
Çocuklara kitap sevgisini aşılamanın yollarından bahsederken
“etkileşimli okuma”nın önemine vurgu yaparız. Etkileşimli
okumanın özelliği çocuğun hikâye anlatımında aktif bir rol
üstlenmesi, sorular sorması, kitabın içinde gördüğü resimler
hakkında konuşmasıdır. 

Sevgili Huriye Baş bu kitabında yavru pandaların macerası ile
çocukları buluştururken, etkileşimli okumayı aktif olarak
kullanabileceğiniz bir hikâye sunuyor. Çocuklar hikâyenin içinde
birçok duyguyu hissedebilirken, farklılıklarla arkadaş olabilmeyi,
yardım etmeyi, seçim yapabilmeyi deneyimleme imkânı da bulabiliyor. 

Çocuklarla etkileşiminizi artıracak harika bir kitap.

Dr. Nagihan Saday Duman
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi/Psikoterapist

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

bandrol taşıması zorunlu değildir.
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SENİ ÇAĞIRIYOR

Yazan: Huriye Baş
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Sürdürülebilir İyi Ebeveynlik Bilim Kurulu Öneriyor: 

Bu Hikâye Seni Çağırıyor
Huriye Baş

Sürdürülebilir İyi Ebeveynlik hem uzmanlar hem bilinçli ebeveynler tarafından “Türkiye’nin modern 
ebeveynlik felsefesi” olarak benimseniyor. SİE İnisiyatifi, her yıl takdim ettiği ödüller ve tavsiye 

armaları ile kamuoyunu daha bilinçli içerikler sunmaya ve talep etmeye teşvik ediyor. 

SİE Bilim Kurulu Önerisi armasını taşıyan yılın ikinci öykü kitabı, Huriye Baş’ın yazdığı
Bu Hikâye Seni Çağırıyor oldu. Hitap ettiği yaş aralığındaki çocukların diline uygun, şiirsel ve
müzikal bu küçük öykü, didaktik dilden uzak bir eser olarak küçüklerin gönlünde taht kuracak.  

SİE Bilim Kurulu bu kitabı 2-5 yaş aralığındaki çocuklar için tavsiye eder.

SİE BİLİM KURULU adına

Dr. Erbil Aydemir,

Psk. Nihal Arvas Yanık,  

İletişim Uzm. Gülüş Türkmen 

www.sieturkiye.com
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 ~ ÖN SÖZ ~

Bazen bir kitabın ya da bir filmin kahramanı olmak isteriz,
kendi masalımızın kahramanı olduğumuzu bilmeden. 

Unutma! Sen zaten bir masal kahramanısın.
“Ben de mi?” diyen ufaklık, “Evet, sen de öylesin.”

İnsan kendi masalını oluşturur bu hayatta.
Ben istedim ki bu hikâyenin kahramanlarından biri de siz olun.

Bu yolculukta size ihtiyacım var. Benimle misiniz?
Eğer öyleyseniz doğru hikâyedesiniz.

Maceraya katılmak için sayfayı yavaşça çeviriniz. 

Bu kitap kızım Masal’a, 
macerayı seven ve çağırdığımda “Hemen geliyorum.” diyen tüm çocuklara... 

Huriye BAŞ

Hayatta dur durak bilmeyen, ilhamını hayal gücünden alan ve
 sonunda hayalleri için bir adım atan kendime... 

Aleyna GÜLERYÜZ
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Anne panda sordu yavrularına: 
“Piknik yapmak ister misiniz, nehrin kenarında?”
Yavru pandalar gülüştüler mutlulukla.

1



A

Resimleyen: Aleyna GÜLERYÜZ

29 Haziran 2001'de İstanbul’da doğdu. Küçüklüğünden bugüne sanata olan yatkınlığı  
ortaöğretim hayatında katıldığı yarışmalar sayesinde Türkiye alanında başarılar getirdi. 

Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden  “Sanat ve Tasarım" bölüm birincisi olarak 2019 
yılında mezun oldu. Şu anda ise Marmara Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü

3. sınıf öğrencisi. 2019'dan bu yana akademik hayatının yanı sıra illüstrasyon ve
dijital sanat ile ilgileniyor.
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Yazan: Huriye BAŞ

Loren’in Renkli Dünyası ve Ay’a Tutunan Çocuk kitaplarının yazarı olan Huriye Baş,
18 Temmuz 1985  yılında Eminönü/İstanbul’da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Bankacılık Bölümü’nde 

okudu ve mezuniyetiyle birlikte iş dünyasına adım attı. 2017’de kızının doğumuyla birlikte 
bankacılık sektörüne veda etti. Down sendromlu kızının gelişimine katkı sağlamak amacıyla 

Sizdrama’da 1,5 yıl “Yaratıcı Drama Liderlik Eğitimi” alarak eğitmen olmaya hak kazandı. 

Huriye Baş hastanede uzun süre tedavi gören, dünyayı hastane pencerelerinden tanıyan, ilaç 
kokusunu toprak kokusuyla değiştirmek isteyen çocuklara her ayın belirli günlerinde gönüllü 

olarak drama etkinlikleri, okul öncesi etkinlikleri ve kitap okuma etkinlikleri düzenlemektedir.

Mail adresi: ozdemir_huriye@hotmail.com
İnstagram: @kromozom_martisi
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