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“Kendi başıma gidip abone olmanın 
mutluluğunu kelimelere dökemem”

 Merhaba, 

TÜBİTAK yayınları ile 10 yaşındayken Ankara’nın Tuna-
lı Hilmi Caddesi’ndeki bir dergi standında Bilim Çocuk 
dergisini görünce tanıştım. Bilim Çocuk çocukluğumda 
bana bir sürü bilgi kattı, dergiyle verilen maketler ve 
kartlar sayesinde aktif bir çocukluk geçirdim. Bilgiyi, öğ-
renmeyi ve merak etmeyi ne kadar sevdiğimi anladım. 

Yıllar sonra TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisine kendi ba-
şıma gidip abone olmanın mutluluğunu kelimelere dö-
kemem. TÜBİTAK yayınlarına buradan teşekkürlerimi 
sunmak istiyorum.

Selin Elmas Kaptı,
Şehit Erhan Dural Anadolu Lisesi, 11. Sınıf Öğrencisi, Ankara

“En büyük emelim 
NASA’nın bünyesine katılabilmek”

 Merhaba, 

Bilim ve Teknik ile 6. sınıfta tanışmıştım. Aradan nere-
deyse 4 yıl geçti hâlâ okumaya devam ediyorum. Bun-
dan 10 yıl sonra da kendimi yine her yeni sayınızı dört 
gözle beklerken görüyorum. 

Derginize olan bağımlılığım fen hocamın beni bilime 
itmesi sayesinde gerçekleşti. Şimdi ise hocalarımla üze-
rinde çalıştığım bir proje var ve ilerideki en büyük eme-
lim NASA’nın bünyesine katılabilmek. 

Bu yolculukta yanımda olduğunuz ve olacağınız için 
sizlere minnettarım. 

Teşekkürler TÜBİTAK! 

Aslıhan Demirtaş, 
Oruç Reis Ortaokulu, 8. Sınıf Öğrencisi

“Böyle geniş bakabilmeyi öğreten 
Bilim ve Teknik’e çok teşekkür ederim”

 Sevgili Bilim ve Teknik dergisi,

Çocukken babamın bana aldığı Bilim Çocuk dergisi-
ni her ay heyecanla beklerken, kendisi için aldığı Bi-
lim ve Teknik dergisi benim için çok ulaşılmaz ve an-
laşılmazdı. O yüzden sadece resimlerine bakar bü-
yük büyük başlıklarını okur anlamaya çalışırdım. 
Oysa henüz ilkokuldaydım ve belki de Bilim Çocuk 
dergisinde yazılanları bile tam olarak anlamıyordum 
(fakat her ay hediye olarak verdiği bilim kartları be-
nim hazinelerimdi ve odamın en gizli yerinde saklı-
yordum ve kokusu hâlâ en sevdiğim kokudur). Yine 
de okumaya devam ediyordum, ediyorduk babamla. 
Yaşım ufak dinlediğim konular çok büyüktü. Bunca 
okumalar neticesinde fizikçi ya da uzay bilimci de-
ğil edebiyatçı olmam tezat gibi duruyor. Ama biz di-
siplinlerarası okumalar yapmayı seviyoruz. Kim bilir 
belki bir gün Osmanlı şiiri ile kuantum arasında ya-
kaladığım ortak düşünceler ile ilgili bir çalışma ya-
parım. Böyle geniş bakabilmeyi öğreten babama ve 
Bilim ve Teknik ekibine çok teşekkür ederim.

Merve Nur Emiroğlu

“Bilimin ışığında bir hayat”

 Merhaba,

Bilim ve Teknik dergisini üniversite yıllarımdan iti-
baren, öğretmenlikte bile sürekli takip ediyorum, Bi-
limsel okur yazarlık alanında çok önemli bir işlevi 
olduğuna inanıyorum. Bizlere hayatta yeni ufuklar 
açan Bilim ve Teknik dergisinin bende olduğu gibi 
birçok kişiye bilimi sevdireceğine inanıyorum. 

Emeği geçen herkese teşekkür ederim. 

Aydın Çevik, 
Tosçelik Fen Lisesi, Biyoloji Öğretmeni, İskenderun/ Hatay

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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“Böyle geniş bakabilmeyi öğreten 
Bilim ve Teknik’e çok teşekkür ederim”

 Sevgili Bilim ve Teknik dergisi,

Çocukken babamın bana aldığı Bilim Çocuk dergisi-
ni her ay heyecanla beklerken, kendisi için aldığı Bi-
lim ve Teknik dergisi benim için çok ulaşılmaz ve an-
laşılmazdı. O yüzden sadece resimlerine bakar bü-
yük büyük başlıklarını okur anlamaya çalışırdım. 
Oysa henüz ilkokuldaydım ve belki de Bilim Çocuk 
dergisinde yazılanları bile tam olarak anlamıyordum 
(fakat her ay hediye olarak verdiği bilim kartları be-
nim hazinelerimdi ve odamın en gizli yerinde saklı-
yordum ve kokusu hâlâ en sevdiğim kokudur). Yine 
de okumaya devam ediyordum, ediyorduk babamla. 
Yaşım ufak dinlediğim konular çok büyüktü. Bunca 
okumalar neticesinde fizikçi ya da uzay bilimci de-
ğil edebiyatçı olmam tezat gibi duruyor. Ama biz di-
siplinlerarası okumalar yapmayı seviyoruz. Kim bilir 
belki bir gün Osmanlı şiiri ile kuantum arasında ya-
kaladığım ortak düşünceler ile ilgili bir çalışma ya-
parım. Böyle geniş bakabilmeyi öğreten babama ve 
Bilim ve Teknik ekibine çok teşekkür ederim.

Merve Nur Emiroğlu

“Bilimin ışığında bir hayat”

 Merhaba,

Bilim ve Teknik dergisini üniversite yıllarımdan iti-
baren, öğretmenlikte bile sürekli takip ediyorum, Bi-
limsel okur yazarlık alanında çok önemli bir işlevi 
olduğuna inanıyorum. Bizlere hayatta yeni ufuklar 
açan Bilim ve Teknik dergisinin bende olduğu gibi 
birçok kişiye bilimi sevdireceğine inanıyorum. 

Emeği geçen herkese teşekkür ederim. 

Aydın Çevik, 
Tosçelik Fen Lisesi, Biyoloji Öğretmeni, İskenderun/ Hatay

 Merhaba Bilim ve Teknik,

Bana göre geç bir dönemde hayatıma giren ve takip et-
tiğim dönemden beri çizgisini koruyan, mesleğimde 
benim ve öğrencilerimin bilime olan sevgisini perçin-
leyen bir dergi oldun. 2009 yılından beri, üniversite za-
manlarımda tanıştığım ve her ay sabırsızlıkla bekledi-
ğim, benim her zaman gurur duyduğum ve dünya dü-
zeyindeki bilim yayınlardan biri olarak gördüğüm, az 
sayıda dergilerden birisin hatta öncü bir dergisin. Fen 
Bilimleri öğretmeni olarak ülkemizin, çocuklarımızın 
bilimin ışığında ve rehberliğinde daha uç noktalara gel-
mesine olan katkınız anlatmakla bitmez. Sizin sayeniz-
de öğrencilerim bilime ilgili ve istekliler.

Bilim ve Teknik ve Bilim Çocuk dergileri sayesinde ço-
cuklarımız, gençlerimiz ve bizler vizyonumuzu geniş-
letmeye devam ediyoruz. TÜBİTAK yayınlarına en içten 
teşekkürü bir borç bilirim.

İyi ki varsın Bilim ve Teknik... 

Seyit Ali ÇİÇEK, 
Fen Bilimleri Öğretmeni, Ormandalı Ortaokulu, Pervari/Siirt

“Sizin sayenizde”

 Merhaba TÜBİTAK,

Size gerçekten teşekkür ederim. Sizin sayenizde bilime, 
insanlığa, teknolojiye o kadar ilgim arttı ki... Sizin saye-
nizde çok güzel ve yeni şeyler öğrendim. Daha öncele-
ri Bilim Çocuk dergisini okuyordum. Şimdi ise Bilim ve 
Teknik dergisini okuyorum.

Teşekkür ederim size. 

Hamza Özalp, 
Batman Ortadoğu Anadolu Lisesi, 9. Sınıf Öğrencisi

“Çocuklarımız, gençlerimiz ve bizler 
vizyonumuzu genişletmeye devam ediyoruz”
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