“Keyifli keşiflerde yıllardır benimle
olduğun için çok teşekkür ederim”
Merhaba Bilim ve Teknik,

Dr. Özlem Ak

[ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

Şu anda 2 yaşındaki kızım Meraklı Minik, ben de Bilim
ve Teknik aboneliğinin tadını çıkarıyoruz. Emeklerinize sağlık.
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Bilim Dünyasında 2019

Uzayda Neler Oldu ?

Bilime olan merakımı ve ilgimi çocukluğumdan beri
Bilim Çocuk ve Bilim ve Teknik dergileri ile besliyorum.
Bilim Çocuk dergisiyle 20 yıl önce verilmiş olan çeşitli konulardaki kartları hâlâ muhafaza etmekteyim. Yıllardır
çalışma odam, ofisim ve evimin duvarlarını başta Periyodik Tablo olmak üzere Bilim ve Teknik posterleri süslüyor. Keyifli keşiflerde yıllardır benimle olduğun için çok
teşekkür ederim.

2019

Ali Özmen Kasapoğlu,
Doğalgaz Ticari Operasyon Uzmanı

Bir Kuantum Kütleçekimi
Kuramına Gerek Var mı ?
Feryal Özel Anlatıyor...
Karadelikler ve Olay Ufku Projesi
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“Nice çocuğun kalbine bilim sevgisi
aşılamanızı diliyorum”
Sevgili Bilim ve Teknik Dergisi,

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:

Sizinle, çocukken keşfettiğim Bilim Çocuk dergisiyle tanışmıştım. Derginizi heyecan ve merakla takip edip öğrendiklerimi arkadaşlarıma anlattığımı hatırlıyorum.
İçimdeki bilim sevgisini keşfetmeme yardımcı oldunuz.
Şimdi kimya bölümünde okuyorum. Fen bilimlerine
olan merakım beni bu alana yönlendirdi ve mesleğimi
bu yönde seçmeme neden oldu. Sizi hâlâ her ay büyük
bir heyecanla takip ediyorum. Üstelik hâlâ sizden öğrendiklerimi arkadaşlarıma aktarıyorum.
Hayallerimi oluşturmada ve kendi ilgi alanımı bulmamda yardımcı olduğunuz için TÜBİTAK ekibine tüm içtenliklerimle teşekkür ediyorum. Ve daha nice çocuğun kalbine bilim sevgisi aşılamanızı diliyorum.
Berfu Yığrık,

bteknik@tubitak.gov.tr

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi, İzmir
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“Bilim bu dünyayı anlamak için
en değerli anahtar”

“Bilim Haberlerinden Haberdar Oluyorum”
Merhaba,

Merhabalar,
Ben 15 yaşındayım ve lise 1. sınıf öğrencisiyim. Bilime ilgim 8. sınıfta başladı. Sürekli internetten sayfanızı takip ediyor, bilimsel araştırmalar yapıyordum.
Zaman geçtikçe dergilerinizi satın almaya başladım
ve şimdi her ay yeni sayınızı heyecanla bekliyorum.
Derginizi okurken notlar alıyorum, bu notlar benim
için çok önemli kaynaklar.
Bilim benim için bir tutku ve sonsuza dek böyle devam etmesi için hep bilimle kalacağım. Bilimle ilelebet yol alacağım, bilimle muvaffaklaşmaya ve toplumu muvaffaklaştırmaya çalışacağım. Bilim bu dünyayı anlamak için en değerli anahtar.
Gelecekte fizikçi olmayı ya da tıp okumayı istiyorum
ama her şeyden önce bu ülke, bu dünya için ahlaklı
ve bilinçli bir genç olmak ve bunu insanlara aktarabilmek önemli. Bilimle kalalım.
Teşekkürler TÜBİTAK, doğruları bana öğrettiğin için.
Melisa Akkuş,
Ahmet Buhan Anadolu Lisesi, Kağıthane, İstanbul

“Bilim Çocuk’tan Bilim ve Teknik’e”
Merhaba,
Birkaç yıl önce Bilim Çocuk okuyordum, ara sıra da
halamın eski Bilim ve Teknik dergilerini açıp okuyordum, ilgimi çekmişti aslında. Ama annem bana ağır geleceğini söylüyordu. Bu sene şubat ayında Bilim ve Teknik okumaya başladım ve artık gerçekten her ay dört gözle derginin gelmesini bekliyorum.

Derginizin yeni takipçisiyim, çok geç kaldığımı ilk kez
derginizi aldığım gün anladım. Dünyada olan olayları her
yönüyle ele almanız beni çok etkiledi. İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi, Paramedik Bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim
ve sağlık alanındaki yazılarınızı dikkatle okuyorum.
Sağlık alanının bilim ile ilişkisi ve yeni yapılan projelerden en kısa sürede sizin sayenizde haberdar olmaktan
çok mutluyum. Ellerinize emeğinize sağlık.
Ayşe Kocaeski,
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Paramedik Bölümü

“Yazılar ve hazırlanan posterler çok güzel”
Sevgili Bilim ve Teknik Ailesi,
Ben 12. sınıf öğrencisiyim ve bu sene üniversite sınavına hazırlanıyorum. Yıllar önce annem bana arada sırada
Bilim ve Teknik dergisi alırdı. Ben o yıllarda okumayı çok
sevmediğim için sadece dikkatimi çeken yazıları okurdum. Zaman zaman çok beğendiğim yazılar da olmuştu. Ama hiçbir zaman bu dergiyi sürekli olarak almadım.
Bu yıl lise son sınıftayım ve en sevdiğim ders kimya ve
matematik. Kimya öğretmenim Ercüment Polat sayesinde sanki kimyayı yeniden tanımaya başladım. Bilim ve
Teknik dergisi okumamı da kimya öğretmenim tavsiye
etti. Özellikle periyodik tablo ile ilgili yazılar ve hazırlanan posterler çok güzel. Bu sayede derginin tamamını
büyük bir zevk ile okumaya başladım ve dergiye abone
oldum. Bu şekilde bir hayranlık için geç kaldığımı düşünsem de kimya öğretmenim sayesinde bunu keşfetmiş olmaktan çok mutluyum. Bizlere sağladığınız güzellikler için çok teşekkür ederim.

Ada Kaplan,

Utku ÇETİN

Antalya Bahçeşehir Koleji,

Çözüm Akademi Okulları Merkez Kampüsü,

8. Sınıf Öğrencisi

12. Sınıf Öğrencisi, Ankara
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