
 
 

 

 

 

SIKÇA SORULAN SORULAR 

 

- Projeye başvuru için kurumdan bağımsız şahıs olarak başvuru mümkün müdür? 

CEVHER Hibe Programı’na yalnızca başvuru rehberinde belirtilmiş olan kurumlar 

başvuru yapabilmektedir. Bireysel başvurular kabul edilmemektedir. 

- Okul olarak birden fazla proje başvurusu yapabilir miyiz? 

CEVHER Hibe Programı’na her bir okul yalnızca bir başvuru yapabilir, ancak proje 

başvurusu yapmış olan bir okulun başka bir projede ortak olarak yer almasının 

önünde bir engel bulunmamaktadır. 

- Hibe programına konsorsiyum olarak başvuru yapılabilir mi? 

Hibe programına başvuru rehberinin ‘’Uygun Başvuru Sahipleri’’ bölümünde belirtilen 

kurumlardan biri adına başvuru yapılabilmektedir. Başvuru sahibi kurum, proje 

faaliyetleri ile olan ilişkisini ve projedeki sorumluluklarını belirterek projeye başvuru 

rehberinde belirtilen kriterleri karşılayan ortaklar ya da iştirakçileri dahil edebilir. 

Projenin uygulanmasında hibe desteği sözleşmesini imzalayan başvuru sahibi kurum 

Coşkunöz Eğitim Vakfı’na karşı yükümlü olacaktır.  

- Başvuru sahibi olarak, yalnızca kendi alanımızda olan mesleki ve teknik anadolu 

liseleri ile mi ortaklık kurabiliriz? Yoksa meslek yüksekokulları, yüksekokullar ya da 

üniversiteler ile ortaklık ilişkisi kurabilir miyiz? 

Başvuru sahipleri, başvuru sahibi olma kriterlerine uyan herhangi bir meslek lisesini, 

fakülteyi, yüksekokulu ya da meslek yüksek okulunu ortak olarak projeye dahil 

edebilir. Başvuru sahiplerinin sadece kendi faaliyet gösterdiği alanlardaki meslek 

liselerini ya da yükseköğretim kurumlarını ortak olarak almaları gibi bir zorunluluk 

bulunmamaktadır. 

- Proje faaliyetlerimiz için iştirakçilerimizden mal ya da hizmet satın alabilir miyiz? 

 

Projede iştirakçi olarak yer alan kurum ya da kuruluşlardan mal ya da hizmet satın 

alınmaz, proje iştirakçilerinden gerçekleştirilen satın alımlar uygun olmayan maliyet 

olarak değerlendirilir. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

- Bursiyer yazabilme imkânımız var mı, varsa kişi sınırı bulunmakta mı? 

 

Projede görev alacak olan personelin maaş giderleri, bursiyer ödemeleri vb. insan  

kaynakları maliyetleri uygun olmayan maliyetlerdir. Proje kapsamında yalnızca 

projede görevli olan personelin proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için yaptığı 

seyahatlere ilişkin harcırah ödemeleri uygun maliyet olarak değerlendirilecektir. 

 

- Milli Eğitim Müdürlükleri proje başvurusu yapabilirler mi? 

 

Cevher Hibe Programı’na MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 

meslek liseleri  başvuru yapabilirler ancak Milli Eğitim Müdürlükleri uygun başvuru 

sahibi değildir. 

 

- Başvurularda il ya da bölge sınırlaması var mıdır?  

 

Türkiye’nin tüm illerinden başvuru CEVHER Hibe Programı’na başvuru yapılabilir. 

Ancak proje başvurularının değerlendirilmesinde sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi 

düşük olan ilçelerden gelen proje başvurularına ek puan verilecektir. Başvuru 

sahibinin bulunduğu ilçenin SEGE sıralamasında (İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik 

Sıralaması 2022, https://www.sanayi.gov.tr/merkez-birimi/b94224510b7b/sege). 6. 

kademede olan ilçelerden gelen proje başvuruları için 5 puan, 5. kademe için 4, 4. 

kademe için 3, 3. kademe için 2, 2. kademe için 1 puan ek puan verilecektir. 
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