“Her zaman yenilikçi”

Dr. Özlem Ak

[ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

Beni Bilim ve Teknik dergisi ile tanıştıran, hayata bakış açımı değiştiren, kendime örnek aldığım, öğretmen
olduğumda onun gibi bir öğretmen olacağım dediğim ve
hiçbir zaman pes etmeyip imkânlarımız kısıtlı olsa bile
bir pet şişe ile neler yapılacağını gösteren, azmi ve başarıyı bana aşılayan çok sevdiğim hocam Doç. Dr. Sedef
Canbazoğlu Bilici’ye çok teşekkür ederim. Bir diğer teşekkürümü de bize bu dergiyi sunan, her daim yenilikçi
olan, her okuduğumda bir sonraki sayısını merakla beklediğim Bilim ve Teknik dergisi ve ailesine etmek isterim.
İyi ki varsınız.
Ebru Ataş,
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“Sadece bilimi değil kendimi de keşfettim”
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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:

Beş sene önce marketin önünden geçerken sürekli
gözüme takılan o dergi. Üzerinde Satürn, yıldızlar ve bilgi
dolu başlıklar... Çok hoşuma gitti. Sonraları sürekli almaya
başladım. Astronomiye, uzaya ve bilime olan ilgim bu dergiyle daha da arttı. Böylece sadece bilimi değil aynı zamanda kendimi de keşfetmeye başladım. Teşekkürler Bilim ve Teknik ailesi.
Esmanur Bıçakçı,
Anadolu İmam Hatip Lisesi, 11. Sınıf Öğrencisi, Kars

“Bu ailenin bir parçasıyım”
İsim yapmış başka dergiler de okudum, onlar da güzeldi. Fakat bir daha okumasam üzülmem. Ama Bilim ve
Teknik dergisi ile tanıştıktan sonra bugüne kadar neden
okumadım diye kendime kızdım. Her sayınızı heyecanla
bekliyorum ve sizlere başarılar diliyorum. Bu ailenin bir
parçası olduğum için de çok mutluyum.
Engin İlhan,

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

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Erkek Hemşire, İzmir

“Bilgime bilgi katıyor”

“İlgi alanlarım genişledi”

Bilim ve Teknik dergisi, lisenin bana kattığı en güzel
şeylerden biridir. Üniversitede, havacılık ve uzay mühendisliği bölümünde okumak istiyorum ve bu kararımda Bilim
ve Teknik’in etkisi büyüktür. Yapay zekâ, nötron yıldızları,
kar kristalinin matematiği konularındaki yazılar ve Gök
Olayları eki beni çok etkiledi. Bilime âşık bir kuşağız, biz
yükselteceğiz bu ülkeyi. Nobel Ödülü almayı da çok istiyorum. Bir gün ben almasam bile ülkemdeki başarılı insanlardan biri Nobel Ödülü alır. Mesleğimi seçmemde yardım ettiğiniz ve bilgime bilgi kattığınız için teşekkür ederim.

Sevgili TÜBİTAK ailesi, 4. sınıfta iken Bilim Çocuk ile
tanıştım ve okumaya başladım. Böylece içimdeki merak
duygusu harekete geçmiş oldu. Birden kendimi gittikçe
büyüyen öğrenme duygusunun kollarında buldum. Birçok ilgi alanı edindim: Astronomi, arkeoloji, fizik, kimya...
Bu sene de teyzem sayesinde Bilim ve Teknik dergisi ile tanıştım. Bilim ve Teknik dergisi sayesinde de ilgi alanlarım
daha da genişledi ve çok şey öğrendim. Şimdi her iki dergiyi de takip etmeye devam ediyorum. Her ay öğrendiğim
yeni bilgileri ailem ve arkadaşlarımla paylaşıyorum. Bilimin eşsiz dünyasını keşfetmemde çok büyük rol oynayan
sizlere, dergide emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve
bir sonraki sayıyı iple çekiyorum.

Zeynep Özcan,
Arsal Anadolu Lisesi, 9. Sınıf Öğrencisi, Düzce

“Bilim ve teknoloji bilgim arttı”
Merhaba, Bilim ve Teknik ailesi. Sizinle tanışmam beş
yıl önce Bilim Çocuk ile oldu. O zamanlar severek birkaç
sayınızı aldım, 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, ta ki bu aya kadar. Artık yıllık
abonenizim ve sizi asla bırakmadan severek takip edeceğim. Bilim ve teknoloji bilgim tavan yaptı sizin sayenizde.
Çok teşekkür ederim.
Enes Korkmazgöz,
Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi, 9. Sınıf Öğrencisi, Ankara

“Her sayısını merakla bekliyorum”
Bilim ve Teknik dergisini okumaya yeni başladım aslında. Her sayısını merakla bekliyorum. Bilimle iç içe bir
bölümde okuduğum için gelişmelerden geri kalmak istemiyorum. Bizlere aşıladığınız bilim sevdası için size ne kadar teşekkür etsem azdır. Teşekkürler Bilim ve Teknik ailesi.

Esma Çetinkaya,
İstanbul TOKİ Şehit Çağlar Canbaz Ortaokulu, 7. Sınıf Öğrencisi

“Uzay ve evren hakkındaki konular
ilgimi çekiyor”
Merhaba, ben beş yıl önce kuzenim sayesinde Bilim
Çocuk dergisi ile tanıştım. Zaten o zamanlar da bilime çok
meraklı bir çocuktum, böyle bir dergiyi keşfetmek beni
çok heyecanlandırdı. Konusu ve ekleri çok hoşuma gidiyordu. Bundan dört ay önce ise ablamın tavsiyesiyle Bilim
ve Teknik ile tanıştım. İlk okuduğum sayıdan sonra içimden bu derginin yıllarca devam etmesini istedim. Çünkü
beni çoğu konuda geliştiriyor. İleride uzay mühendisi olmak istediğimden dergideki uzay ve evren hakkındaki konular ilgimi çekiyor. Böyle güzel bir derginin yıllarca devam etmesi dileğiyle...
Tarık Şen,
Sivas Fen Lisesi, 9. Sınıf Öğrencisi, Sivas

Meryem Civan,
Afyon Kocatepe Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,
3. Sınıf Öğrencisi, Afyon
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