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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

Ben daha ilkokuldayken babam bize Bilim Çocuk
dergisini getirirdi. Bu dergiyi çok severdim ve içindeki
tüm yazıları okurdum. En çok da makro âlem olan uzay
ile ilgili yazılar ve mikro âlem olan hücresel yapılar ilgimi
çekiyordu. Şu anki mesleğimi seçmemde bana büyük bir
katkısı olduğunu düşünüyorum bu derginin. Şu an 1,5
yıllık Bilim ve Teknik okuyucusuyum ve bu sürede hemen
hemen hiçbir sayısını kaçırmadım. Kendi alanım olan ilaç
bilimi üzerine yoğunlaşırken, bu dergi sayesinde de “her
alandan bir şeyi, bir alandan her şeyi öğrenme” ilkesi
doğrultusunda diğer bilimsel ve teknik alanlarda bilgi sahibi oluyorum. Tüm Bilim ve Teknik çalışanlarına teşekkürlerimi iletiyor, iyi çalışmalar diliyorum.
Osman Ersan,
İstanbul Üniversitesi, Makine Mühendisliği, 3. Sınıf Öğrencisi, İstanbul

Babamın teknik dergilere olan ilgisinden ötürü çocukluğumdan beri TÜBİTAK dergileri ile iç içeydim. Bilim
ve Teknik benim için dünyada bilim ve teknoloji alanında
neler olup bittiğini anlayabilmek ve takip edebilmek için
enfes bir kaynak. İlgi alanımla alakalı olsun veya olmasın
her sayfadan değerli birçok bilgi öğrendim ve yeni bakış
açıları kazandım. Özellikle lise ve üniversite yaşamımda
kültürel ve bilimsel olarak bana kattığı bilgi ve birikim için
Bilim ve Teknik ailesine çok teşekkür ederim.
Şevval Özkan,
Sıtkı Koçman Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği
Öğrencisi, Muğla

21 yaşındayım. Bilim ve Teknik dergisini lise 2. sınıfta bir ödev için araştırma yaparken almıştım. Altı sene
boyunca her sayıyı aynı heyecanla bekledim. Bu dergi bilimle ilgili tüm sorularıma yanıt bulmama ve hayatımızda olan biten güncel şeylerden haberdar olmama yardımcı oldu. Bilime merakı olan herkesin bu dergiyi kitaplığında bulundurmasını isterim. Tüm ebeveynlerin çocuklarına böyle dergiler okuma alışkanlığını kazandırmasını
umuyorum. Emekleriniz için teşekkür ederim.

Bilim ve Teknik Eylül 2017
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Zeynep Türkan,

Bulut Karadağ,

Kuşadası Belkent Ortaokulu, 7. Sınıf Öğrencisi, Kuşadası

Yazılım Uzmanı, İstanbul

2. sınıfta Bilim ve Teknik ve Bilim Çocuk okumaya
başladım. Herkes yeni oyuncaklar alırken ben TÜBİTAK
Popüler Bilim Dergileri’ni tercih ettim. Okumayı onlarla
öğrendim. Her sayıyla birlikte verilen kartları ve posterleri biriktirdim. Siz bana çok şey kattınız. Çok teşekkür
ederim TÜBİTAK.

Bilim ve Teknik ile tanışmam lise yıllarında okulun
kütüphanesinde bulduğum eski sayılardan biriyle oldu.
O zaman derginin boyutları şimdikinin yarısı kadardı ve
ilk okuduğum yazı Stephan Hawking’in hayatını anlatan
bir yazıydı. Bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen
okuduklarım hâlâ dün gibi aklımda. Üniversite yıllarımda ise her yeni sayı çıktığında kütüphaneye gider, soluksuz tek seferde bitirirdim. İş hayatına atıldıktan sonra
her yıl abone olduğum derginizi hâlâ aynı keyifle okumaya devam ediyorum. Bilim ve Teknik dergilerimi evimdeki kütüphanede saklamaya devam ediyorum ve çocuklarıma bilimi sevmeleri adına bırakacağım büyük bir
hazine olduklarını düşünüyorum. Ben bir Bilim ve Teknik ailesi üyesiyim ve bunun çocuklarım ile de devam etmesini istiyorum. İyi ki varsın Bilim ve Teknik, iyi ki seni
tanımışım.

Merve Zirekgür,
Fırat Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği,
4. Sınıf Öğrencisi, Elazığ

Lisede fizik hocamız bir derste Bilim ve Teknik dergisinin galaksilerle ilgili filmini izlettiğinde bana âdeta
yeni bir dünyanın kapılarını açmıştı. Bilim ve Teknik’le
tanışmam böyle oldu. Her ay dergi tükenmeden hemen
alıp o ayki astronomi olaylarını takip eder, yıldız haritasını inceleyerek takımyıldızları bulurdum. Bilim ve Teknik sayesinde zamanla fiziğe ve mantık yürütüp araştırmaya olan ilgim daha da arttı. Bu büyüyle elektrik elektronik mühendisliğini seçtim. Üniversitede hâlâ arkadaşlarımla her ay yeni sayıyı heyecanla bekleyip konular üstünde tartışıyoruz. Hayatıma yön veren ve mesleğimi
seçmeme vesile olan bu dergiyi okuduğumdan ve aldığım kararlardan dolayı çok mutluyum. Bilim ve Teknik’e
bana bu dünyanın kapılarını açtığı için minnettarım.
Tuncay Sargın,
Fen Bilimleri Öğretmeni, İzmir

Bilim ve Teknik dergisi ile ortaokulda tanıştım. Fen
bilimlerine ilgim o yıllarda gelişmeye başladı. Bilim ve
Teknik dergisini o yıllarda (1984) kütüphaneye gittiğimizde okuyabiliyorduk. Sırf Bilim ve Teknik okumak için kütüphaneye gittiğimi hatırlıyorum. Daha sonraki yıllarda
bayiden almaya başladım. Uzay ve fizik konularını severek okudum. Üniversitede fizik okumaya karar verdim.
Ege Üniversitesi Fizik Bölümü’nü bitirerek öğretmen oldum. Şimdi kızım Bilim Çocuk dergisinin abonesi, ben de
Bilim ve Teknik dergisinin abonesiyim. Özellikle içinden
çıkan posterler okulumda sınıf ve laboratuvar panolarını
süslüyor. Poster sayısını artması dileği ile teşekkürler.

Elif Nimet Ünver,
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi, Aksaray

Sevgili Bilim ve Teknik, seninle tanışmamız geçmiş
zamanlara dayansa da dostluğumuzu sürdürmek ve seninle yeterince ilgilenmek konusunda hayli başarısız ve
ilgisiz kaldım. Arkadaşlığının beynimin açlığını doyurduğunu, büyüleyici bilim yolunda gözlerimi kapatıp
“sürpriz” diyen tarafını sevgili ve çok kıymetli hocam Sedef Canbazoğlu Bilici sayesinde fark ettim. Şimdilerde
ise sonraki sayıyı nefesimi tutup bekler oldum. Bilim ve
Teknik bilimi sevmemde ve kariyerimi seçmemde önemli rol oynadı ayrıca mesleğimin odak noktası olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Ben bir fen bilimleri öğretmeni adayıyım. Bence bilimi en çok çocuklar sevmeli
ve ben bu konuda üzerime düşen görevi layıkıyla yerine
getirmek için var gücümle çalışacağım. Bu konuda da
Bilim ve Teknik kariyerimi zevkli kılan çok önemli bir ayrıntı olmaya devam edecek ve öğrencilerimle başarımızın sırrı olacak. İyi ki varsın Bilim ve Teknik, iyi ki varsın
Sedef hocam.
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