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Okuma Seviyesi Tablosu
Kitap adı Sayfa NoOkuma Seviyesi İlgi Yaşı



koleksiyonu okurlara 
ne sunuyor?

SEN DE OKU koleksiyonu, okumaya isteksiz ve 
okuma güçlüğü olan çocukların ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundurarak, onlara rahat okuyabilecekleri 
metinsel ve fiziksel özelliklere sahip, ilgi yaşlarına 
uygun kitap seçenekleri sunuyor.

İsteksiz okurlar, okumak için genelde büyük mücadele verirler. Çünkü bu eylemi kolaylıkla 
gerçekleştirebilecek yeterli deneyimi ve altyapıyı henüz inşa edememişlerdir. Bazen de, disleksi 
gibi bir öğrenme güçlüğü söz konusudur ve çocuk bunu saklamak için okumaktan kaçınabilir.

Okuma seviyesi ve ilgi yaşı nedir?

Bu koleksiyondaki kitaplarla buluşturmak istediğiniz okurun okuma seviyesine karar 
veremiyorsanız, kitabevlerimizdeki kitaplardan ya da internet sitemizdeki tadımlıklardan  
bir sayfa okutabilirsiniz. Çocuğun bir sayfada okuyamadığı kelime sayısı 5 civarındaysa, 
bu seviye onun için zorlayıcı olacaktır. Bir seviye alttaki kitapları deneyerek ilerleyebilirsiniz. 

OKUMA SEVİYESİ, ilk okuma seviyesinden 
başlayarak kolaydan zora doğru aşama 
aşama ilerleyen bir okuma yelpazesi sunar. 
5 seviyeden oluşan ve yıldızlarla belirtilen 
okuma seviyesi yükseldikçe cümle yapıları 
karmaşıklaşır, kelime dağarcığı ve ifade 
biçimleri zenginleşir.

İLGİ YAŞI, kitabın öyküsünün hitap ettiği 
yaş grubunu tanımlar. Örneğin okur 12 
yaşında olup da ilk okuma düzeyinde 
okuyorsa bile, bu koleksiyonda kendi yaş 
grubuna cazip gelen konularda eserler 
bulacaktır. Bir çocuğun kendinden çok 
daha küçük yaşta çocuklar 
için yazılmış ve kendisine 
cazip gelmeyen öyküler 
okumak zorunda 
kalmaması, okumaya 
yakınlaşmak için bir adım 
olacaktır.

Disleksi, doğuştan gelen, okuma ve yazma becerilerini etkileyen, dil temelli bir öğrenme 
güçlüğüdür. Temel olarak, konuşma dilinin sesleri ile yazı dilinin sembollerini ilişkilendirmede 
yaşanan bir güçlükten kaynaklanır. 

Disleksinin, genel zekâ düzeyiyle bağlantısı yoktur. Disleksik bireyler, yaşıtlarından daha 
az zeki değildir. Farklı yetenekleri vardır ve potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri için farklı 
türde desteğe ve çalışmalara ihtiyaç duyarlar. Öğrenme güçlüğü uzmanları, okul idareleri, 
öğretmenler ve ailelerin ortak çalışmasıyla bu destek ortamının yaratılması mümkündür. 

Disleksi nedir?

êê ......................................1000 sözcük civarı

êêêê  ................................ 2000 sözcük civarı

êêêêêê ............................. 3000 sözcük civarı

êêêêêêêê ......................... 4000 sözcük civarı

êêêêêêêêêê ..................5000 sözcük ve üstü



Okuma güçlüğü çeken çocuklara, rahat 
okunabilen, başarı hissi ve keyif yaşatan 
bir kitaplık oluşturmak için yola çıkan Sen 
de Oku koleksiyonunda yeni bir dönem 
açılıyor. 

Yılları aşıp klasikleşen, ancak bazen sayfa 
sayılarının fazlalığı bazen de dilbilgisi ve 
sözcük seçimlerindeki birtakım zorluklar 
sebebiyle, disleksik çocukların okuma 
şansına erişemediği ve okuyamamaktan 
dolayı üzüntü duyduğu eserler, 
orijinal duygusundan ve 
edebi lezzetinden 
ödün 
vermeden 
duru bir 
dille yeniden 
anlatılıyor.

KİTAPSIZ VE OKURSUZ EVLER 
Çocuklar, ev halkını okurken görmezlerse, okumanın değeriyle ilgili davranışsal teşvik 
görmezler. Çünkü, okumanın işlevsiz ve sıkıcı olduğu düşüncesine kapılırlar.

İLK OKUMA KİTAPLARINDA YAŞANAN HAYAL KIRIKLIĞI 
Evlerinde okuma kültürü olmayan çocuklar, okuma eylemini öykülerle ve kendi yaşamlarıyla 
ilişkilendiremeyebilirler. Yalnızca okul kitaplarındaki okuma çalışmalarıyla sınırlı kalırlarsa, 
okumaktan vazgeçebilirler.

DİĞER İLETİŞİM VE EĞLENCE ARAÇLARININ CAZİBESİ 
Olgunlaşmamış ve deneyimsiz okurlar, kitap okumak için yoğun emek vermek zorundadır; 
oysa ekran oyunları gibi etkinlikler ânında, zahmetsiz tatmin sağlar.

YANLIŞ KİTAP SEÇİMLERİ 
Çocuğun ilgi duyduğu konulara, yaşamına uzak; dilsel becerileriyle uyumsuz kitaplar, 
çocuğu okumaktan uzaklaştırabilir.

koleksiyonunun 
özellikleri:

Çocuklar neden okumaya isteksiz olabilir?

Görsel stresi ve göz yorgunluğunu 

azaltmak için hafif renklendirilmiş  

kâğıt kullanımı.

Kelimelerin ve resimlerin arka sayfada iz 

yaparak kafa karıştırmaması için kalın  

kâğıt kullanımı.

Harflerin biçimlerinin ayırt edilebilmesine 

yardımcı olmak için tasarlanmış özel font.

Harflerin ve kelimelerin rahat algılanması 

için harf, kelime, satır ve paragraf aralarında 

ferah boşluklar.

Sade, kolay anlaşılabilir dil kullanımı.

Cazip, ilgi çekici, eğlenceli öyküler.

Okurun başarı hissini yükseltmek amacıyla, 

göreceli olarak kısa tutulan metinler.

İlgi yaşı ve okuma seviyesi bilgileri 

sayesinde, bireye uygun kitapların 

seçiminde kolaylık.

Sen de Oku 
koleksiyonunda 
yeni bir dönem:
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Okuma Güçlüğü
“Okuma Güçlüğü” kitapları, okumayı öğrenmeye yeni başlayan okul öncesi çocuklara, disleksi 

ile mücadele edenlere, okumasını geliştirmek isteyen ya da okumayı sevmeyen çocuklara 

yardımcı olmak için özel olarak hazırlandı. Seriyi oluşturan iki kitap da, okuma becerileri alanında 

ebeveynler, öğretmenler, dil ve konuşma terapistleri için başucu kitabı olmaya aday.

İlkokulda disleksi tanısı konan ve pek çok filmde imzası olan Stefani Terziyan ile eğitim hayatını 

çocukların dil gelişimini anlamaya ve desteklemeye adamış, yurt içi ve yurt dışında dil ve konuşma 

alanında uzmanlaşmış Treysi Terziyan’ın akademik araştırmaları ve tecrübeleriyle ortaya çıkan bu 

seri; eğitim, dilbilimi, dil bozuklukları, gelişimsel psikoloji gibi disiplinleri harmanlıyor.

Okuma Güçlüğü 1 - Ses Farkındalığı
Yazan: Stefani Terziyan, Treysi Terziyan
Resimleyen: Gül Sarı 
Başvuru

Okuma Güçlüğü 2 - Harf Bilgisi ve Edebi Beceriler 
Yazan: Stefani Terziyan, Treysi Terziyan
Resimleyen: Gül Sarı
Başvuru

“Okuma Güçlüğü” serisinin ilk halkasını oluşturan Ses 
Farkındalığı, ses ve sembol ayrımlarında farkındalık 
kazandıran görsel, işitsel ve yazınsal etkinlikler sunuyor. 
Yurt içi ve yurt dışında yüzlerce öğrenciyle uygulanmış 
etkinlikler, kolaydan zora doğru ilerliyor. Çocukların sadece 
sözel değil, sayısal derslerinde de başarılı olmalarının 
temelini oluşturuyor. Okul hayatında stres ve kaygıyı 
dolaylı yoldan azaltmaya yardımcı oluyor. Kitapta, harfler 
ve sesler arasındaki ilişkiyi temel alan oyunlardan eğlenceli 
etkinliklere, hece alıştırmalarından okuma parçalarına pek 
çok pekiştirme yer alıyor.

“Okuma Güçlüğü” serisinin ikinci halkasını oluşturan Harf 
Bilgisi ve Edebi Beceriler, okumada güçlük çeken veya 
okumasını hızlandırmak, geliştirmek isteyen çocukların 
okuma becerilerini eğlenceli bir şekilde desteklemek 
amacıyla hazırlandı. Bu kitap aracılığıyla, eğitimci, ebeveyn 
ve terapistlerin, çocuğun okumayı öğrenme ve geliştirme 
sürecinde etkin rol alması hedefleniyor. Akademik 
çalışmalar ve bilimsel araştırmalardan uyarlanan etkinlikler, 
aşamalı olarak hece, kelime ve hikâyelerle birleşerek büyük 
bir yapbozu tamamlıyor. Okuduğunu anlamayı pekiştiren 
soru ve yönergeler aracılığıyla ebeveyn ya da öğretmenler 
çocuğun okuma gelişimini gözlemleyebiliyor ve okuma 
keyfine çocuklarla birlikte ortak oluyor.
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Göldeki yansımasına bakıp boynuzlarıyla övünen geyiği 
birden aslan kovalamaya başlayınca geyiğin başına 
gelmedik kalmıyor. Aslana aş olacakken kahramana 
dönüşen fare, yapılan iyiliklerin karşılıksız kalmayacağını 
bir kez daha hatırlatıyor. Kedilere karşı kendi liderlerini 
seçen farelerin kibirleri onlara bu mücadelede zorluk 
çıkarıyor. Ve daha nice masal...

Ablasıyla nehir kıyısında oturan Alis, sıcak havadan 
ve can sıkıntısından yakınırken yelek giymiş, cep 
saati taşıyan bir tavşanın yakınlarından geçtiğini 
görünce çok şaşırır. Merakla tavşanın peşine düşer, 
onun ardından bir deliğe atlayıvermesiyle de kendini 
bambaşka bir dünyada bulur.

İlk romanı Kuş Olsam Evime Uçsam adlı kitabıyla 
2015 Tudem Edebiyat Birincilik Ödülü’nü kazanan 
Güzin Öztürk, dünya çocuklarının her dönem severek 
okudukları bir hikâyeyi bu kez okuma güçlüğü 
yaşayan çocuklar için yeniden anlatıyor.

Orman ahalisi ve her 
birinin binbir türlü hâli!

Tavşan deliğinden harikalar 
diyarına geçmeye hazır mısınız?

Okuma Seviyesi êêêêê
İlgi Yaşı: 6-9

Ezop Masalları 
Orijinal eser sahibi: Ezop 
Yeniden anlatan: Mavisel Yener 
Resimleyen: Damla Tutan

 HAYVAN SEVGİSİ, FARKLILIKLARIN 
ZENGİNLİĞİ, İLETİŞİM, DAYANIŞMA, 
SORUN ÇÖZME 

Alis Harikalar Diyarında 
Orijinal eser sahibi: Lewis Carroll
Yeniden Anlatan: Güzin Öztürk
Resimleyen: Zeynep Özatalay

 HAYAL GÜCÜ, MACERA, KEŞİF, GİZEM

Okuma Seviyesi êêêêê
İlgi Yaşı: 8-12

Asırları aşıp gelen, hiç eskimeyen ve sanatın her alanına 
esin kaynağı olan Ezop Masalları’nı Mavisel Yener SEN 
DE OKU KLASİKLER koleksiyonu için yeniden anlatıyor. 
Yener, bir sandık dolusu masalla okurunu kucaklıyor.
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Okuma Seviyesi êêêêêêêêêê
İlgi Yaşı: 9-13

Okuma Seviyesi êêêêêêêêêê
İlgi Yaşı: 9-13

Gulliver, deniz âşığı bir adamdır. Keşfetmek, gezip 
görmek, yeni insanlar ve kültürler tanımak, içinde hiç 
bitmeyen bir tutkudur. Yıllarca başka işlerde çalışır, 
evlenip barklanır ama sonunda daha fazla dayanamaz 
ve denizlere açılır. Müthiş macerası da işte o zaman 
başlar. Önce cüceler ülkesini ziyaret eder; sonra yolu 
devler ülkesine düşer. Ardından, uçan bir adaya gider 
ve son olarak da atlar ülkesini keşfeder. Ve tüm bu 
serüvenler, ona kendi kimliğini yeniden öğretir...

Öksüz bir çocuk olan Tom, teyzesi ve üvey kardeşiyle 
yaşamaktadır. Maceralara düşkündür. Yaramazlıkta 
da üstüne yoktur. Bir gece, arkadaşı Huck’la birlikte, 
bir haksızlığa tanık olur. Tom, gerçekleri ortaya mı 
çıkaracaktır, yoksa korkup kaçacak mıdır?

Amerikan edebiyatının dev yazarı Mark Twain’in 
çağlara uzanan, sinemaya ve tiyatroya defalarca 
uyarlanan ölümsüz eseri Tom Sawyer’ın Serüvenleri, 
Mehmet Atilla’nın okuma güçlüğü çeken çocuklar için 
yeniden anlatımıyla okurla buluşuyor.

Sıradışı bir seyyahın 
inanılmaz maceraları!

Çocukluktan 
kahramanlığa...

Gulliver’in Gezileri 
Orijinal eser sahibi: Jonathan Swift
Yeniden Anlatan: Mehmet Atilla
Resimleyen: Ahmet Uzun

 ARAYIŞ, CESARET, GİZEM, 
FARKLILIKLARIN ZENGİNLİĞİ, SERÜVEN

Tom Sawyer’ın Serüvenleri 
Orijinal eser sahibi: Mark Twain
Yeniden Anlatan: Mehmet Atilla
Resimleyen: Gökçe Yavaş Önal

 ARKADAŞLIK, BÜYÜME VE OLGUNLAŞMA, 
DAYANIŞMA, ETİK DEĞERLER, MÜCADELE

Jonathan Swift’in ünlü eseri, hiciv sanatının en özel 
örneklerinden biri olarak gösterilen Gulliver’in Gezileri, 
usta yazar Mehmet Atilla’nın duru anlatımıyla okurlarla 
yeniden buluşuyor.
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Okuma Seviyesi êêêêê
İlgi Yaşı: 6-9

Bir gün, kahvaltı masasındayken Pelin’in aklına bir 
muziplik gelir. Reçeli masaya döküp diliyle yemeye 
kalkışır. Fakat dili bir anda masaya yapışır. Çaresiz, bu 
hâlde okula gitmek zorundadır. Okulda hem onu hem 
arkadaşlarını türlü zorluklar, cambazlıklar beklemektedir. 
Özenli sözcük seçimiyle oyunbaz bir dil yaratan Mustafa 
Kemal Yılmaz, okuru gözüpek Pelin’in macerasına davet 
ediyor. Kafiyeli anlatıma eşlik eden Zeynep Özatalay’ın 
resimleri de mizahı zirveye taşıyor.

Defne ve erkek kardeşi Engin, anne ve babalarıyla 
birlikte, birkaç günlüğüne büyük teyzeleri Gül’ün deniz 
kenarındaki evine gelmiştir. Defne, geceyi evin çatı 
katındaki misafir odasında geçirecektir. İlk başta burayı 
çok sever. Ama kardeşi olur olmadık zamanlarda 
hayaletlerden bahsetmeye başlayınca yüreğini garip 
bir huzursuzluk kaplar. Acaba bu çatı katındaki oda, 
kardeşinin bahsettiği gibi tekinsiz olabilir mi? Geceleri 
birileri onu mu gözetliyor yoksa? Defne bu gizemi tek 
başına aydınlatabilecek mi?

Bazen yaramazlık, 
başa bela olur azıcık!

Hayalet diye bir şey yoktur!

Odadaki Hayalet 
Yazan: Philippa Pearce
Resimleyen: Cate James
Türkçeleştiren: Hadiye Deniz Ülker

 AİLE İLİŞKİLERİ, DUYGULAR, 
GİZEM, MERAK VE ARAŞTIRMA

Okuma Seviyesi êêêêê
İlgi Yaşı: 7-10

Pelin'in Dili Masaya Nasıl Yapıştı? 
Yazan: Mustafa Kemal Yılmaz  
Resimleyen: Zeynep Özatalay

 HAYAL GÜCÜ, MİZAH, AİLE 
İLİŞKİLERİ, KENDİNİ TANIMA
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Telefon Bilmecesi 
Yazan: Sally Nicholls
Resimleyen: Sheena Dempsey
Türkçeleştiren: Hadiye Deniz Ülker

 BİLİM VE TEKNOLOJİ, İLETİŞİM, 
DAYANIŞMA, KOMŞULUK İLİŞKİLERİ

Okuma Seviyesi êêêêê
İlgi Yaşı: 7-10

Okuma Seviyesi êêêêê
İlgi Yaşı: 7-10

Hayallerini süsleyen bisikletli telgraf dağıtıcılığı 
görevini üstlenen küçük Ekin, hevesle dağıtıma 
başlar. Bu görevin ilk ve en önemli kuralı, her daim 
nazik olmak ve ne pahasına olursa olsun telgrafları 
okumamaktır. Kasabanın huysuz ihtiyarı Bay Hımhım 
günün birinde bir telgraf alır. O günden sonra sanki o 
geçimsiz adam gitmiş, yerine pamuk dede gelmiştir. 
Ama olaylar yaşlı adamı yine öfkeye sürükler. Ekin, 
Bay Hımhım’a yardım etmek için telgraflara göz 
atmayı mı, yoksa kurallara uymayı mı tercih etmelidir?

Günün birinde, küçük bir köye yıldırım düşer. Koca 
bir ağaç devrilerek elektrik tellerini koparır. Telefon 
tamircileri gelip telleri bağlar bağlamasına ama 
köyde işler karışır. Ev telefonları çalmakta ve hattın 
diğer ucundakiler ev sahiplerinin tanımadığı kişilerle 
görüşmek istemektedir. Herkes evinden çıkıp acil 
mesajları sahiplerine iletmek zorunda kalır. Bir telaş 
ve şaşkınlık kaplar köyü! Bu telefon bilmecesi nasıl 
çözülecektir?

Küçük telgrafçı yola çıkıyor!

Telefon hatları karışıyor, 
kasabada şenlik başlıyor.

Büyülü Telgraf 
Yazan: Sally Nicholls 
Resimleyen: Sheena Dempsey
Türkçeleştiren: Hadiye Deniz Ülker

 DAYANIŞMA, EMPATİ, ETİK DEĞERLER, 
İLETİŞİM, KOMŞULUK İLİŞKİLERİ
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Okuma Seviyesi êêêêê
İlgi Yaşı: 7-10

Biraz dağınık ve azıcık da kararsız bir çocuk olan 
Ata, bahçedeki çöp bidonundan gelen miyavlamayı 
duyar. Kafasını bidondan uzatan sevimli pisicik, 
Ata’nın gönlünü çeler. Ata kediyi eve götürür. 
Peki, iki yıldır onlarla yaşayan kedisi Sos kıskanırsa 
yavruyu? Ata kimsesiz kediciğe yuva bulmak için 
bir duyuru yazıp dağıtır. Yavru kediyi sahiplenmek 
isteyenler eve geldiklerinde beklenmedik bir 
durumla karşılaşır: Kedicik kayıplara karışmış! 
Üstelik Sos da ortalarda görünmüyor. Acaba Ata 
neler olduğunu çözebilecek mi?

Anneanne Lülü diğer anneannelere benzemiyor. 
İnternette sörf yapıp, arkadaşlarıyla Dragon Salva 
oynuyor. Son model bir cep telefonu satın alana kadar 
hiç de böyle biri değildi aslında. Ne olduysa sanal 
âleme daldıktan sonra oldu. Teknoloji Lülü’yü esir 
aldı. 10 yaşındaki internet zombisi torunu bile onun 
hızına yetişmekte zorlanıyor. İki zombi aynı çatı altında 
buluşunca gerçek dünyayı unutuyor, başlarına akla 
gelmedik kazalar geliyor… Biri bu gidişata dur demeli!

Kediye ev aranıyor!

Biraz DOĞAL YAŞAM lütfen!

Sanal Zombi Anneannem 
Yazan: Güzin Öztürk
Resimleyen: Cemre Arslan

 AİLE İLİŞKİLERİ, BİLİM VE 
TEKNOLOJİ, ELEŞTİREL DÜŞÜNME

Okuma Seviyesi êêêêêêê
İlgi Yaşı: 7-10

Tembel Teneke Acaba Nerede? 
Yazan: Mavisel Yener  
Resimleyen: Gül Sarı

 AİLE İLİŞKİLERİ, ARKADAŞLIK, 
HAYVAN SEVGİSİ, MİZAH, SERÜVEN
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Küçük Hekim 
Yazan: Eoin Colfer
Resimleyen: Matt Robertson

 MESLEK SEÇİMİ, HAYAL GÜCÜ, 
SORUN ÇÖZME, DAYANIŞMA

Okuma Seviyesi êêêêê
İlgi Yaşı: 7-10

Okuma Seviyesi êêêêê
İlgi Yaşı: 7-10

Tuna, evde yavru tavşan beslemek ister. Babası ise, 
hayvanın kafeste mutsuz olacağını düşünür. Ama Tuna 
ısrarcıdır. O okuldayken -altı üstü yedi saat- tavşanın 
kafeste oyuncaklarıyla ve yiyecekleriyle mutlu olaca-
ğını söyler. İkili anlaşamayınca, babası bir öneri sunar: 
Tuna, tüm günü biraz su, yemek ve birkaç oyuncakla 
boş bir odada tek başına geçirsin. Başarırsa, yavru 
tavşan onundur. Saatler ayarlanır, kapılar kapanır.  
Bu ilginç iddianın kazananı kim olacaktır?

Küçük kız büyüyünce ne olmak istediğine karar 
vermiştir. Annesi gibi psikolog olacaktır. Tabii, iyi bir 
psikolog olmak için hemen çalışmalara başlamalıdır. 
Annesinin muayenehanesine gelen herkesle konuşur, 
notlar alır. Burada dünyanın en üzgün çocuğu ile ar-
kadaş olur. Araştırmalarına göre, onu neşelendirmenin 
yolu, babasını neşelendirmekten geçer. Küçük hekimin 
bu soruna bir çözümü vardır! Artık çocuk da babası da 
neşelenmiştir. Sıra bir sonraki hastadadır...

Her şeyimiz varsa ama 
özgürlüğümüz yoksa...

Neşelenmek isteyenler, 
küçük hekime başvursun!

Özgürlük Hayali 
Yazan: Anne Fine 
Resimleyen: Vicki Gausden
Türkçeleştiren: Hadiye Deniz Ülker

 ETİK DEĞERLER, HAK VE 
ÖZGÜRLÜKLER, HAYVAN SEVGİSİ
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Okuma Seviyesi êêêêê
İlgi Yaşı: 7-10

Kıvırcık saçlarıyla hiç barışamayan küçük kız, sonunda 
onları istediği gibi kesip düzeltmeye karar verir. Saçları 
çok güzel olmuştur! Zamanla, jölenin etkisi gidince, 
yine kabarık kıvırcık saçlarla kalan ufaklık bu seferki 
denemesinde temkinli olmakta kararlıdır. Annesi, saçını 
kesmesini yasaklamıştır; ama boyamasıyla ilgili bir şey 
söylememiştir. Bu sefer ona, saç boyasını üstünde 
denemek için bir denek gerekir: sınıflarındaki silik ve 
arkadaşı olmayan çocuk… Belki de bu, sıkı bir dostluğun 
başlangıcı olacaktır.

Bilime tutkun küçük kız, çalışmalarına geceleri de 
devam etmek ister. Ama annesine bakılırsa, kafasının 
iyi çalışması ve bedeninin sağlığı için, akşam erkenden 
yatmalıdır. Bu konuda annesiyle bir türlü anlaşamayan 
küçük kız, okuldaki fen dersi öğretmenine de danışıp, 
geceden kaçabileceği ve bitimsiz günler boyunca deney 
yapabileceği bir çözüm bulmaya çalışır. Hatta bir çözüm 
bulur.  Ama uykusuzluk ve bitkinlik kapıyı çaldığında,  
fikrinin iyi olup olmadığını sorgulamaya başlar...

Küçük bir kız 
kuaförlüğe soyunursa...

Uyumak istemeyen 
bir bilimçocuğu...

Geceden Kaçış 
Yazan: Eoin Colfer
Resimleyen: Katy Halford

 BİLİM VE TEKNOLOJİ, 
SORUMLULUKLAR, SAĞLIKLI YAŞAM

Okuma Seviyesi êêêêêêê
İlgi Yaşı: 7-10

Saçımla Derdim Var 
Yazan: Eoin Colfer  
Resimleyen: Richard Watson

 DUYGULAR, HAYAL GÜCÜ, 
MİZAH, SORUN ÇÖZME, CESARET
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Elveda Patatesler 
Yazan: Pelin Güneş
Resimleyen: Gül Sarı

 AİLE İLİŞKİLERİ, DUYGULAR, 
SORUMLULUKLAR, SORUN ÇÖZME, 
YARATICILIK

Okuma Seviyesi êêêêê
İlgi Yaşı: 8-10

Okuma Seviyesi êêêêê
İlgi Yaşı: 9-12

Çok Acayip Bir Macera, bir albatros kuşu olan Siyah 
Ayak’ın doğumuyla başlar. Siyah Ayak, büyüme 
sürecinde hayatta kalmanın gerekliliklerini öğrenir.  
Bir gün, açık denizde keşif yapmak üzere yola çıkmış 
olan ama etrafı korsanlarla çevrilmiş bir gemi görür. 
Keşif gemisini kuşatan korsanlar kendilerinden 
emindirler. Kaptan Cir teslim bayrağını çekse de 
aslında onlara bir sürpriz hazırlamaktadır. Siyah Ayak’ın 
da bu işte bir ayağı vardır. 

Nazlı’nın annesinin son zamanlarda canı çok sıkkındır, 
aklı hep başka yerdedir. Tüm bunlara tanıklık eden 
Nazlı, onu bir de kendi dertleriyle boğmamak için 
sorun yokmuş gibi davranarak, sıkıntılarını içine atmaya 
başlar. Kendi dertlerini çözmeye uğraşan Nazlı’nın 
imdadına, büyükannesi yetişir. Bu sayede Nazlı ve 
annesi, konuşmanın sorunları çözmede ilk önemli 
adım olduğunu öğrenir.

Teslim olmak mı, 
mücadele etmek mi?

Sorunlar varsa, 
çözümleri de vardır…

Çok Acayip Bir Macera 
Yazan: Mavisel Yener 
Resimleyen: Anastasia Kurtuluş

 CESARET, GİZEM, HAYVAN 
SEVGİSİ, İYİ VE KÖTÜ, SERÜVEN
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Okuma Seviyesi êêêêê
İlgi Yaşı: 8-12

Sofi her şeyden korkar; aniden gelen bir esinti, 
yatağının altında yaşadığını düşündüğü canavarlar… 
Bir gün kasabaya bir panayır gelir. Panayırda kocaman 
bir sıcak hava balonu vardır. Sofi, tahmin edileceği 
gibi, balonlardan ve panayırdan da korkar. Tüm ailesi 
ve arkadaşları panayıra gider, Sofi’nin de canı sıkılır. 
Dışarıda vakit geçirirken, her zaman korkarak yaklaştığı 
kedi ve köpek ile çok iyi anlaşır. Bunun üstüne, belki de 
korkularının yersiz olduğunu düşünerek, korkularına 
meydan okumaya ve panayıra gitmeye karar veren Sofi, 
kendini balonla gökyüzünde süzülürken bulur.

Umut, yüzme maratonu için dakikaları saymaktadır. 
Heyecanla havuza gider. Ancak bir sorun vardır: 
Takım arkadaşları henüz ortada yoktur. İlk 100 
turun sonunda gelmelerini umut etse de arkadaşları 
ortalıkta görünmez. Tam cesaretini yitirecekken, 
yan kulvarda tek başına maraton yüzen bir nineyle 
tanışır. Birbirlerine verdikleri destek, maratonu 
tamamlamalarına yetecek midir?

Gökyüzüne meydan 
okuyan bir macera!

Suyun altında azim dolu 
bir iç yolculuk...

Havuzda Tek Başına 
Yazan: Michelle Magorian
Resimleyen: Peter Cottrill
Türkçeleştiren: Hadiye Deniz Ülker

 SPOR KÜLTÜRÜ, CESARET, DAYANIŞMA, 
KENDİNİ TANIMA, MÜCADELE

Okuma Seviyesi êêêêêêêê
İlgi Yaşı: 8-12

Sofi Göklerde 
Yazan: Katherine Woodfine  
Resimleyen: Briony May Smith
Türkçeleştiren: Hilâl Aydın

 MACERA, KENDİNİ BULMA, CESARET, BÜYÜME VE OLGUNLAŞMA
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Çöpten Hazine 
Yazan: Anne Fine
Resimleyen: Vicki Gausden
Türkçeleştiren: Emili İlemre

 ÇEVRE BİLİNCİ, ÜRETİM VE 
TÜKETİM, SORUN ÇÖZME

Okuma Seviyesi êêêêê
İlgi Yaşı: 8-12

Okuma Seviyesi êêêêê
İlgi Yaşı: 8-12

Mert, okuldan arkadaşlarıyla kurduğu müzik grubunu 
çok sevmektedir. En büyük eğlenceleri ise her cumartesi 
günü yaptıkları müzik çalışmalarıdır. Ta ki Mert’in küçük 
kız kardeşi Ada dünyaya gelene dek... Ada, hiç dinmeyen 
ağlamasıyla evi birbirine katıp dururken, Mert’in müzik 
grubunda çatışmalar boy göstermeye başlamıştır... 
Müziğin birleştirici gücü, tüm bu sıkıntıların üstesinden 
gelinmesini sağlayabilecek midir?

Ayaz Öğretmenin sınıfındaki parlak, kırmızı, teneke çöp 
kutusu sürekli devriliyor, herkesi gıcık ediyor. Sınıftakiler 
kutuyu bir hayır kurumuna vermeden önce, içini 
istemedikleri eşyalarla doldurmaya karar veriyorlar. 
Çöp kutusu bir anda hazine deposu oluveriyor; 
istenmeyerek atılan her şey biri tarafından heyecanla 
alınıyor, sonunda kutu bomboş kalıyor. Bu devrilip 
duran kutuyu da almak isteyen birileri çıkar mı dersiniz?

Müziğin büyüsüne 
kapılmaya hazır olun!

Teneke, hazineye 
dönüşebilir mi?

Mutluluk Şarkısı 
Yazan: Gillian Cross 
Resimleyen: Marta Kissi
Türkçeleştiren: Hadiye Deniz Ülker

 GÜZEL SANATLAR, ARKADAŞLIK, 
AİLE İLİŞKİLERİ, YARATICILIK
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Okuma Seviyesi êêêêê
İlgi Yaşı: 8-12

Bahçede mini bir roket bulan Barış, önce bunun bir 
oyuncak olduğunu düşünür. Ancak içinden mini mini 
bir Yıldız Adam çıkınca işin rengi değişir. Yıldız Adam, 
gezegeninden çok uzaktadır ve eve dönüş için Barış’ın 
işbirliğine ihtiyacı vardır. Barış’ın dostluğu ve yardımları 
Yıldız Adam’ın yuvasına dönmesine yetecek midir?

Her derste dinozorların anlatılmasını, yemekhanede 
hep domates soslu makarna olmasını isteyen ama 
kendi isteklerini elde edemeyen afacan çocuk artık 
buna bir son vermeye kararlıdır. Herkesin kendisi 
gibi olmasını diler ve istediği olur. Ertesi gün okula 
gittiğinde kendinden bir tane daha bulur. Her gün 
kopyalarının sayısı katlanarak artar. En sonunda, bu 
kadar "ben"den sıkılır ve kopyalamayı durdurmak ister. 
Farklılıkların bir zenginlik olduğunu keşfeden çocuk, 
bu süreci durdurabilecek midir?

Gezegenler arası, macera 
dolu bir dostluk öyküsü...

Bu kadar Ben’i 
hesaba katmamıştım…

Okuma Seviyesi êêêêê
İlgi Yaşı: 8-12

Yıldız Adam 
Yazan: Anne Cassidy  
Resimleyen: Tony Ross
Türkçeleştiren: Hadiye Deniz Ülker

 BİLİM VE TEKNOLOJİ,  
FARKLILIKLARIN ZENGİNLİĞİ,  
MİZAH

Yazan: Guy Bass
Resimleyen: Steve May

 SORUMLULUKLAR, OKUL YAŞAMI, 
KENDİNİ TANIMA, FARKLILIKLARIN 
ZENGİNLİĞİ, ARKADAŞLIK
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Işıl Şoko-Buz meraklı mı meraklı 
bir küçük penguen. Doğduğu 
andan itibaren etrafında olan 
biteni keşfetmek için yanıp tutu-
şuyor. Hatta keşfetmeyi o kadar 
seviyor ki, daha önce kimsenin 
tepesine tırmanmadığı koca 
buzdağlarının zirvesine çıkıyor. 
Ve günün birinde de, doğası 
gereği, dünyanın en ünlü kâşif 
penguenine dönüşüyor.

Bu ilk kitapta, bir araştırma ge-
misinin mürettebatıyla tanışma-
ya; martılarla, ayılarla, tilkilerle 
dolu buz gibi ve bembeyaz bir 
maceraya atılmaya hazır olun.

Dünyanın en komik kâşif pengueniyle yola çıkıyoruz!

Işıl Şoko-Buz Kâşif Penguen 
Yazan: Jeremy Strong
Resimleyen: Jamie Smith

 KENDİNİ TANIMA, BÜYÜME VE 
OLGUNLAŞMA, ÖNYARGILAR, 
MERAK VE ARAŞTIRMA

Işıl Şoko-Buz Kahraman Kuş 
Yazan: Jeremy Strong
Resimleyen: Jamie Smith

 DAYANIŞMA, ARKADAŞLIK, 
İYİ VE KÖTÜ, SORUN ÇÖZME

Işıl Şoko-Buz ve Plastik Ada 
Yazan: Jeremy Strong
Resimleyen: Jamie Smith

 ÜRETİM VE TÜKETİM, 
ÇEVRE BİLİNCİ, SORUN ÇÖZME, 
DAYANIŞMA

Okuma Seviyesi êêêêê
İlgi Yaşı: 7-10

Okuma Seviyesi êêêêê
İlgi Yaşı: 7-10

Okuma Seviyesi êêêêê
İlgi Yaşı: 7-10

Dünyanın en ünlü penguen 
kâşifi Işıl Şoko-Buz, kutup-
lararası yolculuğundan eve 
dönmektedir. Dost olduğu de-
nizaltı mürettebatıyla birlikte, 
dünyanın en kalabalık şehirle-
rinden birinin limanında yakıt 
almak için mola verir. Gel gör 
ki, mürettebat şehir turuna çık-
tığında, Şoko-Buz denizaltında 
yalnız kalır ve dev gibi bir adam 
denizaltını kaçırmak için içeri 
dalar. Bu dev, kâşif penguene 
baktığında, sadece bir “kuş 
beyinli” görmektedir. Ama, bu 
sakar minik kuşu küçümsemek 
ona pahalıya patlayacaktır...

Işıl Şoko-Buz, yolculuğuna 
devam ediyor. Güney kutbuna 
ve tüm sevdiklerine kavuşacağı 
için çok mutlu. Tam da mutlu 
mesut yol alırken, denizaltı bir-
denbire okyanusun ortasında 
bir şeye çarpıyor. O da nesi? 
Bu bir plastik adası. İnsanların 
attığı ve okyanusun ortasına 
sürüklenmiş tüm bu plastik 
çöplerden koca bir ada oluş-
muş. Işıl Şoko-Buz ve ekibi bu 
plastik yığınından kurtulabile-
cek mi? Peki ya okyanusa ne 
olacak? Bu adayı yok etmenin 
ve bir daha oluşmasına engel 
olmanın bir yolu olamaz mı?
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Okuma Seviyesi êêêêê
İlgi Yaşı: 8-12

Kuzey, kendini büyük baskı altında hissetmektedir. 
“Ders çalış, odaklan, kendine gel Kuzey!” sözlerinden 
bunalır. Her günün cuma günü gibi olmasını ve 
ardından tatilin gelmesini dilerken, hayali gerçek olur! 
Artık tek bir günü tekrar tekrar yaşamaktadır. İçinde 
bir sürü üzüntü, sıkıntı ve mutsuzluk olan bir günü, 
küçük iyiliklerle nasıl da dönüştürebildiğini gördükçe 
şaşırır. Peki Kuzey, mahsur kaldığı bu günün içinden 
çıkabilecek mi?

Esin, yaklaşan okul müdürü seçmeleri yüzünden 
son derece heyecanlıdır, çünkü üstünde büyük bir 
sorumluluk vardır: Müdürü belirleyecek komitenin 
üyelerinden biri de odur. Fakat iş bununla da bitmez: 
Eve geldiğinde, anne ve babasından, babasının da 
bu işe başvurduğunu öğrenir. Şimdi artık tarafsız 
olmak ve sakin kalmak zorundadır, yoksa bir çuval 
inciri berbat etmek işten bile değildir!

Bir günü tekrar yaşama 
şansınız olsaydı...

Bu okulun yönetiminde 
çocukların da söz hakkı var!

Gülmeyi Bilen Müdür Aranıyor 
Yazan: Mehmet Atilla
Resimleyen: Doğa Can Ertürk

 ARKADAŞLIK, AİLE 
İLİŞKİLERİ, EMPATİ, KENDİNİ 
TANIMA, OKUL YAŞAMI 

Okuma Seviyesi êêêêê
İlgi Yaşı: 9-12

Bitmeyen Gün 
Yazan: Annie Dalton  
Resimleyen: Brett Hudson
Türkçeleştiren: Hadiye Deniz Ülker

 AİLE İLİŞKİLERİ, ARKADAŞLIK, GİZEM, 
KENDİNİ TANIMA, OKUL YAŞAMI
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Bilge Köpek Doğa Gezisinde 
Yazan: Meg Rosoff
Resimleyen: Grace Easton
Türkçeleştiren: Emili İlemre

 DOĞAL YAŞAM, ÖNYARGILAR, 
SERÜVEN, AİLE İLİŞKİLERİ

Okuma Seviyesi êêêêê
İlgi Yaşı: 9-12

Okuma Seviyesi êêêêê
İlgi Yaşı: 9-12

Üç çocuklu Pişi ailesinin annesi “her şeyden sorumlu 
anne” görevinden istifa eder! Herkesin arkasını 
toplamaktan usanmıştır. Bu istifanın ardından 
ev birbirine girer. Evdeki sevgi ve ilgi eksikliğini 
gidermek üzere bir köpek alırlar. Aslında onlar köpeği 
almaz, Bilge Köpek onları evlat edinir! Sonuçta, bu 
sorumsuz aile üyelerini sorumlu ve anlayışlı bireylere 
dönüştürmek bilgelik gerektirir. Acaba Bilge Köpek’in 
yöntemleri bu evde sonuç verecek midir?

Pişi ailesi yaz tatili konusunda kavgaya tutuşur. Kimisi 
şamatalı bir yere gitmekte ısrar ederken, kimisi 
filozoflar şehrine gitmek ister. Nihayetinde, tüm 
somurtmalara rağmen, doğada kamp yapma fikrinde 
uzlaşılır. Söylene söylene yola düşen aileye doğada 
vakit geçirmenin güzelliklerini keşfettirme görevi ise 
yine Bilge Köpek’e düşer. Bilge Köpek’in, bu inatçı ve 
doğada ne yapacağına dair hiçbir fikri olmayan aile 
üyelerinin gözlerini açması mümkün olacak mıdır?

Gelmiş geçmiş en bilge 
köpekle tanışın!

Bilge Köpek 
rehberliğinde doğa tatili

Bilge Köpek Yeni Evinde 
Yazan: Meg Rosoff 
Resimleyen: Grace Easton
Türkçeleştiren: Emili İlemre

 SORUMLULUKLAR, HAK VE 
ÖZGÜRLÜKLER, SORUN ÇÖZME
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Okuma Seviyesi êêêêê
İlgi Yaşı: 9-12

Pişi ailesinin değmeyin keyfine! Her akşam 
mutfaklarından harika kokular yükseliyor. Pişiler 
ekmeklerini bile evde hazırlamaya merak sarıyor. 
Ailenin tüm fertleri çok iyi yemek pişirebiliyor.  
Baba Pişi hariç! O, yemek yapmayı hiç sevmiyor. 
Yaptığı ekmekler ise tam bir facia! Ve günlerden bir 
gün, Baba Pişi, mutfaktaki hünersizliğine ek olarak, 
bir de pasta yarışmasına katılmaya hevesleniyor. 
Üstelik iki bin üç yüz odalı bir saray inşa ederek, hem 
de zencefilli bisküviden! Bakalım Pişi ailesini nasıl bir 
macera bekliyor.

Baba Pişi eve uzak yeni bir iş bulunca, Pişi ailesi için 
taşınma serüveni başlar. Tüm aile çok heyecanlıdır.  
Evin küçük kızı Beren hariç! Beren yeni bir eve 
taşınmak istemiyor. Yeni bir okula gitmek istemiyor. 
Ama Pişi ailesinden kimse, Beren'in ne kadar üzgün 
olduğunu hissedemiyor. Bir tek, sadık ve gözlemci 
Bilge Köpek bu hüznü hissedebiliyor. Şimdiye kadar 
ailede tüm dengeleri oturtan Bilge Köpek, bu zorlu 
duruma da bir çözüm üretebilecek mi acaba?

Mutfakta neler oluyor?

Pişi ailesi için yeni 
bir hayat başlıyor!

Bilge Köpek Taşınıyor 
Yazan: Meg Rosoff
Resimleyen: Grace Easton, David Shephard

 EMPATİ, BÜYÜME VE OLGUNLAŞMA, 
ÖNYARGILAR, DAYANIŞMA

Okuma Seviyesi êêêêê
İlgi Yaşı: 9-12

Bilge Köpek Mutfakta
Yazan: Meg Rosoff  
Resimleyen: Grace Easton, David Shephard
Türkçeleştiren: Emili İlemre

 SAĞLIKLI YAŞAM, ÜRETİM VE TÜKETİM, 
EMPATİ, DAYANIŞMA
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Grafik romanlar, atmosferin dokusunu, 
karakterlerin duygu dünyasını, mekânları 
betimleyen görsel dünyaları sayesinde okura 
bir bağlam sunarak, okurun metni deşifre 
etmesine ve anlamasına yardımcı olur.

Panelden panele, bir metin 
balonundan diğer balona doğru yol 
alan okurlar, kitapla birlikte yolculuk 
ettiğini hisseder. Bu yaratıcı ve 
etkileşimli süreç, okuma eylemini 
daha çekici, heyecan verici ve 
davetkâr hâle getirir. Okuru kitabın 
içine çeker. 

Okumakta zorlanan çocukları Okumakta zorlanan çocukları 
neden grafik romanlarla neden grafik romanlarla 

buluşturmalıyız?buluşturmalıyız?

Kısa ve öz metinler, okumakta 
zorlananların kitabı terk etme 
olasılığını düşürür.



RAINA i le grafik romanRAINA i le grafik roman
dünyasına dal ıyoruz!dünyasına dal ıyoruz!

Kitaplarında, aile bağları, 
sevgi, dayanışma, büyüme 
sancıları gibi konuları 
gerçekçi bir anlatımla 
ve eğlenceli bir üslupla 
aktaran sanatçı, tüm 
dünyada binlerce çocuğu 
ve genci grafik romanların 
eşsiz dünyasıyla tanıştırdı.

Çocuklar ve gençler 
için grafik romanlara 
yeni bir soluk getiren 
Raina Telgemeier, 
tamı tamına üç kez 
Eisner madalyasına 
layık görüldü. 

Okuma Seviyesi êêêêê
İlgi Yaşı: 9-13



Japon asıllı Amerikalı sanatçı Kazu Kibuishi’nin, yayımlandığı günden bu yana milyonlarca 
çizgi roman okurunu peşinden sürükleyen “Tılsım” serisi okurlarını sıradışı bir yolculuğa 

çıkarırken, satır aralarında onlara güç, iktidar, bilinç ve mücadeleyle ilgili çok şey söylüyor. 

ELF PRENSİ
(5. KİTAP)

GİZEMLİ ŞEHİRDEN KAÇIŞ
(6. KİTAP)

SAKLI HAFIZALARIN PEŞİNDE
(7. KİTAP)

SÜPERNOVA
(8. KİTAP)

TAŞMUHAFIZI
(1. KİTAP)

TAŞMUHAFIZININ LANETİ
(2. KİTAP)

BULUTLARIN ARASINDA
(3. KİTAP)

SON KONSEY
(4. KİTAP)

Okuma Seviyesi êêêêê
İlgi Yaşı: 10-14



SEN DE OKU koleksiyonu, her ay yeni kitaplarla  
zenginleşmeye ve büyümeye devam edecek!

Sevilen yazarlar, usta isimler ve özgün illüstratörler  
bu koleksiyona özel öyküleriyle ve çizgileriyle okurlarıyla buluşacak.

Yeniliklerden haberdar olmak için sendeoku.org  
adresini düzenli takip etmeyi unutmayın.

İnternet sayfamızdan kitap tadımlıklarımıza erişip  
bilgisayarlarınızda, tabletlerinizde, cep telefonlarınızda

SEN DE OKU kitaplarını inceleyebilirsiniz.

Ka
pa

k 
gö

rs
el

i: 
Br

io
ny

 M
ay

 S
m

ith

Alsancak Kitabevi:
Kıbrıs Şehitleri Cad. No: 189
Alsancak 35220, Konak - İzmir
Tel: +90 (232) 463 4640
alsancak@tudem.com

Beşiktaş Kitabevi:
Ihlamurdere Cad. No: 67
Beşiktaş - İstanbul 
Tel: +90 (212) 514 3370-71
istanbul@tudem.com

Merkez:
1476/1 Sok. No: 10/51
Alsancak 35220, Konak - İzmir
Tel: +90 (232) 463 4638-40
tudem@tudem.com

Kızılay Kitabevi:
Konur 2 Sokak No: 43/A
Kızılay - Ankara
Tel: +90 (312) 417 6711
kizilay@tudem.com

Kadıköy Kitabevi:
Mühürdar Cad. No: 82
Kadıköy - İstanbul
Tel: +90 (216) 541 9303
kadikoy@tudem.com


