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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:
bteknik@tubitak.gov.tr

Daha küçücük bir çocukken ilk defa Bilim Çocuk
dergisi sayesinde bilimin büyülü dünyasıyla tanıştım.
Elime geçen tüm Bilim Çocuk dergilerine hayran kaldım
ve derginin tamamını satır satır okudum. Özellikle verilen eklerdeki kartları ve küçük kitapçıkları çok sevdim.
Yatağımın baş ucundan bir an olsun ayırmadım. En çok
sevdiklerim bir kuş bilimcinin el kitabı ve takımyıldızlar
kartlarıydı. Bu çok sevdiğim eklerin kaybolmasının
üzüntüsünü yaşıyorum. Liseye geçtiğimde ise Bilim ve
Teknik okumaya başladım. Lise hayatım boyunca makalelerinizde adı geçen bilim insanlarından ilham aldım ve
bir gün ben de bir bilim insanı olmayı hedefledim. Hatta
“Nasıl Bilim İnsanı Olunur?” diye bir defter tuttuğumu
bile hatırlıyorum. Maalesef taşınmalar esnasında bunu
da kaybetmişim. Bugün İTÜ gibi bir bilim yuvasında
okumamın dergilerinizden aldığım ilhamla ilişkisi yadsınamaz. Gelecekte çok daha kültürlü ve bilime âşık nesiller yetiştirmeye devam edeceğinize tüm kalbimle inanıyor ve bana aşılamış olduğunuz bilgi ve bilim sevdası
için teşekkürlerimi sunmayı bir borç biliyorum.
İyi ki varsınız.

Muhammed Mustafa Önen,
Sancaktepe Birikim Koleji Fen Lisesi, 12. Sınıf Öğrencisi,
İstanbul

Bundan tam on sene önce Mardin’in Mazıdağı ilçesinde parmaklarımı dedemin kitaplığında gezdirirken
rastladım Bilim ve Teknik dergisine. O zamana kadarki en
büyük keşiflerimden biriydi bu. Bu keşiften sonra dergiyi
okumaya çalıştım çalışmasına da doğrusu pek bir şey anlamadım. Henüz yedi yaşındaki bir çocuk için bambaşka
bir dünyaydı bu. Ama hiç okumayı bırakmadım, bırakamadım. Çünkü merak ve araştırma duygusu sarmıştı beni. Dedemin evinin ahırında küçük bir oda vardı. Dayımla
kendimizi oraya kapatır deneyler yapardık, maddeyi anlamaya çalışırdık. Bu böyle devam etti ve şimdi 17 yaşındayım. Ve hedefim moleküler biyoloji alanında derinleşmek.
Her şey için teşekkürler Bilim ve Teknik ailesi.
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Öykü Kavanoz,

Zeynep Özdemir,

Süleyman Demirel Fen Lisesi, 9. Sınıf Öğrencisi,
Edirne

Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi, Derince,
Kocaeli

TÜBİTAK ailesi ile anasınıfına başladığım sene tanıştım. Annem o zamanlar bana her ay düzenli olarak
Meraklı Minik dergisini alırdı. Her sayısını heyecanla beklerdim. İlkokula başladığım zaman Bilim Çocuk almaya
başladım. Posterlerini inceler, deneyleri ben de yapmaya
çalışırdım. Hem eğlenip hem de öğrenebildiğim için Bilim Çocuk dergisini herkese tavsiye ederdim, arkadaşlarımla birbirimizde olmayan sayıları değiş tokuş ederdik.
Dördüncü sınıftayken sınıfça abone olma kararı vermiştik en sonunda. Her sayısının sınıfa geleceği günü iple
çekerdik. Altıncı sınıfa başladığımda ise Bilim ve Teknik
dergisini markette incelerken bana daha yakın geldiğini
hissettim. Bazı bölümleri ağır geliyordu ama bu beni
hep araştırmaya sevk etti. O gün bugündür Bilim ve Teknik ile devam ediyorum. Tam on sene oldu TÜBİTAK ailesi ile tanışalı. Bana çok şey kattınız. Şimdi ise en büyük
hayalimi gerçekleştirmek, doktor olmak için daha büyük
bir istekle okumaya, araştırmaya devam ediyorum. Ben
seninle büyüdüm Bilim ve Teknik.
İyi ki varsınız!

Evim ve işim arasındaki yolun uzun olduğu için bana yol arkadaşı olması niyetiyle abone olduğum Bilim ve
Teknik dergisinin her sayısını merakla bekliyorum. 2017
yılında kızım Gamze’yi de Bilim Çocuk bağımlısı yaptım
ve hiç pişman değilim.
Başarılarınızın devamını dilerim.

Sıla Ezgi Bük,
Şehit Jandarma Er Bahadır Aydın Ortaokulu, 8. Sınıf Öğrencisi,
Bursa

Merhaba, ben hep bilime merakı olan biriydim. Küçükken Meraklı Minik, ilkokulda ise Bilim Çocuk dergilerini hiç kaçırmadan her ay alırdım. Birkaç yıl önce teyzemde Bilim ve Teknik dergisini gördüm. Biraz inceledim
ve artık Bilim ve Teknik okumamın zamanının geldiğini
düşündüm. Bazen bazı konuları veya kelimeleri anlayamıyorum ama bu beni öğrenme konusunda daha istekli
yapıyor. Bilim başlayınca bırakamadığınız bir şey. İleride
matematik veya tıp alanında bilime katkı sağlayacak
şeyler yapmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ve benim bu hayallerim sizin katkılarınızla oluştu.
Meraklı Minik, Bilim Çocuk ve Bilim ve Teknik ailesine çok
teşekkür ederim.
Daha fazla kişiye ulaşmanız dileğiyle!

Müge Gürsel,
Huriye Süer Anadolu Lisesi 10. Sınıf Öğrencisi,
Samsun

Bana bilimi, özellikle fen bilimini ilk sevdiren Bilim
Çocuk dergisiydi. Ortaokulda başladığım bilim serüveni
halen Bilim ve Teknik ile devam ediyor. Verdiğim kısa bir
aradan sonra Bilim ve Teknik dergisini nasıl özlemle okuduğumu anlatamam. Temmuz sayısında yer alan Yusuf
Kahvecioğlu ve başarı öyküsü benim de hedeflerime daha sıkı sarılmama sebep oldu. İlginç bilimsel ve teknolojik gelişmeleri anlatan yazılarınız beni bilime teşvik etmeye devam ediyor.
Bilim ile büyümeye sizinle devam ediyorum.

Rana Gürsoy,
Fatma Saygın Anadolu Lisesi, 11. Sınıf Öğrencisi,
İzmir

Küçükken pek çok çocuk gibi ben de yeni bir buluş
yapmak isterdim. O yaptığım buluşla dünyayı daha güzel bir yer yapmayı amaç edinirdim. Sonra Bilim Çocuk
dergisini okuyunca fark ettim ki hayal ettiklerim yapılmış. Yıllar geçti artık Bilim ve Teknik dergisi okuyorum.
Okudukça hâlâ dünyayı önemseyen ve güzel buluşlar
yapan insanlar olduğunu öğreniyorum. Belki ben bir
buluş yapamayacağım ama bunu yapan çok güzel insanların olduğunu gösterdiğiniz için sizlere çok teşekkür
ediyorum.
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