


Bu hikaye, çocuk gelişimini olumsuz etkilememesi için
Marmara Pedagoji Kurumu’nda Pedagog Elif İPEK tarafından

kontrol edilmiştir.



Bu kitap 
4 Temmuz 2018’de güzel kalbi artık bu Dünya'ya dayanamayan 

şahane insan, efsane çizer Kaan Güvercin'e adanmıştır. 



Sevgili küçük dostum,

Elindeki bu kitap, hayvanların hepsini çok ama çok seven abi ve ablaların 
tarafından hazırlandı.

Hepsi, küçükken hayvan öykülerini okudular ve hayvanları hikayeleriyle 
tanıdılar.

Ve büyüdükten sonra da, hayvanların öykülerini çocuklara anlatmaya 
başladılar.

Bu kitabı okuduktan sonra, sen de onlardan biri olacaksın: hangi türden 
olursa olsun, hayvan dostlarımızı koruyacaksın, onları sevecek ve 
önemseyeceksin.

Onlara zarar veren insanlara, buna hakları olmadığını söyleyeceksin.

Söz mü?

Yağmur Özgür Güven
Latte’nin Annesi





Haydi latte'yi hayalinizdeki renge boyayın.

BOYAMA SAYFASI

Adı:
Soyadı:



Buradan kaçmanın 
bir yolunu

bulmalıyım.



Yaşasın!
Özgürlük benim de

hakkım.



Hayvanlara 
kötülük yapan bir deney 

laboratuvarından kaçtım. 
Kendime yeni bir hayat 

kuracağım.
O zaman 

gel bizimle yaşa!



Sen laboratuvarda doğdun, 
büyüdün. Sokaklarda 

yaşayamazsın. Kendini 
koruyamazsın, yemek bulamazsın. 

Gel bizimle yaşa.



Adı:
Soyadı:

İpucu:
yukarıdan aşağı 

veya soldan sağa 
bakınız.

?KELİME BULMACA

ARANACAK KELİMELER
LABORATUVAR
KUŞ
ÖKÜZ
KUZU
DOKTOR
SIÇAN
SIPA
SEVGİ
KAFES
FARE

KÖPEK
KEDİ
DOKTOR
KAFES
BAL
DENEY
BİLİM
ÖZGÜRLÜK
AT
SAMUR

LATTEEVEGİDİYOR
HAYVANLAR
SADAKAT
TAVUKDENEYEHAYIR
AYI
LABİRENT
HAYVANÖZGÜRLÜĞÜ
AŞK





Çok korkuyorum 
lütfen bana 

saldırmayın.

Korkma küçüğüm 
artık kimse sana 

kötülük yapamayacak.



-SON-



LATTE’YE MEKTUP



LATTE’YE MEKTUP



Çoğumuz onlardan korkarız. Oysaki bizden çok ama çok küçük olan bu 
canlıların, görünüşleri dışında kedi ya da köpekten pek farkı yoktur. Ve 
biliyor musun, aslında onlar bizden çok korkarlar!

Aynı bizler gibi el ve ayaklarında parmakları, kulakları, burunları vardır. 
Burunları çok iyi koku alır, kulakları bizim duyamadığımız sesleri bile 
duyar ama gözleri çok az görür. Bu nedenle duydukları ses ve kokularla 
çevreyi anlamaya çalışırlar. 

Çok duygusaldırlar: anneler, yavrularını emzirir, temizler ve büyüyünceye 
kadar onları yanından ayırmaz. 

Yiyeceklerini bizim gibi elleriyle tutarak yerler. 

Ve en önemlisi: sevildiklerini anlarlar.

Ali Battal
Veteriner Hekim



2010 yılında "Sıradan" Bir Gün isimli belgesel ile yine hayvanlar için hiç yapılmamış bir belgesel 
hazırladı. Usta seslendirmeciler ve sanatçılar yine gönüllü olarak belgesele dâhil oldular. Aldığı 
ödüller ile ses getirdi. 2010 yılında CNN Türk TV ve Sabancı Vakfı tarafından ortaklaşa düzenle-
nen bir projede çevre duyarlılığı alanında "Fark Yaratan Kişi" seçilmiştir. Yaklaşık 5 sene Alem 
FM’de  gerçekleştirdiği Tolga Öztorun ile Dost Muhabbeti adlı bir program hazırlayıp sunmuş, 
ardından bir sene de Radyo D’de aynı isim ile programını hazırlamış ve sunmuştur. 2011 yılında 
engelli hayvanların varlığına dikkat çekmek amacıyla oyuncu Tuna Arman ve fotoğrafçı Ateş 
Kantürk ile birlikte "Farkında mısın?" projesini gerçekleştirdi. Projede engelli bir hayvanla 
fotoğraflanan her ünlü, makyaj veya fotoğraf müdahalesiyle engelli gösterildi. Yeşil Gazete için 
Kedi-Siz isminde haftalık bir röportaj köşesi hazırlamaktadır. Küçük Ahmet Hayvan Barınağında 
isimli bir çocuk kitabı vardır. 

Karikatürler 1-2-3 ve Adım Adım Kılavuzları isimli karikatür kitapları yayımlandı. Bu arada 
Lombak ve Kemik Dergilerine de uzun öyküler çizdi.
2007 ve 2008 yıllarında o zamana kadar Türk Sinema tarihinin en çok izlenen ilk 2 filmi olan 
Recep İvedik 1 ve Recep İvedik 2 filmlerini yazdı.
2005-2007 yılları arasında Digiturk bünyesinde yayın yapan gençlik kanalı S’nek tv’nin yayın 
danışmanlığı ve proje danışmanlığı görevini üstlendi.
Bunların dışında çeşitli televizyon projelerinde yazarlık yaptı.

1977 yılında istanbul’da doğdu… ilkokulu 
liseyi bir şekilde okudu. Üniversite’de 
Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat 
Teknikerliği bölümüne girdi. 2 yıllık okulu 
inanılmaz bir şekilde 2 yılda bitirdi.
Okul sonrası bir dönem çeşitli inşaat 
firmalarında çalıştıktan sonra çocukluk 
hayalinin peşinden koşmaya karar verdi. 
Penguen Dergisi’nin 2002 yılında kurulma-
sıyla bu hayaline kavuştu. 2002 yılından bu 
yana penguen dergisinde karikatür 
çizmekte.

2004 yılından itibaren Yedikule Hayvan Barınağı’nda Gönüllü 
Muhabir olarak çalışmakta olan Öztorun, hayatını çok sayıda 
engelli sokak hayvanı ile paylaşmaktadır. Türkiye’den ve yurt 
dışından çok sayıda ünlü sanatçı ve Dünya genelinden sanatçı ve 
felsefeciler ile yaptığı röportajlar ile kamuoyu dikkatini sokak 
hayvanlarının üzerine çekmeye çalışmaktadır. Yedikule Hayvan 
Barınağı’nın sitesinde, Rengarenk Kırmızı dergisinde, Hayvan 
Sever gazetesinde uzun süre köşe yazarlığı yapmıştır. 3 sene 
PetCity Magazine ve internet üzerinden yayın yapan Draje 
dergisinde köşe yazarlığı yaptı.
2009 yılında sokak hayvanlarının sorunları için kısa film çalışma-
larına başlayan Öztorun, Ezber adlı ilk kısa filminde tümü gönüllü 
olarak çalışmayı kabul eden 32 tanınmış sanatçıyı projesine dahil 
etmiştir.  

Yazan: Tolga Öztorun

Çizen: Serkan Altuniğne

tolgaoztorun@yahoo.com



www.deneyehayir.org

DENEYE HAYIR Platformu
Anti-Vivisection Platform




