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Microsoft Windows ve Web uygulamalar›n›
gelifltirmek için ADO.NET 2.0 ile ilgili temel bilgileri
uygulamal› olarak ö¤renebilece¤iniz, kolay anlafl›l›r
ve kapsaml› bir k›lavuz.

Ulusal Antalya
Matematik
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‹lham Aliyev, Mustafa
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TÜB‹TAK Yay›nlar› Bilgi
Dizisi

Matematik alan›nda yetenekli ö¤rencilere, matematik
ö¤retmenlerine ve matemati¤e ilgi duyanlara yönelik
bir kitap. Bu kitapta Akdeniz Üniversitesi’nin
düzenledi¤i Ulusal Antalya Matematik
Olimpiyatlar›’nda, 10 y›l içinde sorulmufl tüm sorular›
ve çözümleri bulabilirsiniz.. 
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Albert Einstein
hiç kuflku yok ki ça-
¤›m›za damgas›n›
vurmufl en önemli biliminsanlar›ndan biri.
Gerek ortaya att›¤› fikirler gerekse fizikçinin
renkli kiflili¤i onu dünyada en çok bilinen ve
hakk›nda en çok konuflulan insanlardan biri
yapm›flt›. Jeremy Bernstein’›n haz›rlad›¤› “Al-
bert Einstein, Fizi¤in S›n›rlar›” adl› bu kitap,
onun yaflamöyküsünü bize aktaran kitaplar-
dan biri. TÜB‹TAK Popüler Bilim kitaplar›n›n
haz›rlad›¤› yaflam öyküsü dizisinin son kitab›
olan bu kitapta, Einstein’›n yaflam öyküsünün
yan›nda çal›flmalar›n› da bulmak mümkün.

“Einstein’›n Amerika’da kendini tam ola-
rak evinde hissetmedi¤ini söylemek herhalde
do¤ru olur. Oraya gitti¤inde 50’li yafllar›n›n
bafllar›ndayd›. Biraz ‹ngilizce bilmesine ve
Frans›zca konuflabilmesine ra¤men yabanc›
diller konusunda çok iyi de¤ildi. Orta yafll›
bir adam olarak ‹ngilizcede yolunu bulmay›
ö¤renmesi gerekiyordu. Amerika Birleflik
Devletleri’ndeki en yak›n çal›flma arkadafllar›
ço¤unlukla Almanca konuflanlard› Einste-
in’lar›n evinde konuflulan dil de Almancayd›;
Einstein hiç de az olmayan yaz›flmalar›n› da
Almanca yap›yordu…”

Ünlü fizikçinin yaflamöyküsünü bir soluk-
ta okuyacaks›n›z. Bu kitap size hem bilim
hem de Einstein’›n yaflad›¤› dönem hakk›nda
kesitler sunacak.

Dijital Foto¤rafç›l›k
Yavuz Ekrem Demirbafl
Pusula Yay›nlar›

Bilim ve Teknolo-
ji gelifltikçe gündelik
yaflam›m›zdaki al›fl-
kanl›klar›m›z da de-
¤ifliyor. Bunun en
güzel örneklerinden
biri de yeni ç›kan dijital foto¤raf makineleri
ve kameralar. Dijital foto¤raf makineleriyle
h›zla ve çok say›da üretilebilen foto¤raflar,
internet kanal›yla bütün dünyaya da¤›l›yor.
Sanal ortamda yer alan büyük foto¤raf arfliv-
lerinde ve foto¤raf paylafl›m sitelerinde ama-
tör çal›flmalar›n say›s› h›zla art›yor. Üstelik
amatör foto¤rafç›lar›n çektikleri kimi foto¤-
raflar profesyonelleri aratmayacak ölçüde
baflar›l›.

Geçmiflte foto¤raf filmi kullan›lan maki-
nelerle çekilen foto¤raflar›n elde edilmesi
bafll› bafl›na emek isteyen, üzerinde dikkat-
le çal›fl›lmas› gereken bir süreçti. Özellikle
filmin banyo edilmesi s›ras›nda profesyonel
deste¤e gereksinim duyulurdu. Üstelik ka-
¤›da aktar›lan görüntünün çok say›da kop-
yas›n›n al›nmas› da günümüze göre daha
zordu. Dijital foto¤raf makineleri bu süreci
de¤ifltirdi. Hatta belki de önümüzdeki bir-
kaç on y›l içinde geriye sadece dijital foto¤-
raflar kalacak. Bu durumda yap›lacak en
güzel fley dijital makinenizle foto¤raf çek-
meye bafllamadan önce bu kitab› okumak.
Demirbafl, kitab›nda yaln›zca dijital foto¤-
raf›n nas›l oldu¤unu de¤il genel olarak fo-
to¤raf felsefesini de anlat›yor. Bu kitaptan
çok fley ö¤reneceksiniz.

Küresel ‹klim De¤iflimi ve
Türkiye

Mikdat Kad›o¤lu
Güncel Yay›nc›l›k

‹klimler de¤ifliyor.
Yazlar daha bir s›-
cak, ya¤›fllar daha
bir az, ani hava
de¤ifliklikleri daha
bir artt› diye düflü-
nüyorsan›z bilin ki
yaln›z de¤ilsiniz.

Bir süredir biliminsanlar›n›n tüm dünya-
n›n dikkatini çekmeye çal›flt›klar› konu,
iklim de¤iflimi ve küresel ›s›nma. Dünya
›s›n›yor, al›fl›k oldu¤umuz düzen bozula-
cak, keyfimiz kaçacak. Asl›na bakarsak,
birçok ülke art›k bu kötüye gidifli bir “ka-
der” olarak kabullenmek yerine, esasl›
önlemler alman›n zaman›n›n geldi¤i görü-
flünde. Bu u¤urda çeflitli bilimsel çal›flma-
lar ve toplant›lar yap›l›yor, uluslararas›
kararlar al›n›yor. Mikdat Kad›o¤lu bu ko-
nuda çal›flan en yetkin kiflilerden biri.
“Küresel ‹klim De¤iflimi ve Türkiye” adl›
kitab› ikinci bask›s›yla yeniden karfl›m›za
ç›karken, kitab›n içeri¤i popülerli¤ini art›-
r›yor. Kad›o¤lu’nun bu kitab›n› okurken
iklim de¤iflimlerine neden olan koflullar›,
neler yap›lmas› gerekti¤ini ve gelecekte
neler olabilece¤ini ö¤reneceksiniz. Kitap-
ta ayr›ca Türkiye’nin bugünkü koflullar›
ve ülkemizi gelecekte nelerin bekledi¤ine
de yer verilmifl. Hava ve iklim hakk›nda
bilgilerinizi gözden geçirip, yeni fleyler
ö¤renmek istiyorsan›z bu kitab› okuman›-
z› öneririz. 
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Bilgisayar kullan›c›lar› Microsoft’un Office
programlar›n› yak›ndan tan›r. Yaz› yazmak, sunum
haz›rlamak, tablo ve grafik çizmek için bu programlar
oldukça kullan›fll›. “Microsoft Office 2007’ye ‹lk
Bak›fl” adl› bu kitapta Office program›n›n yeni
sürümünü tan›ma flans› bulacaks›n›z.
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