“Her sayısını iple çekiyorum”

Dr. Özlem Ak

[ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

Beni Bilim ve Teknik dergisiyle annem tanıştırdı.
Çok güzel bir dergi gerçekten. Hiç sıkılmadan merakla
okuyorum. İlk önce Bilim Çocuk dergisini okuyordum,
büyüyünce annem bana Bilim ve Teknik dergisini tavsiye
etti. İlk okuduğum zamanlar bilmediğim ve anlamadığım kelimeler vardı ama sonra alıştım ve anlamaya başladım. Zaten okulda da benzer konuları işliyorduk, özellikle fen dersinde. Her sayısını iple çekiyorum. Bu dergide okuduğum bilgilerin gelecekte çok işime yarayacağını
düşünüyorum. Bu dergide emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
Bengisu Yıldız,
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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:

“Sevgili Bilim ve Teknik ailem”
Ailem diyorum çünkü kendimi bildim bileli her fırsatta dergimizi okumaya incelemeye çalışırım. Sürekli
değişimleri takip etmeye çalışırım. Ben de bilime olan ilgimden dolayı ziraat mühendisi oldum, gerek yurt içinde
gerek yurt dışında çeşitli projelere katıldım. Şimdi gıda
konusunda bilgilerimi paylaşabilmek amacıyla ülkemdeyim ve bundan gurur duyuyorum.
Osman Gökhan Özdoğan,
Ziraat Mühendisi, Burdur

“Derin ve muhteşem serüven:
Bilim ve Teknik”
Merhaba Bilim ve Teknik “ailem”. Sizinle tanışmam
ilk okul sıralarına dayanıyor. Üniversitede akademisyen
olan amcam sayesinde bu derin ve muhteşem serüvene
dahil oldum ve yaklaşık 28 yıldır yol alıyorum. Aydınlık
yarınlar sizlerin varlığı ile yükselmeye devam edecek.
Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
Hakan Turan,

bteknik@tubitak.gov.tr

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Sakarya
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“Bilim ve Teknik okumak aile geleneği”
TÜBİTAK ile tanışmam daha küçücükken annemin
aldığı Meraklı Minik dergisiyle oldu. Her ay hevesle çıkmasını bekler, daha sonra da heyecanla okurdum. Gerçi bizim ailede Bilim ve Teknik okumak aile geleneği. Dayımın
büyük bir Bilim ve Teknik koleksiyonu var. Bilimsel pek
çok konuyu dayımla uzun uzun tartışıyoruz. Ben önceden
aynı konuları Bilim ve Teknik’te okuduğumdan bu tartışmalarda hazırlıklı oluyorum. Dördüncü sınıftan beri Bilim
ve Teknik okuyorum. Özellikle sağlık ve tıp ağırlıklı makaleler olmak üzere Ctrl+Alt+Del, Merak Ettikleriniz köşelerini ve matematikle ilgili makaleleri çok severek okuyorum.
Tabii Bilim ve Teknik’le Büyüdüm köşesini de severek okuyorum. Bilim ile kalın, Bilim ve Teknik ile kalın.
Nice 50 yıllara.
Cansu Naz Eriş,
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Müzik/Piyano Bölümü,
Ortaokul 4. Sınıf Öğrencisi, İstanbul

“Bilim ve Teknik seni çok seviyorum”

meye devam edeceğim. Bu dergiyi okuyan, okuma fırsatı
bulan tüm insanlarımızın bilgi hazinesine katkıda bulunacağını umuyorum. Bugüne kadar emeği geçen tüm
yönetim ekibine teşekkürlerimi sunuyorum.
Saygılarımla
Tuncay Acar,
Kimya Yüksek Mühendisi, İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı, Danışman,
Kocaeli

“Olaylara ve nesnelere farklı bakış açısı”
Bir yıldan beri Bilim ve Teknik dergisi okuruyum. Bilimsel yazılara hep ilgim olmuştu, Bilim ve Teknik dergisi
benim için bu boşluğu doldurdu. Dergideki yazıları okuduğumdan beri olaylara ve nesnelere daha ayrıntılı bakabiliyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Özellikle de üniversitede okuduğum bölümle ilgili bir çok bilgiyi burada
buldum. Bilime meraklı herkesin takip etmesi gereken
bir dergi. Ülkemizin böyle çalışmalara ihtiyacı var. Bilim
ve Teknik dergisinde emeği geçen herkese teşekkürler.
Abdulkadir Çelik,

Bilim ve Teknik seni çok seviyorum. Seni yeni okumaya başladım. Her ay senin çıkmanı bekliyorum. Bilim
Çocuk dergisini de okuyorum. Bilimi çok seviyorum. Sizi
çok seviyorum.

Fırat Üniversitesi, Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü,
3. Sınıf Öğrencisi, Elazığ

“TÜBİTAK’ın dergileriyle
bilim sevgim pekişti”

Bedir Ekim,
6. Sınıf Öğrencisi, Bursa

“Evime her ay gelen mutluluk, ufuk çizgim”
Yıl 1974, aylardan Temmuz. 80. sayı, elime aldığım
ilk Bilim ve Teknik dergisi. Üniversite bahçesinde açılan
bir sergide tanıdım. O tarihten bugüne kadar (Aralık
2017) 601. sayıya geldik, Bilim ve Teknik’i 43 senedir elimden hiç düşürmedim. Orta yaşın üzerinde olmama rağmen beni bilimdeki gelişmelerle buluşturması nedeniyle
büyük mutluluk duyuyorum. Ufkumu genişletiyor, bilimden kopmamamı sağlıyor ve beni hayata bağlıyor. Tanıdıklarıma ve her yaş grubuna her fırsatta önerdim, öner-

5. sınıfta sosyal öğretmenim sayesinde Bilim Çocuk
ile tanışmıştım. Ardından hiçbir sayısını kaçırmamaya
özen göstererek her ay aldım. Kartlarını ve eklerini biriktiriyor, her konuyu detaylı bir şekilde okuyordum. Daha
sonra liseye geçtiğimde yani bu sene Bilim ve Teknik okumaya başladım. Bilimi zaten seviyordum, TÜBİTAK’ın
dergileriyle bu sevgi pekişti. Geleceğimi planlamamda
çok yardımcı oldu. Astronomiye ve biyolojiye olan ilgimi
keşfetmemi sağladığı ve beni astrobiyoloji ile tanıştırdığı
için tüm TÜBİTAK ailesine müteşekkirim.
Gözde Özdemir,
Van Türk Telekom Fen Lisesi, 9. Sınıf Öğrencisi,
Edremit/Van
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