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“Pek çok çocuğun mutluluk sebebi”

 Merhaba, 

Lise yıllarımda her ay büyük bir heyecanla aldığım Bi-
lim ve Teknik dergisini okumaları için hocalarıma verdiği-
mi hatırlıyorum. Özellikle tarihi konularla ilgili çıkan ba-
zı yazılar hocalarımda büyük hayranlık uyandırırdı. On-
ların gözlerinde gördüğüm şaşkınlık ve beğeni sanki der-
giyi kendim çıkarmışçasına beni mutlu ederdi. 

Artık büyüdüm. Gösterip de mutlu olabileceğini düşün-
düğüm pek bir insan kalmadı etrafımda. Ama Bilim ve 
Teknik hâlâ var ve ben de inatla dergiyi almaya devam 
ediyorum. 

Daha pek çok çocuğun 
mutluluk sebebi olursunuz umarım.

Burak Özkan,
Hazine Uzmanı, Ankara

“Bilimle uğraşmak çok güzel, 
teşvik ettiğiniz için teşekkürler”

 Merhabalar, 

Bilim ve Teknik, lisans yıllarımdan beri takip ettiğim ve o 
yıllarda dergiye abone olan bir yurt arkadaşımdan ödünç 
alarak okuduğum bir dergiydi. Dergiyi ne zaman elime 
alsam heyecanlanırdım ve okuduğumda “Hımm... Öyle 
miymiş?.. Bak, bunu da öğrendim... Öğrenilecek ne çok 
şey var!..’’ diyerek gözlerimi sayfalarda mutlulukla do-
laştırırdım. İyi ki bilim var! Araştırmacı olarak çalışmak, 
öğrenmek ve öğretmek muazzam bir şey. Şu an dergiye 
aboneyim ve her ay dergi elime ulaştığında yıllar önceki 
heyecanı ve hazzı hâlâ hissediyorum.

Bana bu duyguyu yaşattığınız için emeği geçen herkese 
sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Ayfer Koyuncu, 
Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik Ana Bilim Dalı, Ankara  

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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“Çocuklara 
yeni pencereler açmaya 
devam edin”

 Merhaba, 

Bilim ve Teknik ve Bilim Çocuk dergileri hakkında konuş-
mak bir bakıma çok şahsi bir mesele benim için. Çocuklu-
ğumun geçtiği küçük ilçede sıkıntıdan patlarken ve hep 
bir arayış içindeyken önüme yeni dünyaların açıldığı ilk 
pencerelere bu dergiler sayesinde sahip oldum. Popüler 
bilim kitapları listesinden alacağım kitapları işaretleyip 
para biriktirmeye çalıştığımı, Bilimsel Deneyler kitabında-
ki birçok deneyi elime yüzüme bulaştırdığımı ve belirli 
aralıklarla kırtasiyeye gidip yeni sayıları sorduğumu dün 
gibi hatırlıyorum. 

Nitekim, o zamanlar hayal ettiğim gibi bir astronot ya da 
genetik mühendisi olamadım ancak sayenizde bilimin 
ufuk açıcılığıyla başı dönen, dünyamızın enginliğinde 
kaybolan ve merak dolu bir sosyal bilimci olduğumu dü-
şünüyorum. 

Çocuklara yeni pencereler açmaya 
devam edin lütfen!

Buğrahan Bayram, 
Akademisyen, Ankara

“Bilimsel rehberimiz 
Bilim ve Teknik dergisi”

 Merhaba,

Bilim ve Teknik dergisiyle çocukluğumda tanıştım. Öğret-
men olduğumda bile hem yeni şeyler öğrendiğim hem 
de bilgilerimi güncellediğim başucu kitabım niteliğinde-
ki bu derginin nice yıllar devam etmesini istiyorum. 

Teşekkürler TÜBİTAK!

Aydın Çevik, 
Biyoloji Öğretmeni

“Hayallerimin merkezi”

 Merhaba, 

Bilim ve Teknik kimilerinin gözünde iki kelimeden baş-
ka bir şey ifade etmez ama kanı bilimle kaynayanın, kal-
bi teknik ile atanın canı cananıdır Bilim ve Teknik. Her 
ay bir sonraki sayıyı  çölde su arayan bir bedevî gibi sa-
bırsızlıkla beklemek, eline aldığında da narin bir inci gi-
bi ona kıyamadan paketini açmaktır Bilim ve Teknik sev-
dası. Bıkmadan usanmadan bilimi kalbimize bir ustalıkla 
aşılamaktır Bilim ve Teknik vefası. 

Karanlıkta tam da ihtiyacım olan feneri bulur gibi tanış-
tım Bilim ve Teknik ile. Bir ışık oldu dağıttı aklımdaki ka-
ra bulutları. Her hikâye bir tanışma ile başlar, ben seni 
ararmışım da adını bilmezmişim. Kimin aklına gelirdi 
kalplerin bilimle fethedileceği. Hatta bu fethin bütün vü-
cudu harekete geçirip hayallere açılan bir kapı olacağı-
nı. Sen benim hayallerimin merkezi, baş rotası oldun Bi-
lim ve Teknik. Bütün hayallerim sende birleşir oldu. Bilim 
ve Teknik yayın yönetmeni olmayı hep hayal eder oldum. 
Bir gün derginin ilk sayfasını açtığımda kendi resmim or-
da olsun istiyorum. 

Bu dergide yazılan ilk kelimeden elime ulaşana kadar 
emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bilimle bizi 
aydınlatman dileğiyle, hep bilimle kal bilimin dergisi Bi-
lim ve Teknik. 

Erva Yaren İşler, 
Selahaddin Eyyubi Proje Okulu, Malatya 
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