“Bilim ve Teknik ile tanışınca
hayatım değişti”
Merhabalar,

Dr. Özlem Ak

[ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

İki senedir Bilim ve Teknik dergisine aboneyim. İlk tanışmam ise babamın eski yıllardaki dergileri ile oldu.
Zaten bilimi severdim ama Bilim ve Teknik ile tanışınca hayatım değişti. Ortaokulda fen derslerim hep çok
iyiydi. Bunun sebebi ise Bilim ve Teknik dergisiydi. İnşallah bu dergileri çocuklarıma saklayıp vermeyi, onların da bilimi sevmesini istiyorum.
Bana kazandırdığın şeyler için çok teşekkürler Bilim
ve Teknik.
Salih Ertuğrul Akış,
Şehit Abdullah Şimşek Ortaokulu, 8. Sınıf Öğrencisi

“Bilimi daha çok sevdirdiğiniz için
teşekkürler...”
Merhabalar,

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:

TÜBİTAK’ın popüler bilim dergileri ile ilk tanışmam
Bilim Çocuk ile olmuştu. Her ay aynı heyecanla alırdım dergiyi. Sonra da abone oldum zaten. Bilim ve
Teknik’in varlığını biliyordum ancak yaşım gereği anlayamayacağımı düşünmüştüm. Bir süre almadım
da. Daha sonraları konuları dikkatimi çekti. Aldım ve
okudum. O günden itibaren 2-3 defa marketlerden aldım. Sonra da Bilim ve Teknik’e abone oldum. Ekim
2018’den Aralık 2019’a kadar almayı sürdürdüm. Yıllık aboneliğim zaten bitmişti. 7 ay kadar dergiyi elime
alamadım. Ağustos 2020 sayısını yine marketten aldıktan sonra tekrar abone olmaya karar verdim ve şu
an Eylül 2020 sayısını merakla bekliyorum.
Bilimi daha çok sevdirdiğiniz için teşekkürler...
Berra Betül Yanar,
Turgut Özal Anadolu Lisesi,

bteknik@tubitak.gov.tr

10. Sınıf Öğrencisi
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“Yine anlatıyor, anlatıyor, bıkmıyorum”
Merhabalar,
Yıl 1988, ilkokuldayım, ağabeyimin Bilim ve Teknik
dergilerini karıştırıyorum, resimler bile beni inanılmaz etkiliyor, hayal dünyasında gibiyim. Bilim
mükemmel bir şey. Okuyorum anlamıyorum, tekrar okuyorum, bazen anlar gibi oluyorum. Nükleer enerjinin büyüklüğü, atomların yapısı, göremediğimiz ama var olduğu bilimle ispatlanan şeyler
beni çok heyecanlandırıyor. Ağabeyime bahsediyorum, O bana zihnimi hâlâ meşgul eden sorular soruyor: “Işık hızı nasıl ölçülür?”, “Zamanda yolculuk
var mı?”. Yine Bilim ve Teknik’te arıyorum cevabı.
Öğrendiklerimi ya da anlamaya çalıştıklarımı arkadaşlarıma bazen yanlış da olsa anlatıyor, anlatıyor,
bıkmıyordum. Arkadaşlarıma da göstermek üzere
okula giderken çantama koyduğum en değerli hazinemdi Bilim ve Teknik.

ça keyifliydi. Şimdilerde Bilim ve Teknik bu heyecanımın kaynağı. Bu zor zamanlarda en büyük destekçim Bilim ve Teknik oluyor. Evde can sıkıntılarımı gidermekle kalmıyor; bana beni keşfettiriyor, farklı ilgi
alanlarımın oluşmasını sağlıyor.
Evimizde dergi heyecanı yaşayan tek kişi ben değilim. Kardeşim de bana çok tanıdık gelen bir heyecanı
yaşıyor. Bilim Çocuk dergisi geldiği zaman evde bayram havası oluyor. Bu dergilerde emeği geçen herkese teşekkür ederek mektubumu bitirmek istiyorum.
Büşra Berrin Konurhan,
Diyarbakır İMKB Fen Lisesi,
11. Sınıf Öğrencisi

“Her yeni sayıda bana bir şeyler
katan dergi”
Merhabalar,

Şimdi çok iyi bir okulda, Kartal Mehmet Akif Ersoy
Anadolu İmam Hatip Lisesinde kimya öğretmeniyim. Yine anlatıyor, anlatıyor, bıkmıyorum. Bana
bu mükemmel heyecanı hâlâ capcanlı hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim.
İyi ki vardınız, iyi ki varsınız.
Abdullah Topak,
Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kimya

Bilim ve Teknik dergisi ile tanışmam ve sizi kitaplığımın en kıymetli köşelerinden birine koymam ortaokul son ve lise yıllarıma yani 2000’li yılların başına
dayanıyor. O günlerden beri bilimi sevdirmeniz belki de mesleki seçimimde de etkili oldu. Biyoloji bölümünü okurken her yeni sayının eğitimime dokunuşlar yaptığını, mezun olduktan sonra ve mesleğimi icra ederken de hâlen bu dokunuşları hissettiğimi belirtmek isterim.

Öğretmeni

“Bana beni keşfettiriyor”
Merhabalar,
Sizinle tanışmam eskilere dayanıyor. Henüz ilkokul
yıllarımdayken her ay Bilim Çocuk dergimin gelmesini beklerdim. Öyle ki bu tatlı heyecan hayatımın
bir parçası olmuştu. Simit ile Peynir en sevdiğim
arkadaşlarımdandı. Onlarla gülerken öğrenmek,
her ay gelen kartları ve etkinlikleri yapmak olduk-

Dergi ekleri posterler ve arşiv CD’ler, popüler bilim
kitapları inanın benim nazarımda paha biçilemeyecek değerde. Bu güzel yayınları bizlere sunduğunuz için sonsuz teşekkürler. Şunu bilmenizi isterim
ki ben de öğrencilerime, gelecek nesillere, bilimi ve
biyolojiyi sevdirmek için uğraş veriyor, sizleri başucu kaynağı yapmaları için önerilerde bulunuyorum.
Varlığınız daim olsun… Teşekkürler TÜBİTAK...
Yunus Şaştım,
Biyoloji Öğretmeni
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