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“Bilim makinesi”

 Merhaba, 
Bilim ve Teknik dergisini almaya yeni başladım. Ön-
ceden Bilim Çocuk derginizi alırdım. Ama Bilim ve 
Teknik’te daha çok bilgi olduğunu gördüm. Öğretme-
nim Bilim ve Teknik’i tercih ediyor. Ek olarak verdiğiniz 
posterlere ve kitapçığa ilk kez bakıyorum. Ocak sayı-
nıza bayıldım. Uzay, gezegenler, robotlar... Büyüyünce 
doktor olabilirim ya da astronomi okuyabilirim. Bilim 
ve Teknik’in işime yarayacağından eminim. Daha çocu-
ğum ama artık Bilim ve Teknik okuyorum. 

Bizi böyle bilimle doldurduğunuz için 
teşekkür ederim.

Fatma Irmak Koca, 
İzmir Özel Türk Koleji, 5. Sınıf Öğrencisi

“Arkadaşlarıma da önereceğim”

 Merhaba,
Okumayı ve yazmayı öğreninceye kadar Meraklı Minik 
dergisini bana annem ve babam okuyordu. Ben de et-
kinliklerini yapıyordum. Okumayı öğrendikten sonra 
Bilim Çocuk dergisine abone olduk. Dergiyi çok severek 
okuyordum. 5. sınıfa geldiğimde fen bilimleri öğretme-
nimin önerisiyle Bilim ve Teknik dergisini aldım ve der-
giyi çok sevdim. Bilim ve Teknik dergisini ilk kez oku-
dum. Özellikle 2019 Gök Olayları Yıllığı ile Insight uzay 
aracının Mars’a indiğini anlatan yazıyı çok beğendim. 
Fen bilimleri dersime Bilim ve Teknik dergisinin çok 
katkısı olacağına eminim. 

Bundan sonra Bilim ve Teknik dergisini düzenli olarak 
takip edeceğim ve arkadaşlarıma da takip etmelerini 
önereceğim. 

Dergide emeği olanlara çok teşekkür ederim. 
İyi çalışmalar!
 
Gülse Deniz Ekşioğlu, 
İzmir Özel Türk Koleji, 5. Sınıf Öğrencisi

Dr. Özlem Ak  [ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

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
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“Bilmediğim birçok şeyi öğrendim”

 Merhaba,
Bilim ve Teknik sayesinde bilmediğim birçok şeyi öğ-
rendim. Bu ay Afrika Gri Papağanı ve Türkiye’ de ya-
şayan papağanlar hakkında pek çok bilgi edindim. 
Bunlar benim merak ettiğim ama bir arada ve bir 
çırpıda okuyarak öğrenebileceğim şeyler değilken, 
derginiz bana bu konuda olanak sağladı. Derginizi 
çok seviyorum ve çok öğretici buluyorum. Tüm bu 
güzel ve yeni bilgiler için teşekkürler... 

Kaan Bora ÖZTÜRK, 
İzmir Özel Türk Koleji, 5. Sınıf Öğrencisi

“Araştırmaya, soru sormaya yönlendirdi”

 Merhaba,
Ben 5. sınıf öğrencisiyim. Fen öğretmenimizin ver-
diği proje sayesinde sizlerle tanıştım. Ocak 2019 sa-
yınızda ek olarak verdiğiniz Gök Olayları Yıllığı ilgi-
mi çekti. Bilmediğim birçok bilgiyi öğrendim. Beni 
araştırmaya ve soru sormaya yönlendirdi. 
 
Emeğiniz için teşekkür ederim. 

Sahra Karakum, 
İzmir Özel Türk Koleji, Ortaokul Öğrencisi

“Bilimsel çalışmaları takip etmek 
hobim oldu”

 Merhaba,
TÜBİTAK dergilerine ilk olarak ortaokulda aldığım 
Bilim Çocuk’la başladım. Daha sonra 8. sınıfta bir ho-
camın önerisiyle Bilim ve Teknik’e abone oldum. Böy-
lece dünyadaki bilimsel çalışmaları takip edip onla-
rı öğrenmek benim için bir hobi oldu. Bu nedenle 
TÜBİTAK’a gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. 

Taha Ergenoğlu, 
Tecde Anadolu Lisesi 9. Sınıf Öğrencisi, Malatya 

“Bilim ve teknolojiyi 
ne kadar sevdiğimi anladım”

 Merhaba Bilim ve Teknik Ailesi, 
Öncelikle Şubat sayınızın müthiş olduğunu söyle-
yerek söze başlamak istiyorum. Gerçekten ilgi ala-
nımdaki şeylerle dolu. Ortaokuldayken Bilim Çocuk 
okumaya başladım. Daha sonra bu derginin bana 
yeterli gelmediğini  düşünerek Bilim ve Teknik al-
maya karar verdim. Elimdeki ilk sayınız Ağustos 
2017 tarihli. Daha “İçindekiler” kısmını okurken be-
ni büyülemeye başladı. İşte o an bilim ve teknoloji-
yi ne kadar sevdiğimi anladım ve şu an okuduğum 
Niğde Fen Lisesi’ni kazanmaya karar verdim. 

Derginizin nice bilim ve vatan aşığının 
eline geçmesi dileğiyle.

Nice Yıllara Bilim ve Teknik. 

Ahmet Cemal Cengiz, 
Niğde Fen Lisesi, 9. Sınıf Öğrencisi

“Oğlum sayesinde 
Bilim ve Teknik ile tanıştım”

 Merhaba,
Derginizi lise yıllarında görmüştüm. Ancak dergi-
nize bağımlılığım oğlum sayesinde oldu. Utku’nun 
Meraklı Minik dergisiyle başlayan yolculuğu, Bilim 
Çocuk dergisiyle devam ediyor. Ben de oğlum sa-
yesinde Bilim ve Teknik ile tanıştım. İyi ki varsınız. 
Türkiye’ye hizmet etmeye devam edin. 

Teşekkürler Bilim ve Teknik ailesi.

Serkan Özcan,
Yenimahalle Şehit Ali Tonga Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, 

Coğrafya Öğretmeni
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