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Asal Sayılar
Bilim ve Teknik

Sergi Tasarımında
Yeni Nesil Teknolojiler

Merhaba, kendimi bildim bileli bilime merakım vardı. Ortaokula giderken Bilim ve Teknik dergisinden haberim yoktu, ama anneme Bilim Çocuk dergisi almak istediğimi söylemiştim. O da beni kırmadı ve dergiyi her ay almaya devam ettim. Bir süre aldıktan sonra yaklaşık 1 yıl
hiç almadım. Bu sürenin ardından bakkalda Bilim ve Teknik dergisini gördüm ve almam gerektiğini hissettim. İyi
ki de hissetmişim. Benim mesleğim artık belli, denizlere
yelken açan bir denizci olacağım, ama odam sizin Bilim
ve Teknik dergisiyle verdiğiniz posterlerle dolu ve benim
içimde ufak bir bilim insanı var. Bilim ve Teknik’te görev
alan herkese teşekkür ederim. Benim içimdeki ufak bilim
insanını besleyen müthiş bir dergisiniz.
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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

Onur Ravlı,
Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, 11. Sınıf Öğrencisi, Kayseri

Merhaba, Bilim ve Teknik ile 2008’de tanıştım. İyi ki
de tanışmışım. İlk bilimsel etkinliklerimi Bilim ve Teknik
sayesinde yaptım. İyi hatırlıyorum uzay ile ilgili bir sayıydı ilk dergim. Yanında bir CD hediyesi vardı. Aynı belgeseli kaç kez izledim hatırlamıyorum. Belki de Bilim ve Teknik
sayesinde yazılımla tanışmış olabilirim. Gelecekte mühendis olursam, sayenizde. Teşekkür ederim.
Yunus Şahin,
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi 5. Sınıf Öğrencisi, İstanbul

Bilim ve Teknik dergisi ile çocukken tanıştım. Hayatıma yol verecek derecede ilgi duydum. Derginin çeşitli
konulara karşı bende uyandırdığı merak sayesinde mühendislik okudum, yetmedi şimdi eczacılık okuyorum.
Gerçekten çok saygı duyulacak bir dergi. İnsanın ufkunda
derin bir yolculuk yapmasını sağlıyor ve “neden ben de
yapamayayım” diyorsunuz. Otobüste, metrobüste ve metroda vazgeçilmezim oldu. Kısa hayatımızda hakiki bir
dost olarak tanımlayabiliriz bence Bilim ve Teknik dergisini. On iki yıllık aktif bir okuyucuyum ve bu mesleği yapanlar olarak size ayrı bir hayranlık duymuyor değilim.
İyi ki varsın Bilim ve Teknik, hep ol ve nice yılların olsun.

Bilim ve Teknik Ağustos 2017
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Uğur Kaygusuz,
Muhasebe ve Finansman Öğretmeni, Edirne

Merhabalar, öncelikle bu güzel, bilgilendirici ve de
sürükleyici dergiyi bize hazırladığınız için kendi adıma
çok teşekkür ederim. İlk tanışmam 1998 yılının Ekim
ayında Siirt’te asteğmen olarak vatani görevimi yaparken
oldu. Bir arkadaşım beraber kaldığımız odaya bir dergi
getirmişti. Daha önce ismini duymuştum fakat hiç almamıştım. Arkadaşım okuduktan sonra ben de okudum.
Birden beynimde şimşeklerin çaktığını hissettim. Daha
yeni elime aldığım dergiden o ana kadar bilmediğim bir
çok şey öğrendim. Bir sonraki ay (Kasım 1998) ben de almaya başladım. Siirt’te dergiyi satan tek yer bir kırtasiyeydi. Askerliğim bitene kadar (10 ay kadar) Siirt’te almaya devam ettim. Dergiyi okuduktan sonra diğer sayıyı almak için içimde bir heyecan oluşmaya başladı. Bana bir
dost oldu. 19. yılımı doldurduğum şu anda bile aynı heyecanı yaşıyorum. Daha nice yıllar dileklerimle Bilim ve
Teknik dergisinin 50. yılını kutluyorum.

Gözüme kapağında Aziz Sancar’ın olduğu Bilim ve Teknik
dergisinin 2015 yılı Kasım sayısı çarpmıştı, eve geldiğimde derginizle tanışmakta ne kadar geç kaldığımı anlamıştım. Şimdi beni azarlayan hocama teşekkür ediyorum.
Her sayısını heyecanla, hayaller kurarak okuduğum bu
güzel dergi ailesine çok teşekkür ediyorum. Umarım ben
de ileride Bilim ve Teknik dergisinin ailesine dâhil olurum.
Aleyna Buldağ,
Bingöl Fen Lisesi, 10. Sınıf Öğrencisi, Bingöl

Bu dergiyi bir sene önce görmüştüm. O zamanlar Bilim Çocuk okuruydum ve Bilim ve Teknik’i almayı hiç istememiştim çünkü sıkıcı olacağını düşünmüştüm. Ancak
iki ay önce Bilim Çocuk’u bırakıp Bilim ve Teknik’e geçmenin tam zamanı olduğunu düşündüm. İyi ki Bilim ve
Teknik’le tanışmışım, bana kattığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. Bilim Çocuk sayesinde sevmeye başladığım bilim dünyasına Bilim ve Teknik’le devam ediyorum.
Çok teşekkürler Bilim ve Teknik ailesi.

Betül Sayit,

Elif Tunçok,

Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu 8. Sınıf Öğrencisi, Afyonkarahisar

IMKB Fen Lisesi, 11. Sınıf Öğrencisi, Diyarbakır

Bilim ve Teknik dergisiyle 7. sınıfın başlarında tanıştım. Aslında bilime âşık bir kız öğrenci için geç bir tanışma oldu. Öncesinde Bilim ve Teknik ağır gelir düşüncesiyle Bilim Çocuk okuyordum. Evet, bazı yerleri anlamakta
güçlük çekiyorum, fakat bu benim araştırıp öğrenmemi
sağlıyor. Bilim ve Teknik dergisinin beni 2017-2018 eğitim
yılında gireceğim TEOG’da, Harvard Üniversitesi’ne kabul
edilmemde ve Nobel Ödülü alma yolunda kültürel ve bilimsel açıdan destekleyeceğine inanıyorum. Ayrıca beni
bu dergiyle tanıştıran sınıf arkadaşım Yusuf Ocak’a teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Bilim ve Teknik!

Küçüklüğümden beri her zaman merak eden, araştıran, öğrenen biri olmuşumdur. Çoğu şeyi sorgulamış,
ögrendiklerimden yeri geldiğinde en iyi şekilde yararlanmış yeri geldiğinde çevremdekilere yarar sağlamaya çalışmışımdır. Bu evrelerin her birinde yanımda olan, öğrenme isteğimi artıran Bilim Çocuk’a, daha sonraki yaşlarımda dünyaya hayranlıkla, teknoloji bağımlısı olan insanlığa ise üzülerek baktığım dönemlerde ise içimde
umut filizleri yeşerten Bilim ve Teknik’e teşekkür ederim.
El ele olacağımız nice yarınlara Bilim ve Teknik!

Remzi Görücü,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 6. Sınıf Öğrencisi, İzmir

Bilim ve Teknik dergisiyle profesyonel olarak tanışmam kötü geçen dermatoloji sözlüsü sonrası olmuştu. O
haftaki konuya hâkim olmadığım için hocamdan azar
işitmiş, kalbimin ve aklımın bir yerlerinde “kendini geliştirmelisin” nidaları sonrası soluğu kitapçıda almıştım.
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