“İyi ki başlamışım”
Sevgili Bilim ve Teknik dergisi,

Dr. Özlem Ak

[ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

Çocukken ilgimi çektiği için aldığım Bilim Çocuk dergisini ortaokul sonuna kadar okudum. Daha sonra lisede
edebiyat hocamın önerisiyle Bilim ve Teknik dergisine
başladım ve iyi ki başlamışım. Güncel bilime, teknolojiye dair çok güzel ve yeni şeyler öğrendim. Bu dergiyi almama sebep olan edebiyat hocama ve derginin çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim...
Erdi Aslan,
Kemal Hasoğlu Anadolu Lisesi, 12. Sınıf Öğrencisi
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“Fen bilimlerine karşı özel
bir ilgim oluştu”

Yalanın Bilimsel Doğruları
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Ötegezegenimize
İsim Bulalım!

Sayı 622
Aşı mı? Salgın mı?

İklim Değişikliği ve
Mikroorganizma İlişkisi
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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 Aşıkları,
İlk kez 4. sınıfta Bilim Çocuk ile başlayan bilim merakımı
8. sınıftan sonra Bilim ve Teknik ile gidereceğimi düşünürdüm. Hâlbuki bendeki merak dergilerle zirveye ulaşıyordu. Öğrendiğim her yeni bilgi zihnimde başka sorulara kapı açıyor, sorularıma cevap bulunca da tarifsiz
bir heyecan kaplıyordu içimi.
Küçüklüğümden beri okuduğum dergiler sayesinde de
fen bilimlerine karşı özel bir ilgim oluştu. O zamanlarda
en çok hoşuma gidense öğrendiğim bilgileri derste, evde, sokakta, hayatımın her yerinde kullanmak ve bundan mutluluk duymaktı.
Alıp okuduklarımı kitaplığımın başköşesine koyuyor ve
canım sıkılınca tekrar okuyorum. Ülkemizdeki bilim insanlarını tanımak ilham kaynağım.
Bize bu dünyayı anlatmak isteyen Bilim ve Teknik ekibine müteşekkirim. İyi ki varsınız, iyi ki varsın Bilim ve
Teknik.
Fulya Hacımustafaoğlu,

bteknik@tubitak.gov.tr

Pertevniyal Lisesi 10. Sınıf Öğrencisi, İstanbul
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“Gençlerin hayata bakış açılarını
genişletiyorsunuz”

“Bilimle, uzayla ve icatlarla tanıştım”
Merhaba,

Merhaba,
“Neden her ay başını sabırsızlıkla bekliyorsun?” diye
sorsalar cevabım “Bilim ve Teknik dergisinin yeni sayısı için” olur. Bilime olan merakımın ve merakımızın
hiç bitmemesi dileğiyle...
Ülkemizin geleceği olarak görülen biz gençlerin hayata bakış açılarını her ay daha fazla genişletiyorsunuz. Sağlıktan teknolojiye, beyinden uzaya, fizikten
çevre ve enerjiye, yaşam bilimlerinden sosyal bilimlere kadar merak ettiğimiz her konuya değinerek vizyonumuzu genişletmemize katkı sağlıyorsunuz. Başta
Bilim ve Teknik dergisinde emeği geçenler olmak üzere TÜBİTAK’taki herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki TÜBİTAK var. İyi ki Bilim ve Teknik var.

7 yaşındayken 1. sınıfı bitirdiğimizde okulumuzdaki
tüm öğrencilere Bilim Çocuk dergisi dağıtılmıştı. O zamanlar okumayı yeni öğrenmiştim ve dergi çok hoşuma gitmişti. Bilimle, uzayla ve icatlarla ilk o zaman tanışmıştım. O günden sonra bu tarz konulara ilgim gitgide arttı. 7. sınıftan beri de Bilim ve Teknik dergisi alıyorum. En büyük hayalim insanlığa yararlı ve dünyayı değiştirecek projeler geliştirip gerçekleştirebilmek.
TÜBİTAK yayınlarının bunda çok büyük etkisi var.
Size minnettarım.
Çok teşekkürler TÜBİTAK!
Nesrin Altıntaş,
Sınav Koleji, 12. Sınıf Öğrencisi, Denizli

Bilimle kalın.
Oğulcan Yazıcı,
Gazi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü,
2. Sınıf Öğrencisi, Ankara

“Hayallerimi ve ufkumu beslediniz”
Merhaba,
Bilim ve Teknik dergisiyle lise 2. sınıftayken tanıştım.
Lise boyunca her ay takip ettim. Uzay ve fizik ile ilgili yazıları okumak benim için büyük bir zevkti. Özellikle en baştan başlayıp okunmayan hiçbir kelime bırakmamak âdetimdi. Yayınlanan makaleler ve bilim
insanlarının kısa özgeçmişleri beni motive ediyordu.
Şu anda 1,5 yıllık bir bilgisayar mühendisiyim, güzel
bir işim var ve hâlâ Bilim ve Teknik okuyorum. Sizlere hayallerimi ve ufkumu beslediğiniz için teşekkür
ederim.

“En büyük hayalim
bir uzay mühendisi olmak”
Merhaba,
Bilim merakım 3 yaşında annemin bana aldığı Meraklı
Minik dergisi ile başladı. Okuma yazmayı öğrenmemle
beraber 7 yaşımda Bilim Çocuk almaya başladım ve 11
yaşından beri Bilim ve Teknik okuyorum. Her ay yeni sayısını iple çekiyorum. Uzayla ilgili bölümleri okudukça
bu konuya ilgim hayli arttı. En büyük hayalim bir uzay
mühendisi olmak ve NASA’da çalışmak.
Uzaya merakımı arttıran ve yeni bilgiler edinmemi sağlayan TÜBİTAK’a teşekkür ederim!
Simge Güven,
Samsun Aziz Atik Fen Lisesi, 10. Sınıf Öğrencisi

Hüseyin Akkaya,
Bilgisayar Mühendisi
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