“Çocuğum da bu deneyimi yaşasın
istiyorum”
Merhaba,

Dr. Özlem Ak

[ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

Çocukluğumda Bilim ve Teknik dergisinin sayılarını
o kadar keyifle takip ederdim ki arkadaşlarıma dergiden edindiğim bilgileri anlatır ve keyifli zamanlar
geçirirdik. O kadar enteresan bilgilere ulaşabiliyoruz
ki bu edindiğimiz deneyimlerin aynısını çocuğum da
yaşasın istiyorum ve yanında devamlı olarak Bilim
ve Teknik dergisi okuyorum. Göz aşinalığı olsun diye salonda sehpanın üzerinde her zaman bir Bilim ve
Teknik dergisi bulunuyor. Çalıştığım kurumda abone
olan arkadaşlar sayesinde elimde olmayan sayıları da
onlardan tedarik ediyorum.
Çalışmalarınızı ilgiyle ve sevgiyle takip ediyorum. Nice başarılı çalışmalar diliyorum.
Muzaffer Karakuş,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Devlet Memuru

“Okumayı ve araştırmayı sizinle sevdim”
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,
Okumayı öğrendiğim zamanlarda beni dergilerinizle annem tanıştırmıştı. Tabii, o zaman annem Bilim
ve Teknik, ben ise Bilim Çocuk derginizi okurdum. Verilen ek etkinlikler ve bilgi kartları ile saatlerce uğraşır, eğlenerek öğrenirdim. Okumayı ve araştırmayı sizinle sevdim. 2005 yılından beri de her ay aynı merakla yeni sayının çıkmasını bekliyorum. Ben TÜBİTAK ailesinden çok şey öğrendim, TÜBİTAK ailesi ile
büyüdüm.
Bizlere güvenilir bilgileri sunan, emek veren herkese
teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
Seçil Doğan,

bteknik@tubitak.gov.tr

Yeditepe Üniversitesi
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“Hayata Bilim ve Teknik’le başlayın”
Merhaba,
Birinci sınıftayken Bilim Çocuk ile başladı bilim serüvenim. İlkokul öğretmenim sayesinde tanıştım.
Dergiyi her ay bitirir, köşelerine yazılar yazardım.
Yayımlanınca da büyük bir mutlulukla aileme ve
arkadaşlarıma gösterirdim. Bilim Çocuk dergisinin
2006 Aralık - 2013 Kasım arasındaki sayıları bende
mevcut ve koleksiyon olarak rafımda yer alıyor. Onlar benim için bir hazine, bilgi hazinesi. 2013’te ise
Bilim ve Teknik okuyucusu oldum. Artık çok yönlü
düşünüyordum. Konular hakkında fikrim oturmaya başlıyordu. Mesleğimi ilkokuldan beri gelen bir
hayal üzerine kurmuştum ama Bilim ve Teknik benim ufkumu açtı ve kariyer anlamında daha farklı
idealler belirlememde rol oynadı. Şimdi ikinci sınıfta okuyan bir tıp öğrencisi olarak ileride seçeceğim
bölüm ve kariyer için çalışıyorum. Hiçbir ay Bilim ve
Teknik’i kaçırmıyorum.
Çok yönlü düşünme ve her konuda bir fikir sahibi
olmak için hayata Bilim ve Teknik’le başlayın. Yeni
nesillerin “bilim” ile büyümesi temennisiyle…
Ebru Urhan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi, Kayseri

“Bilimdeki gelişmeleri yakından takip
etmek beni mutlu ediyor”
Merhaba,
Her ay Bilim ve Teknik dergisi okuyorum. Sabırsızlıkla bir sonraki ay çıkacak olan dergiyi bekliyorum. Bilimdeki gelişmeleri yakından takip etmek
beni mutlu ediyor. Akademik kariyere verdiğim
önem bilim ve teknolojiye karşı ilgimle gelişti. Bilim ve Teknik dergisini okuduktan sonra “Düşünme
Kulesi” ve “Zekâ Oyunları” köşelerini cevaplandırmaktan çok keyif alıyorum. Bir sonraki ay cevaplarımı mutlaka kontrol ediyorum.

Beni bilime daha çok yakınlaştıran ve okumaktan en
çok mutluluk duyduğum tek dergi olan Bilim ve Teknik dergisine çok teşekkür ediyorum.
Ayşe Güldal Hasdemir,
Ekonomist, Endüstri Yüksek Mühendisi, Doktora İktisat Öğrencisi,
Balıkesir

“Eski bir dosta sarılır gibi…”
Merhaba,
Küçüklüğümden beri meraklı bir çocuktum. Bilime
ve bilimsel deneylere merakım ise ortaokul yıllarında başladı. İnternetin olmadığı, bilgiye ulaşımın kısıtlı olduğu o yıllarda Bilim ve Teknik dergisi bilim dünyasının kapılarını ardına kadar açıp benim bu dünyaya ilk adımlarımı atmama neden oldu. Çocukluk döneminde başlayan bu yolculuğum hâlâ devam ediyor.
Türkiye’den ayrılıp eğitim ve araştırma hayatıma yurt
dışında devam etmeme rağmen Türkiye’den hiç kopmadım. Türkiye’ye her gelişimde aldığım ilk dergi Bilim ve Teknik dergisidir. Eski bir dosta sarılır gibi sayfalarını çevirir, makaleleri hâlâ zevkle okurum. “Bilim
ve Teknik ile Büyüdüm” köşenizde gencecik öğrencilerin yazdığı mektupları okuyunca yıllar önce eve gelir gelmez, okul formamı bile çıkartmadan elime alıp
okuduğum Bilim ve Teknik dergimin yeni nesillere de
nasıl ilham verip onların içinde bilimin kıvılcımını
yaktığını görmek bana büyük keyif verdi.
İyi ki varsınız. Emeği gecen herkese kucak dolusu sevgiler, teşekkürler.
Dr. Eda Cengiz
Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediyatrik Diyabet Bilimsel
Araştırma Bölümü, İnsülin Farmakokinetik ve Farmakodinamik
Bilimsel Araştırma Bölüm Başkanı
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