“TÜBİTAK’ın çocuk dergileriyle büyüdüm,
şimdi sıra Bilim ve Teknik’te”

Dr. Özlem Ak

[ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

Küçükken babam kendine Bilim ve Teknik bana da
Bilim Çocuk dergisini alırdı. İlk başlarda ilgimi çekmiyordu dergideki konular, arkadaşlarım bilimsel dergiler yerine moda dergilerini alırlardı. Sonra dergiyi her ay almaya
başladım hatta arada sırada Meraklı Minik dergisini bile
alırdım. Şimdi ise Bilim ve Teknik dergisini okuyorum ve
bu bana büyüdüğümü hatırlatıyor. Türkiye’de bu tür çok
yararlı dergilerinizin olması çok umut verici. Bana gerçekten çok şey kattınız. Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik ailesine çok teşekkür ederim.
Aslı Köroğlu,
Cevat Ayhan Fen Lisesi, 9. Sınıf, Sakarya
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Bilim ve Teknik dergisiyle 7. sınıfın sonunda tanıştım.
Daha önce üç yıl Bilim Çocuk okudum. Bir gün ablamın
elinde Bilim ve Teknik dergisini gördüm. Çok hoşuma gitmişti. O zamandan beri okumaya devam ediyorum. Derslerde çok işime yarıyor. Teşekkür ederim Bilim ve Teknik.
Erva Yaren İşler,

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:

Cahide Nebioğlu Ortaokulu, 8. Sınıf Öğrencisi, Malatya

“Hayallerimin şekillenmesinde
ilham kaynağı”
Hocamın bana verdiği ilk dergi 2008’in Şubat sayısıydı. O kadar çok etkilenmiştim ki 2-3 kez okumuştum ve
9 yıldır Bilim ve Teknik dergisinin koleksiyonunu yapıyorum. Onlara kıyamıyorum çünkü hayallerimin şekillenmesinde ileride neler yapacağıma dair ilham kaynağım
oluyorlar. Şu anda bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim
ve araştırmayı okumayı çok seviyorum ve bunun Bilim ve
Teknik dergisi sayesinde olduğunu da çok iyi biliyorum.
İnanıyorum ki benim ve bir çok insanın hayatına büyük
dokunuşlar yapmış, muhteşem bir dergi.
Rabia Atılmış,

bteknik@tubitak.gov.tr

Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisi, Elazığ
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“Bir dergiyle tanıştım hayatım değişti.”
Bilime olan ilgim daha ilkokul yıllarında kütüphanelerin kendine has o kokusu içinde başladı. Rafları karıştırıp beni en mutlu edecek sayfaları ararken bir anda
Bilim ve Teknik dergisinin bağımlısı olmuştum. Artık her
ay yeni sayıyı sabırsızlıkla bekliyordum. Yıllar geçti ve bu
dergiye karşı olan ilgim ve heyecanım aynı şekilde devam ediyor. Özellikle 450. sayıyı aldığım zamanı çok iyi
hatırlıyorum. 599. sayıya kadar olan tüm yayınların her
sayfasını okumuş olmak sizce de bir insanın hayatına
yön vermez mi? Öğretmenlik mesleğini seçmemde çok
büyük payı olan Bilim ve Teknik ile Bilim Çocuk dergilerini artık her yerde herkese tanıtmayı kendime görev edindim . Hatta bu zamana kadar Bilim Çocuk dergisinde gözlem yazısı yayımlanan 10 öğrencimin yaşadığı mutluluğu ve gururu unutamıyorum. Kim bilir belki bir gün ülkemizden yeni bir Aziz Sancar çıkarsa, Nobel Ödül töreni
konuşmasında bu ödüle ulaşmasını sağlayan en önemli
unsurun Bilim ve Teknik ve Bilim Çocuk dergileri olduğundan bahseder. Belki de şu an o ödülün gelecekteki
sahibi bu yazıyı okuyor... Tüm Bilim ve Teknik ailesine
minnettarım. Sayımızın artması temennimle..
Orçun Manav,
Sınıf Öğretmeni, Kaptan-ı Derya İlkokulu, Sultanbeyli/İstanbul

“Çocuğuma bırakacağım
en iyi miras”
Benim Bilim ve Teknik dergisiyle tanışmam öğretmen olan dayımın bana derginin eski sayılarını (yanılmıyorsam 1979-1980 yılları arası) kapsayan iki cilt Bilim ve
Teknik dergisi hediye etmesiyle başladı. O günden sonra
(1989 yılı) yaşadığım şehirde babamla birlikte Bilim ve
Teknik dergisi avına çıkar olduk. Dergiyi satan bayileri
dolaşıyorduk, bulamazsak yaşadığım şehrin bayilerine
gazete dergi dağıtımı yapan dağıtıcılara mutlaka gidiyorduk. Şimdi üniversitede akademik kariyerine devam
eden birisi olarak yaklaşık 28 yıl önce başlayan bu aşk
bende bilim sevdasına dönüştü. Şimdi bu sevdayı 2,5 yaşında olan kızıma aşılamak için Bilim ve Teknik dergisine
abone oldum ve bilimi, sanatı ve edebiyatı sevmesini
sağlamak adına dergiyi biriktiriyorum.

Çünkü çocuğuma bırakacağım en iyi mirasın maddi değil manevi miras olduğuna ve bilimi, tekniği ve sanatı
sevdirerek onu bilgili, ilgili, araştırmacı ve vatanına yararlı bir insan olarak yetiştirmenin en kutsal görevim olduğuna inanıyorum. Saygılarımla.
Yrd. Doç. Dr. Selçuk Altaçlı,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi, Van

“Dünyadaki gelişmeleri takip etmek”
Merhaba, Bilim ve Teknik dergisini yıllardır takip
ediyorum. Her sayısını heyecan ve merakla okuyorum.
Dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve vizyon sahibi olmak geleceğimiz için herkesin görevi. Ülkemizde bilim,
teknoloji ve enerji gibi alanlarda “sürdürülebilirlik” kavramını oluşturmanın ve bu alanlarda başarılı olmanın ilk
adımı gelişmeleri takip etmek. Bir birey olarak bu gelişmeleri en güzel şekilde Bilim ve Teknik aracılığıyla takip
ediyorum. Tüm ekibe teşekkür ederim.
Mehmet Acar,

Yazılım Mühendisi, Konya

“İlgi çekici yazılar, eğlenceli sorular”
Bundan yaklaşık bir yıl önce Bilim ve Teknik dergisiyle tanışmam fizik öğretmenim Şule Akar sayesinde oldu. Dergiyi ilk okuduğumda çok ilgimi çekmişti. Bir solukta bitirdim. Artık her ay alıyorum ve derginizi okumayı çok seviyorum. Yayınladığınız yazılar benim ilgimi
çok çekiyor. Özellikle yaz tatilinde verdiğiniz eklerde çok
eğlenceli sorular vardı. İleride makine mühendisi olmak
istiyorum ve umarım bu hayalim bir gün gerçekleşir.
Nice mutlu senelere Bilim ve Teknik.
Mehmet Özbaş,
Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 11. Sınıf Öğrencisi, Muş
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