“Tüm insanlık adına”
Değerli Bilim ve Teknik Ailesi,

Dr. Özlem Ak

[ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

Bir bireyin veya toplumun medeniyete erişiminde etkin ve büyük rol oynayan araçlardan biri olan bilimi
pratik, somut örnekler ve özgün araştırmalarla bizlere sunduğunuz için teşekkür ederim. Yaşam boyunca eğitim, iş ve aile üzerine yoğunlaşırız ve yolumuzu bu üç şey üzerine çizeriz, oluştururuz. Sizler aktif
bir şekilde doğru, özgün ve ihtiyacımız olan bilgileri bizlere kazandırarak yaşamımızda farklı bir yol çizmemizi sağladınız. Ve bu bilgileri herkesin ulaşabileceği biçimde insanlara sundunuz. Ben bu süreci bir
hizmet olarak görüyorum.
Benim düşünceme göre yapılan tüm hizmetlerin ötesinde saygın ve vicdani bir hizmet vardır. O da emeğini ve vaktini harcayarak, bireysel çıkarlarından feragat ederek, hayatını bağrından çıktığı milletine adayarak insanlığa hizmet etmektir. Siz bu hizmeti başarıyla göstermektesiniz
Tüm insanlık adına teşekkürler. Saygılarımla.
Aydın Öztürkoğlu,

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

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

“Bilginin sonsuzluğu ve gücü”
Merhaba Değerli Bilim ve Teknik Ailesi,
Derginizle tanışma yıllarım üniversite zamanlarıma
denk geliyor, bu dergiyle bu kadar geç tanışmam oldukça üzücü. Her zaman biyolojiye ve doğaya karşı
büyük bir ilgim olmuştur. Bunu hem yaşadığım doğal
şirin kasabamıza hem de ortaokuldaki fen bilgisi öğretmenime borçluyum. Derginizdeki güncel bilimsel
haberler ve bilgiler insanı bilginin sonsuzluğu ve gücü karşısında hayrete düşürüyor. Bu sebeple her sayınızı merakla bekliyorum. Umarım yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz de bilimin ışığında araştıran sorgulayan
bireyler olurlar.
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Derginin hazırlanma aşamasında gece gündüz demeden çalışan, emeği geçen Bilim ve Teknik ailesine sonsuz teşekkürler...
Özge Kulaç
Biyoloji Öğretmeni

“Karanlığı aydınlatan güç: Bilim”
Merhaba Sevgili Bilim ve Teknik Ailesi,
Bilimle tanışmam ilkokul sıralarında lam ve lamelin
ne olduğunu ve ne amaçla kullanıldığını öğrenmekle başlamıştı. Gerçi bizler çocukluğunu mahalle kültürü içinde yaşayabilen son nesillerdendik. Bu sebeple
de bilimle tanışmamız belki bir komşunun bahçesinde ağaç üstünde, belki boş arazilerde top oynarken ya
da kendi uçurtmamızı kendimiz yapıp uçururken de
gerçekleşmiş olabilir. Daha sonraları bilime merakım
tozlu halk kütüphane kitapları arasında devam etti ve
lise yıllarımın başında “2x5=10 ama neden?” sorusuyla ivme kazandı. Bu soru üzerine il genelinde matematik proje dalında almış olduğumuz ikincilik ödülüne binaen TÜBİTAK Proje Yarışmaları’na davet edilişimizle bilime, araştırma ve geliştirmeye merakım iyice
artmıştı. Bu merakımı yıllar biraz olumsuz yönde etkilese de siz değerli Bilim ve Teknik ailesini keşfetmemle
yeniden canlandı ve her ayın 1’i yaklaşırken aynı merak ve heyecan tekrar sizlerin sayesinde artmaktadır.

“Bana öğrettiğiniz her şey için…”
Merhaba Bilim ve Teknik Ailesi,
Küçüklüğümde arkadaşımın Bilim Çocuk dergisini
okuduğunu gördüğümde ben de çok merak etmiştim. Abim de bu ilgimi gördüğünde dergiyi her ay
almaya başlamıştı, ben de çok severek okuyordum.
Şimdilerde ise okulumdaki bir öğretmenim ve arkadaşlarım ile beraber kurduğumuz kulüpte Bilim ve
Teknik dergisini merakla okuyup sohbet ediyoruz.
Öğretmenimizin bize kattığı birçok değerin yanında
Bilim ve Teknik de yer alıyor. Özellikle “Bilim Çizgi”
ve “Merak Ettikleriniz” bölümlerini zevkle okuyorum.
Bilim ve teknik dünyasını bize ulaştırarak benim bilime daha çok merak duymamı sağladığınız için teşekkür ederim. Her ay heyecanla yeni sayınızı bekliyorum.
Bana öğrettiğiniz ve ilgi duymamı sağladığınız her
şey için sonsuz teşekkürler. Sağlıcakla kalın!

Sevde Betül Karakaş,
Tokat M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi,
11. Sınıf Öğrencisi

Neyse ki artık ben ve 4 yaşındaki bilim meraklısı oğlum her ay dergilerimizi ve eklerini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Dergilerimizi merakla incelerken ya
da oğlumuza okurken bizleri eğitmesi ve aynı zamanda eğlendirmesi “iyi ki varsınız” dedirten en büyük
özelliğinizdir.
Değerli Bilim ve Teknik ailesi, bizlerin ve ülkemizin
kültürel mirasına çalışmalarınızla yaptığınız büyük
katkılar adına canı gönülden teşekkürlerimi sunar, başarılarınızın daim olmasını temenni ederim.
Özgür Burşuk,
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Müfettişi
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