“Dünya için bir şeyler yapmak istiyorum”
Merhaba,

Dr. Özlem Ak

[ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

Sizinle iki yıl önce tanıştım. Öncesinde ne olmak istediğimi bilmiyordum. Ama sadece şundan emindim:
Bilgiye aç bir insanım ve yaşadığım bu dünya için neslimizin ve nesillerin tükenmemesi için ben de elimi
taşın altına koymalıydım. Hepimiz bir olursak bu dünyayı koruyabiliriz ve değiştirebiliriz. Sizlerin sayesinde
bunun mümkün olduğunu gördüm. Hayatımı değiştirdiniz. Uzaya çıkmak istiyorum. Dünya için bir şeyler
yapmak istiyorum. Mars’a giden ilk Türk kadını olmak
istiyorum. 18 yaşındayım ve gençliğimi Bilim ve Teknik
okuyarak, çok çalışarak, iyi bir eğitim alarak, öğrenerek ve hayallerimi hayata geçirerek geçireceğim. Dünya için... Eğer cesaret edebilirsek ve merak duygusunu
bir tutkuya çevirebilirsek başaramayacağımız bir şey
yok. Sizin sayenizde dünyayı daha fazla seviyorum ve
sınırsız olmak istiyorum.
Teşekkür ederim Bilim ve Teknik, sevgi ve bilimle
kalın...
İlayda Özgök

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:

“Herkesin kesinlikle okuması gereken bir
dergi”
Merhabalar,
Bilim ve Teknik ile tanışmam çok küçük yaşlarımda
başladı, Bilim Çocuk dergisinin bir sonraki sayısını
sabırsızlıkla beklerdim. Şimdi ise Bilim ve Teknik benim vazgeçilmezim oldu. Özellikle pandemi döneminde herkesin kesinlikle okuması gereken bir dergi, bizi güzel bilgilerle aydınlattığınız, birçok bakış açısı kazanmamıza katkı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum.

Aybüke Doğmuş,
bteknik@tubitak.gov.tr
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“Çocukluk arkadaşıma kavuşmuş gibi
hissediyorum”
Merhabalar,
İlkokuldayken, matematik öğretmeni olan babamın yönlendirmesiyle Bilim Çocuk dergisi almaya
başlamıştım. Önsözünden reklamlarına kadar her
şeyi okurdum ve her ay heyecanla bir sonraki sayıyı beklerdim. Hele kartları... O kartlardan ne oyunlar icat ettim. Tek çocuğum ve bu dergi benim en
iyi arkadaşımdı. Yıllar geçti, büyüdük. Her ne kadar
bilimi sevsem de hayattaki hayallerim ve tutkularım beni güzel sanatlar okumaya itti. Mimar Sinan
Üniversitesi, Sinema ve Televizyon Bölümünden
mezun oldum. Şimdi özel bir şirkette video üreticisi olarak çalışıyorum. Kuzenimin 8 yaşında bir kızı
var ve geçen gün ona ne hediye alsam diye düşünürken aklıma Bilim Çocuk ile ilgili güzel anılarım
geldi. Onu da abone yaptım. Bizim neslin yaşadığı
her ay dergi bekleme heyecanını o da yaşasın istedim. Sonra düşündüm, o heyecanı neden ben tekrar yaşamayayım. Kendimi de Bilim ve Teknik abonesi yaptım.
Çocukluk arkadaşıma kavuşmuş gibi hissediyorum
şimdi. Bilim Çocuk’la, Bilim ve Teknik’le tanıştığım
için kendimi çok şanslı hissediyorum. Umarım daha uzun yıllar boyunca nesilleri yetiştirmeye ve ilham vermeye devam edersiniz.

halle kültürü içinde yaşayabilen son nesillerdendik.
Bu sebeple de bilimle belki bir komşunun bahçesinde ağaç üstünde, belki boş arazilerde top oynarken
ya da kendi uçurtmamızı kendimiz yapıp uçururken
de tanışmış olabiliriz. Daha sonraları bilime merakım
tozlu halk kütüphanesi kitapları arasında devam etti.
Lise yıllarımın başında, “2x5=10’du ama neden?” sorusuyla ivme kazandı. Bu soru üzerine il genelinde
matematik proje dalında almış olduğumuz ikincilik
ödülü sonrasında TÜBİTAK Proje Yarışmalarına davet edilişimizle bilime, araştırma ve geliştirmeye merakım iyice artmıştı. Bu merakımı yıllar biraz olumsuz yönde etkilese de siz değerli Bilim ve Teknik ailesini keşfettikten sonra her ayın 1’i yaklaşırken merak ve heyecanım tekrardan sizlerin sayesinde artıyor. Neyse ki artık ben ve bir bilim meraklısı olan 4
yaşındaki oğlum her ay dergilerimizi ve eklerini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Dergilerimizi merakla
incelerken ya da oğlumuza okurken hem bizleri eğitmesi hem de eğlendirmesi ise iyi ki varsınız dedirten
en büyük özelliğinizdir.
Değerli Bilim ve Teknik ailesi, bizlerin ve ülkemizin
kültürel mirasına çalışmalarınızla yaptığınız büyük
katkılar sebebiyle canı gönülden teşekkürlerimi sunar, başarılarınızın daim olmasını temenni ederim.
Özgür Burşuk,
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Müfettişi

Sevgilerimle...
Ayşe Mine Öztan

“Bilime, araştırma ve geliştirmeye
merakım”
Merhaba Sevgili Bilim ve Teknik Ailesi,
Bilimle tanışmam ilkokul sıralarında lam ve lamelin ne olduğunu ve ne amaçla kullanıldığını öğrenmekle başlamıştı. Gerçi bizler çocukluğunu ma5
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