
Sevgili Öğretmenim Bilim Çocuk,
Seninle çok uzun zaman önce tanıştım, o 
zamanlar sana abone değildim. Bu yüzden 
seni her ay bayilerden alırdım ve heyecanla 
okumaya başlardım. Bu yıl ocak ayında sana 
abone oldum ve şubat ayından beri evime 
geliyorsun. İçindeki bilgiler sayesinde bana 
her zaman yararlı oluyorsun. En sevdiğim 
köşen Ne Var Ne Yok. Ülkedeki ve dünyadaki 
teknolojik haberleri severek okuyorum. 
Eklerinle doyasıya eğleniyorum. İyi ki varsın, 
dergide emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Her ayın 15’ini iple çekiyorum, 
sevgiyle kal.

Ahmet Kerem Şelli
11 yaş, Şanlıurfa 

Bilim Dergim Bilim Çocuk,Seninle ilk, okuma yazma öğrenmeye başlarken tanıştım sonra sana abone olmaya başladım. Tüm sayılarını sabırsızlıkla 
bekliyorum. Bu dergi için çalışan abi ve ablalarıma teşekkür ediyorum. Tüm köşelerini seviyorum ama en çok Simit ve Peynir’le Bilim İnsanı Öyküleri ve Şah Mat köşelerini seviyorum. Sağlıklı günler dilerim.

Şevval Berrin Yaşarsoy
10 yaş, Diyarbakır 

Seninle İlk Tanışmam,

Seninle 1. sınıfta tanıştım. Babam bir şeyler 

öğrenmem için seni aldı. Seni çok sevdim, 

sen olmasan hiçbir şeyi öğrenemezdim. 

Bu nedenle seni çok seviyorum. Ben 

uzayı çok merak etmiştim. Merakımı 

giderdin, çok teşekkür ederim. Daha 

bana neler öğreteceksin bakalım, çok 

sabırsızlanıyorum.
Zümra Eker 

7 yaş, Sinop 

Merhaba,
Seninle kuzenim sayesinde tanıştım. 2009’dan 

beri okuyormuş. Şu anda üniversitede. 

Kendi dergilerini bana vermişti. Ben de çok 

beğendim, her ay alıyorum. En sevdiğim 

köşen de Çizmeli Harikalar. Oradaki çizimleri 

yapıyorum. Ancak her köşen birbirinden 

güzel. Kardeşim de benle okuyor. Her ayın 

15’ini sabırsızlıkla bekliyorum. Gelecek 

sayılarında görüşürüz.

Yahya Okcu 
İstanbul

Sevgili Bilim Çocuk,
Seninle 1 yıl önce tanıştım. Ve ilk aldığımda 
hissettiklerimi anlatamam...
O kadar heyecanlıydım ki eve gidip hemen 
açmak istiyordum. Tabii almadan önce beni 
ikna eden fen öğretmenim Zehra Karanlık’a 
çok teşekkür ederim. 2 ay aldıktan sonra 
hemen sana abone oldum. Ve 1 yıldır her ay 
senin gelmeni bekliyorum. En çok Ne Var Ne 
Yok’u ve Gökyüzü Günlüğü’nü seviyorum. 
Okurken o kadar çok kendimi kaptırıyorum 
ki zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. 
Ve senin verdiğin bilgiler derslerimde 
çok yararlı oluyor. Buradan TÜBİTAK 
çalışanlarına çok teşekkür ederim. İyi ki 
varsınız. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz 
bilim kaynağım. Sevgilerle...

Nisanur Ayhan 
Bursa
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COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza 
indirilmesi amacıyla mektuplarınızı yalnızca e-posta ya da 
internet sitemiz aracılığıyla göndermenizi rica ediyoruz.  
e-posta: cocuk@tubitak.gov.tr
İnternet: www.bilimcocuk.tubitak.gov.tr/form/siz-de-gonderin


