“Hayal dünyamın sınırları genişledi”

Dr. Özlem Ak

[ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

Aslında Bilim ve Teknik dergisini ikinci sınıftan beri
biliyorum. Ancak öğretmenim o zaman için yaşıma uygun
olan derginin Bilim Çocuk olduğunu söylediğinden Bilim
Çocuk dergisinin eğlenceli içerikleriyle yetinmiştim. Ama
Bilim ve Teknik’le tanışınca hayal dünyamın sınırları genişledi ve bana büyüdüğümü hatırlattı. Hatta derslerime de
katkısı oldu. Her ay yeni sayıyı sabırsızlıkla bekliyorum. Ülkemizde bu tür dergilerin ve bu tür dergilerle bilimi seven,
bilim insanı olan bireylerin sayısının artmasını diliyorum.
Mustafa Can Yaşar,
Buca Fen Lisesi, 9. Sınıf Öğrencisi, İzmir
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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:

Ben Bilim ve Teknik dergisini okumaya lise yıllarımın
başında başladım. Özellikle uzay ve astronomi konularındaki yazılar ilgimi çekiyor. Yakın zamanda bitirdiğim
Evren’in Yüzde Dördü isimli kitabı okumam da bu dergi sayesinde oldu. Bilim ve Teknik ile hedeflerim değişti. Bilgi
dünyama ve hayatıma kattıkları için bu dergiyi hazırlayan
ekibe teşekkür ediyorum. Daha nice başarılar elde etmenizi diliyorum.
Ömer Faruk Görken,
Tarsus Anadolu İmam Hatip Lisesi, 3. Sınıf Öğrencisi, Tarsus, Mersin

“Bilim ve Teknik dergisinin kıymeti”
Bilim ve Teknik dergisini bir kaç aydır okuyor olsam
da şimdiden hayatımı şekillendirdiğini hissediyorum. Eskiden bilime ilgi duymazken Bilim ve Teknik sayesinde bilim artık benim için bir yaşam tarzı oldu. Bilim ve Teknik
dergisinin bana aşıladığı bilgiler sayesinde bilimsel içerikli makaleler yazıyorum. Bilim ve Teknik dergisini hazırlayan herkese içten teşekkür ediyorum. Yeni sayılarda buluşmak dileğiyle.
Berat Durak,

bteknik@tubitak.gov.tr
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Abdülkadir Eriş Ortaokulu, 8. Sınıf Öğrencisi, Malatya

“Hızla değişen dünyayı anlatıyor”
Yedinci sınıfın sonlarındayken okulda bizlere Bilim
Çocuk dergisinin eki olarak araçlar, bitkiler, hayvanlar ve
galaksilerle ilgili kartlar vermişlerdi. O gün çok sevinmiştim ve bütün gün kartları incelemiştim. Bilim Çocuk dergisini okuyamadım ama Bilim ve Teknik dergisine abone oldum, çok mutluyum. Hızla değişen dünyayı, konularında
uzman abiler ve ablalar hepimizin anlayacağı şekilde bizlere anlatıyor. Benim de düşüncelerim değişiyor ve gelişiyor. Çağımızdaki dünyada ne olup bittiğinden haberdar olmak çok güzel bir duygu. Bizlere bu duyguyu yaşatan Bilim ve Teknik dergisi ekibine teşekkürlerimi sunuyorum.
Ebubekir Işıkgör,
Tatvan, Bitlis

“Kendimi bilgiyle dolu hissediyorum”
Merhaba Bilim ve Teknik ekibi. Bu metni yazıyorum
çünkü derginin ilk sayfalarında yer alan “Bilim ve Teknik
ile Büyüdüm” köşesindeki mektupları çok seviyorum ve
bazıları bana ilham oluyor. Ben de istiyorum ki benim
mektubumu okuyan insanlar da böyle hissetsin. Ben de
çoğu kişi gibi önce Bilim Çocuk okumaya başlamıştım.
Şimdi de Bilim ve Teknik okuyorum. Konular çok ilgi çekici ve okuduktan sonra kendimi bilgiyle dolu hissediyorum. Bazen insanlar yeni teknolojilerden bahsediyorlar,
ben de o konuyu Bilim ve Teknik’te okuduğumu hatırlıyorum ve aynı konuda konuşabiliyorum. İleride uzay mühendisi olmak istediğimden dergide en çok uzay ile ilgili
yazıları seviyorum. Daha nice Bilim ve Teknik dergileri
okumak dileğiyle...
Melike İrem Özdemir,
Dr. Vasıf Topçu Fen Lisesi, 10. Sınıf Öğrencisi, Şile, İstanbul

“Her sayfada yeni bilgiler ve heyecan”
Üçüncü sınıfta iken bir öğretmenimin tavsiyesiyle
Bilim Çocuk dergisiyle tanıştım. Bilgiye aç biri olduğumdan heyecanla derginin her sayfasını okumaya başladım.

Daha sonra büyüdükçe Bilim ve Teknik dergisinin bana daha uygun olduğunu düşündüm ve Bilim ve Teknik okumaya başladım. Sayenizde ilgi çekici ve heyecanlı her sayfada yeni bir bilgi öğreniyorum. Dünyadan haberimiz olmasını sağladığı için tüm TÜBİTAK ailesine teşekkür ederim.
Muhammed Caner Babaer,
Süleyman Çelebi Ortaokulu, 8. Sınıf Öğrencisi, Konya

“Bilime âşık nesiller”
TÜBİTAK ailesi ile tanışmam bundan yaklaşık 4 yıl
önce abimin Bilim ve Teknik dergisini okumam için ısrar
etmesiyle başladı. Önceleri bilime merakım pek yoktu ama
derginizi okudukça önyargıyla yaklaşmış olduğumu fark
ettim. Yayımladığınız yazıları takip ettikçe bu zamana kadar ülkemizde bilim ve teknoloji gibi alanlarda yapılan çalışmalardan, gelişmelerden ne kadar uzak ve habersiz kaldığımı anladım. Sayenizde artık gelişmeleri yakından takip edebiliyorum. Gelecekte çok daha kültürlü ve bilime
âşık nesiller yetiştirmeye devam edeceğinize tüm kalbimle inanıyorum. Bana aşılamış olduğunuz bilgi ve bilim sevdası için teşekkür eder, saygılarımı sunarım.
Elif Pala,
Fırat Üniversitesi, Tıbbi Dokümantasyon Bölümü, 1. Sınıf Öğrencisi,
Elazığ

“Bilim ve teknoloji bilgim arttı”
Merhaba Bilim ve Teknik ailesi. Sizinle tanışmam yaklaşık beş yıl önce Bilim Çocuk dergisiyle oldu. O zamanlar
severek birkaç sayınızı aldım sonra bazı sıkıntılardan dolayı ara vermek zorunda kaldım. Geçen yıl TEOG stresinden
kurtulmak için abimin de önerisi ile Bilim ve Teknik okumaya başladım. Yine eğitimim için ara verdim. Ama bu aydan itibaren artık yıllık abonenizim ve sizi hiç bırakmadan,
severek takip edeceğim. Bilim ve teknoloji bilgim sayenizde çok yüksek bir seviyeye ulaştı. Çok teşekkür ederim.
Enes Korkmazgöz,
M. Azmi Doğan Anadolu Lisesi, 9. Sınıf Öğrencisi, Yenimahalle, Ankara
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