“Eğitim sadece okulda olmaz”

Dr. Özlem Ak

[ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

Merhaba Bilim ve Teknik ailesi. Sizinle tanışmam lise yıllarıma rastlıyor. Kimya öğretmenimiz dergiyi önerdiğinde aynı gün gidip aldım. O gün bugündür de takip
ediyorum. Eğitim sadece okulda olmaz. Çünkü vakit sınırlı ve çok fazla insan var. Birey kendini çalışmalarıyla
sürekli desteklemeli. Bunun en iyi yolu da süreli yayınlar. Bilim ve Teknik ülkemiz gençleri için bulunmaz bir
nimet. Ben de öğrencilerime devamlı tavsiye ediyorum.
Bilimi seven ve bu uğurda çalışmak isteyen nice nesiller
yetiştirmek dileğiyle...
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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.

“İlgi alanlarımı,
kendimi keşfetmemi sağladı”
Beni Bilim ve Teknik ile lisedeyken halam tanıştırdı.
Her ay yeni sayının çıkmasını hâlâ aynı heyecanla bekliyorum. Hayal gücümü genişletti ve hiç bilmediğim konularda bilgi sahibi olmamı, ilgi alanlarımı ve kendimi
keşfetmemi sağladı. Ayrıca üniversitede bana çok yardımcı oldu. Şimdi teknoloji ve tasarım öğretmeniyim.
Öğrencilerime de Bilim ve Teknik dergisinden yazılar
okuyorum ve onlar da ilgiyle yeni yazılar okumamı bekliyor. Halam Fatma Hallaçlı’ya hayatıma Bilim ve Teknik
dergisini kattığı için çok teşekkür ediyorum.
Eda Kurukafa,
Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni, Salıpazarı, Samsun

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:
bteknik@tubitak.gov.tr

“Çocukluktan gençliğe bilim için TÜBİTAK!”
İlk Bilim Çocuk dergimizi bana babam almıştı. Kardeşimle birlikte çok heyecanlıydık. İkimiz de çok seviyoruz
bilimle ilgilenmeyi ve araştırmayı. Bilim Çocuk o dönemde
merakımızı gideriyor, dünyada olup bitenleri takip edebiliyorduk. Bilimle tanışmamızı sağlamıştı. Posterlerini dikkatle inceler, kartlarının koleksiyonunu yapardık.
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Liseye geçince ilk Bilim ve Teknik dergisini Malatya Anadolu Lisesi kütüphanesinde okumuştum. Bulduğum
her sayısını (bazıları eski de olsa) merak içinde okurdum. Şimdi üniversitedeyim hâlâ Bilim ve Teknik ile beraberim. Her sayıyı dört gözle bekliyorum. Çocukluktan
Gençliğe bilim için TÜBİTAK!

Hayatımın ileriki dönemlerinde kopukluk olduysa da
son iki senedir düzenli olarak takip ediyorum. TÜBİTAK
ailesine teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
Metin Parlak,
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Sınıf Öğrencisi,
Diyarbakır

Esmanur Yıldırım,
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisi, İstanbul

“Dünyadaki gelişmeleri takip etmek”
“Bilime olan merakımı hep besledi”
Çocukluğumdan beri bilime, uzaya ve laboratuvar
ortamlarına hep ilgi duyardım. Bu ilgim ve merakım sayesinde ortaokul yıllarımda Bilim ve Teknik dergisiyle tanıştım. Bir daha da kopamadım. Dergiyi okurken bambaşka dünyalara dalar, ileride ben de bilimin içinde olmak istiyorum diye hayaller kurardım. Bu hayallerin
üzerinden yıllar geçse de yine de dergiyi okurkenki heyecanım hiç geçmedi. Bilim ve Teknik bilimin içine dalmamı ve inanılmaz bilgiler edinmemi sağladı. Bilimin
ve uzayın ne kadar ilginç olduğunu gösterdi ve merakımı hep besledi. Okul hayatımda da bana çok büyük destek oldu. Özellikle posterlerinizi okuldaki ödevlerimde
çok kullanırdım. Yeriniz bende çok ayrıdır. Bana kattığınız her şey için TÜBİTAK ve Bilim ve Teknik ailesine çok
teşekkür ediyor başarılarınızın devamını diliyorum. İyi
ki varsın Bilim ve Teknik.
Gökçe Uçak,
İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisi,
İstanbul

“Ufkumu genişleten dergi”
Merhaba, Bilim ve Teknik dergisi ile ilk kez kütüphanede karşılaştım. İlgimi çekmiş ve kütüphanedeki tüm sayılara bakmıştım. Okuduğum sayıları tekrar tekrar okuyor
ve arada okumadıklarım var mı diye bakınıyordum sürekli. Yaşıma göre biraz ağır olmasına rağmen bende olumlu
bir etki bırakmıştı. Bende merak ve hayranlık uyandırdığını ve ufkumu genişlettiğini dün gibi hatırlıyorum.

Merhaba, Bilim ve Teknik dergisini yıllardır takip
ediyorum. Her sayısını heyecan ve merakla okuyorum.
Dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve vizyon sahibi olmak geleceğimiz için herkesin görevi. Ülkemizde bilim,
teknoloji ve enerji gibi alanlarda “sürdürülebilirlik” kavramını oluşturmanın ve bu alanlarda başarılı olmanın
ilk adımı gelişmeleri takip etmek. Bir birey olarak bu gelişmeleri en güzel şekilde Bilim ve Teknik aracılığıyla takip ediyorum. Tüm ekibe teşekkür ederim.
Mehmet Acar,
Yazılım Mühendisi, Konya

“Buluşlara, deneylere, insanın, doğanın,
Dünya’nın ve evrenin sırlarına ilgim”
Lise birinci sınıftayken sevgili fizik öğretmenim vasıtası ile Bilim ve Teknik dergisiyle tanıştım. Daha önceleri
de birkaç kez okumama rağmen çocukluk dönemimde bu
okumaları devam ettirecek bir heves bulamamışım sanırım kendimde. Hayatımdaki okul ve kariyer alanı seçimlerime Bilim ve Teknik yön vermese de bundan sonrası için
umut barındırmıyor değil. Yeni buluşlara, deneylere, insanın, doğanın, Dünya’nın ve evrenin sırlarına ilgim oldum
olası tükenmedi. Her sayfasında güncel ve tarihi birçok
bilgiyle bizlerin bilgi dünyasına katkıda bulunan Bilim ve
Teknik’e teşekkür ederim. Hayatımın bundan öncesinde
bana kattıklarınız ve bundan sonrasında katacaklarınız
için de sizlere tekrar teşekkür ederim.
Zemzem Akan,
Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencisi, Tekirdağ
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