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Babam dergi alınacağı zaman bana hep Bilim Çocuk
dergisi alırdı. İyi ki de öyle yapmış. İlkokuldan 8. sınıfa
kadar Bilim Çocuk dergisini çok sevdim. Daha sonra Bilim ve Teknik’le tanıştım. İlk başta ayın matematik soruları çok ilgimi çekiyordu. Sonraki günlerde babamın
eski Bilim ve Teknik dergilerini bulduğumda bir hazine
bulmuş gibi çok sevinmiştim. İlgimi çeken makaleleri
işaretleyip okumuştum. Yaklaşık bir yıl önce ise arşive
erişebildim ve yine ilgimi çeken makalelerin hepsini
indirdim. Hâlâ okuyorum. Bilim ve Teknik bana makale okumayı ve bilimi sevdirdi.
Her ne kadar matematik ile ilgili makalelerin daha sık
yayınlanmasını istesem de beni Azer Kerimov ve Emrehan Halıcı gibi muhteşem isimlerle tanıştırdığın için
teşekkür ederim Bilim ve Teknik.
Hayrunnisa Yılmaz,
Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi,
10. Sınıf Öğrencisi

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

“Bilim dünyasına yapılan yolculukları
hiçbir şeye değişmem””
Merhaba Bilim ve Teknik,
Yıllardır derginizin hayranıyım, zamanında eski sayılarınızı sahaflardan topladığımı hatırlıyorum. Öncelikle bu dergiyi yıllardır çıkardığınız için teşekkür etmek istiyorum. Burada gerçekten bilimle ilgilenen insanları görmek beni çok mutlu ediyor. Her ayın başında derginizi heyecanla okuyorum, bilim dünyasına
yapılan yolculukları sanırım hiçbir şeye değişmem.
Bu dergiyi ortaokulda fiziğe olan ilgim sayesinde keşfetmiştim, hâlâ fizik hakkında beni her ay şaşırtan ve
bu bilime tekrar hayran bırakan yazıların olması ne kadar güzel! Bu dergiden görüp aklıma birçok proje fik-

Bilim ve Teknik Nisan 2020

04_05_buyudum_nisan_2020.indd 2

20.03.2020 11:20

ri bile geldi son yıllarda. Bunun için ayrıca teşekkür
ederim. Şimdi fizik okumak istiyorum, beni bu hayalimden vazgeçirmeyen bu dergi umarım hep hayatımızda olur.
Eda Demirsoy ,

tüm bilim alanları hakkında bilgi veren bu derginin
her satırının beni geliştirdiğini hissediyorum. Bilim
ve Teknik merak ettiğim sorulara cevap bulmamı sağlarken her ay dergiyi bitirdiğimde yeni sorular şekilleniyor aklımda. Bilimin olmadığı bir dünya düşünemiyorum, düşünmek de istemiyorum.

Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji Lisesi, 11. Sınıf Öğrencisi

“Bilim ve teknoloji ufkumuz genişliyor”
Merhabalar,

Beni sorgulayan, merak eden bir birey olarak yetiştirdiğiniz ve bilimle birlikte büyümemi sağladığınız için
teşekkürler!
Banu Şahin,
Enka Okulları,10. Sınıf Öğrencisi,

Liseye başlamamla beraber bilime olan yolculuğum
da başlamış oldu. Yaptığımız araştırmaları teoriden
tekniğe dökmeye başladık. Bilim ve Teknik dergisi,
özellikle fikir bulmakta zorlanan araştırmacılar için
elmas niteliğinde. Gündemdeki gelişmeler ile beraber bilim ve teknoloji ufkumuz genişliyor, yeni araştırma alanları ve yöntemleri öğreniyoruz.
Bilim ve Teknik ile tanışalı 4 ay oldu. Buradan Bilim ve
Teknik dergisinde emeği geçen herkese çok teşekkür
ediyor, sevgilerimle ve saygılarımla devamını diliyorum. Teşekkürler Bilim ve Teknik.
Kayra Koray Yılmaz,
İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
Hazırlık Öğrencisi, İstanbul

“Bilimle birlikte büyümemi
sağladığınız için teşekkürler!”
Değerli Bilim ve Teknik dergisi,
Bilim dünyasının kapılarını Meraklı Minik dergisi
aralamıştı bana. Çocukluğumda ailemle yapmaktan en çok keyif aldığım etkinliklerden biriydi Meraklı Minik ve Bilim Çocuk okumak. Birkaç ay önce Bilim ve Teknik dergisi ile karşılaştığımda anılarım aklıma geldi ve tekrar büyük bir mutluluk ve
merakla bilim dergisi okumaya başladım. Evrendeki sonsuzluktan beynimizdeki sonsuzluğa kadar

İstanbul

“Hedeflerimi gerçekleştirmemde
eşlik ettiniz”
Merhaba Bilim ve Teknik Ailesi,
Aslında Bilim Çocuk ile Bilim ve Teknik dergilerine olan
ilgim çocukluk yıllarına dayanıyor. O zamanlar en büyük ve ulaşılamaz görünen hayalim henüz tedavisi bulunamayan hastalıklar için ilaç geliştirmekti. Bu hedefimi ve bilime olan sevgimi daha o yıllar farkına varmadan Bilim Çocuk bana aşılamıştı. Bu yıl ise hayalimi
gerçekleştirmek için ilk büyük adımı atıp eczacılık fakültesine başladım ve geriye dönüp baktığımda görüyorum ki bu yolda beni heveslendiren ve sonuna kadar çalışmam gerektiğini bana anımsatan Bilim ve Teknik ailesi oldu.
İyi ki varsınız, farkında bile olmasanız da bana hedeflerimi gerçekleştirmemde eşlik ettiğiniz için teşekkür
ederim. Unutmayalım ki dünyamızı değiştirmeye önce kendi zihnimizden başlamalıyız.
Zeynep Sude Yalçın,
İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,
Malatya
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