
Bilim ve Teknik  Ağustos 2019 

“Bilimi sevdiren, merak etmeyi öğreten”

 Merhaba Bilim ve Teknik ailesi, 

Yeni taşındığımız şehirde arkadaşı olmayan bir ilkokul 
öğrencisi olarak gazete bayisinin rafında Bilim Çocuk 
dergisini görmemle başladı sizinle tanışmamız. Sınıflar 
ilerledikçe de Bilim ve Teknik dergisi her ay bana bir ar-
kadaş oldu. Geçen yıllar boyunca her ayın başında raf-
lara koşup eski ve sadık dostumla buluşmak beni hep 
mutlu etti. Anlattıkları ve gösterdikleriyle bana bilimi 
sevdiren ve merak etmeyi öğreten, şu an okuduğum bö-
lümü seçmemde bana yol gösteren bu dostuma teşek-
kürlerimle... 

İyi ki varsın. 

Gökberk Adil Köse, 
Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi, Ankara

“Seneler boyu 
hep beraber olmak dileğiyle”

 Merhaba Bilim ve Teknik,

Adım Cihan Pala, 36 yaşındayım, derginizle ortaokul 
yıllarında tanışmıştım. Düzenli Bilim ve Teknik dergisi-
ni alırken araya ihmalkarlık girmiş, TÜBİTAK Bilim ve 
Teknik dergisi ile aramızdaki bağ kopmuştu. 5-6 ay önce 
derginizi tekrar elime alıp yıllar sonra bir dosta kavuş-
manın heyecanını yaşadım. Bu sıcaklıktan tekrar mah-
rum kalmamak ve 2 yaşında olan oğlum Mete Han’ı da 
sizlerle tanıştırmak için Bilim ve Teknik, Meraklı Minik ve 
Bilim Çocuk dergilerine 2 yıllığına abone oldum. 

Bundan sonra seneler boyu hep beraber olmak dileğiy-
le başarılarınız devamını dilerim.

Bilim varsa umut var. 

Cihan Pala, 
Polis Memuru, İstanbul

“Müdavimlerinden oldum”

 Sevgili Bilim ve Teknik ailesi, 

Haziran 2019 sayınızı alarak derginizi keşfetme 
imkânı buldum (açıkçası biraz da geç kaldığımı dü-
şünüyorum). Pek tabi daha önce de biliyordum der-
ginizi ama tam olarak bilgi sahibi değildim. Ben de 
bu sayısıyla birlikte müdavimlerinden oldum diye-
bilirim. 

Başarılarınızın devamını dilerim, 
iyi çalışmalar.

Mustafa Eren Yıl,
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 
Tarih Bölümü Öğrencisi, 
Başkent Üniversitesi Kemal Reisoğlu 
Alanya Araştırma Hastanesi 
Halkla İlişkiler Memuru

“Bilimin ışığında nice yıllara”

 Merhaba,

Hiç unutmuyorum, 2007 yılının Kasım ayında soğuk 
bir kış gecesinde tanışmıştım Bilim Çocuk dergisi ile. 
Henüz ilkokul 2. sınıftayken “Simit ve Peynir’le Bilim 
İnsanı Öyküleri” bölümünü zevkle okurken farkında 
olmadan başladı benim de bilime olan yolculuğum. 
Her ayın 15’ini iple çeker olmuştum. Dergimin ekle-
rindeki etkinliklerle uğraşırken, maketleri yaparken 
ya da oyunları oynarken ne kadar mutlu olduğumu 
anlatamam.

Yıllar geçti ve ben liseye başladım. Artık bilim, be-
nim için bir tutku olmuştu. Bilim yolculuğumun ge-
nişleyerek devam etmesini istiyordum. Bu nedenle 
de Bilim Çocuk dergisine –çocukluğumun dergisine– 
veda zamanı gelip çattığında, Bilim ve Teknik dergisi-
ne merhaba demeye karar verdim. Lisedeki ödevle-
rim için yazdığım makalelerde yararlandığım başlı-
ca kaynaklardan biri oldu.

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

B
ilim

 ve Teknik        Ağustos 2019    Yıl 52    Sayı 621
G

ü
n

eş'in
 So

n
u

POSTER

YILD
IZ

 

YAŞA
M

I

Eksozomlar
STEM Yaklaşımı  

3D Baskı Teknolojisi ile 
Medikal Testler

Beynin Gizemi
Kuantum İnternet

Beyaz Cüce, Kristal Küre, Kara Cüce

GÜNEŞ'İN 
SONU

Aylık Popüler Bilim Dergisi  Ağustos 2019  Yıl 52  Sayı 621 - 7 TL

BTD_kapak_621_barkodsuz_agustos_2019.indd   1 25.07.2019   11:46

4_5_buyudum_agustos_2019.indd   2 25.07.2019   11:47



5
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“Bilimin ışığında nice yıllara”

 Merhaba,

Hiç unutmuyorum, 2007 yılının Kasım ayında soğuk 
bir kış gecesinde tanışmıştım Bilim Çocuk dergisi ile. 
Henüz ilkokul 2. sınıftayken “Simit ve Peynir’le Bilim 
İnsanı Öyküleri” bölümünü zevkle okurken farkında 
olmadan başladı benim de bilime olan yolculuğum. 
Her ayın 15’ini iple çeker olmuştum. Dergimin ekle-
rindeki etkinliklerle uğraşırken, maketleri yaparken 
ya da oyunları oynarken ne kadar mutlu olduğumu 
anlatamam.

Yıllar geçti ve ben liseye başladım. Artık bilim, be-
nim için bir tutku olmuştu. Bilim yolculuğumun ge-
nişleyerek devam etmesini istiyordum. Bu nedenle 
de Bilim Çocuk dergisine –çocukluğumun dergisine– 
veda zamanı gelip çattığında, Bilim ve Teknik dergisi-
ne merhaba demeye karar verdim. Lisedeki ödevle-
rim için yazdığım makalelerde yararlandığım başlı-
ca kaynaklardan biri oldu.

Yıllarca sayfalarını hevesle çevirdiğim, okul hayatımda 
gördüğüm pek çok terimin de ilk kaynağı olan Bilim Ço-
cuk ile Bilim ve Teknik dergilerinde bu zamana kadar 
emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Siz, bilimle uğraşan tüm insanlar, 
her zaman şans yanınızda, rüzgâr arkanızda olsun. 

Bilimin ışığında nice yıllara.

Aybüke Zeynep DALGIÇ
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
1. Sınıf Öğrencisi, İstanbul

 “Bilim ve Teknik dergisinin kalitesi 
hiç değişmedi”

 Merhaba,

1999 yılında tanıdım dergimizi. Biraz gecikmiş bir tanış-
ma. Liseli yıllar... Beynin bölgeleri ile ilgili bir poster çık-
tı derginin içinden. O kadar sevindim ki... Sağlık alanı-
naydı ilgim. Odama astım ve birkaç dakika izledim. Yıl 
2019. Gene bir poster. Bu sefer resmi çekilen ilk karade-
lik görseli. Heyecan ile onu da astım çalışma masama. 
Yıllar öncesine gittim. Birçok şey değişti ülkede. Ama Bi-
lim ve Teknik dergisinin kalitesi hiç değişmedi. 

İyi ki varsın Bilim ve Teknik! 

Cihat Çelebi, 
Sağlık Uzmanı  T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü
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