“Ülkemizde çok büyük bir açığı dolduruyor”
Merhabalar,

Dr. Özlem Ak

[ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

Adım Okan Karaduman.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
4. sınıf öğrencisiyim. TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi ile
2. sınıfta tanıştım ve o dönemden beri bütün sayılarını
aldım diyebilirim. Özellikle dünyada bilim alanında yaşanan gelişmeleri, yapılan yatırımları gördükten sonra
vizyonumun oldukça genişlediğini söyleyebilirim.
Bana göre Bilim ve Teknik dergisi ülkemizde çok büyük
bir açığı dolduruyor, uzun yıllar yayın hayatına devam
etmesini ve ülkemizin de bilim üretmede daha başarılı
olmasını diliyorum.
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Dergide emeği geçen ve geçmeye devam eden bütün
ekibe çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.
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“Ortaokul heyecanımı yeniden yaşıyorum”
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

Merhaba,
Bilim ve Teknik dergisiyle ortaokulda tanışmıştım. Apartmanda abone olan bir arkadaşım okuyup bana veriyordu dergileri. Geçenlerde Bilim ve Teknik’i bir yerde görünce eski günlerime gittim. Ne kadar da teknolojiye ve
ekrana daldığımızı tekrar fark ettim. Hemen abone oldum. Ortaokul heyecanımı yeniden yaşıyorum. Ve öğrencilerimin de bu heyecanı yaşamalarını istediğim için
onları da abone olmaya teşvik ediyorum. Şu an her yeni
sayısının gelmesini canlarım iple çekiyorlar.
Teşekkürler TÜBİTAK...
Mustafa Karaca,
Muammer Şahin Zafer İlkokulu,
Sınıf Öğretmeni
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“İyi ki varsınız Bilim ve Teknik ailesi”

“Yepyeni bir bakış açısı kazandırdınız”

Merhaba Bilim ve Teknik Ailesi,

Merhaba,

Dergi ile tanışmam ortaokul yıllarıma dayanıyor
ama sıkı takipçisi olmam üniversite birinci sınıfta oldu. Bilime olan merakımın ebediyete kadar sürmesi
dileğiyle iyi ki varsınız, başarılarınızın devamını, yazıların ve derginin sürekliliğini diliyorum.

Yıllar önce derginizi arada alır ve severek okurdum. Bir
süre önce tekrar almak istedim ve derginizin ilk yazısıyla yepyeni bir dünyaya daldım. Ve o sayınızdaki tüm yazıları hayretle, bitmesin diye yavaş yavaş okudum.

Tevhide Nur Yıldırım,

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi, Ankara

“Öğrencilerimin meraklı gözleri
Bilim ve Teknik sayfalarında”
Merhaba,

Sevgili Bilim ve Teknik, her ayın başını dört gözle bekliyor ve yeni sayıyı almak için sabırsızlanıyorum. Bana
yepyeni bir bakış açısı kazandırdığınız için çok teşekkür
ediyorum. Bilim yaşadığı sürece Bilim ve Teknik dergisinin de bizimle olması ümidiyle, iyi ki varsınız.
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Şule Mırnak,
Eczacı, İzmir

Bilim ve Teknik dergisi ile ilk tanışmam, babamın kitap okumaya ve bilgiye olan merakı sayesinde ilkokul yıllarımda oldu. O zamanlar derginizin bilgi kartları vardı. Elimizde oyun kartlarına dönüştürüp bilgi yarışmaları yapardık kardeşlerimle. En çok ama
en çok sevdiğim ise ressamların hayatı ve en bilindik eserinin yer aldığı bilgi kartlarıydı. Çoğu ressamın ismini tabi ki yeni duyuyordum. Bu süreç, merakım, görsel algım ve yeteneğimin birleşmesiyle beni şu anda bulunduğum ve severek yaptığım mesleğime ulaştırdı. Bilim ve Teknik benim için fark etmek,
merak etmek demekti.

“Bilimi bana sevdiren aile”
Merhaba,

Şimdi her gittiğim, görev yaptığım okulda Bilim ve
Teknik dergisini tanıtırım öğrencilerime. Önceden
görev yaptığım çoğu kırsal yerde öğrencilerim Bilim
ve Teknik dergisinden habersizken şu an öğrencilerimin meraklı gözleri Bilim ve Teknik dergisinin sayfalarında gezinmekte.

Ortaokuldayken fen bilgisi öğretmenimin okuduğu, kapağı çok güzel görünen bir dergi vardı: Bilim ve Teknik dergisiydi bu. İlk tanışmam böyle oldu sizlerle şu an
30’lu yaşlarda bir kimya öğretmeniyim ve yaklaşık 20
yıldır derginizi aşkla takip ediyorum. Bilime ilgimi arttıran ve bilimi bana sevdiren bir aile olduğunuz için teşekkür etmem gerekir size, zira şu an öğrencilerime her
fırsatta neden kimyayı seçtiğimi (bilimi neden bu kadar sevdiğimi) anlatırım. Her ay dergiden okuduğum
bir bölümü öğrencilerimle mutlaka paylaşırım. Ayrıca
lisedeyken aldığım bir dergiden çıkan periyodik tablo
hâlâ çalışma odamın duvarında durur, baktıkça gülümserim.

İyi ki varsın Bilim ve Teknik ailesi.

İyi ki varsın Bilim ve Teknik ailesi.

Fatma Zehra Erdem,

Nuriye Dalay,

Zonguldak Ereğli, Gülüç Vesile Dikmen Ortaokulu,
Görsel Sanatlar Öğretmeni

Kültür Eğitim Kurumları
Kimya Öğretmeni
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