra

İNTİHAR NOTLARIM Michael Thomas Ford

Roman

48 TL

VAR MISIN ? YOK MUSUN ? Guido Sgardoli

Roman

52 TL

JJ KİM ? Anne Cassidy

Roman

48 TL

YOKUŞ AŞAĞI Wolfgang Herrndorf

Roman

45 TL

KARDA BİRDOKSAN Susan Kreller

Roman

52 TL

Yürüyen Kentler 1 - YÜRÜYEN KENTLER Philip Reeve

Roman Dizisi

75 TL

KATİLİN GÖZYAŞLARI Anne  -  Laure Bondoux

Roman

45 TL

Yürüyen Kentler 2 - İHANET ALTINI Philip Reeve

Roman Dizisi

75 TL

KIRIK KALPLER KAVANOZU Jean -  Francois Chabas

Roman

45 TL

Yürüyen Kentler 3 - CEHENNEM MAKİNELERİ Philip Reeve

Roman Dizisi

75 TL

KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ AĞLIYOR Beate Teresa Hanika

Roman

45 TL

Yürüyen Kentler 4 - KARANLIK DÜZLÜK Philip Reeve

Roman Dizisi

85 TL

KUTU Nathalie Le Gendre

Roman

52 TL

Z YALNIZLIĞI Neslihan Acu

Roman

55 TL

KUYRUKLUYILDIZ EKEN ADAM Angela Nanetti

Roman

45 TL

Güz 2022

Fiyat Listesi

15 +

142
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Desen: Merve Atılgan

