“Bilimden uzaklaşmamam gerektiğini
hatırladım”
Merhaba,

Dr. Özlem Ak

[ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

Çoğu yaşıtım gibi ben de Bilim Çocuk dergisiyle büyüdüm. İçinden çıkan maketleri, oyun kartlarını ve daha
birçok şeyi zevkle yapardım. Lise sonda dergi okumaya
ara vermiştim. Sonra da unutmuştum. Şimdi okul öncesi
öğretmenliği ikinci sınıftayım. Sadece sözel dergiler okumamın iyi olmadığını ve bilimden uzaklaşmamam gerektiğini hatırladım. Aynı zamanda “İleride öğrencilerime nasıl katkı sağlayabilirim?” diye düşünürken de Meraklı Minik derginiz çıktı karşıma. Ben de hemen iki dergiye de abone oldum. Bilim ve Teknik dergisini kendimi geliştirmek için, Meraklı Minik dergisini de mesleğime katkısı için okuyorum. Bütün bu katkılarından dolayı
TÜBİTAK’a teşekkürlerimi sunuyorum.
Melda Köksal,

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.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği,
2. Sınıf Öğrencisi

“Her sayıyı keyiﬂe ve özenle okuyorum”
Merhaba,
Bilim ve Teknik dergisini ortaokuldan beri takip ediyorum, kendimi geliştirmemde ve dünyayı keşfetmemdeki rolünün büyük olduğunu düşünüyorum. Lisede
okulumuzun kütüphanesinde derginin eski sayılarını gördüğümde aşırı mutlu olmuş ve sürekli kütüphanede eski sayıları okumuştum. Üniversitede bir süre
okumaya zaman bulamasam da dergiye olan özlemim
ağır bastı ve hemen 2 senelik aboneliğimi tekrar yaptırdım. Tıp öğrencisi olmamda, bilimle ilgilenmemde,
yaratıcı ve yeni düşünceler üretmemde katkısı büyük.
Emekleriniz ve dergiyi bu kadar özenle hazırladığınız
için teşekkür ederim.
Yaren Nisa Genç
Demiroğlu Bilim Tıp Fakültesi Bölümü, 3. Sınıf Öğrencisi
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“Bilim ve Teknik’in hayatımdaki yeri çok
büyük”

“Her gün değişen bilim dünyasına
merakımı sayenizde gideriyorum”

Merhaba,

Merhaba,

Bilim ve Teknik, her ay almak için sabırsızlıkla beklediğim bir dergi. Kimi zaman yeni sayıyı alırken
hemen diğer sayıyı almak için heyecanlanıyorum.
Her çeşit konuda bana yardımcı oluyor. Yeni şeyler
öğrenmemde çok büyük etkisi var.

Bilim ve Teknik dergisini son 6 yıldır takip ediyorum.
Alanımın teknoloji tasarımı olması nedeniyle en dikkatimi çeken “Tekno-Yaşam” bölümü oluyor genelde.
Öğrencilerime teknolojiyi anlatırken bazen betimlemekten ziyade göstermek ve teknolojik gelişmeleri
okumalarını sağlamak istiyorum. Okudukları ve duydukları ürünleri birbirlerine anlatmaları ve böylece
daha çok kitleye ulaşmak beni mutlu ediyor. Uzun
yıllardır arşivlediğim dergileri alıp sınıfa getiriyorum ve teneffüslerde okumalarını istiyorum. Ben onlara dergimi emanet ederken canımı emanet eder gibi davranıyorum ve gün sonunda kendimi öğrencilerle sadece “Tekno-Yaşam” köşesini değil, diğer bölümleri de okurken ve konuşurken buluyorum. Güncel bilgiler, teknoloji ve her gün değişen bilim dünyasına merakımı derginiz sayesinde gideriyorum.

İyi ki varsın Bilim ve Teknik!
Enes Kutay Ay

“Bilim yoldaşım”
Merhaba,
Bilim ve Teknik’le tanışmam ortaokul yıllarıma kadar gider. O zamanlar dergiyi düzensiz bir şekilde takip ediyordum ve anlamakta da güçlük yaşıyordum. Lisede de düzensiz takip etmeme rağmen
özellikle fizik ve kimya derslerinde yardımı dokundu. Sadece pozitif bilimler değil, sosyal bilimler ve
gündelik hayattan bilgilerle de bana yön veren bir
rehber oldu.

Ben kendime yeni sorular sormaya ve bazen cevapları sizler aracılığı ile bulmaya devam edeceğim. Dergide emeği geçen herkese teşekkürler, yeni sayılarınızı
dört gözle bekliyoruz.
Selen Çarıklı,
Kocaeli, Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Şu an dergiye aboneyim ve özel eğitim öğrencisiyim. Gerek eğitim olsun, gerekse kendi alanımdan -özellikle otizm ve üstün yetenekliler gibi- konulara değinmeniz beni oldukça mutlu etti. Ülkemizde özel eğitimle ilgili yayınlar ve makaleler arttıkça bu alana olan farkındalık da artacaktır. Nisan
2021 sayısında otizm konusuna tekrar değinmeniz
farkındalık için çok önemliydi. Tüm ekibe emekleri
için sonsuz teşekkürlerimi ileterek başarılarınızın
devamını dilerim. Nice uzun ömürlü ve güzel sayılarda buluşmak dileğiyle…
Himmet Karakaya,
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü,
2. Sınıf Öğrencisi
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