
Bilim ve Teknik  Şubat 2017 

50. yılını kutlayan Bilim ve Teknik dergisi, 
okuyucularının hayatındaki yerini, 
onların hayatlarına neler kattığını, 
geleceklerine yön vermelerinde nasıl bir 
rol oynadığını merak ediyor. 

Geçen ay “Bilim ve Teknik bilimi 
sevmemde ve kariyerimi seçmemde 
rol oynadı” diyen okurlarımıza
ulaşmak istediğimizi belirtmiştik. 

İşte Bilim ve Teknik ile ilgili anılarını, 
duygu ve düşüncelerini bizimle paylaşan 
okuyucularımız. 

Hepsine çok teşekkür ediyor, diğer 
okuyucularımız için adresimizi 
hatırlatıyoruz: bteknik@tubitak.gov.tr

 

Levent KAYA, 

Yazılım Uzmanı

İlkokul 5. sınıftayken bakkal amcanın tel askılarından aldığım 

ilk sayıyı hatırladığımda hâlâ tüylerim diken diken olur. 

Maglev araçlarını anlatıyordunuz. Sonraki günlerde okumaya 

devam ettikçe günümüzde yeni yapılmaya çalışılan otonom 

araçları öğrendim. Bir hafta sonra tekrar gittim ve “başka var mı?” 

diye sordum. Ayda bir çıkacağını bile düşünememiştim. 

İçimde sadece sizin verdiğiniz heyecan vardı. Neredeyse her 

sayınızı okudum, yetinmedim, rahmetli babamın biriktirdiği 

sayıları da okudum. Bugün geldiğim noktada patent başvurusu 

yapıyor ve bilim kurgu öyküleri yazıyorum. Henüz tam bir 

patent başvurusunu tamamlayamadım, ama olsun! 

Bana düşünme yetisi vermeniz bile beni mutlu etti. 

Başarılarınızın devam etmesini diliyorum...

 

Kader DUACI, 

Nihal-Turgut Anlar Anadolu Lisesi, 9. Sınıf Öğrencisi

Merhaba, bilimi sevmemde Bilim ve Teknik dergisinin 

çok önemli bir rolü oldu. Bana bu dergiyi öneren ortaokuldaki 

canım öğretmenim Esma Ersoy’du. Ona çok teşekkür 

ediyorum. Bilim ve Teknik dergisini her ne kadar yeni almaya 

başlasam da ondan çok şey öğrendim. Derginin çıktığını 

öğrenince bir an önce onu almak, kendimi içinde kaybetmek 

istiyorum. Evet, arkadaşlarım her ne kadar “deli misin, 

harçlığını buna vereceğine git yemek ye” diyor ama ben onlara 

aldırış etmiyorum, hatta onların böyle bir dergiyi okumamasını 

delilik olarak görüyorum. Bazen dergimi okumaya bile 

kıyamıyorum. Bilim ve Teknik benim okuduğum kitap türlerini 

ve hatta kariyer planlarımı bile değiştirdi. Tabii yaşım nedeniyle 

kariyer planlarımın değişmesi normal, ama Bilim ve Teknik 

benim hayallerimi, gayelerimi değiştirdi. En büyük hayalim 

tıp okuyup yurtdışına çıkıp kendimi geliştirmekti, ama şimdi 

en büyük hayalim yine tıp okuyup aynı şekilde kendimi 

geliştirip Bilim ve Teknik ekibine katılmak, aynı zamanda 

TÜBİTAK yayınlarından çıkacak bir kitap yazmak. 

Umarım bu hayallerim sadece hayal olarak kalmayıp 

gerçeğe dönüşür. Seni seviyorum Bilim ve Teknik.
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Osman EREN, 

Gıda Mühendisi, Biyokimya Yüksek Lisans Öğrencisi

Merhabalar,

Lisedeyken açıkçası dergiyi alacak param olmazdı. 

Büyük bir kırtasiyeye gider o ayki sayıya hızlıca göz atardım. 

Üniversiteye geldikten sonra 1. sınıftan itibaren neredeyse 

hiç bir sayısını kaçırmadım. Şimdi de aboneyim zaten. 

Çocukluğumdan beri bilime meraklıyımdır. Bilim ve Teknik’i 

okuduktan sonra bilim merakım resmen bilim aşkına döndü. 

Bir kurumda memurum ve en büyük hayalim çok iyi bir 

bilim insanı olmak. Bu yolda azmime katkısı olan etkenlerden 

biri de Bilim ve Teknik dergisidir. Teşekkürler 

Bilim ve Teknik ekibi.

 

Furkan SARIKAFA, 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1. sınıf öğrencisi

Merhaba,

İlkokul çağlarımdayım. Bir akşam babam eve elinde 

Bilim ve Teknik dergisiyle geliyor. Dergiyi bana veriyor ve 

“oğlum bu dergiyi boş vakitlerinde oku” diyor. 

İlk makaleyi okumamla birlikte hayallerim âdeta suya düşüyor, 

belki başka bir makalede eğlenceli bir şey bulurum diye 

sayfaları çeviriyorum ama nafile. Kendi kendime 

“bu benlik bir dergi değil” diyorum. Babam ise “Olsun, sen 

yine de oku, aklında mutlaka bir şeyler kalır, ben gençlik 

yıllarımda hep okurdum, hâlâ işime yaradığı yerler oluyor” gibi 

şeyler söylüyor. İşte bu şekilde okumaya başladım derginizi. 

Başlarda anlamıyordum ama fırsat buldukça okudum. Lise 

yıllarımdayken TÜBİTAK’ın düzenlediği bilim olimpiyatlarında 

iki madalya da aldım. Madalya almamda ön hazırlık olarak, 

psikolojik ve bilgi birikimi manasında ciddi bir katkısı 

olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir tıp fakültesindeyim ve 

hâlâ “bir ara bunu okumuştum” diyerek arkadaşlarıma rahatça 

açıklayabildiğim konularla karşılaşıyorum. Şimdi de her ay 

ilk günden alıyorum ve bir oturuşta sonuna kadar geliveriyorum. 

Bu yayını bizlere sunan tüm ekibe ve TÜBİTAK’a içten 

teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada babamın katkısını da 

es geçmem imkânsız tabii ki. Sağlıcakla kalın...

 

Ali Rıza Bayzan, 

Akademik Yönetmen, Yayıncılık

Babam uzaya çok meraklıydı, uzay üzerine konuşmalarımız 

olurdu, ben mest olurdum. Üniversiteyi Ankara Siyasal Bilgiler 

Fakültesi’nde okudum ama uzay ve fen bilimlerine merakım 

hiç sönmedi. İlk çocuğum kitap karıştıracak yaşa geldiğinde 

TÜBİTAK’ın kitaplarını almaya başladım kendisine. 

Sonraki üç oğlum da TÜBİTAK kitaplarıyla ve dergileriyle 

büyüdü. En büyük oğlum elektrik ve elektronik mühendisliği 

okudu. İkinci oğlum da Türkiye üçüncüsü olarak Boğaziçi 

Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’ni kazandı. 

Üçüncü oğlum Türkiye birincisi olarak Galatasaray Hukuk 

Fakültesi’ne girdi. Dördüncü oğlumun da hedefi elektrik ve 

elektronik mühendisliği, bu yıl sınava hazırlanıyor. 

On iki yaşındaki son oğlum ise bir yanda TÜBİTAK kitapları 

ve dergileri ile diğer yanda belgesel kanallarıyla büyüdü. 

4. sınıfta uzayla ilgili yazdığı birkaç yazı çok ilgi görünce bir 

kitap kaleme aldı iki yılda: Çocuk Gözüyle Uzay. 

Selam ve sevgilerimle.

 

Mustafa Kemal Ambar, 

Elektrik Elektronik Mühendisi

Bilim ve Teknik ile tanıştığımda henüz ortaokul 1. sınıfta fen 

bilimleri derslerine yeni başlamıştık. Derginizi aldığım ilk 

günle birlikte bilime olan merakımın farkına vardım. 

Her ay heyecanla derginizi okuyup bilgi edinmek benim için 

harika bir his olmuştur. Derginiz sayesinde ortaokulda fen 

lisesine gitme kararı aldım ve Kıbrıs’ta bulunan tek 

fen lisesine devam ettim. Üniversitede de yine teknoloji ve 

doğa bilimlerinin iç içe olduğu mühendislik bölümünde 

okudum. Bilim ve Teknik sayesinde içimdeki okuma sevgisini, 

bilimle uğraşma arzusunu keşfettim ve son on yıldır da 

derginizi sürekli takip ediyorum. Daha nice 50 yıllara, bilim 

dolu, çağdaş, özgür günler dilerim. Kıbrıs’tan sevgilerimle.

Bilim ve Teknik ile büyüyen bir başka isim ise 

Prof. Dr. A. Arif Ergin. TÜBİTAK Başkanı Prof. A. Arif Ergin ile 

yaptığımız söyleşiyi okumak için lütfen sayfayı çevirin.
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