
 Bitty bir sabah uyanır
ve saçının engellenemez şekilde sürekli uzadığını ve masmavi olduğunu görür.

Bu saçlarla okula gitmek zorundadır.
Yaşadığı durum onu sınıfta arkadaşlarının önünde zor durumda bırakır.

O sırada gözü, pencerenin kenarında vızıldayan arıya takılır.
Tam da bu sırada Bitty ne yapacağına dair harika bir fikir bulur.

Minik arı sayesinde aklına ne mi geldi dersiniz?

Cevap Bitty‘nin hikâyesinde. 

9 786257 406314
Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde 

bandrol taşıması zorunlu değildir.
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Yazan : Nazlı Toraman AYDIN  (Uzman Psikolog)
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Nazlı Toraman Aydın
Uzman Psikolog

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini, University of 
Exeter’da (İngiltere) Psikoloji (MSc.) yüksek lisansını tamamladı. Çocuk kitaplarıyla 
olan serüveni, kendi kızlarına anlattığı hikâyelerle başladı. Kızlarıyla yaptığı 
sohbetlerden yola çıkarak oluşturduğu hikâyelerde, farkındalığın ve kendini ifade 
etmenin önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Ayrıca hikâyelerin sonuna koyduğu 
sorularla, kitaplarını çocuk-ebeveyn iletişimi için birer araç olarak kurguluyor.
Yazarın “Pompidik-Kaygıyla Baş Etme” isimli kitabı “Sola Kidz”  tarafından 
yayımlanmıştır.

Özlem Yıldız
Ressam-Grafiker

Hayatını ve akademik kariyerini sanata adayan Özlem, çocukluk 
hayallerini yaşıyor. Atölyesinde tuvallere, okulda öğrencilerine, 
kitaplarda tüm dünya çocuklarına resmediyor. Neyi mi? Hayatı, hayal 
gücünü, insanı, doğayı, masalları, hikâyeleri...



Canım Kızlarım  Bihter’ime ve Elif ’ime...
                 Özünüzle temasınız daim olsun.





Bütün gün oynadığı oyunlardan
yorgun düşen Bitty, 

her akşam yaptığı gibi o akşam da
uyumadan önce saçlarını taramış. 

Ancak dalgınlıkla öyle çok taramış ki 
saçları puf puf kabarmış. 

Bu sayede yumuşacık olan saçlarıyla 
başını yastığa koyan Bitty,

hemen uykuya dalmış. 
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