“Her zaman yolumu aydınlattı”
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.

Yaklaşık 5 yaşımdan beri TÜBİTAK ailesinin içindeyim. İlk Bilim Çocuk dergisiyle aileye katıldım. Küçükken denemek için Bilim ve Teknik dergisi almıştım ama konuları çok ağır gelmişti. Dokuzuncu sınıftayken tekrar almaya karar verdim ve çok sevdim, o
günden beri de hiçbir sayısını kaçırmadım.
Küçüklüğümden beri hep bilime ilgim vardı. İleride
seçeceğim mesleğe Bilim Çocuk dergisi sayesinde karar verdim. Ben moleküler gastronomi okumak istiyorum. Bilim ve Teknik mesleğimle ilgili birçok bilgiyi öğretti. Her zaman bana yol gösterdi ve yolumu
aydınlattı. Sadece benim meslek seçimimle ilgili değil, başka birçok alanda da insanlara ışık tutuyor; her
geçen gün başkalarını da bilimle tanıştırıyor ve onlara da bilimi sevdiriyor, âdeta bir öğretmen edasıyla
bizlere bilgi sunuyor.
Ufkumuzu açtığın ve bize yeni birçok şey öğrettiğin
için teşekkürler Bilim ve Teknik.
Hayat Derin Bakırcıoğlu
Erenköy Kız Anadolu Lisesi,
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“Sürekli benim rehberimdi”
Merhaba,
Bilim ve Teknik benim dünyaya bakış pencerem oldu. Bugün sahip olduğum bilgi dağarcığına çok katkısı var. Gençliğimde sürekli satın alma şansım olmadı, param oldukça aldım. Fakat sürekli benim
rehberimdi ve hâlâ da öyle. İyi ki varsınız.
İbrahim Karatop
Teknik Öğretmen
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“Her sayfası ufuk açıcı”

“Bilim okuyan bilir!”

Merhaba,

Merhaba,

Derginizle ilkokul yıllarımda tanışmıştım. Her sayfasıyla ufuk açıcı bir bilim serüvenine, heyecanlı bir
yolculuğa çıkıyoruz âdeta. Küçükken kendim için
gezindiğim sayfalarda şimdi 2,5 yaşındaki oğlumla
birlikte Meraklı Minik ve Bilim ve Teknik aboneleri
olarak geziniyoruz. Her ay farklı etkinliklerle heyecanımıza heyecan katıyoruz.

Bilim ve teknolojinin hayatımızdaki yerini ve önemini
anladığımdan beri bu konularda daha fazla bilgi sahibi
olmaya gayret gösteriyorum. İlkokuldan beri zaman zaman Bilim Çocuk dergisini alır ve zevkle okurdum. Özellikle liseye geçtiğimden beri Bilim ve Teknik’teki yazıları okumaya ve anlamaya başladım. Bana pek çok faydası olduğunu da söyleyebilirim. Gerek derslerimde gerek
genel kültür konularında gerekse hayatlarımızı şu anki hâline getiren bilimin önemini tekrar ve tekrar kavramamda nesiller büyüten dergi Bilim ve Teknik yardımcı
oldu. Bunlar için sizlere çok teşekkür ediyorum.

Dilerim oğlum için erken çocuklukta başladığımız
bu bilim dolu macera, hayatının geri kalan kısmına
ilim ve irfan olarak yansır.
Gönül Sevilir

Fikret Furkan Özkan

Biga, Çanakkale

Kocaeli Fen Lisesi

“Her yeni sayıda farklı pencereler açıyor”

“Her sayısı ufkumu geliştirdi”

Merhaba,

Merhaba,

Çizgisini bozmadan her yeni sayıda farklı pencereler
açarak ufkumu genişleten bu eşsiz dergi ile geçirdiğim üniversite yıllarımı geride bıraktım. Şu an bir mühendis, daha da önemlisi bir anneyim. Bilim ve Teknik dergisi artık evimize Meraklı Minik dergisi ile birlikte geliyor. Bu muhteşem çalışmaların arkasında ne
denli güçlü ve deneyimli bir ekibin olduğunu tahmin
edebiliyorum. Kucak dolusu selam ve sevgiler her birine. En değerli servet olan bilimle büyümenin verdiği sevinci paylaşıyor, yeni sayıları büyük bir heyecan
ve tutkuyla beklediğimi bildirmek istiyorum. Böyle
bir ailenin bir parçası olmayı dilerdim. Kim bilir! Belki bir gün…

Hep araştıran, bir şeyleri merak eden bir çocuk olmuştum. TÜBİTAK dergileriyle olan serüvenim ortaokulda
Bilim Çocuk dergisiyle başladı. Dergiyi alacağım aylar
çok heyecanlanırdım. Ekler zaten vazgeçilmezimdi. Daha sonra lisede Bilim ve Teknik dergisine geçiş yaptım.
Her ay dergiyi heyecanla bekliyorum ve gelir gelmez o
gün okuyup bitiriyorum. İleride mühendis olmak istiyorum ve bu konuda derginiz bana çok şey kattı. Her sayısıyla ufkumu geliştirdi.
İlk olarak TÜBİTAK’a sonra da Bilim ve Teknik ailesine teşekkür ederim. İyi ki varsınız…
Aleyna Tuğba Bakum

Bilim ve Teknik okurları olarak yeni şeyler öğrenmenin verdiği mutluluğu seviyoruz çünkü biz gücümüzü bilimden alıyoruz.
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Emine Bayram İnci
Mühendis
5

04_05_buyudum_subat_2022.indd 3

22.01.2022 10:02

