“Okudukça öğrendim daha da
meraklandım”
Sevgili Bilim ve Teknik Ailesi,

Dr. Özlem Ak
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Beşinci sınıftayken öğretmenimin teşviği ile bu dergiyi
almaya başladım. Okudukça öğrendim daha da meraklandım. Matematik sayfalarına olan ilgim zaman içinde
matematikte ilerlememe öncü oldu. İlerleyen yaşlarımda ise matematik ve geometri bende bir tutku hâline
geldi ve kariyerimi de bu yönde ilerlettim.
Bugün bir elektrik elektronik mühendisi olarak bu yazıyı sizlere yazıyorum. Bu derginin etkisiyle oluşan ilgim beni bu mesleği seçmeye yöneltti. Zaman içinde
edindiğim bilgilerle ve dergideki haberlerle de ilk stajımı TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN’de yapma fırsatı edindim. 13 yıldan beri severek okuduğum bu derginin her
zaman var olmasını diliyorum.

Tatlı Su Kaynaklarındaki
Küresel Değişimler

Bizlere kattığınız bu güzellikler için teşekkür ederim,
dergimizin başarılarının devamını dilerim.
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Muhammed Ali Taşkın,
Hacettepe Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği
Yüksek Lisans Öğrencisi, Ankara

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

“Ben bunu Bilim ve Teknik’te okumuştum”
Merhaba,
Bilim ve Teknik dergisiyle 8. sınıfta tanıştım. İlk okuduğum dergi ocak sayısıydı. Sayıdaki Titius-Bode Yasası
ve CRISPR’li bebekler o kadar ilgimi çekti ki artık dergi
hayatımda her ayın başında heyecanla beklediğim bir
rutinim olarak yer aldı.
Biyolojiye ve astronomiye çok meraklıyım ve sizlerin
sayesinde bu dallar ile ilgili birçok şey öğrenebiliyorum. Öğrendiğim bilgileri derste, evde, hayatımın her
alanında kullanmak çok hoş ve bir konu hakkında konuşulduğunda “Ben bunu Bilim ve Teknik’te okumuştum” demek beni gerçekten çok mutlu ediyor.
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Ben ülkeme birçok faydası dokunan sürekli yeni
araştırmalar yapıp yeni şeyler bulan bir bilim insanı olacağım.
Bu yolda bana yardım ettiğiniz için derginin çıkarılmasında emeği olan herkese çok teşekkür ederim.
Eylül Neva Özdemir
Bağlıca Final Fen Lisesi 9. Sınıf Öğrencisi,
Ankara

“Bilimin bütün dalları güzel”

tırıp onlar gibi olmak istiyordum. Hatta okula başladığımda bana ne olmak istiyorsun diye soranlara “Bilim insanı” diyordum. Ortaokulda Bilim Çocuk’un da etkisiyle matematiğe ilgim arttı ve TÜBİTAK Matematik
Olimpiyatları’na katıldım. Ulusal ve uluslararası derecelere ulaştım. Liseye geldiğimde Bilim Çocuk için büyük, Bilim ve Teknik için de yetersiz olduğumu düşündüğümden dergi almayı bırakmıştım. Ancak Ankara’da
gittiğim kitap fuarında aldığım Bilim ve Teknik ile bilim okuyuculuğu serüvenim tekrar başladı. Şimdi üniversiteye hazırlanıyorum ve hâlâ bilim insanı olmak istiyorum.
Teşekkürler TÜBİTAK!

Sevgili Bilim ve Teknik dergisi,
Yusuf Emir Fırat
İlk kez babamın bana hediye ettiği Bilim Çocuk dergisiyle sizinle tanışmıştım. Evimizin bir köşesini tamamen Bilim Çocuk dergisine ve yanında verilen
eğitici kartlara ayırdığımızı hatırlıyorum. Ben artık
o yaşları geçsem de elimdeki o kaynakları küçük kaşiflerle, geleceğin bilim insanlarıyla paylaştığımı bilmenizi isterim.

Ankara İncek Okyanus Koleji,
12. Sınıf Öğrencisi

“Hayallerimi kurmamda rehber ve
yardımcı oldunuz”
Sevgili Bilim ve Teknik dergisi,

Şu anda sosyal bilimler alanında çalışan bir insanım
ancak ben her ay aynı heyecanla Bilim ve Teknik dergimin yolunu gözlüyorum.
Bilim, bütün dallarıyla güzel. Bu sevgi ve merakı bizimle birlikte siz de senelerdir paylaştığınız için hepinize çok teşekkürler...
Gamze Kırlıoğlu
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD Araştırma Görevlisi

“Bilim ve Teknik ile bilim okuyuculuğu
serüvenim tekrar başladı”

Beşinci sınıfta iken kitapçıda dikkatimi çektiği için aldığım Bilim Çocuk dergisi bana ortaokul yıllarım boyunca eşlik etti. Sekizinci sınıfta matematik öğretmenim sayesinde Bilim ve Teknik dergisi ile tanıştım ve
abonesi oldum. Artık her ay başını merakla bekliyorum.
Bilim ve Teknik okuduğum sürece fikirlerimin ve bakış açımın değiştiğini fark ettim. Bana hayallerimi kurmamda rehber ve yardımcı oldunuz. Fen bilimlerine,
teknolojiye, matematiğe olan merakım sizin sayenizde
bir ilgiye dönüştü.

Sevgili Bilim ve Teknik ekibi,

Hayallerime yardımcı olan, bilimle beni tanıştıran Bilim ve Teknik dergisi ve TÜBİTAK ekibine çok teşekkür
ederim. Asla bilimden dönmemeniz dileklerimle...

Çocukken annemin bana aldığı Bilim Çocuk en büyük eğlencemdi. Simit ve Peynir karikatürlerine bayılıyordum. Orada anlatılan bilim insanlarını araş-

Esra Bozdağ
9. Sınıf Öğrencisi, İstanbul
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