
İZMİT ORTABURUN KÖYÜ  KALKINDIRMA PROJESİ 
İÇİN TEMA VAKFI VE NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ 

ÇEVRE KULÜBÜ EL ELE

Çevre Kulübü; köy hizmeti çalışmalarına ilk  “İzmit Sultaniye Köyü Kalkındırma Projesi” yle başladı. 
TEMA Vakfı ile birlikte yürütülen proje  sonucunda  bölgenin ekolojik koşulları düşünülerek temin edilen 
kovanlardan üretilen ballar köy halkı için bir gelir kaynağı oldu. Daha sonra Kırklareli Ovacık Köyü'nde 
ağaçlandırma ile devam eden çalışmalarımız  aynı zamanda köy çocuklarının eğitimine destek olma 

çalışmaları ile devam etti. 
Çalışmalarımıza 2012-2013 öğretim yılından itibaren  İzmit Ortaburun'u da katmış bulunuyoruz.

 Nüfusu: 430 Arazi durumu: %5-15 eğimli Yüzölçümü: 9.153 (da)

Hane sayısı: 90 İklimi: Marmara iklimi etki alanı 
içerisindedir. 

Ekonomisi: Tarım ve hayvancılığa 
dayanmaktadır.

Sulama Durumu: Yetersiz 
Köyün içme suyu şebekesi vardır 
ancak kanalizasyon şebekesi 
yoktur.

Tarım ürünleri:
Buğday, arpa, yulaf, fiğ, yonca, 
fasulye, marul, karpuz, kavun, 
domates, biber, elma, armut, 
fındık, kiraz, erik, ceviz.
Seracılık yapılmıyor.

Ulaşım: Kocaeli iline 32 km 
uzaklıktadır. Köye ulaşımı sağlayan 
yol asfalt olup köyde elektrik ve 
sabit telefon vardır.

Hayvancılık:
Büyükbaş 324
Küçükbaş:110(koyun- keçi)
Arıcılık: 3 hane
Ahır sayısı: 36
Ahır tipi: Basit
Arı kovan sayısı:100

Köyde Hİzmetler:
16 Mayıs 2013 tarihine kadar 
köyde bulunmayan Sağlık Ocağı 
ve Sağlıkevi  okulumuz tarafından 
caz konserinden elde edilen gelirle 
inşa edilmiştir.
Köyde ilköğretim okulu yoktur 
fakat taşımalı eğitimden 
yararlanılmaktadır.

Projenin İlk Aşaması:
Bu proje kapsamında 12.12.2012 
tarihinde  Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi ve TEMA Vakfı ile 
birlikte  Ortaburun Köyü inceleme 
gezisi yapıldı. Köyün 
kahvehanesinde köy halkı ile 
birlikte köyün sorunları görüşüldü. 
Yaptığımız  görüşme sonrasında 
Ortaburun  Köyü gezildi.

Köy İçin Talepler ve 
Yapılacaklar:
7000 metrekarelik alanın ıslahı ve 
bu alanda ceviz ağaçlarının dikimi - 
sulanması

Okul binası terk edilmiş ve 
kullanılmaz hâlde  buranın 
onarılarak köy çocukları başta 
olmak üzere köy halkı için 
kütüphane, kurs, atölyeye 
dönüştürülmesi,kullanılmaz hâlde 
bulunan okulun ek binasının da 
onarılarak köy kahvehanesinde 
hizmet veren sağlık memurunun 
kullanacağı sağlık birimi haline 
getirilmesi





Dikilen ceviz fidanlarının da ortama 
uyum sağladığı ve büyüdüğü, 
yapılan damlatma sisteminin çevre 
köyler içinde bir örnek oluşturduğu 
söylendi. Buradan elde edilecek 
gelirin köy çocuklarının eğitimine 
ayrılacağı bilgisi bundan sonraki 
çalışmalarımıza ayrı bir güç 
katacağı şüphesiz.....

O gün ayrıca yardımlarımızla 
yapılmakta olan Sağlık Ocağı 
gezildi. Öğrencilerimiz binanın dış 
duvarlarını boyadı. Köy halkıyla 
birlikte sohbet edildi. Yeni 
yapılacak çalışmalar üzerinde fikir 
paylaşımında bulunuldu.

17 Nisan 2014 Perşembe saat 
19.30'da Tiyatro Yüz oyuncuları, 
Ionesco’nun Sıkıntısı ya da bir yaz 
dönümü gecesinde bir kel 
şarkıcı adlı tek perdelik komedi 
oyunlarını öğrencilerimizin toplum 
hizmeti çalışmasını desteklemek 
amacıyla NDS Sahnesi’nde 
oynayacaklar.

Tiyatro gösteriminden elde 
edilecek tüm gelir, NDS Çevre 
Kulübü’nün Köy Kalkındırma 
Projesi kapsamında Kocaeli 
Ortaburun Köyü’nün atıl durumda 
bulunan okul binasının sosyal 
tesise dönüştürülmesi için 
kullanılacaktır.
.

Öğrencilerimizin toplum hizmeti 
projesini destekleyen NDS Okul 
Aile Birliğine ve oyunun ücretsiz 
olarak okulumuzda sahnelenmesini 
sağlayan Tiyatro Yüz 
oyuncularından velimiz Nesrin 
Aksu’ya çok teşekkür ederiz.

Notre Dame De Sion Fransız Lisesi 
Çevre Kulübü tarafından İzmit 
Ortaburun Köyü yararına 23 Mayıs 
2014  Cuma günü ’’2. EL 
KIYAFET’’ Kermesi 
düzenlenecektir.

Ayrıca kermesimizde Çevre Kulübü 
öğrencilerinin hazırlamış olduğu 
geri dönüşüm ürünleri satışa 
sunulacak ve elde edilecek gelir 
İzmit Ortaburun Köyü'ne 
aktarılacaktır. Kermesimize hem 
tedarikçi hem de alıcı olarak 
vereceğiniz destek bizim için 
önemli...



Çevre Kulübü Öğrencileri:
Berfin KAYA -Deniz ERASLAN -Sena SENNAROĞLU- Gizem ÇAĞATAY -Bihter ORAĞLI
Levent SAĞ- Berk BÜKEN- Emre İSBİR- Gün TOMBAK -Derya ILICA -Ece CEBECİOĞLU

Seda ŞENTUNALI- Seren HORASANLI Kerem BERK

Danışman öğretmen:Seval EROL

Köylerimizi tanıdıkça,

Çözümün bir parçası oldukça, 

Yaşattıkça yaşayacağız.......


