“Yeni bilgilerden haberdar oluyorum”
Merhaba,

Dr. Özlem Ak

[ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

Bilim ve Teknik serüvenim 5. sınıftayken başladı. Her zaman araştırmayı seven bir yönüm vardı. Sizin sayenizde
bu yönümü canlı tutabildim. Neredeyse her konu hakkında az biraz bir şey bilmek çok mükemmel bir duygu.
En çok da bu beni mutlu ediyor. Sayenizde sürekli yeni
bilgilerden haberdar oluyorum.
İyi ki varsınız, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Büşra Ünal,
Ümitköy Anadolu Lisesi, 9. Sınıf Öğrencisi

“Her kelimesiyle
bana yeniden bir şeyler öğreten dergi”
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:
bteknik@tubitak.gov.tr
Sevgili okurlarımız, yoğun ilginizden
dolayı çok teşekkür ederiz.
Gönderdiğiniz anlamlı mektupların
hepsini yayımlayacağız. Ancak
köşemizin sayfa sayısı sınırlı olduğu
için geliş tarihlerine göre sıralayarak
yayımlıyoruz. Anlayışınız için teşekkür
ederiz.

Merhaba,
Yaklaşık 2 senedir Bilim ve Teknik dergisine aboneyim. Dergiyle tanışmam çok eskilere dayansa da abone olmaya ve sürekli takip etmeye karar vermem üniversitedeki hocamın masasında bir Bilim ve Teknik
dergisine denk gelmekle oldu. Derginin bana çok fazla katkısı oldu, şu an yüksek lisans öğrencisiyim ve
tez çalışmamda Bilim ve Teknik’ten destek aldım. Aynı zamanda özel bir kurumda fen bilgisi öğretmenliği yapıyorum. Öğrencilerle bazen dergi üzerine konuşup ilgimi çeken, bana ilginç gelen kısımları onlarla paylaşıyorum. Bu sayede birkaç öğrencimin de
dergiyi takip ettiğini gördüm. Araştıran, sorgulayan,
düşünen, öğrenen nesillere ihtiyacımız var. Bunu da
Bilim ve Teknik’in sağladığını ve sağlayacağını düşünüyorum.
İnsanın ufkunu açan, 7’den 70’e herkesin okuması gereken bir dergi. Bana kazandırdığın ve kazandıracağın yeni
şeyler için teşekkürler Bilim ve Teknik!
Merve Yarıcı,
Fen Bilgisi Öğretmeni
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“Derginin sayfaları arasında geziniyor…”

“Bilimin sınırsız gücü””

Merhaba,

Merhaba,

Bilime olan merakım çocukluk yıllarından itibaren
vardı, hâlen de bilimle uğraşmaktan zevk alıyorum.
Çocukken hep merak ederdim ama alıp okuyamazdım, büyük marketlere gidip orada bulunan dergi reyonunda o ayki derginin kapağında neler var diye incelerdim. Şimdi ise derginin sayfaları arasında geziniyor yeni yeni bilgiler öğreniyorum ve bu beni çok
mutlu ediyor.

Bilim ve Teknik ile ilk tanışmam lise yıllarında başlamıştı. Bilime olan açlığım ve inancım sayesinde bu sevgiyi
içimde ve aklımda hep geliştirdim, her ay Bilim ve Teknik
dergisinin çıkmasını iple çekiyordum. Daha sonra TÜBİTAK proje yarışmalarına katıldım. Bilimle olan serüvenimi sizler sayesinde çok daha fazla geliştirmeye devam
etmek istedim. Bu da beni kendi mesleğimi seçebilmeye
yönlendirdi. Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesini bitirdim, şimdi ise araştırmacı olarak hayattaki hayallerime ulaşmaya devam etmekteyim.

Bizlere böyle güzel bir dergi yayınladığınız için bütün
ekibe teşekkür ediyorum. Bilimle kalın, sağlıkla kalın.
Mahmut Kopan

“Okurlarınızın karakterlerinin
şekillenmesinde ve olgunlaşmasında
büyük katkınız var”
Merhaba,
On bir yaşımdayken market rafında 2007 Mayıs tarihli Bilim ve Teknik dergisini ilk görüşüm hâlâ aklımda.
“Büyük Patlama” konulu o sayı, o zamana kadar gördüğüm en etkileyici dergi kapaklarından birine sahipti. Yaşım itibarı ile yer yer anlamakta zorlandığım, bilmediğim terimlerle dolu o yazıları okumak, illüstrasyonları incelemek ve o konular hakkında fikir sahibi
olmanın bende yarattığı hazzı ve öğrenme güdüsünü
tarif edemem. Emin olabilirsiniz ki okurlarınızın karakterlerinin şekillenmesinde ve olgunlaşmasında büyük katkınız var. Ara ara eksik sayılar olsa da o zamandan bu zamana güzel bir arşiv oluşturdum ve geçen
yıl artık hiç eksik olmaması için abone olmaya karar
verdim, keşke daha evvel olsaymışım...
Bize bu dergiyi kazandırdığınız için tüm okurlar adına
sizlere kalben teşekkür ederim.

Bilimi bana bu derecede sevdirdiği için Bilim ve Teknik
ailesine çok teşekkür ederim. Beklentim o ki bu başarılarıma daha çok katkısı olacaktır. Beni aydınlatıp böylesine eşsiz bilgilere sahip olmamda en büyük katkı Bilim
ve Teknik ailesinindir. Dergi böylesine heyecanlı ve bilgiye aç nesillere rehberlik edeceği için çok mutluyum. Sizler sayesinde bilimin sınırsız gücünü ve imkânlarını daha fazla keşfetmeye devam etmek istiyorum.
Katkı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimle...
Yağmur Özel,
Veteriner

“Öğrenmeyi sevdim”
Merhaba,
Ben bu aileye katılalı 2 yıl oldu ama hani ailenizle
vakit geçirdiğinizde içinizde hem kelebekler uçuşur
hem de kendinizi değerli hissedersiniz ya, ben de Bilim ve Teknik ile hem öğrenmeyi sevdim hem de öğrendiğim bilgilerle büyük bir yükselişe geçtim.
Bilim ve Teknik iyi ki bizimlesin.

Selman Eskiocak,
Dokuz Eylül Üniversitesi, İnşaat Mühendisi

Fatmanur Azra Değirmenci
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