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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

 

Emrecan Yalman, 
Trakya Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi, 
Edirne 

TÜBİTAK’a ilk adımımı lise yıllarında attım. Okulumuz 

TÜBİTAK binasına 10 dakika mesafedeydi. Bu yüzden 

TÜBİTAK’a defalarca gezi düzenleme imkânımız oldu ve ben 

de elimden geldiğince katılmaya çalıştım. Bu benim açımdan 

gerçekten çok güzel bir deneyim oldu. Bugün TÜBİTAK’ın Bilim 

ve Teknik adlı dergisini keşfettim. Geç kaldım mı? Bence hiç bir 

şey için geç kalınmış sayılmaz. Bundan sonra bu dergiyi takip 

edeceğim. Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu hocamız öncülüğünde 

proje ve inovasyon grubu oluşturduk. Bu dergiden de 

faydalanabileceğimizi düşünüyorum. Amacımız güzel 

projelerimizle TÜBİTAK’a adımızı duyurmak. Bunun da düzenli 

ve sıkı bir çalışmayla olacağını düşünüyoruz.

 

Özde Çöpatlamaz, 

Namık Kemal Ortaokulu 7. Sınıf Öğrencisi, Kırıkkale 

Bilim ve Teknik dergisi ile ortaokula başladığım sene, yani 

5. sınıfta tanıştım. Bilim Çocuk dergisinden Bilim ve Teknik 

dergisine geçmek beni bir hayli heyecanlandırmıştı, kendimi 

büyümüş hissediyordum. Gerçekten de öyle oldu. Her sayınızla 

ufkumu biraz daha genişlettim. Ayrıca her ay ilgi çekici, 

merak uyandıran konular buluyorsunuz, insan şaşmadan 

edemiyor. Kalitenizi hiç bozmadan, sürekli derginizi daha da 

iyileştiriyorsunuz. Bizleri bir kez daha bilimle buluşturduğunuz 

için teşekkürler. Kırıkkale’den selamlar.

 

Ceyhun Sancı,

Kırıkkale Üniversitesi, Makina Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisi, Kırıkkale

TÜBİTAK’ın dergileriyle tanıştığımda henüz 8 yaşındaydım. 

Yaşadığım kasabada dergiler satılmıyordu ve her yeni sayı 

çıktığında babamın başının etini yiyerek ilçeden aldırırdım. 

O yaşlardaki tüm eğlencem dergilerdeki deneyleri yapıp 

arkadaşlarıma anlatmaktı. Sekiz yaşından beri TÜBİTAK 

dergilerinden hiç kopmadım ve son beş yıldır da hiç 
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kaçırmadan Bilim ve Teknik dergisini takip ediyorum. Bilime 

ve matematiğe olan ilgimi Bilim ve Teknik sayesinde geliştirme 

fırsatı buldum. Şu an okuduğum bölümü seçmemde de Bilim 

ve Teknik dergisinin ciddi bir payı vardır. Yeni sayınızı yine 

heyecanla bekliyorum. Teşekkürler Bilim ve Teknik ekibi.

 

Rıza Nur Kuru, 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisi, Trabzon

Dünya üzerindeki neredeyse her şeye olan merakım, lise 

2. sınıfta kimya öğretmenimle tanışmamla farklı bir boyut 

kazandı. Kendisi Bilim ve Teknik dergisini ilk sayısından beri 

takip eden, biriktiren çok değerli bir kişidir. Bana bahsettiği 

bazı olayların ispatlarını veya içeriklerini, derginizin çok 

eski sayılarında bulup gösterdiği zamanlarda, derginize olan 

merakım arttı. O zamandan beri her ay alıp okuyan, okurdan 

çok hayranınız hatta tabiri caiz ise tiryakiniz haline geldim. Bu 

durum okuduğum bölümle olan bağımı ve bölümdeki başarımı 

da olumlu yönde etkiledi. Hayatıma kattığınız bu güzellikler 

için teşekkür ederim.  

 

Sevil Barutçu,  

Nihal Turgut Anlar Anadolu Lisesi 9. Sınıf Öğrencisi, Antakya, Hatay 

Hangi mesleği seçeceğime karar verememiştim. Fakat bir 

gün Bilim ve Teknik dergisinin büyük hayranı olan arkadaşım 

Kader Duacı’nın sınıfa Yıldızlar Arasında filmini getirmesi 

ile seçimim kesinleşmişti. NASA’da çalışan bir fizikçi olmak 

istiyordum. Bu hedefimi gerçekleştirebilmem için birilerinin 

bana yol göstermesi gerekiyordu. İşte tam o sırada Bilim ve 

Teknik ile tanıştım. İlk olarak bu yıl Mart sayısını aldım. Her 

sayı benim için ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluk nedeni oldu. 

Mayıs sayısında dergiyle birlikte verilen 50. yıl defteri de beni 

çok mutlu etti. Bazı sınıf arkadaşlarım ve çok değerli coğrafya 

öğretmenim Emine Şekerci bana “profesör kılıklı” diyerek 

hitap ediyor ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Aynı zamanda 

bir fizikçi olmak için daha da hırslanıyorum. Fiziği daha da 

sevmemde önemli rol oynayan fizik öğretmenim Murat Arslan’a, 

matematiği zevkli bir şekilde öğreten sınıf öğretmenimiz Halil 

Selçuk Yüksel’e ve beni Bilim ve Teknik’le tanıştıran arkadaşım 

Kader Duacı’ya çok teşekkür ederim. Son olarak hayallerimin en 

büyük yol göstericisi olan sizlere, tüm Bilim ve Teknik ailesine 

çok teşekkür ederim. Seni seviyorum Bilim ve Teknik. 

 

Mert Can Varolgüneş, 
 
Yunus Emre Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi, İzmir

Altıncı sınıfta Bilim Çocuk ile tanıştım. Tanışmamda kimsenin 

etkisi olmadı diyebilirim. Kendim görmüştüm ve almıştım. O 

zamanlar öğrenmeye olan merakım sayfaları çevirdikçe daha 

da artmıştı. Bilim insanı olmak istiyordum. Hatta arılar ile insan 

nesli arasındaki bağlantıyı ele alan bir yazı bile yazmıştım. 

Bilim Çocuk almaya her fırsatta devam ettim. Odam bulutlar, 

dinozorlar, tarihi eserler, gök cisimleri ve başka pek çok 

konudaki bilgi kartlarıyla dolup taşmıştı. Şimdi 17 yaşındayım 

ve artık Bilim ve Teknik okuyucusuyum. Hedefim uzay 

mühendisi olmak! Bu hedefi koymamda tabii ki sizlerin katkısı 

oldu. İyi çalışmalar, nice sayılara.

 

Muhammed Selim Yılmaz, 

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkçe Tıp Programı 3. Sınıf 

Öğrencisi, İstanbul

Ortaokuldan beri hep içimde bilim ve teknolojiye karşı bir 

merak ve heyecan vardı. O zamanlar önce Bilim Çocuk daha 

sonra Bilim ve Teknik ile tanıştım. Kırsal kesimde oturduğumuz 

için almak hatta bulmak pek mümkün değildi, abone de 

olamıyordum çünkü dergi evime kadar ulaşmıyordu bile. 

Diğer imkânlarımız da kısıtlıydı, o yıllarda bir tane dergi 

bulmak bile bizim için çok değerliydi, öyle ki hiç unutmam 

Bilim Çocuk dergisinin bir sayısında verdiğiniz kuş gözlem 

oyununu kardeşimle defalarca zevkle oynamıştık, daha 

sonra büyüdükçe şehir merkeziyle olan temasım arttı ve 

ufak bir bayi buldum, her ayın başında fırsat buldukça oraya 

uğrar ve harçlığımla dergimi alırdım, her yazıyı okumaya 

çalışırdım. Şimdi ise şükürler olsun imkânlarımız yerinde ve 

derginize aboneyim. Her ay başında sizinle mutlu oluyorum, 

yeni şeyler öğreniyorum, geleceğe daha yüksek bir ufuktan 

yepyeni hayallerle bakıyorum, ne diyebilirim ki... Her şey için 

teşekkürler.
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