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“Bilim ve Teknik vazgeçilmez”

 Bilim dergilerini okumayı çok seviyorum. Yedi yıl 
önce yani 12 yaşındayken Bilim Çocuk dergisiyle tanış-
tım. Babamla kitapçıya girdiğimizde rengârenk kapaklı, 
gözümü kamaştıran bir dergi gördüm ve onu almak iste-
dim. Babam dergiyi beğendiğimi görünce beni kırmadı, 
aldı. Çok mutlu olmuştum. Eve geldiğimde içindekilerin 
hepsini hızlıca okudum ve çok sevdim. Bilimle iç içe olan, 
aradığım dergiyi sonunda bulmuştum. Büyüyüp 18 yaşı-
ma geldiğimde ise kuzenimin sürekli alıp elinden hiç dü-
şürmediği Bilim ve Teknik dergisini keşfettim. Hiç düşün-
meden aldım. Gerçekten güzel ve kaliteli bilgiler içeren 
bu dergi insanın iç dünyasını aydınlatıyor. Sıkmadan ger-
çekleri öğretiyor. İnsanı düşünmeye, araştırmaya sevk 
ediyor. Çok memnunum. Bilim ve Teknik benim için vaz-
geçilmez. TÜBİTAK’a çok teşekkür ederim, başarılarınızın 
devamını dilerim.

Beril Pınar Demir, 
On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Edebiyat Bölümü, 

1. Sınıf Öğrencisi, 

Samsun

“İçimdeki bilim insanını ayakta tutuyor”

 TÜBİTAK’la tanışmam 20 yıl öncesine dayanıyor. Bi-
lim Çocuk dergisinin yayımlanmaya başladığı ilk günden 
bu yana sizinle birlikteyim. Annem ve babam dergiyi her 
ay alıp evin bir köşesine saklardı ve ben heyecanla onu 
bulup okur ve ezberlerdim. Daha sonra amcam sayesin-
de Bilim ve Teknik dergisine geçtim, şimdi eşim her ayın 
ilk günlerinde elinde Bilim ve Teknik dergisinin yeni sayı-
sıyla bana sürpriz yapıyor. Fen Lisesi okumaya karar ver-
memde büyük etkiniz var ve şu an iş ve ev arasında me-
kik dokurken bilim dünyasından kopmamamı sağlıyor, 
içimdeki bilim insanını ayakta tutuyor. Emeği geçen tüm 
çalışanlara sonsuz teşekkürler. Bizden hiç ayrılmayın, 
sevgiler.

Ceren Gölcü, 
Diş Hekimi, İstanbul

Dr. Özlem Ak  [ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi
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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
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“Mühendis olma düşüncesi oluşturdu”

 Merhaba, bu güzel ve özel derginin 15 yıllık takipçi-
siyim. Daha küçük yaşlardan itibaren matematik, fizik, 
kimya gibi benim için çok değerli bilim dallarıyla yakın-
dan ilgilenmeye başladım, bende bu ilginin oluşmasında 
Bilim ve Teknik dergisinin çok büyük payı vardır. Özenle 
ve titizlikle hazırlanmış ilgi çekici konularıyla, dünyadaki 
yeni bilimsel gelişmeleri aktarmasıyla beni ve birçok kişi-
yi kendine hayran bırakan bu dergi ayrıca bende mühen-
dis olma düşüncesi oluşturmuş, kariyer anlamında bana 
çok büyük etkisi olmuştur. Doğru ve gerçek bilginin kay-
nağı olan bu dergiyi ilgili herkese tavsiye ederim.

Akın Fişek, 
Gaziantep Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Öğrencisi, Gaziantep

“İnsanı bilimle, bilimi nesillerle 
buluşturan dergi”

 Merhaba Bilim ve Teknik ailesi, öncelikle yaptığınız 
çalışmalar için ve bizlere ve yetişen yeni nesillere okuma 
ve araştırma sevgisi aşıladığınız için çok teşekkür ede-
rim. Bilimi sadece belirli ortamlarda araştırmanın ötesin-
de bir boyutta ele almanız her ay yeni heyecanlar uyan-
dırıyor. Bilim ve Teknik dergisi insan, doğa, teknoloji, psi-
koloji gibi bir çok alanı içinde barındıran bir bilgi hazine-
si olma özelliğini her geçen gün güçlendirerek mesleki 
gelişimime katkıda bulunuyor ve teknoloji dünyası karşı-
sında her zaman bir adım önde olmamı sağlıyor. Varlığı-
nız ve katkılarınız için teşekkür ederim.

Yunus Emre Yılmaz, 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

3. Sınıf Öğrencisi, Gaziantep

“Her sayı ayrı bir deneyim 
ve macera kaynağı”

  Bilim ve Teknik dergisini ortaokul sıralarından beri 
ilgiyle takip ediyorum. Benim için her sayısı ayrı bir dene-
yim ve macera kaynağı olmuştur. Her ne kadar tahsilimi 

tarih bilimi üzerine yapmış olsam da Bilim ve Teknik der-
gisi halen ilgiyle takip ettiğim yayınların başında yer alı-
yor. İzninizle Bilim ve Teknik dergisinden bir isteğim ola-
cak. Derginin bir sayısında Piri Reis ile alakalı bir makale 
vardı ve bu beni bir tarih öğrencisi olarak mutlu etmişti. 
Buna benzer makalelerin (örneğin Türk İslam bilim tari-
hi) devamını istiyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

Erdem Eruzun, 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü, 

Yüksek Lisans Öğrencisi

“Bilim ve Teknik en güzel rutinim oldur”

 Çok uzun bir süre olmasa da, bir süredir Bilim ve 
Teknik dergisini takip ediyorum. Her ay dergimi elime 
alıp kahvemi ya da çayımı yudumlarken yeni konulara 
göz atmak en güzel rutinim oldu. Okumayı çok seven bi-
ri olarak, tek bir dergiyle kendime bu kadar şey katabil-
mek müthiş bir duygu gerçekten. Buna aracı olduğunuz 
ve insanların bilinçlenmesine yardımcı olduğunuz için 
çok teşekkürler.

Seda Çayır, 
Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

4. Sınıf öğrencisi, İzmir

“Her yeni sayı bana çok şey kazandırıyor”

 Bilim ve Teknik ile tanıştığımdan bu yana iki sene 
geçti. Tanıştığım günden beri yeni sayıyı hep merakla 
bekliyorum. Her yeni sayı bana çok şey kazandırıyor. 
Özellikle biyoloji, astronomi ve yapay zekâ gibi konular-
da yeni şeyler öğrenmek çok keyif veriyor. Yapılan çalış-
maları gördükçe kendim de bir şeyler yapmak istiyorum. 
Neden ben de yapmıyorum, neden ben de ülkemi gurur-
landırmıyorum, diyorum hep. İşte bana bunu dedirten 
Bilim ve Teknik dergisi. Size çok teşekkür ederim.

İlknur Yeter Bilge,
Trabzon Merkez Fen Lisesi, 9. Sınıf Öğrencisi, 

Trabzon




