“Geleneksel hâle gelen Bilim ve Teknik”
Merhaba,

Dr. Özlem Ak

[ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

Sizinle 2020 yılının başında kaybettiğimiz eniştem Yaşar Açıkmeşe sayesinde çok küçük yaşlarda tanıştım.
Kendisinin sizin TÜBİTAK dergilerinizle dolu kocaman
kitaplığı benim ziyaretlerimde hep ilgi odağım olurdu.
Özellikle bilimsel posterleriniz. Benim de doğum tarihim olan 1990 yılındaki bütün sayılarınızı tek bir cilt altında toplatmış ve sizle olan serüvenine başlamıştı. Her
yeni bilgiyi severek bizlerle paylaşan bilgi kütüphanesi dediğimiz bir adamdı. Onun size ve bilime olan ilgisi
bizlerin de sizlerle buluşmasına önayak oldu. Geleneksel hâle gelen Bilim ve Teknik dergisinin her sayısını sevgili ablam ve yeğenlerim almaya devam ediyorlar. Her
yeni sayınızla bilgi hazinelerimiz gelişiyor.
Emeklerinize olan saygım sonsuz... Her ay yeni sayılarınızda görüşmek dileğiyle.

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.

Esma Özcan

“Çok faydalı bilgiler kattı”
Merhaba,
Bilim ve Teknik dergisini severek okuyorum. Her ay bir
sonraki sayının gelmesini iple çekiyorum. Aslında benim dergi serüvenim Bilim Çocuk dergisi ile başladı.
Üçüncü sınıftayken ilk kez rafta gördüğüm günden
beri büyük bir ilgiyle okuyorum. Bilim Çocuk bana çok
faydalı bilgiler kattı. Öğrendiğim bilgilerden hâlâ günlük hayatta faydalanıyorum. Şu an 12. sınıftayım ve
Bilim ve Teknik dergisini okuyorum. Lise derslerimde
öğrendiğim bazı bilgileri dergide görünce çok seviniyorum.
Bilim ve Teknik ailesine ve dergiyi okuyan güzel kalpli
insanlara sevgilerimle.
Serra Baysal,
Halil Kale Fen Lisesi
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“Severek okuduğum ve çok sevdiğim
Bilim ve Teknik dergisi”

Derginin içindeki COVID-19, plastikler, gemiler ve diğer
bütün yazıları tam anlamıyla çok sevdim. Özellikle gemilerle ilgili kısmı çok beğendim.

Merhaba,
Bilim ve Teknik dergisini Bilim Çocuk dergisiyle birlikte elime alıp okumamı sağlayan Selahaddin Eyyubi
Acaroğlu hocam sayesinde bir önceki sayıda olan bölümleri de okuyup bilgilerimi tazelemiş oldum. COVID-19 salgını başladıktan sonra Bilim Çocuk dergimi
okurken annemin elinde duran Bilim ve Teknik’i gördüm. Annem okuduktan sonra kapak resmini inceleyip sayfaları karıştırmaya başladım. Bir bölümünü
okuduktan sonra çok beğendim ve keyifle bitirdim.

Sana, seni hazırlayanlara, TÜBİTAK’a çok teşekkür ederim. Sınav zamanlarımda seni okumam kafamı dağıttı.
Gelecek sayıyı heyecanla bekleyeceğim.
Nazlı Gülen,
AKA Koleji, 5-B Sınıfı Öğrencisi

“Bilimle bir araya getirdiğiniz için…”
Merhaba,

Bir sonraki sayısını sabırsızlıkla bekliyorum.
Rümeysa Özgül

“Her sayfasını zevkle okuyorum”
Merhaba,
Kendime rol model aldığım bir doktorun takip ettiğini öğrenmemle benim de Bilim ve Teknik ailesine
katılmam bir oldu diyebilirim. İyi ki de katılmışım.
Her ayın başını iple çekiyorum. Derginin her sayfasını zevkle okuyor, yeni gelişmeleri takip etmeye
bayılıyorum. Bu güzel çalışmalarınız ve bana kattığınız her şey için teşekkür ederim.

Önceleri Bilim Çocuk dergisini alıp kardeşimle beraber
okurdum. Liseye geçince Bilim ve Teknik okumaya başladım. Şu an öğrendiğim bütün bilimsel bilgilerimin ve
merakımın temelini oluşturdu diyebilirim. Ayrıca bana bilimsel makale yazmamda öncülük etti ve daha çok
araştırmamı sağladı. Şu an üniversiteye geçtim ve hâlâ
alıp okuyorum. Bilimsel yazılarınızdan esinlenerek araştırmalar yapıp kendim yazıyorum ve bu beni inanılmaz
geliştiriyor. İleride akademisyen olmak istiyorum ve derginizin bu yolda bana katkıları asla yadsınamaz.
Beni bilimle bir araya getirdiğiniz için sizlere çok minnettarım. Bilim ve Teknik’le daha nice yıllara!
Doğa Kan,

Halime Kübra Şahin,

Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 1. Sınıf Öğrencisi

Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 4. Sınıf Öğrencisi

“Bilgileri okudukça heyecanlandım”
Merhaba,
Ben ailenizle daha yeni tanıştım. Bu benim ilk Bilim
ve Teknik dergim ve iyi ki almışım diyorum. Bilgileri
okudukça heyecanlandım, heyecanlandıkça okuma
hevesim arttı. Abone olduğum için artık dergi her ay
gelecek. Ve ben her zaman daha da mutlu olacağım.
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