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CEVHER Hibe Programı Etik İlkeleri 
 

Değerli Faydalanıcılarımız, 
 
Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), 1988’den ülkemizin ihtiyacı olan eğitilmiş insan gücüne 

destek olmak için, mesleki ve teknik eğitimin gelişimine gerek bireyler gerek kurumlar 

düzeyinde pek çok program devreye almıştır. Bu programlar Makine Teknolojisi Meslek 

Edindirme Programı, Burs Programları, Teknik Öğretmen Eğitim Programları, Katmanlı Üretim 

Mühendislik Programları gibi çok çeşitli alanlarda yapılmaktadır. Makine, Elektrik Elektronik, 

Hidrolik Pnömatik, Katmanlı Üretim, Sanal Gerçeklik gibi atölyeleri ve donanımlı sınıfları ile 34 

yılda 34.000 kişiye dokunan CEV, faaliyetlerini CEVHER Hibe Programı ile, ülkemizin ve 

insanlarımızın gelişimine daha yaygın etki yaratarak sürdürmeye karar vermiştir. Hibe 

Programı’nın başarıya ulaşması için değerlerimiz; bugüne kadar tüm faaliyetlerimize yön 

verdiği gibi bu programda da temel ilkelerimiz olacak ve iş etiği anlayışımızı da 

şekillendirecektir.  

 
Yayınladığımız bu kurallarla birlikte, belirlediğimiz ilke ve politikalar CEVHER Hibe Programı 

paydaşlarının (faydalanıcılar, ortaklar, iştirakçiler, hedef gruplar, tedarikçiler gibi) ilişkilerinde 

dürüst, güvenilir, öncelikle insan ve iş odaklı davranışlar göstererek ilişkilerimizin devamını 

sağlayacaktır. 

 

Ülkemizin kalkınması ve insanlarımızın refahının artırılmasına yönelik kamu yararına Vakıf 

statüsü ile faaliyetlerini sürdüren CEV’in hibe programında da bu evrensel değerler ve kurallar 

doğrultusunda projelerimizi gerçekleştirerek nice başarılar elde etmek dileğiyle... 

 

Sevgi ve Saygılarımızla... 

 

Oya COŞKUNÖZ                                                                    

Yönetim Kurulu Başkanı                                                      



 
 
 
 
 
 

 

Coşkunöz Eğitim Vakfı 

 

 
A. ETİK KURALIN AMACI VE KAPSAMI 

Etik Kurallar, CEV çalışanlarının, CEVHER Hibe Programı faydalanıcılarının, 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 hazırlanmıştır.  

 

Bu Etik Kurallar, programın hedef grupları dahil tüm paydaşlarının iş yapış süreçlerinde 

belirli ikelerini gözetmesini sağlamak, ulusal ve uluslararası arenadaki saygınlığını daha da 

artırmak, sürekliliğini korumak ve yeni nesillere etik kültürü aşılamayı amaçlamaktadır. 

 

Etik kurallara uyum gösterirken, her paydaş karşılaştığı her olayı Etik Kurallar 

çerçevesinde gözden geçirmeli ve harekete geçmeden önce sözkonusu durum, davranış veya 

karar ile ilgili  kendine şu temel sorular sormalıdır :  

 

• Bu durum Etik Kurallar’a, hibe kuralları veya standartlarına uygun mu? 

• Bu durum başkalarına fazladan fayda sağlıyor veya zarar veriyor mu? 

• Başkası yapsa rahatsız olur muyum? 

• Bu durumu başkalarına rahatlıkla anlatabilir miyim? 

 
B. İLKE VE DEĞERLERİMİZ 
 

1. DÜRÜSTLÜK VE GÜVENİLİRLİK 
1.1 Hibe programında, Vakıf kurucumuz M. Kemal Coşkunöz’ün, benimsediği temel 

değerler olan; kalite, mükemmellik, sürdürülebilir başarı, doğruluk, saygınlık ve 

çalışkanlık ilkeleri doğrultusunda ilerleriz.  

1.2 CEVHER Hibe Programı’nda tüm faaliyetlerimizi bu ilkeler ışığında yürütür ve bu temel 

değerleri yaşatırken dürüstlük, güvenilirlik ve şeffaflık çerçevesinde hareket ederiz. 

 



 
 
 
 
 
 

 

2. YASALARA UYUM 
2.1 CEVHER Hibe Programı’nın tüm paydaşları olarak yurtiçi ve yurtdışında tüm 

faaliyetlerini yasalar ve milletlerarası hukuk ve uygulamalar çerçevesinde yürütür ve 

aynı anlayış içinde faaliyet gösteren paydaşlarla iş yapmaya özen gösteririz. 

2.2 Hibe paydaşları olarak, kendi paydaşlarından, güvenilirlik, dürüstlük, kalite ve saygınlık 

bakış açısını benimseyerek, özellikle kendi iş kolları hakkında yürürlükte olan yasa ve 

mevzuatlara hâkim olmasını ve bunlara uymasını bekleriz.  

 
3. İNSAN HAKLARI 
3.1 CEVHER Hibe Programı çeşitliliğe değer verir ve fırsat eşitliği yaratma konusunda 

hassas davranır. Tüm hibe programı ile ilintili ortamlarda ve faaliyetlerde insan 

haklarına saygılı davranırız. 

3.2 CEVHER Hibe Programı paydaşları, tüm paydaşlarının din, dil, ırk, cinsiyet ve 

kültürünün çeşitliliğini, zenginlik kaynağı olarak kabul eder; bu konudaki ayrımcılıklara 

müsamaha göstermez.  

 

4. ÇEVREYE KARŞI SORUMLULUK 
4.1 CEVHER Hibe Programı paydaşları çevreci politikaları iş uygulaması olarak 

benimseyerek çevre bilincinin yaygınlaşması konusunda sorumluluk alır. 

4.2 CEVHER Hibe Programı paydaşları yapı ve çevre uygulamaları hakkında, yasa ve 

mevzuatların ötesinde çevre dostu teknolojiler kullanmaya özen gösterir. 

 

 
C. KURALLAR 

1. CEVHER HİBE PROGRAMI VARLIKLARININ DOĞRU KULLANIMI 
1.1 Program çerçevesindeki maddi veya maddi olmayan her türlü değer ve bilgi, kamunun 

faydasına sunulmuş varlık kabul edilir. Program paydaşları, kullanıma sunulan her türlü 

varlığı program amaçları doğrultusunda, sağduyulu bir şekilde kullanmakla 

yükümlüdür. Program varlıklarını kaybolmaya, hasara, israfa ve hırsızlığa karşı 

korumalı; kendi kullanımlarındaki varlıkları özel izin verilmemişse  iş amaçları dışında, 

şahsi amaçlar için kullanmamalı ve özel izin verilmiş olmasına bakılmaksızın üçüncü 

kişilere kullandırmamalıdır. 

 



 
 
 
 
 
 

 

2. BİLGİ GİZLİLİĞİ 
2.1 Hibe Programı paydaşları, program kapsamında üretilen, edinilen ve geliştirilen, basılı 

veya elektronik ortamda bulunan tüm yazılı ve/veya yazısız bilgi, belge ve teknikleri 

yalnızca program ve kamu faydası yararına kullanır. 

2.2 Hibe Programı paydaşları, kamuya açık olmayan (çalışanlarının, bireylerin bilgisi, icat, 

sözleşme, strateji planları, birleşme ve satın alma bilgileri, mali veriler, ürün özellikleri, 

teknik detaylar, fiyatlandırmalar, maliyetlendirmeler, süreç, yönetmelik, uygulama ve 

talimatlar) ve benzeri bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmaz, şirket dışına çıkarmaz ve 

üzerinden haksız kazanç elde etmeye çalışmaz.  

 
3. KAYITLARIN DOĞRULUĞU 
3.1 Dürüstlük ve şeffaflık ilkesi gereği, gerçekleştirilen tüm işlemlerin, gerçek niteliğine, 

yasalara ve şirket kurallarına uygun, doğru bir şekilde kayıt altına alınmasına, ilgili 

verilerin ve raporların arşivlenmesine özen gösteririz. 

3.2 Tüm kayıtların güvenilirliğini korumak amacıyla geliştirilmiş yönetmelik ve iç kontrollere 

uyarız.  

 
4. KİŞİSEL ÇIKAR ÇATIŞMALARI 
4.1 Dürüstlük ve güvenilirlik ilkesi doğrultusunda, program çıkarlarının önde tutulması 

esastır. Bu nedenle program paydaşları, kişisel çıkarları nedeniyle tarafsızlığını 

etkileyebilecek durumlara girmekten kaçınır.  

4.2 Program paydaşları olarak, müşteri ve tedarikçilerimiz ile kendimize, akraba veya 

çevremize şahsi çıkar (haksız kazanç, borç alıp verme, hisse/ortaklık ilişkisi, işe 

alım...gibi) sağlayacak/sağlama ihtimali oluşturacak ilişkilere girmeyiz. 

 

5. HEDİYE KABUL ETME VE HEDİYE VERME 
5.1 Program paydaşları tarafsızlığı etkileme olasılığı bulunan ve ekonomik değeri olsun 

veya olmasın hiçbir mal, hizmet, hediye, kazanç veya menfaati; doğrudan veya dolaylı 

olarak kabul etmez ve teklif etmez. 

5.2 Yasalara ve toplumsal normlara aykırı hiçbir çıkar kabul veya teklif  edilmez. 

 

6. SİYASİ PARTİ VE KLUPLERLERLE  İLİŞKİLER 
6.1 Hibe Programı paydaşları hibe amaçları ve faaliyetlerini gerçekleştirirken, siyasi açıdan 

tarafsızdır. Hibe programı faaliyetleri veya operasyonlarında hiçbir siyasi partiye, 

politikacı veya politikacı adayına ayni veya nakdi yardım yapmaz, almaz, propaganda 

yapmaz, taraf tutmaz. 



 
 
 
 
 
 

 

 

7. MEDYA VE SOSYAL MEDYA İLE İLİŞKİLER 
7.1 CEVHER Hibe Programı hakkında medya ve sosyal medyaya açıklama yapılması ve 

bilgi verilmesi gerekliliğinde CEV ile birlikte planlama yapılır veya koordine edilir. 

 

D. ETİK KURALLARA UYUM SORUMLULUĞU VE  İHLALLERİN BİLDİRİMİ 
i. Hibe paydaşlarımız bu etik kurallar çerçevesinde davranır ve bu kuralların ihlalini CEV’e, 

CEV çalışanlarınca bir ihlal oluşmuşsa CEV Yönetim Kurulu’na bildirir. 

ii. CEV, Etik Kurallar üzerinde yapılan her türlü ihlal ve suistimal bildirimini önemser ve  

bildirimleri titizlikle inceleyerek gerekli kararları alır.  

iii. CEV, paydaşlarının özgür ve  dürüst davranarak herhangi bir ihlal bildirimi yapmasını 

takdir eder ve önemser. Bu nedenle, bildirimden dolayı negatif etkilenme endişesi olmadan 

etik ihlalinin bildirilmesini takdir eder. CEV, hiçbir şekilde ihlali bildiren kişiye karşı 

ayrımcılık, taciz, kıdem düşürme veya tehdit ile yaklaşılmasına izin vermez, kişinin kimliğini 

ve gönderdiği bilgileri gizli tutmak için gerekli tüm önlemleri alır. 
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