“Başarılı bir yolda
ilham kaynağım”
Merhaba,

Dr. Özlem Ak

[ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

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
Sevgili okurlarımız, yoğun ilginizden
dolayı çok teşekkür ederiz.
Gönderdiğiniz anlamlı mektupların
hepsini yayımlayacağız. Ancak
köşemizin sayfa sayısı sınırlı olduğu
için geliş tarihlerine göre sıralayarak
yayımlıyoruz. Anlayışınız için teşekkür
ederiz.

Hayat boyu her alanda hedeflerimize ulaşmak için bilime ihtiyacımız vardır. Bizleri bu alanda başarılı kılmak
için bilimle ilgili yazılan yayınları ve kitapları takip etmemiz gerekir. Bilim ve Teknik dergisi de başarılı bir
yolda yürümem için bana ilham kaynağı oldu.
Dünya tarihi ilk insanlar ortaya çıktığından bu yana
daima gelişip ilerleme ve hayatı kolaylaştırma gayreti içerisindedir. Basit olarak tanımlamak gerekirse teknoloji ve bilim ortak olarak kullanıldığında ortaya devrim niteliğinde sonuçlar çıkar. Ev, iş ve çalışma ortamımızda, toplumsal ve özel yaşantımızda,
ekonomi, ulaşım, haberleşme, sağlık ve eğitim hizmetlerinde daha pek çok alanda her geçen gün yeni gelişmelere şahit oluyoruz. Mesleki gelişim süreci
içerisinde yer alan birisi olarak ben de sağlık alanında çeşitli çalışmalar içerisinde yer alıyorum. Bilim
ve Teknik dergisini takip ederek çalışmalarımı bambaşka bir boyuta taşıma yolunda adımlar atıyorum.
Teşekkürler.
Fethullah Yıldırım,
Diyaliz Teknikeri

“Hayatın bilimsel yönünü ve evreni
ondan öğrendim”
Merhaba,
İlkokulda amcamın Bilim ve Teknik’lerini okumak için
izin almak zorundaydım. Kaçak olarak çok okudum ki
o zamanlar derginiz yetişkinlere hitap ediyordu. Hepsini okur, bulmacalarını çözmek için çabalardım. “Zihni Sinir” çizimleri de çok güzeldi.
Hayatın bilimsel yönünü ve evreni ondan öğrendim.
Habibe Ağaçdelen
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“Bilimi bize daha çok
yakınlaştırıyorsunuz”
Merhaba,
Bilim ve Teknik dergisini geçen sene okumaya başladım. Ondan önce Bilim Çocuk dergisini takip ediyordum. Derginizi çok seviyorum. Bilimi eğlenceli ve herkesin ulaşabileceği bir şekilde anlattığınız için tüm Bilim ve Teknik ekibine minnettarım. Özellikle, Doğa-Fauna, Satranç ve Tekno –Yaşam en sevdiğim köşelerinizden. Bilim ve Teknik dergisinin gelecek nesillere de
bilgi ve umut vermesini diliyorum. Bilimi bize daha
çok yakınlaştırdığınız için teşekkürler.
Hayrullah Şimşek,
Diyarbakır Sur Vali Aydın Arslan Fen Lisesi Öğrencisi

“İyi ki Bilim ve Teknik okuruyum”
Merhaba,
Derginizle tanışma hikâyem aslında çok küçükken oldu. Daha 7 yaşındayken tam bir Bilim Çocuk dergisi
tutkunuydum. Her ay bayiye gider yeni sayının çıkıp
çıkmadığını kontrol ederdim. Yaklaşık 8 sene hiçbir
sayıyı kaçırmadan aldım ve bir de baktım ki kolilerce
dergi biriktirmişim. Ancak fark ettim ki aslında biriktirdiğim şey dergiden ziyade bilgiydi. Bilim Çocuk dergisinde çıkan eğlenceli oyunlar ve maketler hayatıma,
hatta çocukluğuma renk kattı. Ancak artık Bilim Çocuk
yerine Bilim ve Teknik dergisinin hem yaşıma hem de
zevkime daha uygun olduğunu anladım ve bu dergiye abone olmaya başladım. Bilime ve bilgiye olan merakım sayesinde derginizden çok keyif aldım. Bu bilgiler gerek okul hayatımda gerekse sosyal hayatımda
çok işime yaradı.

“Bilim insanı olma hayallerimin
peşindeyim”
Merhaba,
Ben aslında ilk olarak ilkokul 5. sınıfta Bilim Çocuk
dergisi ile tanıştım. O zamanlar köyümüze bırakın
dergiyi, gazete bile kolay kolay uğramazken öğretmenimiz bize bir dergi getirmişti ve dergi herkeste
bir gün kalacak demişti. Sıra bana geldiğinde dergiyi
okumaya teneffüste başlamıştım ve bitirebilmek, her
şeyi okuyabilmek için gece geç saatlere kadar uyumamıştım. Dergi herkesi dolaştıktan sonra öğretmenimden rica edip o dergiyi almıştım. Her ay o derginin yolunu gözler hâle gelmiş, tam bir bilim çılgını hâline gelmiştim o dönemde. Hiç unutmam esnemenin bulaşıcı olduğunu, tembel hayvanın varlığını o dergilerden öğrenmiştim. O zamanlar doktor olma hayallerimi “bilim insanı” olma hayallerimle değiştirmiştim.
Aradan yıllar geçse de bu anılarım hâlâ çok taze. Ve
hâlâ bilim insanı olma hayallerimin peşinde koşuyorum.
Bir gün karşıma birden Bilim ve Teknik dergisi çıktı.
Heyecanla abone oldum. Ben yine o zamanlarda olduğu gibi derginin yolunu gözlüyorum. Çevremdeki herkesi dergiye abone olması için heveslendiriyorum.
Bilime verdiğiniz önem için, bizleri bilimsiz bırakmadığınız için, tüm emek ve çabalarınız için sonsuz
teşekkürler...
Dilek Metin

Bana ve hayatıma kattığınız sonsuz bilgiler için teşekkür ederim. İyi ki Bilim ve Teknik okuruyum.
Gülnihal Kıvrım,
Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğrencisi
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