“Konular ufuk açıcı”
Merhabalar,

Dr. Özlem Ak

[ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

Sevgili Bilim Teknik dergisi. Derginizi 2 yıldır
okuyorum. Gerçekten dergide yer verdiğiniz
konular ufuk açıcı. Güzel ülkemizde sizin
gibi saygın bir bilim dergisinin olması çok
gurur verici. Ayrıca gönderdiğiniz “Nasıl
Çözmeli-Matematiksel Yönteme Yeni Bir Bakış”
isimli kitap hediyenizi aldım. Bu pandemi
günlerinde çok mutlu oldum.
Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
Musa Yavuz
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Merhabalar,

Karanlıkta Çalışan
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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:

Tam da bir dergiye abone olmayı
düşündüğüm sıralarda cezaevi
koridorlarında nöbet tuttuğum masada
derginizle karşılaştım. Şöyle bir karıştırınca
“aradığım dergiyi buldum” düşüncesiyle bir
mutluluğa kapıldım ve hemen aboneliğimi
başlattım. Haziran 2020 sayısı elime ulaştı
ve ilk aboneliğimin verdiği heyecanla zorlu
süreçten geçtiğimiz günlerde evimde kalarak
okumanın zevkini yaşadım. “Meraklı Minik”
aboneliği için 4 aylık bebeğimin büyümesini
heyecanla bekliyor ve o günleri görmeyi
umuyorum. Çaba ve çalışmalarınızdan ötürü
sizleri tebrik ediyor, Bilim ve Teknik ile bizleri
aydınlattığınız için teşekkür ediyorum.
Murat Polat,
İnfaz ve Koruma Memuru, Fethiye, Muğla

bteknik@tubitak.gov.tr
Bilim ve Teknik Eylül 2020

04_05_buyudum_buyudum_eylul_2020.indd 2

23.08.2020 13:38

“Bilim Paylaştıkça Güzelmiş”

“En güzel hediye”

Merhaba,

Merhabalar,

Dördüncü sınıftayken öğretmenimin tavsiyesi
üzerine Bilim Çocuk dergisine abone oldum. Yeni
öğrendiğim bilgileri arkadaşlarımla paylaşıyordum,
paylaştıkça da mutlu oluyordum. Aynı zamanda
babam da Bilim ve Teknik okuyordu. Babamın
olmadığı zamanlarda da oturup Bilim ve Teknik
okuyordum. Yani hem Bilim Çocuk hem de Bilim ve
Teknik okuyordum. Bilim Çocuk dergisine aboneliğim
bittikten sonra Bilim ve Teknik’e abone oldum. Şu
an 5. sınıfa gidiyorum ve artık bir Bilim ve Teknik
okuyucusuyum.

Büyük kızımın sınav ödülü olarak istemesiyle başladı
Bilim ve Teknik dergisi aboneliğimiz. Biz yıllardır
tanıyorduk ama kızlarım da hem abonesi hem de
hayranı oldu derginizin. Her ay merakla bekler
olduk postacı amcayı. Kızlarımın teneffüslerde
arkadaşı, derslerde yardımcısı, projelerde rehberi
oldu Bilim ve Teknik. Sadece onlar değil arkadaşları
da incelediler, okudular, faydalandılar ve Bilim ve
Teknik ailesine katıldılar. Ailemiz için bilimi Türkçe
ve anlayarak takip ettiğimiz bir kaynak oldu. Ayın
Sorusu, Düşünme Kulesi ve Zekâ Oyunları ve her aya
özel sürprizleriyle ayrı bir anlam kattı hayatımıza. Ve
her ayın sonunda, görevini bir yenisine devrederken,
kitaplığımızdaki seçkin yerini aldı daha sonraki
araştırma ve ihtiyaçlar için.

TÜBİTAK benim gelecekte hangi mesleği
seçeceğimde bana yol gösterdi ve göstermeye
devam ediyor. Teşekkürler TÜBİTAK!
Kemal Arat Taysun,
İstek Okulları Bilge Kağan Kampüsü, 5. Sınıf, İstanbul

“Her ay farklı Konular”
Merhaba Bilim ve Teknik ailesi,
Bilim ve Teknik dergisiyle babam sayesinde 2019
yılında tanıştım. Yeni tanışmama rağmen, Bilim ve
Teknik dergisini çok sevdim. İlgi çekici konulardan
tutun da okul derslerine yardımcı olacak birçok
konuya değiniyor. Her ay farklı farklı konuları işleyip
bizi bilgilendiriyor. Güncel konulardan bahsediyor
ve gelecekte neler yapılabileceğine dair faydalı
bilgileri bize sunuyor.

Çocuklarına ödül ya da değerli bir hediye almak
isteyen anne-babalara tavsiyem: Geleceğin bilim
insanlarına en güzel hediyeniz Bilim ve Teknik
dergisi olacaktır…
Çocuklarımız da Bilim ve Teknik ile büyüsünler
diye…
Emeği geçen herkese teşekkürler.
Ümmühan Yiğit Seyfi,
İzmir Delta Koleji,
Matematik Öğretmeni

Umuyorum ki Bilim ve Teknik dergisi daha fazla
kişiye ulaşır ve daha fazla kişi faydalanabilir. Gelecek
sayınızı heyecanla bekliyorum bize sunduğunuz bu
hizmetten dolayı size teşekkür ediyorum.
Yusuf Sevgi,
Yozgat Bozok Üniversitesi,
Uluslararası Mevlâna İHL, 9. Sınıf Öğrencisi, Konya
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