
 
 
 
 
 

 
 

 

Mine Soysal Edebiyat Seminerleri  
Günışığı Kitaplığı  
 
 

Yazar, yayıncı Mine Soysal’ın uzun yıllara dayanan deneyiminden derlediği 
özgün içerikle hazırlanan ve farklı hedef kitleler için özelleşebilen edebiyat, 
yayıncılık ve okuma kültürü seminerleri. 
 
 
İçerik 
 

Ülkemizin edebiyat, yayıncılık ve okuma kültürü konularının tartışıldığı Mine Soysal 
Edebiyat Seminerleri iki ana bölümden oluşuyor:  
 

I. Bölüm:  Edebiyat ve Yayıncılık 
a. Edebiyat 
b. Çocuk ve gençlik edebiyatı 
c. Edebiyat yayıncılığımız 

i. Bir edebiyat kitabının yayımlanma yolculuğu 
ii. Güncel yayıncılık verilerimiz 

 
II. Bölüm:  Okuma Kültürümüz 

a. Günümüzde okuma kültürümüzün bileşenleri ve eğilimler  
b. Edebiyatla buluşturanlar 

i. Kitap perakendesi 
ii. Üniversiteler 

iii. Kütüphaneler 
iv. Medya 
v. Okullar 

c.  Kitap okuma hak ve özgürlükleri 
d. Pratik öneriler 

 
Her iki bölümün sonunda soru-cevap kısımları yer alıyor. 
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Süre 
 
Mine Soysal Edebiyat Seminerleri’nin süresi katılımcıların ihtiyaçlarına göre belirleniyor.  
İki bölüm arasında kahve molası verilerek yarımgünlük bir seminer olabildiği gibi,  
1,5 ya da 2 saatte sonlanan kısa programlı seminerler de düzenlenebiliyor. 
 

Hedef kitle 
 
Mine Soysal Edebiyat Seminerleri kimler için düzenleniyor?  

1. Tüm branş ve sınıflardan öğretmenler, eğitim yöneticileri 
2. Kütüphaneciler (halk kütüphanesi çalışanları ya da özel kurum kütüphanecileri) 
3. Üniversite öğrencileri (Edebiyat, çeviri vb dil bölümleri, kütüphanecilik ve diğer 

sosyal bilimler bölümleri, eğitim fakülteleri, vb) 
4. Yerel yönetimler (doğrudan çalışanlarına yönelik ya da halka açık) 
5. İlgili sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve üyeleri 
6. Kitap satışıyla ilgili tüm perakende firmaları 

 
Organizasyon 
 
Mine Soysal Edebiyat Seminerleri, davet eden kurumların (okul, kütüphane, yerel yönetim, 
üniversite, STK vb) organizasyonuyla düzenleniyor.  
 
Seminerler bugüne kadar; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Sivas, Tekirdağ, Mersin, Sinop, 
Hatay ve Denizli’de yarım günlük ya da kısa program olarak gerçekleşti. 
 
Seminerlerde davet eden kurumların sorumlulukları: 

1. Uygun kapasitede salonun temini 
2. Gerekli ekipmanın (perde, projeksiyon, mikrofon, bilgisayar vb) sağlanması 
3. Belirlenen hedef kitleye duyurulması, kayıt ve katılımın sağlanması 
4. Kayıt ve kahve molasındaki ikramların organizasyonu 
5. Lojistik (gerekli lokasyonlarda ekip ulaşımı, konaklama, nakliye) 

 
Seminerler için önceden belirlenen bütün koşulların uygunluğu, seminer tarihinden en geç 
2 hafta önce Günışığı Kitaplığı’nın yetkilileri tarafından teyit edilerek, eksiklerin giderilmesi, 
katılımcı sayısı vb için mutabakat sağlanıyor. 
 

İletişim 
 
Deniz Demirtaş   Kurumsal İlişkiler Yöneticisi  
deniz@gunisigikitapligi.com  |  0530 280 89 03 
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Mine Soysal Edebiyat Seminerleri hakkında... 
 
 
Günışığı Kitaplığı, çağdaş çocuk ve gençlik edebiyatında 20 yılı aşan uzmanlık ve 
deneyimiyle gerek okuma kültürünün tüm bileşenlerini, gerekse kitap ve okur dünyasını 
belirleyen, etkileyen diğer tüm disiplinlerle yaratıcı işbirliklerini çok önemsiyor.  
 
Çocukların ve gençlerin, heveslendiren, özgürleştiren, yapıcı tutum ve yaklaşımlar 
sayesinde sadık birer kitap okuru haline gelebildiğini görüyoruz. Edebiyatla, kitapla 
yakınlaşmalarının onları iletişime açık, akılcı, saygılı, anlayışlı ve hoşgörülü bireylere 
dönüştürebildiğini, bununsa bireysel ve toplumsal huzura katkı sağladığını deneyimliyoruz. 
 
Özellikle öğretmenlerin ve kütüphanecilerin, çocukların kitap okuru olma ve edebiyatla 
buluşma sürecindeki yönlendiren kalıcı etkisine; onları farklı zevk ve beğenilere hitap eden 
değişik türlerde çok sayıda nitelikli edebiyat kitabıyla yaratıcı yöntemlerle 
buluşturmalarının büyük önemine inanıyoruz. 
 
 
2009 yılında ilgili bakanlıklar ve meslek örgütlerinin eşgüdümüyle Ankara’da 
gerçekleştirilen ve Mine Soysal’ın Yürütme ve İzleme Komiteleri’nde uzun yıllar görev 
yaptığı 5. Ulusal Yayın Kongresi’nde alınan önemli kararlardan biri de, çağdaş çocuk ve 
gençlik edebiyatı konusunda eğitimcinin eğitimine yönelik çalışmaların başlatılmasıydı.  
 
Günışığı Kitaplığı, bu karar doğrultusunda projelendirdiği Eğitimde Edebiyat Seminerleri’ni 
2010 yılından bu yana geliştirerek sürdürüyor. Seminerler, eğitimcilerin nitelikli ve çağdaş 
çocuk ve gençlik edebiyatı hakkında bilgilenmesi yoluyla okuma kültürümüzün gelişmesini 
amaçlıyor. Kapsamlı programı ve organizasyonu nedeniyle ancak İstanbul’da 
gerçekleştirilebilen Eğitimde Edebiyat Seminerleri’ne diğer illerden de gelen çok sayıda 
talebi karşılayabilmek amacıyla 2011 yılında Mine Soysal Edebiyat Seminerleri’ni başlattık.  
 
Günışığı Kitaplığı kurucusu, Genel Yayın Yönetmeni, yazar Mine Soysal uzun yıllardır, 
Türkiye Yayıncılar Birliği Çocuk ve Gençlik Kitapları Komisyonu’nun da yönetici üyeliğini 
sürdürmektedir.  
 
Soysal, 50 baskıya ulaşan Eyvah Kitap adlı öykü kitabı nda gençlerin okuma sorunlarını ve 
haklarını dile getirdi. Gençler için Uzakta (ON8) ve Eylül’de Aşklar adlı romanları, Odada 
Yalnız ve Ala Çocuk Yollarda adlı öykü kitaplarını kaleme aldı. Farklı yaşlardan okurlar için 
popüler bilimsel kitaplar ve aktivite kitapları hazırladı. İstanbul Masalı adlı anlatısı, 2015’te 
İz TV’nin “İstanbul’un Yüzleri” kuşağında “Mine Soysal ile İstanbul Masalı” adlı belgesele 
konu oldu.  


