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Deneyap Sanatı
Karen Wilkinson, Mike Petrich
Çeviri: Sevda Duman
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları,
Başvuru Kitaplığı, 2019 (1. Basım)

Bu, sıradan bir sanat kitabı
değil. Deneyap Atölyesi
tarafından sizlere sunulan
Deneyap Sanatı, bir şeyleri parçalarına ayırmak,
türlü türlü araç gereç kullanarak çeşitli malzemeleri
işlemek ve yarısı bilim, yarısı teknolojiden oluşan
çılgın sanatsal çalışmalar yapmaya dair eşsiz bir
bilgi kaynağı niteliğinde.
Güzel ve cesur çalışmalarının arkasındaki hikâyeleri
bizlerle paylaşan 150’den fazla üreticiye katılın ve
deneyap sanatında kendinizi geliştirin. Sanatı, bilimi
ve teknolojiyi birbiriyle buluşturan 150’den fazla
üreticiyle tanışın!

Mutlu Beyin
Bahri Karaçay
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları,
Yetişkin Kitaplığı, 2020 (2. Basım)

Yaşamın Sırrı DNA kitabının yazarı, nörobilim
alanında genler düzeyinde yirmi yılı aşkın
süredir araştırmalar yapan bilim insanı Bahri
Karaçay, bu kez bizleri beynin sürprizlerle dolu
gizemli dünyasında keyiﬂi bir yolculuğa çıkarıyor.
Mutlu Beyin evrenin en karmaşık organı olan
beyin hakkında çok yakın geçmişte elde edilen
son derece ilginç gerçekleri anlatıyor. Beyinle
kişilik arasındaki ilişkiden; erkek ve kadın beyni
arasındaki benzerlik ve farklılıklardan; okuryazar, başarılı, müzisyen, âşık, mutlu ve yaratıcı
beyinlerde gerçekleşen süreçlerden bahsediyor.
Mutlu Beyin aynı zamanda hafızanın işleyişi ile
birlikte korku ve endişe yaşayan, suç işleyen, öte
yandan kendi çocuklarını dahi tanıyamayan farklı
beyinlerin sırlarına da perde aralıyor.

Tarih Yazan 100 İcat
Clive Gifford, Andrea Mills,
Tracey Turner
Çeviri: Fatma Cihan Dansuk
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları,
12 yaş +, 2019 (2. Basım

Bu kitap, tarihteki en
inanılmaz buluşları ve bu
buluşların arkasındaki hikâyeleri, dünyadaki
en önemli aygıtların ve makinelerin nasıl icat
edildiklerini anlatıyor. Tekerlek olmasa bugün
nerede olurduk?
Ampulü kim buldu? İlk uçak ne zaman
havalandı? Artık kanıksadığımız vazgeçilmez
araç-gereçlerden tutun, otomobil ve televizyon
gibi günlük yaşamımızın bir parçası olan
icatlara kadar, çığır açan en büyük buluşlarının
hikâyeleri bu kitapta.
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