“Bilim ve Teknik
hayatımda dönüm noktası oldu”

Dr. Özlem Ak

[ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

Bilimi sevmem, bilim insanlarının yaptığı buluşları
öğrenmem 7 yaşındayken TÜBİTAK Bilim Çocuk dergisi ile
başladı. Bilim ve Teknik dergisi ise benim hayatımda dönüm noktası oldu diyebilirim. On ikinci sınıf öğrencisiyim.
Seçeceğim mesleğe karar vermem Bilim ve Teknik dergisi
sayesinde oldu. Bilim ve Teknik dergisini hazırlayan herkese teşekkür ederim.
Enes Sabancı,
Mesut Özata Anadolu Lisesi, 12. Sınıf Öğrencisi, Van
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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:

Merhaba, Bilim ve Teknik dergisiyle yıllar önce tanışıp sonra unutan biriyim. Neler kaçırdım kim bilir, ama
son beş aydır dergiyi düzenli olarak alıp okuyorum ve herkese tavsiye ediyorum. İçerik olarak çok güzel ve ilgi çekici. Özellikle uzay araştırmalarını güncel olarak bize sunması beni çok mutlu ediyor. Her sayınızı çıktığı ilk gün alıyorum ve okuma süremi bir aya dağıtıyorum. Çünkü hiç
bitmesin istiyorum. Ayrıca derginin grafik tasarımı açık
ara diğer dergilerden önde ve bu da zaten var olan ilgiyi
artırıyor. Buradan tüm Bilim ve Teknik ailesine sevgilerle.
Yunus Emre Gülz,
Gazi Üniversitesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü,
2. Sınıf Öğrencisi, Ankara

“Her ay yeni sayıyı heyecanla bekliyorum”
Saygıdeğer TÜBİTAK ve Bilim ve Teknik ailesi, her sayınızı severek okuyorum. Okuduktan sonra da diğer sayının hemen basılıp elime geçmesini dört gözle bekliyorum.
QR kodların hepsini okutup hepsine bakıyorum, bağlantı
adreslerini de bilgisayara yazarak bakıyorum. Her sayıdaki
güzel bulmacaları çözmeye çalışıyorum. Sizin dergide yer
verdiğiniz bilimsel ve yenilikçi yazıları severek takip ediyor, e-dergiden de eski sayılardaki yazılara bakıyorum.
Hüseyin Ünlü,

bteknik@tubitak.gov.tr

Aksaray Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, 7. Sınıf Öğrencisi, Aksaray
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“Tıp konusundaki gelişmeleri ve
yeni teknolojileri zevkle takip ediyorum”

“Seçeceğim bölümü düşünürken
bilimi düşünerek hareket edeceğim”

Merhaba, ilkokul yıllarında Bilim Çocuk dergisine bayılan ve her sayısını merakla bekleyen bir çocuktum. Ortaokul yıllarında da Bilim ve Teknik ile tanıştım. Şu ana kadar
aldığım bilim dergilerinde yakalayamadığım hazzı Bilim
ve Teknik’te yakaladım. Ayrıca uzaya ve oradaki maddelere
olan ilgim daha da arttı. İleride cerrah olmak istiyorum ve
derginizde yer alan tıp konusundaki yeni gelişmeleri ve
teknolojileri de ayrı bir zevkle takip ediyorum. Bana bu
mutluluğu yaşattığınız için size çok teşekkür ederim Bilim
ve Teknik ailesi.

Merhaba, küçüklüğümden itibaren önce Meraklı Minik sonra da Bilim Çocuk dergilerini sabırsızlıkla bekledim,
şimdi ise Bilim ve Teknik dergisini her ay merakla bekliyorum. Uzayla ilgili makaleler ve yazılar okumayı çok seviyorum, Bilim ve Teknik dergisindeki bu bölümlerden kafamı
kaldıramıyorum. Bu yıl üniversite sınavına gireceğim ve
kafamdaki soruların sizin sayenizde açıklığa kavuştuğunu
söylemek isterim. Üniversitede her zaman ilgimi çeken
astronomi ve uzay bilimleri bölümünü tercih etmeyi düşünüyorum. Bana aşıladığınız uzay ve bilim sevgisi için size çok teşekkür ederim. Umarım bir gün, birlikte büyüdüğüm bu dergilerden birinde kendi adımı bir ilke imza atmış, başarılı bir bilim insanı olarak görürüm. Tekrar görüşmek dileğiyle...

Şeyda Ertürk,
Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi, 9. Sınıf Öğrencisi, Ankara

“Geleceğin bilim insanlarını motive ediyor”

Melis Kılınçat,
Bilim ve Teknik dergisini bir kaç ay önce keşfettim.
Okulumuzda tanıtım amacıyla dağıtılmıştı. Önce sayfaları
karıştırdım eve gelince ilk sayfayı açtım ve okumaya başladım, sayfaları çevirdim, çevirdim. Her sayfayı özenle ve
dikkatle okudum. İkinci gün dergi bitmişti. Sayfalar o kadar ilgimi çekti ki bitmemesi mümkün değildi. Bu dergiyi
eline alan herkese aynı şeyin olacağını düşünüyorum.
Dergi bittiğinde ayın son günüydü. Sonraki gün markete
gidip yeni sayıyı aldım. Kardeşime de yaşına uygun olarak
Meraklı Minik dergisini aldım, ilgiyle inceledi. Okuma bilmediği için ona ben okudum. Bilim ve Teknik dergisi insanın düşüncelerini genişletiyor. Bir sorun hakkında çözüm
üretme yeteneğinizi ve hızınızı artırıyor. Dergiyi okuyunca
ne kadar az şey bildiğinizi ve öğrenilmesi gereken ne kadar çok şey olduğunu anlıyorsunuz. Öncelikle derslerinize
yardımcı oluyor, kimi zaman işlemediğimiz ve ileride işleyeceğimiz konular yer alıyor, kimi zaman ders konusu olsa
ne güzel dediğiniz yerler oluyor, kimi zaman da derste işlediklerinizi daha detaylı şekilde öğreniyorsunuz. Ayrıca
insanı araştırma yapmaya ve daha fazla şey öğrenmeye
teşvik ediyor. Geleceğin bilim insanlarını motive ediyor.
Çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.

Kayseri Doğa Koleji, 12. Sınıf Öğrencisi, Kayseri

“Bir teknik öğretmen gözünden
bilim ve teknoloji”
Merhaba, Bilim ve Teknik ailesi derginizi her ay merakla bekliyorum. Sayenizde bilim ve teknolojiye olan ilgim kat kat arttı. Öğrencilerimle beraber sizi takip etmeye
devam edeceğiz.
Murat Araz,
Hacı Fatma Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmeni, İstanbul

Kemal İçerli,
Hazım Kulak Anadolu Lisesi, 10. Sınıf Öğrencisi, Aksaray
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