“Hedefim bilim insanı olmak”
Merhabalar,
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Biyobenzer İlaçlar
Bilim ve Teknik

Fotoelektrik Olay

İlkokulda ailemin yönlendirmesi ile takip etmeye
başladığım Bilim Çocuk dergisi sayesinde başladı bilime
ve evrende olup biten hayret edici olaylara merakım. Lise çağına geldiğimde ise Bilim ve Teknik okumaya başladım. Teknolojinin, matematiğin, fen bilimlerinin böyle eğlenceli olabileceği gerçeğiyle karşılaşmam gelecek kararlarımda benim için yol gösterici oldu. Hedefim bilim insanı olmak ve insanlık için faydalı çalışmalara imza atmak.
Bunun için de günümüzdeki bilimsel gelişmeleri takip etmek, teknolojiyi yakalamak ve bilim tarihi öğrenmek çok
önemli. Bu fırsatları bizlere sunduğunuz için çok şanslıyız.
Genç nesillerin önündeki karanlığa ışık tuttuğunuz
için teşekkürler.
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Selin Önder,
Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi, 10/C Sınıfı Öğrencisi, Tokat

“Bilgi kaynağım Bilim ve Teknik”

21.02.2019 17:00

Merhaba,
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:

Ortaokul ve lise yıllarımı geçirdiğim memleketim
Erzincan Kemaliye’ye günlük gazeteler bir gün sonra ulaşabiliyordu. Bilim ve Teknik dergisinden de her ay sadece
bir tane gelirdi. O yıllarda internetin de yaygın olmaması
gibi imkânsızlıklar içinde en büyük bilgi kaynağım olan
Bilim ve Teknik ile, her ay bilim ve teknoloji adına gelişmeleri ve yenilikleri öğrenmenin mutluluğunu ve bir sonraki ayı iple çekmenin heyecanını yaşıyordum.
Dergi içerisinde yer alan deneyleri çokça başarısızlık
ve bazen başarı ile yapmak hayatıma çok değer kattı. Bugün belki mesleki olarak hayallerime ulaşamadım. Fakat
Bilim ve Teknik bana mesleğimin ötesinde yeni hobiler, yeni ilgi alanları kattı. Bilmediklerimin ne çok olduğunu her
an düşünerek, yeni bilgileri öğrenme açlığını hissettim.
Teşekkürler Bilim ve Teknik. Teşekkürler TÜBİTAK!.
Mehmet Murat Erdoğan,

bteknik@tubitak.gov.tr
Bilim ve Teknik Mart 2019

Mühendis, Malatya

“Bilim dünyasında yol alıyoruz”

“Okuduğum her satırın
sonunu merak ettiren dergi”

Merhaba,
Merhaba,
Henüz ilkokul sıralarında iken Bilim ve Teknik dergisi ile tanışmıştım. Evimize nasıl ve ne şekilde geldiğini hatırlamıyorum. O yıllarda zevkle alıp incelerdim, okuduklarımı anlamasam da resimleri ve derginin kuşe kağıt olması beni cezbederdi. Zira incelemem bittikten sonra çocukluğumuzun en zevkli oyunlarından biri olan “tüftüf silahı” için çok güzel külah mermi olurdu.
Neyse, o güzel yıllarda eğlence amaçlı kullandığım
Bilim ve Teknik dergisine, yıllar sonra, 30 yaşında öğrenmek ve keşfetmek niyetiyle tekrar abone oldum. 5 yaşındaki kızım Zeynep Sevde için internette yayın ararken Meraklı Minik derginizle tanıştım. Bir de baktım ki üç dergi
bir arada kampanyada. Ben de yıllar sonra kızımla birlikte Bilim ve Teknik derginize abone oldum.
Uluslararası ilişkiler mezunu olarak sosyal bilimlere ilgim olsa da günümüzde bilim, teknik, teknoloji, uzay
herkesin incelemesi ve kendini geliştirmesi gereken alanlar arasında yer alıyor. Bu sayede baba kız birlikte bilim
dünyasında yol alıyoruz.
Teşekkürler
Hüsamettin Arvas,
KOSGEB Ağrı Müdürü

“Güzel bir deneyim”

Kim ne derse desin, ben dergimi bulduğuma eminim. Bilim ve Teknik şu ana kadar hayretle okuduğum bir
dergi. Seni elime alıp okuduğum ilk günden itibaren gözde dergim oldun. Aralık sayında, inan ki anlamadığım
yüzlerce kelime ve terim oldu. Ama ben de öyle bir etki
bıraktın ki bütün bilmediğim kelimeleri araştırdım, babama sordum, matematik öğretmenime sordum, liseye giden kuzenime sordum. Sorularımın cevabını aradım da
aradım. Ocak sayına iyi hazırlandım. Kabul ediyorum, bilmediğim çok şey var. Yine de bunların beynime kazınmasına sebep olacak, bilim sevgisini ciğerime dek işleyecek
olan, okuduğum her satırın sonunu merak ettiren dergi
sensin.
12 yaşındaki bir çocuğun, lise konusu olmasına rağmen logaritmayı bilmesine çoğu insan şaşırır. Sayende biliyorum. Bilmekten çok öğrenmeye çalışıyorum. Bir de
şu en sonlarda, sadece sayfalarını hevesle çeviren okurlarının bulabilmesi için sakladığın satranç ve bulmacalar
var! Bu sayfalara geldiğimde yaşadığım mutluluğu, Bilim
ve Teknik dergisinin satranç sporunu unutmamış olmasının verdiği gururu anlatamam.
Bilime olan hevesimi her gün misliyle artırdığın
için teşekkür ederim.
Elif Naz Damkacı,
Beldibi Sıtkı Zaralı Ortaokulu, 6. Sınıf Öğrencisi, Muğla

Merhaba,
Daha önce çoğunlukla Bilim Çocuk dergisi okuyordum. Ama fen öğretmenimiz Tuncay Sargın beni Bilim ve
Teknik ile tanıştırdı. Ona çok teşekkür ediyorum.
Bilim ve Teknik dergisini çok keyif alarak okudum.
Bilmediğim ilginç konularda fikrim oldu. İlgimi çeken bilgileri ailemle paylaştım. Onların da ilgilerini çekti ve çok
eğlendiler. Bu dergiyi tavsiye ederim. Güzel bir deneyimdi.
Bu dergiye emek veren herkese teşekkür ederim.
Selin Yalçınkayak,
İzmir Özel Türk Koleji, 5. Sınıf Öğrencisi
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