
TANSEL TOZAN 
SERÜVENLERİ

Yazan: Mehmet Atilla
Uçan dalgalar: 136 sayfa

Tuhaf Yaratıklar çiftliği: 128 sayfa

Havlayan Harfler: 208 sayfa 

Roman

Temalar  
Arkadaşlık, Dayanışma, Sorun 
çözme, Bilim ve etik, Araştırma, 
Empati, İşbirliği, Koşullu öğrenme, 
Gen aktarımı, Hayvan sevgisi, Uyum 
sağlama, İletişim kurma, Hoşgörü

Ana Temalar 
İnsan Sevgisi, Birey ve Toplum, 
Dostluk, Dayanışma, İnsanlarla 
İletişim, Diğer Canlılarla İletişim, 
Empati, Sosyal Gelişim, Canlılar, 
Teknoloji ve Hayat

10+ YAŞ / 5, 6 ve 7. SINIFLAR

UÇAN DALGALAR: Tansel sıradan bir zamane çocuğu. Bir akşam 
evinin kapısı çalınır ve ailesi ile birlikte bambaşka bir varlıkla tanışır. Görüp 
konuştukları, ama kesinlikle dokunamadıkları, ışık hızıyla hareket eden, 
bir anda ortadan kaybolabilen, üstelik Tansel’in babasına çok benzeyen 
bir misafir. Beyin dalgalarıyla oluşmuş bu adam, Tansel’in sadece bir 
görüntüden ibaret olan amcasıdır.

Bu heyecanlı karşılaşmanın şokunu atlatamadan yaşadıkları kentte beş 
çocuk kaçırılır. Tansel ve doğaüstü güçlerini kullanabilen “hızlı amcası” bu 
olayı çözmek üzere kolları sıvarlar.

TUHAF yARATIKLAR ÇİFTLİĞİ: Tansel ve arkadaşı Işın, 
bir bisiklet gezisi sırasında yarı maymuna yarı insana benzeyen tuhaf 
görünümlü canlılarla karşılaşırlar. Olup biteni araştırmak isterken de 
yolları ilginç bir çiftliğe düşer. Bu çiftliğin bilgisayarlarında daha önceden 
gördükleri canlıların fotoğrafları ile karşılaşırlar. Aslında çiftlikte canlılar 
üzerinde gizlice gen aktarımı çalışmaları yapılmaktadır ve bu çalışmaların 
çok başarılı bir bilim insanı ile bağlantısı vardır.

Çocuklar, aileler ve bir bilim insanının işbirliği ile bilimi etik olmayan ve 
kendi çıkarları için kullanan çiftliğin gizemi çözülür.

HAVLAyAN HARFLER: Tansel, sınıf arkadaşı ile birlikte bir doğa 
kampına katılır. Zıpkın ve Laika adlarındaki iki köpek de bilimsel bir çalışma 
için aynı kamp yerine getirilmişlerdir. Ancak günün birinde bu köpekler bir 
ayının saldırısına uğrarlar. Onlarla iletişim kurmak için “havdikon” adında 
bir aygıt geliştiren ve aynı zamanda köpeklerin sahibi olan profesör de bu 
saldırıda yaralanır. Laika’dan ise bir türlü haber alınamaz.

Tansel, arkadaşı, kamp sorumlusu ve profesör önce Laika’yı, daha sonra da 
onu kaçıranı bulmaya çalışırlar.

ÖdüLLeR

► 1996 P.E.N. Edip Cansever 
Şiir Yarışması Özel Ödülü

► 2000 Ankara Öykü Günleri 
Leyla Erbil Öykü Ödülü

► 2009 Tudem Edebiyat 
Ödülleri Çocuk Şiirleri ikinciliği

► 2011 ÇGYD Yılın Kitabı 
Ödülü (Parktaki Gergedanlar)
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Öne çıkan Özellikler

► Tansel Tozan Serüvenleri 
okurlarını bilimkurgunun 
sınırsızlığı ile gündelik yaşamın 
sınırları içinde buluşturuyor. 

►  Yer yer kendini belli eden 
bilim kurgusal yöntemler ve 
canlıların geleceğine yönelik 
bazı kaygılar da genç okurların 
merakını diri tutuyor.

5. SINIF - SoSYAL BİLgİLeR
Bilim, Teknoloji ve Toplum
5.4.1. Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular.
5.4.2. Sanal ortamı güvenli kullanmayı önemser. Online alışveriş, güvenli internet 
kullanımı, kimlik hırsızlığı gibi konular ele alınacaktır.
5.4.3. Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini 
tartışır.
5.4.4. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler.
5.4.5. Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır.

5. SINIF - FeN BİLİMLeRİ
Canlıların Dünyası
5.2.1.1. Canlılara örnek vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.

5. SINIF - TüRKçe
Sözlü İletişim
T5.1.1. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/tartışır.
T5.1.1.5. Konuşmada/tartışmada ifade edilen fikirleri toparlar, konuşmalardan ne 
anladığını ve kendi düşüncelerini ifade eder.
T5.1.7. Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.
Okuma 
T5.2.7. Okuduklarındaki yönlendirici ifadelerin anlamda yaptığı değişikliği fark eder.

6. SINIF - SoSYAL BİLgİLeR
Birey ve Toplum, Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 
4. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması 
gerektiğini savunur.
Elektronik Yüzyıl
2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin 
yaratıcı fikirler ileri sürer.

6. SINIF - TüRKçe
Okuma
T6.2.6. Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini belirler ve karşılaştırır.
T6.2.8. Metinde cümlenin, bölümün, sahnenin veya dörtlüğün metnin bütünü ile nasıl 
ilişkilendirildiğini ve olay akışına nasıl katkı sağladığını analiz eder.
T6.2.14. Bilgilendirici metinlerde gerekçelerle ve kanıtlarla desteklenmiş görüşleri, 
gerekçelerle ve kanıtlarla desteklenmeyen görüşlerden ayırt eder.

7. SINIF - TüRKçe
Okuma
2.7. Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler.
2.10. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur.
2.11. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
2.12. Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler.

Güçlü kalemi ve ifade yeteneğiyle 
edebiyatımızın duyarlı yazarlarından 
Mehmet Atilla’nın çocuklar ve yetişkinler 
için yayımlanmış pek çok kitabı bulunuyor. 
Naif kişiliği ve ilham veren sözleriyle 
edebiyatseverlerin her daim kendisinden 
övgüyle bahsettikleri Atilla, sayısız 
edebiyat ödülüne değer görülmüştür.

MEHMET ATİLLA

İzlemiş olduğunuz bilimkurgu türündeki 
bir film ile okuduğunuz kitaptaki olayları 
karşılaştırın; bu türün benzerliklerini ve 
özelliklerini tartışın.

“Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.” 
Einstein’ın bu sözünü açıklayın. Hayal 
gücü ve bilim arasında nasıl bir bağlantı 
vardır?

Gelecekteki insan tipinin bugünküne 
oranla nasıl bir değişim göstereceğini 
tahmin ediyorsunuz?

Bugüne kadar gen aktarımı yapılmış 
canlıları araştırın ve bu canlıları 
kitaptakiler ile karşılaştırın.

Hayvanların duygularını tam olarak 
çözebilmenin ve onlarla karşılıklı iletişim 
kurabilmenin olumlu ve olumsuz yönleri 
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Çevrenizde farklı özellikleri olduğunu 
düşündüğünüz hayvanların fotoğraflarını 
çekin ve bu fotoğrafları sınıf 
arkadaşlarınız ile paylaşarak, canlıların 
gözlemlediğiniz farklı, ilginç özelliklerini 
anlatın.

İLİŞKİLENDİRİLEN 
KAZANIMLARDAN BAZILARI: 

SINIF ETKİNLİKLERİ

Mehmet 
Atilla ile 
Edebiyat 
Fırtınası 

Tudem 
Yayın Grubu 

Etkinlik 
Rehberi’nde.


