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Sıradan Metinlerdeki
Gizli Bilgiler

Sevgili Bilim ve Teknik ailem, Bilim ve Teknik ile babamın beni dergiye abone yapması ile tanıştım. İki yıldır
hem Bilim ve Teknik hem de Bilim Çocuk dergisinin yeni
sayılarının çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Peki, popüler bilim dergileri hayatımda neleri değiştirdi? Farkındalığım arttı. Dünyada bilim ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar oldum. Kitap okuma alışkanlığım pekişti.
Sürekli yeni fikirler üretebilir hâle geldim. Bütün öğrendiğim yeni bilgileri babam ve okuldaki öğretmenlerimle
paylaşıyorum.
Bu kadar güzel bir dergi yaptıkları için bütün yazarlara ve tüm Bilim ve Teknik çalışanlarına teşekkür ederim.
Sizleri çok seviyorum.
Eren Türkmen,
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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, Bilim ve Teknik ile 2005’te tanıştım. Şu anda 24 yaşındayım ve bugüne kadar bana her alanda çok
katkısı oldu. Trakya Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi
Bölümü mezunuyum. Halen Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğrenciyim. Okul hayatımda da hep yanımdaydınız. Ben çok kitap okuyan biri değildim, sadece sizin derginizin abonesiydim. Sayenizde
her şeyi okuyup araştırıyorum. Ayrıca teknolojiye meraklıyım. Bu dergiyi okuyanın gerçekten ufku genişliyor.
Tabii ki kardeşimi de Bilim Çocuk dergisiyle tanıştırdım,
çünkü ben de onunla büyümüştüm.
Her ay heyecanla Bilim ve Teknik’in yeni sayısını bekliyorum. Kütüphanemde bir Bilim ve Teknik arşivi oluştu diyebilirim.
Her şey için çok teşekkür ederim, emeğinize sağlık...
Aynur Savaş

bteknik@tubitak.gov.tr
Bilim ve Teknik Kasım 2018

“Elimden düşüremiyorum”
Merhaba Bilim ve Teknik ekibi. Bilim ve Teknik okumaya bu sene başladım. Fakat şu anda elimden düşüremiyorum. Şimdiye kadar Bilim Çocuk okuyordum. Ama
yaşım büyüdü ve artık daha ayrıntılı bilgiler okumak istiyorum. Bilim ve Teknik gerçekten hem öğretici hem
eğlendirici. Aynı zamanda her sayısı bize farklı şeyler
katıyor. Okudukça dergiyi daha çok seviyor ve içeriklerden keyif alıyorum.
Her ay emek verip bu dergiyi yayımladığınız için çok
teşekkür ederim. Aynı zamanda bu dergi biz gençlerin
geleceği için bir ilham kaynağı oluyor. TÜBİTAK ailesine çok teşekkür ediyorum ve iyi çalışmalar diliyorum.

“Hepimiz adına teşekkür ederim”
Sevgili Bilim ve Teknik ekibi,
1975’te, henüz bir ortaokul öğrencisi iken sizinle tanıştım. TÜBİTAK tarafından düzenlenen Matematik
Olimpiyatları’na katılmaya hak kazanmıştım, öğretmenlerim de hazırlık aşamasında yardımcı olması için dergilerinizi önerip birkaç tanesini hediye etmişti.
Derginizi ilk elime aldığımda matematik sorularına odaklansam da genel içeriği de ilgimi çekti. Yazıları merakla
okuyup bitirdim. Sayfaları çevirdikçe sorularıma cevaplar
buluyor, bazen de aklıma bile gelmeyen konularla ilgili
bilgi sahibi oluyordum. O günlerden bugüne bir sonraki
sayınızı her zaman sabırsızlıkla bekledim.

Ecem Ar,
Aliağa Ortaokulu 7. Sınıf Öğrencisi, Aliağa / İzmir

“Vizyonumun gelişmesini sağladı”
Yıllar önce bir sayınızda küresel ısınmayla ilgili bir
makale okumuştum. Uzmanların öngördüğü senaryolar
beni korkutmakla birlikte konuyu daima aklımın bir köşesinde tutmamı sağlamıştı. Bu sürede nispeten hazırlandım, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve bu konuda başka neler yapılabileceğine odaklandım. Şimdilerde eğer
başarabilirsem bu sektörde aktif olarak çalışmayı planlıyorum.
Ayrıca ağaçlandırma konusunda da ufak tefek denemelerim oldu. Sulayabileceğinden emin olduğum tanıdıklarımın bahçelerine meyve ağaçları diktim.
Bugüne dair vizyonumun gelişmesine ve bir nebze de olsa katkıda bulunmama vesile olduğunuz için sonsuz teşekkürler ediyorum. Saygılarımla...

İlk zamanlarda içimdeki kıvılcımı harladığınız, şimdilerde
ise bilime olan ilgimi canlı tuttuğunuz için size minnetarım. Eminim Türkiye’de benim gibi niceleri var. Hepimiz
adına teşekkür ederim.
Dr. Zekeriya Kılıç,
Antalya Atatürk Hastanesi, Acil Tıp Uzmanı

“Bilim ve Teknik Dergisi yardımıma koştu”
Merhaba, ben Defne. Bilim ve Teknik dergisine eylül
ayında abone oldum ve ekim ayını sabırsızlıkla bekledim. 8. sınıf öğrencisiyim ve LGS için çok heyecanlıyım.
Bir sürü testler, kitaplar derken dergi okumak da istiyordum. İşte bu sırada Bilim ve Teknik dergisi yardımıma
koştu.
Bilim ve Teknik’ten bir sürü yeni bilgi öğrendim. Umarım işime yarar.
Defne Gökmirza

Aynur Çelik,
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunu
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