
Senenin Son Yenilikleri

000  Genel Bilgiler

Bisküviyi Çaya Yatay Bandırın

Bilimcilerin böylesi gerçekleri ortaya 
çıkarması sizce de şahane değil 
mi? 

Yazar: Rik Kuiper

Başarıya Götüren Aile

Bu kitap, çocuğunun başarılı olması 
için, “Çok çalış oğlum/kızım,” demenin 
ya da tüm maddi olanaklarını seferber 
etmenin ötesinde bir şeyler yapmak 
isteyen anababalara yol göstermek 
amacıyla yazıldı.

150: Psikoloji 

Düşün Bakalım 2

Büyümek iyi bir şey mi?, Sanat ne işe 
yarar?, Nasıl mutlu olunur?, Zaman nedir? 
Sık sık, hayata ve yaşadığın dünyaya ilişkin 
böyle sorular soruyorsundur. Yetişkinlerin 
çoğu kez cevaplayamadığı zor, onlara 
sıkıntı veren sorular… 

100: Felsefe



Çocuk Eğitiminde 100 Temel 
Kural

Güvenli bağlanmadan dikkat 
dağınıklığına, sahte benlik 
oluşumundan duyarsızlığa, mahcubiyet 
kavramından minnet duygusuna kadar, 
her yetişkinin bilmesi gereken çocuk 
eğitimine dair 100 temel kural bir araya 
getirildi.

150 : Psikoloji

Dinler Atlası

Coğrafyacılar tarafından 
tasarlanmış olan Dinler Atlası, 
dini pratikler, dini örgütlenmeler 
ve ritüellerin yanısıra, asıl olarak 
dinlerin şekillendiği ve şekil 
verdiği coğrafyalar üzerinde 
duruyor.

200: Din



Hawking'in bilime en büyük katkısı 
20. yüzyıl fiziğinin iki büyük teorisini 
birleştirmek oldu: Einstein'ın Genel 
Görelilik Teorisi ve kuantum 
mekaniği.

Kitap, Hawking'in yaşamını; 
çalışmalarının gelişimini; 
karadeliğin kıyısı ya da evrenin 
başlangıç noktası gibi, temel 
yasaların çöktüğü veya üst üste 
bindiği alanlar hakkındaki nefes 
kesen keşiflerini inceliyor.

500: Bilim

590: Hayvanlar

Resimli İlk Hayvan Atlasım 

En büyük kertenkele hangisidir? 
Bir uçarköpek neye benzer? 
Geyikler yüzebilir mi? 

Adını bile duymadığınız hayvanları 
keşfetmeye hazır mısınız? 



Küresel Isınma Atlası

Bilimcilerin kafasını 100 yılı aşkın bir 
süredir kurcalayan küresel ısınma konusu 
özellikle son 10-15 yılda geniş kitlelerin 
gündemine de oturmuş durumda. GIEC’in 
(Hükümetlerarası İklim Deği-şikliği 
Konferansı) raporlarında yer alan 
tespitlere göre, 2100’e gelindiğinde 
atmosferin ortalama sıcaklığı bugünküne 
nazaran 1.5 ila 5.8oC daha yüksek 
olacak. Son araştırmalar çarpıcı bir ger-
çeği de net olarak ortaya çıkardı: 
Sıcaklıktaki bu artışın en büyük 
sorumlusu insan. 

570: Yaşam Bilimleri 



610 : Sağlık

Günde Bir Elma

Dürüst, çok sert, yine de romantik… 
Günde Bir Elma, modern çağ insanının 
artık açlık çekmeye bir son verip 
yaşamaya başlaması için bir manifesto; 
aşk, çocuk sahibi olma arzusu ve iyileşme 
üzerine sürükleyici ve umut dolu bir 
hikâye. 

610: Beslenme

Bebek ve Çocuk Yemekleri 

Hayata sağlıklı bir başlangıç için taze, 
ev yapımı yemekler.

Evde taptaze yemekler hazırlamak 
bebeğin hayata sağlıklı ve mutlu bir 
başlangıç yapmasını sağlamanın en 
güzel yollarından biridir.



Spora değişik bir bakış açısı... 
Sporun EN'lerinden spor ile 
ilgili bilinmeyen tuhaflıklar, 
ilginç bilgiler öğreneceksiniz. 
Merak uyandıran görsel ve 
grafiklerle sadece kitap 
okumayacak, gelmiş geçmiş 
bütün spor dalları hakkında 
fikir sahibi olacaksınız.

790: Spor

Kan Grubunuza Göre Beslenme 

D'Adamo kan grubuna göre 
beslenme ile alanında çığır açıyor, 
ansiklopedik bilgiler veriyor. 

610: Beslenme 



Türkiye'nin Kültür Mirası 100 
Mimari Şaheser

Olağanüstü zengin bir kültür mozaiği 
oluşturan Anadolu'da sayısız 
uygarlığın benzersiz yapılarıyla 
beraber yaşıyoruz: mabetler , evler , 
saraylar , köprüler , kaleler ...
Türkiye tarihini oluşturan 
geleneklerin , inançların , fikirlerin 
istisnai tanıklığını yapan bu eserler , 
yüksek estetik değerleriyle Anadolu 
mozaiğinin zenginliğini sergiliyor.

720: Mimarlık

    720: Mimarlık 

100 Saat Kulesi & Türkiye'nin Kültür 
Mirası

Türkiye'deki saat kulelerinin her biri aryı bir 
hikâye anlatıyor. Bazıları benzersiz 
güzellikte, bazıları Milli Mücadelenin veya 
Cuma selamlıklarının ya da coşkulu 
şenliklerin sessiz tanıkları. 



9-12 Yaş Arası Çocuklar için 
Zeka Oyunları

Birbirinden eğlenceli zekâ 
oyunlarını keşfetmeye hazır mısın? 

790: Oyunlar

Amerikan İmparatorluğu Atlası 

İster sevelim ister sevmeyelim; 
büyüklüğü, nüfusu ve sahip olduğu 
stratejik ve ekonomik ağırlığıyla 
diğer ülkelerden farklı olan ABD'yi 
tanımamızı sağlayan bu kitaba göz 
atmakta fayda var.

970: Kuzey Amerika



Portakal Kokulu Masallar

Masallar kitaplarla tanışmanın ilk 
adımıdır. Henüz okumayı bile 
bilmedikleri çağlarda çocuklarımıza 
 okuduğumuz ya da anlattığımız 
masallarla onlara dil dünyamızın 
zengin renkleriyle tanıştırır, 
masallar aracılığıyla onlara 
dünyadan söz eder, yaşamı 
sevdirmek isteriz.

Başka Bir Ülkede Yaşasaydın

Dünyanın öbür ucunda doğsaydın 
ne olurdu? 
Daha önce bu soruyu kendine 
sordun mu?
Mesela Meksika'nın küçük bir 
kasabasında yaşayan bir kız 
gününü nasıl geçirir? 

Biri Uzaylı mı Dedi? 

Piramitleri uzaylılar mı yaptı? 
Ya da uzay temalı filmlerde neden 
bütün uzaylılar yenilmesi gereken 
düşmanlar olarak gösteriliyor? 
İnsanlar uzaylıları neden yanlış 
tanıyor? İşte tam da bu soruların 
cevabını biz insanlara vermek 
isteyen Hexonya Başkanı Postpidik 
gezegenimize gelmeye karar verir.

Öykü Kitapları 



TEOG'dan Önce Çözülmesi 
Gereken 1000 SOru

Teog Sınavına girmeden önce bu 
soruları çözmelisin.

TEOG Soruları...

Hepinizi Kütüphaneye Bekliyoruz...
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