“Hem kendimi hem de 4 yaşındaki oğlumu
mutlu ediyorum”
Merhaba,

Dr. Özlem Ak

[ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

Küçükken ailem çok fakirdi. Babamın dükkanının yanında bulunan bir bakkal sürekli oğluna Bilim ve Teknik dergisi alırdı. Babam da yeni sayı çıktıkça önceki
ayın dergisini rica edip bana getirirdi. Üzülürdüm.
Şimdi ise hem Bilim ve Teknik’e hem de Meraklı Minik’e
abone oldum. Hem kendimi hem de 4 yaşındaki oğlumu mutlu ediyorum.
Küçük bir çocuğun hayallerini süslüyordu bu dergi ve
şimdi artık evimin her köşesinde.
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“Seneler boyu seninle”

21.09.2019 13:14

Merhaba Bilim ve Teknik,
Okurlarımızın Bilim ve Teknik
dergisinin hayatlarındaki yerini,
onlara neler kattığını,
geleceklerine yön verirken
nasıl bir rol oynadığını bizimle
paylaştıkları mektuplarını
yayımlamaya devam ediyoruz.

Şu an tıp fakültesinde okuyorsam bunun nedeni sensin. Okula gitmeden okur, öğretmenin sorduğu soruları bilirdim. Çoğu soruları senin sayende yanıtlardım.
Seni ben bir dergi değil, öğretmen olarak kabul ettim.

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:

Sen hayatımı değiştirdin. Normalde ders çalışmayı sevmem ama senin sayende sevdim.

Evimde ortaokuldayken aldığım dergilerim duruyor.
Ben her gün bakarım onlara.

Emeklerinize sağlık,
Mert Aslan,
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi,
1. Sınıf Öğrencisi

bteknik@tubitak.gov.tr
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“Bilim mayasını genç nesillere aktarmak”

“Bilimsel gelişmeleri okumak çok keyifli”

Merhaba Bilim ve Teknik,

Merhaba Bilim ve Teknik ailesi,

Bilim, insanın en önemli duygularından olan merak
duygusuyla insanlık tarihi boyunca biriktirdiğimiz uygarlığımızın temel yapı taşıdır. Bilime olan sevgi ve ilgi
küçük yaşlarda mayalanır. Ortaokul zamanlarımda tanıştığım Bilim ve Teknik dergisi hayatım boyunca mesleki ve kültürel kariyerimin şekillenmesinde sürekli rol
oynuyor. Öğrencilerimle paylaşmanın hazzı da her sayıyı umutla ve sabırla beklememe sebep oluyor. Bilim
mayasını genç nesillere aktarmak ve bu mayanın tutmasını sağlamak adına mükemmel bir araç olan Bilim
ve Teknik dergisi ekibine teşekkürü bir borç bilirim.

Çocukluğumdan beri düzenli olmamakla beraber takip ettiğim derginize, Haziran 2019 tarihinde abone oldum. En başta belirtmek isterim ki her ayın birinde,
dergim intizamlı bir şekilde paketlenerek elime geçiyor. Hizmet sunuşunuz, paketleme, hız ve düzenlilik en
az derginin içeriği kadar muazzam. Derginin içeriği ve
kalitesi ise zaten takdire şayan.

Bilimin yolunda nice yıllara.

Kendim sosyal bilimci olsam da derginizi ve bilim dünyasında olup biten güncel gelişmeleri sindire sindire
okumak hem çok keyifli hem de pek çok alanda ufuk
açıcı. Böylesi bir derginin varlığı oldukça gurur verici,
okuyucusu olmak da hakeza.

İyi ki varsın Bilim ve Teknik.

İrfan Aktaş,
Kimya Öğretmeni

“Bilgisayar bilimlerine olan
ilgim alevlendi”
Merhaba,
Ortaokuldan beri dergilerinizi alma fırsatım oldu ve hayatımı adayacağım bilgisayar bilimlerine olan ilgim Bilim ve Teknik sayesinde alevlendi.

Emeği geçen herkesi kutlar,
çalışmalarınızda kolaylıklar dileyerek
saygılarımı sunarım.
Serhat Saatci,
Hitit Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Öğretim Görevlisi, Çorum

“Hayatımda yer aldığınız için
teşekkürler”
Merhaba,

Dünyada bilim ve teknik anlamında neler olup bittiğini hep merak etmişimdir. Özellikle yapay zekâ, bilgisayar teknolojisi, veri depolama, bilgisayar ağları ve bulut bilişimi gibi daha nice konularda sayenizde bilgi sahibi olma imkânı buldum.

Bilim ve Teknik dergisini meslek lisesi yıllarımdan beri
takip ediyor ve ufka yolculuğunda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Her sayısında farklı ve güncel bilgilerin bulunması, en yeni gelişmelerin işleniyor olması
gelecek nesiller için de çok önemli.

Daha nice sayılarda Bilim ve Teknik ailesi ile
birlikte olma dileğiyle...

Çocukluk dönemlerimden olgunluk dönemine kadar
olan süreçte hayatımda yer aldığınız için teşekkürler.

Emre Kılıç

Onur Kaya

Abdullah Gül Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği,

Makine Mühendisi,

Kayseri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğrencisi
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