Sevgili Bilim Çocuk,

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
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Merhaba Hayallerimin Dergisi
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