“Farklı konu başlıkları ve açıklayıcı
anlatımlar…”
Merhaba,
Dr. Özlem Ak

[ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

Küçüklüğümden beri meraklı bir bilim hayranıydım.
Daha 5. sınıfa giderken derginizi aldım, içerikleriniz
çok ilgimi çekmişti. Farklı konu başlıkları ve açıklayıcı anlatımlar benim için birer hazine olmuştu. Güncel haberler ve bilgiler ile dünya ve bilim hakkındaki
yazılarınızın beni aydınlattığını söyleyebilirim. Ayrıca teknoloji ve bilimin bu kadar geliştiği bir dönemde her ay bu konuları ince ince işleyen bir derginin
olması ne kadar da güzel.
Her sayınızı köşe bucak büyük bir heves ve ilgiyle
okuyorum.
Teşekkürler ve iyi ki varsınız Bilim ve Teknik ailesi.

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.

Mina Şevval Akdere
9. Sınıf Öğrencisi

“Heyecanımıza heyecan katıyoruz”
Merhaba,
Derginizle ilkokul yıllarımda tanışmıştım. Her sayfasıyla ufuk açıcı bir bilim serüvenine, heyecanlı bir yolculuğa çıkıyoruz âdeta. Abonesi olduğumuz Meraklı
Minik ve Bilim ve Teknik dergilerinin sayfalarında küçükken kendim için yaptığım gezintime, şimdi 2,5 yaşındaki oğlum da eşlik ediyor. Her ay farklı etkinliklerle heyecanımıza heyecan katıyoruz.
Dilerim oğlum için erken çocuklukta başladığımız
bu Bilim ve Teknik macerası, hayatının geri kalan
kısmına ilim ve akıl olarak yansır.
Gönül Sevilir
Biga, Çanakkale
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“Sürekli öğrenmeye teşvik ediyor”

“Bilimle büyüyen çocuklar”

Merhaba,

Merhaba,

Bilim ve Teknik sayesinde düşünme biçimimiz değişiyor. Fikirlerimizi olgunlaştırıp karakterimizin
şekillenmesine olanak sağlıyor. Bu dergi sayesinde
çok şey öğrendim, kendime çok şey kattım. Öğrenme isteğim hiçbir zaman sınırlı kalmadı. Sürekli
öğrenmeye teşvik eden Bilim ve Teknik benim için
çok değerli.

Dergilerinizle küçük yaşlarda tanışmış biriyim. Çocukluğumda bilgiye doğal bir susuzluk hissediyordum ve okuma yazmayı öğrenir öğrenmez sevgili annemin almış olduğu Bilim Çocuk derginizle kendi serüvenimi başlattım. Şimdilerde ise serüvenime Bilim
ve Teknik ile devam ediyorum. Çok küçük yaşlardan
beri okumayı, araştırmayı, bilimi hep çok sevdim ve
onlardan asla uzak kalamadım. Sayenizde de küçüklüğümden itibaren okuduğum ve öğrendiğim bilgiler ile yaptığım ufak çaplı deneyler de özellikle kariyer seçimimde büyük rol oynadı. Mühendislik okuyorum ve başta ailem olmak üzere çevremdeki gerek
çocuklara gerek yetişkinlere bilim ve teknolojiden
haberler vererek öğrendiklerimi onlarla da paylaşıyorum. Dergilerinizden özellikle de çocuklara hediye ederek bilgiyi yaymaya, çoğaltmaya; bilimi küçük
yaşlarda onlara sevdirmeye çalışıyorum. Bilgi paylaştıkça çoğalır; paylaştıkça güzeldir, değil mi?

Katkılarınız ve emekleriniz için çok teşekkür ediyorum
Sude Bayer
10. Sınıf Öğrencisi

“Derginizden çok memnunum”
Merhaba,
Benim ortaokulda Bilim Çocuk ile başlayan serüvenim Bilim ve Teknik’le devam ediyor. Derginizden
çok memnunum. Kâh biyoloji kâh astronomi adına
yazdığınız makaleler beni mesut ediyor.

Son olarak da çıkarmış olduğunuz dergilerinizle bilgiyi bize en güzel şekilde ileten sizlere, tüm Bilim ve
Teknik ekibine teşekkürlerimi sunuyorum.

Dergi serisinin hiç bitmemesi dileğiyle…

İyi ki varsınız. Nice bilimli nesillere…

Kerem Çetinkaya

“Belki akademisyen olmamda
derginizin de payı vardır”

Yaren Haliloğlu
Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliği
Öğrencisi

Merhaba,
Üniversitede öğretim üyesi olan rahmetli babacığım eskiden eve düzenli olarak Bilim ve Teknik
dergisi alırdı. Evimizde hep Bilim ve Teknik dergisi olduğunu hatırlıyorum. Ben de şu an akademisyen olarak görev yapıyorum. Belki akademisyen olmamda derginizin de payı vardır.
Ömer Faruk Özgür
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