“Bakış açımı genişlettim”
Merhaba Bilim ve Teknik Ailesi,

Dr. Özlem Ak
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Dijital Teknolojiler
ve Eğitim

Neredeyse eğitim hayatım boyunca yanımdan ayırmadığım Bilim Çocuk dergisiyle aileyi yakından takip etme fırsatım oldu. Zaman geçtikçe Bilim ve Teknik dergisi de eşlik etti bana. Her çıkan sayıda konu başlıklarınızın altındaki konuya aşina olduğum ama aslında içeriğini tam anlamıyla bilmediğim bir sürü makale ve yazılarınızla bakış açımı genişlettim. Hem kişisel alanda
hem de mesleki alanda bana şimdiden birçok şey kattığını söyleyebilirim. Okuduğum bölüm ile ilgili olan yazılarınızı okurken ve matematik sorularını cevaplarken
ayrı bir keyif aldım. Sizinle beraber bir eğitim ve öğretim serüveni geçirdiğim için mutluyum. Umarım yakın
zamanda eğitim serüvenine devam eden öğrencilere
katkı sağlayabilirim. Teşekkürler Bilim ve Teknik...
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COVID-19 Hasarları
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Yenilenebilir Enerjiyi
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Başkent Üniversitesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü
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“Herkes okumalı, okutturmalı”
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:

Merhaba,
Daha yeni sayıldığım Bilim ve Teknik serüveninde her
seferinde neler kaçırdığıma üzülerek geçmiş ve güncel
sayıları büyük bir zevkle takip ediyorum. Cehaletle savaştığımız günümüzde her gün her alanda bir adım daha ileri gidiyoruz. Bilim ve Teknik bu bağlamda bizi bilim dünyasında yalnız bırakmıyor. Birçok alanda fikir
sahibi olmamızı yepyeni bakış açıları geliştirmemizi
sağlıyor. Günlük hayatımda ben bunu Bilim ve Teknik’te
okumuştum diyebileceğim bir dizi haberle karşılaşıyorum. Herkes okumalı, okutturmalı. Heyecanla yeni sayıları bekliyorum.
Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.
Ceren Dabanlı,

bteknik@tubitak.gov.tr
Bilim ve Teknik Haziran 2020

Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, 3. Sınıf Öğrencisi

“Doğru bilgiye okuyarak ulaşma”
Sevgili Bilim ve Teknik Dergisi,
Bilim Çocuk ile başlayan, Bilim ve Teknik ile devam
eden bir serüvenin üyesi olarak sizlere ulaşıyorum.
Size çok büyük bir teşekkürü borç bilirim. Bunun
sebebi, hayatımı şekillendireceğim meslek seçimi
dönemimde, çocukluğumdan bu yana süregelen
biyoloji ve bilimsel bilgi merakım yalnızca merakla
kalmadı, sizlerin sayesinde doğru bilgiye okuyarak
ulaşma bilincine erişti. Ve artık bu alanda ilerlemeye karar verip, ülkemizde yeni fakat dünyada büyük önem taşıyan bir mesleği seçmemi sağladı: Biyomühendislik. Bu bölümde okumak beni her geçen gün daha da heyecanlandırıyor. Özellikle virüsler ile yoğun bir şekilde uğraştığımız bu dönemde doktorların, biyologların ve mühendislerin tüm
bu birlikteliği ve çabası bana daha da gurur veriyor. Sizlerin de bu dönemde derginizin tüm sayılarını okuyuculara açmanız, “Zamanımızı nasıl verimli geçirebiliriz?” sorusunun da cevabı aslında...
Her şey için teşekkür eder, her daim bizlerle kalmanız temennisiyle saygılarımı sunarım.
Elif Taşkın,
Gebze Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü,
1. Sınıf Öğrencisi

“Harikalar yaratmaya devam edin!”
Merhaba Bilim ve Teknik Ailesi!
Çocukluğum boyunca babamın Meraklı Minik ve
Bilim Çocuk alarak yemeklerde okumasıyla tanıştım sizinle. Lise ve üniversite dönemlerinde kendi
gayretlerimle her sayıyı alamasam da alabildiğim
kadarıyla bilime olan ilgimi canlı tuttuğunuz için
teşekkür ediyorum sizlere. Sonsuz kaynak taraması ve çalışmanızla ortaya çıkardığınız makaleleri ve
aylık olarak bilim ve teknoloji dünyasını takip ederek yaşanan gelişmeleri bizlere ulaştırmanızın Türkiye olarak bu dünyadan kopmamamız adına çok

önemli olduğunu düşünüyorum. Dönüp eski sayılarınızı karıştırdığımda hâlâ okuyabilecek materyal bulmam ise sizi seçip okumayı sürdürmekle doğru kararı verdiğimi gösteriyor bana ve neticesinde büyük bir
tebessüm beliriyor yüzümde.
Bana bilim aşkını ve akademiye olan ilgimi çocukluk
yaşından itibaren aşılayan ve hâlâ her ay aşılamaya
devam eden ve psikoloji bölümü okuyup akademisyen olma hayallerimde etkisi olan Bilim ve Teknik ailesine teşekkür ediyorum. Harikalar yaratmaya devam edin!
Sağlıcakla kalın.
Cem Karbuz,
Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Hazırlık Sınıfı Öğrencisi

“Şimdi sıra öğrencilerimde”
Merhabalar,
Ben 25 yıl önce tanıştım Bilim ve Teknik ile, şimdi sıra
öğrencilerimde. Okulumuzun olmazsa olmazı, her zaman ulaşılabilir ve güvenli. Her ay sabırsızlıkla beklenen, zümrelerimizde mutlaka gündeme gelen, düzenli arşivlenen, eşsiz kaynak. Türkiye ve dünya gündemini anlaşılır bir dille bize aktarması, birçok bilgiyi ve
gelişmeyi ayrıntılı olarak bizimle paylaşması ve bizleri teşvik etmesi daha uzun yıllar birlikteliğimizin garantisidir.
Karantina günlerinde ücretsiz erişimle destek için de
teşekkürler.
Devrim Arat,
Milas İmi Koleji, Fizik Öğretmeni
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