“Beni bilimle büyüttüğünüz için
teşekkür ederim”
Merhaba,

Dr. Özlem Ak

[ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

Sizinle çok küçük yaşta tanıştım. Amcam bana Meraklı Minik almıştı. Daha sonra Bilim Çocuk okudum, şimdi
de Bilim ve Teknik okuyorum. Bilim ve Teknik olmasaydı
bilimi bu kadar seveceğimi düşünmüyorum. Sadece 12
yaşında olmama rağmen derginizi çok büyük bir zevkle
okuyor ve gerçekten de anlıyorum. Her yeni sayıda bilgiye ne kadar aç olduğumu anlıyorum. Hayatımda bilimin
var olmasının tek sebebi sizsiniz.
Buradan bana Meraklı Minik’i alan amcama, Bilim Çocuk’u
öneren arkadaşıma, Bilim ve Teknik alan abime ve teknolojiye meraklı olmamı sağlayan matematik öğretmenime teşekkür ediyorum. Bilimle kalın, sağlıkla kalın.
Elif Gülbahar Işıklı,

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.

Erzincan

“Bilim ve Teknik’le Yeniliklere
Her Daim Yelken Açmak”
Merhaba,
Size ailemiz diyoruz çünkü kısa zamanda aile gibi hissettik. Derginin her sayısında yazdıklarınız kalbimize küçük
dokunuşlar yapmakta. Üç aydır öğrenciler ve velileri ile
her ay dergiyi inceliyor ve çıkarımlar yapıyoruz. Sizlerle
her daim inanılmaz yeniliklere yelken açtık ve ilerlemeye devam ediyoruz. Öğrencilerimiz inanılmaz bir heyecan ve mutluluk içindeler; onlardaki düşünce, duygu ve
davranışlarının olumlu yönde değiştiğini hisseden ebeveynlerinin bana olumlu geri bildirimleri de bende büyük bir coşku oluşturuyor. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için sizlerden hiç kopmak istemiyoruz.
Sizleri çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler için
çok kıymetlisiniz.
Selahaddin Eyyubi Acaroğlu,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, Profesyonel Eğitim Koçu
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“Bilim ve Teknik’te yazılar yazmak
en büyük hedeflerim arasında””
Merhaba,
Bilim kelimesini ilk kez bir kitapçıda Bilim Çocuk
ile karşılaştığımda duymuştum, okuma yazma bilmeden aldırmıştım o dergiyi. İlkokula başladığım
yıldan bu bugüne kadar Bilim Çocuk ve ardından
Bilim ve Teknik dergilerinin tüm sayılarını takip ettim. Özellikle bilim ile alakalı okuduğum bu yazılar
eğitim hayatımda her zaman en büyük destekçim
oldu. Bilimi çok sevdim ve ondan asla kopmamaya
ant içtim. Çok farklı projeler yaptım ve hepsini ileride gerçekleştirmek üzere kaydettim. Tabii ki Bilim
ve Teknik ve TÜBİTAK sayesinde...

kipçisiydi 1990’lı yıllarda. Ben de dergiden öğrendiklerimi Kürtçeye çevirip anneme anlatmaya çalışıyordum
sürekli. Bazen sokakta oynarken de arkadaşlarıma dergiden kopardığım yaprakları gösteriyordum. Tabi bazen bu şekilde dergilere zarar veriyorum diye abim kızardı bana.
Bilim ve Teknik çocukluğumun ilginç bilgilerinin kaynağıydı âdeta. Şimdi kızım 3 yaşına girer girmez onun
için Meraklı Minik, kendim için de Bilim ve Teknik aboneliği başlattım.
Bir daha Bilim ve Teknik’ten kopmamak üzere...
Tekrar merhaba Bilim ve Teknik!
Ayetullah TEMEL
Derik Tepebağ İlkokulu Müdür Yardımcısı

Gelecekte projelerimle tanınmak, insanlara yardımcı olmak ve hatta benim için çocukluğumdan beri en büyük hediye olan Bilim ve Teknik’te yazılar
yazmak en büyük hedeflerim arasında. Sırf bu bilim
sevgisini çocuklara aşılamak için ziyarete gittiğim
evlerdeki çocuklara Meraklı Minik veya Bilim Çocuk
hediye ediyorum ki onlar da benim gibi bilim aşığı olsunlar.
Bilim ve Teknik’i ilk çıkaranlara ve şimdiki tüm Bilim
ve Teknik ekibine teşekkürü borç bilirim, umarım ilerde ben de o ekibe dâhil olurum.
Sevgi ve saygılarımla.
Çağrı Yılmaz

“Çocukluğumun ilginç bilgilerinin
kaynağı”
Merhaba,
Meraklı bir çocukluğum vardı, sürekli kitap ve dergi karıştırır, hatta 7-8 yaşlarındayken bazen evdeki
ilaçları birbirine katar, yeni bir ilaç bulduğumu düşünürdüm. Abim de istikrarlı bir Bilim ve Teknik ta-

“Kesinlikle herkesin, her yaştan
insanın okuması lazım”
Merhaba,
Beş ya da altıncı sınıfta da Bilim Çocuk dergisine aboneliğim vardı, içinden çıkan her oyunu ve etkinliği yapardım, dosyalardım. Sonraları dergiye tekrar abone
olmadım ama şimdi “Nasıl unutabildin bu kadar eğlenerek okuduğun bu dergiyi?” diye kendime soruyorum. Şu an Bilim ve Teknik dergisine aboneyim ve yeni sayısı bir an önce gelsin diye bekliyorum. Yeni şeyler öğrenmek, dünyadaki bütün gelişmeleri takip etmek, sürekli bildiklerime farklı bilgiler eklemek beni
çok mutlu ediyor ve tam da yapmam gereken buymuş
gibi hissediyorum. Zamanımı Bilim ve Teknik okuyarak
ve öğrenerek geçirdiğim her dakika doğru yaşıyormuşum gibi hissediyorum.
Meslek seçiminde de hep kararsız olmuşumdur ama
Bilim ve Teknik sayesinde farklı bilim insanlarını ve çalışmalarını öğreniyorum. Hangi mesleği seçeceğim konusunda yön gösterici olduğunuz için çok teşekkürler.
Zeynep Nisa Abak,
10. Sınıf Öğrencisi
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