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Şekilli Fizik Sözlüğü

amlarında fotoğraflamak insanı yeterince iyi
kemiz denizlerinde fotoğraflanmamış, hatta
fotoğraflamak ve bunları belgeleyerek bilim
zı en üst seviyeye çıkartır. Örnek vermek
n bazı türlerin (Niphates toxifera, Haliclona
) ülkemizdeki ilk bilimsel kaydını verdik.
ki ilk fotoğraflarını çektik. Bilinmeyen türleri
ağımlılık oluşturduğunu söyleyebilirim.

Corinne Stockley, Chris Oxlade ve Jane Wertheim
Çeviri: Sadi Turgut
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, 12 yaş +, 2020 (4. Basım)

TÜRKİYE’NİN DENİZ CANLILARI

AKDENİZ

Maddenin doğası ve özellikleri, enerji ve enerjinin
farklı biçimleri, madde ile enerjinin etkileşimi...
Fiziğin karmaşık görünen temel terim ve kavramları
yalın bir dille anlatılıyor.

B ü l e nt Gö zc e l i o ğl u

Fiyatı: ¨ 25
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Basılı fiyatından farklı satılamaz.

Şekilli Fizik Sözlüğü
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Maddenin doğası, özellikleri, enerji, enerjinin farklı
biçimleri, madde ve enerjinin etkileşimi...
Daha pek çok konuda fiziğin karmaşık görünen
temel terim ve kavramları basit bir dil ve
net tanımlarla anlatılıyor.

Bülent Gözcelioğlu

Bu dizinin kitaplar:

•

• Şekilli Fizik Sözlüğü
• Şekilli Kimya Sözlüğü
Şekilli Matematik Sözlüğü

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Başvuru Kitaplığı, 2020
ISBN 978-975-403-542-1
04
9 789754 035421

Fiyat:

12

Corinne Stockley - Chris Oxlade - Jane Wertheim

Türkiye’nin Deniz Canlıları Akdeniz

12 YA Ş +

Bu kitapları okulöncesi dönemdeki çocuklarınıza
okuyarak anlatabilirsiniz. Çocuklarınız okumayı öğrendikten sonra
aynı kitapları kendi kendilerine okuyup tekrar değerlendirebilirler.
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yaş +

POPÜLER BİLİM KİTAPLARI

POPÜLER BİLİM KİTAPLARI
Neden kar yağdığını
hiç merak etmiş miydiniz?
Bu güzel resimli kitapla karlı bir günün
büyüsünü keşfedeceksiniz.

Anna Milbourne Resimleyen: Elena Temporin

Basl fiyatndan farkl satlamaz.

Anna Milbourne - Elena Temporin

“Bilinen canlı türlerini doğal ortamlarında
fotoğraflamak insanı yeterince iyi hissettirir.
Ancak daha önce ülkemiz denizlerinde
fotoğraflanmamış, hatta yaşadığı bile bilinmeyen
türleri fotoğraflamak ve bunları belgeleyerek bilim
dünyasına sunmak heyecanınızı en üst seviyeye
çıkartır.

ISBN 978-975-403-422-6
Fiyatı:

9

Basılı fiyatından farklı satılamaz.
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POPÜLER BİLİM KİTAPLARI
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TÜRKİYE’NİN DENİZ CANLILARI AKDENİZ

en çok şu soru soruluyor: “Türkiye denizlerinde
e canlılar hangileridir?” Buna cevap olarak,
nın, Samandağ’daki bir dalışta 50-100 tane
atozunun, Adrasan’daki Akdeniz fokunun,
arındaki tül mercanların, Ayvalık’taki tüplü
n derinliklerindeki kırmızı, beyaz ve sarı
zların, Trabzon’daki mersin balıklarının,
rafını çektiğim dalışların beni çok etkilediğini
Boğazı’ndaki ilk 20 m’de güneye, 20 m’den
önlü güçlü akıntı sisteminde yaptığım derin su
şlardan biri olduğunu söylüyorum. Karadeniz’de
altı fenerimi kapatıp, elimi hareket ettirdiğimde
pan canlıların bana sunduğu ışık şovlarından da
cevaplar herkesin ilgisini çekiyor. Ancak deniz
yarı, deniz salyangozu, sünger, tulumlu hayvan
kkında bilgiler verdiğimde konu neredeyse
se çoğu insanın ilgisini çeken diğer türler kadar
e onların da fotoğraflarını çekiyorum.

Karlı Bir Gün
Anna Milbourne ve Elena Temporin

Örnek vermek gerekirse bu kitaplarda yer
alan bazı türlerin (Niphates toxifera, Haliclona
sarai, Haliclona flavescens vb.) ülkemizdeki ilk
bilimsel kaydını verdik. Bazılarının da doğal
ortamındaki ilk fotoğraflarını çektik. Bilinmeyen
türleri tutkuyla aramanın bende bir bağımlılık
oluşturduğunu söyleyebilirim.”

Çeviri: Şeyma Bayrak Salantur
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, 3 yaş +, 2019 (7. Basım)

Neden kar yağdığını hiç merak etmiş miydiniz?
Bu güzel resimli kitapla karlı bir günün büyüsünü
yaşayacaksınız.

Bilim ve Teknik Şubat 2021
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