“Çocukluğum, Köyüm, Dergim”
Merhaba,

Dr. Özlem Ak

[ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

Ortaokul yıllarımda, küçük köyümde babamın ilçeden
her dönüşünde almış mı diye beklediğim, elime aldığımda da tarifi imkânsız mutluluğumdu Bilim ve Teknik dergisi. Şimdi bile aynı o heyecanla karıştırıyorum sayfaları.
Lise yıllarıma kadar köyümde okuduğum için derginize
ulaşmak biraz zordu, ancak birinin ilçeye gitmesi gerekiyordu almak için, bu nedenle pek bir kıymetliydi benim
için. Köyümüz küçük, aynı zamanda az nüfusluydu; bu
yüzden geceleri dedemin dürbünüyle yıldızları ve Ay’ın
döngülerini evimizin arkasında izlemek ve takip etmek
hem kolay hem de zevkliydi.
Meraklı çocuk ruhum hâlâ benimle ve hâlâ derginizi o
merakla okuyorum, tabii ilk önce arka sayfalardan başlayarak.

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.

Sevgiler, iyi yayınlar.
Mihriban Yıldız,
Japonya

“Bilim Adına Güzel Günler”
Merhaba,
Çocukluğumda ilk gördüğüm dergiydi Bilim ve Teknik.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu olan dayımın üniversite yıllarından dergi aboneliği vardı. Eski sayılarındaki kapak görseli ilgimi çekmişti.
O günlerden sonra, kızımın da büyümesiyle, kendi aboneliğime ek olarak kızımın ve yeğenimin aboneliğini başlatmış olmanın gururu ile aylık üç dergimizi de severek
okuyarak bilim adına güzel zamanlar geçiriyoruz.
Emeği geçen herkese teşekkür eder, bilimli günler
dilerim.
Ümit Çiçek,
Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeni
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“Verdiğim En İyi Kararlardan Biri”

“Bilim ve Teknik’le İyi Bir
Arkadaşlığım Var”

Merhaba,
Merhaba,
Birinci sınıftayken, ilkokul öğretmenim sayesinde
Bilim Çocuk ile başladı bilim serüvenim. Dergiyi bitirir, köşelerine yazılar yazardım, yayınlanınca da büyük bir mutlulukla aileme ve arkadaşlarıma gösterirdim. Bilim Çocuk dergisinin 2006 Aralık- 2013 Kasım arasındaki sayıları bende mevcut, onlar benim
için bir bilgi hazinesi.
Altıncı sınıfta Bilim ve Teknik okumaya başladım.
Çünkü artık kendimi daha fazla geliştirmem gerektiğini düşünüyordum. Hayatımda verdiğim en iyi
kararlardan biriydi.

Ben İlahiyat Fakültesi öğrencisiyim. Bilim ve Teknik
aboneliğim 2020 senesinde başladı. Fakat önceleri
de derginizi severek okuyordum. Değerli çalışmalarınızdan ötürü teşekkür ediyorum kendi adıma. Bir
İlahiyat öğrencisi olarak kimya, biyoloji, fizik, astronomi ve ekoloji gibi alanlarla ilgili gelişmeleri derginiz sayesinde takip edebiliyorum. Gerçekten yararlı çalışmalarınız var, bundan dolayı takdir de ediyorum sizi.
İyi ki bu dergiye abone olmuşum.
Başarılarınızın devamı temennisi ile..

Teşekkürler Bilim ve Teknik...
Furkan Ediş,
Eyüp Rıza Ateş

“Benim İçin Geçmiş ve Gelecek”

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van

“Çocuklarımla Kaliteli Zaman
Geçiriyorum”

Merhaba,
Merhaba,
Dedemden bana kalan miras 1984 basımlı Bilim ve
Teknik dergisiydi. Önce anneme sonra bana yadigâr
kalan bilgi hazinesini hâlâ saklarım. Onu elime ilk aldığımda henüz ilkokula gidiyordum. Meraklı Minik ile
fen dünyasına giriş yaptım, Bilim Çocuk ile devam ettim. Şu anda Bilim ve Teknik ile bilgi hazinemi genişletiyorum. Aldığım her sayıyı saklıyorum. Onlar benim için geçmiş ve gelecek. Koleksiyonumu dedem
gibi ben de miras bırakmak istiyorum.
Şu anda lise son sınıftayım. Geleceğim için seçtiğim
uzay mimarlığını Bilim ve Teknik dergisine borçluyum.

Evimize her ay Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergileri alıyoruz. Çocuklarımla dergileri
okuyor, içinden çıkan eğlenceli oyunları oynuyoruz.
Hem eğleniyor hem de bilime ve hayata dair çok şey
öğreniyoruz. Umarım bilime ve öğrenmeye olan merakları artarak devam eder.
Tüm çalışanlarınızı canı gönülden kutluyor, yeni sayıları dört gözle bekliyoruz.

Ahmet Sarıkaya,
Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi,

İyi ki varsınız.

Coğrafya Öğretmeni

Sılanur Çamurcu,
12. Sınıf Öğrencisi
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