“Sizler hayallerimi besliyorsunuz ”
Merhaba,
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Nobel Fizik Ödülü
Bilim ve Teknik

Evrenin Yapısı ve Ötegezegen Keşfi

İlk kez 6. sınıftayken başladı Bilim ve Teknik yolculuğum. O zamanlar uzaya ve bilime olan merakım beni çok heyecanlandırıyordu. Gökyüzünü izleyip okuduklarımı düşünüyordum sürekli. Altıncı sınıftan beri okuduğum dergiler sayesinde bilime özel bir ilgim
oluştu. Her ay öğrendiğim yeni bilgileri arkadaşlarıma
anlatmak benim için bir zevk hâline geldi diyebilirim.
Sayenizde birçok dergi okuyorum. Sizler hayallerimi besliyorsunuz, edebiyat dergileri ise duygularımı
besliyor. Bilim ve Teknik ile de bilgilerimi tazeliyorum.
Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki
varsın TÜBİTAK, iyi ki varsın Bilim ve Teknik.
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11. Sınıf Öğrencisi, İstanbul

25.11.2019 09:21

“Yeni sayıları her ay merakla bekliyoruz”
Merhaba,

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:

Sizlerle tanışmam 2000’li yılların başında Bilim Çocuk ve
Bilim ve Teknik ile gerçekleşmişti. Ortaokulda fen bilimleri öğretmenimiz sayesinde sınıfımız için abone olmuştuk. O günden bugüne kadar sayıları hiç kaçırmadım.
Bugünse beş yıllık fen bilimleri öğretmeniyim. Şimdi
de öğrencilerimle beraber kaçırmıyoruz her ay çıkan
Meraklı Minik, Bilim Çocuk ve Bilim ve Teknik sayılarını. Hepsinin yeni sayılarını her ay merakla bekliyoruz.
Ne mutlu bana ki o yaşlarda sizlerle karşılaşmışım. Ne
mutlu size ki bunca öğrenci, bunca öğretmen sizleri
çok seviyor. Bilim ve Teknik ekibine bizlere yıllardır eksikliklerini hissettirmedikleri için sonsuz teşekkürler.
Gökhan Sandıkçı,

bteknik@tubitak.gov.tr
Bilim ve Teknik Aralık 2019

Sakarya Düşünür Koleji, Fen Bilimleri Öğretmeni

“Her alandan bilgiler var”
Merhaba,
Sizi geçen seneye kadar tanımamıştım maalesef.
Derginin ismini duymuştum ama çok bilimseldir,
anlayamam, sıkılırım, diye düşünüyordum -ne çok
yanılmışım. Tesadüfen görünce denemek için aldım bir tane. Ne kadar güzelmiş!
Dergide her alandan bilgiler mevcut. Bu da okurlara farklı bakış açıları kazandırıyor. Düşündüğümün aksine sıkılmadan heyecanla okuyorum. Kendi alanımdaki ve birçok farklı alandaki yeni gelişmeleri sizlerden öğreniyorum. Hazırladığınız bulmacalar ve ödüllü sorular bu devirdeki teknoloji
neslini bir nebze telefon ekranından uzaklaştırıp
kendine kilitleyecek kadar eğlenceli, geliştirici ve
harika!

alandan bilgilerle her ay bizi bilime ve bilimsel çalışmalara doyuruyor. Ülkemizdeki ve dünyadaki bilimsel gelişmeleri bizlerle paylaşmanız kadar güzel bir
şey olamaz.
Şu an fen bilgisi öğretmenliği bölümünde lisans öğrencisiyim. Fen bilimlerine bu denli ilgi duyup bağlanmamda beni bilime yönlendiren Bilim ve Teknik
dergisine ve TÜBİTAK’a sonsuz teşekkürler…
Merve Nur Çakı,
Afyon Kocatepe Üniversitesi,
Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü,
Afyonkarahisar

“Bilim, uzay ve teknoloji sevdası
hep içimde var olacak”
Merhaba,

Belki ben yeni başladım ama sizi aileme, arkadaşlarıma ve herkese öneriyorum, önereceğim. Böyle
emekle, böyle güzel araştırmalarla hazırlanan derginizi herkes okumalı kesinlikle. Sizi geç fark ettiğim için özür dilerim.
Bilim ve Teknik ekibine, emeği geçen herkese çok teşekkürler..

Çocukluğumda Bilim Çocuk dergisiyle başladığım bu
serüvene Bilim ve Teknik dergisiyle devam ediyorum,
Her geçen gün ilerleyen teknoloji ve bilim dünyasından bizi geri bırakmadığınız için çok teşekkürler,
Umarım ki ilerleyen zamanlarda biz de ülkemiz olarak bu gelişmelere daha çok katkı sağlarız. Belki kendi uzay aracımızı yapıp uzaya gider, belki kansere çare buluruz.

Ayşe Nur Demir,
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
3. Sınıf Öğrencisi

“Her ay yeni bir macera”
Merhaba,

Bilim, uzay ve teknoloji sevdası hep içimde var olacak. Kim bilir belki günün birinde Mars’ta veya başka bir gezegende kolonileşmiş topluluğun içinde
hâlâ Bilim ve Teknik okuyor oluruz. Esen kalın bilim
aşıkları!
Yusuf Eş,
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Bilim ve Teknik dergisi ile 11 yaşında, beşinci sınıf öğrencisi iken tanıştım. O günden bugüne de
hiç elimden bırakmadım. Her sayısını o zaman olduğu gibi şimdi de büyük bir heyecanla bekliyorum. Dergi çıkar çıkmaz hemen alıyorum. Biyolojiden kimyaya, tıptan mühendisliğe kısacası her

2. Sınıf Öğrencisi,
İstanbul
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