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[ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

26 yıllık Bilim ve Teknik dergisi okuruyum. İlk okumaya
başladığım günlerdeki heyecanı ve zevki bugün de yaşıyorum.
Bilim ve Teknik benim için bilime açılan bir pencere gibidir.
Bilimi ve teknolojiyi sevmemde ve anlamamda bana çok
önemli katkıları olmuştur. Özellikle internetin henüz olmadığı
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yıllarda tek başvuru ve bilim kaynağımızdı. Elektronik

İlk Sayımızın Tıpkıbasımı Dergimizle Birlikte...

merakım Bilim ve Teknik ile şekillenmiş ve yön bulmuştur.
Nitekim ilerleyen yıllarda elektronik kökenli bir meslek
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seçmemde katkısı hayli fazladır. Elli yıldır bilimsel ve teknolojik
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gelişmelerden bizi haberdar eden, TÜBİTAK’a ve Bilim ve Teknik

Sayı 587
Bilim ve Teknik’ten Nostalji Yaprakları

dergisine kendim ve tüm ülkem adına en içten teşekkürlerimi
iletmek istiyorum.
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Melisa Keleş, Feyzanur Topuz, Saide Özge Ünğan,
Cengizhan Odabaşı,
Prof. Dr. Erol Güngör Ortaokulu 8. Sınıf Öğrencileri, İstanbul

Teknoloji ve tasarım dersi öğretmenimiz Hatun Çapik
sayesinde Bilim ve Teknik dergisi ile tanıştık. Her ay sınıfça
Bilim ve Teknik alıyoruz ve inceliyoruz. Bu dergi sayesinde
hayata bakış açımız değişti. Araştırmaya ve bilime olan ilgimiz
arttı. Bilim ve Teknik dergisini okuyup birbirimize anlatıyoruz
ve çok eğleniyoruz. 8-D sınıfı olarak bu dergiyi çok seviyoruz.
Muhteşem bir dergi. Her sayısında birbirinden güzel ve yeni

Bilim ve Teknik dergisi ile
ilgili anılarını, duygularını ve
düşüncelerini bizimle paylaşan
okuyucularımıza çok teşekkür
ediyoruz. Bu köşeye ayırdığımız
sayfa sayısı nedeniyle bazı
okuyucularımızın mesajlarını bir
sonraki ay yayımlamak zorunda
kalıyoruz. Anlayışınız için teşekkür
ediyor, e-posta adresimizi
hatırlatıyoruz:

birçok şey öğreniyoruz. Bilim ve Teknik dergisi ile bizi tanıştıran
öğretmenimiz Hatun Çapik’e ve bu dergide emeği olan sizlere
çok teşekkür ediyoruz.

Sümeyye Yüncü,
Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği, 3. Sınıf Öğrencisi, Kocaeli

Derginizde bu bölümü gördüğüm zaman Bilim ve Teknik
ile tanıştığım an gözlerimin önüne geldi. O zamanlar zaten
sıkı bir Bilim Çocuk takipçisiydim. Ama büyüdüğüm için her

bteknik@tubitak.gov.tr

ay eve gelen sayıyı kardeşime vermeye başlamıştım. Liseye

Bilim ve Teknik Nisan 2017
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başladığımda ise yeni bir şehre taşındık ve babam işten elinde

olarak arkadaşlarımdan ne denli üstün olduğumu. “Bilim

Bilim ve Teknik ile döndü. Yani yeni şehirde ilk arkadaşım

ve Teknik ile Büyüdüm” bölümünü okuyorum, çoğu kişi

oldunuz. O zamandan beri her ay aksatmadan görüştüğüm

çocukluk yıllarından beri okuduğunu belirtiyor Bilim ve

arkadaşım. Her ay okuduğum yazılar beni hayrete düşürmeye

Teknik’i. Şimdiki çocukların bu tür dergilerden, kitaplardan

devam ediyor. Okuduğum bölümden de anlaşıldığı gibi

çok televizyonlardaki programlara merak salması beni

derginizin meslek seçimimdeki etkisi hayli büyük. Derslerime

düşündürüyor. Umarım Türk gençliği bilimden uzaklaşmaz.

paralel o kadar çok yazı yayımlanıyor ki derginizde, zevkle

Ben siyasal bilimler veya hukuk okuyarak ilk kadın

okurken tekrar tekrar düşünüyorum: “Gerçekten de doğru

cumhurbaşkanı olmayı hedefliyorum. Umarım bir gün bu

yerdeyim”. Mezun olup iş hayatına atıldığımda da okumaya

dileğime ulaşırım.

devam edip yeni şeyler bulacağım bir dergi olacak. Tıpkı
babamın beni dergiyi okumak için teşvik ettiği gibi etrafımdaki
herkesi teşvik ediyorum ve edeceğim. Bunları anlatmamıza ve
teşekkürlerimizi sunmamıza fırsat verdiğiniz çok mutlu oldum.

Alper Bahadır Durmaz,

Teşekkürler. Kendinize iyi bakın!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisi, Ankara

TÜBİTAK dergileriyle ve kitaplarıyla daha okumayı söktüğüm
yıllarda tanıştım. Bilim ve Teknik dergisi ortaokul ikinci sınıftan
Kardelen Erdinç,

beri takip ettiğim, daha ayın başlarında büyük bir heyecanla

Münevver Kemal Özver Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Öğrencisi, İstanbul

almak için markete koştuğum dergim. Eve geldiğim anda
elimdeki her şeyi bırakıp derginin poşetini yırtıp konuları

Bilim ve Teknik dergisiyle ortaokul çağlarımda tanıştım. Yatılı

büyük bir merakla şöyle bir gözden geçiriyorum. Her ay bunu

okuduğum zamanlardı. Okulun kütüphanesine her ay çok

yapmaktan keyif alıyorum. İnsana yalnızca günün teknolojik

sayıda Bilim ve Teknik dergisi gelirdi. Heyecanla ambalajından

gelişmeleri hakkında bilgiler vermekle kalmayan aynı zamanda

çıkarır ve okurdum. Dergiden çıkan posterleri giysi dolabıma

kuantum fiziğinden matematiğe, biyolojiden psikolojik

asardım. Şimdi 11. sınıftayım ve hâlâ okuyorum. Her seferinde

hastalıklara kadar konulara da yer veren bir bilgi küpü.

büyük bir merakla ve sevgiyle yeni sayısını almak için

Öncelikle yazılarıyla bende hayranlık uyandıran Dr. Mahir E.

sabırsızlanıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşıma 2016 Ekim 50.

Ocak’a ve tüm Bilim ve Teknik ailesine teşekkür ediyorum.

yıl sayısını hediye etmiştim. Artık her sayıyı beraber okuyoruz.
Bilim ve Teknik dergisi sayesinde içimdeki bilim aşkı gitgide
artıyor. Hayal kurmaktan ve bilimi sevmekten hiçbir zaman
vazgeçmeyeceğim. İyi ki varsın Bilim ve Teknik. Sevgilerimle.

Meryem Kaya,
Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencisi, Sivas

Bilim ve Teknik dergisi ile lise yıllarımda tanıştım. Şimdi
Sevimnur Yıldız,

Cumhuriyet Üniversitesi’nde okuyorum. Bu dergiyi okudukça

Akşemseddin Ortaokulu

aslında ne kadar az şey bildiğimi fark ediyorum ve Bilim ve
Teknik sayesinde kendimi geliştiriyorum. Her sayısını büyük

On iki yaşındayım. Bilim ve Teknik dergisini ilk defa

bir heyecanla bekliyorum. Yıllardır kalitesini bozmadan aynı

kütüphanede okudum ve “Bu tam benlik bir dergi!” diye

çizgide büyük bir özveriyle çalışmaya devam eden dergi ekibine

geçirdim içimden. O zamanlar Bilim Çocuk okuyordum. Bilim

çok teşekkürler, iyi ki varsınız. Sivas’tan selamlar.

ve Teknik okumak için büyümeyi bekliyordum. Ne büyük
hataymış meğer. Anlamıyorum bazen yazılanları, yine de her ay
alıyorum. Evimin yakınlarında satılmadığı için gitar kursumun
yanındaki marketten alıyorum. Sürekli fark ediyorum, bilgi
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