“Bilimsel merakın artmasını sağlıyor”
Merhaba,

Dr. Özlem Ak

[ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

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
Sevgili okurlarımız, yoğun ilginizden
dolayı çok teşekkür ederiz.
Gönderdiğiniz anlamlı mektupların
hepsini yayımlayacağız. Ancak
köşemizin sayfa sayısı sınırlı olduğu
için geliş tarihlerine göre sıralayarak
yayımlıyoruz. Anlayışınız için teşekkür
ederiz.

Arkadaşlarımızın “Bilim ve Teknik bilimi sevmemde ve
kariyerimi seçmemde nasıl bir rol oynadı” sorusu, bir
anda değişik duygular yaşamama sebep oldu. Çünkü
bugün TÜBİTAK Başkanı olarak sürdürdüğüm kariyerimde, belki hem TÜBİTAK ile hem de malzeme bilimi
ile ilk tanışmam, lise dönemlerinde Bilim ve Teknik dergisi sayesinde olmuştu. O dönemde tüm sayıları büyük
bir heyecan ile takip eder ve neredeyse hiçbir konuyu
atlamadan okurdum. Şimdi tekrar düşündüğümde, daha sonra TÜBİTAK’tan doktora bursu almamda ve çok
uzun yıllar sonra TÜBİTAK Bilim ödülüne layık görülmemde bu derginin etkisi büyüktü.
O dönemde olduğu gibi bugün de güncel gelişmeleri
ele alarak bilimsel merakın artmasını sağlayan Bilim ve
Teknik dergisi birçok okur için özel bir yer tutuyor. Benim o dönemde yaşadığım aynı heyecanı bugün milyonlarca okurumuz paylaşmaya devam ediyor. Sizler
yani, bu heyecan ve merakla yetişen, bilimsel merakın
peşinde koşan insan kaynağımız geleceğimiz için çok
kıymetlisiniz. Keşfettiğiniz yeni ufuklarda yeni sorular
sorarak, bir gün sizin de kendinizi bilimsel çalışmaların
içerisinde bulacağınıza dair inancım tam.
Prof. Dr. Hasan MANDAL,
TÜBİTAK Başkanı

“Bilim ve Teknik okumak benim için
vazgeçilmez”
Merhaba,
İlkokulda okumaya başladığım Bilim Çocuk benim bilime olan merakımı katladı. Her ay çıkacağı günü beklemek, haftalar önceden gidip sormak… İlk iş olarak Simit ile Peyniri okur, arkasından gelen akıl oyunlarını yapardım. Dergiyle verilen maketler hâlâ duruyor, hepsini
özenle yaptık kardeşim ile birlikte. Benim için çok önem-
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li bir dergi olan Bilim Çocuk’tan Bilim ve Teknik’e geçtim. Hâlâ çocukluğumdaki gibi aynı heyecanla dergi
alıyorum.
Şimdi lise son sınıf öğrencisi olarak Bilim ve Teknik okumak benim için vazgeçilmez bir hobi, ileride seçeceğim meslek hakkında fikirlerimin oluşmasında bir mimar. Bütün arkadaşlarıma, yaşıtlarıma öneriyorum. Herkesin okuması gereken bir bilim dergisi.
Bu dergide emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

biyoteknoloji öğrencisiyim. İyi bir bilim insanı olmak
istiyorum ve bunun için bana göre altın kurallardan
bir tanesinin her geçen gün değişen, gelişen bilim ve
teknolojinin güncel olarak takip edilmesi olduğunu
düşünüyorum. Dergileriniz sayesinde güncel bilimden haberdar oluyorum, okuduklarımla kendi fikirlerime yön veriyorum, öğretici posterlerinizle duvarlarımı donatıp çalışırken daha çok motive oluyorum.
Teşekkürler, sevgiler!
Oya Temiz,
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji
Bölümü, 2. Sınıf Öğrencisi

Ece Günal,
Antalya Lisesi, 12. Sınıf Öğrencisi

“Değerli bilgiler, düzenli tasarım”

“Bilgiyle aydınlatan bir fener”
Merhaba,

Merhaba,
Her sayısında ayrı ayrı değerli bilgiler içeren, tasarımı çok düzenli olan ve okumaktan keyif aldığım
bir dergi. Fiyatının uygun olması ise her kesimin
dergiye rahatlıkla ulaşmasını kolaylaştırıyor. Gerek
sosyal bilimler gerekse sayısal alanlarda güncel bilgilerin olması insanların bilgilerini artırıyor ve ilgilerini daha da çekiyor.
Tüm emekleriniz için teşekkür ederim. Yeni sayıyı
sabırsızlıkla bekliyorum.

Daha küçükken Bilim Çocuk dergisini okurdum. Babamın denemem için geçen yılın Temmuz sayısını almasıyla Bilim ve Teknik dergisiyle tanıştım. İlk başta anlayamayacağımı düşünmüştüm ama güncel haberleri ve ilgi çekici başlıklarıyla her satırını beğendiğim
bir dergi oldu. Her sayıda okurları çok yararlı bilgilerle buluşturuyorsunuz. İleride bilimle ilgili bir meslek
seçmesem de Bilim ve Teknik benim için her zaman
“bilgiyle aydınlatan bir fener” olacak.
Dergide emeği geçen herkese teşekkür ediyor, gelecek
sayıları merakla bekliyorum.

Süleyman Tombak,
Fethiye Final Okulları, Coğrafya Öğretmeni

Naz Yaren Koyun,
Antalya Doğa Koleji, 6. Sınıf Öğrencisi

“Bilim ve Teknik dergisinin bana
kazandırdıkları…””
Merhaba,
Küçüklüğümden beri bilime olan ilgim, Bilim Çocuk derginizle şekillendi. Büyüdüm, okumalarıma
artık Bilim ve Teknik ile devam ediyorum. Tarımsal
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