
Sevgili Bilim Çocuk,

Seni çok seviyorum. Senin sayende bilmek 

istediğim ve bilmediğim birçok bilgiyi 

öğrendim. Senin her cümlen beynimde bir 

yer ediniyor. Bu sebeple senin her köşeni 

sevgi ile okuyorum. Dergimi bitirsem bile 

dönüp dönüp bir kez daha okuyorum. 

Bu zamanlarda evde senin sayende 

sıkılmıyorum. Gelecek aylarda benimle 

paylaşacaklarını merakla bekliyorum.

Ecrin Büşra Kuş

Tekir Ortaokulu / 6-B / Kahramanmaraş

Merhaba Hayallerimin Dergisi  Bilim Çocuk, 
Merhaba seninle Azime teyzem ve Aygenç eniştem sayesinde tanıştım. Ben de bilimsel konularla uğraşmayı seviyorum. Simit ve Peynir’in öykülerini okumaya bayılıyorum. Dergi elime geçince hemen okumak istiyorum. Benim sayemde ailemde bu dergiyi merakla okuyor. Gelecek sayıdaki konuları merakla bekliyorum.

İsmail Demirİstanbul Menkul Kıymetler Borsası İlkokulu / 4-C / Isparta

Sevgili Bilim Çocuk,

Seninle Eylül 2019’da ablamın tavsiyesiyle 

tanıştım ve seni çok beğendim.

Dergide en çok Simit ve Peynirle Bilim İnsanı 

Öyküleri, Evde Bilim ve Çizmeli Harikalar 

köşelerini seviyorum. Bilim Çocuk’ a emek 

verenlere teşekkür ederim. Hoşça kal, yeni 

sayılarda buluşmak dileğiyle.

Hatice Delibaş

Atatürk Ortaokulu / 5-B / Şanlıurfa

Canım Dergim Bilim Çocuk,Seninle Eylül 2014’te tanıştım. Okuduğumda çok beğendim ve fırsat buldukça almaya başladık. Hâlâ da almaya  devam ediyoruz. Artık her ayın 15’ini iple çekiyor ve Bilim Çocuk dergisini almak istiyorum. Zaten ben küçüklüğümde Meraklı Minik dergisini bol bol okumuştum. Büyüdüm ve artık seni bol bol okuyorum. Tüm bölümlerini seviyorum. Çünkü her bölümde yeni bilgiler öğreniyorum. İyi ki seni tanımışım. Seni çok seviyorum. Diğer ay görüşmek üzere! Hoşça kal...

Sare NergizDr. Sadık Ahmet İlkokulu / 4-B / Karaman

Merhaba Bilim Çocuk,

Seni çok seviyorum. Seninle 2019 Ocak 

ayında tanıştım ve o günden beri seni çok 

seviyorum. En sevdiğim köşen ise Simit ve 

Peynir’le Bilim İnsanı Öyküleri çünkü ben de 

bilim insanı olmak istiyorum. Seni bir günde 

bitirmemek için kendimi zor tutuyorum! 

İçinden çıkan kartların ve oyuncakların 

hepsi çok güzel. İçindeki konu ne olacak 

diye her ay bekliyorum. Seni çok seviyorum. 

Gelecek sayılarında görüşmek üzere.

Umut Yıldız

Turgutalp İlkokulu / 4-A / Manisa
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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


