“Öğrencilikten öğretmenliğe...”

Dr. Özlem Ak

[ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

Merhaba Bilim ve Teknik ailesi, öncelikle her ay
emek verip çıkardığınız sayılar için sizlere teşekkür ederim. Çok uzun bir süredir olmasa da Bilim ve Teknik dergisini takip ediyorum. Her sayınızın bizlere çok şey kazandırdığını unutmamanızı söylemek isterim. Öğrencilik hayatımda gerek branşım gerekse ilgi ve merakım nedeniyle her sayısıyla kendimi Bilim ve Teknik dergisinden alamıyordum. Okudukça okuyor bambaşka dünyalara gidiyormuşum hissine kapılıyordum. Haliyle bu da
bana keyif veriyordu. Öğrencilik bitti, artık öğrenme ve
öğretme vaktim geldi. İleride öğrencilerime kuşkusuz
tavsiye edeceğim bir yayın olduğunuzu unutmayın.
Emeği geçen TÜBİTAK ailesine teşekkürler.
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Okurlarımızın Bilim ve Teknik
dergisinin hayatlarındaki yerini,
onlara neler kattığını,
geleceklerine yön verirken
nasıl bir rol oynadığını bizimle
paylaştıkları mektuplarını
yayımlamaya devam ediyoruz.
Bilim ve Teknik ile ilgili anılarını,
duygu ve düşüncelerini
bizimle paylaşan okurlarımıza
çok teşekkür ediyor,
“Bilim ve Teknik bilimi sevmemde ve
kariyerimi seçmemde rol oynadı”
diyen okurlarımız için
adresimizi hatırlatıyoruz:

Merhaba, dergi okumaya 5. sınıfta yani 11 yaşındayken abimin desteği sayesinde Bilim Çocuk dergisi ile
başladım. Bu dergiden yeni bilgiler öğreniyordum ve
her yeni bilgi benim bilimdeki ilerlememe öncülük ediyordu. Ancak Bilim Çocuk dergisinden sınırlı bilgi öğrenebiliyordum. Bu nedenle bir kaç yıl sonra Bilim ve Teknik dergisini okumaya başladım. Bilim ve Teknik hem
güncel hem de dünyada gerçekleşen olayları ele alıyor.
Edindiğim bilgileri okulumuzda hem fen hem de sınıf
rehber öğretmenimiz Nihal Şahmetlioğlu ile paylaşıyorum. Her sayısında ilginç konulara yer veren TÜBİTAK
yayınlarının birçok okuru aydınlattığını düşünüyorum.
Şu anda çok sayıda dergiye sahibim ve evimize yakın bir
kütüphaneye bağışlayacağım. Bağışladığım dergiler sayesinde başkaları da yeni bilgiler edinecek.
Bilim ve Teknik dergisine, Bilim Çocuk dergisine ve
TÜBİTAK ‘a teşekkür ediyorum.
Mustafa Kaan Gözüküçük,

bteknik@tubitak.gov.tr

Hacı Mustafa Gazioğlu Ortaokulu, 8 . Sınıf Öğrencisi, Kayseri
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“Bilim öğretmenim”

“Bilimde doğan yeni güneşim”

Bilimle ilk Bilim Çocuk ile tanıştım. Sanırım 2013 yılıydı. 6. sınıfa kadar bilime olan merakımı gidermemde
bana yardımcı oldu. 7. sınıfta Bilim ve Teknik ile tanıştım.
Uzay ile ilgili yazılar çok ilgimi çekiyor. Kafamdaki her
soru işaretinin cevabı Bilim ve Teknik’te. Her ay bir sonraki sayıyı heyecanla bekliyorum. Bilime, özellikle uzaya
sizin dergileriniz sayesinde çok ilgi duyuyorum, dergide
uzay veya evrenle ilgili konular olduğu zaman çok seviniyorum. İlerde bir bilim insanı olup Nobel Ödülü alırsam başarım bu dergiler ve TÜBİTAK sayesinde olacak.
Bilim meraklısı bir nesil yetiştiriyorsunuz.

Merhabalar Bilim ve Teknik ailesi. Sizler benim yol
arkadaşımsınız ve yolculuğumuz bir sene önce yani 7. sınıfa geçtiğimde başladı. Pek düzenli olmasa da Bilim ve
Teknik dergisini almaya başladım. Bu yıl 8. sınıfa başladım. Dergiye abone olacağım. Böylece sizinle yolcuğumuz artık düzenli bir şekilde devam edebilecek. Bilim ve
Teknik’ten önce de tam beş yıl Bilim Çocuk okudum. Ve
şimdi siz benim bilimde doğan yeni ışığımsınız.

Bilim ve Teknik dergisinin
uzun yıllar devam etmesi dileklerimle.

Benim bilim hayatımda çok büyük
yeri olan TÜBİTAK ailesine teşekkür ediyorum.
Başarılarınızın devamını dilerim.
İrem Güler,
Bağlar Ortaokulu 8. Sınıf Öğrencisi, Bahçelievler/İstanbul

İyi ki varsınız.
Bilim ve Teknik ailesine çok çok teşekkürler.
Bilimle kalın.
Nedim Orkun Yündem ,
Bil Okulları, 8. Sınıf Öğrencisi, Bursa

“Bilime olan merakım arttı”
Bilim ve Teknik dergisi bilime olan merakımı, keşfetme hissimi artırdı. Özellikle dergideki çevre ile ilgili
makaleler ilgimi çekiyor ve daha çok araştırmamı ve bilime olan sevgimin artmasını sağlıyor. Ben de bir iklim
araştırmacısı olarak projeler ürettim.

“Ufkumu açtınız”
Derginizle tanışalı neredeyse bir yıl olacak, ama bu
kısa süre içinde hayatıma yön verdi desem yeridir. Ele aldığınız popüler konularla âdeta ufkumu açtınız. Yazılanların tamamı dünyayı daha güzel, daha yaşanabilir bir
gezegen haline getirmek için. Beni en çok etkileyen şey,
derginizin biz insanların daha çağdaş birer dünya vatandaşı olmamıza destek olması.
Derginin elime ulaşmasında katkısı olan
herkese çok derin saygı ve sevgilerimi gönderiyorum.
Çok çok teşekkürler, iyi çalışmalar.

Aslında Bilim ve Teknik gibi dergiler biz gençleri bilimin
her alanından haberdar ederek kendimizin üreteceği fikirlere ilham kaynağı oluyor. Böylece ülkemiz için de
dünya için de önemli projeler üretme şansına sahip olabiliriz.

Tevfik Gür,
Gaziantep Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü,
1. Sınıf Öğrencisi, Gaziantep

Bu yüzden Bilim ve Teknik ekibine
teşekkürler.
Doğukan Öztürk,
Yenimahalle Meslek Lisesi Mezunu , Ankara
5

04_05_buyudumbuyudum_ekim_2018.indd 3

25.09.2018 14:15

