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SUNUŞ 
 

Bir üniversite yapılanması olan Ankara Üniversitesi Çocuk ve 
Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM), 
önümüzdeki yıllarda izleyeceği bilimsel yaklaşımları belirlemek ve 
gerçekleştireceği sanatsal ve kültürel içerikli etkinlikleri planlamak 
amacıyla 03.06.2011 tarihinde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi’nde I. Bilim ve Sanat Kurulları Toplantısı’nı 
düzenlemiştir.  ÇOGEM’in gelecek planlamasıyla ilgili olarak 3 ayrı 
kümede yürütülen çalışmalara;  ÇOGEM Yönetim ve Danışma Kurulu 
Üyeleri; 3.Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 
Düzenleme Kurulu, Bilimsel Danışma Kurulu, Yazarlar ve Çizerler 
Kurulu Üyeleri ile Katılımcı Kurum ve Kuruluş Temsilcileri, Yayıncı 
Kuruluş Temsilcileri katılmışlardır.  

I. Bilim ve Sanat Kurulları Toplantısı’nın gerçekleştirilmesine duyarlı 
çabalarla destek sağlayan Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Nilgün HALLORAN’a, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Cemal TALUĞ’a ve tüm katılımcılarımıza içten teşekkür eder, 
saygılar sunarım. 14.06.2011 

 

Prof. Dr. Sedat SEVER 

Merkez Müdürü 
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AÇIŞ KONUŞMALARI 

 

Prof. Dr. Sedat SEVER     

ÇOGEM Merkez Müdürü 

 

 

Sayın Rektörüm, 

Çocuk ve gençlik edebiyatı odaklı bilimsel etkinliklerimize 
katılarak bizleri sürekli yüreklendiren sevgili Hocamız, ilk Kültür 
Bakanımız Sayın Prof. Dr. Talât HALMAN, Çocuk ve Gençlik 
Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin saygıdeğer Bilim ve 
Sanat Kurulu Üyeleri, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
saygıdeğer temsilcileri, ÇOGEM’in I. Bilim ve Sanat Kurulları 
Toplantısı’na hoş geldiniz. 

Bilimsel duyarlıklarımızı paylaşarak, Ankara dışından ve 
Ankara’dan gelen bize güç katan tüm üyelerimizi saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum. 

Düşünen duyarlı bireyler, çağdaş ve demokratik toplumun temel 
özneleridir. Düşünen duyarlı, yaratıcı bireylerin yetiştirilebilmesi için 
çocukların erken dönemden başlayarak duyu algılarının uyarılması, 
düşüncelerinin geliştirilmesi gerekir. En yalın söyleyişle, çocuklara 
duyma ve düşünme sorumluluğunun verilmesi gerekir. 

Sanatçılar tarafından, çocuk gerçekliğini önceleyerek hazırlanmış 
kitaplar, çocukluk ve gençlik döneminde duygu ve düşünce 
bilinçlenmesinin en etkili araçlarıdır. Diyorum ki çocukların yaşam 
alanına 6 aylık evreden - 1 yaşından başlayarak sanatçılar tarafından 
kurgulanmış, dilsel ve görsel uyaranların katılması gerekir. 

Sorma, bilme, öğrenme gereksinmesinin en yoğun olduğu 
dönemde, çocukların yaşam alanına sanatsal uyaranların katılması 
demek; onların kendi duygu ve düşünce birikimiyle yaşamlarını 
yönetme bilinci edinmesi demektir. Böyle bir çalışma özlü bir 
söyleyişle; çocukların okuma kültürü edinmesi, yaşamı ve insan 
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gerçekliğini anlayan duyarlı bireyler olarak yetiştirilebilmesi 
demektir. Bunun için çocuğun eğitiminden sorumlu kişilerin, 
çocukların duygu ve düşünce eğitimi konusunda sürekli 
bilgilendirilmesi gerekir. 

Çocuğun-gencin okuma kültürü edinmesi, okumayı bir yaşam 
biçimine dönüştürebilmesi; öte yandan nitelikli kitapların çocukların 
gelişimine ve okul türü öğrenmelerine olan katkılarının bilimsel bir 
yaklaşımla kamuoyuna sunulması; ailelerin bilgilendirilmesi; nitelikli-
niteliksiz kitap kavramının belleklere yerleştirilebilmesi için sürekli ve 
yoğun bilimsel çabalara gereksinim duyulmaktadır. 

İşte, Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama 
ve Araştırma Merkezi böyle bir sorumluluğu üstlenmek için 28 Aralık 
2009 tarihinde kurulmuştur. Kurulduğundan bu yana, amaçlarına 
koşut olarak bilimsel ve sanatsal içerikli bazı etkinlikler gerçekleştirdi, 
bazılarını da planladı. 

ÇOGEM ilk etkinliğini, 21 Mayıs 2010 tarihinde, çocuk ve 
gençlik edebiyatımızın büyük ustası Gülten DAYIĞOLU ile 
gerçekleştirdi. “Yaşadıklarım ve Düşlediklerim Üzerine” adlı 
söyleşiye, yüzlerce ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim 
öğrencisi katıldı. 

24 Mart 2011’deki etkinliğin konuğu Yazar Aytül AKAL, 
“Düşlerimin Peşinde 40 Yıl” adlı söyleşisiyle, yüzlerce okurunu 
düşlerine ortak etti. 

ÇOGEM’in, Doç. Dr. Yasemin KEPENEKCİ ve Yrd. Doç. Dr. 
Canan ASLAN tarafından gerçekleştirilen “Okulöncesi Döneme 
Seslenen Kitaplarda Çocuk Hakları” adlı ilk araştırması, 2011’in Ocak 
ayında tamamlandı ve üniversitemiz tarafından ilgililere sunuldu.  

“Çocuklarımıza ve gençlerimize okuma kültürü nasıl 
kazandırılabilir?” sorusuna yanıt bulmak amacıyla; ÇOGEM 2010 ve 
2011 yılında, Ankara il merkezinde ve ilçelerinde binlerce öğretmenle 
buluştu, söyleşti. 

Sayın Üyeler, 

ÇOGEM’in ulusal ölçekli en kapsamlı etkinliği 05-07 Ekim 
2011’de gerçekleştirilecek. 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 
Sempozyumu’na; bildiriyle, atölye çalışmasıyla ve sanatçı söyleşisiyle 
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katılmak için 300’ü aşkın başvuru yapıldı. Bildiri özetlerinin 
değerlendirilmesindeki katkılarınız için teşekkürümü yinelemek 
istiyorum. 

Bugün, ÇOGEM’ in Danışma Kurulu Üyeleri, Ekim 2011’de 
gerçekleştirilecek Sempozyum’un Bilimsel Danışma Kurulu Üyeleri, 
Sempozyum Katılımcı Kurum ve Kuruluş Temsilcileri, Yazar ve 
Çizerler Kurulu ve Yayıncı Kuruluş Temsilcileri ile, I. Bilim ve Sanat 
Kurulları toplantısını gerçekleştiriyoruz. 

ÇOGEM; bilimsel, sanatsal ve eğitsel etkinliklerini, Kurul 
Üyelerinin kılavuzluğunda gerçekleştirmeyi ilke edinecektir. 

Bugünkü toplantı, ÇOGEM’in gelecek planlamasıyla ilgili 
olarak, 3 ayrı küme çalışması biçiminde sürdürülecektir. 

Sizlere sunulan dosyalarda yer alan programda da görüleceği 
gibi, öğleden önce ve sonra olmak üzere, ilgili dersliklerde iki oturum 
gerçekleştirilecektir. 

Dosyalarda, katılımcı listesi, her kümenin katılımcı listesi, 
toplantıda tartışılacak konular ve diğer belgeler yer almaktadır. 

Saat 16.00’da yeniden bu salonda toplanılacak, her kümenin 
ÇOGEM’in geleceğine yönelik görüş ve önerilerinin Bilim ve Sanat 
Kurulu’na sunulmasının ardından genel değerlendirme yapılacaktır.   

Kümelerce oluşturulan görüş, düşünce ve eleştirilerin; “ÇOGEM 
I. Bilim ve Sanat Kurulları Toplantısı” adıyla basılması sağlanarak 
üyelerimize ulaştırılacaktır.  

ORAN’daki akşam yemeği için saat 18.30’da, Eğitim Bilimleri 
Fakültesi önünden, Üniversitemize ait bir araç hareket edecektir. Aynı 
araçla, yemek sonrası, Hotel Evkuran ve Cebeci Yerleşkesi’ne dönüş 
sağlanacaktır. 

3 Haziran’da ÇOGEM ailesinin bir üyesi olarak bu toplantıya 
katılarak gösterdiğiniz özveriyi; ÇOGEM’in geleceğine yönelik görüş, 
düşünce ve önerilerinizle sürdüreceğinize yürekten inanıyorum. 
İçtenliğinize, katkı ve katılımınıza teşekkür ediyor, saygılar 
sunuyorum. 
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Prof. Dr. Cemal TALUĞ 

Ankara Üniversitesi Rektörü 

 

ÇOGEM’in Değerli Yönetim ve Danışma Kurulu Üyeleri, I. 
Bilim ve Sanat Kurulları Toplantısı’na hoş geldiniz.  

Bizim üniversitemiz çocuk dostu bir üniversite olmaya doğru 
hızla gidiyor, diye düşünüyorum. Aslında baştan beri Ankara 
Üniversitesi’nin çocuklarla ilgili birçok akademik biriminde gerçekten 
çok önemli çalışmalar yapılıyor, yapılageliyor. Aynı zamanda çok 
önemli öncülüklere de adım attık. Bu çalışmalar birçok fakültemizde 
gerçekleşti. Tabii bunların içinde sağlıkla ilgili yaptıklarımız da var. 
Çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili kurulan birimlerimizi, gelişim 
psikiyatrisi alanındaki etkinliklerimizi, ilk otizm derneğinin ve 
araştırma-uygulama merkezinin kurulmasını, yakında temelini 
atacağımız ilk çocuk hastanemizi vb. çalışmaları anmadan geçmek 
uygun olmaz.   

Eğitim Bilimleri Fakültesi ise, gerçekten çocukla ilgili o kadar 
çok şey yapıyor, yapmaya çalışıyor ki baştan beri üniversitem adına 
bütün arkadaşlarıma şükran borçluyum. Bu fakülte, birden fazla 
birimde, anabilim dalında akademik çalışmalar yürütüyor ve bu 
çalışmalarla yeni örgütlenmelerin ortaya çıktığını görüyoruz. Örneğin,  
ilk oyuncak müzesi kuruldu, ilk çocuk edebiyatları kütüphanesi 
gerçekleştirildi, yine engelli çocuklarla ilgili olağanüstü çabalar 
gösterildi. Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu, 
ardından da Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (ÇOGEM) kuruldu. 2009’un son günlerinde kurulan 
ÇOGEM’in, çalışmalarına olağanüstü bir hızla başladığını görüyoruz.  

Başka bir örgütlenme ise, kurmuş olduğumuz Çocuk 
Üniversitesi’dir. Fakültemizin de Çocuk Üniversitesi’ne büyük 
katkıları olduğu gibi, diğer bütün fakültelerimizin de katkılarıyla 
Çocuk Üniversitesi’ni sağlam temeller üzerinde geliştirmeye 
çalışıyoruz. Bu açıdan çocukla ilgili olarak ne yapmak gerekiyorsa 
eksiksiz yapmaya, daha doğrusu payımıza düşen sorumluluğu yerine 
getirmeye çalışıyoruz. Bunu, Ankara Üniversitesi’nin Cumhuriyet’in 
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yarattığı ilk üniversite olmasından doğan sorumluluklar arasında da 
kabul ediyoruz. Ben zaman zaman söylüyorum, “Sayın Halman’dan o 
kadar çok şey öğrendim ki…” diye. Çok güzel özdeyişler; ama ondan 
öğrenmediğim bir özdeyiş var, bir Afrika özdeyişi. O da şu: “Hızlı 
gitmek istiyorsan tek başına git; ama uzağa, büyük hedeflere gitmek 
istiyorsan birlikte gitmelisin.” Gerçekten birlikte gitmeliyiz. ÇOGEM 
birlikte gitmenin erdemine ve önemine inanıyor. Onun için sizi bu 
güzel, anlamlı yürüyüşte birlikte olmaya davet ediyor, bu daveti kabul 
ettiğiniz için size şükranlarımı sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyor, 
tekrar hoş geldiniz diyorum. 
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLİK 
EDEBİYATI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

(ÇOGEM) YÖNETMELİĞİ 

 
YÖNETMELİK 

 
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 

 
28 Aralık 2009 PAZARTESİ 

 
Resmî Gazete 

 
Sayı: 27446 

 
YÖNETMELİK 

Ankara Üniversitesinden: 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik 
Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, 
yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve 
esasları düzenlemektir. 
 
Kapsam 
MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim 
organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 
 
Dayanak 
MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi 
ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
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b) Merkez (ÇOGEM): Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama 
ve Araştırma Merkezini, 
c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü, 
d) Üniversite: Ankara Üniversitesini, 
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 
ifade eder.  
 
İKİNCİ BÖLÜM 
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 
 
Merkezin amacı 
MADDE 5 –(1) Merkezin amacı; çocuk ve gençlik edebiyatıyla ilgili olarak 
yurtiçinde ve yurtdışında araştırmalar yapmak, görsel ve dilsel bir uyaran olarak 
çocuğa göre olan kitapların, çocukların gelişim süreçlerine ve onların okuma 
kültürü edinmelerine katkıları konusunda toplumu aydınlatıcı bilimsel çalışmalar 
yapmaktır. 
 
Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 –(1) Merkez amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 
a) Yurtiçinde ve yurtdışında çocuk ve gençlik edebiyatıyla ilgili her konuda 
araştırma, inceleme yapmak, yaptırmak, bilimsel ve sanatsal etkinlikler 
düzenlemek, bu tür faaliyetlere katılmak ve desteklemek, 
 
b) Nitelikli çocuk ve gençlik edebiyatı eserlerinin, çocuk ve gençlerin duygu ve 
düşünce eğitimindeki önemi konusunda kamuoyunu bilgilendirmek, 
 
c) Türkiye’deki çocuk ve gençlerin, okul öncesi dönemden başlayarak nitelikli 
kitaplarla buluşabilmesi ve ilköğretim sürecinde okuma kültürü edinebilmeleri için 
aileye, okula ve kitle iletişim araçlarına düşen sorumlulukları bilimsel bir 
yaklaşımla belirlemek; elde edilen sonuçları kamuoyuna açıklamak, 
 
ç) Amaçları doğrultusunda yayınlar yapmak, yaptırmak, 
 
d) Çocuk ve gençlik edebiyatıyla ilgili kitaplık, arşiv oluşturmak, 
 
e) Amaçları doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bunların 
çalışmalarına katılmak, danışmanlık yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 
 
Merkezin yönetim organları 
MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Danışma Kurulu. 
 
Müdür 
MADDE 8 –(1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç 
yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı usulle 
görevlendirilebilir. 
(2) Müdür, bu Yönetmelikte tanımlanan görevlerinde kendisine yardımcı olmak 
üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi Rektör tarafından müdür 
yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörlüğe bildirir. Müdür 
yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri 
yaparlar. 
 
Müdürün görevleri 
MADDE 9 –(1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek, 
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, 
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak, 
ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek, 
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak, 
e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak. 
Yönetim kurulu 
 
MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite 
Yönetim Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve 
Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. 
 
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan 
üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi seçilir. Süresi 
biten üyeler yeniden seçilebilir. 
 
(3) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olmak üzere Müdürün daveti ile olağan 
olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda ya da üyelerden üçünün yazılı 
istemi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim 
Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. 
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(4) Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin üyeliği 
kendiliğinden düşer. 
  
Yönetim kurulunun görevleri 
MADDE 11 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programları ile çalışma planını 
hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak, 
b) Bir sonraki yılın bütçesini hazırlamak, 
c) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak. 
Danışma kurulu ve görevleri 
 
MADDE 12 –(1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında aşağıdaki üyelerden 
oluşur: 
a) Üniversitenin Eğitim Bilimleri Fakültesinin öğretim elemanları arasından 
belirlenecek beş üye, 
 
b) Üniversitenin Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Çocuk ve Ergen Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı öğretim elemanları arasından 
belirlenecek birer üye, 
 
c) Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü öğretim elemanları arasından belirlenecek birer üye, 
 
ç) Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim 
elemanları arasından belirlenecek bir üye, 
 
d) Üniversitenin tercihen çocuk kültürü alanında çalışmaları bulunan öğretim 
elemanları arasından belirleyeceği beş üye, 
 
e) İstekleri halinde Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşların mensupları 
arasından ve Merkezin çalışmalarına ilgi duyan kişilerden beş üye, 
 
f) Çocuk ve gençlik edebiyatı yazar ve çizerleri arasından bir üye; çocuk ve 
gençlik edebiyatı alanında çalışan akademisyenler arasından bir üye, çocuk ve 
gençlik edebiyatı yayıncıları arasından bir üye, çocuk ve gençlik edebiyatıyla ilgili 
sivil toplum kuruluşlarından bir üye, kitle iletişim araçları temsilcilerinden bir üye. 
 
(2) Danışma Kurulu en çok otuz kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeliğine, 
yurtdışından da üye seçilebilir. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine 
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ÇOGEM YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

Prof. Dr. Sedat SEVER (Müdür) Ankara Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümü Başkanı 

Doç. Dr. Yasemin KEPENEKÇİ (Müdür Yardımcısı) Ankara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Politikası 
Bölümü Öğretim Üyesi 

Yrd. Doç. Dr. Canan ASLAN (Müdür Yardımcısı) Ankara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimin Kültürel Temelleri 
Bölümü Öğretim Üyesi  

Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Öğretim 
Üyesi 

Prof. Dr. Çağlayan DİNÇER Ankara Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Okulöncesi Öğretmenliği 

Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin 
yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yeni üyeler seçilir. Süresi biten 
üyeler yeniden seçilebilir. 
 
(3) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür 
tarafından tespit edilecek bir tarihte toplanır. Toplantı için çoğunluk şartı aranmaz. 
 
(4) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda 
bulunur.  
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 
 
Yürürlük 
MADDE 13 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 14 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü 
yürütür. 
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Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Berrin BAYDIK Ankara Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi  
Öğr. Gör. Zekeriya KAYA Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğretim Görevlisi 
ÇOGEM DANIŞMA KURULU ÜYELERİ 

Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE (AÜ EBF Dekanı)  

Prof. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL (AÜ Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Öğretim Üyesi) 

Prof. Dr. Gülçin ALPÖGE (Yazar- Çocuk ve Gençlik Yayınları 
Derneği Başkanı) 

Doç. Dr. Müge ARTAR (AÜ EBF Eğitim Psikolojisi Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi) 

Dr. Kemal ATEŞ (AÜ EBF Türk Dili Bölümü Başkanı) 

Prof. Dr. Doğan ATILGAN (AÜ DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü Öğretim Üyesi) 

Prof. Dr. İnayet AYDIN (AÜ EBF Eğitim Yönetimi Anabilim 
Dalı Başkanı) 

İlke AYKANAT (TUDEM Yayınları Genel Yayın Yönetmeni) 

Ayla ÇINAROĞLU (Yazar-Çizer)  

Prof. Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜN (İstanbul Üniversitesi Hasan 
Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı) 

Prof. Dr. İlgi ERTEM (AÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) 

Prof. Dr. Mehmet ERTEM (AÜ Tıp Fakültesi Çocuk 
Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi) 

Prof. Dr. Abdulkadir GÜRER (AÜ DTCF Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü Öğretim Üyesi) 

Prof. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN (AÜ EBF İlköğretim Bölümü 
Başkanı) 
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Prof. Dr. Zehra İPŞİROĞLU (Yazar - Duisburg-Essen 
Üniversitesi Öğretim Üyesi) 

Arş. Gör. Ceren KARADENİZ (AÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü) 

Prof. Dr. Mehmet Ali KISAKÜREK (AÜ EBF Eğitim 
Programları Bölümü Başkanı) 

Prof. Dr. Muhtar KUTLU (AÜ DTCF Halkbilim Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi) 

Yrd. Doç Dr. Necdet NEYDİM (İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Çeviribilim Bölümü Öğretim Üyesi) 

Doç. Dr. Bedriye ÖNCÜ (AÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) 

Prof. Dr. Orhan ÖZTÜRK (TÜBA Şeref Üyesi) 

İlknur POLAT (TRT Program Yapımcısı) 

Doç. Dr. Tülin SAĞLAM (AÜ DTCF Tiyatro Bölümü Öğretim 
Üyesi) 

Mine SOYSAL (Yazar- Günışığı Kitaplığı Genel Yayın 
Yönetmeni) 

Mustafa Ruhi ŞİRİN (Çocuk Vakfı Başkanı) 

Prof. Dr. Meral UYSAL (AÜ EBF Yaşamboyu Öğrenme ve 
Yetişkin Eğitimi Bölümü Başkanı) 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLİK 
EDEBİYATI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

(ÇOGEM) İLE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI 
ETKİNLERİ DÜZENLEME KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ 

ÇERÇEVE PROTOKOLÜ 

1. Amaç 

Türkiye’deki çocuk ve gençlerin, okul öncesi dönemden 
başlayarak nitelikli kitaplarla buluşabilmesi ve ilköğretim sürecinde 
okuma kültürü edinebilmeleri için aileye, okula ve kitle iletişim 
araçlarına düşen sorumlulukları bilimsel bir yaklaşımla belirlemek; 
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elde edilen sonuçları kamuoyuna açıklamak merkezin öncelikli 
amaçları arasında yer almaktadır.  

Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nin amacı; çocuk ve gençlik edebiyatıyla ilgili 
olarak yurtiçinde ve yurtdışında araştırmalar yapmak, görsel ve dilsel 
bir uyaran olarak çocuğa göre olan kitapların, çocukların gelişim 
süreçlerine ve onların okuma kültürü edinmelerine katkıları 
konusunda toplumu aydınlatıcı bilimsel çalışmalar yapmaktır.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürlüğü’nün kuruluş, amaç ve görevlerinin; ÇOGEM’in kuruluş, 
amaç ve görevleriyle benzer olduğu gerçeği göz önünde 
bulundurulduğunda; iki kurumun işbirliği içinde, sanatsal ve bilimsel 
nitelikte çalışmalar yürütmeleri, kuruluş amaçlarını 
gerçekleştirmelerine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu protokol, sözü 
edilen amaçların gerçekleştirilmesi için, aşağıda belirtilen 
etkinliklerde yapılacak işbirliğinin çerçevesini belirlemektedir. 

2. Taraflar 

Bu protokol tarafları Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik 
Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) ve Kültür ve 
Turizm Bakanlığı “Bakanlık”, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü de 
“Genel Müdürlük” olarak anılacaktır.  

3. ÇOGEM ve Bakanlık tarafından yapılacak etkinlik 
konuları: 

• Çocuk ve gençlik edebiyatı günleri düzenlemek, 
• Koşullar sağlandığında, yurdumuzun değişik bölgelerinde 

çocuk ve gençlik kitapları şenliği/ haftası/ günleri düzenlemek, 

• Çocuk ve gençlik edebiyatını tanıtmak, okuma kültürünü 
yükseltme ve nitelikli çocuk ve gençlik kitaplarını seçmelerine 
yardımcı olma konularında yurttaşları bilinçlendirmeye yönelik yazar 
ve çizerlerle birlikte seminerler, konferanslar düzenlemek, eğitici 
çalışmalar yapmak,  

• Yazar ve çizerlerle okuru buluşturmak amacıyla, İl Kültür 
Müdürlükleri; İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği yaparak 
kütüphane ve okullarda söyleşiler, imza günleri, saatleri düzenlemek. 
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4. Eşgüdüm  

Faaliyetler Genel Müdürlük ve ÇOGEM tarafından ikişer kişiden 
oluşacak bir Eşgüdüm ve Yürütme Kurulu tarafından planlanacak ve 
yürütülecektir. Protokolün uygulanması sırasında karşılaşılacak 
sorunlar Eşgüdüm ve Yürütme Kurulu tarafından çözüme 
kavuşturulacaktır. 

Yukarıda belirtilen etkinliklerin, işbirliği içinde ve belli bir plan 
doğrultusunda geliştirilmesi için mali kaynak ÇOGEM ve Bakanlık 
tarafından sağlanacaktır. Bakanlık projeye bütçe olanakları 
çerçevesinde destek sağlayacaktır. 

5. Yürürlük ve Fesih 

Bu protokol taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Taraflar; protokolde öngörülen işbirliğinin ortadan kalktığına 
kanaat getirdikleri takdirde, protokol kapsamında yürütülmesine karar 
verilen etkinliğin/etkinliklerin kamuoyuna açıklanmasından önce ve 
sonra yazılı olarak bildirmek koşuluyla bu protokolü feshedebilirler. 

Taraflar, protokolde yer almayan konularda işbirliği yapmak ya 
da mevcut işbirliği projelerini yürütmek için ek protokol 
düzenleyebilir. 

Bu protokol metni 5 (beş) maddeden ibaret olup taraflarca 4 
(dört) nüsha olarak düzenlenerek 09 Şubat 2011 tarihinde 
imzalanmıştır. 
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ÇOGEM 
I. BİLİM VE SANAT KURULLARI TOPLANTISI 

 
(PROGRAM) 

9.00-9.30     
             
 

Kayıt 
 
 

9.30-10.30   
 
             

Açış Konuşması 

10.30 -11.00          
 
            

Ara 

11.00-12.30  
   
           

Küme Çalışmaları 

12.30 -14.00        
 
                  

Yemek Arası 

14.00-15.30   
  
          

Küme Çalışmaları 

15.30 -16.00            
   
          

Ara 

16.00-17.30   
  
           

Kümelerin Sunumları ve Genel Değerlendirme 
 

    19.30 
 

Akşam Yemeği 
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ÇOGEM I. BİLİM VE SANAT KURULLARI 
TOPLANTISI’NDA GÖRÜŞÜLEN / ELE ALINAN KONULAR 

1. ÇOGEM Yönetmeliği 
• ÇOGEM, bilimsel alanda 2020 yılına değin ne tür çalışmalar 

gerçekleştirebilir? 

• ÇOGEM, kültürel ve sanatsal alanda 2020 yılına değin ne tür 
çalışmalar gerçekleştirebilir? 

• ÇOGEM, eğitsel alanda 2020 yılına değin ne tür çalışmalar 
gerçekleştirebilir? 

• Ulusal ve uluslararası düzeyde ÇOGEM hangi kuruluşlarla 
işbirliği yapabilir/ yapmalıdır? 

• Varsa, ÇOGEM’in gelecek planlamasına yönelik önerilerinizi 
belirtiniz. 

2. Protokol Metni 

• Ankara Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 
imzalanan protokol çerçevesinde her yıl düzenlenmesi kararlaştırılan 
“Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri”ne yönelik 
önerileriniz/düşünceleriniz nelerdir? 

3. 05-07 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirilecek olan 3. Ulusal 
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumuna ilişkin görüş ve 
önerileriniz nelerdir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 18

KÜMELER VE KATILIMCI LİSTELERİ 

I. Bilim ve Sanat Kurulları Toplantısı’nda aralarında sanatçıların, 
bilim insanlarının, katılımcı kurum ve kuruluş temsilcilerinin de 
bulunduğu üç küme oluşturulmuş; bu doğrultuda her küme 
ÇOGEM’in önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceği bilimsel, eğitsel, 
kültürel ve sanatsal etkinliklere kılavuzluk edecek önerilerde 
bulunmuştur. Aşağıdaki çizelgelerde her kümede yer alan 
üyelerin/katılımcıların ad ve soyadları ile bu kümelerin önerileri 
sunulmuştur: 

     1. KÜME ÜYELERİNİN BULUNDUĞU ÇİZELGE  
KATILIMCILAR 

Semra ATINÇ 
Prof. Dr. İnayet AYDIN 

İlke AYKANAT 
Yrd. Doç. Dr. Nalan BABÜR 

Ayla ÇINAROĞLU, 
Doç. Dr. Hasan Haluk ERDEM 

Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN 
Prof. Dr. Abdülkadir GÜRER 

Yrd. Doç. Dr. Canan KARABABA 
Prof. Dr. Ahmet KOCAMAN 

Ayşen KÖSEOĞLU 
Prof. Dr. Süleyman Çetin ÖZOĞLU 

Doç. Dr. Tülin SAĞLAM 
Refik SAYDAM 
Hasan SÜREK 

Prof. Dr. Nezihe ŞENTÜRK 
Mustafa Ruhi ŞİRİN 

Prof. Dr. Meral UYSAL 
Kamil YEŞİL 

GÖREVLİLER 
Öğr. Gör. Zekeriya KAYA 

Yrd. Doç. Dr. Canan ASLAN 
Yrd. Doç. Dr. Berrin BAYDIK 
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Arş. Gör. Şuheda ÖNAL 
Arş. Gör. Zeliha BAYAZIT 

Arş. Gör. Burcu ÇILDIR 
Arş.  Gör. Cengiz ASLAN 

Selcen KIRITOĞLU 
Arş. Gör. Seval YİNİLMEZ 

 

1. KÜMENİN DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLERİ 

Birinci küme çalışmalarında toplantı için belirlenen tartışma 
konuları izlenmiş; kümede belirtilen görüş ve öneriler aşağıda 
sunulmuştur: 

1. ÇOGEM, bilimsel alanda 2020 yılına değin ne tür 
çalışmalar gerçekleştirebilir? 

• Yapılacak çalışmalarda; Türkçe öğretimi, okulöncesi, çocuk 
ve ilkgençlik edebiyatı öğretimi temel alınmalıdır. ÇOGEM, 
üniversite çatısı altında gerçekleştirilen lisans, yüksek lisans ve 
doktora programları kapsamında bu temele yönelik bilimsel 
çalışmalara öncülük etmelidir.  

• ÇOGEM; okulöncesi çocuk edebiyatı, çocuk ve gençlik 
edebiyatı yapıtlarını değerlendirme ve izleme kurulunun 
oluşturulmasında girişimlerde bulunmalıdır. Bu bağlamda ilkeleri, 
uygulamaları ve strateji geliştirme çalışmalarını gündeme almalıdır.  

• ÇOGEM, çocuğa göre olan sözlü ürünlerin derlenmesi 
çalışmalarının başlatılması için girişimlerde bulunmalıdır. Özel eğitim 
bağlamında sorun odaklı çocuk ve gençlik edebiyatı çalışmalarını 
başlatmalıdır.  

• ÇOGEM, lisans ve lisansüstü programlar kapsamında durum 
belirleme çalışmalarının ve gerekli projelerin 
hazırlanmasında/yürütülmesinde görev üstlenmelidir.   

• Çocuk kitaplarında dil duyarlığının oluşmasına hizmet edecek 
bilimsel çalışmalar yapmalı ve danışmanlık hizmeti vermelidir.  

• ÇOGEM, çocuk ve gençlik edebiyatı alanında hakemli bir 
derginin hazırlanmasına öncülük etmelidir.  
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2. ÇOGEM, eğitsel alanda 2020 yılına değin ne tür çalışmalar 
gerçekleştirebilir? 

• Öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitimler verilmelidir.  
• Kütüphanecilerin ve yayın kuruluşlarının gündeme getirdiği 

eğitim gereksinmesini karşılamalıdır.  

• Lisans düzeyinde çocuk ve gençlik edebiyatı öğretimi; yüksek 
lisans ve doktora düzeyinde ise, çocuk ve gençlik edebiyatı programı 
önerisini üniversiteye götürülmelidir. 

• ÇOGEM, örgün eğitim kademelerine yönelik okuma 
programları hazırlamalıdır.  

• Çocuk ve gençlik edebiyatı bağlamında kamu ve özel 
kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermelidir. 

3. ÇOGEM, kültürel ve sanatsal alanda 2020 yılına değin ne 
tür çalışmalar gerçekleştirebilir?  

• ÇOGEM bünyesinde; “Kültür ve Sanat Etkinlikleri Kümesi”, 
“Çocuk Kitabı Yazarlığı Kümesi”, “Çocuk Kitabı Çizerliği Kümesi” 
vb. oluşturulmalıdır.  

• ÇOGEM bünyesinde; “Çocukların Kitap Yazarlığı ve 
Çizerliği Kümesi”, “Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Editörlüğü Kümesi”, 
“Eleştirmenler Kümesi”, “Çeviri Kümesi”, “Yayıncı Kümesi” gibi alt 
kümeler de oluşturulmalıdır.  

• ÇOGEM, çocuk ve gençlik edebiyatı günlerinin 
düzenlenmesine öncülük etmelidir.  

4. ÇOGEM, ulusal ve uluslararası düzeyde hangi kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yapabilir/yapmalıdır?  

• Üniversiteler, hükümet kuruluşları, yerel yönetimler, sivil 
toplum kuruluşları ve alanında uzman uluslararası kuruluşlarla 
işbirliği yapabilir.  

• Çocuk Üniversitesi, ÇOKAUM, ASSITEJ gibi ulusal ve 
uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmalıdır.  

• ÇOGEM, bütün kentlerimizdeki ilgili kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği içinde olmalıdır.  
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5. Ankara Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 
arasında imzalanan protokol çerçevesinde her yıl düzenlenmesi 
kararlaştırılan “Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri”ne yönelik 
önerileriniz / düşünceleriniz nelerdir?  

• İmzalanan ve bundan sonra imzalanacak protokollerle 
yarışmalar ve ödül programları düzenlenmelidir.  

6. 05-07 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirilecek olan 3. Ulusal 
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’na ilişkin görüş ve 
önerileriniz nelerdir?  

• Bundan sonra gerçekleştirilecek sempozyumların tema (izlek) 
dayanaklı olmasına özen gösterilmelidir. 

2. KÜME ÜYELERİNİN BULUNDUĞU ÇİZELGE 

KATILIMCILAR
Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE   
Prof. Dr. Berna ARDA  
Prof. Dr. Doğan ATILGAN  
Prof. Dr. Ufuk BEYAZOVA   
Adnan BİNYAZAR  
Gülten DAYIOĞLU  
Prof. Dr. S. Talât HALMAN  
Prof. Dr. Haluk İŞERİ  
Prof. Dr. İsmail KAYA   
Prof. Dr. Onur Bilge KULA  
Doç. Dr. Bedriye ÖNCÜ  
Emin ÖZDEMİR  
İsmail ÖZDEN   
Prof. Dr. Hasan PEKMEZCİ  
Haluk SAYDAN   
Mine SOYSAL   
Yalvaç URAL   

GÖREVLİLER 
Arş. Gör. Suna CANLI   
Arş. Gör. Engin Deniz TANIR  
Arş. Gör. Özlem KANAT SOYSAL  
Arş. Gör Bilge Nur DOĞAN   
Arş. Gör. Ceren KARADENİZ 
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2. KÜMENİN DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLERİ 

İkinci kümenin ÇOGEM’in önümüzdeki yıllarda yapması 
gereken çalışma ve etkinliklere ilişkin görüş ve önerileri aşağıda 
maddeler biçiminde sunulmuştur:  

1. ÇOGEM, eğitsel alanda 2020 yılına değin ne tür çalışmalar 
gerçekleştirebilir?  

• Çocukların dil kullanımlarına ve söz dağarcıklarına ilişkin 
bilimsel çalışmaların eksikliği dikkat çekmektedir. “Yaş gruplarının 
gelişim özellikleri dikkate alınarak çocukların hangi yaşta ne tür ve ne 
kadar sözcük dağarcığına sahip olmaları gerektiği” sorusuna yanıt 
aranmalıdır. ÇOGEM öncülüğünde, Çocukların yaş gruplarına göre 
söz dağarcıklarının nicelik ve niteliksel anlamda belirlenmesine 
dönük, Türkiye genelinde geniş oylumlu ve disiplinlerarası bir 
projenin gerçekleştirilmesi gerekir.  

• Çocuk dilindeki yozlaşmanın ve kirlenmenin boyutları 
nedenleri ile ortaya konmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği 
içinde “ders” kavramının dışında bir çerçeveyle okuma alışkanlığının 
geliştirilmesine dönük, daha yaratıcı ve sanatsal etkinliklerle beslenen 
çalışmaların ve uygulamaların yapılması gerekmektedir. Öğretmenler 
tarafından seçilen kitapların değil, bireysel seçimlerin söz konusu 
olduğu ve bireysel okumalara ağırlık veren okuma ortamlarının 
oluşturulması gerekmektedir.   

• Anne-babaların, okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve 
yayınevi sorumlularının çocuklara okuma alışkanlığı kazandırma, 
çocuk ve gençlik edebiyatı gibi konularda eğitilmesi gerekir.  

• Çocuğa, kitap okumanın gerekliliği ve güzelliği 
duyumsatılmalıdır. Bu konuda kurumların işbirliği içinde olması çok 
önemlidir. Gençler ve anne-babalar “Kitap nasıl okunur?”, “Hangi 
kitap seçilmelidir?” gibi konularda bilgilendirilmelidir.  

• Sözcük dağarcığının ve kavramların gelişiminde çocukların 
yaşantıları önemlidir. Çocuklar günümüzde birçok kavramı yalnızca 
televizyondan izleyerek öğrenmektedir. Çocukların günümüzde 
popüler kültür öğelerinin de güdümünde kaldığı bilinmektedir. 
Öncelikle bu tür öğelerin olumsuz etkilerini önlemeye yönelik bir 
devlet politikasının oluşturulması için gayret gösterilmelidir.   
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• ÇOGEM, yayıncılık düzeyinde bilimsel kılavuzluk görevini 
yerine getirmelidir. Yayımlanmış kitapların yeniden gözden 
geçirilmesi ve incelenmesi sorumluluğunu da üstlenmelidir. Bir yıl 
içinde basılan tüm çocuk kitaplarını inceleyerek içlerinden yılın en iyi 
üç çocuk kitabını belirlemeye yönelik çalışmalar yürütmelidir. 

• Bu nedenle “Çocukların neden okumadıklarına yönelik bir 
çalışma var mı, eğitim kurumlarımızda okuma alışkanlığı yeteri kadar 
veriliyor mu?” gibi sorulara yanıt aranması önemlidir. Ayrıca, 
“nitelikli kitapların okullarda öğrencilerle ne kadar buluştuğu” 
yönünde araştırmalar da yapılmalıdır.  

2. ÇOGEM, eğitsel alanda 2020 yılına değin ne tür çalışmalar 
gerçekleştirebilir? 

• Fakültelerin öğretmen yetiştiren programlarında kitapla 
arkadaş olma, kitap okuma gibi konular ışığında okuma eylemini 
yönlendirecek ve yetkinleştirecek bir eğitim içeriğine gereksinim 
duyulmaktadır. Kurum olarak bu süreçte öğretmen yetiştiren 
fakültelere büyük görevler düşmektedir. ÇOGEM,  anılan fakültelere 
bu bağlamda katkıda bulunmalıdır. 

• Edebiyatın alımlanamaması, didaktik yapıtların yazınsal 
yapıtlarmış gibi sunulması vb. sorunlar ülkemizin gündeminde önemli 
bir yer tutmamaktadır. Özellikle, hazır kitap listelerinin (100 Temel 
Eser Listesi gibi) önerilmesi çok sakıncalıdır. Didaktik yapıtlardaki 
öğüt vermeye dönük iletiler, çocuklardaki yazınsal beğeniyi öldürür. 
Bu bağlamda öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. 
Öğretmenlerin yetiştirilmesinde özellikle edebiyatın olanaklarından 
yararlanılmalı; adayların edebiyatı duyumsayarak yetiştirilmesine 
özen gösterilmelidir. ÇOGEM Eğitim Bilimleri Fakültesi kaynaklı bir 
merkez olarak bu işlevini mutlaka yerine getirmelidir.  

3. ÇOGEM, kültürel ve sanatsal alanda 2020 yılına değin ne 
tür çalışmalar gerçekleştirebilir?   

• ÇOGEM’in özellikle çocuk kitabı yazarlarına büyük bir 
ciddiyetle sahip çıkması gerekmektedir. Nitelikli çocuk kitapları 
yazarlarına/şairlerine/çizerlerine ÇOGEM destek vermelidir.  
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• ÇOGEM, yayın aşamasındaki çocuk kitaplarının çocuğun 
gelişim sürecine uygun olup olmadığını değerlendiren bir “danışma 
kurulu” görevi üstlenmelidir.  

• Topluma çocuk okurlar kazandırmak için bu süreçteki tüm 
değişkenler, bileşenler bir araya getirilmelidir. ÇOGEM, bu bağlamda 
yayıncılara yol gösterebilir. Yayın aşamasında bir tür danışmanlık 
işlevi üstlenebilir. ÇOGEM, eğitim yayıncılığı alanında yol gösterme 
ayrıcalığına sahip bir merkez niteliğine bürünmelidir.   

• Çocukların yöresel söyleyiş değişikliklerine ve zenginliklerine 
dönük kaynaklar oluşturmalıdır.  

• Çoktan seçmeli sınav sisteminde çocukların yazmaya dönük 
becerileri de gelişememektedir; bu nedenle onların yazılı anlatım 
becerilerini geliştirmeye yönelik birtakım eylem planları 
oluşturulmalıdır. 

• Edebiyat, yalnızca yazılı edebiyat olarak algılanmamalı; sözlü 
kültüre ve edebiyata yönelik çalışmalara da yer verilmelidir.  

• ÇOGEM’in uluslararası kimlik kazanabilmesi için toplantı ve 
seminerler düzenlenmelidir.  

• Yayıncıların uluslararası düzeyde telif haklarını gözetecek bir 
kurumları bulunmamaktadır. Bu bağlamda ÇOGEM çalışmalar 
başlatmalıdır.  

• Yurtdışındaki kimi özerk jüriler, sunulan yapıtı çeşitli 
yönleriyle değerlendirmektedir. Bu onayla sanatçı, yapıtını istediği 
yayınevinde yayımlatabilmektedir. Türkiye’de de bu “özerk jüri” 
sorumluluğunu ÇOGEM üstlenmelidir.  

4. ÇOGEM, ulusal ve uluslararası düzeyde hangi kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yapabilir/yapmalıdır?   

• ÇOGEM, uluslararası nitelikli çocuk edebiyatı merkezleri ve 
enstitüleriyle işbirliğine gitmelidir. Bu merkezlerle ortak araştırmalar 
ve projeler planlamalıdır. 

• ÇOGEM, uluslararası düzlemde nitelikli yayınevleriyle 
işbirliği içinde olmalı; bu yayınevleriyle etkinlikler düzenlemelidir.  
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• Dünyadaki diğer merkez ve enstitü örneklerinde olduğu gibi 
ülkemizde de doğrudan çocuk edebiyatına ilişkin yüksek lisans ve 
doktora programları açılabilir. Bu amaçla ÇOGEM, Türk Dili ve 
Edebiyatı bölümleriyle işbirliği içinde olmalı, uluslararası nitelikte 
çocuk edebiyatı merkezleri ve enstitüleriyle işbirliğine giderek ortak 
araştırmalar yapmalıdır. 

• Yazar, şair ve çizerlerle uygulamalı seminer / atölye 
çalışmaları gerçekleştirilmeli; bu çalışmalar, uluslararası boyuta da 
taşınmalıdır.  
         5. Ankara Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 
arasında imzalanan protokol çerçevesinde her yıl düzenlenmesi 
kararlaştırılan “Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri”ne yönelik 
önerileriniz / düşünceleriniz nelerdir? 

• Bu günlerin program içeriğinin belirlenmesinde ÇOGEM, bir 
taraf olarak, programın “çocuk odaklı” yürütülmesini sağlamalıdır.  

• ÇOGEM, çocuk yayınlarını, çocukların değerlendirdiği bir 
“çocuk jürisi” oluşturulmasına katkıda bulunmalıdır.  

• Atölye çalışmaları aracılığıyla bazı yazar ve çizerlerin 
yapıtları çocuklarla buluşturulmalıdır. Uluslararası yazar, çizer ve 
uzmanlar davet edilerek bu tür etkinlikler gerçekleştirilmelidir.  

• Çocuğun ilgiyle okuduğu bir kitabın yazarıyla tanışmasına 
olanak sağlayan etkinlikler düzenlenmelidir. Davet edilen yazar, 
çocukların daha önce kitabıyla buluştuğu, tanıdığı bir yazar olmalıdır. 
Bu buluşma, çocuk gerçekliği göz önünde bulundurularak 
tasarlanmalıdır. Çocukların yazarlara götürülmesi yerine, yazarlar 
onlara getirilmelidir.  

• ÇOGEM aracılığı ile yazarların köy okullarındaki çocuklarla 
buluşması da sağlanabilir.   

• ÇOGEM, geçekleştireceği “Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 
Günleri”nde yukarıdaki etkinliklerin yanı sıra yazarları bir araya 
getirerek “çocuk edebiyatında ürün kalitesinin tartışılmasına” dönük 
bir etkinlik gerçekleştirmelidir.  
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• Ders kitaplarının incelenmesi amacıyla ÇOGEM tarafından 
bir kurul oluşturulmalı; bu kurul, kitapların kurgulanması ve 
yazılmasında etkin rol üstlenmelidir. 

6. 05-07 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirilecek olan 3. Ulusal 
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumuna ilişkin görüş ve 
önerileriniz nelerdir?  

• Üç ya da dört temel konuda yuvarlak masa toplantıları 
gerçekleştirilebilir. Çocuk ve gençlik edebiyatı tarafları (çizer, 
çevirmen, yazar, okur, eğitimciler, anne–babalar, öğretmenler vs.), 
odak gruplar oluşturularak yuvarlak masa toplantılarında bir araya 
getirilebilir.  

• Yayıncılıkla ilgili taraflar yayıncılığın temel sorunlarını 
tartışmak üzere bir araya getirilebilir. 

• Okuma kültürü ile ilgili olarak öğretmen, öğrenci ve 
yöneticiler bir araya getirilebilir. 

3. KÜME ÜYELERİNİN BULUNDUĞU ÇİZELGE 
KATILIMCILAR 

Doç. Dr. Oylum AKKUŞ İSPİR  
Prof. Dr. Aysel AKYOL KÖKSAL 
Doç. Dr. Müge ARTAR  
Dr. Kemal ATEŞ  
Mustafa DELİOĞLU  
Fatih ERDOĞAN  
Prof. Dr. Zafer GENÇAYDIN  
Prof. Dr. Cahit KAVCAR  
Pınar KIRANBAY  
Yrd. Doç. Dr. Necdet NEYDİM  
Nahit Ümit ÖĞMEL  
Prof. Dr. Ferhunde ÖKTEM  
Dr. Tekin ÖZERTEM  
Prof. Dr. Nuran ÖZYER  
İlknur POLAT  
Prof. Dr. Bülent YILMAZ  

GÖREVLİLER 
Doç. Dr. Yasemin KARAMAN KEPENEKCİ  
Arş. Gör. Ayben KAYNAR TANIR  
Arş. Gör. A. Özgül İNCE SAMUR  
Arş. Gör. Ramazan ALABAŞ 
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 3. KÜMENİN DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLERİ 

Üçüncü kümenin sunduğu görüş ve öneriler aşağıda sunulmuştur:  

1. ÇOGEM, bilimsel alanda 2020 yılına değin ne tür 
çalışmalar gerçekleştirebilir?  

• Çocuk ve gençlik edebiyatı alanındaki nitelikli yapıtların 
özellikleri yol gösterici ilkeler olarak belirlenmelidir.  

• Kütüphanecilerin de işbirliğiyle çocuk ve gençlerin yaş 
düzeyine uygun kitap katalogları oluşturulmalı; bu listeler her yıl 
güncellenmelidir.  

• Okuma listelerinin ve katalogların oluşturulmasında ilgili 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmalıdır.  

• ÇOGEM, çocuk ve gençlik edebiyatı alanında lisansüstü tez 
çalışmalarına ve bilimsel çalışmalara öncülük etmeli; ilgilileri 
özendirmelidir.  

• Çocuk ve gençlik edebiyatı alanında yüksek lisans ve doktora 
düzeyinde seçmeli derslerin açılmasına destek vermelidir.   

• Bilişsel ve ruhsal gelişim açısından niteliksiz kitapların 
çocuklarla buluşturulmasının engellenmesi için çalışmalar 
yapılmalıdır.  

• ÇOGEM, 2020 yılına değin bilimsel alandaki mevcut 
sorunları belirlemelidir. Bu sorunların belirlenmesi aşamasında 
üniversitelerden, ilgili kurum ve kuruluşlardan destek almalıdır.  

• ÇOGEM, dille ilgili sorunların çözümlenmesi konusunda da 
çalışmalar yapmalıdır. Bu amaçla diğer üniversitelerle iletişim içinde 
olmalıdır.  

• ÇOGEM, “Eğitim, İnceleme ve Araştırma Dizisi – I” numaralı 
yayını gibi yayınlar yapmayı sürdürmelidir.   

• ÇOGEM tarafından yayımlanacak her kitap, tasarım 
özellikleriyle çocuk gerçekliğini öncelemelidir. 

• ÇOGEM, çocuk ve gençlik edebiyatının, okuma kültürünün  
şu andaki durumunu ortaya çıkarmalıdır. Bu konuda Hacettepe 
Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ile işbirliği yapılabilir. 
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• Bir çocuk kitabı değerlendirme kurulunun oluşturulması 
sağlanmalıdır. Bu kurul; eğitimcilerden, yazar ve çizerlerden, 
edebiyatçılardan vb. oluşmalıdır. 

• ÇOGEM, çocuk ve gençlerin okuma kültürüne yönelik çağdaş 
politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmalıdır.  

• Dili kullanma becerisi, zekâyı en iyi yordayan özelliktir; 
ancak, kitaplardaki sözcük kullanım sıklığını saptamakta 
zorlanılmaktadır. Çocuğa yönelik kitaplarda dil sorunları araştırılmalı 
ve bunlara çözüm önerileri getirilmelidir.  

• Çocuk kitapları alanında bir etik inceleme kurulu 
oluşturulmalıdır.  

• ÇOGEM öncülüğünde çocuk edebiyatçıları ile yazar ve 
çizerler için çocuk gelişimine yönelik bilgilendirici çalışmalar 
yapılmalıdır.  

• Çocuk ve gençlik edebiyatı alanında yapılmış bilimsel 
çalışmaların bir kaynakçası oluşturulmalıdır.   

• Çocuk gerçekliği ve çocuk eşitliği kavramlarının incelenmesi 
gerekmektedir. 

• Çocuk ve gençlik edebiyatında eleştiri kültürü, sorumluluk 
duygusu gibi konulara ilişkin çalışmalar yapılmalıdır.  

• Görme engelli çocuklar için de okuma çalışmaları 
yapılmalıdır. 

 2. ÇOGEM, eğitsel alanda 2020 yılına değin ne tür 
çalışmalar gerçekleştirebilir?  

• Çocuk ve gençlerle edebiyat ile ilgili yaratıcı drama 
çalışmaları yapılmalıdır.  

• Çocuk ve gençlerle yaratıcı drama çalışmalarının yapılmasını 
özendirme konusunda kamuoyu oluşturulmalıdır.  

• Okuma ve yaratıcı yazma etkinlikleri için Çağdaş Drama 
Derneği, sivil toplum kuruluşları ve yaratıcı yazma alanında uzman 
olan kişilerle işbirliği yapılmalıdır (Dramanın edebiyatta kullanımı, 
yaratıcı yazma, masal okuma günleri vb.).  
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• MEB ile işbirliği yapılarak çocuk oyunu yazarlığı konusuna 
yer verilmelidir.  

• Çocuk oyunları yazma konusunda ülkemizde bir boşluk 
bulunmaktadır. Bu amaçla, TRT ile işbirliği yapılarak tiyatro ve çocuk 
oyunları yarışması düzenlenebilir.  

• Duyarlı konularda psikolog yardımına yer verilmeli ve bu 
konuda kamuoyu oluşturulmalıdır. Yazarlarla çocuk psikologları 
işbirliği içinde olmalıdır. Yazarlar ile çocuk psikologlarının 
buluşmalarını sağlayacak çalışma grubu toplantılarını düzenlemede 
ÇOGEM öncülük etmelidir.  

• Kitaplarda resim, karikatür gibi görsel öğeler gereğince yer 
almalıdır. 

• Bilgisunar (internet) ortamında çocuk kitaplarıyla ilgili tanıtım 
görselleri oluşturulmalıdır.  

• Gençlik edebiyatı ayrı bir alan olarak ele alınmalı ve 
tartışılmalıdır. 

• Öğretmenin çocukların hangi metinlerden zevk alacağını 
bilmesi gerekir. Öğretmen;  iyi bir edebiyat metni okuru olmalı, 
öğrenciyi iyi tanımalı ve metin çözümlemeyi iyi bilmelidir. ÇOGEM, 
bu konularda çalışmalar yapmalı, yapılan çalışmaları yayımlayıp 
öğretmenlere ve anne babalara ulaştırmalıdır.  

• Öğretmen adaylarına yönelik “okuma ve kütüphane kültürü 
kazandırma” adında dersler açılması önerilmelidir.  

• Okuma yarışları ve hızlı okumanın olumsuz yönleri 
konusunda duyarlılık oluşturulması, anlayarak okumanın temel 
alınması gerekir.  

• ÇOGEM, öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlıklarını 
ortaya çıkarmaya dönük araştırmalar yapmalıdır.  

• Çocuk kütüphanelerinin iç mimari özellikleri gözden 
geçirilmelidir. Yalnız çocuk kütüphanelerinin değil, derslik ve eğitim 
mekânlarının da algı ve öğrenim psikolojisi açısından uygun biçimde 
düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır.  
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• ÇOGEM, kitapla ilgili yeni teknolojik gelişmeleri ve bunların 
kitap okuma kültürüne/alışkanlığına etkilerini araştırmalıdır.  

• ÇOGEM, “Ülkemizdeki, özellikle kırsal kesimdeki çocuklara 
kitap okuma alışkanlığının kazandırılması için neler yapılabilir?” 
sorusuna yanıt arayan araştırmalar yapmalıdır. 

• ÇOGEM, bilimsel bilgi üzerine çalışma enerjisini danışmanlık 
hizmeti için harcamalı; böylece maddi bir gelir de sağlamalıdır.  

• Çocukların kültür ve sanat etkinlikleri ile ilgili yurtdışında 
yapılan çeşitli enstitü ve merkezlerin (Bushwink Institute of Children's 
Art, Foundation International Art of Children, The Foundation of 
Children’s Art vb.) etkinlikleri incelenmeli ve Türkiye’de de benzer 
çalışmalar yapılmalıdır. 

• ÇOGEM’in yaptığı etkinliklerin ülke çapında tanıtımı 
yapılmalıdır.  

• Basın-yayın ilişkilerinin yürütüleceği bir halkla ilişkiler birimi 
oluşturulmalıdır.  

• ÇOGEM, daha geniş kitlelere ulaşacak araştırma projeleri 
yapmalıdır. Örneğin yılın yazarı, çizeri, kitabı vb. adlarla seçimler 
yapmalıdır.  

• ÇOGEM, çocuk ve gençlik edebiyatı alanında yılın en başarılı 
yapıtlarını belirlemelidir. Örneğin, yılda en iyi 1 çocuk ve gençlik 
kitabı yerine, en iyi 10 çocuk ve gençlik kitabını seçmelidir. Böylece 
her yıl 1 kitap yerine 10 kitap öne çıkarılmış olur.   

• Sanatçılar tarafından çocuk ve gençlere yönelik atölye 
çalışmaları yapılmalıdır (Örneğin, öğrencilerin tek bir resim yapımını 
gözlemeleri).  

• ÇOGEM aracılığıyla kütüphanelerde ve okullarda yazarların 
da bulunduğu okuma saatleri düzenlenmelidir.  

• Bir yapıtın oluşturulmasında yazarın çizer ile birlikte 
çalışmasını gösteren atölye çalışmaları yapılabilir (Örneğin, video 
çekimi yapılabilir.) 
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• Kitapların üzerine yaş aralığı yazılmamalı, kitabın tam 
olarak hangi yaşa seslendiği yazılmalıdır.   
3. ÇOGEM, kültürel ve sanatsal alanda 2020 yılına değin ne 
tür çalışmalar gerçekleştirebilir?  

• Tiyatro dersi ve drama ile ilgili olarak okullarda çalışmalar 
yapılmalı ve ASSİTEJ ile işbirliğine gidilmelidir.   

• Estetik eğitim ön planda tutulmalı; sanatsallığa, özgür insan 
yetiştirmeye öncelik verilmelidir.  

• Kütüphanecilere, ÇOGEM öncülüğünde çocuk ve gençlik 
edebiyatıyla ilgili seminerler verilmelidir.  

• MEB ile işbirliği yapılarak öğretmenlere seminerler 
düzenlenmelidir. Okulöncesi ve ilköğretimde görevli öğretmenlerin bu 
konuda yeniden bilgilendirilerek eğitilmeleri ve bilinçlendirilmeleri 
sağlanmalıdır. Üniversitelerin öğretmen yetiştiren fakülteleri ile 
iletişime geçilerek geleceğin öğretmenlerinin bu konuda en iyi şekilde 
yetiştirilmesinin yolları araştırılmalı ve gereken önlemler alınmalıdır. 

• Yazarlarla iletişim kurularak kütüphanelerde okuma şenlikleri 
düzenlenmelidir. 

• Çocuklara ve gençlere yönelik yazı, şiir, resim, karikatür vb. 
yarışmalar düzenlenmeli ve ödül olarak kitaplar verilmelidir.  

• ÇOGEM, hakemli bir dergi yayımlamalı, dergideki ürünlerin 
en az %80’inin çocuk ve gençlerin yaratısı olmasına özen 
göstermelidir.   

• ÇOGEM, çocuk ve gençlerin her konuda ve her zaman 
görüşlerini, eleştiri ve önerilerini almalıdır.  

4. ÇOGEM, ulusal ve uluslararası düzeyde hangi kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yapabilir/yapmalıdır?   

• Ulusal düzeyde; MEB, Kültür Bakanlığı, yayınevleri, 
okumaya önem veren bankalar, vakıflar, basın yayın kuruluşları, 
ASSİTEJ, Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Milli Merkezi, 
Türk Kütüphaneciler Derneği, çocukla ilgili sivil toplum örgütleri ile 
işbirliği yapabilir.  
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• Uluslararası düzeyde ise Avrupa Birliği ile projeler 
yapmalıdır.  

• UNESCO, Dünya Bankası, UNICEF ile işbirliği olanakları 
araştırılmalıdır.  

• Nezih DANYAL’ın Karikatür Vakfı ile işbirliği yapılabilir.  
• “Uluslararası Kukla ve Gölge Oyunları Birliği” ya da diğer 

adıyla “Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği” (UNIMA) 
Türkiye Milli Merkezi ile işbirliği yapılabilir.  

• ÇOGEM’in düzenlediği etkinliklere sanatçı dernekleri davet 
edilebilir.  

5. Ankara Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 
arasında imzalanan protokol çerçevesinde her yıl düzenlenmesi 
kararlaştırılan “Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri”ne yönelik 
önerileriniz / düşünceleriniz nelerdir?  

• Protokolün 4. maddesinde bir Eşgüdüm ve Yürütme Kurulu 
öngörülmektedir. Ortaklaşa yürütülebilecek etkinliklerin, 1. Bilim ve 
Sanat Kurulları Toplantısı’nda yapılan görüşmelerden de 
yararlanılarak adı geçen kurulca kararlaştırılması ve uygulamaya 
konması uygun olur.  

6. 05-07 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirilecek olan 3. Ulusal 
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumuna ilişkin görüş ve 
önerileriniz nelerdir?  

3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu programı 
hazırlanırken ÇOGEM I. Bilim ve Sanat Kurulları Toplantısı’nda 
oluşan görüş ve önerilerden yararlanılmalıdır.  
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I. BİLİM VE SANAT KURULLARI TOPLANTISI’NDAN 
FOTOĞRAFLAR 
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