“En büyük bilgi kaynağım”
Merhaba,
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Bilim ve Teknik

GELECEĞİN
KİMYASI

Sizinle tanışmam eskilere dayanıyor. Daha ilkokula giderken babam bana her ay Bilim Çocuk dergisini alırdı ve heyecanla bir sonraki ayı beklerdim. En
büyük heyecan ve mutluluk kaynağımdı diyebilirim.
Liseye geçtiğimde Bilim ve Teknik ile tanıştım. Her ay
okul çıkışı gazete bayisine gidip yeni sayının çıkıp
çıkmadığını heyecanla kontrol ederdim.

Ağustos 2020

Evlerimizde kaldığımız bu dönemde de eski sayılardan başlayarak her birini detaylı bir şekilde inceliyorum ve her birinde yeniden ufkum genişliyor. Küçüklüğümden beri bilim ve uzay konularına duyduğum
merak her geçen gün artıyor ve sayenizde sorularımın yanıtlarını buluyorum.

Yıl 53
Sayı 633
Geleceğin Kimyası Nasıl Tasarlanmalı?
9 771300 338001

33

Bizlere bu güzel imkânı sunduğunuz için sizlere çok
teşekkür ediyorum.
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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 2020

Sıla Kıvanç,
İzmit Atılım Anadolu Lisesi, 11. Sınıf Öğrencisi

“Bilimi sevdiren dergi”
Merhabalar,
Uzun süredir Bilim Teknik dergisi okuyorum. Alanım
halkla ilişkiler ve tanıtım. Derginizi seviyorum. Çoğu
okurun fen veya sağlık alanındaki kişiler olduğunu
düşünüyorum, ben ise halkla ilişkiler alanında neredeyse mezun bir öğrenci olarak Bilim ve Teknik dergisiyle besleniyorum. Alanım fen bilimleri olmasa da
dergi içeriğindeki konulara oldukça ilgiliyim ve zaten ilgili olunmalı diye düşünüyorum.
Teşekkürler...
Engincan Doğmuş

“Astronomiyle tanışmam”

daha çok kişiye, daha çok bilim severe ulaşır. Şu anda on
üç yaşındayım ve hayatımın en iyi dört yılı geride kaldı.

Merhaba,
Küçüklüğümde Bilim Çocuk ile başlayan bilim merakım Bilim ve Teknik ile devam ediyor. Astronomiyle
tanışmam ve gelişmeleri takip etmemde büyük bir
yeriniz var. Derginizde gördüğüm Gökyüzü Gözlem
Şenliğine katılmam, orada bir sürü insanla tanışmam... Beni önceden anlamını bile bilmediğim astronomiyi öğrenmeye ve takip etmeye teşvik ettiniz.
Ülkece çok çalışmamız olmayan bu gibi konulardaki
araştırmaları bizlerle paylaştığınız ve bizi ülke olarak dünyadaki gelişmelerden koparmadığınız için
çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın!
Reyhan Yağmur Pekşen,
TED Samsun Koleji, 11. Sınıf Öğrencisi

“Bilginin, bilimin, teknolojinin
sınırı yok!”
Merhaba,
Ben bilime, uzaya, robotlara, teknolojiye eskiden beri ilgi duyan biriydim. Bilimin gizemli ve büyülü dünyası beni de içine çekmişti. Bilim ve Teknik ile karşılaştığımda henüz dokuz yaşındaydım ve kendimi bir
hazine bulmuş gibi çok mutlu hissetmiştim. Aradığım bütün her şey bir anda Bilim ve Teknik ile önüme serilmişti. Uzun zaman dergiden ayrılamadım.
Kendi aboneliğimin yanında, yapabildiğim herkesi
abone yapmaya çalıştım. Her ay dergiyi sabırsızlıkla
bekliyorum. Bilim Çizgi, Merak Ettikleriniz, Tekno-Yaşam, Ayın Sorusu ve Düşünme Kulesi köşelerini zevkle okuyorum. Ayrıca satranca ilgim Bilim ve Teknik ile
daha da katlandı.
Bilginin, bilimin, teknolojinin sınırı yok! İnsanlara
bilimin kapısını açıyorsunuz, onlara yepyeni bilgiler
katıyorsunuz. Bilim ve Teknik okurken kendimi bilimin kollarına bırakıyorum. Umarım Bilim ve Teknik

Sizlere bana öğrettiğiniz bilgiler, açtığınız kapılar ve
gösterdiğiniz yeni ufuklar için sonsuz teşekkür ediyorum. Bu yolculuğun hiç bitmemesi dileğiyle...
Ömer Zaid Ateş,
Ünye İmam Hatip Ortaokulu, Ordu

“Sihirli dokunuş Bilim ve Teknik”
Merhaba,
Lise yıllarında tanıştığım ve bugüne kadar hep yanı başımda olan, koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığım zor süreçte en güzel arkadaşım olan Bilim ve Teknik dergisi ve ailesi...
Lise yıllarımda TÜBİTAK’ın “Kendimiz Yapalım” etkinlikleriyle el becerilerimizin gelişmesini sağlayan ve bilimle teknolojiyi bana daha da çok sevdiren bu ailenin
bana kattıklarını kısaca özetlemek isterim. Bazen insanın hayatında aniden verdiği kararlar belki yıllar boyu
ona eşlik edecek mesleği seçmesinde büyük rol oynar.
Lise yıllarında tanıdığım ve bazı sayılarını alabildiğim
bu dergi sayesinde elektrik elektroniği sevdim. Bilim ve
Teknik’in, meslek olarak elektrik elektronik mühendisliğini seçmemde ilham kaynağı olmasını en güzel hikâye
olarak anılarıma ekledim.
Her sayıyı heyecanla bekliyorum, Bilim ve Teknik ailesine emekleri için çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, bilimle kalın...
(Not: Kendimiz Yapalım köşesi sayesinde ilk yaptığım
havada yazı devresini hâlâ saklıyorum...)

Davut Aydın,
Yozgat Bozok Üniversitesi,
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

5

