“Bilime giden yolda eşsiz meşale”

Dr. Özlem Ak

[ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

Merakla beslenen bilim yolculuğumda rehberim
olan bu dergi sayesinde çok yol kat ettim. Üçüncü sınıfta
Bilim Çocuk ile başlayan ve bitmesini istemediğim bu yolculuk şimdi de Bilim ve Teknik ile devam ediyor. Bilimi hayatımın merkezine yerleştirmemi sağladığınız için sizlere
sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Alnı ak, başı
dimdik nesiller yetişmesine vesile olan bu derginin her
sayısını heyecanla beklememin kuvvetli sebebi bilim aşkını aşıladığınız için de ayrıca minnettarım. Başta bahsettiğim gibi, bilim yolculuğuma yaptığınız önderliğin asla
son bulmaması, yaktığınız kurtuluş meşalesinin hiçbir zaman sönmeyip ışığından sonsuza dek mahrum kalmamamız ümidiyle...
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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
Bilim ve Teknik Ağustos 2018

Yaren Şener,
Aziz Atik Fen Lisesi, Samsun

“Düşünme biçimim gelişti”
Merhaba Bilim ve Teknik ailesi. Son zamanlarda yüksek lisans tezim için yoğun bir çalışma dönemindeyim. Tezimi yazmaya başlamadan önce “ne oldu, nasıl oldu da şu
an bu noktadayım” diye düşündüğümde ilk aklıma gelen
elimde Bilim ve Çocuk dergisinin olduğu ve benim ise evde
bulabildiğim tüm malzemeler ile dergide yer alan Evde Bilim deneylerini yapmaya çalıştığım idi. Bilim ve Çocuk dergisi ben büyüdükçe yerini Bilim ve Teknik’e bıraktı, zaman
ilerledikçe düşünme biçimim gelişti ve değişti, çoğu şeyin
nedenini hep merak eden biri oldum ve çoğu şeyin anlamını da sizinle öğrendim ve öğrenmeye devam edeceğim.
Şu an bu noktada isem, bilginin peşinde koşuyor isem ve
ulu önderimiz olan Atatürk’ün manevi mirası olan bilim
adına çalışma arzusu içinde isem, içimdeki ateşi ilk yakan
sizler sayesindedir. Sizin aracılığınızla tüm TÜBİTAK ailesine teşekkür eder, sizlerin başlattığı kıvılcımın daha güçlenmesi için bizleri en iyi şekilde yetiştirmeye çalışan, yolumuzu aydınlatan kıymetli hocam Doç. Dr. Nejla Yürük’e
şükranlarımı sunarım.
Elif Ergezer,
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi

“Geleceğimin temeli”
Merhaba, bilimin ışığı ile yolumu aydınlatan ekip.
Çocukluğumu Bilim Çocuk dergisinin renkli sayfaları arasında geçirdim. Sekizinci sınıftan beri de Bilim ve Teknik
okuyorum. Bilime ve teknolojiye olan merakım derginizi
okudukça daha da artıyor. Hedefim kalp cerrahı olmak. Bu
yüzden tıp ile ilgili haberleriniz daha çok ilgimi çekiyor.
Her sayınızda yepyeni bilgiler öğreniyorum. Öğrendiğim
bu bilgiler okul derslerim için de fayda sağlıyor. İnanıyorum ki sizler sayesinde biz genç nesil her geçen gün ilerlemekte olan bilimde ve teknolojide ülkemiz adına büyük
eserler bırakacağız. Hedeflerimde bana yol gösterdiğiniz
için tüm ekibinize teşekkür ederim. Nice yeni sayılar okumak dileğiyle...
Ayşenur Kurucan,
Ercan Akın Fen Lisesi, 10. Sınıf Öğrencisi, Burdur

“Bilimin ve araştırmanın ilham kaynağı”
Öncelikle bu kocaman aileye “Merhaba” demek istiyorum. Bilim ve Teknik dergisini lise yıllarımda tanıdım. O
günlerden beri her ay istisnasız Bilim ve Teknik dergisini
okuyorum ve bitene kadar elimden bırakmıyorum. Derginiz benim için sadece bilim dergisi değil aynı zamanda
bir “ilham dergisi”. Evet, bir çok konuda ve projede ilham
kaynağım oldu. Sözgelimi derginizde yayımlanan otizmli
çocukları tanıtan bir yazınızdan esinlenerek otizmli çocuklarla bir araştırma yaptım ve çok güzel bir çalışma oldu. Sayenizde bilim kümülatif ilerliyor, size çok şey borçluyuz. TÜBİTAK ailesine sonsuz teşekkürler.
Sercan Kara,
İstanbul Üniversitesi
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Öğrencisi

“Her ay güncel ve öğrenilmesi
gereken konular”
Merhaba, TÜBİTAK ile tanışmam lise yıllarıma dayanır. TÜBİTAK Kimya ve Matematik Olimpiyatları’na katılıp
okulumu temsil etmiş, ardından mühendis olma kararı almıştım ve üniversite yıllarımda fırsat bulduğum her yaz

TÜBİTAK yaz kamplarına heyecanla katılmıştım, şimdi yazılım mühendisi olarak hayatıma devam ediyorum. Abone olduğum Bilim ve Teknik dergisinde her ay güncel ve
öğrenilmesi gereken konuları özetle ve heyecan uyandıracak şekilde anlatabilmeniz mükemmel. Sizi takip etmeye heyecanla devam edeceğim, başarılarınızın devamını
diliyorum.
Nur Merdanoğlu,
Yazılım Mühendisi, Kocaeli

“Bilimi okumaya,
öğretmeye teşvik ettiğiniz için
teşekkür ederim”
Artık dergilere ve gazetelere daha az değer verilen
bir dönemde yaşıyoruz. Ben küçüklüğümden beri bilime
meraklı bir insanım. Çünkü insanı insan yapan şeylerden
biridir bilim. Merakını güçlü tutan, zihnini engin denizlere açmayı bilen, hayata sadece yaşamak için gelmemiş
olanların tutunduğu bir daldır. Yıllardır sizi takip ediyorum ve etmeye devam edeceğim. Bilimi okumaya, öğretmeye teşvik ettiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir
gün bilim insanı olup iyi bir buluş yaptığımda derginizde
bundan bahsederiz. Bilimle kalın.
Kübra Nur Göktaş,
Hazım Kulak Anadolu Lisesi, 12. Sınıf öğrencisi, Aksaray

“Her kelimesini okuyorum”
Bilime daha önceden de olan merakım bana Bilim
ve Teknik dergisini iki senedir aldırıyor. Her sayıda önce
heyecanla içeriklere bakar, sonra yazıları hayranlıkla okurum. Bana kattıklarını tarif edemem. Bunlar parça parça
bilgiler gibi görünse de her biri bir bütün olup ufkumu açmamı sağladı. Şu an hayata daha detaylı ve düşünerek bakıyorum. Her şey benim için daha anlamlı. Bana bu anlamı katan bütün Bilim ve Teknik ailesine teşekkür ediyorum. Bir sonraki sayıyı ve kahvemi alıp masama oturmayı
dört gözle bekliyorum!
Merve Köklüce,
Beslenme ve Diyetetik Öğrencisi, İstanbul
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