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1. Tanımlar 

CEV: Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı 

CEVHER Hibe Programı: CEV tarafından, mesleki ve teknik eğitimin Türkiye genelinde gelişmesine katkı 

sağlamak amacıyla hayata geçirilen; her yıl belirlenen amaç ve önceliklere yönelik olarak uygun başvuru 

sahipleri tarafından sunulan projelerden CEV’in belirlediği kriterlere göre değerlendirilip başarılı 

bulunanlara, ilgili proje başvurularında belirtilen ve yapılması taahhüt edilen faaliyetlerin 

gerçekleştirilebilmesi için hibe usulü ile kaynak sağlamaya yönelik mali destek programıdır.  

Değerlendirici: CEVHER Hibe Programı’na yapılan başvuruları, hibe rehberinde belirtilen esaslara ve 

kriterlere uygun şekilde değerlendirmek üzere inceleyecek olan, proje hazırlama/ uygulama/ yönetme ve 

hibe programının konusu ile ilgili tecrübe ve bilgiye sahip bağımsız kişilerdir.  

Değerlendirme Komitesi: Bağımsız değerlendirme sürecinde belirli bir puanın üzerinde puan alarak kısa 

listeye kalan proje başvurularını değerlendiren, CEV Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen 

kişilerden oluşan, CEV’in yaratmak istediği etkiye sağlayacakları katkıya göre kısa listede yer alan proje 

başvurularını değerlendirerek destek almaya hak kazanan projeleri belirleyen komitedir.  

Etki Analizi: Hibe programının ana amacı olan sürdürülebilirlik, yaygın etki, bugünün ve yarının 

ihtiyaçlarına odaklılık temaları doğrultusunda, destek almaya hak kazanan projeleri hayata geçiren 

faydalanıcı kurum/ kuruluşlar ve nihai faydalanıcılar üzerinde hibe programının yarattığı olumlu ve 

olumsuz sonuçları ya da değişimleri ortaya çıkarmaya yönelik gerçekleştirilen sistematik değerlendirme 

çalışmasıdır. 

Faydalanıcı: Hibe desteği almaya hak kazanan projeyi yürütecek ve proje sonuçlarından doğrudan veya 

dolaylı etkilenecek gerçek veya tüzel kişiler, proje sahibi, proje yürütücüsü kurumdur. 

Görünürlük: Hibe desteği sağlanan projelerin yürütülmesi sürecinde ve sonrasında CEVHER Hibe 

Programı’nın görünür kılınması amacıyla projeyi yürüten kurum/ kuruluş tarafından alınması gereken 

tedbirlerdir.  

Hibe: Belli bir amaca ulaşmak için belirli koşulların sağlanması karşılığında proje sahiplerine verilen maddi 

ya da ayni katkıdır. 

İştirakçi: CEV tarafından sağlanacak destek ile hayata geçirilecek olan projenin yürütülmesi sürecinde, 

doğrudan fayda veya menfaat elde etmeden başvuru sahibi faydalanıcıya ve proje ortaklarına projenin 

yürütülmesinde katkıda bulunan kurum, kuruluş ve/ veya kişilerdir.  
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İzleme: CEV’in hibe desteği sağladığı projelerin ve bu projeler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin, 

hibe programının ve projelerin beklenen sonuçlara ulaşması amacıyla takip edilmesi, faydalanıcılara yol 

gösterilmesi; projelerdeki risklerin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve hibe programı 

kapsamında sağlanan desteğin CEV tarafından belirlenen kurallara uygun olarak gerçekleştirildiğinin 

kontrol edilmesi amacıyla yürütülen faaliyetlerdir.   

Menfaat İlişkisi: Projenin çeşitli aşamalarında görev alan kişilerin, görevlerinin gizliliğini veya tarafsızlığını 

etkileyecek kendilerine, yararlanıcılara ya da başkalarına maddi veya manevi menfaat temini 

sağlayabilecek her türlü durumdur. 

Ortak: Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde görev alan, proje kapsamında gerçekleştirilen 

faaliyetlerin sonucundan fayda elde edebilen, proje başvuru formunda ortak olarak tanımlanmış, başvuru 

sahibi ile aynı uygunluk kriterlerine sahip olması gereken, proje başvuru formu ile birlikte imzalı ortaklık 

beyannamesi sunmuş kurum ya da kuruluşlardır.  

Ön İnceleme: Proje başvurularının, talep edilen bilgi ve belgelerin proje başvurusunda sunulup 

sunulmadığı, CEVHER Hibe Programı’nın genel ve özel amaçlarına, önceliklerine uygunluğunun 

değerlendirildiği ve CEV tarafından hazırlanan başvuru rehberinde belirtilen uygunluk kriterleri 

çerçevesinde gözden geçirilmesini sağlamak amacıyla yapılan, bağımsız değerlendirme öncesinde 

gerçekleştirilen süreçtir. 

Proje: CEVHER Hibe Programı kapsamında belirlenen amaç ve önceliklere ulaşılması için yapılacak 

faaliyetler bütününün gerçekleştirilmesine yönelik sağlanan destekten yararlanmak üzere hazırlanmış, 

belli bir amacı belli bir sürede ve belli bir bütçe ile yerine getirmek üzere tasarlanmış, ölçülebilir sonuçları 

tanımlanmış, birbiri ile ilişkili faaliyetler bütünüdür. 

Proje Uygulama Rehberi: CEVHER Hibe Programı kapsamında destek almaya hak kazanan hibe 

faydalanıcılarının proje faaliyetlerini gerçekleştirirken uymaları gereken kuralları içeren kılavuzdur. 
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2. Arka Plan ve Gerekçelendirme 

Dünya çapında sürekli değişen şartlar, ortaya çıkan değişimler ve bu değişimlerin yarattığı belirsizlikler 

çalışma dünyasını sürekli uyum sağlamaya ve yön bulmaya zorlamaktadır. Küresel büyüme, son yıllarda 

dünyada yaşanan gelişmeler doğrultusunda kırılgan bir yapı sergilemektedir. Özellikle 2019 yılında 

başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomideki durağanlık 

ve yavaş büyüme, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin makroekonomik göstergelerinin zayıf 

seyretmesine ve ülkelerin büyüme tahminlerini düşürmesine neden olmaktadır.1 Bu ekonomik gelişmeler 

ile birlikte üretim biçimlerindeki teknoloji kaynaklı dönüşüm, nitelikli iş gücü talebini artırmakta ve 

otomasyona konu olan işlerde orta ve düşük nitelikli emek talebini azaltmakta, özellikle gelişmiş 

ülkelerde istihdamda orta düzey nitelikli işlerin payını düşürmektedir. İşgücü piyasaları açısından önemli 

yeni meydan okumalar mevcuttur; gelişen teknolojiyi nitelikli şekilde kullanabilen insan gücü, dijital 

dönüşüme ve yeşil dönüşüme uyum sağlamak, uluslararası alanda hızlı şekil değiştiren rekabet 

koşullarına uyum gibi başlıklar mesleki eğitim açısından değişimi hızlı ve çevik bir şekilde hayata 

geçirmeyi zorunlu kılmaktadır. 

Yarının iş gücü piyasası için beşeri sermayenin nasıl yetiştirileceği ve bu anlamda hangi bilgi ve becerilere 

yatırım yapılması gerektiği büyük önem taşımaktadır. Genel endişe bugün eğitimi verilen bilgi ve 

becerilerin, geleceğin gereklilikleri için yetersiz kalacağı, daha uzun dönemli perspektif içerisinde 

güncellemelerin gerekliliğidir. İş gücü piyasasında, her şartta uygun teknik yeteneklerin her zaman 

anahtar rol oynayacağı ve evrim geçirmeye devam etmesi gerekliliği ortadadır2.  

Teknolojinin işler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri bütünsel olarak değerlendirilerek, hem 

rutin/görev yanlı teknolojiler nedeniyle yok olabilecek iş ve mesleklerde istihdam edilen iş gücü açısından 

bugünden önlem alınmalı, hem de teknolojinin yeni iş yaratma potansiyeli açısından ihtiyaç duyulan 

becerilerle geleceğin iş ve mesleklerine hazırlanılmalıdır3. Üretim yapmak isteyen ve büyümeye çalışan 

her ekonominin ihtiyacı olan en önemli şeylerden biri yetişmiş ve kalifiye iş gücüdür ve bu iş gücünün 

yetkinlikleri ne kadar iyiyse üretim gücü de o kadar iyi olacaktır. 

Gelişmekte olan ülkeler arasında konumlanan Türkiye’nin, yüksek gelir düzeyine sahip ekonomiler 

arasında yer alabilmesi için iş gücü piyasasının etkinliğini artırması, nitelikli iş gücü yetiştirerek bu iş 

                                                           
1 Birleşmiş Milletler (2022). Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Raporu. 
2 Cedefop (2022). The future of vocational education and training in Europe. Volume 1: the changing content and 
profile of VET: epistemological challenges and opportunities. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union. Cedefop research paper; No 83. http://data.europa.eu/doi/10.2801/215705 
3 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2021). Ulusal Genç İstihdam Stratejisi (UGİS) 2021- 2023. 
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gücünün üretimde yer almasını sağlaması ve istihdam oranları ile iş gücü verimliliğini daha da yükseltmesi 

büyük önem taşımaktadır. İşgücü piyasalarında arz ile talebin nitel ve nicel olarak uyuşması önemlidir. 

İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan bilgi ve beceriler ile okulda kazandırılan bilgi ve becerilerin örtüşmesi 

ve arz-talep dengesinin sağlanması sosyal ve ekonomik yapının güçlendirilmesinde önemli rol 

oynamaktadır4. Türkiye, ‘Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye’ yaklaşımıyla bu değişime uyum 

sağlamak için çalışmalarını gerçekleştirmektedir, “nitelikli insan, güçlü toplum” hedefine ulaşılabilmesi 

için eğitim hizmetlerinin daha nitelikli, daha yaygın ve kolay erişilebilir olması konusunda önemli 

gelişmeler yaşanmaktadır. Bu doğrultuda Ulusal Genç İstihdam Stratejisi-UGİS içerisinde temel politika 

eksenleri olarak; eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi ve geleceğin işleri de yer almıştır. Ayrıca Milli 

Eğitim Bakanlığı, 2023 Eğitim Vizyonu içerisinde yer alan hedeflerde; mesleki ve teknik eğitime atfedilen 

değerin artırılmasının sağlanması, yeni nesil müfredatlar geliştirilmesi, eğitim ortamları ve insan 

kaynakları geliştirilmesi ile mesleki ve teknik eğitimde eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi 

konusunda yapılanlar, “nitelikli insan, güçlü toplum” hedefine yönelik önemli çalışma başlıkları olarak 

ortaya çıkmaktadır.  

Bütün bunların gerçekleştirilmesinde kritik rol öğretmenlere düşmektedir. Toplumun hızla değişen 

dünyada ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojilerine ayak uydurabilmek için gerek duyduğu teknolojik donanım, 

öğretmenlerin bu alanda donanmaları ile gerçekleşebilir. Hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için 

öğretmenlerin meslek bilgisi, genel kültür ile formasyon eğitimlerinin kalitesinin artırılması, teknoloji 

kullanımına ilişkin genel becerilerinin artırılması ve hizmet içi eğitimlerle de bunun sürekli gelişir hale 

getirilmesi elzem görülmektedir.  

Bu sayede hem öğretmenlerin, hem de eğittikleri öğrencilerin; problem çözücü, yaratıcı, analitik 

düşünen, girişimci, teknolojiye yatkın, değişimlere ayak uydurabilen, iş birliği içerisinde çalışabilen, 

sorumluluk sahibi bireyler olmaları konusunda sürekli bir gelişim sağlanabilecek ve meslekler 

öğretilir/öğrenilirken,  bir yandan da analiz etmeye ve üretmeye yönelik güncellemelerin yapılması 

sağlanacaktır. 

Kurulduğu 1988’den bugüne eğitimin üstünlüğüne olan inancı ile  gençlerin mesleki eğitimlerini ve kişisel 

gelişimlerini destekleyen, hayal ettikleri gelecek için onlara rehberlik eden Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı 

(CEV), hayali hep üretmek ve ülkesine katma değer yaratmak olan bir çınarın; ülke sanayisinin en önemli 

kuruluşlarından Coşkunöz Holding Kurucusu M. Kemal Coşkunöz’ün emek, gayret, cesaret ve aklı 

birleştirerek temellerini attığı ve kendinden sonraki nesillere; geleceğe bıraktığı en önemli mirasıdır. 
                                                           
4 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (2014). Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-2018. 
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Coşkunöz Eğitim Vakfı, gençlerin kendi potansiyellerini fark etmeleri, çok yönlü, eğitimli ve üretken 

bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak hedefi ile eğitim programları ve sosyal projeler hayata 

geçirmekte olup farklılık gözetmeksizin sürdürdüğü burs programları ile sağlanan eğitim desteğinin yanı 

sıra ülke sanayisine nitelikli iş gücü yetiştirmek; gençlerin aktif birer sorumlu yurttaş olabilmeleri amacı 

ile yenilikçi eğitim modelleri geliştirmekte ve uygulamaktadır. 

Dünyadaki güncel gelişmelere ve teknolojilere odaklanarak nitelikli insan gücünün ihtiyacı olan eğitim 

sistemlerini geliştirerek sunmak; Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilke ve değerlerine sadık, kendine 

güvenen, üretken, duyarlı bireyler yetiştirmek; gençlerin mesleki bilgi, beceri ve yetkinlik kazanmalarına 

destek olmak ve  Türkiye'de ve dünyada istihdam edilmelerini sağlamak misyonu ile hareket eden 

Coşkunöz Eğitim Vakfı, mesleki ve teknik eğitime olan desteklerine bir yenisini daha ekleyerek CEVHER 

Hibe Programı’nı hayata geçirmektedir.  

Bugünün teknolojilerine hakim, geleceğin ihtiyaçlarını görebilen; mesleki bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi; 

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilke ve değerlerine sadık, kendine güvenen üretken bireyleri bu ülkenin 

sahip olduğu en büyük cevher olarak gören Coşkunöz Eğitim Vakfı,  ülkenin dört bir yanındaki bu cevherin 

işlenerek yüksek katma değer yaratılmasına destek olmak hedefi ve “Her Cevher, Geleceğe Eser” 

sloganıyla CEVHER Hibe Programı’nı tasarlamıştır.  

CEVHER Hibe Programı, mesleki ve teknik eğitim alanında ülkenin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren 

kamu eğitim kurumlarının projelerini desteklemek, onların proje yazma ve yürütme deneyimi 

kazanmalarına katkıda bulunmak, mesleki ve teknik eğitimde geleceğin ihtiyaçlarına yönelik çözümleri 

Coşkunöz Eğitim Vakfı ve mesleki eğitim kurumları iş birliğinde, sadece Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın fiziki 

imkanlarına  bağlı olmaksızın, ülke çapında bugünden üretmek amacıyla düzenlemektedir.  

Coşkunöz Eğitim Vakfı, geleceğe odaklı, değer yaratan, yerele uygun, sürdürülebilir, cinsiyet eşitliğine 

duyarlı, katılımcılık ve ortak hareket kavramlarını odağına alan; çözüm üretme yaklaşımına sahip, yaygın 

bir etki oluşturabilecek projelere CEVHER Hibe Programı vasıtasıyla %100 hibe desteği sağlayacaktır. 

3. Programın Amacı ve Öncelikleri 

CEVHER Hibe Programı’nın Amacı: 

Mesleki ve teknik eğitim hizmeti veren eğitim kurumlarının, bugünün ve geleceğin istihdam koşullarına 

uygun nitelikte bireyler yetiştirmesine ve geleceğin mesleklerine odaklı faaliyetlerine kaynak sağlayarak, 

ülkemizin ve dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli iş gücü yaratılmasına, ülke ekonomisinin rekabet 

gücünün artırılmasına ve eğitim yoluyla ülke refahının artırılmasına destek sağlamaktır. 
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Programın Temel Öncelikleri:  

1. Mesleki eğitimin daha geniş çerçevede yaygınlaştırılmasını sağlayacak çoklu fayda 

platformlarının/ dijital eğitim platformlarının geliştirilmesi,  

2. İş dünyası ve mesleklerdeki değişimle ortaya çıkan yeni yöntemlerin ve araçların eğitim 

kurumlarına entegrasyonunu sağlayacak yeni müfredat ve eğitim yapılarının oluşturulması ve 

uygulanması, 

3. Mesleki eğitimin öğrenciler için çekim merkezi olmasını sağlayacak projelerin geliştirilmesi, 

4. Mesleki eğitim almış bireylerin girişimcilik bakış açısı geliştirerek kendi işlerini kurma isteği 

durumunda ön bilgi ve farkındalık geliştirilmesi, 

5. Geleceğin meslekleri ile ilgili öğretmenlerin/ akademisyenlerin eğitmen eğitimleri vasıtasıyla 

yetiştirilmesi ile yaygın etki oluşturularak öğrencilerin aldığı eğitimin niteliğinin geliştirilmesi, 

6. Geleneksel mesleklerin tasarım ve teknoloji ile buluşturularak zenginleştirilmesine yönelik 

içerikler oluşturulması, uygulanması ve yaygınlaştırılması, 

7. Mesleki eğitimdeki öğrencilerin teknik becerilerinin yanında davranışsal becerilerinin 

geliştirilmesi, iş hayatına uyumlarının kolaylaştırılması, geleceğin iş dünyasına uygun davranışsal 

yetkinlik profili olan nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik eğitimler geliştirilmesi, 

uygulanması ve yaygınlaştırılması, 

8. Geleceğin meslekleri, geleceğin insanı ve ihtiyaçları açısından yeni teknolojiler, iş yapış 

yöntemleri ve metotlar hakkında uluslararası iyi uygulama örneklerinin Türkiye'ye getirilmesi, 

buna yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması. 

Yalnızca CEVHER Hibe Programı’nın amacına ulaşmasına katkı sunabilecek, programın amaç ve 

öncelikleri ile yeterli derecede ilişkilendirilmiş olan projeler destek almaya hak kazanacaktır. 

 

4. Uygun Başvuru Sahipleri 

CEVHER Hibe Programı’na aşağıda belirtilen kurum / kuruluşlar başvuru yapabilirler:  

• MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı kamu okulları 

• Kamu üniversitelerine bağlı meslek yüksekokulları  

• Kamu üniversitelerine bağlı yüksekokullar 

• Kamu üniversitelerine bağlı fakülteler 
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Yalnızca aşağıda belirtilen alanlarda eğitim faaliyetleri gerçekleştiren bölümlere (lisansüstü ve 

doktora programları için başvuru yapılamaz)  sahip olan meslek yüksekokulları, yüksekokullar ve 

fakülteler başvuru yapabilir. 

- Bilişim 

- Çevre 

- Denizcilik 

- Elektrik Elektronik 

- Endüstri / İşletme 

- Endüstriyel Tasarım 

- Enerji 

- Gastronomi ve Gıda 

- Geleneksel El Sanatları 

- Havacılık 

- Makine İmalat, Makine ve Metal Teknolojileri 

- Malzeme Bilimi ve Malzeme Teknolojileri 

- Tarım ve Tarım Teknolojileri 

- Mesleki Teknik Eğitim 

- Turizm 

CEVHER Hibe Programı kapsamında tahsis edilen desteğin en az %40’ı MEB Mesleki ve Teknik Eğitim 

Genel Müdürlüğü’ne bağlı kamu okullarının, %40’ı meslek yüksekokullarının projelerine verilecektir. 

Başvuru sahipleri, sunulan proje başvurusunun kabul edilmesi durumunda, projenin uygulanmasında 

doğrudan olarak sorumlu olacak ve CEV ile imzalanacak sözleşmenin “faydalanıcı” tarafı olarak 

sözleşmede belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi konusunda CEV’e karşı yükümlü 

olacaktır. 

Proje başvurusunda belirtilen proje faaliyetlerinin, başvuru sahibinin görev ve yetki alanı içerisinde 

olması zorunludur. Başvuru sahibi, projenin yürütülmesini 3. taraflara devredemez. 

Bir başvuru sahibi, program kapsamında yalnızca bir proje başvurusunda bulunabilir ancak başka bir 

projede de ortak olarak görev alabilir. Birden fazla başvuru yapılması durumunda sadece sisteme girilen 

başvurulardan başvuru tamamlama ekranı ilk onaylanan proje başvurusu değerlendirmeye alınır.   
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5. Proje Ortakları ve İştirakçiler 

Ortaklar 

Başvuru sahipleri, projenin başvuru hazırlığında ve uygulanmasında dilerlerse ortaklar ile birlikte hareket 

edebilirler. Projede ortak olarak yer alacak kurum/ kuruluşların başvuru sahibi olunabilmesi için gereken 

uygunluk kriterlerine aynı şekilde sahip olması zorunludur.   

CEVHER Hibe Programı’na yapılacak başvurularda yalnızca aşağıda belirtilen kurum/ kuruluşlar ortak 

olarak yer alabilirler:  

• MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı kamu okulları 

• Kamu üniversitelerine bağlı meslek yüksekokulları 

• Kamu üniversitelerine bağlı yüksekokullar 

• Kamu üniversitelerine bağlı fakülteler 

Proje ortaklarının, proje faaliyetlerinin uygulanmasında aktif olarak görev almaları, projenin amacına 

ulaşması açısından öneme sahip, kendilerine tanımlanmış görev ve sorumluluklarının olması gereklidir. 

Proje ortakları, başvuru sahibinin CEV ile yapacağı toplantılara ve proje izleme ziyaretlerine ihtiyaç 

duyulması durumunda katılmalıdır. Proje ortaklarının proje faaliyetleri çerçevesinde yaptıkları 

harcamalar, başvuru rehberinde belirtilen maliyetlerin uygunluğu kriterlerine uymaları ve proje 

bütçesinde tanımlanmış olmaları koşulu ile uygun maliyet olarak değerlendirilebilir. 

Projede ortak olarak bulunacak kurum/ kuruluşların yasal yetkililerinin imzaladığı ortaklık beyanı, proje 

başvurusu ile birlikte sunulmalıdır.  

İştirakçiler 

Başvuru sahibi ya da ortak olarak projede yer alamayacak, aranan uygunluk şartını karşılamayan kurum/ 

kuruluşlar, proje faaliyetlerinin uygulanmasına destek sağlamak, maddi ya da ayni katkı sunmak ya da 

projenin sürdürülebilirliğine katkı sunmak amacıyla iştirakçi olarak projede yer alabilirler.  

İştirakçilerin proje ile ilişkili harcamaları uygun maliyet olarak değerlendirilmez ve proje bütçesinden 

karşılanamaz. İştirakçiler, projeden doğrudan fayda sağlayamazlar. Projeye dahil olan iştirakçilerden, 

iştirakçilerin idaresi ya da denetimi altında olan gerçek ya da tüzel kişilerden proje kapsamında hiçbir 

şekilde mal ve ya hizmet alımı gerçekleştirilemez.  

İştirakçilerin projeye olan katkılarını da içeren ve iştirakçinin yasal temsilcisi tarafından imzalanmış 

İştirakçi Beyan Yazısı her bir iştirakçi için proje başvurusu ile birlikte sunulmalıdır. 
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Başvuru sahipleri ve ortaklar yalnızca yukarıda Uygun Başvuru Sahipleri bölümünde belirtilen kurumlar 

olabilir. Ancak, kamu-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve proje faaliyetlerinin uygulanabilirliğini artırmak 

amacıyla iş dünyası kuruluşları projelere iştirakçi olarak dahil edilebilirler. Proje faaliyetleri ile doğrudan 

ilişkilendirilmesi şartı ile sanayi kuruluşlarının iştirakçi olarak yer aldığı projelere “Proje Değerlendirme 

Kriterleri” tablosunda belirtilen ek puan verilir.  

 

6. Program Bütçesi ve Hibe Tutarı 

CEV tarafından, CEVHER Hibe Programı kapsamında hibe desteği sağlanması amacıyla 2022 Hibe 

Programı döneminde 3.000.000 TL. bütçe ayrılmıştır. Projelere sağlanacak olan hibe desteği tutarı, 

yapılan harcamaların proje faaliyetleri ile ilişkili olması, proje bütçesinde yer alması ve uygun maliyetler 

kapsamında olması şartıyla, taraflar arasında imzalanacak olan hibe sözleşmesinde belirtilen proje 

bütçesinin azami %100’üdür.  

CEV, bu program için ayırdığı kaynakları yeterli sayıda istenen nitelikte proje başvurusu gelmemesi 

durumunda kısmen veya tamamen kullandırmama hakkına sahiptir. Desteklenen projelerdeki 

faaliyetlerin mevcut bütçe ile gerçekleştirilmesine engel teşkil edecek çapta makroekonomik değişiklikler 

olması ya da kanunda belirtilen mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda CEV, program bütçesini en 

fazla %20 oranına kadar artırabilir. 

Proje başına CEVHER Hibe Programı kapsamında talep edilebilecek destek bütçesi tutarı aşağıda belirtilen 

limitler içerisinde olmalıdır: 

Talep edilebilecek asgari destek bütçesi: 300.000 TL 

Talep edilebilecek azami destek bütçesi: 600.000 TL 

Proje bütçeleri KDV dahil hazırlanmalıdır, yukarıda belirtilen tutarlar KDV dahil olacak şekilde talep 

edilecek azami ve asgari tutarlardır.  

Projede belirtilen tüm faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken bütçenin azami destek tutarının 

üzerinde olması durumunda destek tutarını aşan kısım proje sahibi, ortakları, iştirakçiler ya da üçüncü 

tarafların sağlayacağı kaynak ile karşılanmalıdır. CEV’in sağlayacağı destek bütçesi oranı yukarıda 

belirtilen azami destek bütçesi limitleri için azami %100’dür. Projenin, CEV’in tahsis ettiği bütçenin 

üzerinde bir bütçe ile tamamlanması durumunda sözleşmeyi imzalayan taraf olarak projede belirtilen 
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faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken ilave tutarı sağlama yükümlülüğü her halükarda başvuru 

sahibindedir. 

  

7. Proje Uygulama Süreleri 

Sözleşmeler, iki taraftan son imzalayanın imza tarihi itibari ile yürürlüğe girer. CEVHER Hibe Programı 

kapsamında desteklenecek olan projelerin uygulama sürelerinin en az 8 ay, en fazla ise 12 ay olması 

gereklidir. Mücbir nedenler dışında proje uygulama süreleri uzatılamaz. Proje başvurusunda yapılması 

taahhüt edilen faaliyetlerin bu durum göz önünde bulundurularak planlanması önemlidir. 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Madde 10’da tanımlanan Mücbir Sebepler bu hibe programı için geçerli 

olacak olup, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: 

a) Doğal afetler. 

b) Kanuni grev. 

c) Genel salgın hastalık. 

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı. 

e) Gerektiğinde Kurum (CEV) tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 

İlgili kanun maddesinde belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; faydalanıcıdan 

kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, 

faydalanıcının bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana 

geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde faydalanıcının idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili 

merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. 

 

8. Hedef Kitle 

Program kapsamında yaratılan etkiyi yaygınlaştırmak, sınırlı imkanları daha geniş bir kitleye daha uzun 

süreli olarak kullandırabilmek adına okulların eğitim kapasitesini geliştirmeye, öğretmenlerin bilgi ve 

deneyimlerini artırmaya, birden çok dönemde farklı öğrencilerin uzun süreli kullanımına imkan 

sağlayacak faydalar yaratacak faaliyetler içeren projelere destek verilmesi amaçlanmaktadır. Programın 

hedef kitlesi, uygun başvuru sahipleri bölümünde belirtilen alanlarda eğitim faaliyeti gerçekleştiren MEB 
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Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı kamu okulları, kamu üniversitelerine bağlı meslek 

yüksekokulları, yüksekokullar, fakülteler ve bunların eğitmen, öğretmen ve öğrencileridir. 

 

9. Örnek Proje Konuları ve Faaliyetler 

Potansiyel başvuru sahiplerine fikir vermesi açısından bazı örnek proje konuları aşağıda yer almakta olup, 

bu örnekler başvuru sahipleri için sınırlayıcı nitelikte değildir. Proje başvurularında temel kriter proje 

başvurusunun programın amacı ve öncelikleri ile yeterli düzeyde ilişkili olmasıdır. Proje başvurusunun 

aşağıdaki örnekler ile ilişkili olması o projenin hibe desteği almaya hak kazanacağı anlamına gelmez.  

Proje konularının özgün olması ve daha önce gerçekleştirilen projelerin kopyası olmaması 

gerekmektedir. 

 

Örnek Proje Konuları ve Faaliyetler: 

• Yeni teknoloji uygulamalarının sanayi iş birliğinde yerinde uygulamalı olarak eğitmenlere 

öğretilmesi ve bu uygulamalara ilişkin müfredat geliştirilmesi, 

• Çevrim içi mesleki ve teknik eğitim platformları kurulması, bunlar için içerik oluşturulması, farklı il 

ve okullara yaygınlaştırılması, 

• İş dünyasının talep ettiği davranışsal yetkinliklerin tespit edilmesi ve bu yetkinliklere sahip 

öğrencilerin yetiştirilmesi için eğitmenlerin eğitilmesi, pilot uygulama yapılması, sonuçların 

yayımlanması ve sonuçlardan yola çıkarak yeni bir müfredat veya yöntem tasarlanması, 

• Geleceğin mesleklerine yönelik altyapının oluşturulması ve eğitmenlerin bu konuda kapasitesinin 

geliştirilmesi, 

• Girişimci gençler yetiştirmek amacıyla eğitmenlerin mentorlük ve koçluk becerilerini artırmaya 

yönelik eğitim programları geliştirilmesi, 

• Meslek liseleri ile sanayi kuruluşları arasında yapılacak iş birliği çerçevesinde öğretmenlerin 

mesleki deneyimlerinin artırılması, teorik ve pratik bilgilerinin geliştirilmesi, 

• Ulusal ve uluslararası mesleki standartlara uygun mesleki eğitim program önerilerinin 

geliştirilmesi, 

• Geleneksel mesleklerin çağın ihtiyaçlarına uyumunun geliştirmesi amacıyla sanayi, zanaatkar ve 

mesleki eğitim iş birliği kurulması, 
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• Bölge/ il sanayisinin yoğunlaştığı alanlarda ilgili mesleklere yönelik ortak eğitim çalışmaları 

yapılması ve istihdam odağında yaygınlaştırılması. 

Ayrıca, Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın faaliyetlerinde özellikle endüstri ihtiyaçları doğrultusunda yaptığı 

mesleki eğitim uygulamalarının incelenmesi, alternatif bir model olarak CEV faaliyetlerinin iyi ve 

geliştirmeye açık alanlarına odaklanılarak iyi uygulamaların eğitmenin kendi kurumuna adaptasyonu 

konusunda kurumların proje yapmak istemesi durumunda eğitmenlere kısa dönemli ev sahipliği desteği 

(maksimum 2 hafta) sağlanacaktır. Bu faaliyet kapsamında aşağıdaki faaliyetler desteklenecektir.  

• Bilgisayarlı Makine İmalatı, Kalıp Tasarım, Katmanlı Üretim Eğitimleri 

• Mesleki eğitimde mentörlük uygulamaları 

• İstihdam çalışmaları 

• İş Dünyası Beklentileri kapsamında müfredat zenginleştirme 

Aşağıda yer alan konularda gelecek olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

• Başvuru sahibi ve/ veya eğer varsa ortakların mevzuat gereği yapmak zorunda oldukları rutin 

faaliyetlerini finanse etmeye yönelik projeler, 

• Sadece inşaat, bina alımı, seyahat, mal alımı, taşıt alımı, yazılım alımı, organizasyon 

gerçekleştirilmesi, tekil, uygulamaya dönük olmayan akademik araştırma yapılmasına yönelik 

projeler. Bu faaliyetler, projenin bir bölümünü oluşturabilir ancak projenin tek faaliyeti ve tek 

amacı bu faaliyetler olamaz.  

• Siyasi, etnik, cinsiyetçi içerikli faaliyetler, 

• Hobi edindirmeye yönelik kurs/ eğitim faaliyetleri içeren projeler, 

• Okullar ve sanayi kuruluşları işbirliği ile halihazırda çalışan bireylerin geliştirilmesine yönelik 

projeler, 

• Başka bir destek programı kapsamında sağlanan fon ile gerçekleştirilen faaliyetleri içeren 

projeler. 

 

10. Maliyetlerin Uygunluğu 

CEVHER Hibe Programı kapsamında CEV tarafından sağlanan hibe desteği ancak;   

• Yapılan harcamaların proje faaliyetleri ile ilişkili olması, 

• Başvuru sahibi ya da ortaklar tarafından gerçekleştirilmesi,  
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• Proje bütçesinde yer alması (genel giderler kapsamında yapılan harcamalar dışında),  

• Proje uygulama süresi içerisinde gerçekleştirilmesi,  

• Piyasa fiyatlarına uygun olması, 

• Gerekli belgeler ile kanıtlanması, 

• Yapılan harcamaya ilişkin ödemelerin proje hesabından yapılması 

• Faydalanıcının muhasebe kayıtlarında kayıtlı, orijinal belgelerle doğrulanabilir ve kanıtlanabilir 
olması şartı aranır.  

ve aşağıda belirtilen uygunluk kriterlerini karşılaması durumunda kullanılabilir. Aksi durumda yapılan 

harcamalar uygun olmayan maliyet olarak değerlendirilir, nihai rapor incelemesinde ön ve ara 

ödemeler kapsamında CEV tarafından yapılan toplam avans ödemesi tutarının proje uygun 

maliyetlerinden fazla olması durumunda aradaki fark için başvuru sahibinden geri ödeme talep edilir.  

Uygun Maliyetler 

• Yeni donanım, ekipman ve malzeme alımları (proje bütçesinin %30’unu geçemez),  

• Küçük ölçekli altyapı işleri (proje bütçesinin %20’sini geçemez). Proje kapsamında alınacak 

makine, ekipmanın kullanım alanının düzenlenmesi, tadilatı gibi sadece proje faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi için zaruri olan ufak çaplı işler için talep edilebilir. 

• Seyahat ve konaklama (proje bütçesinin %10’unu geçemez). Projeler tek başına seyahat 

faaliyetlerinden oluşamayacak, programın amacına uygun faaliyetler kapsamında yapılacak ve iyi 

şekilde gerekçelendirilmiş seyahat giderleri ve bunlar için yapılan konaklamalar uygun maliyet 

sayılacaktır.  

• Yukarıda belirtilen seyahat kriterlerine uygun olarak gerçekleştirilen seyahatler için yapılan 

harcırah ödemeleri de uygun maliyet olarak değerlendirilir. 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 

Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik tutarlarını belirleyen H Cetveli’nde Memur ve Hizmetliler 

için belirlenen gündelik tutarlarının en yüksek ek gösterge ve kadroya sahip olanlar için 

belirlenen tutarın iki katı tutarında ödeme proje bütçesinden yapılabilir. 

• Eğitim ve danışmanlık hizmeti alımları, 

• Gerekçesi açıkça belirtilmek, proje faaliyetleri ve projenin amacıyla yakın ilişkili olmak ve projenin 

tamamen bu faaliyet üzerine kurulmamış olması kaydı ile yazılım giderleri, 

• Projenin tanıtımını yapmak ve CEV’in verdiği desteği görünür kılmak için yapılacak görünürlük 

harcamaları (proje bütçesinin %3’ünü geçemez). 
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• Genel giderler (proje bütçesinin % 7’sini geçemez), projenin yürütülmesinde zaruri olan, proje 

faaliyetleri ile ilişkili olan ancak projenin yazılması aşamasında ön görülememiş, diğer bütçe 

kalemlerinde belirtilmemiş harcamalar için kullanılabilir. Genel giderler Yedek Akçe değildir. 

 

Proje bütçesi, ilgili satın almaya ilişkin vergi vb. tüm harcamalar dikkate alınarak brüt tutarlar 

üzerinden hazırlanmalıdır.  

 

Uygun Olmayan Maliyetler 

Aşağıda yer alan maliyetler CEVHER Hibe Programı kapsamında desteklenmeyecektir.  

• Proje bütçesinde belirtilmemiş, gerekçelendirilmemiş maliyetler, 

• İlişkilendirildiği faaliyet gerçekleştirilmediği halde yapılan harcamalar, 
• Başvuru sahibi ya da ortaklar tarafından gerçekleştirilmemiş olan maliyetler, 

• Başvuru sahibi ya da ortaklarının menfaat ilişkisi içinde olduğu kurum ya da kişilerden yapılan mal 

ya da hizmet satın alımlarına yönelik maliyetler, 

• Proje uygulama süresi (sözleşmenin imzalandığı tarih ile proje süresinin son günü arasında kalan 

süre) dışında gerçekleştirilen maliyetler, 

• Kurumun idari maliyetleri ve proje faaliyetleri ile ilişkili olmayan genel giderleri, 

• Projede görev alacak olan personelin maaş giderleri, 

• Proje başvurusunun hazırlanması ya da koordinasyonu için alınan danışmanlık hizmeti 

maliyetleri, 

• Başka bir destek programı kapsamında fonlanan maliyetler,  

• İkinci el donanım, malzeme, ekipman alımları, 

• Bina alımı ya da inşaatı, 

• Binek araç alımı, 

• Bina, ofis, atölye vb. fiziki mekanların kira maliyetleri, 

• Plaket vb. hediyelik eşyaların alım (görünürlük rehberinde belirtilen görünürlük malzemeleri 

haricinde), 

• Kişisel kullanıma yönelik ofis ekipmanları, 

• Başvuru sahibi ya da ortaklarının kusur ve ihmallerinden kaynaklanan ceza, faiz ve benzeri 

niteliğe sahip diğer tüm maliyetler. 
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Uygun Maliyetlerin Tespiti ve Bütçe Kalemlerinin Yeniden Düzenlenmesi 

CEV, projelerin değerlendirilmesi esnasında başvuru sahiplerinden faaliyetler ve bütçe kalemleri hakkında 

bilgi talep edebilir, bu bilgiler ile başvuru formunda sunulan bilgi ve destekleyici belgeler doğrultusunda 

bütçe tutarlarını yeniden belirleyebilir ve proje başvurusunun destek almaya hak kazanması durumunda 

düzenlenmiş bütçe tutarları sözleşmeye yazılır. Bu nedenden dolayı bütçe kalemlerinin 

gerekçelendirilmesi özenle yapılmalı ve bütçede belirtilen maliyetler, ilgili bütçe kaleminin sahip olduğu 

teknik özellikler doğrultusunda piyasa koşulları ile uyumlu olmalıdır. Birim maliyetler ve adetler 

belirtilmeli, sadece toplam tutarlar bütçeye yazılmamalıdır.  

 

11. Etik Kurallar 

CEVHER Hibe Programı’nın baştan sona tüm aşamalarında CEV’in ya da başvuru sahibi, ortakları, 

iştirakçileri, proje hedef gruplarının ve diğer tüm paydaşlarının itibarını zedeleyecek hareketlerden tüm 

tarafların kaçınması esastır. Bu süreçlere dahil olan tüm aktörlerin tarafsızlık, şeffaflık, gizlilik ilkeleri 

çerçevesinde hareket etmesi ve hibe programı sürecinin tüm aşamalarında görev alan kişilerin görevlerini 

hiçbir şekilde menfaat ilişkisine yol açmayacak şekilde yürütmeleri gerekmektedir. 

CEV ile paylaşılan hiçbir bilgi ya da belge değerlendiriciler ve CEV çalışanları dışında üçüncü tarafların 

kullanımına açık olmayacak ve başvuru sahiplerinin proje fikirlerini, proje başvurularına ilişkin detayları 

ve başvuru sahibinin bilgilerini hiç kimse ile paylaşmayacaklarına ilişkin gizlilik taahhüdü projelerin 

değerlendirme aşamasında yer alacak olan kişiler tarafından imzalanacaktır. 

CEV çalışanlarının, CEVHER Hibe Programı başvuru sahibinin, ortaklarının, iştirakçilerinin, hedef 

gruplarının, tedarikçilerinin program değerlerini ve önceliklerini gözeterek, birbirlerine, iş ortaklarına, 

topluma, iş ilişkisinde bulundukları kişi ve kurumlar ile çevreye karşı sorumluluklarını etik kurallar 

çerçevesinde belirlemek ve bu kuralların tüm paydaşlarca benimsenerek uygulanması ve uyulması için 

CEVHER Hibe Programı Etik İlkeleri hazırlanmıştır. Programın tüm aşamalarında, program ile ilişkili olan 

tüm aktörlerin bu etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesi beklenmektedir. Başvuru sahipleri, sözleşme 

imzalamaya hak kazanmaları durumunda Etik İlkeleri kabul ettiklerine ilişkin beyanda bulunacaktır. 

CEVHER Hibe Programı Etik İlkeleri’ne https://www.coskunozegitimvakfi.org/tr/cevher adresinden 

ulaşabilirsiniz. 
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12. Başvuru Yöntemi 

Proje başvuruları https://www.coskunozegitimvakfi.org/tr/cevher adresinden çevrim içi olarak 

yapılacaktır. Bu şekilde ve başvuru tarihleri içinde gerçekleştirilmeyen başvurular kabul edilmeyecektir. 

Başvuru sayfasının kullanımına ve başvuru formunun doldurulması ve destekleyici belgelerin sunulmasına 

ilişkin bilgilere de aynı adresten ulaşılabilir.  

Başvuru esnasında sadece başvuru sahibinin yetkili karar organı tarafından alınan ve proje başvurusunda 

bulunmaya, sözleşme ve diğer belgeleri imzalamaya, proje başvurusunun destek almaya hak kazandığı 

takdirde projeye ilişkin çalışmaları yürütmeye yetkili olan kişi/ kişilerin belirtildiği karar ve yetkilendirilen 

kişilerin tatbiki imzalarının sunulduğu belgenin aslı ıslak imzalı olarak talep edilecektir. Ancak, projenin 

sözleşme imzalamaya hak kazanması durumunda başvuru aşamasında talep edilen belgelerin ıslak imzalı 

asılları başvuru sahiplerinden talep edilecektir. 

 

13. Başvuru Süreci ve Takvimi 

Çevrim içi Proje Başvuru Formu aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır.  

1. Proje Genel Bilgileri 

2. Proje Özeti 

3. Benzer Proje Tecrübesi 

4. Amaç ve Gerekçelendirme 

5. Proje Faaliyetleri 

6. Yöntem 

7. Anahtar Performans Göstergeleri 

8. Beklenen Sonuçlar 

9. Bütçe 

10. Destekleyici Belgeler 

Çevrim içi başvuru formundaki tüm bölümler tamamlandıktan sonra çıkacak olan “Önizleme Ekranı” 

bölümünde onay verildikten sonra başvurunun tamamlandığına dair bir uyarı çıkacak ve başvuru CEV’e 

ulaşacaktır. Projenin değerlendirilmesi, başvuru formunda sunulan bilgi ve belgeler göz önüne alınarak 

yapılacağı için formun gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde dikkatli bir şekilde ve anlaşılır bir dille 

yazılması önerilir.    

https://www.coskunozegitimvakfi.org/tr/cevher
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Çevrim içi başvuru sayfası üzerinden başvuru formunun doldurulması, talep edilen destekleyici belgeler 

ile başvuru için talep edilen belgelerin sisteme eklenmesi için son tarih 03.01.2023 saat 23:59’dur. 

Belirtilen tarih ve saatten sonra başvuru sayfası üzerinden başvuru formlarında değişiklik 

yapılamayacaktır. 

 

14. Başvuruda İstenen Belgeler 

Proje başvuru sayfasının “Başvuru Belgeleri Şablonları” bölümünde yer alan şablonların indirilip 

doldurulması ve imzalanmış/ paraflanmış ve kaşelenmiş/ mühürlenmiş olarak tekrar başvuru sayfasına 

yüklenmesi gerekmektedir. Başvuru sayfasının ilgili bölümünde hazır şablonu bulunmayan destekleyici 

belgeler kendi formatında yüklenebilecektir. 

1. Başvuru sahibinin yetkili karar organı tarafından alınan ve proje başvurusunda bulunmaya, 

sözleşme ve diğer belgeleri imzalamaya, proje başvurusu destek almaya hak kazandığı takdirde 

projeye ilişkin çalışmaları yürütmeye yetkili olan kişi/kişilerin belirtildiği karar ve yetkilendirilen 

kişilerin tatbiki imzalarının sunulması gerekmektedir. 

2. Projede ortak bir kurum bulunması durumunda, her bir ortağın yetkili karar organı tarafından 

alınan ortağı temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirtildiği, 

projede ortak olma kararının alındığı ve yetkilendirilen kişi veya kişilerin tatbiki imzalarının yer 

aldığı belgenin sunulması gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen kararların aşağıdaki yetkili karar organları tarafından alınması gerekmektedir. 

- MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı kamu okulları için bağlı oldukları İl/İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüklerinden 

- Fakülteler için Üniversite Kurul Kararı veya Yönetim Kurulu Kararı 

- Yüksekokullar için Yüksekokul Kurul Kararı veya Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı izin yazısı) 

3. Toplam maliyeti 10.000 TL (KDV Dahil) ve üzeri bütçe kalemleri için, alınacak mal ya da hizmetin 

detaylarını belirten teknik özellikler listesi ve bu liste doğrultusunda en az 3 proforma fatura, 

fiyat teklifi ya da e-ticaret sitelerinden alınan ekran görüntüsü sunulması gerekmektedir. 
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Teknik özellikler listesi ve fiyat teklifi/ proforma fatura/ ekran görüntüleri başvuru formunun bütçe 

bölümünde ilgili bütçe kalemi eklenirken o bütçe kalemine ilişkin destekleyici belgeler kısmına 

yüklenmelidir. 

 

Döviz cinsinden alınmış olan fiyat teklifleri/ proforma faturalar için proje bütçesine girilecek bedel, 

proforma faturanın/ teklifin ait olduğu güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın döviz satış 

fiyatına göre hesaplanmalı ve TL olarak proje bütçesinde yansıtılmalıdır. 

4. Başvuru sahibinin proje banka hesabını kendi adına açma ve bu hesaptan harcama yapma 

yetkisine sahip olduğuna dair başvuru sahibi kurumda en üst düzeyde temsile, ilzama yetkili olan 

kişi veya kişilerce imzalanmış beyanın sunulması gerekmektedir. 

5. Başvuru sahibinin üniversitelere bağlı fakülte, yüksekokul ya da meslek yüksekokulu olması 

durumunda bu birimlerin “Harcama Birimi” olduklarını ispatlayıcı belgenin sunulması 

gerekmektedir. 

6. Projede iştirakçi varsa iştirakçiden alınmış olan beyan yazısı. 

7. Proje yöneticisi ve projede görev alacak kilit personelin özgeçmişleri 

CEV, gerekli gördüğü takdirde değerlendirme aşamasında ilave belgeler talep edebilir. Yukarıda 

belirtilenler dışında proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında alınması gerekli olan tüm 

izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans gibi belgelerin de mümkünse başvuruda sunulması 

gerekmektedir, bu belgeler başvuruda sunulamazsa bile sözleşme imzalama aşamasında 

sunulmak zorundadır.  

Başvuru aşamasında elektronik ortamda sunulmuş olan tüm belgelerin asılları, sözleşme 

imzalamaya hak kazanılması durumunda CEV tarafından başvuru sahibinden talep edilecektir. 

 

15. Değerlendirme Süreci Hakkında Bilgi 

CEVHER Hibe Programı’nın başvuru süresi tamamlandıktan sonra CEV, son başvuru tarihi ve saatine kadar 

sisteme girilmiş ve tamamlanmış olan başvuruları hibe programı rehberinde belirtilen şekil şartlarına 

uygunluk, amaç ve önceliklere uygunluk ve diğer uygunluk şartlarını sağlaması bakımından ön incelemeye 

tabi tutacaktır. Proje başvuruları bu rehberde belirtilmiş olan uygunluk kriterlerine uyan başvurular bir 

sonraki değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. Uygunluk kriterlerine göre hazırlanmış 

ancak proje başvurusu hakkında başvuru sahibinin ilave açıklama yapmasına gerek duyulan proje 
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başvuruları için başvuru sahiplerinden CEV ilave açıklamalar talep edilebilir. Bu durumda başvuru 

sahiplerinin ilave açıklamaları 3 iş günü içerisinde sağlaması gerekir, aksi durumda proje başvurusu 

sonraki aşamaya dahil edilmez. Proje başvurusunun uygunluk kriterlerine uygun olması ancak başvuru ile 

birlikte sunulması gereken eksik evrak bulunması durumunda ise başvuru sahibinden bu eksiklikleri 3 iş 

günü içerisinde sunması talep edilecektir. Bu süre zarfında eksik belgenin sunulamaması ve bu durum ile 

ilgili başvuru sahibinin geçerli bir neden sunamaması durumunda proje başvurusu sonraki değerlendirme 

aşamasına dahil edilmeyecektir. 

Ön inceleme aşamasında uygunluk kriterlerini sağlayan ve eksik evrakları bulunmayan ya da eksik 

evrakları belirtilen süre içerisinde tamamlanan proje başvuruları aşağıda yer alan değerlendirme 

kriterlerine göre proje yazma, değerlendirme yetkinliği ve tecrübesine sahip, destek programının konusu 

hakkında yeterli bilgiye sahip bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilecektir.  

Ön inceleme aşamasında tespit edilmemiş olan bir uygunsuzluk durumunun projenin herhangi bir 

aşamasında fark edilmesi durumunda proje sonlandırılır ve o güne kadar yapılmış olan ödemeler yasal 

faizi ile geri talep edilir. CEV, değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında başvuru sahibinden ilave 

bilgi ve belge talep edebilir. 

Her bir proje başvurusu en az iki farklı değerlendirici tarafından değerlendirilecek olup, proje 

değerlendirmelerinde iki değerlendirmecinin verdikleri puanların aritmetik ortalaması 60 puan ve 

üzerinde olan proje başvuruları (İlgililik bölümünden 30 puan üzerinden en az ortalama 18 puan almış 

olmak şartıyla) sonraki değerlendirme aşamasına alınacaktır. İki değerlendiricinin aynı proje başvurusuna 

verdiği puanlar arasında %25’ten fazla sapma olması, iki değerlendiricinin verdiği puanların ortalaması 

60’ın üstünde olduğu halde bir değerlendirmeciden 60 ve üzeri puan alıp diğer değerlendiriciden 60’ın 

altında puan alan proje başvuruları üçüncü bir değerlendirici tarafından tekrar değerlendirilecektir. 

Üçüncü değerlendirmeye tabi tutulan proje başvurularında, 3. değerlendirmecinin puanı ile bu 

değerlendirmeye en yakın puandaki değerlendirme puanı dikkate alınarak nihai puan tespit edilecektir.  

Bağımsız değerlendiricilerin verdiği puanlara göre yapılacak sıralamada yer alan en fazla ilk 20 proje 

başvurusu kısa listeye alınacak, başvuru sahipleri ile çevrim içi görüşme yapılarak proje faaliyetleri ve 

proje bütçeleri değerlendirilecektir. 

CEV, projelerin değerlendirme aşamasında proje bütçesinde değişiklik yapma, başvuru sahibi de bu 

revizyonları kabul ederek başvurusunu sürdürme veya başvurudan çekilme hakkına sahiptir. 
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Son aşamaya ulaşan proje başvuruları; proje hakkındaki özet bilgiler, önceki aşamalarda yapılan 

değerlendirmeler, CEV’in başvuru sahipleri ile yaptığı görüşmelerde tespit edilen önemli hususları da 

içerecek şekilde hazırlanacak ve Değerlendirme Komitesine sunulacaktır. Vakfedenin ön plana çıkarmak 

istediği değerlere, hibe programının genel amacına ve Vakfın amacına uygun olan proje başvuruları 

Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenerek sözleşme imzalamaya hak kazanan başvuru sahipleri ilan 

edilecektir. 

Sözleşme imzalamaya hak kazanan projeler; https://www.coskunozegitimvakfi.org adresinden ve CEV’in 

sosyal medya hesaplarından ilan edilecek, başvuru sahiplerine başvuru formunda belirttikleri e-posta 

adresleri aracılığı ile bildirilecektir.  

Proje başvuruları destek almaya hak kazanamayan başvuru sahiplerinin başvuru formunda belirtikleri e-

posta adreslerine, proje başvurusunun neden destek almaya hak kazanamadığına ilişkin gerekçeli bir 

bildirim gönderilecektir.  

Değerlendirme sonuçlarının açıklanması için planlanan tarih Şubat 2023’tür. Bu tarih, proje başvurusu 

sayısı ve değerlendirme sürecini etkileyebilecek durumların ortaya çıkması durumuna göre 

değişebilecektir. 

 

16. Değerlendirme Kriterleri 

Bağımsız değerlendiriciler, ön inceleme aşamasını geçen proje başvurularını aşağıda yer alan kriterlere 

göre değerlendireceklerdir. 

DEĞERLENDİRME TABLOSU   
Bölüm  Puan 

Proje Yürütme Kapasitesi  10 
Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler başvuru sahibinin faaliyet alanı kapsamında mı? 
Başvuru sahibi ve ortakları proje konusu ile ilgili yeterli bilgi ve uzmanlığa sahip mi, ya da proje 
bu uzmanlığın kazanılmasına ilişkin yeterli faaliyetleri kapsıyor mu?  5 
Başvuru sahibi ve ortakları yeterli proje yürütme kapasitesine sahip mi? Personel, ekipman ve 
proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceriye sahipler mi? 5 
İlgililik 30 
Proje, CEVHER Hibe Programının amacı ve öncelikleri ile ne kadar ilgili? Beklenen sonuçlar 
Başvuru Rehberinde yer alan önceliklerle uyumlu mu? 8 
Proje, mesleki eğitim ve geleceğin mesleklerine ilişkin ihtiyaçlar ve sorunlar ile ne kadar ilgili? 
Yerel sorun ve ihtiyaçlarla ilişkilendirilmiş mi? 8 

https://www.coskunozegitimvakfi.org/
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Hedef kitle ve nihai yararlanıcılar ne kadar açıkça tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmiştir? 
Hedef kitle ve nihai yararlanıcıların sorun ve ihtiyaçları net bir şekilde belirlenmiş mi ve  bu 
sorun ve ihtiyaçların proje ile nasıl giderileceği yeterince açıklanmış mı? 8 
Proje, CEV'in belirlemiş olduğu Yol Gösterici Kavramlar ile ne derecede ilgili?  
(Geleceğe odaklılık, değer yaratan,  yerele uygunluk,  sürdürülebilirlik, cinsiyet eşitliği, katılım ve 
ortak hareket) 6 
Yöntem 25 
Faaliyet planı açık ve anlaşılır mı, yöntemler ve sorumlular belirli mi, faaliyetlerle ilgili verilen 
bilgiler yeterli mi? Zamanlama gerçekçi mi? 10 
Projenin genel tasarımı ne kadar tutarlı? (Sorun analizi yapılmış mı, sorunlar için ileri sürülen 
çözüm önerileri sorunların çözümü ile doğrudan ilgili mi?) 4 
Önerilen faaliyet ve yöntemler uygun ve uygulanabilir mi, hedeflerle ve bütçeyle uyumlu mu? 4 
Ortak(lar)ın ve iştirakçi(ler)in projeye katılım ve katkı düzeyi yeterli mi?  3 
Beklenen sonuçlar (çıktılar, kazanımlar ve etki) gerçekçi mi? Başvuru formunda, projenin 
sonucuna yönelik objektif olarak doğrulanabilir göstergeler yer alıyor mu?  4 
Sürdürülebilirlik 20 
Projenin, hedef gruplar üzerinde somut bir etkisi olması bekleniyor mu? (etkilenen okul/ 
öğretmen-eğitmen/ öğrenci sayısı, faaliyetin bölgesel- yerel önemi vs) 5 
Proje potansiyel çarpan etkileri içermekte midir? (proje sonuçlarının daha geniş alanları 
etkilemesi ile bilgi yayılması dahil olmak üzere) 5 
Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi? 5 
Proje mali açıdan sürdürülebilir mi, destek sona erdikten sonra faaliyetler nasıl ve hangi kaynak 
ile devam ettirilecek? Kurumsal açıdan proje sürdürülebilir mi, faaliyetlerin devam ettirilmesine 
imkan tanıyan yapılar proje sonunda da devam edecek mi?  5 
Bütçe ve maliyet etkinliği  15 
Bütçe kalemleri ile faaliyetler arasındaki ilişki tutarlı mı? 8 
Yapılması öngörülen harcamalar projenin uygulanması için gerekli ve gerçekçi mi? (Piyasa 
koşullarına uygun mu?) 7 
TOPLAM PUAN 100 
Başvuru Sahibinin bulunduğu ilçenin SEGE5 sıralaması (6. kademe için 5, 5. kademe için 4, 4. 
kademe için 3, 3. kademe için 2, 2. kademe için 1 Puan   ) 5 
Proje Sanayi- Okul işbirliği içeriyor mu? 5 
Toplam Ek Puan  10 
 

Proje başvurularının değerlendirilmesinde sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük olan ilçelerden gelen 

proje başvurularına ve sanayi- okul/ üniversite iş birliği içeren proje başvurularına ek puan verilecektir.   

 

                                                           
5 İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması 2022, https://www.sanayi.gov.tr/merkez-
birimi/b94224510b7b/sege 
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17. Sözleşme İmzalanması Aşamasında Talep Edilecek Belgeler 

Destek almaya hak kazanan proje sahiplerine verilecek destek miktarı ve şeklini, bu desteğin hangi şartlar 

ve ilkeler doğrultusunda kullandırılacağını, tarafların yükümlülüklerini ve diğer şartları içeren bir sözleşme 

CEV ile başvuru sahibi arasında imzalanacaktır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan başvuru sahiplerine 

sözleşmeye davet yazısı gönderildikten sonraki 10 iş günü içerisinde başvuru sahiplerinin aşağıda 

belirtilen belgeleri CEV’e sunmaları gerekecektir. Bu belgeler CEV tarafından incelenecek ve istenen 

belgelerin eksiksiz olması durumunda başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanacaktır. 

• Proje başvuru formu ve ekleri ile proje bütçesinin imzalı nüshası, 

• Başvuru aşamasında talep edilen tüm belgelerin mühürlü, ıslak imzalı asılları, 

• Proje kapsamında uygulanacak faaliyetler için gerekli olması durumunda, ruhsat ve izinler. 

Yukarıda belirtilen bu belgeler haricinde, sözleşme imzalanması aşamasında CEV ek belgeler talep etme 

hakkına sahiptir. 

 

18. Anahtar Performans Göstergeleri 

CEV, hibe programının desteklenen proje sahipleri ve nihai faydalanıcılar üzerinde yarattığı olumlu ve 

olumsuz sonuçlar ya da değişimleri ortaya çıkarmak, programın etkisini gözlemleyebilmek amacıyla bazı 

performans göstergeleri belirlemiştir. Bu göstergeler program kapanışından sonraki 2 yıl içerisinde 

gerçekleştirilecek olan etki değerlendirmesi çalışması aşamasında da kullanılacak olup; proje 

başvurularında, burada belirtilenlerden projeye uygun olanlar ve projeye özel olan projenin temel 

performans göstergelerinin belirtilmesi gerekmektedir.  

Programın uygulama aşamasında ve sonrasında bu performans göstergeleri takip edilecek, başlangıç 

değerleri, hedef değerler ve mevcut değerlerin karşılaştırması ile proje ve program hedeflerine ne 

düzeyde ulaşıldığı ve nasıl bir etki yaratıldığı değerlendirilecektir. 

Programın anahtar performans göstergeleri şunlardır: 

Anahtar Performans Göstergesi Birim 

Doğrudan Faydalanan Kişi Sayısı Kişi 

Doğrudan Faydalanan Kadın Sayısı Kişi 

Yeni Geliştirilen Mesleki Eğitim Programı Sayısı Adet 
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Geliştirilen Yenilikçi Hizmet/Model/Uygulama Sayısı Adet 

Eğiticilerin Eğitimine Katılan Kişi Sayısı Kişi 

Düzenlenen Eğitici Eğitimi Sayısı Adet 

Yaygınlaştırılan Uygulama, İçerik ya da Müfredat Sayısı Adet 

Yerlileştirilen İçerik, Müfredat, Uygulama Sayısı Adet 

İş Birliği Yapılan Kurum/ Kuruluş Sayısı Adet 

Eğitim Sayısı Adet 

Eğitim Süresi Saat 

Hazırlanan Müfredat Sayısı Adet 

Alınan Sertifika Sayısı Adet 

Altyapısı İyileştirilen Okul/ Derslik/ Atölye Sayısı  Adet 

Kurulan Mesleki Eğitim Platformu Sayısı Adet 

Kurulan Dijital Eğitim Platformu Sayısı  Adet 

  

19. Süreç ve Takvim 

Proje başvuruları aşağıdaki takvime göre değerlendirilecek olup gelen başvuru sayısına göre CEV bu 

takvimde değişiklik yapabilecektir. 

Süreç Tarih 
Programın İlanı 4 Kasım 2022 

Başvuruların Alınmaya Başlanması 4 Kasım 2022 

1. Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı 9  Kasım 2022 

2. Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı 5 Aralık2022 

Son Başvuru Tarihi 3 Ocak 2023 Saat 23:59 

Ön İncelemelerin Yapılması 3 Ocak – 13 Ocak 2023 

Bağımsız Değerlendiriciler Tarafından Başvuruların Değerlendirilmesi 16 Ocak- 31 Ocak 2023 

Kısa Listeye Kalan Başvuru Sahipleri ile Görüşmeler ve Bütçe 

Revizyonları 

1 Şubat- 10 Şubat 2023 

Değerlendirme Komitesinin Kısa Listeye Kalan Projeleri Değerlendirmesi 13 Şubat- 23 Şubat 2023 

Sonuçların İlan Edilmesi 24 Şubat 2023 

Sözleşmelerin İmzalanması 25 Şubat- 6 Mart 2023 
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20. Sıkça Sorulan Sorular  

CEVHER Hibe Programı’na ve başvuru süreçlerine ilişkin sorularınızı cevher@coskunozegitimvakfi.org e-

posta adresine gönderebilirsiniz. Tüm başvuru sahiplerine eşit davranılabilmesi adına sorularınıza 

telefondan cevap verilemeyecek olup son başvuru tarihinden 1 hafta öncesine kadar e-posta yolu ile 

gelen sorulara verilen cevaplar, CEVHER Hibe Programı internet sayfasında Sıkça Sorulan Sorular 

bölümünde yayımlanacaktır. 

 

21. İzleme Faaliyetleri ve Etki Değerlendirme Analizi Çalışması 

CEV, verilen hibe desteğinin CEVHER Hibe Programı’nın amacına ve yaratılması istenen etkiye uygun 

şekilde kullanılması, projenin uygulanması aşamasında karşılaşılabilecek sorunlara faydalanıcı ile birlikte 

çözüm üretebilmesi amacıyla destek almaya hak kazanan projeleri yakından takip edecek ve başvuru 

sahipleri ile belirli aralıklarla proje ilerleme toplantıları gerçekleştirecektir. Proje kapsamında 

gerçekleştirilen faaliyetlerin ilerleme durumunu, faaliyetlerin ve yapılan harcamaların başvuru 

rehberinde belirtilen uygunluk kriterlerine uygunluğunu değerlendirmek amacıyla destek alan proje 

sahiplerinin CEV’in talep ettiği formata uygun olarak ara ve nihai rapor sunma yükümlülüğü olacaktır. Ara 

ve nihai ödemeler bu raporlara istinaden proje sahiplerinin proje banka hesaplarına yatırılacaktır.     

Program kapanışının tamamlanmasından sonraki 2 yıl içerisinde, tamamlanan hibe programının, 

desteklenen projeleri hayata geçiren proje sahipleri ve nihai faydalanıcılar üzerinde yarattığı olumlu ve 

olumsuz sonuçlar ya da değişimleri ortaya çıkarmaya yönelik olarak bir etki değerlendirme analizi 

çalışması CEV ya da hizmet aldığı firma tarafından gerçekleştirilecektir. CEVHER Hibe Programı 

kapsamında desteklenen tüm projeler yerinde ziyaret edilerek, verilen desteğin yarattığı başarı 

sürdürülebilirlik, verimlilik ve etkililik gibi değerlendirme kriterleri çerçevesinde analiz edilecektir. 

CEVHER Hibe Programı kapsamında desteklenen proje sahiplerinin etki analizi çalışmalarına katılma, etki 

analizi çalışması kapsamında projeye ilişkin bilgilerin CEV ya da CEV adına çalışmayı yürüten firma ya da 

kuruluşlara sağlanması konusunda yükümlülüğü bulunacaktır. 
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22. İletişim Bilgileri 

Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı 

Bursa Organize Sanayi Bölgesi, Sarı Cadde No:1 16140 Bursa 

+90 (224) 280 01 00 

cevher@coskunozegitimvakfi.org 

https://www.coskunozegitimvakfi.org/ 
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