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YENİ

BAĞIŞIKLIĞINIZI
GÜÇLENDİRİN

Otoimmün Hastaları ve Beden
Direncini Artırmak İsteyenler İçin
Sağlıklı Yaşam Rehberi

Amy Myers

AG A N TA - S AĞ L I K

G

ünümüzde bazı hastalıklar daha yaygın hale geliyor. Alerjiler, astım, gıda
hassasiyetleri, geçirgen bağırsak hastalığı,
romatoid artrit, Haşimoto, Graves...
En hafifinden en ağırına bütün hastalıkların beslenmeyle düzelebileceğine giderek daha çok insan inanmaya başlıyor. Hatta hastalıkların aslında bir bağışıklık sorunu olduğunu düşünenler çoğalıyor.
Dünya nüfusunun önemli bir yüzdesinin artık salgın haline gelen
otoimmün hastalıklardan ya da inﬂamasyondan mustarip olduğu
biliniyor. Otoimmün hastalığı bulunmayanlar da bu hastalıklardan
en az birine yakalanma riski taşıyor. Klasik modern tıbbın sunduğu
ilaç odaklı çözümlerse hastalara çoğu zaman yarardan çok zarar
getiriyor.
ABD’de çalışmalarıyla ün kazanmış fonksiyonel tıp doktoru Amy
Myers’ın Bağışıklığınızı Güçlendirin kitabı, otoimmün hastaları ve
hastalık riski taşıyanlar kadar bağışıklık sisteminin önemini bilen ve
onu güçlendirmek isteyenler için 30 günlük bir beslenme programı
sunuyor.
Çünkü artık hepimiz biliyoruz: Ne yiyorsak o oluyoruz...

ÖNİZLEME

İngilizceden çeviren Tülin Er
Kapak Tane Mavitan
456 s. • 13,6*21 cm • Eylül 2019
ISBN 978-605-69622-0-2
38 TL

1

MAKİNELER
HER ŞEYİ YAPTIĞINDA
BİZ NE YAPACAĞIZ
Yapay Zekâ, Algoritmalar, Botlar ve
Büyük Veri Çağında Öne Geçmek

AG A N TA - İ Ş D Ü N YA S I

M. Frank, P. Roehrig, B. Pring

Y

apay zekâ ve robotlar film sahnelerinden çıkalı çok oldu, artık evde ya da
ofiste Siri’den Alexa’ya, Uber’den Waze’e
kendi kendine öğrenen akıllı makinelerle çevriliyiz. Üstelik bu daha
başlangıç. Makineler gün geçtikçe işlerimizi bizden daha iyi yapmaya başlıyor.
Peki makineler her şeyi yaptığı zaman siz ne yapacaksınız? Robotun biri işinizi elinizden mi alacak? Çalıştığınız şirkete ne olacak?
Yaptığınız iş on yıl sonra neye benzeyecek?
Ünlü danışmanlık firması Cognizant-Center for the Future of
Work’ün liderleri Malcolm Frank, Paul Roehrig ve Benjamin Pring,
Makineler Her Şeyi Yaptığında Biz Ne Yapacağız’da dünyanın önde
gelen şirketleriyle yaptıkları çalışma ve araştırmalar sayesinde geliştirdikleri AHEAD modelini anlatıyor, işinizde uygulayabileceğiniz
akılcı ve uygulanabilir önerilerde bulunuyorlar.
Sadece teknoloji alanında değil hangi sektörde olursanız olun, ister kurumsal bir şirkette çalışın, ister kendi işinizi yapın, Makineler
Her Şeyi Yaptığında Biz Ne Yapacağız yeni dijital çağda ayakta
kalmak ve bir adım öne geçmek için rehberiniz olacak.

E-KİTAP

ÖNİZLEME

İngilizceden çeviren Emine Yılmaz
Kapak Oksal Yeşilok
271 s. • 13,6*21 cm • 2. Basım Mart 2019
ISBN 978-605-2389-76-8
33 TL
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BAĞIRMAYAN
KARI KOCA OLMAK
Sakinleşmek, Büyümek
ve Yakınlaşmak

Hal E. Runkel, Jenny Runkel

AG A N TA - A İ L E Ç O C U K

K

arı kocaların evlilikleri için istediği aşağı yukarı aynıdır: sıcaklık, olgunluk, huzur, bağlılık ve yakınlık…
Bağırmayan Karı Koca Olmak özünüze ulaşıp içtenlikle kendinizi
ifade ederek kalıcı bağlar kurmanın yollarını anlatıyor. Hal Edward
Runkel ve Jenny Runkel mutlu evliliğin sırlarını ya da “eşinizi mutlu
edecek on adımı” sıralamıyor. Aksine, kendinize odaklanarak, eşinizin nasıl olmasını istiyorsanız öncelikle kendiniz öyle olarak hep
hayalini kurduğunuz o mükemmel ilişkiye sahip olabileceğinizi savunuyorlar.
Önerileri uyguladığınızda sadece romantik ilişkilerinizde değil,
tüm ilişkilerinizde kalıcı iyileşme sağlayacaksınız.
Bağırmadan, kırmadan, sitem etmeden, küsmeden bağ kurmak
ve evlilik sürdürmek mümkün. Okumaya başladığınızda bunu hemen fark edeceksiniz.

Yazarın Öbür Kitabı

E-KİTAP

ÖNİZLEME

İngilizceden çeviren Ebrar Güldemler
Kapak Geray Gençer
279 s. • 13,6*21 cm • 2. Basım Ocak 2019
ISBN 978-605-2389-75-1
28 TL
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HAYATIMIZ SINAV
Yaşanabilir Hayat Kılavuzu

AG A N TA - A İ L E Ç O C U K

Cihat Şener

C

ihat Şener alışageldiğimiz eğitimcilerden
çok farklı. Gençlere öğüt vermek yerine
onları anlamayı, sınavlarda başarılı olmak
yerine hayatta başarılı olmayı, çalışmanın ve emek vermenin değerini
öğrenmeyi öneriyor. Sıradışı bir sağduyu ve dinginlik içinde, bir can yoldaşı ve aileden biri gibi.
o Başarının ve mutluluğun ölçütü nedir?
o Çocuğum ders çalışmak istemiyor!
o Özel okullar gerekli mi?
o Ergen çocukla nasıl iletişim kuracağız?
o Anne baba olmak mı zor, ergen olmak mı?
o Sınavda başarısızlığın sonu felaket mi?
o Sınava ben mi hazırlanıyorum, çocuğum mu?
o Sınav kaygısıyla nasıl baş edilir?
o Ders çalışmak için nasıl motive olunur?
o Lise ve üniversite giriş sınavları kaldırılmalı mı?
o Çocuğum sevdiği işi nasıl seçecek?
Ve çocuğunuzu bunlar gibi bir dizi soruya yanıt vererek hayata hazırlayın.

E-KİTAP

ÖNİZLEME

168 s. • 14*21 cm • Eylül 2018
Kapak Oksal Yeşilok
ISBN 978-605-2389-72-0
20 TL
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DİJİTAL DÜNYADA
ÇOCUK BÜYÜTMEK
Teknolojiyi Doğru
Kullanmanın Yolları

Kristy Goodwin

AG A N TA - A İ L E Ç O C U K

D

ijital bir denizin içindeyiz. Deniz sürekli değişiyor ve yüzmenin olanakları her
seferinde yeniden keşfediliyor. Ebeveynler
olarak bu denizde ilerlemeye çalışırken çocuklarımızı nasıl yönlendireceğiz? Peki ya onlar bizden daha becerikliyse…
Onları olası tehlikelerden nasıl koruyacağız?
Dijital Dünyada Çocuk Büyütmek bu soruların yanıtlarını arıyor.
Çocukların teknolojiyi nasıl kullanacağına dair bilinçli kararlar vermek, teknoloji ve çocuk gelişimi konularında en son bilgi ve araştırmalara erişmek, ipuçları, ince müdahale ve araçlarla pratik uygulamaları
öğrenmek ve bunları uygulayabilmek için gereken inanca sahip olmak
istiyorsanız bu kitap sizin için.
Çocuğunuzu ekran başından kaldırmak için bağırmanıza gerek kalmayacak. Kalktığında öfke nöbetlerine dönüşen kavgalar son bulacak.
Çocuğunuzla ilişkinizi yeniden kuracak ve teknolojiye beraberce ayak
uydurmanın keyfine varacaksınız.
Çünkü artık çocukların dijital dünyadan uzak durması mümkün değil.

E-KİTAP

ÖNİZLEME

İngilizceden çeviren Tülin Er
Kapak Tarık Kirpi
296 s. • 13,6*21 cm • 3. Basım Ekim 2019
ISBN 978-605-2389-69-0
29 TL
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BAĞLANMA
Aşkı Bulmanın ve Korumanın
Bilimsel Yolları

AG A N TA - A İ L E Ç O C U K

Amir Levine, Rachel Heller

İ

ki insan birbirini bulur, âşık olur ve sonsuza dek mutlu yaşarlar. Peki ya gerçek
hayatta?
“Hoşlandığınız kişiyi elde etmenin yedi altın kuralı”, “partnerinizi
kendinize bağlamanın on yolu” ya da “mutluluğu yakalayan çiftler“… İnanalım mı bunlara?
İlişkiye yüklediğimiz büyük önemin tersine, bağlanmanın ardındaki bilim hakkında çok az şey biliyor ve yanlış algıların, efsanelerin
esiri oluyoruz. Kendi karakterinizi ve bağlanma güdülerinizi tanıyarak güven ve huzur dolu, derin ve tatmin edici bir aşkın hiç de
uzaklarda olmadığını görmeye hazır mısınız?
Bağlanma, ruh sağlıgı uzmanları Amir Levine ve Rachel Heller’ın
yıllar süren araştırmalarına dayanan verilerle iki insan arasındaki
ilişkiye büyüteç tutuyor. Kendinizi ve partnerinizi yakından tanımanıza, ilişkinizdeki çatısmaların kaynağına inip çözüm yollarını fark
etmenize yardımcı oluyor.
Unutmayın, ilişkilerimiz şansa bırakılmayacak kadar değerli.

E-KİTAP

ÖNİZLEME

İngilizceden çeviren Ebrar Güldemler
Kapak Tane Mavitan
240 s. • 14*21 cm • 3. Basım Temmuz 2019
ISBN 978-605-2389-40-9
28 TL
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MUTLU BEYİN
Mutluluk Hormonlarınızı Yönetin
Serotonin-Dopamin-Oksitosin-Endorfin

Loretta Graziano Breuning

AG A N TA - P O P Ü L E R B İ L İ M

H

ormonların hayatımızdaki yerinin farkında mıyız? Serotonin, dopamin, oksitosin ve endorfin hormonlarının her biri
ne işe yarıyor? Bu mutluluk kimyasallarını doğal yöntemlerle nasıl
salgılayabiliriz? Stres hormonu olarak bilinen kortizolü alt edebilir
miyiz? Alışkanlıkları değiştirmek neden bu kadar zor? Beyninizin
nasıl çalıştığını öğrenmeye hazır mısınız?
California State Üniversitesi’nde öğretim görevlisi, Inner Mammal Enstitüsü’nün kurucusu Loretta Graziano Breuning, insan motivasyonu hakkındaki genel geçer kuramları reddediyor ve memeli
beyni üstüne yaptığı çalışmalarıyla tanınıyor. İnsanların kendi hormonlarını tanıyarak ve içindeki memeliyi anlayarak mutluluğa ulaşabileceğine inanıyor.
Mutluluk… Dört beyin kimyasalından geliyor ve Mutlu Beyin size
“mucize çözümler” yerine kalıcı bir eylem planı sunuyor. Kendinizi
tanımanızı sağlıyor ve 45 günde istediğiniz değişimi yaratmanızın
yollarını gösteriyor.

E-KİTAP

ÖNİZLEME

İngilizceden çeviren Ebrar Güldemler
198 s. • 14*21 cm • 6. Basım Ekim 2019
ISBN 978-605-2389-19-5
27 TL
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APTAL BEYİN
Bir Sinirbilimci Beyninizde
Neler Olup Bittiğini Anlatıyor

AG A N TA - P O P Ü L E R B İ L İ M

Dean Burnett

Z

eki insanlar tartışmalarda neden çoğunlukla yenilir? Neden insanların yüzlerini hatırlarız ama adları bir türlü dilimizin
ucuna gelmez? Peki bir ilişki bittikten sonra neden haftalar, aylar, hatta
yıllar boyunca kendimize gelemeyiz?
Çünkü: Beyin aptaldır. Beynimizin inanılmaz ve mucizevi olduğunu
düşünürüz. Ama aslında beynimiz bazı şeyleri karıştırabilir, hataya düşebilir ve çalışma düzeni bozulabilir. Hatta beyin kendini beğenmiştir,
egoisttir. Evet, öyle!
Dean Burnett Aptal Beyin’de, bütün görkemine karşın insan beyninin kusurlarını ve bu kusurların söylediğimiz, yaptığımız ve deneyimlediğimiz her şeyi nasıl etkilediğini pek çok bilimsel deney ışığında
anlatıyor.
Sinirbilim uzmanı, Guardian blog yazarı ve komedyen Dean Burnett, insan hayatını sabote ediyor gibi görünen beyni merak eden herkesi eğlenceli bir yolculuğa çağırıyor.
“İşte beyin bu. Etkileyici değil mi? Ama aynı zamanda biraz da aptal.”

E-KİTAP

ÖNİZLEME

İngilizceden çeviren Atilla Erol
288 s. • 13,6*21 cm • 4. Basım Nisan 2019
ISBN 978-605-9851-91-6
34 TL
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BAĞIRMAYAN
ANNE BABA OLMAK
Sakin Kalarak Çocuk Büyütmek

Hal Edward Runkel

AG A N TA - A İ L E Ç O C U K

A

nne babaların aileleri için istediği aşağı yukarı aynıdır: sakin, karşılıklı saygı
ve sevgiye dayalı bir aile ortamı.
Bağırmayan Anne Baba Olmak şiddetsiz iletişimi anlatıyor. Hal
Edward Runkel dünyayı ilişki ilişki, tek tek sakinleştireceğine inanıyor. Yeni bir metot, “üç günde çocuğunuzu nasıl muma çevirirsiniz” türünden bir ebeveynlik yöntemi sunmuyor. Aksine, kendinize
odaklandığınızda ve böylece sakin kalabildiğinizde yaşamakta olduğunuz sorunları hiç yaşamayacağınızı söylüyor.
Önerileri uygulamak size sadece çocuklarınızla ilişkilerinizde
değil, tüm ilişkilerinizde faydalı olacak. Yeni bir bakış açısı kazanacaksınız ve bu pencereden baktığınızda sizi zorlayan sorunlar
bambaşka görünecek.
Bağırmadan, öfkelenmeden, “hadi” demeden çocuk büyütmek
mümkün, denemeye ne dersiniz?

Yazarın Öbür Kitabı

E-KİTAP

ÖNİZLEME

İngilizceden çeviren Ebrar Güldemler
Kapak Geray Gençer
184 s. • 13,6*21 cm • 8. Basım Mart 2019
ISBN 978-605-9851-98-5
24 TL
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HİKÂYE
ANLATICISININ SIRRI
TED Konuşmalarından Girişim
Efsanelerine Bazı Fikirler Neden
Tutar Bazıları Tutmaz

AG A N TA - İ Ş D Ü N YA S I

Carmine Gallo

G

oogle, SAP, Microsoft ve Lever gibi
birçok dünya devi hikâyelerden güç
aldı, hikâyelerinin üstünde yükseldi. Dünya liderleri kitleleri hikâyelerle etkiledi. Onları başarılı kılan anlattıkları değil, anlatma becerileriydi.
Peki sizin hikâyeniz nerede duruyor? Onu nasıl anlatacaksınız?
Kendinizi, iş fikrinizi, deneyiminizi ve bilginizi aktarırken etkili olmak neden bu kadar önemli?
Türkiye’de de çok satan TED Gibi Konuş kitabının yazarı Carmine Gallo, Hikâye Anlatıcısının Sırrı’nda dünyada değişim yaratan
girişimciler, şirketler, liderler ve TED konuşmacılarının hikâye anlatma becerilerinin sırlarını ayrıntılı örneklerle gözler önüne seriyor.
Richard Branson, Steve Jobs, Sheryl Sandberg, Sara Blakely’den
Southwest, Virgin, Apple, Whole Foods gibi şirketlere, iz bırakmış
pek çok lider ve girişimin başarısına tanıklık ederken kendi hikâyenizin farkına varacaksınız.

Yazarın Öbür Kitabı

E-KİTAP

ÖNİZLEME

İngilizceden çeviren Atilla Erol
348 s. • 13,6*21 cm • 2. Basım Mart 2019
ISBN 978-605-9851-96-1
33 TL
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AZLA MUTLU OLMAK
Sade Yaşam Rehberi

Francine Jay

AG A N TA - YA Ş A M

E

trafımızdaki her şey, daha fazlasına
sahip olduğumuzda daha mutlu olacağımızı söylüyor. Modern çağ bizi reklam ve pazarlamaya boğmayı sürdürüyor. Ve hepimiz şu hayattan
ne beklediğimizi araştırıyor, kitaplar okuyor ve mutlu olacağımız o
günü bekliyoruz.
Peki daha çok satın alarak kim olmayı istiyoruz? Kim olmak bizi
mutlu edecek?
Bütün dünyada büyük ilgi gören sade ve minimalist yaşamın
öncüsü Francine Jay, Azla Mutlu Olmak’ta eşyalarımızla ilişkimizi yeniden tanımlarken evimizi kalabalıktan arındırmak için pratik
yollar sunuyor. Sade bir yaşamın insanı nasıl özgürleştireceğini anlatarak.
Önce kendinize, sonra dünyaya büyük bir iyilik yapın.
Azla mutlu olun.

E-KİTAP

ÖNİZLEME

İngilizceden çeviren Atilla Erol
Kapak Geray Gençer
232 s. • 13,6*21 cm • 4. Basım Aralık 2018
ISBN 978-605-9851-81-7
24 TL

storytel
🎧

idefix

D&R

calibro

11

KADINLARIN
HINZIR BİLGELİĞİ
Michelle Lovric

T

AG A N TA - YA Ş A M

utkulu ve sıradışı kadınların akıl dolu
neşeli sözleri… Virginia Woolf’tan Madonna’ya, Marilyn Monroe’dan Rahibe Teresa’ya, Oprah Winfrey’den Simone de Beauvoir’a…
Aşk, evlilik, erkekler, güzellik, para, yolculuk, gençlik…
“Erkeklerden hoşlanıyorum ama bana asıl ilham veren, kadınlar.”
Monica Bellucci
“Kadınlar orgazm taklidi yapabiliyor olabilir ama erkekler bütün
ilişkiyi yalandan yaşayabiliyor.” Sharon Stone
“Bir kadın yazacaksa eğer, parası ve kendine ait bir odası olmalı.”
Virginia Woolf
“Erkekler hamile kalabilseydi, kürtaj kutsal bir tören olurdu.”
Florynce R. Kennedy
“Zekâ fikirler konusunda zevk sahibi olmaktır.” Susan Sontag
“Ütüleneceklerin hepsini arka bahçeye gömdüm.” Phyllis Diller
“Oy vermek bir şeyleri değiştirseydi yasaklanırdı.” Emma Goldman

ÖNİZLEME

İngilizceden çeviren İrem Yılmaz, Selin Dağıstanlı, Öykü İş
Kapak Geray Gençer
285 s. • 14*21 cm • Ocak 2016
ISBN 978-605-9851-59-6
23 TL

12

TED GİBİ KONUŞ
Dünyanın En İyi Beyinlerine
Göre Topluluk Önünde
Konuşmanın 9 Sırrı

Carmine Gallo

AG A N TA - İ Ş D Ü N YA S I

T

eknoloji, Eğlence ve Dizayn sözcüklerinin baş harﬂerinden adını alan TED
konferanslarının gördüğü ilgi bütün dünyada artarak sürüyor. “Paylaşmaya değer fikirler” sloganıyla anılan,
insanları bu denli etkileyen 18 dakikalık TED konuşmaları internette
4 milyardan fazla izlendi.
Peki niçin? Bu kadar çok insanı bu kadar etkileyen konuşmaların sırrı ne? Etkili, ikna edici, ilham veren bir sunum yapmak için en
çok neye gereksinim duyarız? Yetenek?
Hayır, bildiğiniz gibi değil. Topluluk önünde konuşmak o kadar
da korkutucu değil.
Carmine Gallo’nun, Wall Street Journal çoksatar listesine girmiş
TED Gibi Konuş’u, 100’den fazla TED konuşmasının çözümlemesi,
TED’in en sevilen konuşmacılarıyla söyleşiler, psikoloji, nörobilim ve
iletişim uzmanlarının görüşlerini bir araya getiriyor.

Yazarın Öbür Kitabı

E-KİTAP

ÖNİZLEME

İngilizceden çeviren Figen Bingül
280 s. • 13,6*21 cm • 17. Basım Ekim 2019
ISBN 978-605-9851-55-8
32 TL
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YAŞASIN ORGAZM
Kadınlar İçin Sıradışı Bir Rehber

Dorian Solot, Marshall Miller

İ

AG A N TA - S AĞ L I K

ster bininci orgazmınızı kutluyor olun, ister ilk
orgazmınızı arıyor olun, ister bu konuda kız
arkadaşınıza ya da eşinize moral veriyor olun,
hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz: Orgazmı seviyoruz.
Yakın bir arkadaşınızla bu konularda sohbet ettiğinizde nasıl eğleniyorsanız, Yaşasın Orgazm’ı okurken de öyle eğleneceksiniz. Üstelik bu
kez arkadaşınız çoğu sorunun yanıtını biliyor:
Cinsel birleşmeyle orgazm olmanın yolları – ayrıca çoğu kadının neden
bu yolla orgazm olamadığı, G-noktasını bulma yolunda yönlendirmeler,
İlk orgazmınız için ayrıntılı öneriler, Daha iyi oral seks için öneriler, Çoklu
orgazm dalgalarına dair tüyolar, Kadın boşalmasına dair gerçekler, Vibratörler, seks oyuncakları, piercingler ve daha başka pek çok konudaki
sorularınıza yanıtlar, Lezbiyen, biseksüel, queer kadınların orgazmlarına
dair birinci ağızdan tanıklıklar, Kadınlara haz vermenin yolları üstüne
erkeklere yönelik bir bölüm, ayrıca her bölümde partnerlere tüyolar.
Pek çok konuda olduğu gibi, cinsellik hakkında da konuşmama hastalığına tutulmuşuz. Tahminlerle, meraklarla, bildiklerimizle, bildiğimizi
sandıklarımızla ve bilmediklerimizle, fikir bile yürütemediklerimizle birlikte yaşayıp gidiyor, görünmez sorunlarımızla biz de görünmez oluyoruz. Her şeyden önce kendimizi görmek için belki artık daha açık konuşmak gerekiyor..
Orgazm olmayan kadın kalmasın!

ÖNİZLEME

İngilizceden çeviren Deniz Aycan
296 s. • 16,5*20 cm • 4. Basım Eylül 2017
ISBN 978-605-5904-86-9
27 TL
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S AĞ L I K

yakında
COMPLETE GUIDE
TO FASTING
Heal Your Body Through Intermittent,
Alternate-Day, and Extended Fasting

SUPER AGER
You Can Look Younger, Have More Energy,
a Better Memory, and Live a Long
and Healthy Life

YA Ş A M

Jason Fung, Jimmy Moore

YA Ş A M

Elise Marie Collins, Cate Stillman

FARSIGHTED
How We Make the Decisions That
Matter the Most

Steven Johnson
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