“Bilginin, bilimin sınırı yok”
Merhaba,

Dr. Özlem Ak

[ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

Bilginin, bilimin sınırı yok! Her gün yeni bir şeyler katıyorsunuz insana. Tüm dergilerimi saklıyordum, üniversiteden mezun olduğum yıl hepsini bir köy okuluna götürmüştüm, eminim ki oradaki çocuklar da benim kadar heyecanlı ve istekli bir şekilde okumuştur
yayınlarınızı.
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Sizlerle çevre mühendisliği bölümünü kazandığım
2012 yılında tanıştım. Tam 8 yıl oldu hâlâ kopamıyorum. Üniversite hayatımda tahmin edeceğinizden çok
daha fazla yardımcı oldunuz bana. Üniversiteden mezun oldum iş hayatına atıldım ve hâlâ sizlerden her ay
yeni bilgiler ediniyorum.
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Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu hayat bizlere
çok şey öğretti ama Bilim ve Teknik en dolu bilgileri bizlere öğretti ve öğretmeye de devam ediyor. İlk günkü
heyecanla, her ay bir sonraki ay acaba ne çıkacak merakıyla bekliyorum. Bana bu heyecanı yaşattığınız için
sonsuz teşekkür ederim...
Aziz Can Altunsoy,

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

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Mezunu, Bulancak, Giresun

“Ailecek okuyoruz”
Merhaba Bilim ve Teknik Severler,
Bilim ve Teknik ile henüz 2 aydır tanışmamıza rağmen
kısa sürede bizi kendisine hayran bırakmayı başardı diyebilirim. Okumaya ve satranç oynamaya olan ilgim ilkokul öğretmenimin teşviki ile küçük yaşlardan itibaren başlayarak devam etti. Hayatıma anlam katan bu iki
şey vesilesiyle de aslında adını çoğumuzun bildiği derginizi yakından inceleme fırsatı buldum. Tüm aile bireylerinin okurken içerisinde mutlaka kendi ilgi alanına göre bir şeyler bulabileceğini düşündüğüm Bilim ve
Teknik dergisine tereddüt etmeden abone oldum.
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Her satırını özenle okuduğum bu dergiye iyi ki de
abone olmuşum. Artık her ay başını iple çekiyoruz.
Yolculuğumuzun uzun yıllar devam etmesi dileğiyle.

çok şey kattığını fark ettikten sonra birçok arkadaşıma da tavsiye ettim. Şimdi hep birlikte uzun uzun konuşabileceğimiz ortak olarak okuduğumuz bir dergimiz var.

Ahmet Hakan Doğan,
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara

“Ufkumu genişletti”

Uzun lafın kısası, bu titiz ve özverili çalışmalarınız
için, belki daha önce farkında bile olmadığım bir bilim dalına ilgi duymamı ve güncel konularda dahi
herkesten farklı bir bakış açısı kazanmamı sağladığınız için sizlere teşekkür ediyorum.

Merhaba,
Bedia Sağdıç,
Sizinle tanışmam aslında çok eskilere dayanmıyor.
Hep bilime ve uzaya karşı bilgi edinme isteği vardı
içimde, kitapçıda dolaşırken “ilk kara delik görüntüleri” kapaklı derginiz dikkatimi çekti. Her ay derginizi almaya başladım. Bilim ve Teknik ufkumu genişletirken başkalarınınkini de genişletmeyi öğretti. Size abone olduktan sonra bir de sınıf arkadaşlarımı
abone ettim. Hepimiz severek okuyoruz.
Bu dergiyi tanıdığım için çok mutluyum. Umarım
dergilerinizde bahsettiğiniz profesörler gibi daha
nice Türk evladı güzel projelere imza atabilir. Bilime olan katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim.
Esen kalın.
Ayşenur Polat,
Dilovası Şehit İlimdar Anadolu İHL, 11. Sınıf Öğrencisi

“Farkında bile olmadığım bir bilim dalına
ilgi duymamı sağladı”
Merhaba,
On beş yaşındayım. Uzun süredir Bilim ve Teknik
dergisine abone olsam da okuldan dolayı detaylı inceleme fırsatım olmamıştı. Eğitime verilen bu
arada dergilerinizi Nisan ayı sayısı da dâhil olmak
üzere detaylıca inceledim ve gerçekten her sayının
bir öncekinden ne kadar daha iyi olduğunu ve derginin her sayfasının ne kadar özenli olduğunu gördüm. Bu zamana kadar bu derginin bana ne kadar

Kayseri

“Hedefimi belirlememe yardım etti”
Merhaba,
Beni Bilim ve Teknik ile babam tanıştırdı. O zamanlar
ben Bilim Çocuk, babam ise Bilim ve Teknik okuyorduk. Bir gün babam dergisini masada unuttu ve ben
merakıma hâkim olamayıp okumaya başladım ve sonraki aylarda da kendi dergimi küçük kardeşime verip
babamla birlikte Bilim ve Teknik okumaya başladım.
Her sayısında, okuduğum her yazıda ağzım açık kalıyor, ayrıca kafamda yüzlerce soru birikiyordu. İşte ortaokula başladığım ilk yıl bu şekilde Bilim ve Teknik
ile tanıştım.
Artık her sayıyı heyecanla bekliyor, geldiğinde ise
onu hemen elime alıp bilgi denizine açılan sayfalarını çevirmek için can atıyorum. Ayrıca Bilim ve Teknik
ben hedefimi belirlerken en büyük rolü oynadı. Şimdi uzay mühendisi olmak istiyorum, Bilim ve Teknik ve
makaleler ile her daim bilim ve teknolojiyi takip edebiliyorum.
Bütün Bilim ve Teknik ekibine, beni bilim ile tanıştırıp
hedefimi belirlememe yardım ettikleri ve tüm emekleri için çok teşekkür ederim.
Ecrin Ertuğrul,
Şehit Muhammet Ambar İmam Hatip Ortaokulu, İstanbul
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