


40. Yılımızda İzmir’deyiz! 
 

Koruncukköy Urla’da; eğitim hakkı risk altında olan kız çocuklarının ,  
                 uzman bir kadroyla  hak ettikleri koşullarda eğitimlerine ve hayata 

hazırlanmalarına devam etmesi amaçlanmaktadır.  



 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereğince 

haklarında eğitim tedbiri verilen kız çocukları, 
 

 Ebeveyn bakımından ve desteğinden yoksun 

kalma riski olan kız çocukları, 

 Sosyo-ekonomik açıdan risk altında olan kız 

çocukları 
 

 

Kimler Yararlanabilecek? 

 



Koruncukköy Urla; İzmir Urla ilçesindeki Barbaros köyü içinde, toplam 14.473 
metrekare alan üzerinde, 2.250 metrekare bina alanı ve 8.100 metrekare yeşil 
alanından oluşmaktadır. 
 

Köyümüz 5 blok Ortaöğretim  (lise ) öğrencilerine, 4 blok Ortaokul öğrencilerine 
hizmet sunacaktır.  
 

Tesisimizin toplam kapasitesi 205 olup ilk senesinde 40 Öğrenci ile kapılarını 
açacaktır. 
 



Koruncukköy Urla, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen açılış izniyle,                 
çocuk refahını en üst düzeyde tutan, çocukların önerileri doğrultusunda              

yapısı oluşturulmuş bir yerleşkedir.  



Koruncukköy Urla’da ; 8-10 öğrenciden oluşan akran gruplarının yaşayacağı evler, 
barınma, dinlenme, beslenme ve özel ders çalışma ihtiyaçlarını giderecek                          

tüm standartları bünyesinde bulundurmaktadır.  
 



205 öğrencinin hizmet alabileceği tüm alanlarda, onlara rehberlik edecek 
belletmenler (öğretmenler),  rehber öğretmenler  ve danışmanlar  görev alacaktır. 



Her evde 24 saat belletmenler, 
sorumlu bulunduğu grupları 

takip edecektir.  
Ayrıca her evden sorumlu olarak 

çocukların bakım ihtiyaçlarını 
karşılayacak destek personeller 

bulunacaktır. 



Koruncukköy Urla tesislerinde kütüphane, bilgisayar odası, atölye sınıfları, açık spor 
alanları, tiyatro ve etkinlik salonları, resim atölyesi gibi çocukların sportif ve sosyal 

aktivitelerde bulunabilecekleri alanlar da mevcuttur.  



Her çocuğun 
faydalanabileceği 

bilgisayar odası ve akıl 
oyunları atölyesi de 

Koruncukköy Urla’da yer 
almaktadır. 



Koruncukköy Urla’da 
yaşayacak her çocuk 

yetenekleri doğrultusunda 
uzmanlar tarafından 

desteklenecektir. 



 
Koruncukköy Urla Tesisleri 24 saat 

boyunca özel kamera sistemiyle 
izlenmekte, güvenlik personeli 

tarafından sürekli denetlenmektedir.  



 
Koruncukköy Urla Kültür Merkezi 
ve tiyatro sahnesinin bulunduğu 

konferans salonu…. 
 



Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’nın bu uzun soluklu proje ile en büyük 
amacı; Koruncukköy Urla’da kalan tüm çocukları eğitim hayatlarında her yönden 
destekleyerek donanımlı ve kendine güvenli gençler olarak hayata kazandırmak, 

böylelikle ülkelerine faydalı bireyler olmalarına yardımcı olmaktır. 
 



Koruncukköy Urla’da sağlanacak imkanlar 
 
  • Bedelsiz barınma hizmeti 
• Yılda en az 2 kez aile yanına gidiş dönüş ulaşım desteği 
• Kitap, kırtasiye malzemesi, kıyafet ve harçlık desteği 
• Etüt Öğretmeni Desteği 
• Okula ulaşımda servis desteği 
• Sosyal ve Kültürel Aktiviteler 
• Tatil dönemlerinde gelişim kamplarına katılma imkanı 
• Atölye ve laboratuvarlarda kişisel gelişim imkanı 
• Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı desteği 
• İhtiyaç halinde rehabilitasyon desteği 
• Lise öğrenimini tamamlayan Koruncuklarımız için staj ve yüksek öğrenim 

desteği 



 
 
  
 
Vakfımıza 08.02.2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının onayıyla, MEB 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 gereği, 
Koruncukköy Urla'da Ortaokul ve Ortaöğretim düzeyinde Öğrenci Barınma 
Hizmeti sunma hakkı tanınmıştır.   


