
KORUNCUKKÖY ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI

Koruncukköy'de
geleceğe, sevgiyle 

ve güvenle...



Koruncuk Vakfı, 1979’dan bu yana, temel 
ihtiyaçları ve eğitime erişimleri risk altındaki 
çocukları, sevgi ve güven içinde yetişmeleri, 
haklarının bilincinde sağlıklı, güçlü, özgüvenli, 
üreten, değer yaratan sorumlu bireyler olarak 
toplumda yer almaları için güçlendiriyor.

Eğitime erişimleri risk altında olan ortaokul ve 
ortaöğretim düzeyindeki çocukları başarı şartı 
aramadan bünyemize alıyoruz. 

Koruncuk Vakfı, okuma istekli çocukların eğitime 
erişimlerine, psiko-sosyal ve sosyo-kültürel gelişimlerine 
destek veren, bakım ve barınma ihtiyacını bu şekilde 
karşılayan “tek vakıf” olma özelliği taşıyor.



İstanbul, Koruncukköy Bolluca ve İzmir, Koruncukköy 
Urla’da  ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki çocuklara 
sevgi ve güven ortamında nitelikli, kesintisiz ve çağdaş bir 
eğitim alabilmeleri için başta  barınma ve bakım hizmeti 
olmak üzere her türlü imkanı sunuyoruz.

Okuma isteği olan ancak sosyo-ekonomik açıdan eğitime erişimleri risk altındaki 

çocuklara, ‘akademik başarı önkoşulu olmaksızın’ ortaokuldan üniversiteye kadar 

destekliyor, sanat, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımlarını sağlayarak sağlıklı 

kişisel gelişimlerine katkı sunuyoruz. 

Milli Eğitim Bakanlığı izniyle özel öğrenci yurdu olarak hizmet veren Koruncuk 

Vakfı, çocuğun yüksek yararını esas alan hizmet anlayışıyla çocukların güven 

ve sevgi dolu bir ortamda yetişmelerini, ailesi veya kendisine bakım veren 

kişilerle düzenli iletişim içinde eğitimlerine devam etmelerini sağlıyor.

• Çocuklar nasıl bir ortamda yaşıyor?

Aynı yaş gruplarından çocuklar barınma, dinlenme, beslenme ve ders çalışma 

imkanı sunulan bir ortamda birlikte yaşıyorlar.

• Koruncukköyden kimler yararlanabilir?

Koruncukköy Bolluca ortaöğretim (lise), Koruncukköy Urla ise ortaokul ve 

ortaöğretim seviyesindeki kız öğrencilere hizmet veriyor.

• Çocuklar Koruncukköylerde kimlerden destek alıyor?

Binalar, öğretmenler gözetiminde takip ediliyor. Günlük hayatın işleyişinden 

sorumlu olan ve çocukların ihtiyaçlarını karşılayan destek personel grubu da görev 

alıyor. Çocukların sorularını yanıtlamak için belletmenler, rehber öğretmenler ve 

danışmanlar 365 gün kesintisiz hizmet veriyor.

• Çocuklar hangi sosyal olanaklardan faydalanıyor?

Kütüphane, bilgisayar odası, atölye sınıfları, açık ve kapalı spor alanları, tiyatro 

ve etkinlik salonları, resim atölyeleri gibi çocukların sportif ve sosyal aktivitelere 

katılabilecekleri alanlar bulunuyor.

• Koruncukköyün güvenliği nasıl sağlanıyor?

Binalar, 24 saat boyunca özel kamera sistemiyle izleniyor, güvenlik personeli 

tarafından sürekli denetleniyor.

KORUNCUKKÖY: 
SEVGİ DOLU VE GÜVENLİ BİR ÇOCUKLUK 5 SORUDA KORUNCUKKÖY



İstanbul ve İzmir’de bulunan Koruncukköyler, çocukların;
• Sevgi, şefkat ve güven ortamında eğitim hayatlarına devam etmelerine

• Yeteneklerini geliştirmelerine ve potansiyellerini keşfetmelerine

• Kariyer danışmanlığı alarak mesleki yönelimlerini belirlemelerine

• Donanımlı ve kendine güvenli gençler olarak hayata hazırlanmalarına

• Kurum bünyesindeki etkinliklerle aile yaşamına, kültürel ve sosyal hayata, 

akranlarıyla eşit fırsatlarla katılmalarına katkıda bulunuyor.

Koruncukköylerin sağladığı olanaklar;
• Barınma hizmeti

• Yılda en az iki kez aile yanına gidiş-dönüş ulaşım desteği

• Kitap, kırtasiye, kıyafet, harçlık desteği

• Etüt öğretmeni desteği

• Okula ulaşımda servis desteği

• Sosyal ve kültürel aktivitelere katılma olanağı

• Tatil dönemlerinde gelişim kamplarına katılma olanağı

• Atölye ve laboratuvarlarda kişisel gelişim olanağı

• Rehberlik ve kariyer danışmanlığı desteği

• Psikososyal ve sağlık desteği

• Lise öğrenimini tamamlayan çocuklar için yüksek öğrenim desteği

• Ortaokul (orta) ve ortaöğretim (lise) düzeyi kız öğrencileri

•  Sosyal, ekonomik ve coğrafi koşullarından dolayı eğitim  hayatından  

uzaklaşma riski olan kız çocukları.

KORUNCUKKÖY ÇOCUKLARA 
NELER SAĞLIYOR?

KORUNCUKKÖYLERDEN 
KİMLER YARARLANABİLİR?



Vakfımıza, Milli Eğitim Bakanlığının onayıyla 08.02.2019 
ve 10.10.2019 tarihlerinde sırasıyla Urla ve Bolluca’daki 
Koruncukköylerimiz için Özel Eğitim Kurumları 
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda, 
25.08.2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmetleri 

veren kurumlar ve bazı düzenlemeler hakkında kanun 
hükmünde kararnamenin 13. maddesi uyarınca Öğrenci 

Barınma Hizmeti sunma hakkı tanınmıştır.

• Urla, İzmir
    Özel Koruncukköy Urla Ortaokul Kız Öğrenci Yurdu
    Özel Koruncukköy Urla Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu
• Arnavutköy, İstanbul

    Özel Koruncukköy Bolluca Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu

Başvuru Koşulları
• T.C. Vatandaşı olmak 
• Ortaokul / Ortaöğretim (Lise) öğrencisi olabilme koşullarını taşımak 
• Başvuru sahibinin sosyal, ekonomik ve coğrafi nedenlere yönelik  

belgelenebilir gerekçesi olması 
• Başvuru sahibinin, koşullarının Koruncuk Vakfı tarafından  

değerlendirilmeye açık olması

• Koruncukköy Özel Öğrenci Yurdu Ön Başvuru Formu doldurulur. 

Başvuru için www.koruncuk.org  

• Vakfın Öğrenci Değerlendirme Komitesi, aday öğrenciler ve 

aileleri ile görüşür.  

• Programa alınması uygun görülen aday öğrencilere, Koruncuk 

Vakfı tarafından kesin kayıt için davette bulunulur.

• Kayıt yaptıran öğrenciler, Koruncukköy Bolluca veya Koruncukköy 

Urla’da yeni bir eğitim yaşamına başlarlar. 

KORUNCUKKÖYLERİMİZ VE 
BAŞVURU KOŞULLARI

BAŞVURU ŞEKLİ VE  
KESİN KAYIT SÜRECİ



KORUNCUKKÖY ÇALIŞMA VE 
DİNLENME ALLANLARI

RESİM ATÖLYESİ KÜTÜPHANE 

BİLGİSAYAR ODASI ETKİNLİK SALONU

YATAK ODALARI ORTAK ALAN



Koruncuk Vakfı
Bolluca Mah. Koca Yusuf Cad. No: 100 

34287 Arnavutköy - İstanbul

Tel: 0212 685 0383 | 0533 39387 91
Faks: 0212 267 05 04

E-posta: info@koruncuk.org
ogrencibasvuru@koruncuk.org

www.koruncuk.org


