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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

“Bir gün Bilim ve Teknik ekibine dahil olabilirim”

 Merhaba Bilim ve Teknik, ben esasen Bilim ve Teknik 
dergisi ile ne zaman tanıştığımı hatırlamıyorum, ama şu-
nu net olarak söyleyebilirim ki derginin sayfalarını karış-
tırmaya başladığım an kesinlikle kütüphanemde bulun-
ması ve her sayısını almam gerektiğini düşündüm. Bilim 
ve Teknik’i ders aralarında elimde gören arkadaşlarım-
dan tutun da eğlendirmek ve bilinçlendirmek için artırıl-
mış gerçeklik uygulamalarını gösterdiğim çocuklara ka-
dar herkesin ilgisini çektiğine şahit olmak beni hayli se-
vindirdi ve birçok kişinin Bilim ve Teknik gibi yayınlara 
aslında ne kadar çok ihtiyacı olduğunu düşündürdü. Bu 
yüzden Bilim ve Teknik ekibi olarak büyükten küçüğe 
toplumumuzu üretime ve keşfetmeye yönlendirdiğiniz, 
ileride bilim insanı kimliğiyle Bilim ve Teknik dergisinin 
sayfalarında yer alacak nice insana da ilham kaynağı ol-
duğunuz için sonsuz teşekkürler. Umarım bir gün ben de 
kendini dünyaya ispatlamış bir kuramsal fizikçi unvanıy-
la Bilim ve Teknik ekibine dahil olabilirim.

Eser Yüce, 
Atatürk Üniversitesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü, 
4. Sınıf Öğrencisi, Erzurum

“Belki ben de bu dergilerde yazacağım”

 Bilim ve Teknik dergisi denince şöyle bir duraksa-
rım. Zihnimde anılar canlanır. Mesela çocukluğum. Oku-
makla başlıyor her şey. Kitaplar: Hikâye, roman, şiir kitap-
ları… Dergiler: Popüler kültür, futbol, sinema dergileri… 
Sonra Bilim Çocuk dergisi ile tanışmam, büyük mağazala-
rın dergi raflarında öylesine gezinirken. Fiyatını ucuz bu-
lup almam ve bütün o yüzeysel içerikli yayınlardan son-
ra aklımın gerçekten ihtiyacı olan o yazılar, dosyalar, ma-
kaleler... O görsellik, o sorular, o cevaplar, o bilinmeyene 
yolculuk, kurulan hayaller, büyük düşünmeler, o ilk de-
neyler ve o sınırsız merak...

İlk Bilim Çocuk dergisini tatilde, 2 gün içinde okuyup bitir-
dim. Sonra lise hayatı başladı. Artık Bilim ve Teknik dergi-
sine terfi etmiştim. Biriktirdiğim harçlıklarla her ay bayi-
ye gidiyor ve dergimi sevinçle, önce oracıkta karıştırıyor 
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sonra da satın alıyordum. Dergilerimi özellikle de okulum-
da okuyor ve bilimle ilgilendiğimi herkese göstermek isti-
yordum. Yıllar geçtikçe evdeki dergiler de birikiyordu. Ai-
lem biraz homurdansa da ben onları bir şekilde ikna edi-
yordum. “Belki ileride ben de bu dergilerde yazacağım.” 
diyordum. Şimdi bir devlet okulunda 3 yıldır psikolojik 
danışman olarak çalışıyorum. Kendi yaşadığım o sonsuz 
merak ve öğrenme hazzını öğrencilerim de yaşasın diye 
Bilim ve Teknik dergisine okul olarak abone olduk. Der-
giyle gelen posterleri panolara asıyor, okul nöbetçilerinin 
dergiyi karıştırması için ısrar ediyorum. Her fırsatta, onla-
rın bu dergiyi keşfetmeleri için çabalıyorum. Yani her şey o 
sonsuz öğrenme hazzını daha fazla yaşamak ve yaşatmak 
için... Teşekkürler Bilim ve Teknik, iyi ki hayatımızdasın...

Yasin Gedik, 
Vize Anadolu Lisesi’nde Psikolojik Danışman, Kırklareli

“Bilimin büyüleyici dünyasıyla tanıştım”

 Merhaba, ortaokuldayken Bilim ve Teknik dergisinin 
kütüphanedeki eski sayılarını okumaya başladığımda 
hem derginizle hem de bilimin büyüleyici dünyası ile ta-
nışmış oldum. Özellikle sağlık alanındaki inanılmaz geliş-
meler beni çok etkilerdi. O tarihten beri takip ediyorum. 
Şimdi mesleğim gereği derginin sağlık ve tıp ile ilgili bö-
lümlerini heyecan ve merakla okuyorum. Bana okul ve 
meslek hayatımda çok şey kattığına ve katacağına inanı-
yorum. Nice 50 yıllara!

Şeyhmus Merter, 
Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 4. Sınıf Öğrencisi, Diyarbakır

“Bilime yön verme hissi”

 İlk önce Bilim Çocuk dergisiyle tanıştım. O zamanlar 
5. sınıftaydım. Öğretmenimiz Mehmet Bahşi başarılı öğ-
rencilere hediye olarak dergi verirdi. Canla başla çalışır-
dık bunları alabilmek için. Ben birçok defa almıştım. Der-
giyi okurken üzerinde dururdum, anlamaya, anlatmaya 
çalışırdım. Sonra çok uzun bir ara verdim. Ama şimdi ba-
kıyorum da elimde yine sizin derginiz: Bilim ve Teknik. 

Okuduğum fakülteye olan ilgim daha da arttı. Bilime yön 
verebileceğim hissi tazelendi herkese inat. Tüm olumsuz-
luklara ve başaramazsın diyenlere inat. Bekle beni Nobel 
Tıp ve Nobel Edebiyat ödülleri, ben geliyorum! Bilime 
meraklı ve şiire, sanata sevdalı biri olarak yazmak istedim.

Ülkü Hilal Aslan,
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1. Sınıf Öğrencisi, Ankara

“Gelecek nesillerde farkındalık”

 Hayatıma yön veren değerli öğretmenlerim sayesin-
de ilk Meraklı Minik dergisi ile tanıştım. Üniversitede okur-
ken öğretmenimiz sınavda bizi bu dergiden sorumlu tut-
tu. Sınav konusu olduğunda bazı şeylerin tam olarak far-
kına varmıyoruz. Öğretmen olarak elime aldığımda ise bir 
hazine olduğunu fark ettim. Her ay üç TÜBİTAK dergisini 
de alıp okumaya başladım. Küçükten büyüğe her yaşa hi-
tap eden dergilerin tümünden kendime çok şey kattım, 
katmaya devam edeceğim. Gelecek nesillerimizde farkın-
dalık oluşturup öğrenme ve bilim aşkını her daim onlara 
aşılayacağım. Bilim ve Teknik ailesine sonsuz teşekkürler...

Kübra Akgül, 
Sınıf Öğretmeni, Bursa

“Bilime olan sevgimde...”

  Merhaba, Bilim ve Teknik dergisini düzenli olarak li-
sede okumaya başladım. Önceki yıllarda Bilim Çocuk der-
gisini okudum. Büyüdükçe daha bilimsel şeyler aramaya 
başladım ve karşıma Bilim ve Teknik çıktı. İyi ki de çıkmış. 
Ben ve benim gibi araştırmayı sevenler için çok uygun bir 
kaynak olduğunu gördüm. Dergide yer verilen hemen he-
men her konuyu, her köşeyi severek okuyor ve takip edi-
yorum. Özellikle sağlıkla ve gündemle ilgili konuları çok 
beğeniyorum. Bilime olan sevgimde Bilim ve Teknik dergi-
sinin yeri yadsınamaz. Bizleri güzel bilgilerle buluşturdu-
ğunuz için emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

Taha Gümüş, 
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1. Sınıf Öğrencisi, Erzurum
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