“ÖYKÜ’NÜN KİTAPLIĞI”ndan
kurtlarına tekrar merhaba !

tüm

kitap

Türkiye’den uzakta yaşayan biz anne ve babaların en
büyük isteklerinden biri, çocuklarımızın anadilimiz
Türkçeyi iyi kullanabilmeleri. Artık biliyoruz ki, bilim
insanları, “bir çocuğun yabancı bir dilden önce anadilini
iyi öğrenmeleri gerektiği” konusunda ortak bir görüşe
sahipler.
Peki, bunu çocuklarımızda başarabilmek için neye
önem vermemiz gerekiyor? Bu konuda bilim yine bir
gerçeği işaret ediyor:
“Okumak”
Ünlü şairlerimizden Fazıl Hüsnü Dağlarca, “Türkçe
Katında Yaşamak” adlı şiirinde, “Türkçem, benim
ses bayrağım!” diye seslenir. Ses bayrağımızı yükseklerde tutansa, “okumak” merdiveninin basamaklarını
oluşturan kitaplar…
Çocuklarımızın sözcük dağarcının gelişmesinde, doğru cümleler kurabilmesinde, hayal dünyasının
gelişiminde ve Türkiye’yi en iyi biçimde tanımasında Türkçe kitap okumalarının değeri çok büyük.
Onlara bu alışkanlığı kazandırmak isteyen her anne ve babanınsa Türkiye’de yayımlanmış değerli çocuk
kitaplarına ulaşmakta zorlandığı gerçeğinden yola çıkarak, “ÖYKÜ’NÜN KİTAPLIĞI”nı kurduk ve
kitap severlerin desteğiyle büyüyoruz.
Çocuklarımıza okutacağımız kitapların titiz bir dille yazılmış ve resimlenmiş olması gerekiyor. Bu konuda
Türkiye’de yetkin isimlerin önerileri doğrultusunda size seçkin ve güvenilir bir kitaplık sunmaya devam
ediyoruz.
Mart-Nisan Kataloğumuzda, Can Çocuk Yayınları’nın yanı sıra Günışığı Kitaplığı ve Türkiye İş
Bankası Kültür Yayınları’ndan da kitaplarımızı ilgilerinize sunuyoruz. Kataloğumuz, daha kolay
inceleyebilmeniz adına küçük yaş grupları için olan kitaplarımızdan başlanarak sıralanmıştır.
Her iki ayda bir yenilecek olan kitap listemiz, çocuk yazını alanında özenli bir çalışma yürüten başka
yayınevlerinin kitaplarıyla zenginleşerek büyümeye devam edecek.
“ÖYKÜ’NÜN KİTAPLIĞI”, çocuklarınız ve torunlarınızın, kısacası tüm minik kitap kurtlarının mutlu
geleceği için eşsiz bir hazine sunuyor.
Kitaplarımızdan sipariş verebilmeniz için gerekli tüm iletişim bilgilerini yine dosyamızın sonunda
bulacaksınız.
Sizi önce kitapların renkli ve büyülü dünyasıyla baş başa bırakıyoruz.
Teşekkürlerimizle…
ÖYKÜ’NÜN KİTAPLIĞI
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PAT PAT PAPATYA
Farklılıkların güzelliği üzerine sıcacık bir öykü.
Sedef Örsel ve illüstratör Betül Sayın ikilisinin bu ikinci
kitabı da, Uçuçböceği Bon Bon gibi, okumaya
başlamamış ya da yeni başlamış küçükler için özenle
hazırlandı. Öyküde, doğada bir arada yaşayan canlılar
arasındaki farklılıklar ve bunun yarattığı uyum konu
ediliyor.
Sapsarı gülümseyen yüzü ve bembeyaz yapraklarıyla
sevimli mi sevimli bir papatyaydı Pat Pat. Ama, en
yakın arkadaşının uzun boylu, kıpkırmızı bir gelincik
olarak boy atması çok şaşırtmıştı onu. Önce kayalık
tepenin kayalarına sordu, sonra gökyüzünde parlayan
güneşe: "Neden," dedi, "neden ben de gelincik
olmadım?"
Yazar
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat

UÇAKLAR – Hem Oku Hem Boya
Eğlenerek öğrenmek için ideal başlangıçlar!
Tarihsel süreç içinde uçuş deneyimini çocuklara
tanıtarak, farklı biçimleri ve değişik işlevleriyle hava
taşıtlarını anlatan kitapta dokuz başlık yer alıyor:
Tarihteki ilk uçuş denemeleri, balonlar, ilk uçaklar,
zeplin, yolcu uçakları, helikopter, planör, jetler ve
elbette, uzay araçları.
Ülkemizdeki ilk özgün örneklerini Günışığı
Kitaplığı'nın hazırladığı, hem okunan hem boyanan
kitaplardan oluşan diziyle, küçükler, dinledikleri ya da
okudukları birbirinden sevimli öyküleri kendileri
renklendiriyor! Anaokulu öğrencileri ve ilköğretime
yeni başlayan çocuklar için hazırlanan kitapların
boyutu, sayfa düzeni, içerdiği bilgi ve desen dili yaş
grubunun gereksinimleri göz önüne alınarak
belirleniyor.
Yazar
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat

Müren Beykan
Günışığı Kitaplığı
3-4-5 Yaş / 20 Sayfa
5,50 € + Kargo Ücreti
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Sedef Örsel
Günışığı Kitaplığı
3-4-5 Yaş / 24 Sayfa
6,00 € + Kargo Ücreti

EVLER – Hem Oku Hem Boya
"Yağmurdan, kardan, sıcaktan, soğuktan korunmak
bir çatı altında barınmak isteriz. Yemeğimizi orada
pişirir, orada yer, orada yatıp uyuruz. Oraya "yuva"
deriz ve hepimiz evlerimizi çok severiz."
Ülkemizdeki ilk özgün örneklerini Günışığı
Kitaplığı'nın hazırladığı, hem okunan hem boyanan
kitaplardan oluşan diziyle, küçükler, dinledikleri ya
da okudukları birbirinden sevimli öyküleri kendileri
renklendiriyor! Anaokulu öğrencileri ve ilköğretime
yeni başlayan çocuklar için hazırlanan kitapların
boyutu, sayfa düzeni, içerdiği bilgi ve desen dili yaş
grubunun gereksinimleri göz önüne alınarak
belirleniyor.
Yazar
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat

UYKUSUNU ARAYAN ÇOCUK
Uyku saati için yıldızlı bir masal.
Doğayı ve insanları derinlemesine gözlemleyerek
öyküleştiren İrem Uşar, uykuya dalamayan bir
çocuğun yarı mahmur yolculuğunu eğlenceli ve şiirsel
bir üslupla dillendiriyor. Bir gecelik macera boyunca
hayvanların ilginç uyuma hallerini de örnekleyen öykü,
başarılı illüstratör Merve Atılgan'ın özgün desenleriyle
canlanıyor.
Yatağında dönüp duran bir çocuk, kaçan uykusunu
bulmak için yollara düşmüş. At, ayı, yarasa, flamingo...
Daha neler neler... Bütün komşuların kapısını tek tek
çalmış. Üstünde pijamalarıyla sokak sokak gezen ve
gözlerinden uyku akan bu çocuk, acaba nerede
uyumuş?
Yazar
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat

İrem Uşar
Günışığı Kitaplığı
3-4-5-6 Yaş / 28 Sayfa
6,00 € + Kargo Ücreti
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Müren Beykan
Günışığı Kitaplığı
3-4-5 Yaş / 12 Sayfa
5,50 € + Kargo Ücreti

RENGİNİ ARAYAN PUDRA
Küçük beyaz yarasanın sürprizli keşif
yolculuğu!
Resimlediği çocuk kitaplarıyla her yaştan
okuru büyüleyen ve 2006 yılında 5 Çocuk 5
İstanbul adlı kitabıyla, illu¨strasyon dalında
Uluslararası Çocuk Kitapları Kurulu (IBBY)
Onur Listesi’ne seçilen illüstratör ve yazar
Betül Sayın, yeni kitabında okuru keşiflerle
dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Beyaz bir
yarasanın, fiziksel farklılığından dolayı
kendini yalnız hissetmesini ve sorun olarak
gördüğü beyazlığına çare arayışını konu
edinen kitap, güçlü desenleri ve duru diliyle
tüm zamanları kucaklayan bir dünyanın
kapısını aralıyor. Fiziksel bir farklılığa sahip
olmanın çocuk yaşamına getirdiği yükü ve
çocuğun bu yükle başa çıkmak için kendince
ürettiği yöntemleri ele alan kitapta, desenler
ve kelimeler; mizahın, keşiflerin ve umudun
taşıyıcısı oluyor.
Yazar
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat

Rengini Arayan Pudra, çocukların desenlerin
arasında dolaşıp kendi öykülerini yaratmaktan
zevk alacakları, büyükleriyle birlikte
okumaktan da çok hoşlanacakları bir kitap.

Betül Sayın
Günışığı Kitaplığı
3-4-5-6 Yaş / 32 Sayfa
6,00 € + Kargo Ücreti

Arkadaşlarından çok farklıydı Pudra. O
bembeyaz bir yarasaydı. Arkadaşları gibi
olmak için neler denemedi ki: Karga tüyleri
taktı üstüne, dumanların arasında dolaştı.
Ama çare bulamadı beyazlığına. Bir gün,
kendi gibi beyaz arkadaşlar bulmak uğruna
evinden uzaklara uçtu. Bu yolculukta neler
neler geldi Pudra’nın başına...
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KÖSTEBEK KUKİ
Ülkemizin sevilen çocuk kitapları illüstratörü Betül
Sayın, küçükler için yazıp resimlediği ikinci kitabında,
canlıları barış içinde yaşamaya davet eden sıcacık bir
öykü anlatıyor. Nedeni ne olursa olsun kaba güç
kullanmanın ve şiddete başvurmanın insanı
toplumdan nasıl dışlayacağını, sevgi ve iletişimin
sorunları çözmede ne denli etkili olduğunu çok renkli
ve akıcı bir dille anlatıyor. Çocuklar kadar aileleri için
de vazgeçilmez bir başucu kitabı niteliğinde bir öykü.
O gün canı çok sıkılan Köstebek Kuki, sırf eğlenmek
uğruna neler neler yapıyor: Kurbağa Kurbiş'in yeni
giysisine çamur sıçratmak mı dersiniz, Sincap Zıp
Zıp'ın güçlükle topladığı cevizleri tekmelemek mi!
Kuki o gün kendince çok eğleniyor, ama ertesi gün
Kurbağa Kurbiş'in partisinde yapayalnız kalıyor.
Acaba Köstebek Kuki haylazlıklarının ne kadar kırıcı
olduğunu anlayacak mı?
Yazar
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat

Betül Sayın
Günışığı Kitaplığı
4-5-6-7 Yaş / 32 Sayfa
6,50 € + Kargo Ücreti

ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI
DERNEĞİ (ÇGYD) YILIN EN İYİ RESİMLİ
ÖYKÜ KİTABI 2007

KIRIK ŞEMSİYE
Biri bakkalda kırık yeşil şemsiyesini unutur.
Şemsiye kimindir? Şeftali ağacı, Terzi Zehra ve
Martı yeşil şemsiyeli yaşlı bir adamı
tanımışlardır. Ama ne zaman? Şemsiyeyi
unutan adamla onların unutamadıkları adam
aynı kişi midir? Kırık şemsiye dostlarının
armağanlarıyla göz alıcı, sağlam bir şemsiyeye
dönüşünce yeniden kaybolmamış mıdır?
Sorular sora sora kırık bir şemsiyenin izini
sürmeye, öykülerden öyküler yaratmaya var
mısınız?
Yazar
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat
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Sevim Ak
Can Çocuk Yayınları
4-5-6-7 Yaş / 26 Sayfa
5,00 € + Kargo Ücreti

BURUN GİYSİSİ
İnsan üşüdüğü zaman, ne kadar da tatsız bir
hisse dönüşüyor şu soğuk! Neyse ki, çözümü
basit: Giyinmek! Ama insanın içini giysiden de
çok ısıtan bir şey var ki, onu en iyi anneler ve
babalar bilir… Çocuk kitapları, dergileri ve
radyo programlarıyla tanınan M. Banu
Aksoy'un sıcacık öyküsü, Mert Tugen'in
rengârenk esenleriyle canlanıyor!

Yazar
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat

M. Banu Aksoy
Can Çocuk Yayınları
4-5-6-7 Yaş / 36 Sayfa
5,00 € + Kargo Ücreti

GİZEMLİ SÖZCÜK AÇİMPA
Bir gün, bir araştırmacı yepyeni bir sözcük
keşfetti: AÇİMPA. Kimse ne anlama geldiğini
ya da ne türden bir sözcük olduğunu
bilmiyordu.
Yine de, insanlar heyecanla bu sözcüğü cümle
içinde kullanmaya başladılar.
Yetenekli okurlar için muzip, sıra dışı ve
“açimpa” bir kitap!
Yazar
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat
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Catarina Sobral
Can Çocuk Yayınları
5-6-7 Yaş / 40 Sayfa
7,50 € + Kargo Ücreti

YOKHAYVANLAR
Hayatlarına iki basamaklı kabuklarıyla
toprakaltından çıkarak başlayan merdivgenler,
rüzgârla savrulan yaprakları antenlerine
takıştırmayı seven bukaçualar, devamlı hareket
halinde olmalarına rağmen ayrılıklara bir türlü
alışamayan nubingiler, görkemli sofralar kurup
evde arkadaşlarını ağırlayan gagakafalı
cadıkuşlar ve diğerleri... Bu kitapta, olmayan
yokhayvan yok!

Yazar
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat

Ece Çiftçi
Can Çocuk Yayınları
5-8 Yaş / 40 Sayfa
5,50 € + Kargo Ücreti

ÇOCUKLAR İÇİN NASREDDİN
HOCA FIKRALARI
Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği 100
Temel Eser arasında yer alan bu kitap,
edebiyat tarihimizin önemli kişiliklerinden
Memet Fuat’ın derlediği Nasreddin Hoca
fıkralarından seçilerek hazırlanmıştır.

Derleyen
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat
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Mehmet Fuat
İş Bankası Kültür Yayınları

7-8-9-10 Yaş / 80 Sayfa
6,00 € + Kargo Ücreti

MİNİK ELİF KİTAPLARI
KEŞFEDİYOR
Eif, anneannesinin ona hediye ettiği kitabı çok
sevdi. Çünkü o kitap, annesinin küçükken en
sevdiği kitaptı. Bir gün kitabını kaybeden Elif,
onu her yerde arasa da bulamadı. Annesi onu
kitabevine ve kütüphaneye götürdüğünde, Elif
kitapların etkileyici dünyasına adım attı.

Yazar
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat

Liane Schneider
İş Bankası Kültür Yayınları

Okul Öncesi - İlk Okuma
Kitabı / 24 Sayfa
4,00 € + Kargo Ücreti

ELİF YÜZME ÖĞRENİYOR
Elif yüzmeyi öğrenmek istediğinde, annesi
onu yüzme kursuna yazdırdı. Suyun üstünde
batmadan kollarla bacakları hareket
ettirebilmek kolay iş değildi. Elif günlerce
çalıştı, en sonunda sınavı başarıyla
tamamlayarak yüzme sertifikasını almaya hak
kazandı.
Yazar
Liane Schneider
İş Bankası Kültür Yayınları
Yayınevi
Yaş Grubu Okul Öncesi - İlk Okuma
Kitabı / 24 Sayfa
Fiyat
4,00 € + Kargo Ücreti
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ELİF PİZZA YAPIYOR
Elif annesinden farklı bir yemek yapmasını
isteyince, annesi bir gün de yemeği onun
yapmasını önerdi. Aslında annesi şaka
yapıyordu, ama Elif onu ciddiye aldı ve bir
pizza uzmanı olan arkadaşı Selim’den yardım
istedi. Ancak iki arkadaşın pizza yapma
denemesi komik bir maceraya dönüştü.

Yazar
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat

Liane Schneider
İş Bankası Kültür Yayınları
Okul Öncesi-İlk Okuma
Kitabı / 24 Sayfa
4,00 € + Kargo Ücreti

ELİF FUTBOL OYNUYOR
Elif futbol takımına girdiğinden beri tek bir
antrenmanı bile kaçırmadı. Takımda futbolla
ilgili her şeyi öğrendi. Yakında oynanacak
maçta yer alacağını öğrendiğinde havalara
uçtu. Ne var ki bir sabah hastalanıverdi. Elif
zamanında iyileşerek, sahada fırtına gibi
esebilecek miydi?
Yazar
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat
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Liane Schneider
İş Bankası Kültür Yayınları
Okul Öncesi-İlk Okuma
Kitabı / 24 Sayfa
4,00 € + Kargo Ücreti

ELİF, DENİZ’DE YATIYA
KALIYOR
Elif çantasını hazırladı. İçine pijamasını, ev
terliklerini, diş fırçasını ve ayıcığını koydu. İlk
kez bir arkadaşında yatıya kalacaktı. Elif yatana
kadar arkadaşının evinde keyifli vakit geçirdi.
Peki anne ve babasının iyi geceler öpücüğü
olmadan uyuyabilecek miydi?
Yazar
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat

Liane Schneider
İş Bankası Kültür Yayınları
Okul Öncesi-İlk Okuma
Kitabı / 24 Sayfa
4,00 € + Kargo Ücreti

ÇAĞLAR’IN BAHÇESİ
Çağlar, yeni bir mevsim başlarken bahçede ve
doğada nelerin değiştiğine yaşayarak tanık
oluyordu. Bahar geldiğinde keşfedilecek ne
çok şey vardı! Karın altından çıkan
kardelenler, neşeyle ötmeye başlayan kuşlar,
kış uykusundan uyanan hayvanlar...

Yazar
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat
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Christian Tielmann
İş Bankası Kültür Yayınları

Okul Öncesi - İlk Okuma
Kitabı / 24 Sayfa
4,00 € + Kargo Ücreti

ÇAĞLAR MAKARNA PİŞİRİYOR
O gün akşam yemeğini Çağlar, abisi Fırat ve
en yakın arkadaşı Pelin hazırlayacaktı. Bir an
önce işe koyulmaları gerekiyordu! Çünkü
domates soslu makarna yapmak sanıldığı
kadar kolay değildi! Neyse ki Çağlar'ın babası
da onlara yardım edecekti. Akşam 'Çağlar
soslu' makarna sofraya konduğunda herkesin
fikri aynı oldu: "Çok lezzetli!"
Yazar
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat

Christian Tielmann
İş Bankası Kültür Yayınları

Okul Öncesi - İlk Okuma
Kitabı / 24 Sayfa
4,00 € + Kargo Ücreti

ÇAĞLAR MİSAFİRLİĞE GİDİYOR
Yaşasın! Çağlar ilk kez arkadaşı Pelin'de
kalacağı için çok heyecanlaydı. Hemen
çantasını hazırlamaya başladı: Yanına
pijamalarını, diş fırçasını ve tabii ki el fenerini
de aldı. Acaba Çağlar annesinden iyi geceler
öpücüğü almadan uyuyabilecek miydi?

Yazar
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat
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Christian Tielmann
İş Bankası Kültür Yayınları

Okul Öncesi - İlk Okuma
Kitabı / 24 Sayfa
4,00 € + Kargo Ücreti

ÇAĞLAR TAVŞAN İSTİYOR
Çağlar doğum gününde bir tavşan ister. Ancak
evcil bir hayvana bakmak sorumluluk isteyen
bir iştir. Ailesi Çağlar’ın bu işin altından
kalkamayacağını düşünür. Oysa Çağlar
sorumluluğunun bilincindedir ve Zorro adını
verdiği tavşanına bakmayı başaracaktır.

Yazar
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat

Christian Tielmann
İş Bankası Kültür Yayınları

Okul Öncesi - İlk Okuma
Kitabı / 24 Sayfa
4,00 € + Kargo Ücreti

HAYAL KIZ
Çocukların sınırsız hayal gücünü gözler önüne seren
kitap, özellikle okumayı yaratıcı yollarla öğrenme
sürecini, bir çocuğun iç sesiyle anlatıyor. Öykü; hayatı
hayaller ve oyunlarla keşfeden çocukların, yetişkine
çılgınca gelen düşüncelerini sıradışı, komik sahnelerle
ve diyaloglarla aktarırken, Özge Ekmekçioğlu'nun
öykü kadar naif çizgileriyle düş gücünü kışkırtıyor.
Mavi, hayallerinde sınır tanımayan bir çocuktur. Ona
göre, sütannesinin içinde bir süt denizi vardır,
doğmamış kardeşinin orada canı sıkılıyordur... neden
olmasın? Okumayı öğrenebilmesi için annesinin
yarattığı oyunlar da Mavi'nin hayal gücünü harekete
geçirmektedir. Okulla birlikte genişleyen yaşamına,
ailenin sürprizi de eklenince Mavi'nin yaşamında
heyecanlı günler başlar...
Yazar
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat
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Leyla Ruhan Okyay
Günışığı Kitaplığı
6-7-8 Yaş / 108 Sayfa
6,50 € + Kargo Ücreti

PAT KARİKATÜR OKULU
Her çocuk kendini çizerek ifade etmeyi
deneyebilir. Behiç Ak’ın yeni gülümseten
öyküsünde sürpriz bir davet saklı!
Sayısız ödülün sahibi, çok yönlü sanatçı, yazar
Behiç Ak, çocuklar için yazdığı altıncı
“gülümseten öykü”sünde, isimlere ve
görünüşe verdiğimiz öneme dikkat çekiyor.
Dilin sosyal yönünü ve sözcüklerin kökeninin
nelere dayanabileceğini neşeli bir öyküyle
canlandırıyor. Çocukların hayalleri, korkuları
ve beklentileri üzerine hem gülümseten hem
de düşündüren Ak, okul, arkadaşlık ve
sorunlarla baş etme gibi konuları etkili bir
anlatımla işliyor. Yazarın özgün desenleriyle
zenginleşen renkli kitabın, çocuklar için özgün
bir de daveti var. Kitabın sonunda yer verilen
ÇizeYaza Öyküler, Behiç Ak’ın küçük
okurlarını kendilerini çizeyaza ifade etmeye
davet eden yaratıcı bir proje.
Aydın’ın yeni sınıfında herkesin bir takma adı
vardı. Hiç normal davranamayan Tuhaf,
burnu kocaman Patates, atasözlerini bile
tersyüz eden Ters, çevresindeki her şeyi
kendine çeken Karadelik, sürekli saati soran
Saat Kaç ve öbürleri... Yalnızca öğrencilere
değil, sınıflara, koridorlara, hatta tuvaletlere de
ad takılmıştı. Kendisine ad takılmasından hiç
hoşlanmayan Aydın, ilginç sıra arkadaşı
Patates’in çizdiği “Patates’in Maceraları” adlı
karikatürler sayesinde, sınıf arkadaşlarını
anlamaya başladı. Patates’in beklenmedik bir
karar vermek zorunda kalması, sınıfı
karıştıracaktı...

Yazar
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat
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Behiç Ak
Günışığı Kitaplığı
6-7-8-9 Yaş / 96 Sayfa
6,50 € + Kargo Ücreti

BERK VE ÇIP ÇIP DEDEKTİF OLDU
Berk'in son macerasında, köpekle kurulan dostluğu,
komik bir dedektiflik merakıyla birleştiriyor. Ailelerin
ve çocukların birlikte keyifle, eğlenceli vakit geçirerek
okuyabileceği, sürprizlerle dolu yeni öyküde, Berk
gülmecenin dozunu artırıyor!
Önyargılar, dayanışma, arkadaşlık ve aldanma gibi
kavramları mizahla dokuyan öykü, sanatçı Merve
Atılgan'ın etkileyici desenleriyle çokrenkli bir hayal
dünyası sunuyor. Berk'in yeni hedefi dedektif olmaktır.
Dünyanın en önemli işi budur ona göre! Ailenin yeni
üyesi Çıp Çıp köpek de ortağı olacaktır. İkili, mahalle
kasabından okula, her yerde suç ve suçlu aramaya
başlar. Ancak orda burda çalınan eşyalardan anlaşıldığı
üzere zaten ortada bir hırsız vardır. Mahalleli Çıp Çıp'ı
suçlu ilan edince işler karışır. Berk, ortağını temize
çıkarabilecek midir?..
Yazar
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat

UÇAN SALI
Okurlarını küçük bir çocuğun hayallerinin, özellikle de
"uçma tutkusu"nun peşinden sürükleyecek bu ilginç
öykü, İstanbul'un yok edilen simgelerinden biri olan
Kadıköy'deki eski Salı Pazarı'nda geçiyor.
Bütün çocuklar gibi, hayalle gerçeği bir arada yaşayan
Sibel'in en çok yapmak istediği şey uçmak! Annesi ve
ikiz kardeşleriyle Salı Pazarı'na giderken de, aldığı
simitleri bileğine geçirirken de hep "uçuyor"! Ama
pazar kalabalığının içinde annesini kaybediverince,
Sibel'in yüreği ağzına geliyor. Keşke kanatları olsa da
pazara tepeden bakabilse! Şimdi kim yardım edecek
bu uçma sevdalısı çocuğa?..

Yazar
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat

Müge İplikçi
Günışığı Kitaplığı
7-8-9 Yaş / 88 Sayfa
6,50 € + Kargo Ücreti
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Kaan Elbingil
Günışığı Kitaplığı
7-8-9 Yaş / 88 Sayfa
6,50 € + Kargo Ücreti

BERK’İN GİZLİ GÜCÜ
Denizin derinliklerinde... Annesi ile birlikte
Bodrum'a taşınan Berk, yeni hayatına alışmaya
çalışıyordu. Diğer yandan da denizlerle ilgili
kitaplar okuyordu. Seçtiği bir kitabın onu
yepyeni bir maceraya sürükleyeceğinden
habersizdi.

Yazar
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat

BİR PROBLEM BİN ÇÖZÜM
Problemlerin, problemleri ıskalayan
çözümleri! Erdem, matematik problemlerinin
bile sadece sayılarla çözülebileceğine
inanmıyordu. Verilmiş sonuca ulaşmak değil,
bütünü görmek ve akıl yürüterek çözüm
üretmek istiyordu. Yetişkinlerin 'gerçek
çözüm' dediği işlemleri gayet iyi bilse de, onun
sorunlar karşısında sormak istediği yeni
sorular vardı. Çözümler her zaman şıklara
sıkıştırılabilir miydi? Peki hayatta bize bir şık
gibi görünen her yol gerçekten çözüm
sunuyor muydu?..
Yazar
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat

Nehir Yarar
Can Çocuk Yayınları
8-9-10 Yaş / 72 Sayfa
5,00 € + Kargo Ücreti
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Cemil Kavukçu
Can Çocuk Yayınları
8-9-10 Yaş / 96 Sayfa
4,00 € + Kargo Ücreti

TAŞKAFA
Ömer Açık, yeni kitabında uçaklara sevdalı, hikayelere
meraklı üç arkadaş eşliğinde, bir aile sırrının kapısını
aralıyor. Nesillerarası iletişim temasını çok yönlü işleyen
yazar, birbirinden özgün karakterler yaratıyor. Çok
katmanlı kurgusu ve seçkin sözcük dağarcığıyla
farklılaşan roman, eğlenceli anlatımıyla inatçılık
duvarını aşıyor.
On dört yaşındaki İdil'in hayatta en çok sevdiği üç şey:
"Mutfakkuşu" adını taktığı dedesi, uçaklar ve
sözcüklerdir. Güne, Mutfakkuşu'nun hazırladığı
kahvaltıyla başlar, ondan yeni sözcükler öğrenir ve her
okul çıkışı, arkadaşları Behice ve Nazım'la birlikte
gökyüzünde süzülen uçakları izler. Ancak, ödev için
tozlu raftan indirdiği aile albümü evdeki dengeleri
bozuverir ve dedesinin adını Taşkafa'ya dönüştüren bir
sır açığa çıkar!..

Yazar
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat

SICAK ÇİKOLATALI YOLCULUKLAR
Gözlerinizi kapatın ve teknolojik bir taksinin
içinde olduğunuzu hayal edin. Koltuğa
oturduğunuz anda burnunuza mimoza kokuları
geliyor, ıpılık bir müzik yüzünüzü okşuyor,
internetiniz hazır ve elinizde de sımsıcak bir
çikolata. Ne dersiniz, bu taksi ile dolaşmak
istemezmiydiniz? O zaman siz artık kitabımızın
kahramanı, güleç ve başına buyruk su oldunuz.
Unutmayın, sokaklarda dans eden bir trapezciye
aşıksınız ve sütannenizi bulmak istiyorsunuz.
Sıcak çikolatalı yolculuğunuz başlamak üzere…

Yazar
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat

Sevim Ak
Can Çocuk Yayınları
9-12 Yaş / 208 Sayfa
7,00 € + Kargo Ücreti
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Ömer Açık
Günışığı Kitaplığı
8-9-10-11 Yaş / 252 Sayfa
6,00 € + Kargo Ücreti

AZ BUÇUK TEO
Garip bir mahallede bir eski apartman. Adı:
Palas Pandıras Apartmanı. Her katında ikişer
daire var. Oturanların çoğu da kiracı. Boşalan
bir daireye, bir gün, yeni bir kiracı taşınır.
Yukarıda, Sevim Ak'ın cümleleriyle tanıtmaya
çalıştığımız Teo'dur bu. Bu değişik insan
apartmanın da, mahallenin de yaşamını
değiştirecektir. Gelin bu Az Buçuk Teo'nun
serüvenini, bir çocuğun gözünden birlikte
izleyelim.
Yazar
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat

ŞEKER PORTAKALI
"Ne güzel bir şeker portakalı fidanıymış bu! Hem bak,
dikeni de yok. Pek de kişilik sahibiymiş, şeker portakalı
olduğu ta uzaktan belli. Ben senin boyunda olsaydım
başka şey istemezdim."
"Ama ben büyük bir ağaç istiyordum."
"İyi düşün, Zeze. Henüz gencecik bir fidan bu. Bir
gün koca bir ağaca dönüşecek. Seninle beraber
büyüyecek. İki kardeş gibi iyi anlaşacaksınız. Dalını
gördün mü? Bir tanecik dalı olsa da sanki özellikle
senin binmen için hazırlanmış bir ata benziyor."
Beş yaşındaki Zeze hemen her şeyi tek başına öğrenir:
sadece bilye oynamayı ve arabalara asılmayı değil,
okumayı ve sokak şarkıcılarının ezgilerini de. En yakın
sırdaşıysa, anlattıklarına kulak veren ve Minguinho
adını verdiği bir şeker portakalı fidanıdır.
Yazar
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat

Jose Mauro De Vascocelos
Can Yayınları
10-11-12-13 Yaş / 182 Sayfa
5,00 € + Kargo Ücreti
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Sevim Ak
Can Çocuk Yayınları
9-10-11-12 Yaş / 208 Sayfa
7,00 € + Kargo Ücreti

GÜNEŞİ UYANDIRALIM
Zeze’nin maceraları Güneşi Uyandıralım ile devam
ediyor. Çocukluk dostu şeker portakalı fidanı yerine
çok sevdiği kurbağası ona yoldaşlık ediyor artık.
Zengin ve katı bir ailenin evlatlığı olan Zezé
sevdiklerinden uzak ama hâlâ birkaç dostu var: aşçı
Dadada, öğretmeni Fayolle, ona yol arkadaşı olan
kurbağa ve babası gibi gördüğü Fransız şarkıcı
Maurice Chevalier.
Güneşi Uyandıralım, içine düştüğü dünyaya hiçbir
zaman sığamamış Zezé’nin tüm yalnız çocukların
yüreklerine seslendiği hüzünlü ama rengârenk bir
serüven.

Yazar
Yayınevi
Yaş Grubu
Fiyat

Jose Mauro De Vascocelos
Can Yayınları
10-11-12-13 Yaş / 272 Sayfa
7,00 € + Kargo Ücreti

SİPARİŞ
Derya Tüncel
+ 49 151 473 97 860 telefon numarasına WhatsApp yada SMS ile ulaşmanız yeterlidir.
Kitabınız 1 iş günü içinde postaya verilecektir.
BANKA HESAP BİLGİMİZ
Derya Tüncel
HypoVereinsbank
IBAN: DE75 2003 0000 0020 5392 01
BIC: HYVEDEMM300
Ödemelerinizi banka hesap numaramıza çevrimiçi (online) olarak yapabilirsiniz.
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ
Facebook: / Öykü’nün Kitaplığı
Instagram: @oyku.kitap
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