
İ.Ü. Orman Fakültesi OREM(Orman Endüstri Mühendisliği)Kulübü,  

“Kalemimi Ver, Geleceğimi Yazayım” Sosyal Sorumluluk Projesi 

2010 – Sinop-Dikmen-Kadı Köyü, Kadı Yatılı Bölge İlköğretim Okulu(YİBO)  

 

OREM (İ.Ü.Orman Endüstri Mühendisliği) Kulübü, 2010 yılında Sinop Dikmen ilçesine bağlı 

Kadı Köyü Kadı Yatılı Bölge İ.Ö.O‘luyla başlatmış olduğu “Kalemimi Ver, Geleceğimi 

Yazayım Projesini” yapılan yardımlarla gerçekleştirmiştir. İ.Ü. Orman Fakültesi 

öğrencilerinin göstermiş olduğu yoğun ilgi sayesinde, kitap - kırtasiye - giyecek ve spor 

malzemeleri toplanmıştır. Toplanan malzemelere Rektörlük tarafından verilen, İstanbul 

Üniversitesi logolu defterler de ilave edilmiştir. Toplanan malzemeler kulüp ve dekanlık 

bazında hazırlanan ekip tarafından incelendikten sonra, kolilere yerleştirilip okula teslim 

edilmek üzere Rektörlüğün temin ettiği araç ile yola çıkılmıştır. 

OREM kulübünün yönetiminde 10 öğrenci ve kulüp danışmanı, Yard. Doç. Dr. Öznur Özden 

eşliğinde Sinop'a doğru yola çıkan ekip sabah Gerze’de kahvaltı yaptıktan sonra Dikmen 

ilçesine hareket etmiştir. Dikmende ekibi karşılayan, İlçe İlköğretim müdürü, Sinop Orman 

Bölge Müdür yardımcısı, Gerze ve Dikmen Orman İşletme şefleri ile birlikte ve rehber araç 

ile 20 kilometrelik zorlu bir tırmanıştan sonra getirilen yardımlar, öğrenciler ile 

buluşturulmuş, oyunlar oynanmıştır. İkinci gün hep birlikte orman bölge müdürlüğünün 

sağladığı fidanlar dikilmiş ardından getirilen uçurtmalarla gerçekleştirilen uçurtma şenliği ile 

etkinlik son bulmuştur.  

Etkinlik süresince İlçe İlköğretim müdürü, Sinop Orman Bölge Müdür yardımcısı, Gerze ve 

Dikmen Orman İşletme şefleri ve köy muhtarı da bizlerle birlikte olup bize destek 

vermişlerdir. Ayrıca dönüşte Gerze Belediyesi bizi konup edip akşam yemeği vermiştir.   

2011 – Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı Köyü Ellezli İ.Ö.O.  

 

OREM (İ.Ü.Orman Endüstri Mühendisliği) Kulübünün, 2010 yılında Sinop Dikmen ilçesine 

bağlı Kadı Köyü Kadı Yatılı Bölge İ.Ö.O‘luyla başlatmış olduğu “Kalemimi Ver, Geleceğimi 

Yazayım Projesinin” 2.si bu yıl Zonguldak Çaycuma Ahatlı Köyü Ellezli İ.Ö.O. ‘luna yapılan 

yardımlarla gerçekleşmiştir. 

Yaklaşık toplanan 40 koli kırtasiye ve kıyafet malzemeleri ile 11 Mayıs 2011 Çarşamba 

gecesi, Yard. Doç. Dr. Öznur Özden danışmanlığında 16 İ.Ü.Orman Fakültesi Öğrencisi 

Zonguldak’a hareket etmiş ve 12 Mayıs 2011 sabahı yukarda adı geçen okula ulaşan proje 

ekibini, okul müdürü Sayın Ziyaattin Özen karşılamıştır. Köy halkı bizim için mükemmel 

yöresel yemekler hazırlamıştı. OREM tarafından yapılan yardımların yanında, Çaycuma 

Orman İşletmesinin Desteği ile okul bahçesine Dişbudak fidan dikimine Çaycuma 

Kaymakamı Sayın Sinan İnaltekin bizzat okula gelerek katılmıştır. Ayrıca İlçe Milli Eğitim 

Müdürü Sayın Dursun Şen, CHP Zonguldak Milletvekili Sayın Ali İhsan Köktür ve 

Zonguldak Belediye Başkanı Sayın Muharrem Akdemir yemek davetleriyle OREM kulübüne 

desteklerini sunmuşlardır. Birlikte getirilen kıyafet ve giysi yardımlarının yanında Bestdoor 

A.Ş. Genel Müdürü sayın Bilal Şen okulun tüm kapı ve pencerelerinin yapılmasının sözünü 

vermiş, Ezaş A.Ş. Fabrika müdürü sayın Murat Aktaş okulun teknik anlamda ihtiyacı olan 

tarayıcı, yazıcı ve fax makinesi ihtiyaçlarını karşılayarak desteklerini sunmuşlardır. 

 



İki gün boyunca öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayarak, şarkılar söyleyerek geçiren OREM 

ekibi projeyi başarıyla tamamlayıp, 14 Mayıs 2011 Cumartesi sabahı İstanbul’a dönmüştür. 

2012 – Samsun-Yakakent-Karaaba Köyü Karaaba İ.Ö.O.  
 

02-05 Mayıs 2012 tarihleri arasında, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri 

Mühendisliği Öğrenci Kulübü(OREM) liderliğinde “Kalemimi Ver, Geleceğimi Yazayım 2012” 

temalı sosyal sorumluluk projesinin üçüncüsü gerçekleştirilmiştir. 

Amacı, kütüphane ve kırtasiye ihtiyacı olan okullara, okuma isteği olan ve durumu olmayan 

öğrencilere toplanan yardımların yerinde ulaştırılması olan bu proje için seçilen Samsun, Yakakent, 

Karaaba Köyü, Karaaba İlköğretim Okulu‘na, Yard. Doç. Dr. Öznur Özden başkanlığında, Yrd. 

Doç. Dr. Gülnur Mertoğlu Elmas ve 12 öğrenci ile birlikte gidilmiştir.  

Proje programı kapsamında: 

02.05.2012 saat 19.00’da İ.Ü. Orman Fakültesinden(Bahçeköy-İstanbul) hareket edildi. 

03.05.2012 saat 09’de Samsun, Yakakent’e ulaşıldı. Bizi ilçede davul zurna ekibi ile çok sıcak 

karşılayan okul müdürü Dursun Gül, Yakakent Belediye Başkanı Burhan Bayraktar ve kent konseyi 

üyeleri ile birlikte sahilde mükemmel bir sabah kahvaltısı yaptık. Kahvaltı sırasında Yakakent’teki 

kıyı ağaçlandırmasına Fakülte olarak nasıl katkı sağlayabileceğimiz konusunda bilgi alışverişinde 

bulunduk. Kahvaltı sonrasında köye gitmek için araçlara bindik. Bizim geldiğimiz otobüs köye gidiş 

yolu için uygun olmayacağından hemen bizlere iki minibüs eşyalara da bir kamyonet ayarlandı. 

Yakakent’te 22Km ve 1100 rakımda olan köye hareket ettik. 

Okula 1km kaldığında bizi başka sürpriz bekliyordu. Okul müdürü bizim için federasyondan izin 

alarak çocuklar arası güreş müsabakası ayarlamış ve Hıdırellez şenliklerini de öne almışlar. Şenlik 

alanında Yakakent İlçe Milli eğitim Müdürü, çevre okulların öğretmenleri, garnizon komutanı, 

Alaçam ilçesi kaymakam ve ilçe Milli Eğitim Müdürü, köy muhtarı ve köy halkı bizi bekliyordu. 

Güreşler öğlene kadar devam etti. Öğlen yemeği için okula hareket edildi. Öğle yemeği, köylülerin 

pişirdiği yöreye has olan keşkek, özel börek, yufka ekmeği ve yoğurttan oluşuyordu. Yemekten sonra 

çocuklarla tanışma ve kaynaşma gerçekleşti.  

Akşam Yakakent’te Kaymakam Ali Arıkan’ın davetlisi olarak sahilde bir balık lokantasında yemek 

yedikten sonra kalacağımız yer olan Alaçam-Geyik koşan öğretmen evine hareket ettik. Gece sahilde 

kumlar üzerinde ateş karşısında öğrencilerin yaptığı müzik eşliğinde Belediye Başkanı, okul müdürü 

ve öğretmenler birlikte geç vakte kadar eğlendik.  

04.05.2012 sabah öğretmen evindeki kahvaltı sonrası köye hareket ettik. Derslere Karaaba İlköğretim 

Okulu öğretmenlerinin yerine Orman Fakültesi öğrencileri girip bir ders saatini öğrenciler için 

hazırladıkları oyunlar ve bilgileri paylaşarak geçirdiler. Ders sonunda getirilen kırtasiye setleri 

öğrencilere dağıtıldı. İ.Ü. Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Osman Engür tarafından 

bağışlanan masa tenis seti büyük sevinç yarattı. İçlerinde okulun kapı ve dolapları için menteşe ve 

kolların ve sınıflar için askılıkların da yer aldığı getirilen diğer eşyaları açmak için vakit olmadığından 

onların açılımı ve dağıtımı okul idaresine bırakıldı.  

Okulda hep birlikte öğlen yemeği yenildi. Yemek sonrasında, Yakakent Orman İşletme Şefi Serkan 

Demirin gönderdiği fidanların ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünün 

gönderdiği çiçeklerin okul çevresine dikimi, Orman Fakültesi öğrenci ve öğretim üyeleri, Karaaba 



İlköğretim Okulu öğrenci ve öğretmenleri ile birlikte gerçekleştirildi. Fidan dikimi bittikten sonra 

bizim sürprizimiz olan uçurtmalar ortaya çıktı ve büyük bir haz ve sevinçle hep birlikte uçurtmaları 

uçurduk.  

Saat 15:00 olduğunda artık ayrılık vakti gelmişti her ayrılık gibi bu da çok zordu. İki gün de olsa 

öğrenciler, öğretmenler ve bizim aramızda güzel paylaşımlar sonucu sevgi ve dostluk oluşmuştu. 

Dostluğun ve sevginin devam etmesi sözü ve temennisi ile Karaaba köyünden dönüş için hareket ettik. 

Okul Müdürü Dursun Gül ve bazı öğretmenler dönüşte de Yakakent’e kadar bize eşlik ettiler.  

Yakakent’te geldiğimizde de Belediye Başkanı, Kaymakam, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Karaaba İlk 

Öğretim Okulu Müdürü, Orman İşletme şefi, Orman Fakültesi öğrencileri ve Öğretim üyeleri birlikte 

Yakakent meydanına getirdikleri çiçekleri diktiler. Getirdikleri fidanları da oluşturulacak çocuk 

ormanına diktiler. Fidan ve çiçek dikimi sonrasında yöreye has Balkaymak dondurmamızı yedikten 

sonra Belediye Başkanının bizim için yolluk olarak yaptırdığı mükemmel lezzetteki Bafra pidelerini 

de alarak saat 17.30’da vedalaşarak hareket ettik.  

Yakakent’e gelirken Samsun üzerinden gelmiştik fakat dönüşte daha kısa olacağı için Gerze üzerinden 

dönmeyi tercih ettik. Gerze’de Belediye meclis üyesi Gülnur Özden’in verdiği akşam yemeği 

sonrasında saat 20:00’de Gerze’den hareket ettik. Otobüsümüz hareket ettiğinde hem hüzün hem 

sevinç bir arada yaşanıyordu. Sevinç vardı çünkü üçüncüsünü yaptığımız Sosyal Sorumluluk Projemiz 

başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti. Hüzün vardı çünkü iki gün içinde kaynaştığımız çocukları ve 

edindiğimiz dostları geride bırakmıştık. 

“Kalemimi Ver, Geleceğimi Yazayım 2012” temalı sosyal sorumluluk Projemizin gerçekleşmesinde 

bize destek veren İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne, Orman Fakültesi Dekanlığına ve 

KAGEM’e(Kariyer Geliştirme Merkezi) katkıları ve destekleri için teşekkür ederiz. 

 

 

 

Emre ALTIN                                                                                        Yard. Doç.  Dr. Öznur ÖZDEN 

OREM Kulüp Başkanı                                                                                             Kulüp Danışmanı 

 

SONUÇ 

Amacı, kütüphane ve kırtasiye ihtiyacı olan okullara, okuma isteği olan ve durumu olmayan 

öğrencilere toplanan yardımların yerinde ulaştırılması olan “Kalemimi Ver, Geleceğimi Yazayım” 

temalı bu projede, bu sene dördüncüsünü gerçekleştireceğiz. Yukarıda proje çerçevesinde 

gerçekleştirilen üç ziyaret yer almaktadır. Her sene hem bizim yardımlarımız hem katılım çokluğu 

artmakta olan projemiz hedeflenen amaca ulaşmış bulunmaktadır. Proje kapsamında ulaştırılan 

yardımlar yanı sıra en önemli katkısı şehirden kopuk uzak köylerdeki öğrencilerin kendilerine 

üniversiteyi hedef koymalarına yardımcı olmasıdır. Proje, projeye katılan İ.Ü. Orman Fakültesi 

öğrencilerinin de sosyal gelişimleri açısından önemli katkıda bulunmaktadır. İki günün etkin olarak 

kullanıldığı proje devamında da gidilen köylerdeki çocuklar tanıştıkları İstanbul Üniversiteli ağabey 



ve ablalarıyla yazışmalarını sürdürmektedirler. Gidilen okullarla bağlantı kesilmemekte onların 

herhangi bir ihtiyaçlarında yanlarında olunmaya devam edilmektedir.  

Projemizin gerçekleşmesinde araç desteği ve İstanbul Üniversitesi logolu ürünler ile bize destek veren 

İstanbul Üniversitesi Rektörlük bazında, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına, Halkla İlişkiler 

Müdürlüğüne, KAGEM(Kariyer Geliştirme Merkezi)’e teşekkür ederiz. Projemizin gerçekleşmesi için 

bize destek veren Orman Fakültesi Dekanlık ve hocaları ile öğrencilerine de teşekkür ederiz. Ayrıca 

her üç projemizde de maddi manevi yardımda bulunan herkese çok teşekkür ederiz.  

Bu sene dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz projemiz için daha fazlası yardım ve destek alacağımız 

umuduyla çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. 10.04.2013 

 

Gizem AYGEN                                                                              Yard. Doç.  Dr. Öznur ÖZDEN 

OREM Kulüp Başkanı                                                                                 Kulüp Danışmanı 

 


