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Çok haklılar...
Her çocuğun insan haysiyetine yakışır bir
şekilde yaşama hakkı olduğuna inanıyor, 40 yılı
aşkın bir süredir çalışmalarımızı bu doğrultuda
sürdürüyoruz. Türkiye’de maalesef haklarına
erişemeyen çok çocuğumuz var. Koruncuk
Dostları sayesinde mümkün olduğunca çok
çocuğun hayatını değiştirmek için çalışıyoruz.
Koruncuk Vakfı olarak başlattığımız dönüşüm
süresinde öncelikli hedefimiz dayanıklılığımızı,
dönüşüm kabiliyetimizi ve esnekliğimizi artırmak
ve yolumuza aynı inançla devam etmek olacak.
Türkiye’nin her bölgesinde korunma ihtiyacı olan
çocuklara, eğitim merkezli hizmet sunmaya,
onları hayallerine ulaştırmak için çalışacağız.

FİNAR tarafından özenle üretilmiştir.
www.finarkurumsal.com

Çok haklılar...
Her çocuğun insan haysiyetine yakışır bir
şekilde yaşama hakkı olduğuna inanıyor, 40 yılı
aşkın bir süredir çalışmalarımızı bu doğrultuda
sürdürüyoruz. Türkiye’de maalesef haklarına
erişemeyen çok çocuğumuz var. Koruncuk
Dostları sayesinde mümkün olduğunca çok
çocuğun hayatını değiştirmek için çalışıyoruz.
Koruncuk Vakfı olarak başlattığımız dönüşüm
süresinde öncelikli hedefimiz dayanıklılığımızı,
dönüşüm kabiliyetimizi ve esnekliğimizi artırmak
ve yolumuza aynı inançla devam etmek olacak.
Türkiye’nin her bölgesinde korunma ihtiyacı olan
çocuklara, eğitim merkezli hizmet sunmaya,
onları hayallerine ulaştırmaya çalışacağız.

Nur gibi yüzlerce çocuğun geleceği
için sunduğumuz hizmet ve
desteklerin niteliğini dünyadaki yeni
bakım modellerine göre yeniden
yapılandırdık. Koruncukköylerde
MEB’in izniyle özel öğrenci yurdu
statüsünde faaliyetlerimize devam
ediyoruz. Temel ihtiyaçları ve eğitime
erişimleri risk altında olan tüm
çocukların karşılaşabileceği olumsuz
sosyal etkileri en aza indirmek
için önleyici, koruyucu ve
iyileştirici çalışmalar
yürütüyoruz.

Koruncukköylerimiz Figen gibi
kızlarımıza kucak açıyor. İstanbul
Bolluca’da ve İzmir Urla’da bulunan
Koruncukköyler, sosyal, ekonomik ve
coğrafik olarak koşulların kısıtlı olması
nedeniyle eğitimden uzaklaşma riski
olan çocuklarımızın güvenli bir şekilde
barınmaları ve eğitimlerine devam
etmelerini sağlıyor. 2019 yılında,
ortaokul ve ortaöğretim seviyesinde olan
toplam 42 kız öğrenci, Koruncukköy
Urla’da yaşamaya başladı. 20
ortaöğretim öğrencisi
ile hizmet veren
Koruncukköy Bolluca da
daha sonra ortaokul
seviyesindeki
öğrenciler için de
hizmet vermeye
başlayacak.

Nazlı gibi Koruncukköylerde kalan çocuklarımıza
eğitim süreçleri boyunca ve sonrasında akademik
ve yaşam desteği veriyoruz. 1992-2019 yılları
arasında Koruncukköy Bolluca’da büyüyüp
hayata katılan çocuklarımızla hâlâ iletişim
halindeyiz. Uzmanlarımız tarafından yapılan
ihtiyaç analizinden sonra desteklerin kalıcı bir
etkiye dönüşmesi için çözümler üretiyoruz.
Koruncukköylerde, çocuklarımızın sağlıklı
gelişimlerini sağlamak amacıyla temel
bakım, sağlık ve akademik desteğin
yanı sıra kişisel, kültürel, sanatsal ve
sportif faaliyetlere katılım olanağı
sunuyoruz. Koruncukköyler dışında
desteklediğimiz çocuk ve gençlerin
aile yaşamında ve toplumda kendi
kendine yeten, güvenli bireyler
olmaları için çözümler üretiyoruz.

Koruncuk Vakfı’na ait Koruncukköyler,
şu anda 10-18 yaş aralığında kız
çocuklarına yönelik faaliyette. Ancak
ilerleyen zamanlarda, Koruncukköylerin
olanaklarını erkek çocuklara da
açmayı planlıyoruz. Bunun için ön
çalışmalarına bu yıl başladığımız
Koruncukköy Bolluca’nın dönüşümünü
kademeli olarak hayata geçireceğiz.
Değerli desteklerinizle ve
yeniden yapılanma sürecimiz
tamamlandığında, Koruncukköy
Bolluca’da yaklaşık 300,
Koruncukköy Urla’da 200
öğrenciye destek vermeyi
amaçlıyoruz.

Koruncuk Vakfı olarak, çocuklarımızla olduğu
kadar destekçilerimizle de gurur duyuyoruz. Bu
sebeple, hazırladığımız faaliyet raporları ile her yıl
çalışmalarımızı şeffaf ve net bir şekilde size sunmaya
devam ediyoruz. Koruncuk Vakfı, aynı zamanda
Türkiye’de sivil toplum kuruluşları için bir şeffaflık
platformu olarak kabul gören Açık Açık’ın üyesidir.
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Başkanımızın Önsözü
40 yıl boyunca her zaman çocuklar için daha iyi
neler yapabiliriz diye düşünerek ve sorgulayarak
yol alırken, bugün geldiğimiz noktada artık
daha çok çocuğa ulaşmak için farklı yolları
denemeye başladık.
Sevgili Koruncuk Dostları,
2019 yılında Vakfımızın 40. yılını büyük
bir mutluluk ve gururla kutladık.
İtibar, güven, hesap verebilirlik, şeffaflık
ilkelerini benimseyerek, hakları
bakımından risk altındaki çocuklara
başta eğitim olmak üzere birçok konuda
fırsat eşitliği sağlamak hedefi ve bu
doğrultuda sunduğu değerli hizmetler
ile bugünlere gelmiş bir Vakıf olarak;
çocuklar için yaptığımız çalışmalarda
toplumda farkındalık yaratmaya, mutlu,
başarılı ve kendine güvenli bireyler
yetiştirmeye devam ediyoruz.
Eğer bir sivil toplum kuruluşu iseniz,
toplum ile iç içe çalışarak, onların
sevgisini kazanmalısınız. Topluma neler
yapmak istediğinizi anlatarak, hedefe
koşarken onların da yanınızda koşmasını
sağlamalısınız.
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40 yıl ayakta kalabilmek için bu da
yetmez, bir aile dayanışması içinde de
olmanız gerekir. Eğer bizim Vakfımız gibi
çocuklar ile iç içe olmak ve onları mutlu
çocuk olarak görebilmek istiyorsanız,
daha da büyük bir aile şemsiyesi altında
çalışmalısınız. Onların yoksulluğu ve
yoksunluğu sizi rahatsız etmeli, onların
evlerine de ulaşmalısınız, onlara her
ortamda kendilerini korumanın yollarını
öğretmelisiniz. Ailenin yakın, güvenilir
bir dostu olabilmelisiniz. Vakfımız,
bunları gerçekleştirmek için çalışıyor ve
çalışmaya devam edecek…
40 yıl boyunca her zaman çocuklar
için daha iyi neler yapabiliriz diye
düşünerek ve sorgulayarak yol alırken,
bugün geldiğimiz noktada artık daha
çok çocuğa ulaşmak için farklı yolları
denemeye başladık. Eğitim, aile
koordinasyon, psikolojik iyileştirme,
spor ve çocuk hakları gibi çalışma
birimlerimiz ile uluslararası proje
destekleri de sağlayarak, gücümüze
güç kattık. Bu gücümüzü Türkiye’deki
tüm çocukların toplumda mutlu,
sağlıklı, kendine güvenli çocuklar
olarak yetişmeleri için kullanacağız.
Örnek çalışmalarımız ile rehber olma
görevimizi de sürdüreceğiz.

Vakfımıza ait, İstanbul’da Koruncukköy
Bolluca ve İzmir’de Koruncukköy Urla
tesislerimizde çocuklarımızı hayata
hazırlıyoruz. Koruncukköylerimiz
çocukların fırsat eşitliğinden
yararlanabileceği, yoksulluğun
eğitimlerine zarar vermesine
izin vermeyeceği, yeteneklerinin
keşfedileceği, yoksun kaldıkları
değerlerin kendilerine sunulabileceği,
çözümsüz kalan her konuda psikososyal
destek alabileceği bir hizmet merkezidir.
17 Nisan 2019’da açılışını
gerçekleştirdiğimiz Koruncukköy
Urla, Vakıf Yönetim Kurulu Üyemiz
Işıl Nişli liderliğinde, büyük başarılara
imza atarak, büyük bir heyecan ve
sorumluluk bilinci ile çalışmaktadır.
2019 yılında ortaokul ve ortaöğretim
(lise) düzeyindeki kız öğrencilerimize
42 kişilik kapasite ile eğitim desteği
sağladığımız Koruncukköy Urla’da,
2020/2021 eğitim-öğretim döneminde
80 çocuğa yer açmak için hazırlıklara
başladık. Çocuklarımız Koruncukköy
Urla’da yaşam kalitelerini de yükseltecek
tüm eğitimleri almaya devam edecektir.

Biz Kimiz?

Av. Figen Özbek
Mütevelli Heyet ve
Yönetim Kurulu Başkanı
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Başkanımızın Önsözü
2019 yılında kız öğrencilerimize 42 kişilik
kapasite ile eğitim desteği sağladığımız
Koruncukköy Urla’da, 2020/2021
eğitim-öğretim döneminde 80 çocuğa
yer açmak için hazırlıklara başladık.
Her aşamada İzmir şubemizin
gelişmesine ve tanınmasına büyük
destek veren, başta Şube Başkanımız
olmak üzere tüm İzmirli mütevelli ve
gönüllülerimize sonsuz şükranlarımı
sunuyorum.
Bir diğer yerleşkemiz olan, 1992 yılında
kurulmuş Koruncukköy Bolluca’da iki
binada 20 kişilik kapasite ile ortaöğretim
düzeyindeki kız çocuklarımıza, gündüz
bakımevimiz ise 25 kişilik kapasite
ile okul öncesi çocuklarımıza hizmet
vermeye devam ediyoruz.

İstanbul Arnavutköy Bolluca’da Yılmaz
Turhan Ek Hizmet binamızın inşaatını
da bu sene bitirmiş bulunmaktayız. Bu
bina Vakfımıza önemli bir varlık olarak
eklenmiş olup, Koruncuklar ve Koruncuk
Vakfı ekibinin çalışma alanlarına ek
hizmet işlevi görebilecek şekilde inşa
edilmiştir. Çok kıymetli mütevellimiz
Yılmaz Turhan’ın Vakıf arsamız üzerine
inşa ettiği ve Vakfımıza bağışladığı ek
hizmet binamızı 2020 yılında hizmete
açmayı planlıyoruz. Vakfımıza bu değerli
mülkü kazandıran, değerli mütevellimiz
Yılmaz Turhan’a sonsuz şükranlarımızı
sunuyoruz.

2019 yılı içerisinde, Koruncukköy
Bolluca tesisimiz üzerinde yeni
bir yapılanmayı, hedeflerimizi
gerçekleştirmeye yönelik olarak
planlarımız içine aldık. Projelerini
sevgili mütevellimiz Duygu Beydüz’ün
koordinatörlüğünde, çalışmaları
ise Koruncukköy Bolluca’da yetişen
ve mimar olan sevgili oğlumuz
Rıdvan ile yürüttüğümüz bu büyük
ve özel proje, Arup Mühendislik ve
Müşavirlik mimarları tarafından tüm
detayları ile hazırlanmaktadır. Arup
şirketinin Vakfımıza bedelsiz bir
hizmeti olan bu çalışmalardan dolayı
kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi
sunuyoruz. Proje tasdiklerinden
sonra inşaatına başlayacağımız yeni
tesisimiz, Vakfımızın merkez ofisleri
de dahil olmak üzere birçok hizmet
departmanlarını da içerecek şekilde
hizmete açılacaktır.
Bu tesislerde spor alanlarımızın inşası
için de çalışmalara başladık. Aynı
zamanda tesislerimizde ortaokul ve
ortaöğretim düzeyindeki kız ve erkek
çocuklar için yurt binaları ile eğitim
alanları da olacaktır. Yüksek yapı
standartlarında hayata geçirilecek olan
inşaat projemiz, eğitim hakkı risk altında
olan çocuklara aynı zamanda kaliteli,
güvenli ve sevgi dolu bir yaşam alanı
sunmak için bedelsiz hizmet verecektir.
Vakfımıza ve tüm çocuklara hayırlı
olmasını diliyorum.
Sözünü etmeden geçemeyeceğim, her
zaman büyük bir özveri ile çalışan, Genel
Müdürümüz Ayşe Güveniş başta olmak
üzere tüm ekip arkadaşlarımıza Yönetim
Kurulumuz adına sonsuz teşekkürler…
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Biz Kimiz?

Bundan böyle, bizim ile birlikte olan tüm
dostlarımızın, hedeflerimize ulaşmamız
konusunda Vakfımıza olan desteklerini
esirgemeyeceklerinden emin olarak,
hizmeti geçen tüm mütevellilerimiz ve
bu çalışmalarımıza maddi ve manevi
desteğini esirgemeyen bağışçılarımıza
ve gönüllülerimize Yönetim Kurulumuz
adına şükranlarımızı sunuyorum.
Av. Figen Özbek
Mütevelli Heyet ve
Yönetim Kurulu Başkanı
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Koruncuk Vakfı Dünü, Bugünü ve Yarını
Ne zamandan beri
faaliyet gösteriyoruz?

1979 yılında gönüllüler
tarafından kurulan Türkiye
Korunmaya Muhtaç Çocuklar
Vakfı olarak her çocuğun ve
gencin; insan haysiyetine
yakışan şartlarda yaşamayı
hak ettiğine inanıyoruz.
Başarıyla geçen bu yıllar içinde,
koruma kararı ile Vakfımıza
gelen çocuklarımız için tüm
imkanlarımızı seferber ettik.

Amacımız ve
Koruncukköylerde
sağlanan imkanlarımız
nelerdir?

Bugüne kadar 400’den fazla
çocuğumuzu hayata hazırladık.
Onların mutlu, başarılı ve
kendine güvenli bireyler
olmalarında Vakıf ailemiz
kadar tüm gönüllülerimiz ve
kuruluşlarımızın katkısı da çok
kıymetli. Onlar şimdi hayata
daha güvenle bakan, gurur
duyduğumuz bireyler oldular.

Dönüşüm sürecimiz ne
yönde ilerliyor?

2019 yılında, Koruncukköy çatısı
altında çocuklara sunduğumuz
hizmet ve desteklerin niteliğini
dünyadaki yeni bakım
modellerine göre yeniden
yapılandırmak üzere bir değişim
süreci başlattık. Önceden devlet
koruması altındaki çocuklara
verdiğimiz hizmetlerimizi, Eylül
2019 itibarıyla eğitim hakkı
risk altındaki çocukları aile
onayıyla destekleyecek şekilde
dönüştürdük. Koruncukköylerde,
Milli Eğitim Bakanlığı’nın izniyle
özel öğrenci yurdu statüsünde
faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Eğitime neden önem
veriyoruz?

Koruncuk Vakfı olarak, çocuğun
hayatının her alanına etki eden
“eğitim hakkına” erişiminin
sağlanması gerektiğini
savunuyoruz. Nüfus artışı, çocuk
politikalarındaki eksiklikler,
gelir dağılımının eşitsizliği gibi
nedenler, çocukların haklarına
erişimindeki engellerin başında
geliyor. Örgün eğitimine devam
eden bir çocuk, eğitim hakkına
ulaşarak, kendi potansiyellerini
gerçekleştirmesi mümkün
oluyor.

Başvuru kriterlerimiz
neler?

Koruncukköy özel öğrenci
yurt başvurularında, öncelikle
sosyoekonomik ve coğrafi
koşulları, psikososyal/gelişimsel
destek ihtiyaçlarını gözetiyoruz.
Çocukların eğitim hayatının, bu
sebeplerden biri veya birkaçına
bağlı olarak sekteye uğraması
söz konusu ise devreye girerek
eğitimine devam etmesini
sağlıyoruz.

Hedeflerimiz neler?

2019 yılında başladığımız
yapılanma süreci
tamamlandığında
Koruncukköylerin olanaklarını
hem kız hem erkek çocuklara
açmayı planlıyoruz.

Koruncukköylerimizde
hedefimiz:

500 çocuğa
hizmet vermek
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Koruncuk Vakfı’nın
Kuruluşu ve Amacı
Koruncuk Vakfı olarak eğitim hayatından
uzaklaşma riski olan çocuklara, sevgi ve güven
ortamı sunarak Koruncukköylerde eğitim
hayatına devam etmelerine olanak tanıyoruz.

Koruncuk Vakfı olarak, hakları risk
altında olan çocukların karşılaşabileceği
olumsuz etkileri en aza indirmek ve
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1979
yılında kurulduk. Kırk yılı aşkın süredir
çocukların yoksulluk ve yoksunluktan
zarar görmelerini engelleyen önlemleri
alarak, onları aile yaşamında ve
toplumda kendine güvenli bireyler olarak
yetiştirmeyi amaçlayarak, ulaştığımız
her bir çocuğun sağlıklı sosyal ve
psikolojik gelişimi için korunma, eğitim,
gelişme ve yaşama katılım hakkını
gözeten çalışmalar yürütüyoruz.

Bu amaçla, eğitim hayatından
uzaklaşma riski olan çocuklara, sevgi ve
güven ortamı sunarak Koruncukköylerde
eğitim hayatına devam etmelerine
olanak tanıyor; devlet korumasından
aile yanına dönen çocuklarımızı,
biyolojik ve/veya koruyucu ailelerin
yanında psikososyal uyum çalışmaları
ile destekliyor; gençlerimize yönelik
verdiğimiz yarı bağımsız yaşam
destekleri ile onları, ayakları yere basan
bağımsız bireyler olmaları için teşvik
ediyoruz.

Kurucusu ve üyesi olduğumuz Çocuk
ve Haklarını Koruma Platformu ile
üyesi olduğumuz Çocuğa Karşı Şiddeti
Önlemek için Ortaklık Ağı’nın çatısı
altında, çocuk hakları konusunda
farkındalık ve savunuculuk faaliyetlerini
yürütüyoruz. Koruncuk Vakfı ayrıca
Birleşmiş Milletlerin ulusal ve uluslararası
sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkisini
düzenleyen Birleşmiş Milletler Ekonomik
ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) üyesidir.
Koruncuk Vakfı’na 2005 yılında verilen
ECOSOC özel danışmanlık statüsü,
Birleşmiş Milletler üye ülkeleri ve
akredite sivil toplum kuruluşları ile
çocuk koruma alanındaki bilgi birikimini
paylaşmaya, toplantılara katılmaya
ve ortak proje geliştirmeye imkân
tanımaktadır.
Koruncuk Vakfı’na 17.12.1989 tarih
ve 1989/14827 sayılı Bakanlar Kurulu
kararı ile de Vergi Muafiyeti tanınmıştır.
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Biz Kimiz?
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Değerlerimiz

Temel ihtiyaçlarının
karşılanması
bakımından
olanakları kısıtlı
çocukların bakımında
yenilikçi yaklaşımlar
sergiliyoruz, duyarlı ve
kararlı bir yaklaşımla
çocuklarımızı her
alanda destekleyerek
hayata kazandırmak
için çalışıyoruz.
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Çocuklarımızın hak
ettikleri kalitede bir
yaşam sürdürmeleri
için çaba sarf ediyor,
bu doğrultuda
destekçilerimizle
sağlam ve uzun
süreli iş birlikleri
gerçekleştiriyoruz.

Biz Kimiz?

Çocuklarımızın
yeteneklerine ve
kapasitelerine
güveniyor, onların
da bizlere güven
duymalarını
sağlıyoruz.
Saygı çerçevesi
içinde birbirimizi
destekleyerek verilen
sözlerin tutulmasına
önem veriyoruz.

Kurulduğumuz
günden bu yana
destekçilerimize ve iş
birliğinde olduğumuz
kişi ve kurumlara
güven veriyor,
sağlanan tüm yardım
ve fonların bilinçli
kullanıldığını şeffaf bir
şekilde gösteriyoruz.
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40. Yıl ve Dönüşüm
Kırkıncı yılımızla birlikte, çocuklar için hep
daha iyisini yapmak amacıyla kuruluşumuzdan
bugüne taşıdığımız değerlerimiz,
bilgi birikimimiz ve deneyimlerimizle
Vakfımızın geleceğini şekillendirdiğimiz bir
döneme giriyoruz.

Kırkıncı yılımıza, kılı kırk yararak vardık.
Bugün, başarılarla ve çocuklarımızın
mutluluklarıyla kutluyoruz. Koruncuk
Vakfı olarak çocuklarımızı, eğitim hakkı
ve bağımsız yaşamlarını kurmaları
için destekliyoruz. Kırkıncı yılımızla
birlikte, çocuklar için hep daha iyisini
yapmak amacıyla kuruluşumuzdan
bugüne taşıdığımız değerlerimiz,
bilgi birikimimiz ve deneyimlerimizle
Vakfımızın geleceğini şekillendirdiğimiz
bir döneme giriyoruz.
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Kurumsallaşma yolunda hedeflerimizi
belirleyerek, işleyişimizin sürekliliği
ile desteklerimizin sürdürülebilirliğini
sağlamak için süreçlerimizi gözden
geçiriyoruz. Çocuk koruma ve sosyal
hizmetler çalışmalarında takip
edeceğimiz politika, yönetmelik ve
yönergeleri, kanunlara ve dünyadaki
güncel bakım modellerine uygun
olarak güncelliyoruz. Bu kapsamda
2019 yılında faaliyet alanlarımızı
genişletmek için tüzük değişikliği
yapıldı. Bu değişikliklerle, yıllardır
başarıyla uyguladığımız korunma
ihtiyacındaki çocuklara sunduğumuz
bakım modeli olan Koruncukköylerin
yanı sıra Özel Koruncuk Gündüz
Bakımevi ile sosyoekonomik açıdan
dezavantajlı ailelerin çocuklarını okul
öncesi eğitimden faydalandırmaya
başladık. Bunlarla birlikte, aile ve
çocukların sorularına cevap vermeyi ve
taleplerini doğru şekilde yönlendirmeyi
sağlayacak Aile Danışma Merkezi’nin de
ilk adımlarını attık.

40. yılımıza özel olarak tasarlanan
bu logo 2019 yılında, basılı ve görsel
tüm materyallerimizde kullanıldı.

Sosyal, ekonomik ve çevresel
koşullarından dolayı korunma
ihtiyacında olan çocuklarımızı güvenli
bir geleceğe ulaştırmak için onları
aileleriyle birlikte desteklemeye ve
güçlendirmeye devam ediyoruz.
Toplumu oluşturan en küçük yapı olan
aile ile çalışarak, uzun vadede toplumsal
anlayışa ve sağlıklı gelişime katkıda
bulunmayı hedefliyoruz. Bu amaçla,
Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinin yanı
sıra faaliyetlerimiz kapsamında ilgili
Bakanlıklarla çalışmaya devam edeceğiz.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na
uyum programı kapsamında,
desteklediğimiz ve bizi destekleyen
her bireyin kişisel bilgisinin amaca
uygun ve dürüstlük prensiplerine göre
işlenmesini sağlamak amacıyla Vakfın
tüm süreçlerinin incelendiği envanter
çalışmasını tamamladık. Vakfın tüm
birimlerini kapsayan bu çalışmayı 2020
yılında tamamlayarak Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’na uyum sağlamayı
hedefliyoruz.
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Timur ERK, Koruncuk Vakfı Onursal Başkan
Uzun yıllar Bolluca Çocukköyü olarak daha ziyade çocukları
koruma altına alıp, onları çağdaş, laik, demokratik
cumhuriyet, sosyal hukuk devleti ilkeleriyle büyütüp,
meslek sahibi olmalarını temin etmek üzere kurulmuş
düzen, bir sürü zorlu geçen süreç ve engellemelere
rağmen yaklaşık 30 yıl ülkemize birçok genç
yetiştirmiş bulunmaktadır.
Ne yazık ki, başka yapacak çare ve yol kalmadığı
için bütün gayretlere rağmen Çocukköyü yöntemi
yerini özel öğrenci yurdu şekline dönüştürmek
zorunda kalmıştır.
Bu dönüşüm ile yine aynı ilkelere bağlı, kız
öğrenciler öncelikli olmak üzere dikkatle seçilerek
yeni bir hizmet dönemi başlamış bulunuyor. Bunun
ileride çağdaş, laik, demokratik cumhuriyet ilkelerine
uygun kızlı-erkekli bir konuma gelmesi, özellikle hakiki
aile ortamına yakın bir düzeni korumak adına aynı aileden
gelen abi-abla ve kardeşlerin aynı yurtta bulunmasını temin
etmek, belki gelecek için atılması gereken bir adım olacaktır.

Koruncuk Vakfı’na Dair Düşünceler
40. yılımız kapsamında yolu
Koruncuk Vakfı ile kesişenlere duygu
ve düşüncelerini sorduk. Aldığımız
birbirinden değerli, içten ve samimi
yanıtlar bizleri hem duygulandırdı
hem de gururlandırdı. Bizi güçlü kılan
bağlarımızı daha nice yıllar sürdürmek
dileğiyle…
Ebru Hanım, Bağışçı
Koruncuk Vakfı’nı organizasyon sürecine
hakim oluşu, işleyişinin saydam ve
somut olması ve destek olduğu bireyleri
izleme sürecine de önem veren bir
kuruluş olması nedeniyle destek vermek
üzere tercih ettim. Bu ailenin bir parçası
olmaktan, somut bir çaba içinde
olduğumu görmekten dolayı umutlu ve
huzurluyum.
Ramazan Bey, Vakıf Çalışanı
Bolluca Çocukköyü’nde, şimdiki adıyla
Koruncukköy Bolluca, çalışmak çok
güzel bir duygu. 1992 yılında işe
başladığımda üç beş küçük çocuk vardı.

Sonraları daha fazla çocuk gelmeye
başladı. O güzelliklerin varlığı benim
burada böyle uzun zaman çalışmamı,
bu yıllara kadar gelmemi sağladı. Hep
kendimi mutlu hissettim. Onlara hizmet
etmek, onların gelip bir isteklerini bana
söylemeleri beni çok mutlu ediyor.
Hakikaten çok güzel şeyler yaşadık.
Hep onların başarılı ve mutlu olmalarını
istedim. Okumalarını çok istedim.
Onlar kendi çocuklarım gibiler; hayatta
her şeyin en güzellerini yaşamalarını
diliyorum.

konuştuğumda görüyorum ki çocuklar
ve aileleri çok mutlular. İletişimde
olduğum çocukların, belirledikleri
hedefler doğrultusunda çalıştıklarını ve
başarılı olduğunu kendisi de gördüğü
için mutlu olduklarını düşünüyorum.
Koruncuk Vakfı, normalde o çocukların
yapamayacakları şeyleri yapmalarını
mümkün kılıyor. Rol modelleri de
gördükçe, daha önce düşündüklerinden
farklı bir meslekte çalışma fikri
doğruyor. Çocukların ufkunun açıldığını
düşünüyorum.

Şadiye Hanım, Gönüllü
Yaşadığım yerde, çocukların eğitimini
desteklemek amacıyla faaliyetler
yürüten bir kurumun temsilciliğini
yapıyorum. 2019-2020 eğitim öğretim
yılı için Koruncuk Vakfı’ndan yetkililer
bana ulaştığında Vakıf hakkında
araştırma yaptım. Çağdaş ve güvenilir
bir kurum olduğuna kanaat getirdim
ve etrafımda ihtiyaç sahibi kişilerle
konuştum. Önce çocuk ve ailelerde
ister istemez bir şüphe vardı ama şimdi

Salih, Koruncuk
Bugün geldiğim noktadan baktığımda
Koruncuk Vakfı’nda yetişmiş olmak
ne kadar şanslı bir birey olduğumu
anlamamı sağlıyor. Beni ve benim gibi
yüzlerce çocuğun gelişimi ve gelecekteki
yaşantısını bu kadar planlı ve düzenli
bir biçimde hayata geçirmeyi başaran
gerek Koruncuk Dostları, gerekse
Vakıf temsilcilerine teşekkürlerimi
sunuyorum. Burası gerçekten bir anne ve
babanın çocukları için “Evet onlar emin
ellerde.” diyecekleri bir yer.
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Vakfımızın Kurucuları
40 yıl boyunca her zaman çocuklar için
daha iyi neler yapabiliriz diye düşünerek ve
sorgulayarak yol aldık.

A. SÜREYYA KIVILCIM

FERİDUN BİRKANDAN

MÜNİR SUBARLAS

ABDULLAH ÖZEROL

GÖKHAN ÖNCE

NECATİ ÇOKUSLU

ADİLE KESKİNER

GÜNGÖR DİLGİMEN

NECATİ TANDOĞAN

ALİ AYDOĞ

HASAN ERDEM GÖKMEN

NEPHAN SARAN

ALİ İHSAN ÜNVER

HASAN ERYÜKSEL

NEVZAT GÜRELLİ

ALİ RIZA GÖKALP

HATİCE NURAN GÖZAYDIN

NURAN SAYIN

ALİCAN KERMEN

HAYRİYE UMAR TOSUN

NURDAN BİLGİN

ARMAĞAN ÖZGÜR

HİLİL TALİĞ DURU

NÜZHET ÖZERDİL

ATATÜRK AĞAÇLI BOZHANE VE YAKACIK

HÜSEYİN BAŞARIR

ONUR ERYÜKSEL

YETİŞTİRME YURTLARINI KORUMA

HÜSEYİN BİLGİN

ÖMER AKSU

DERNEĞİ

İBRAHİM KAYMAK

RAŞİDE AYDIN

AYDIN BOLAK

KARAKÖY LIONS KULÜBÜ

RIDVAN CEBİROĞLU

AYHAN TÜKÖZ

KENAN ÇELİK

SABAHATTİN DÜMER

BAHATTİN SARPEL

KONBAŞ AMBALAJ SANAYİ

SAFFET HALUK PELİT

BERNA SİRMAN

LÜTFÜ BORNOVALI

SERDAR BAŞARIR

BİNGÜL ERTÜL

M. YALÇIN ALTAY

SEVİM KIRDAR

CENGİZ GÖKHAN

MAHPEYKER KOÇGÜNDÜZ

ŞAZİMENT SÜHEYLA KUNT

ÇETİN YILDIRIMAKIN

MEHMET ALİ İKİZER

ŞERİFE ZÜBEYDE MENGÜÇ

DR. ERDOĞAN ALKIN

MEHMET ATAULLAH TURAÇ

TÜRKAN ŞORAY

DÜNDAR ERENDAĞ

MESUT ŞENEL

URAL GÜNGÖR

ENVER GÜRELİ

MURAT SALMAN

VAROL ZİYA DERELİ

ERDOST PEKCAN

MUSTAFA SÜHA ŞAMLI

YUSUF DEMİZRAHİ

EROL BOZKURT

MUZAFFER DAYSAL
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Mütevelli Heyeti
Çocuklarımızın yeteneklerine ve
kapasitelerine güveniyor, onların da bizlere
güven duymalarını sağlıyoruz.

A. Müfit Erkarakaş
A. Zeki Erdoğan
Ahmet Murat Çıracı
Ahmet Murat Kaynar
Ahmet Yarangümelioğlu
Alev Çeliktaş
Ali Aydoğ
Ali Çakıroğlu
Alican Kermen
Alper Can
Anı Gençoğlu İnceler
Armağan Özgür
Arzu Erdem
Arzu Kılıç
Asiye Okumuş
Aslı Ekşioğlu
Atilla Kesler
Atiye Mutlu
Ayçe Ayyıldız
Aydın Uçkan
Aysun Akyüz
Ayşe Arıkan
Ayşe Nazlı Dereli Oba
Ayşe Özgener
Ayşen Özkan
Aytaç Erkaya
Bahar Akıncı
Banu Savcı
Barış Kaşka
Behiye Alyanak
Belkıs Ünver
Benal İnceer
Berna Sirman
Berrin Akar Rasuli
Berrin Yer
Berrin Yoleri
Bes Bülent Şimşek
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Betül Aksoy
Beyhan Şekerci
Bilge Güre
Bingül Ertül
Birgül Köksüren
Bülent Beydüz
Bülent Özükan
Bülent Şenocak
Candan Turhan
Celal Özlü
Cem Akdeniz
Cem Yurtbay
Ceren Yavuz
Cevat Gökşin
Ceyla Akgerman
Cüneyt Sonceley
Çağla Kubat Diaz
Çetin Yıldırımakın
Çiğdem Göksel
Deniz Ceylan Kılıçlıoğlu
Dilara Sürgü
Dilek Ertek
Dilek Göksan Akça
Doğan Eşkinat
Duygu Beydüz
Duygu Kaya
Ebrize Çeltikçi
Ebru Baş
Elvan Karakimseli
Emel Ulucaklı
Emre Ünver
Ender Canıtez
Erdal Karadoğan
Erdost Pekcan
Erim Erinç Dinç
Erkan Sezer
Erol Bozkurt

Ertan Özdemir
Esen Kutlay
Esin Küntay
Esra Ceritoğlu
Ezgi Ulusoy Yılmaz
Fatih Güven
Fesiha Güçkan
Fethiye Tanat Demirel
Figen Özbek
Figen Samuray
Fulya Tanrıkulu
Füsun Bozok
Füsun Soydan
Gamze Aksüt
Gamze Çuhadaroğlu
Gaye Berköz
Gilman Karadeniz
Gözde Kaydırak
Gülban Pütürgeli
Güldehen Kaya
Gülden Kök
Gülfem Perçin
Gülin Sever
Gülsen Çaltıl
Gülseren Yalçın
Gürsel Özdoğan
Güven Sayın
Hakan Erkun
Hakan Önce
Haldun Başarır
Haluk Özyavuz
Hanzade Gündören
Hayati Eröz
Hilal Mocan
Hilil Taliğ Duru
Hülya Paşalı
Işıl Nişli
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Işıl Turan Davas
Işınsu Kestelli
İbrahim Gün Kırmızıoğlu
İbrahim Kaymak
İdil İncekara
İlkay Özdemir
İlkin Gürsel
İmeray Karakaya
İmre Orhon
İmren Aykut
İnal Aydınoğlu
İrem Aydoğan Bilgütay
İrem Hattat
Jülide Berkman
Kadriye Uysal
Karaköy Lions Kulübü Der.
Kemal Alemdaroğlu
Kerem Yılmaz
Lütfü Nedim Özerol
M. Kemal Güçkan
M. Osman Demir
M. Pınar Aran
M. Yalçın Altay
Mahpeyker Koçgündüz
Mahru Gürel Ağdanlı
Mehmet Dereli
Mehmet Ender Saraç
Mehmet Seyman
Mehmet Tiryaki
Melek Doğan
Melek Talat Pulatkonak
Melih Boydak
Melih Yalçın
Melinda Elibüyük
Meral Kosif
Mesut Şenel
Metin Taşkent
Mine Berker
Monika Bilaloğlu
Muhterem İlgüner
Mustafa Dirin
Mustafa Emre Bakırcıoğlu
Mustafa Nafız Delen
Mübeccel Ansen
Mümtaz Tahincioğlu
Münir Subarlas
N. Mustafa Merter
Nail Yazgan
Nalan Erkarakaş
Nazlı Seda Demirkol

Nesim Levi
Nevzat Ayaz
Nezihe Karpuzoğlu
Nilay Arpacı
Nilgün Aydagül
Nilüfer Ergin
Nilüfer Şentürk
Nimet Aslan
Nural Mende
Nuray Peker
Nurcan Artam
Nurdan Sirman
Nurettin Kızılay
Nurhan Kürkan
Nursal Bilgin
Nursel Aydıner
Nükhet Özerdil
Osman Kaya
Oya Ağca
Oya Karakimseli
Ömer Aksu
Önder Şahin
Özer Yapan
Özgenç Özenç
Özlem Kaymaz
Özlem Özyurt
Püren Şenkan
Rasime Bahar Alparslan
Rukiye Nurten Eker Ömeroğlu
Saadet Erkan
Saadet Mançe
Sabahattin Somal
Sabri Yalım Üner
Saffet Haluk Pelit
Sait Köseoğlu
Salih Ertör
Sarhan Ecevit
Seda Akço Bilen
Sedefhan Oğuz
Selçuk Demirel
Selin Başer
Selin Özbek
Selma Topuzdağ
Semiha Ünlü
Serdar Başarır
Serkan Öçalmaz
Serkan Solmazer
Serpil Baysal
Serra Titiz
Sevdil Yıldırım

Sevgi Perek
Sıddık Yarman
Sırma Güven
Sinan Can
Sonnur Kırmızıoğlu
Suat Ballar
Suna Ülkeroğlu
Süheyl Batum
Süheyla Kesler
Süleyman Tuğtekin
Şebnem Çapın Hamamcı
Şebnem Sözen
Şeyma Başterzi
Talat Papatya
Tansa Ekşioğlu Mermerci
Tanyar Ablak
Tavit Köletavitoğlu
Tayfun Akgüner
Tevfik Örten
Tijen Akdoğan Ünver
Tijen Sadi
Timur Erk
Turgay Artam
Tülin Yurtbay
Türkan Şoray
Umur Kök
Ülkü Eşkinat
Ümran Çavuşlar
Ümran Tüzün
Vakur Eryüksel
Varol Ziya Dereli
Verda Metin
Veysel Çakır
Yasemin Avanoğlu Aydoğan
Yasemin Öney Cankurtaran
Yeşim Veryeri
Yet. Yur. ve Muh. Çoc. Koruma. Derneği
Yıldız Aran
Yılmaz Turhan
Zafer Arıhan
Zafer Başar
Zafer Kozanoğlu
Zakir Batuhan Aydagül
Zeliha Jale Toprak
Zeynep Sezerman
Zeynep Yalım Uzun
Zümrüt Alp Yalman
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Vakıf Yönetim Kurulu
Başkan: Av. Figen Özbek
Başkan Vekili: Ertan Özdemir (Sayman)
Genel Sekreter: Av. Dr. Figen Samuray
Başkan Yardımcıları:
Nalan Erkarakaş
(İdari Başkan Yardımcısı)
Oya Karakimseli
(Köylerden Sorumlu Başkan Yardımcısı)
Işıl Nişli
(İzmir Şubeden Sorumlu Başkan
Yardımcısı)

Üyeler:
Cem Yurtbay
Tevfik Örten
İdil İncekara
Işınsu Kestelli
Deniz Ceylan Kılıçlıoğlu
Yedek Üyeler:
Seda Akço
Salih Ertör
Selçuk Demirel
Monika Bilaloğlu
Jülide Berkman
Sabri Yalım Üner
Zeliha Jale Toprak

Denetçiler:
Ahmet Müfit Erkarakaş
Yılmaz Turhan
Celal Özlü
Yedek Denetçiler:
Osman Kaya
Berna Sirman
Melinda Akı

İzmir Şube Yönetimi
Şube Başkanı: Işıl Nişli
Başkan Yardımcısı: Zeliha Jale Toprak
Genel Sekreter: Ezgi Ulusoy Yılmaz
Sayman: Celal Özlü
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Üyeler:
Işınsu Kestelli
Mahru Gürel
Barış Kaşka
Ayşe Özgener
Sırma Güven
Bilge Güre
Talat Papatya

Yedek Üyeler:
Cem Akdeniz
Erçin Güdücü
Dilara Sürgü

Biz Kimiz?

29

Koruncuk Vakfı 2019 Faaliyet Raporu

Koruncukköylerimiz
İstanbul’daki Koruncukköy Bolluca ve İzmir’deki
Koruncukköy Urla, çocukların güven ve sevgi
dolu bir ortamda, ailesi veya bakımından
sorumlu kişiler ile düzenli iletişim içinde
eğitimlerine devam etmelerini sağlıyor.

Koruncukköy Urla ve
Koruncukköy Bolluca
1992 yılında İstanbul ve 2019
yılında İzmir’de kurduğumuz
Koruncukköylerimiz ile çocuklara sevgi
ve güven ortamında çağdaş bir eğitim
almaları için başta barınma olmak üzere
onların her türlü ihtiyacını karşılıyoruz.
Ortaokul ve lise düzeyinde çocukların
örgün eğitime devam etmelerini
sağlamanın yanı sıra kişisel gelişimlerini
destekleyerek, onları donanımlı
ve kendine güvenli gençler olarak
yaşamlarını sürdürebilmeleri için hayata
hazırlıyoruz.
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İstanbul’daki Koruncukköy Bolluca ve
İzmir’deki Koruncukköy Urla, çocukların
güven ve sevgi dolu bir ortamda, ailesi
veya bakımından sorumlu kişiler ile
düzenli iletişim içinde eğitimlerine
devam etmelerini sağlıyor. Onların
sosyal ve psikolojik açıdan sağlıklı
gelişimlerini desteklemenin yanı sıra
rehberlik ve kariyer danışmanlığı veriyor,
okul dışındaki zamanlarda kişisel
gelişimlerine yönelik sosyal, sportif
ve kültürel aktivitelere katılmalarını
sağlıyoruz.

Koruncukköylerde, aynı yaş grubundaki
çocukların birlikte yaşadıkları evlerde;
mutfak, oturma, ders çalışma, televizyon
izleme ve dinlenme alanları yer alıyor.
Tesislerde kütüphane, bilgisayar
laboratuvarı, atölye sınıfları, tiyatro
ve etkinlik alanları, açık spor alanları
gibi sportif ve sosyal aktivitelerin
gerçekleştirildiği alanlar bulunuyor.

Biz Kimiz?

Ekonomik olanakları kısıtlı olan ailelere
yönelik ayrı bir kontenjanı da bulunan Gündüz
Bakımevi’nde, konusunda uzman öğretmenler
eşliğinde okul öncesi eğitim hizmeti sağlıyoruz.

Çocuk refahını en üst düzeyde tutarak,
Milli Eğitim Bakanlığı izniyle özel
öğrenci yurdu olarak hizmet veren
Koruncukköylerimizde, çocukların
eğitim ve yaşam ihtiyaçlarını ücretsiz
karşılıyoruz. Koruncukköy’de yaşayan
bir Koruncuk, ihtiyaç duyduğu
takdirde, üniversite eğitimine devam
etmesi için gerekli yardımlar yine
Vakfımız tarafından sağlanıyor. 2019
yılında, 62 çocuğa kapılarını açan
Koruncukköylerde önümüzdeki yıl,
yaklaşık 140 çocuğu kesintisiz eğitim ile
buluşturmayı hedefliyoruz.

Gündüz Bakımevi
1992’den beri İstanbul Bolluca’daki
tesisimiz içerisinde faaliyet gösteren
Özel Koruncuk Gündüz Bakımevi ile
2,5-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik
faaliyet gösteriyoruz. Ekonomik
olanakları kısıtlı olan ailelere yönelik
ayrı bir kontenjanı da bulunan Gündüz
Bakımevi’nde, alanında uzman
öğretmenler eşliğinde okul öncesi eğitim
hizmeti sağlıyoruz.

Çocukların temel becerilerini
güçlendirmek, kendilerini ifade
etmelerine olanak sağlamak, öğrenme
ve merak isteğini uyandırarak
yaratıcılıklarını geliştirmek amacıyla
onları eğitsel ve bilişsel açıdan
destekleyen Gündüz Bakımevi’nde;
Türkçe dil etkinlikleri, okuma yazmaya
hazırlık çalışmaları, dramalar, fen ve
doğa çalışmaları, sportif etkinlikler, pratik
matematik, satranç gibi konular işleniyor.
Sevgi ve güven ortamında eğlenerek
öğrenen çocuklar, uzman öğretmenler
eşliğinde ilkokula özenle hazırlanıyor.
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Koruncukköylerimiz
Koruncuk Vakfı olarak, Koruncukköy bünyesinde
büyüyen çocuklarımızın, kendi ayakları üzerinde
durmak ve bireysel özgürlüklerini kazanmak için
çaba içinde olduğu erken yetişkinlik döneminde
de yanlarında oluyoruz.

Yarı Bağımsız Destek
Koruncuk Vakfı’nın çocuklarla kurduğu
bağın ilk basamağı Koruncukköylerdir.
Koruncukköy yurt yaşamında,
çocuklarımızın ortaokul ve lise eğitimleri
süresince akademik gelişimin yanı sıra
kimliğini oluşturmasına ve hayata bir
bütün olarak hazırlanmasına destek
oluyoruz.
Koruncuk Vakfı olarak, Koruncukköy
bünyesinde büyüyen çocuklarımızın,
kendi ayakları üzerinde durmak ve
bireysel özgürlüklerini kazanmak için
çaba içinde olduğu erken yetişkinlik
döneminde de yanlarında oluyoruz.

32

Koruncuköyler’de büyüyen ve 18
yaşını dolduran gençlerimizin
hayata hazırlanmalarına, tercihleri
doğrultusunda meslek edinmelerine
veya yükseköğrenime devam
etmelerine destek oluyoruz. 18 yaş
üzerinde 5-8 öğrencinin yaşadığı
evlerde gençlerimize; kira, giyim, gıda
masraflarının yanı sıra üniversiteye
giriş, işe başlama, askere gitme ve
evlilik gibi hayatlarındaki önemli dönüm
noktalarındaki ihtiyaçlarına destek
oluyoruz.

Gençlerimizin tam bağımsız yaşama
geçişini kolaylaştırmak için sağladığımız
yarı bağımsız yaşam desteği ile onların
okulunu bitirmesine, tam zamanlı ve
sürekli bir işe başlamasına, kendi ev
düzenini veya kendi ailesini kurma
aşamasına gelmesine yardımcı
oluyoruz. Tam bağımsız yaşama
geçtiklerinde de iletişimimizi devam
ettiriyor ve yaşamda yol almalarına
tanıklık etmekten mutluluk duyuyoruz.

Biz Kimiz?

Koruncukköy Urla Açıldı
Hayal ettik, el ele verdik, umudumuzu
hayata geçirdik. Kuruluşumuzun 40.
yılını kutlarken destekçilerimizle
birlikte yıllardır büyük bir emekle
oluşturduğumuz ikinci yerleşkemizi,

Koruncukköy Urla’yı, 17 Nisan 2019
tarihinde hizmete açtık. Türkiye’nin dört
bir yanından gelen, temel ihtiyaçlarının
karşılanması bakımından olanakları
kısıtlı kız çocuklarımız, Koruncukköy
Urla’da eğitim hayatlarına devam
ederken aynı zamanda sanat, spor ve
kültürel etkinliklere katılıyor.

Koruncukköy Urla’nın yapımında
desteklerini bizden esirgemeyen tüm
Koruncuk Dostlarına şükranlarımızı
sunarız.
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Koruncukköylerimiz

Hem Yönetim Kurulu hem de çalışma
gruplarımız etkin ve deneyimli kişilerden
oluşuyor. Çoğunlukla uzun yıllardır
birbirini tanıyan, pek çok platformlarda
birlikte çalışmış dostlarla, yeni
katılımlar ile her geçen gün daha fazla
güçlendiğimizi hissediyoruz.

2019, Koruncuk Vakfı’nın İzmir’de
Koruncukköy Urla’yı faaliyete geçirmesi
açısından önemli bir kilometre taşıydı.
Açılış öncesi ve sonrası kaynak yaratma
ve tanıtım çalışmalarını yürüten
yönetim kurulu üyemiz Işıl Nişli’ye
Koruncuk Vakfı ile yollarının nasıl
kesiştiğini sorduk.
Koruncuk Vakfı ile yakın dostum Işınsu
Kestelli’nin teklifi sayesinde tanıştım.
Kendisi, Koruncuk Vakfı’nın İzmir’de
kurmayı planladığı Koruncukköy için
destek verdiğini ve birlikte çalışmak
istediğini söyleyince hemen dahil oldum.

Ama bir taraftan evrenin içselleştiren
konularda fayda yaratmak için güzel
fırsatlar sunduğuna da inanırım. Çok
küçük yaşlardan itibaren o yılların ismiyle
Çocuk Yuvaları’nda gönüllü olarak
çalıştım. Her bayram öncesi babamın
yönlendirmesiyle, en sevdiğimiz üç
oyuncaktan birini ağabeyim ile birlikte
yuvadaki çocuklar ile paylaşmanın derin
mutluluğunu yaşadık. O dönemlerin
yuvalarından hüzünlü kareler aklımdan
hiç gitmedi.
Bugün içinde bulunduğum bu çok
değerli çalışmaları o günlerin çalışma
ve inançların getirdiğini sanıyorum. Bu
açıdan sevgili arkadaşım Işınsu’ya ve
Koruncuk Vakfı’na şükran duyuyorum.
Yalnız kendimden değil değerli yol
arkadaşlarımın oluşturduğu İzmir
Şube’den de bahsetmek isterim.
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Ortak akıl ile gönüllü ama profesyonel
bir bakış açısı yaratmaya çalışıyoruz.
Komisyonlarda çalışan gönüllülerimiz
de coşku ile destekliyorlar, ortaya iyi bir
sinerji çıkıyor.
İzmir Şube olarak hep birlikte hem
Vakfımızın bilinirliğini artırmak, hem de
Ege’nin dinamiklerini harekete geçirmek
amacı ile kurumsal projeler üretmeye
gayret ettik. Kendi sektöründe lider ve
etik değerlere sahip iyiliksever firmalar
ile paydaş projeler içerisinde oluyoruz.
Heyecan ve inançla başladığımız Komite
çalışmalarından birisi de Koruncuk
Dostu İş Yeri’dir. İzmir Ticaret Odası ve
Sanayi Odası başta olmak üzere 15
Koruncuk Dostu İş Yeri bulunuyor. Doktor
muayenehaneleri, klinikler, AVM’ler,
restoran ve kafe gibi farklı sektörlerden
işletmelerin yer aldığı program dahilinde
verilen Koruncuk Dostu İş Yeri plaketi,
işletme girişine ya da görünür bir

Biz Kimiz?

Çok kıymetli olan Koruncuklarımızın kendi
ayakları üzerinde güvenle ve donanımlı olarak
durmaları, eğitimli, ruhen ve bedenen sağlıklı
olmalarını sağlamak en büyük hedefimiz.

yerine asılıyor. İşletmeler, faaliyet alanı
kapsamında bir proje üretiyor ve bir
yıl boyunca Koruncuk Vakfı’na destek
sağlayabiliyor. Örneğin, Alsancak Dostlar
Fırını Ballı Kocaman isimli boyozu, Urla
Vino Locale Çilekli tatlısı ile Koruncuklara
destek oluyor.
Ayrıca, Seçkin Et ve Momo Beach
Koruncuk Vakfı yararına her yıl özel
yemek davetleri düzenliyor.

Koruncuk Vakfı’nın misyonu ile örtüşen,
Koruncuk markasına değer katacak
yenilikçi ve yaratıcı fikirlere her zaman
açığız.
Son olarak, Koruncuklarımızın çok
kıymetli olduğunu belirtmek istiyorum.
Onların kendi ayakları üzerinde güvenle
ve donanımlı olarak durmaları, eğitimli,
ruhen ve bedenen sağlıklı olmalarını
sağlamak en büyük hedefimiz.

Kızlarımızın gelenek göreneklerini
içselleştirerek, aynı zamanda birer dünya
vatandaşı olma yolunda, yüzyılımızın
yetkinliklerini edinmeleri bizler için çok
önemli.
Bizler, yaşamlarının her evresinde onları
desteklemek için yanlarında olacağız.
Işıl Nişli
Koruncuk Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve
İzmir Şube Başkanı
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Çocuk Koruma Politikamız
Çocuk Koruma Politikası hem dâhili hem de harici
bir politikadır. Politikaya uyulması ülke çapında
bütün Koruncuk Vakfı personeli için zorunludur.

Çocuk Koruma Politikası Nedir?
Çocuk Koruma Politikası, bir kurumun
çocukları her türlü hak ihlalinden, ihmal
ve istismardan korumak üzere uygun
koruyucu ortamı sağlamaya yönelik
taahhüdü ve sorumluluğudur.
‘Çocukların Korunması Politikası,
kurumların personelinin,
operasyonlarının ve programlarının
çocukların haklarının güvence altına
alınmasına ek olarak çocukları her
tür riskten korumayı ve kurumun
içerisinde ve çocuğun bulunduğu
bütün ortamlarda korunmasını
sağlamayı, bunun için iş birliği
yapmayı ve çocukların güvenliği
hakkındaki endişelerini ilgili kuruluşlara
bildirmeyi ve sonuçlarını takip etme
sorumluluğunu içerir.’
Koruncuk Vakfı, çalışmalarında
ulusal üstü insan hakları hukukuna
ilişkin sözleşmeler ve Birleşmiş
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi
ile tanımlanan hakların çocuklara
uygulanır olmasını sağlamayı ve bu
uygulamanın Anayasamız, Türk Medeni
Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu
doğrultusunda yapılmasını tüm
mütevellileri ve profesyonel kadrosu ile
amaç edinmiştir. Bu hedefe ulaşmak için
yetiştirdiği tüm çocuklar gibi Türkiye’de
ulaşabildiği tüm çocuklara aynı politika
doğrultusunda hizmete hazırdır. Bu
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Çocuk Koruma Politikası çocukların
korunması ile ilişkili geniş çerçeveyi
ve beklentileri ortaya koyar. Koruncuk
Vakfı ile çalışan ekipler, Politika’nın
gereksinimlerini içinde bulundukları
çalışma koşulları ve yasal düzenlemeler
doğrultusunda nasıl karşılayacaklarını
tespit etmek zorundadırlar. Politika’nın
uygulanmasıyla ilgili sorunlarda ve
istisnai durumlarda atılacak adımlara
karar verirken danışma noktası Koruncuk
Vakfı Çocuk Koruma Birimi’dir.
Çocuk Koruma Politikasında Kullanılan
Tanımlar
Çocuk:
1989 yılına ait Birleşmiş Milletler
Çocuk Hakları Sözleşmesi (UNCRC)
doğrultusunda Politika kapsamında
çocuk, 18 yaşına ulaşmamış kişi olarak
tanımlanır. Koruncuk’un projeleri ayrıca
18-24 yaş arasındaki gençleri de
kapsamaktadır ve uygulanan bu politika
onlar için de geçerlidir.
Personel:
Personel tanımı yapılan sözleşmeden
bağımsız olarak Koruncuk Vakfı ile
birlikte bizzat sözleşmeli ve gönüllü
olarak çalışan herkesi kapsar. Bu tanım
ücretli veya ücretsiz personeli ve
tek seferlik, kısa dönemli veya uzun
dönemli gönüllüleri, geçici personeli ve
danışmanları kapsar.

Ortaklar, Tedarikçiler ve Yükleniciler:
‘Ortaklar, tedarikçiler ve yükleniciler’
terimleri ürün, hizmet veya iş birliği
sağlamak için sözleşme veya anlaşma
yaptığımız bütün kişileri tanımlar.
Söz konusu olan ticari-finansal
bir ilişki olabilir ancak bu zorunlu
değildir. Bu tanım, bizim adımıza işleri
gerçekleştiren uygulama ortaklarını
ve Bakanlıklar, bağışçılar, sponsorlar
gibi Koruncuk Vakfı’nın çalışma ilişkisi
içerisine girebileceği diğer paydaşları da
kapsar.
Çocuk Koruma Politikasının Hedef
Kitlesi Kimlerdir?
Çocuk Koruma Politikası hem dâhili
hem de harici bir politikadır. Politikaya
uyulması ülke çapında bütün Koruncuk
Vakfı personeli için zorunludur. Politika
ihlalleri olası görevden almalar da dahil
disiplin uygulamalarına yol açar. Ayrıca
Çocuk Koruma Politikası Koruncuk
Vakfı ve ortaklarının çalıştıkları bütün
durumlarda uygulanmak zorundadır.
Ortaklar/iş birliği yapılan kurumlar için
ihlaller varsa iş birliği sözleşmelerinin
iptaline ve ilişkilerin askıya alınmasına
sebep olur. İlgili durumlarda yasalar
doğrultusunda uygun resmi işlemlere
başvurulur. Politika ayrıca çocuklar ve
aileleri ile kamu kurumları, sivil toplum
kuruluşları ve diğer paydaşlar gibi
iletişim içinde olduğumuz kişiler için
de uyulması gerekli evrensel kuralları
içermektedir.

Biz Kimiz?

Buradaki amacımız çocukları
zarardan korumaya yönelik kurumsal
taahhüdümüzü açıkça ifade etmektir.
Yürüttüğümüz çalışmalar sonucu
Koruncuk Vakfı ile temasa giren her
çocuk; çocuk istismarı, cinsel sömürü,
kaza ya da onları herhangi başka
bir zarar görme riskine sokabilecek
kasti ya da kazara gerçekleştirilen
eylem ve hatalardan mümkün olan
en geniş ölçüde korunmalıdır. Bu
sorumluluk tüm personelimize ve
temsilcilerimize düşmektedir. Bu bakım
ve koruma yükümlülüğü Çocuk Koruma
Politikamızın olmazsa olmazıdır.
Bu Politika,
• Koruncuk’un sadece çocuklarla
çalışmaya uygun ve çocuk güvenliği
iyileştirme pratiklerini sıkı şekilde
uygulayan kişilerle çalışmasını,
• Vakıf’la ilişkili olan herkesin
yükümlülüklerinin farkında olmasını
ve çocuk istismarı ve çocuğun cinsel
sömürüsü konularına hukuksal ve etik
bir şekilde yaklaşmasını,
• Vakfımızı temsil eden herkesin
çocuklara uygun şekilde
davranmasını ve bu Vakfın bir üyesi
olmalarından doğan güveni kötüye
kullanmamalarını,
• Vakfımızı temsil eden herkesin,
Vakıf’la temasa geçen her çocuk için
güvenli bir ortam yaratmasını,
• Yapılan tüm aktivite ve programların
çocuklar için taşıdığı riskler açısından
ölçülmesini ve kontrolümüz dahilinde
olanların kesinlikle azaltılmasını veya
ortadan kaldırılmasını şart koşar.
Koruncuk Vakfı, çocukların korunması
için sıfır tolerans yaklaşımını
benimsemiştir.

Çocuk Koruma Politikasının Temelinde
Yer Alan İlkeler
Çocuk Koruma Politikası’nın
hükümlerine birçok temel ilke dayanak
sağlamaktadır. Bu ilkelerin arasında
şunlar sayılabilir:
• Çocuğun yüksek yararının en uygun
şekilde gözetilmesi
• Çocukların haklarına saygı
• Çocukların katılımının desteklenmesi
• Ayrımcılığın önlenmesi
• Fırsat eşitliği
• Görüş alışverişi

• Kültürel hassasiyet ve yerel
geleneklerin anlaşılması
• Hesap verebilirlik ve sorumluluk alma
• Dürüstlük ve şeffaflık
• Değişmezlik
• Vakitlilik
• Gizliliği sağlama
• İş birliği
• İzleme
• Kişisel sorumluluk
• Evrensellik
• Standarda dayalı yaklaşım
• Güvenilirlik
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Çocuk Koruma Politikamız
Çocuk Koruma Politikası çocukların korunması
ile ilişkili geniş çerçeveyi ve beklentileri ortaya
koyar. Koruncuk Vakfı, çocukların korunması
için sıfır tolerans yaklaşımını benimsemiştir.

Sorumluluklarımız Nelerdir?
Koruncuk Vakfı, çocukların korunması
ve bakımı için mütevelliler, çalışanlar,
ortaklar, yükleniciler ve tedarikçilerden
tüm görev, hizmet ve davranışlarında
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı
Türk Medeni Kanunu’nu Çocuk
Koruma Kanunu’nu ve onun uygulama
yönetmeliklerinde yer alan yasal ve
düzenleyici yükümlülükleri bilmelerini ve
uygulamalarını beklemektedir.
Çocukların iyilik halinin korunması
ve teşvik edilmesinde, Politika’nın
uygulanmasının desteklenmesinde
herkes sorumluluk sahibidir. Buna ek
olarak yöneticiler ve ek sorumluluklara
sahip kişiler gibi bazı statü sahibi kişilerin
bu politikada belirtildiği üzere çocuk
koruması hakkında özel sorumlulukları
bulunmaktadır.
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Rolleri veya işlevlerine bakılmaksızın
herhangi bir düzeyde Koruncuk Vakfı
adına çalışan herkes şu sorumluluklara
sahiptir:
• Koruncuk Vakfı tarafından bilinen
çocuk veya çocukların içerisinde yer
aldığı gerçekleşmiş veya şüphelenilen
istismar vakaları hakkındaki bütün
iddiaları ve endişeleri rapor etmek.
• Çocuk; Koruncuk Vakfı tarafından
bilinmiyor da olsa, çocuk veya
çocukların içerisinde yer aldığı
gerçekleşmiş veya şüphelenilen
istismar vakaları hakkındaki bütün
iddiaları ve endişeleri rapor etmek
(Örneğin: Koruncuk Vakfı’na gelen bir
çocuğun kardeşi).
• Personelin görevini kötüye kullandığı
veya suç teşkil eden davranışlarda
bulunduğu çocuk veya çocukların
içerisinde yer aldığı gerçekleşmiş
veya şüphelenilen istismar vakaları
hakkındaki bütün iddiaları ve
endişeleri rapor etmek.

Şikâyetler
Çocuklar ve aileleri de dâhil olmak
üzere Koruncuk Vakfı tarafından bu
politikanın uygulanmasına ilişkin,
gördükleri muameleler ile ilgili
memnuniyetsizliklerini ve endişelerini
dile getirmek isteyen herhangi bir kişi
öncelikle uygun adımların atılmasında
kendilerine yardımcı olabilecek
Koruncuk Vakfı içerisinde yer alan ana
iletişim noktaları ile bağlantı kurmalıdır.
Bu görevi Koruncuk Vakfı Çocuk Koruma
Ekibi yürütmektedir ve Koruncuk
Vakfı’na ait her birimde Çocuk Koruma
Ekibi’nin bir temsilcisi bulunmaktadır.
Koruncuk Vakfı’nın bünyesinde çalışan
personel için haksız muamele hakkında
nasıl şikâyette bulunabilecekleri ile
ilgili şikâyet prosedürleri ve şikayette
bulunan personeli desteklemek için
alınacak güvenlik önlemleri ayrıca İnsan
Kaynakları prosedürlerinde belirlenmiştir.

Biz Kimiz?

Çocuk Koruma Sorunlarının Anlaşılması
Çocukların İhmal ve İstismardan
Korunması
“Çocuk istismarı” veya “kötü muamele”,
sorumluluk, güven ve güç ilişkisi
kapsamında çocuğun sağlığı, yaşamı,
gelişimi veya itibarına zarar veren veya
verme ihtimali olan bütün fiziksel ve/
veya duygusal kötü muamele, cinsel
istismar, ihmal, ihmalkâr muamele ya da
ticari veya diğer istismar türlerini kapsar.
Çocuk İstismarının Genel Tanımları
Çocuk Koruma Politikası altında dört
temel istismar kategorisi tanınmaktadır:
Fiziksel İstismar: Bu çocuğa vurma,
sarsma, tutup atma, ateş veya kaynar
su ile yakma, suda veya başka şekilde

boğma ya da çocuğa farklı şekillerde
fiziksel zarar vermeyi içerir. Aynı
zamanda ebeveyn veya bakıcı çocuğun
hasta olmasını sağladığında veya hasta
çocuğun semptomlarını görmezden
geldiğinde fiziksel zarara yol açılmış olur.
Duygusal İstismar: Bu, çocuğun
duygusal ve psikolojik gelişiminde ciddi
ve uzun süren etkiler bırakmak için
çocuğa sürekli olarak duygusal açıdan
kötü davranılmasıdır. Çocuklara değersiz
oldukları ve sevilmedikleri, yetersiz
oldukları veya sadece bir başka kişinin
ihtiyaçlarını karşıladıkları sürece değerli
olduklarının hissettirilmesini içerir.
Ayrıca çocukların omuzlarına yaşına
veya gelişimlerine uygun olmayan
beklentilerin yüklenmesi veya çocukların
sık sık korku veya tehlike içerisinde

olduklarını hissetmelerine yol açmak
da buna dâhildir. Çocuğun gördüğü
her türlü kötü muamelede duygusal
istismar bulunur, ancak sadece duygusal
istismarın görüldüğü durumlar da vardır.
İhmal: Bu, ebeveynin gücünün yettiği
halde çocuğun temel fiziksel ve/veya
psikolojik gereksinimlerinin devamlı
olarak karşılanmaması ve sonucunda
büyük ihtimalle çocuğun gelişiminin
önemli ölçüde kısıtlanmasıdır. Örneğin
yetersiz dikkat sonucunda çocuğun
zarar görebileceği tehlikeli bir duruma
düşmesi (Sadece bu tehlikenin
önlenmesinin mümkün olduğu
durumlarda). İhmalkârlığı fark etmek
oldukça zor olup, özellikle kaynakların
kısıtlı olduğu ve/veya fakirliğin yüksek
olduğu ülkelerde daha da zordur.
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Çocuk Koruma Politikamız
Çocukların korunmasının temelinde her türlü
istismarın önlenmesi yatar.

Cinsel İstismar: Bu, çocuk ne
olduğunun farkında olsun veya
olmasın ya da çocuğun rızası olsun
veya olmasın herhangi bir cinsel
faaliyette bulunmaya zorlanması ve
teşvikini içerir. Bu faaliyetler cinsel
birleşmenin olduğu (Örn: tecavüz)
veya olmadığı fiziksel teması içerebilir.
Ayrıca çocukların pornografik içeriğe
bakmalarını sağlama, uygun olmayan
hallerde bulunmalarını sağlama veya
onların cinsel açıdan uygun olmayan
davranışlar sergilemeleri için teşvik
etme de buna dâhildir. Ticari amaçlı
cinsel istismar ve insan kaçakçılığı gibi
genellikle rastlanan diğer istismar türleri,
yukarıdaki dört kategorinin kompleks
kombinasyonlarından ortaya çıkar. Akran
zorbalığının da şiddetine bağlı olarak
istismar haline gelebileceğine de dikkat
çekilmelidir. Her ne kadar genel olarak
yetişkinlerin istismarı uygulayanlar
olduklarını düşünsek de, çocuklar da
istismar da bulunabilirler.
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İstismar tek seferlik veya devam eden
bir olay olabilir. Buna, şiddeti düşük gibi
görünen bir dizi vakanın birleşimi de
dâhildir. Aile, okul, topluluk, kurum ve
internet ortamı da dâhil olmak üzere her
türlü ortamda gerçekleşebilir (Örneğin:
Akıllı telefonlar gibi dijital ortamlar
ve teknolojiler). İnternet ortamında
istismar, cinsel taciz ve çocuk istismarı
fotoğrafları gibi birçok farklı şekil alabilir.
Özel durumlarda, neyin istismar olduğu
hakkındaki bütün kararlar Çocuk
Koruma Ekibi ile görüş alışverişinde
bulunarak verilmelidir.

Önleyici Faaliyetler
Çocukların korunmasının temelinde
her türlü istismarın önlenmesi
yatar. Kurumsal farkındalığın ve
iyi uygulamaların olumlu personel
davranışlarını teşvik ettiği, incitici
olayların sıklığını azalttığı ve çocuk
koruma hakkındaki endişelerin erken
tespitini ve tepki vermeyi sağladığı
yaygın olarak kabul edilmektedir.
Programların ve projelerin kötü
tasarlanması, geliştirilmesi ve
uygulanması, çocukları olumsuz yönde
etkileyerek istismara uğramamış
çocukların da faaliyetlerimiz sonucunda
zarar görmelerine yol açabilir.

Biz Kimiz?

İstismar olaylarını önlemeye yönelik
sistemler ve prosedürler
• Sözleşmeler ve Ortaklık Anlaşmaları
Bütün sözleşmeler ve ortaklık
anlaşmalarında, anlaşmanın niteliği veya
türü ne olursa olsun, kesinlikle Koruncuk
Vakfı’nın Çocuk Koruma Politikası
dâhilinde çalışmanın kabul edildiğine
dair bir ibare olmalıdır.
• Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı
Çocukların korunması en başta, teklif
ve planlama aşamasında dikkate
alınmalıdır. Yapılacak çalışmalarda ve
çalışmaların gerçekleşeceği ortamlarda
olabilecek bütün risklerin hesaba
katılarak çocuk koruma temelli risk
analizi yapıldığından emin olunması
gerekmektedir. Çocuk koruma ekibi
mevcut iş uygulamalarına çocuk
korumanın entegrasyonunu sağlamak
için gerekli desteği verir.
• Çocukların Görüntülerinin ve
Fotoğraflarının Kullanılması
Koruncuk Vakfı’nın çocuklara ait
görüntülerin kullanımına kılavuzluk
eden ve bütün durumlarda
uygulanması zorunlu olan medya
güvenlik prosedürleri bulunmaktadır.
Bu prosedürler görüntülere erişimi
olan veya fotoğraflama ekipmanı
kullanıcısı olan herkesi kapsar. Bunlara
çocuklar, ebeveynler ve bakıcılar,
personel, ziyaretçiler, yükleniciler ve
topluluk kullanıcıları dâhildir. (Medya ve
e-güvenlik prosedürleri için bkz. Medya/
Basın-Yayın Politikası) Ancak Koruncuk
Vakfı’nın istemi ve izini dışında tüm
yüklenici ve çalışanlar, çocuklar ve Vakıf
hizmetleri doğrultusunda yürürlükte olan
gizlilik sözleşmesi hükümlerine tabidir.

• İnsan Kaynakları Prosedürleri
Çocuklar ile çalışmaya uygun personel
seçimi için daha güvenli işe alım
Gerek Koruncuk Vakfı bünyesinde
çalışacak personelin gerekse çocuklarla
temas halinde çalışacak gönüllüler
ve hizmet alımı ile çalışılan kişilerin
çocuklarla çalışmaya uygunluğu ile
ilgili seçim kriterleri İnsan Kaynakları
yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Personelin ve Diğer Kişilerin Yetenek
ve Bilgilerini Artırmak Amacıyla Eğitim
Vermek
Çocuk Koruma Politikası’nın etkili bir
şekilde hayata geçirilmesini sağlamak
için işe alınmalarının ardından bütün
personele, ortaklara ve yüklenicilere
görevlerine uygun bir şekilde Çocuk
Koruma Politikamız hakkında
bilgilendirme yapılacak ve eğitim
verilecektir.
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Çocuk Koruma Politikamız
Proje ve programlara katılan çocuklar ve aileleri
de dâhil olmak üzere bütün faydalanıcılar
Çocuk Koruma Politikamızdan ve ana
hükümlerinden haberdar edilmelidir.

A) Bütün personelin kendi
sorumluluklarının ve kurumsal politika
ve uygulamaların farkında olması esas
olduğu için bütün personele çocuk
koruma hususunda eğitim verilecektir.
B) Bilgilerini tazelemek amacıyla, bu
eğitim çalışanlara belirli aralıklarla tekrar
edilecektir.
C) Personelin diğer işverenler ile
sözleşme imzaladıkları veya ortaklar,
yükleniciler, tedarikçilerle çalıştıkları
zaman Koruncuk Vakfı onları
Çocuk Koruma Politikası hakkında
bilgilendirecek ve onlardan kurumlarının
çocukları korumak için nasıl çalıştığı
hakkında bilgi talep edecektir (Örneğin:
Kendi Çocuk Koruma Politikaları).
Farkındalığı Artırmak İçin Bilgi ve İletişim
Bütün personele Çocuk Koruma
Politikası’nın bir kopyası ile birlikte
Çocuk Koruma Ekibi’nin ismi ve iletişim
bilgileri verilecektir. Bütün ortaklar,
tedarikçiler ve yükleniciler Çocuk
Koruma Politikamızın varlığından
haberdar edilmeli ve istedikleri takdirde
kendilerine birer kopyası gönderilmelidir.
Proje ve programlara katılan çocuklar
ve aileleri de dâhil olmak üzere
bütün faydalanıcılar Çocuk Koruma
Politikamızdan ve ana hükümlerinden
haberdar edilmelidir ve endişe/iddia
veya şikâyet durumunda kiminle irtibata
geçileceği hakkında bilgilendirilmelidir.
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İddialara ve Endişelere Yanıt Vermek
Bu Politika kapsamında; Koruncuk Vakfı,
hem kurum içinde hem de dışında
gerçek veya şüphelenilen istismar veya
zarar verme durumlarında gerekli hukuki
tepkiyi vermekle ve çocuğu korumaya
alıp olası istismarcıdan uzaklaştırmakla
yükümlüdür. Bu, evrensel yasalar ile
belirlenmiş olan çocuğun yüksek yararını
korumak, benzer olayların gelecekte de
yaşanmasını engellemek ve işlenmiş
olabilecek bütün suçlar ile ilgili gerekli
yasal işlemin başlatılmasını sağlamak
içindir. Bütün iddia ve endişeler,
suçlanan faillerin ve mağdurların kim
olduklarına bakılmaksızın ve durum ne
kadar ‘inanılmaz’ gözükürse gözüksün
ciddiyetle ele alınacaktır.

Koruncuk Vakfı bir soruşturma otoritesi
değildir ve bu yüzden hukuk tarafından
belirlenmiş çocuk koruma kurumları ve
emniyet teşkilatlarına gerekli ihbarlar
yapılacaktır. Koruncuk Vakfı çocuğu
fazladan riske atmadığı durumlarda
ihbarı çocuğun ve onun ailesi/velileri
üzerinden yapmak için onay almaya
çalışacaktır. Bu tür durumlarda önceden
anlaşma yapmadan ihbarda bulunmak
için, ihbarı yapmadan önce Çocuk
Koruma Ekibi’nin görüşü alınması
zorunludur. Çocuğun ve ailenin/velilerin
açık izni olmadan, çocuk ve ailesinin
durumu hakkında hiçbir bilgi çocuk
koruma/emniyet teşkilatları haricinde
kişi veya kurumlarla paylaşılamaz.
Uygulama Takibi ve Değerlendirmesi

Çocuk istismarının yaşanıp
yaşanmadığına karar vermek personelin
görevi değildir. Ancak bütün personelin,
bu belirsiz veya sadece bir şüphe ya da
bir şeylerin yolunda olmadığı şeklindeki
bir ‘sezgi’ bile olsa bütün endişeleri
zorunlu olarak üst yönetime bildirme
sorumluluğu mevcuttur. Hiçbir personel
mevcut veya şüphelenilen istismarlar
hakkında kendilerine verilen bilgileri gizli
tutamaz.

Hesap Verebilirlik
Koruncuk Vakfı içerisinde Çocuk Koruma
için nihai hesap verebilirlik yükümlülüğü
Yönetim Kurulu’ndadır. Bütün Çocuk
Koruma Politikası ihlalleri ciddiyetle ele
alınacak ve gerekli işlemler yapılacaktır.
Çocuk Koruma Politikasının Gözden
Geçirilmesi
Bu politika iki yılda birden daha az
olmamak üzere düzenli olarak gözden
geçirilecektir.
Çocuk Koruma Politikası’nı gözden
geçirme sorumluluğu Çocuk Koruma
Birimi’ndedir.

Biz Kimiz?

Kabul Edilemez Davranışlar Örnek
Listesi
Personel, Ortaklar ve Temsilciler asla,
• Bir çocuğa vurma ve benzeri şekillerde
fiziksel saldırı ya da istismarda
bulunamazlar.
• 18 yaşın altında bir kişiye yönelik
herhangi bir cinsel içerikli davranışta
bulunamazlar, cinsel temasa ya da
cinsel ilişkiye giremezler. Bu konuda
çocuğun yaşı hakkında yanlış bilgi,
çocuğun onayının varlığı veya
toplumsal kabul ve göreneklerin
mazeret olamayacağını bilirler.
• Çocukla herhangi bir şekilde
sömürücü ya da istismarcı olarak
sayılabilecek bir ilişki geliştiremezler.
• Çocuğu herhangi bir şekilde istismar
edebilecek ya da istismar riskine
sokabilecek biçimde davranamazlar.
• Uygunsuz, savunmacı ya da
istismarcı bir dil kullanamaz, imalarda
bulunamaz ya da öneriler sunamazlar.
• Uygunsuz ya da cinsel olarak
provokatif fiziksel davranışlarda
bulunamazlar.
• İstisnai durumlar olmadığı ya da
gerekli mercilerden izin alınmadığı
sürece çalıştıkları çocukları
-refakatçisi olmadan- evlerinde
ağırlayamazlar.
• Çalıştıkları çocuklarla aynı yatakta
uyuyamazlar.
• Çocuğun hasta olması sebebiyle
refakatçi gerekmesi gibi çocuğun
yararının gerektirdiği istisnai
durumlarda kurum yöneticisinden izin
alınmadığı sürece hiçbir yetişkin bir
çocukla veya çocuklarla aynı odada
uyuyamazlar.
• Çocuk için, çocuğun kendi başına
yapabileceği ve kişiye özel şeyleri
(yıkamak, tuvalete götürmek vb.)
yapamazlar.
• Çocuğun yasa dışı, güvenli olmayan
ya da istismarcı davranışına ortak
olamaz, ya da göz yumamazlar.

• Çocuğu utandırma, aşağılama,
küçük düşürme ya da ezme niyetiyle
davranamaz ya da başka herhangi
bir duygusal istismar niteliğinde
davranışta bulunamazlar.
• Belirli bir çocuğu diğerlerinin dışında
bırakarak ona karşı ayrımcı, eşit ve adil
olmayan, ya da kayırıcı bir davranış ve
tutum sergileyemez.
• Uygunsuz olarak yorumlanabilecek bir
biçimde bazı çocuklarla diğerlerinden
ayrı, yalnız olarak aşırı zaman
geçiremezler.

• Bir çocuğu pornografi ve aşırı şiddet
içeren uygunsuz görüntü, film ve web
sitelerine maruz bırakamazlar.
• Kendisini suistimal ya da kötü
davranma iddialarına açık hale
getirecek durumlara sokamazlar.
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Medya Politikamız
Çocuk koruma politikası ışığında belirlenen
medya politikaları; medyada yer alan her
türlü söylem, temsil, iletişim stratejisi, görsel
malzeme kullanımı, sosyal medya paylaşım
içerikleri ve kurum içi iletişimi kapsamaktadır.

Koruncuk Vakfı çalışmalarında ulus
üstü insan hakları hukukuna ilişkin
sözleşmeler ve Birleşmiş Milletler Çocuk
Hakları Sözleşmesi ile tanımlanan
hakların çocuklara uygulanır olmasını
sağlamayı ve bu uygulamanın
Anayasamız, Türk Medeni Kanunu ve
Çocuk Koruma Kanunu doğrultusunda
yapılmasını tüm mütevellileri ve
profesyonel kadrosu ile amaç edinmiştir.
Bu hedef ve sorumlulukla, Koruncuk
Vakfı medya politikalarını tüm bu
sözleşmeler ve kanunlara uyumlu
olacak şekilde, Vakfın çocuk koruma
politikasına bağlı kalarak belirler.
Belirlenen tüm medya politikaları;
Koruncuk Vakfı çalışanları, gönüllüleri,
paydaşları, bağışçıları ve ortak proje
yürütülen tüm kişi ve kurumlar için
geçerlidir.

Çocuk Koruma Politikası
• Koruncuk’un sadece çocuklarla
çalışmaya uygun ve çocuk güvenliği
iyileştirme pratiklerini sıkı şekilde
uygulayan kişilerle çalışmasını,
• Vakıf’la ilişkili olan herkesin
yükümlülüklerinin farkında olmasını
ve çocuk istismarı ve çocuğun cinsel
sömürüsü konularına hukuksal ve etik
bir şekilde yaklaşmasını,
• Vakfımızı temsil eden herkesin
çocuklara uygun şekilde
davranmasını ve bu Vakfın bir üyesi
olmalarından doğan güveni kötüye
kullanmamalarını,
• Vakfımızı temsil eden herkesin,
Vakıf’la temasa geçen her çocuk için
güvenli bir ortam yaratmasını,
• Yapılan tüm aktivite ve programların
çocuklar için taşıdığı riskler açısından
ölçülmesini ve kontrolümüz dahilinde
olanların kesinlikle azaltılmasını veya
ortadan kaldırılmasını şart koşar.
Çocuk koruma politikası ışığında
belirlenen medya politikaları; medyada
yer alan her türlü söylem, temsil, iletişim
stratejisi, görsel malzeme kullanımı,
sosyal medya paylaşım içerikleri ve
kurum içi iletişimi kapsamaktadır.
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Etik Esaslar
Koruncuk Vakfı, çocuk odaklı habercilik
için etik kurallara bağlı olarak esaslar
belirlemiştir. Çocuk konulu haberlerin bu
kılavuz ilkeler ışığında yapılmasını teşvik
etmektedir. Koruncuk’un belirlediği
çocuk odaklı habercilik ilkeleri çocukların
haklarına zarar vermeden kamu yararına
hizmet etmeyi temel almaktadır.
1. Her koşulda, her çocuğun haysiyeti ve
haklarına saygı gösterilmelidir.
2. Röportaj ya da raporlama yapılırken,
her çocuğun gizlilik ve mahremiyet
hakkına, görüşlerinin duyulmasına,
potansiyel zararlar dahil olmak üzere
zarar ve cezalardan korunması
hususlarına özel olarak dikkat
edilmelidir.
3. Her çocuğun menfaati, konu
savunuculuk ve çocuk haklarının
geliştirilmesi dahi olsa, öncelikli olarak
korunmalıdır.
4. Çocuk Koruma Ekibi’ne her raporlama
çalışmasının politik, sosyal ve kültürel
sonuçları hakkında danışılmalıdır.

Biz Kimiz?

Görsel Materyallerin Kullanım Politikası
1. Tüm yazılı ve görsel materyallerde
çocuk ve gençlerin yüksek menfaatini
gözetmek sorumluluğu Koruncuk
Vakfı ile ilişkili olan herkesi kapsar.
2. Çocuk ve gençlerin deneyimlerini
veya kimliğini betimleyecek herhangi
bir materyalde, kişinin kimliği ve
onuru, adaletli ve dengeli bir şekilde
korunmak zorundadır.
3. Hiçbir çocuk veya aile ile öncesinde
tartışılmadan ve karara bağlanmadan
söz konusu kişilerin izleyicilerle
doğrudan temas kuracak bir projede
yer almaları sağlanmamalıdır.

4. Çocuk veya gençlerin film, fotoğraf
çekimi ve ses kaydı veya hayat
hikayesinin kullanılabilmesi için
öncelikle çocuk veya gencin
bakımından sorumlu kişiye tam bir
bilgilendirme yapılmalıdır.
5. Bilgilendirme sonrası sorumlu kişiden
sözlü (gerekirse ana dilinde) rıza
alınmak zorundadır.
6. Devlet koruması altındaki çocuk ve
gençlerin görselleri reşit değillerse
asla kullanılmayacaktır. Reşit olanların

sözlü veya yazılı onamı alınarak görsel
ve diğer materyalleri kullanılabilir.
Yazılı onamda Görsel Kullanım
Gereğince Kişiye Ait Görsel Kullanım
Onay Formu’nun imzalatılması
gerekmektedir.
7. Bilgilendirilmesi yapıldıktan sonra rıza
beyanı olmayan veya görsel kullanımın
bir parçası olmak istemeyen kişinin
fotoğraf, film veya ses kaydı asla
alınmayacaktır.
8. Görsel ve ses kaydı gibi materyal
kullanımında bireylere rıza göstermesi
için asla baskı uygulanmayacaktır.
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Medya Politikamız
Çocuk veya gençlerin film, fotoğraf çekimi
ve ses kaydı veya hayat hikayesinin
kullanılabilmesi için öncelikle çocuk veya
gencin bakımından sorumlu kişiye tam bir
bilgilendirme yapılmalıdır.

Medyada Söylem ve Temsil Esasları
1. Hiçbir çocuk olumsuz misillemelere
maruz kalacak şekilde
damgalanmamalıdır; fiziksel ve
psikolojik zararlara yol açacak,
ayrımcılığa uğramasına neden
olacak kategorilendirmelerden veya
açıklamalardan kaçınılmalıdır.
2. Cinsel taciz ve sömürü kurbanı,
fiziksel veya cinsel istismarın faili, suç
işleyen ya da mahkum olan çocukların
isimleri her zaman değiştirilmelidir.
3. Sığınmacı, mülteci ya da yerinden
edilmiş çocukların, çatışmalarda
veya savaşlarda kullanılan çocukların
isimleri potansiyel zarar içerdiği için
değiştirilmelidir.
Çocuklarla Yapılan Röportajların
Esasları
1. Yargılayıcı, kültürel değerlere duyarsız,
bir çocuğu tehlikeye atan veya bir
çocuğu küçük düşüren, travmatik
olaylardan çocuğun acısını ve
üzüntüsünü yeniden canlandıran
sorular, tutumlar veya yorumlardan
kaçınılmalıdır. Bu durum tüm
haberler, röportajlar ve sosyal medya
paylaşımlarında geçerlidir.
2. Cinsiyet, ırk, yaş, din, statü, eğitim
durumu veya fiziksel yetenekler
nedeniyle görüşme yapılacak
çocukları seçmede ayrımcılık
yapılmamalıdır.
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3. Çocuğun veya vasinin muhabirle
konuştuğunu bildiğinden emin
olunmalıdır. Röportajın amacı
ve amaçlanan kullanım şekli
açıklanmalıdır.
4. Çocuk ile nerede ve nasıl
görüşüleceğine dikkat edilmelidir.
Görüşme yapanların ve fotoğrafçıların
sayısı sınırlı tutulmalıdır. Çocukların,
görüşülen kişiler de dahil olacak
şekilde ortamda bulunan baskılardan
etkilenmeden hikayelerini rahatça
anlatabilecek durumda olmaları
sağlanmalıdır. Film, video ve radyo
görüşmelerinde, görsel veya sesli
arka plan seçiminin çocuğun ve onun
yaşamı hakkında ne anlama geldiği
göz önünde bulundurulmalıdır.
Sosyal Medya Paylaşım Esasları
1. Koruncuk Vakfı ile ilişkili olan kimse
veya kuruluşlar, kişisel sosyal medya
platformlarında keyfi olarak çocuk ve
gençlerin deneyimlerini veya kimliğini
betimleyecek herhangi bir yazılı ya da
görsel malzeme paylaşamaz.
2. Çocuk veya gençlerin film, fotoğraf
çekimi ve ses kaydı veya hayat
hikayesinin kullanılabilmesi için
öncelikle çocuk veya gencin
bakımından sorumlu kişiye tam bir
bilgilendirme yapılmalıdır. Söz konusu
paylaşım Vakfın paydaşları tarafından
yapılacak ise yayınlanması düşünülen
içerikler Vakfın basın ve halkla ilişkiler

departmanı ile çocuk koruma ekibinin
onayından geçmelidir.
3. Bilgilendirme sonrası sorumlu kişiden
sözlü (gerekirse ana dilinde) rıza
alınmak zorundadır.
4. Sosyal medya platformlarında
paylaşılan metinlerde hiçbir çocuk
olumsuz misillemelere maruz kalacak
şekilde damgalanmamalıdır; fiziksel
ve psikolojik zararlara yol açacak,
ayrımcılığa uğramasına neden olacak
açıklamalardan kaçınılmalıdır.
5. Sömürü ya da istismar kurbanı
veya suç işlemiş ya da mahkum
olmuş çocukların isimleri her zaman
değiştirilmelidir.
6. Sığınmacı, mülteci ya da yerinden
edilmiş çocukların, çatışmalarda
veya savaşlarda kullanılan çocukların
isimleri potansiyel zarar içerdiği için
değiştirilmelidir.
Koruncuk Vakfı ile ilişkili olan herkes,
yukarıda belirtilen görsel materyal
kullanımı, yazılı basında söylem ve
temsil esaslarına uyacak şekilde
sosyal medya paylaşımlarını yapmak
durumundadır.
Kişisel hiçbir sosyal medya hesabından
keyfi olarak çocukların ve gençlerin
deneyimlerini veya kimliğini
betimleyecek herhangi bir malzeme
paylaşılamaz.

Biz Kimiz?
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Koruncuk Vakfı Avrupa
Parlamentosu’nda
Avrupa Parlamentosu içinde yer alan
“Faces of Civil Society in Turkey”
adlı sergide, Türkiye’de sivil toplum
konusundaki çalışmaları anlatmak
üzere Brüksel’deydik. 11 Sivil Toplum
Kuruluşu’nun katıldığı etkinliğe,
Koruncuk Vakfı olarak çocuk koruma
alanında 40 yıldır yaptığımız faaliyetler
ve farkındalık çalışmalarımız hakkında
sunum yaparak katkı sağladık.
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Milli Eğitim Bakanı Sn. Ziya Selçuk
Ziyareti
Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyet ve
Yönetim Kurulu Başkanı Av. Figen
Özbek ile Yönetim Kurulu Üyelerinden
Işıl Nişli, Işınsu Kestelli ve Cem Yurtbay,
Milli Eğitim Bakanı Sn. Ziya Selçuk’u
makamında ziyaret ederek eğitim
hayatından uzaklaşma riski olan
çocuklarla ilgili olarak Vakfın yaptığı
çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Aileye Dönüş Psikososyal Destek
Modelleme Projesi Açılış Toplantısı
İlk adımları 2017 yılında atılan Aileye
Dönüş Projesi’nin etki alanını genişletmek
amacı ile Avrupa Birliği hibesi programına
başvuruldu. AB Sivil Toplum Diyaloğu
5. Dönem Hibe Programı tarafından
desteklenen “Aileye Dönüş Psikososyal
Destek Modelleme Projesi” Nisan 2019’da,
Belçikalı proje ortağımız L’accueil ile
yaptığımız toplantı ile başladı. Proje,
devlet kurumu bakımındayken aile yanına
döndürülen çocukların daha sağlıklı bir
aile ortamına geçişini sağlayabilmek ve
kurum bakımına geri dönüşleri azaltmak
için ülkemize uygun model geliştirmeyi
amaçlıyor. Proje kapsamında yıl boyunca
yurt dışındaki iyi uygulama örnekleri
incelenecek. Çocuk koruma alanında
çalışan yerli ve yabancı sivil toplum
kuruluşları ile bir araya gelerek, Aileye
Dönüş süreçlerinde uygulanabilecek kanıta
dayalı programlar tartışılacak. Ayrıca
projenin pilot çalışma ayağında şimdiden
10 aileye Koruncuk uzmanlarınca
yapılandırılmış ve proje boyunca
geliştirilen psikososyal destek paketi ile
destek sağlandı. Önümüzdeki aylarda
yapılacak toplantılarda bu çalışmanın
sonuçları da yetkililerle paylaşılacak.

Vakıf Faaliyetleri

40. Yıl Öğle Yemeği
40. kuruluş yıldönümümüzde hizmete
açtığımız Koruncukköy Urla’ya kaynak
yaratma amacıyla bir öğle yemeği
gerçekleştirdik. Davetimizin tüm geliri,
temel ihtiyaçlarının karşılanması
bakımından olanakları kısıtlı çocukların,
hak ettikleri koşullarda eğitimlerine
devam edebilmeleri ve hayata
hazırlanabilmeleri için kullanıldı.

40. Yıl Gecesi
Vakfımızın 40. yılını, Vakfımıza emeği
geçen onursal başkanlarımız, üyelerimiz,
destekçilerimiz, çalışanlarımızın yanı
sıra değerli sanatçıların katılımıyla
gerçekleştirdiğimiz bir davetle kutladık.
Gecede Nebil Özgentürk imzası taşıyan
40. yıl belgeselimizin ilk gösterimi
yapıldı.

Yılmaz Turhan Ek Hizmet Binası Açıldı
Mütevelli Üyemiz Yılmaz Turhan
tarafından Bolluca’da yaptırılan ve
Vakfımıza bağışlanan Ek Hizmet
binasının açılışı; Yönetim Kurulu
Üyelerimiz, Mütevelli Üyelerimiz
ve gönüllülerimizin katılımıyla
gerçekleştirildi.
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Koruncuk Pikniği
Koruncukköy Bolluca’da büyüyen ve
hayata atılan çocuklarımız ile bir araya
geldiğimiz piknik ile hem anılarımızı
tazelediğimiz hem de bugünümüzü
konuştuğumuz güzel bir gün geçirdik.
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40. Yıl Belgeseli
Bir Yudum İnsan ekibi tarafından
hazırlanan 40. yıl belgeselimiz
Nebil Özgentürk imzası taşıyor.
Kuruluşumuzdan bugüne Vakfımıza
emek verenlerin, faaliyetlerimizin,
desteklediğimiz çocuklarımızın ve
yaşadığımız dönüşümlerin yer aldığı
belgesel, Vakfın geçmişine ve gelişimine
ışık tutan önemli bir kurumsal belge
niteliğini taşıyor.

Koruncuk Dostu İş Yeri
İzmir’de başlattığımız “Koruncuk
Dostu İş Yeri” projemiz ile birçok
firmanın Vakfımızın amacıyla örtüşen
fikirlerini sosyal sorumluk çatısı
altında birleştiriyoruz. Koruncuk Dostu
İş Yeri plaketini asan kurumlar hem
çalışmalarıyla Vakfımızı destekliyor,
hem de toplumda farkındalık yaratıyor.
Bu projenin tüm Türkiye’ye yayılması
ve daha fazla işletmenin yer alması için
çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Vakıf Faaliyetleri

Ramazan Bayramı
Dayanışmanın önemini daha iyi
anladığımız Ramazan ayının bereketini
çocuklarımızla paylaşmak isteyen
destekçilerimiz, “Ramazan Sofrası”
kampanyamıza bağışta bulunarak
Koruncuklarımıza sıcacık sofralar
kurmamıza destek oldular.

Kurban Bayramı
Temel ihtiyaçlarının karşılanması
bakımından olanakları kısıtlı
çocuklarımız için, kurban
bağışlarını ‘kesimli’ tercih edenler
Koruncuklarımızın yıllık et ihtiyacına
destek olurken, ‘kesimsiz’ tercihi
yapanlar çocuklarımızın barınma, eğitim,
sağlık ve psikososyal destek giderlerine
katkı sağladı.

Amorti Hareketi
Bu yıl da “Amorti Hareketi” adlı
kampanyamızı Koruncuklarımız yararına
gerçekleştirdik. Koruncuk Dostlarımızın,
amorti çıkan milli piyango yılbaşı
biletlerini bir zarfa koyarak Vakfımıza
gönderdiği kampanya ile yeni yıla iyilikle
başlayarak çocuklarımıza sağlanan
destek en güzel yılbaşı hediyesi oldu.
Biletlerin yanı sıra zarfların içerisinden
çıkan güzel ve anlamlı notlar ise
hepimizi çok mutlu etti.
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Koruncuk Sertifikaları
Özel günlerde sevdiklerine anlamlı
bir hediye vererek hem onları mutlu
etmek hem de çocuklarımızın nitelikli
eğitime erişimine destek olmak isteyen
Koruncuk Dostları yıl boyunca Koruncuk
sertifikalarını tercih etti. Yeni yıl, sevgililer
günü, kadınlar günü, anneler günü,
babalar günü, öğretmenler günü gibi özel
zamanları kutlamak için gerçekleştirilen
bağışlar ile çocuklarımıza güvenli
bir gelecek sağlamamıza katkıda
bulundular.
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Koruncuk Çikolataları
Yeni yıl, bayram, özel gün gibi
kutlamalarda hediye olarak 500 gr ve
1 kg’lık seçenekleri bulunan Koruncuk
çikolatalarını tercih eden bireysel ve
kurumsal destekçilerimiz aldıkları her
çikolatayla Koruncukların eğitim ve
yaşam ihtiyaçlarına destek oldular.

İyilik Dükkanı
Koruncuk Dostlarımız bardak altlığı, bez
çanta, magnet, mumluk, kitap ayracı ve
peluş oyuncak gibi ürünlerin bulunduğu
Koruncuk İyilik Dükkanı’ndan; nikah,
doğum günü, yıl dönümü gibi özel
günlerde veya sadece içlerinden geldiği
için sevdiklerine aldıkları hediyeleri iyiliğe
dönüştürerek Koruncuklarımıza katkıda
bulundular.

Vakıf Faaliyetleri

Sportif Faaliyetler
Koruncuk Vakfı, gelenekselleşen
sportif yarışlarda yer almaya devam
etti. Koruncuk Kahramanları “Eğitim
Her Çocuğun Hakkı” diyerek kız
çocuklarımızın gelecek hayaline
ortak olmak için gerek iyilik peşinde
koşarak gerekse iyiliğe kulaç atarak
Koruncuklarımıza umut oldular.
Koruncuk Kahramanlarının ve
bağışçılarımızın destekleriyle ulaşılan
1 milyon 184 bin 49 TL bağış ile
çocuklarımızın temel ihtiyaç ve eğitim
giderlerine katkı sağlandı. Yarışmalarda
Koruncuk Vakfı için yarışan sporcuların
sayısı aşağıdaki gibidir:
• 41. Vodafone İstanbul Maratonu: 949
• 2019 Runatolia Maratonu: 86
• Ultimate Cunda 2019: 25
• Runfire Salt Like Ultra 2019: 25
• 6.Eker I Run Koşusu: 18
• Koç Spor Fest Bahar Oyunları: 11
• Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme
Yarışı: 5
• 10.Uluslararası Aquamasters Yüzme
Şampiyonası: 2

Kitlesel yarışmaların yanı sıra Koruncuk
Vakfı, gelenekselleşen Koruncuk Sörf
Festivali ile sporun birleştirici gücünü
daha da genişletiyor. Koruncukköy
Urla’nın ev sahipliğinde ve Çağla Kubat
Windsurf Akademi desteğiyle, bu yıl
dördüncüsü düzenlenen Koruncuk Sörf
Festivali 17-18 Ağustos tarihlerinde
gerçekleşti. Üç ayrı yaş kategorisinde
130 sporcunun katıldığı yarışmada,
katılım ücretinin tamamı Koruncukköy
Urla’ya bağışlanarak kız çocuklarının
eğitime devam etmeleri ve sağlıklı kişisel
gelişimleri için destek sağlandı.

Piller Migros’a, Sütler Çocuklara Projesi
Tap Derneği’nin desteğiyle atık piller
Koruncuklarımıza süt olarak geri
dönüyor. Migros mağazalarında toplanan
atık piller için TAP-Atık Pil Toplama
Derneği Koruncuklarımıza süt bağışında
bulunuyor. 2019 yılı boyunca devam
eden projede 1 bardak süt 200 ml baz
alınarak, Türkiye’deki Migros’lardan
4.115 kg atık pil toplanarak 20 bin
bardak süt Vakfımıza bağışlandı.
Türkiye’deki tüm Migros’larda geçerli
olan proje, 2020 yılında da devam
edecek.
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Çocuklar İçin Yeni Bir Hayat Projesi
Hayat Su, “çocuklar için yeni bir hayat”
sloganıyla korunma ihtiyacı olan
çocukların eğitim giderlerine destek
olmayı amaçlıyor. Hayat Su’nun
projesine Migros destek veriyor.
Migros’tan alınacak her 1L X 6’lık paket
Hayat Su karşılığında Koruncuk Vakfı’na
bağışta bulunuluyor.
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Solo İş Birliği
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nden Solo
markası ile yapılan iş birliği bu yıl da
devam ediyor. Solo, satılan her 16’lı
tuvalet kağıdı için Koruncuk Vakfı’na
bağışta bulunuyor.

Cakes&Bakes İş Birliği
Koruncuk Ürünleri Ailesi’nden
satın alınan her ürün karşılığında
Cakes&Bakes, Koruncuk Vakfı’na bağışta
bulundu.

Vakıf Faaliyetleri

Easyvit İş Birliği
Easyvit tarafından başlatılan proje
kapsamında sanatçılar ve iş insanları
bir sosyal yardımlaşma kampanyası
gerçekleştirerek çocuklarıyla beraber
gelecekteki hayallerini resmettiler.
Sosyal medyada da başlatılan eş
zamanlı proje kapsamında toplanılan
resimler, çeşitli sebeplerden dolayı
okula erişimleri kısıtlı kız çocuklarının
eğitim hayatlarına devam edebilmeleri
adına açık artırmayla Koruncukköy
Urla’ya bağışlandı. Ayrıca, her EasyFishoil
kutusunun satışından elde edilen
gelirin bir miktarı, Koruncuk Vakfı’nın
çalışmalarını desteklemek için
bağışlanıyor.

Umut Ol Projesi
2015 yılından bu yana KFCxBKM
ExpessxKoruncuk iş birliği kapsamında
“Umut Ol Projesi” devam ediyor.
Müşteriler, KFC mağazalarına
yerleştirilen sanal poslar üzerinden
yaptıkları alışverişler ile Koruncuk
Vakfı’na destek oluyor.

Toyzshop’tan Koruncuklara Oyun Kiti
İş birliği kapsamında, Toyzhop, sanal
mağazasından satın alınan her
“Toyi Yaratıcı Oyun Kiti” karşılığında
Koruncuklara aynı oyuncağı hediye etti.

Koruncukköy Bolluca ve Koruncukköy
Urla’da çocuklarımıza eğitimde ve
yaşamda fırsat eşitliği sağlamak için
çalışıyoruz. Çocukların yıl boyunca
ihtiyaçları bağışlar ile karşılanıyor.
Koruncukköylerin ihtiyaçlarına ayni
yardımlarda bulunan tüm bireysel ve
kurumsal destekçilerimize teşekkür ederiz.
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Savunuculuk Faaliyetleri
• Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek
İçin Ortaklık Ağı: Çocukların Cinsel
Sömürü ve İstismardan Korunması
için temel terimler ve kavramlar
kılavuzu: Üyesi olduğumuz Çocuğa
Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık
Ağı’nın düzenlediği “Çocukların
Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismardan
Korunması için Terimler ve Kavramlar
Kılavuzu” bilgilendirme toplantısına
katıldık. Kılavuz; istismar ile
sömürünün önlenmesi ve ortadan
kaldırılması için çalışan tüm kişi
ve kurumlara, çalışmaları sırasında
karşılaşabilecekleri kavramları
anlayarak kullanmaları için hazırlanan
bir rehber kaynak niteliğindedir.
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• Çocuk ve Haklarını Koruma
Platformu: Çocuk koruma alanında
çalışan 20’den fazla sivil toplum
kuruluşu ile toplumda çocukların ve
haklarının korunması için farkındalık
ve kamuoyu oluşturmaya devam
ettik. Cinsel istismarın önlenmesi
amacıyla geliştirilen “İstismara
Karşı Çocuk Gücü” eğitim videosu
uzmanlar tarafından hazırlandı.
Kampanyanın yerel ve ulusal düzeyde
yaygınlaştırılması için televizyon
programlarına konuk olmanın
yanı sıra okullarda etkinlikler ve
sosyal medya hesapları üzerinden
farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.
Kampanyanın tüm Türkiye’ye
ulaşması için öğretmenlere yönelik,
eğitimcinin eğitimine yönelik
uygulamaların yapılması planlanıyor.

Vakıf Faaliyetleri

Koruncukköylerde çocuklarımız,
akademik anlamda desteklenmenin
yanı sıra yaratıcı düşüncelerini
ve yeteneklerini keşfetmeleri
amacıyla yıl boyunca kültür, sanat
ve spor etkinliklere katılıyor. Bu yıl
gerçekleştirilen etkinliklerden bazıları…
• 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
etkinliğimiz, öğrencilerimizin
belletmenleri ile beraber hazırlamış
olduğu koro, tiyatro, şiir dinletisi,
kompozisyon dinletisi gibi gösterimler
ile gerçekleştirildi.
• Karaca Sineması’nda “New York’ta
Yağmurlu Bir Gün” filmini izleyerek
sinema kültürü ile yakından
tanışmaları sağlandı. Film sonrasında
öğrencilerimiz ile Alsancak Gezisi’nin
yapılması ile etkinliğimiz tamamlandı.
• Picasso Müze Gezisi ile Kübizm
akımının liderlerinden olan değerli
sanatçı Picasso’nun yaratmış olduğu
eserleri rehber eşliğinde dinleyen
öğrencilerimiz, Picasso ve Kübizm
akımı hakkında detaylı bilgi sahibi
oldular.

• İstanbul Deniz Müzesi’ne giderek
tarihe bir yolculuk yaptılar. Osmanlı
dönemi gemileri, eski dalış
malzemeleri gibi kalıntıların yer aldığı
Türk denizcilik tarihine ışık tutan
müzeyi ayrıntılarıyla gezdiler.
• Koruncukköy Urla’da “Dondurmam
Gaymak” filminin açık hava sinema
gösterimi yapıldı. Filmin yönetmeni ve
oyuncuları ile buluşan öğrencilerimiz
filmi izleyip, oyuncular ile sohbet
ederek keyifli zaman geçirdiler.
• Alice ve Annie Müzikali’nde müzikal
kültürü ile tanıştılar.
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir
Tiyatroları, Sultangazi Hoca Ahmet
Yesevi Sahnesi’nde “Şahane Züğürtler”
adlı tiyatro oyununu izlediler.
• Çocuk gelişimi uzmanları ve moda
tasarım öğretmenleri tarafından
düzenlenen Çorap Bebek Atölyesi’nde,
öğrencilerimiz hayal güçlerini
kullanarak çorap bebekleri istedikleri
gibi tasarladılar.

• Cup kek ve çikolata atölyesi,
alanında uzman şefler tarafından
gerçekleştirildi. Cup kek ve çikolata
yapımını öğrenen öğrencilerimiz,
kendi zevklerine göre yaptıkları
ürünleri diledikleri gibi süslediler.
• Urla Golf Kulübü tarafından
düzenlenen etkinlikte, öğrencilerimiz
bu spor dalı ile tanıştılar ve başlangıç
seviyesinde golf oynamayı öğrendiler.
• İnönü Stadyumu’nda gerçekleşen
Beşiktaş-Gençlerbirliği futbol maçına
giden öğrencilerimiz, taraftarı
oldukları takımı sahada desteklediler.
• Atatürk Evi Müzesi’ni ziyaret eden
öğrencilerimiz, Mustafa Kemal
Atatürk’ün kullandığı eşyalarını da
ilgiyle incelediler.
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Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı
31.12.2019 Tarihli Bilanço-Konsolide
AKTİF (VARLIKLAR)
I. DÖNEN VARLIKLAR
A-Hazır Değerler
1-Kasa
2-Alınan Çekler
3-Bankalar
4-Verilen Çek ve Ödeme Emirleri (-)
5-Diğer Hazır Değerler
B-Menkul Kıymetler
C-Ticari Alacaklar
1-Verilen Depozito ve Teminatlar
D-Diğer Alacaklar
1-Ortaklardan Alacaklar-Kurucu
2-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar-İşletme
3-Şüpheli Alacaklar
4-Diğer Çeşitli Alacaklar
E-Stoklar
1- Stoklar
2-Verilen Sipariş Avansları
F-Gelecek Aylara Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları
1-Gelecek Aylara Ait Giderler
2-Gelir Tahakkukları
G-Diğer Dönen Varlıklar
1-İş Avansları
2-Personel Avansları
II.DURAN VARLIKLAR
A-Mali Duran Varlıklar
1-İştirakler
2-Bağlı Ortaklıklar (İktisadi İşlt.)
B-Maddi Duran Varlıklar
1-Arazi ve Arsalar
2-Yer Altı ve Yerüstü Düzenleri
3-Binalar
4-Makine Tesis ve Cihazlar
5-Taşıtlar
6-Demirbaşlar
7-Yapılmakta Olan Yatırımlar
8-Verilen Avanslar
C-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1-Diğer Maddi Olmayan D. Varlıklar
D-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
1-Gelecek Yıllara ait Giderler
2-Gel. Yıllarda Öd. Kd. Tazm. Kar. Gid.
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
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2018
6.057.312,04
4.174.816,64
8.554,87
0,00
3.391.824,66
0,00
774.437,11
0,00
142.883,34
142.883,34
547.020,91
0,00
469.988,72
74.532,19
2.500,00
1.177.043,74
1.163.309,64
13.734,10
3.550,00
0,00
3.550,00
11.997,41
4.630,41
7.367,00
20.658.339,91
1.000,00
0,00
1.000,00
19.450.318,80
51.179,89
786.595,87
13.096.041,11
440.662,81
631.291,78
1.061.968,73
3.372.726,26
9.852,35
68.296,24
68.296,24
1.138.724,87
0,00
1.138.724,87
26.715.651,95

2019
9.230.984,22
6.607.811,76
15.235,93
0,00
6.122.926,22
0,00
469.649,61
0,00
149.529,87
149.529,87
597.492,58
0,00
522.960,39
74.532,19
0,00
1.857.274,00
1.844.981,98
12.292,02
0,00
0,00
0,00
18.876,01
14.859,01
4.017,00
21.122.633,26
1.000,00
0,00
1.000,00
21.033.847,22
51.179,89
818.739,08
14.022.742,33
440.662,81
736.603,78
1.176.986,11
3.786.933,22
0,00
72.674,04
72.674,04
15.112,00
0,00
15.112,00
30.353.617,48

Finansal Tablolar

PASİF (KAYNAKLAR)
I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A-Mali (Finansal) Borçlar
1-Kredi Kartları
B-Ticari Borçlar
1-Satıcılar
2-Diğer Borçlar
C-Diğer Borçlar
1-Bağlı Ortaklılara Borçlar
2-Personele Borçlar
3-Diğer Çeşitli Borçlar
D-Alınan Avanslar
1-Alınan Diğer Avanslar-G. Menkul Satışı2-Alınan Depozito ve Teminatlar
E-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlü.
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar
2-Ödenecek Sosyal Güven. Kest.
3-Diğer Ödenecek Yükümlülükler-bes
F-Borç ve Gider Karşılıkları
1-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
G-Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları
1-Gelir Tahakkukları
H-Diğer Kısa Vadeli Kaynaklar
1-Diğer Kısa Vadeli Borçlar
II.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A-Mali (Finansal) Borçlar
B-Ticari Borçlar
C-Diğer Borçlar
1-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı
D-Borç ve Gider Tahakkukları
1-Kd. Tazminatı Karşılıkları
2-Diğer Borç ve Gider Tahakkukları
E-Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları
1-Gelir Tahakkukları
III.ÖZKAYNAKLAR
A-Ödenmiş Sermaye
1-Sermaye
2-Mal Varlığı Artışları
B- Yedekler
1-Yedekler
C- Fonlar
1-Nakdi Fonlar-Kıdem Tazminat Fonu
2-Bolluca İnşaat Fonu
3-Özel Fonlar
D-Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası
E-Geçmiş Yıllar Gider Fazlası (-)
F-Dönem Gelir Fazlası
G-Dönem Gider Fazlası (-)
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

2018
418.842,48
12.712,82
12.712,82
246.116,86
242.616,58
3.500,28
19.641,03
0,00
19.641,03
0,00
0,00
0,00
0,00
140.371,77
53.598,01
86.690,76
83,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.138.724,87
0,00
0,00
0,00
0,00
1.138.724,87
1.138.724,87
0,00
0,00
0,00
25.158.084,60
19.605.821,76
6.400,79
19.599.420,97
18,97
18,97
1.298.134,49
1.200.000,00
0,00
98.134,49
1.899.940,30
0,00
2.354.169,08
0,00
26.715.651,95

2019
865.609,26
6.956,15
6.956,15
207.726,20
207.726,20
0,00
505.850,78
96.500,28
409.350,50
0,00
0,00
0,00
0,00
145.076,13
55.221,84
87.678,04
2.176,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
618.269,26
0,00
0,00
0,00
0,00
618.269,26
618.269,26
0,00
0,00
0,00
28.869.738,96
20.782.876,77
6.400,79
20.776.475,98
18,97
18,97
6.912.867,06
618.269,26
5.500.000,00
794.597,80
1.154.109,38
0,00
19.866,78
0,00
30.353.617,48
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Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı
31.12.2019 Tarihli Gelir Tablosu - Konsolide
A - BRÜT GELİRLER
602) DİĞER GELİRLER
a) Kira Gelirleri
b) Mali Yardımlar
c) Diğer Gelirler
d) Sos. Güvenlik Teşvik Primleri
603) BAĞIŞ VE YARDIMLAR
1) YURT İÇİ BAĞIŞ VE YARDIMLAR
A) NAKDİ BAĞIŞ VE YARDIMLAR
a) Şartlı Nakdi Bağış ve Yardımlar
b) Şartsız Nakdi Bağış ve Yardımlar
B) AYNİ BAĞIŞ VE YARDIMLAR
a) Şartlı Ayni Bağış ve Yardımlar
b) Şartsız Ayni Bağış ve Yardımlar
2) YURT DIŞI BAĞIŞ VE YARDIMLAR
1) Şartsız Nakdi Bağış ve Yardımlar
B - NET GELİRLER
C-S ATIŞLARIN MALİYETİ
HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
A - AMACA YÖNELİK GİDERLER (-)
1) Çocuk Köyleri Giderleri (-)
2) Diğer Vakıflara Yapılan Bağışlar (-)
BRÜT KÂR ZARAR
B - FAALİYET GİDERLERİ
1) Genel Yönetim Giderleri (-)
FAALİYET GELİR VEYA GİDER FAZLASI
C - DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR KÂRLAR
1) Faiz Gelirleri
2) Menkul Kıymet Satış Kârları
3) Kambiyo Kârları
4) Diğer Faal. Olağan Gelir ve Kârlar
OLAĞAN FAAL G. VEYA G. FAZLASI
D - DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
1) Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
2) Kambiyo Zararları (-)
3) Diğer Gider ve Zararlar (-)
E- OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR
1) Önceki Dönem Gelir ve Kârları
2) Diğer Olağan Dışı Diğer Gelir ve Kârlar
F- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
1) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
DÖNEM NET GELİR-GİDER FAZLASI
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2018
9.140.279,22
317.547,71
3.300,00
314.247,71
0,00
0,00
0,00
8.822.731,51
8.329.902,44
250.699,03
8.079.203,41
492.829,07
0,00
492.829,07
0,00
0,00
9.140.279,22
0,00
6.590.185,52
6.590.185,52
6.586.812,72
3.372,80
2.550.093,70
936.710,30
936.710,30
1.613.383,40
573.666,80
468.044,76
15.474,12
58.884,78
31.263,14
2.187.050,20
68.230,58
54.844,40
1.408,05
11.978,13
235.848,54
0,00
235.848,54
499,08
499,08
2.354.169,08

2019
9.022.688,42
785.320,98
3.850,00
230.212,80
31.520,00
519.738,18
0,00
8.237.367,44
7.615.423,47
0,00
7.615.423,47
621.943,97
0,00
621.943,97
0,00
0,00
9.022.688,42
0,00
7.933.108,40
7.933.108,40
7.933.108,40
0,00
1.089.580,02
1.578.510,88
1.578.510,88
-488.930,86
810.101,32
674.572,60
0,00
60.786,30
74.742,42
321.170,46
308.553,68
100.975,36
1.588,13
205.990,19
7.250,00
0,00
7.250,00
0,00
0,00
19.866,78
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Çok haklılar...
Her çocuğun insan haysiyetine yakışır bir
şekilde yaşama hakkı olduğuna inanıyor, 40 yılı
aşkın bir süredir çalışmalarımızı bu doğrultuda
sürdürüyoruz. Türkiye’de maalesef haklarına
erişemeyen çok çocuğumuz var. Koruncuk
Dostları sayesinde mümkün olduğunca çok
çocuğun hayatını değiştirmek için çalışıyoruz.
Koruncuk Vakfı olarak başlattığımız dönüşüm
süresinde öncelikli hedefimiz dayanıklılığımızı,
dönüşüm kabiliyetimizi ve esnekliğimizi artırmak
ve yolumuza aynı inançla devam etmek olacak.
Türkiye’nin her bölgesinde korunma ihtiyacı olan
çocuklara, eğitim merkezli hizmet sunmaya,
onları hayallerine ulaştırmak için çalışacağız.

FİNAR tarafından özenle üretilmiştir.
www.finarkurumsal.com
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