
Bilim ve Teknik  Aralık 2018 

“Daha çok şey bilmeye ve 
bilimi daha da çok sevmeye başladım”

 Merhabalar Bilim ve Teknik ekibi! Kasım sayısı elime 
ulaştığında ilk sayfaları açınca mektubuma rastladım. 
Okuyucularınızın iletilerini dikkate almanız gerçekten de 
çok güzel. Kasım sayısının kapak konusu “Kansere Karşı 
Bağışıklık Tedavisi” ilgimi çekti, çünkü şu anda fen bilim-
leri dersinde biyoteknoloji - genetik mühendisliği konu-
sundayız. Bir aralar gerçekten genetik mühendisliği bö-
lümünü okumak istiyordum üniversitede. Ama artık net 
kararımı verdim: Uluslararası İlişkiler bölümünü seçmek 
istiyorum. Bu demek olmuyor ki Bilim ve Teknik işe yara-
maz. Fen bilimleri dersini bu sene zaten çok seviyordum, 
Bilim ve Teknik ile bilimle daha da ilgilenmeye, daha çok 
şey bilmeye ve bilimi daha da çok sevmeye başladım. Ay-
rıca Bilim ve Teknik’in Kasım sayısını 10 Kasım olan do-
ğum günümün hediyesi olarak görüyorum.
Saygılarımla ve en içten iyi dileklerimle...

Defne Gökmirza, 
Ülkü Akın Ortaokulu, 8. Sınıf Öğrencisi, Çankaya / Ankara 

“Bilim ve Teknik sevgisiyle 
büyüyen bir çocuktan kendi bilim 
yayınını yapan bir öğretmene”

 Benim Bilim ve Teknik’le tanışmam okula giderken 
yol üzerinde bulunan bir gazete bayiinde oldu. İlkokula 
gittiğim o zamanlarda, harçlığımı küçük bir cam şişeye 
atıyordum ve her sayıyı heyecanla bekliyordum. Daha o 
yaşta Güneş’in sonunun nasıl olacağını ve Sidney Opera 
Binası’nın mimarisini öğrenmiştim sayenizde. Geçenler-
de benden yaşça büyük kuzenimle bir araya geldiğimizde 
bana aramızda geçen bir olayı hatırlattı. Ben küçükken 
beni markete götürüyormuş ve bana çikolata, cips gibi bir 
şeyler almak istiyormuş. Ben de bir şey istemiyormuşum 
ama ısrar edilince de Bilim ve Teknik istiyorum diyormu-
şum. Bugün o çocuktan Türkçe ağda kendi bilim yayını 
yapan bir İngilizce öğretmeni çıktı. İyi ki varsınız. 

Serhat Ergül, 
evrenbilim.com Editörü 

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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“Hayatı anlamlandırmamda 
bir merdiven oldu”

 Merhaba, Bilim ve Teknik’le 11. sınıfta tanıştım ve 
vizyonumu bu dergi sayesinde kazandım. İlk ve ortaokul 
öğrenimim köyde geçti. Onun için pek bir hedefim yok-
tu. Örnek alacağım kişi yoktu. Bilim ve Teknik sayesinde 
ufkum açıldı. “Dünyada bunlar da varmış.” sözünü birçok 
kez söyletti. Kısacası bilimi sevdirdi diyebilirim. Beni da-
ha çok çalışmaya sevk etti. Her zaman bir üst seviye ol-
duğunu hatırlattı. Asla durmamak gerektiğini öğretti. 
Hayatı anlamlandırmamda bir merdiven oldu. İyi ki bi-
lim denen şey var. İyi ki Bilim ve Teknik var. Her şey için 
teşekkürler. 

Hüseyin Açıkgül, 
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1. Sınıf Öğrencisi

“Bilgi Güçtür”

 Sevgili Bilim ve Teknik ekibi, Bilime meraklı gençler-
den oluşan ekimiz ile bilim dergileri okuma etkinliğimiz-
de yaklaşık 10 yıldır dergilerinizi okuma alışkanlığımızı 
büyük bir keyifle devam ettiriyoruz. İstanbul Bayram-
paşa’da fen ve matematik bilimlerine ilgi duyan gençleri 
bir araya getirerek “Bilgi Güçtür” sloganı ile her hafta dü-
zenli olarak bilimsel makaleleri analiz ediyor ve üzerleri-
ne tartışıyoruz. Her öğrencinin ilgisini karşılayacak şekil-
de düzenlenmiş olan derginiz ise en önemli rehberimiz. 
Dergilerinizin tüm öğrencileri hem kendi alanları ile ilgi-
li bir araştırma konusu bulabilmeleri hem de onları fark-
lı çalışma alanlarına yönlendirebilmesi açısından olduk-
ça faydalı olduğunu gözlemliyoruz. Böylesine kapsamlı, 
her okurun ilgisini uyandıran ve beklentilerine cevap ve-
ren derginizi her ay büyük bir heyecan ile bekleyen öğ-
rencilerim adına tüm ekibinize teşekkür ediyor, çalışma-
larınızın daim olmasını diliyorum.

Gençlerimizi 
Bilim ve Teknik ile büyütüyoruz...

Sümeyye Özyaman,
Bayrampaşa Bilim Merkezi Müdür Yardımcısı, İstanbul

“Çocuk ve gençlerde 
bilime karşı uyandırdığı merak duygusu 
hiç değişmedi”

 Çocukluğumda babamın Bilim ve Teknik dergilerini 
karıştırırdım, bir de kardeşim ile arka sayfadaki satranç 
ustalarının hamlelerini karşılıklı oynardık. O günden bu 
güne derginin yaprakları büyüdü, kapak kalitesi değişti, 
sayfa sayısı arttı ama çocuk ve  gençlerde bilime karşı 
uyandırdığı merak duygusu hiç değişmedi. Şu an 39 ya-
şındayım ve iki çocuğumla Bilim ve Teknik ve Bilim Ço-
cuk dergilerine yaklaşık 5 yıldır aboneyiz. Heyecanla po-
şet açmalar, konulara merakla göz atmalar, ben açaca-
ğım, sen açacaksın atışmaları. Ülkem bir gün kendi ken-
dine yetecek hale bu tür yayınlardan beslenen nesiller ile 
gelecektir. İyi ki varsınız. 

Dt. Mehmet Ali Onuralp, 
Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Karaman

“Özgüven ve mutluluk kaynağı”

 Merhaba Bilim ve Teknik ekibi. Sizlerle geçen yıl çe-
şitli sebeplerden dolayı okulumun değişmesi ile tanıştım. 
Yeni okulumun Bilim Çocuk ve Bilim ve Teknik dergilerine 
üyeliği vardı. Okumayı, araştırmayı seven biri olarak da-
ha önce nasıl bu ekip ile tanışamamışım bilemiyorum. 
Yeni okulumu benimsememde en büyük etken sizler ol-
dunuz. Geçen akşamki anımdan da bahsetmek istiyo-
rum: Kasım sayınızı elime aldığımda heyecanla kapak 
sayfasını okudum ve akşam aile ortamında bir yarışma 
programında Nobel Ödülü’nün neye karşı verildiği sorul-
du. Şıklar daha çıkmadan kansere karşı dedim ve bütün 
ailem şok oldu. Benim için inanılmaz bir özgüven ve 
mutluluk kaynağı oldunuz. Okul arkadaşlarım adına da 
hepinize teşekkür ediyorum. 

Bir gün ben de bu ekipte 
insanları mutlu etmek için bulunacağım. 

Murat Köse, 
Cevizköy Ortaokulu, 8. Sınıf Öğrencisi
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