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YEŞİL KİTAPLIK İhtiyacı 
olan gençlere KİTAP

Eğitim, toplumların sürdürülebilir kalkınma ve gelişimdeki en

etkili araçlarından biridir. Yeşil Kitaplık Derneği bu ilkeden

yola çıkarak, Türkiye’nin dört bir yanındaki ortaokul ve

liselere Türk ve Dünya edebiyatının klasik eserlerinden

oluşan kitap paketlerini ulaştırmak için var gücü ile

çalışmaktadır. Özellikle büyük kentlere uzak yerleşim

alanlarında, kütüphane ve eğitim merkezleri gibi alternatif

alanların kısıtlı olduğu kırsal alanlarda, okul kütüphanelerinin

güçlendirilmesi ve gençlerin kitaplarla buluşmasının

kolaylaştırılması son derece önemlidir.

Bununla birlikte, ağaç projelerimiz ile Türkiye’yi

yeşillendirmek, gençlerimize daha temiz nefes alabilecekleri

bir gelecek bırakmak istiyoruz. Ağaç olmadan kitaplar ve

kitaplıklar var olamaz. Bu sebepten dolayı, Yeşil Kitaplık

Derneği olarak düzenli olarak ağaç dikiminde bulunuyoruz.

www.yesilkitaplik.org



Misyon

Yeşil Kitaplık Derneği’nin öncelikli amacı daha huzurlu,

güvenli, barış dolu, insanların hem kendilerine hem de

içinde bulundukları sosyal çevreye ve doğaya saygı

duydukları bir toplumun yaratılmasına katkıda

bulunmaktır. Bunun yolunun empati yeteneğinin

geliştirilmesinin yani sıra, kültür seviyesinin yükseltilmesi

ve iletişim becerisinin güçlendirilmesinden geçeceğine

duyduğumuz sonsuz inanç, bu derneğin en büyük ilham

kaynağıdır. Amacımız, Türkiye’de olabildiğince çok gencin

kitaplarla buluşturarak hem onların hem de ülkenin

geleceğine katkıda bulunmaktır.
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Neden Klasik Edebiyat
Kitap okumanın kişisel gelişime katkısı öncelikle 2013 yılında The New School üniversitesi tarafından yapılan

araştırma ile açıkça gözler önüne serilmiştir. Daha sonra bu alanda yapılan diğer araştırmalar da bu bulguların

doğruluğunu destekler nitelikte sonuçlar vermiştir. Bu çalışmalar, özellikle klasikler olmak üzere edebi eserleri

okuyan kişilerin empati yetilerinin, okumayanlara nazaran oldukça gelişmiş olduğunu ve bununla bağlantılı olarak

kişinin çok daha etkili iletişim kurabildiği gözler önüne sermiştir. Bununla beraber, edebi eserleri okumanın kişinin

ön yargılarını azalttığını, özellikle kendisi ile aynı milli, dini, etnik veya cinsel kimliğe sahip olmayan insanlar ile daha

rahat empati kurabildiğini göstermiştir.

Empati eksikliği, ve buna bağımlı olarak anti-sosyal davranışlara eğilim, bugün Türk toplumunun kendi içinde 

mücadele ettiği toplumsal eşitsizlik, kadına karşı şiddet ve ayrımcılık gibi pek çok sorunun alt yapısını 

oluşturmaktadır. Bununla mücadele etmek için en etkili yöntemlerden biri ise şüphesiz ki eğitimdir ve en etkili 

araçlardan biri de kitaplardır.

Yeşil Kitaplık Derneği
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Okuyan Gençlik Projesi 
50 Okul, 50 Kitap Paketi
Yeşil Kitaplık Derneği, Okuyan Gençlik projesi ile 2021

yılında Türkiye’nin dört bir köşesindeki 50 ortaokul ve liseye

50 kitap paketi ulaştırmayı hedeflemektedir. Proje,

derneğin misyonu doğrultusunda, yüzlerce genci Türk ve

Dünya edebiyatının klasikleri ile bir araya getirerek, onların

hem okuma alışkanlıklarını pekiştirmek hem de empati

yetileri yüksek bireyler olarak yetişmelerine katkıda

bulunmak amacıyla doğmuştur.

Klasik edebiyatın başlıca eserlerinden oluşan kitap

paketlerini Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlerimize

ulaştırarak bu proje ile eğitime erişimi desteklemeyi,

altyapının güçlenmesine katkıda bulunmayı ve sosyal uyum

için önemli adımlar atmayı hedeflemekteyiz.
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Bir Kitap Bir Hayat Değiştirir

2021

2 YILDA 7 OKUL 350 KİTAP

5 İLDE 600 AĞAÇ



Geleceğinizin
YEŞİLLENMESİ İÇİN...

Yeşil Kitaplık Derneği, 2019 yılında Türkiye’nin düşük gelirli okullarına edebiyatın yerli ve yabancı klasik yapıtlarını ulaştırarak 

gençlere okuma sevgisini aşılamak ve onların ufkunu genişletmek amacı ile kurulmuştur.

Bize bir sorunuz mu var? Derneğimizin faaliyetlerinden haberdar olmak ya da bize destek vermek için bizimle iletişime 
geçebilirsiniz.

www.yesilkitaplik.org

Hakkı Yeten Cad., Selenium Plaza, 
No:10/C, Kat: 11 Beşiktaş, 34349 

Istanbul

+90 (212) 288 50 31 yesilkitaplikdernegi@gmail.com
www.yesilkitaplik.org

/yesilkitaplikdernegi /yesilkitaplikdernegi /yesil_kitaplik


