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Ulkemizin ihtiyag duydufiu nitelikli ig grictintin yetigtirilmesine ve mesleki efiitimin
de geligmesine katkr sunmak amacryla kurulmug olan Cogkun6z Efiitim Vakfr olarak,

bir yenisini daha ekleyerek mesleki ve teknik elitim veren kamu okullarrmrzrn

rimizin geligtirdi$i projeleri desteklemek amacryla CEVHER Hibe Programr'nr

5 bulunmaktayrz.

Ytlksek Ofiretim Kurulu Uyelerinin de krymetli g6rUg ve dnerileri dofirultusunda da

ifiimiz CEVHER Hibe Programr kapsamrnda t]lkemizin farkh bolgelerinden, kamuya

eslek yriksekokullarr, ytiksekokullar ve fakriltelerin geliqtirdifii projelere proje bagrna

TL'ye kadar hibe destefi saflamayr hedefliyoruz.

CEVHER Hibe Programr hakkrnda detayh bilgiler, bagvuru rehberi ile 16.11.2022 ve

22 tarihlerinde gevrim igi olarak gergeklegtirilecek bilgilendirme ve tanrtrm toplantrlarr
bafrlantrlarr https://www.coskunozegitimvakfi.orgltrlcevher adresinde yer almakta

je bagvurularr da 3 Ocak 2023 tarihine kadar yine bu adresten gergeklegtirilebilecektir.

Ulkemizin d6rt bir yanrnda faaliyet gosteren kamuya baflr yriksek Ofiretim kurumlannrn

Hibe Programt hakkrnda bilgi sahibi olabilmeleri ve programa bagvurabilmeleri igin

iz onem tagrmakta olup, Cogkunoz Efiitim Vakfr Yonetim Kurulu Bagkanr sayrn Oya

oz Aktag'rn ekte yer almakta olan CEVHER Hibe Programr gafirr mektubunun tiniversite
k yriksekokullarrnrn yoneticileri ve akademisyenler ile paylagrlmasr husunda gere$ini
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i Paydagtmtz,

6z Efitim Vakfr olarak L988 yrhndan bugrine kurulugumuzun yapt tagr olan efitimin

U$Une olan inancrmrzla yrirUttriftimriz faaliyetlere gok onemli bir yenisini daha

rek, meslekive teknik efitime katkr sunaca[rna inandrfrmtz CEVHER Hibe Programt'mtzt

gegiriyor, Ttirkiye'nin cevherlerini aramak igin kollart slvlyoruz.

kendisi de bir teknik ofretmen olan kurucusu Kemal Cogkunoz'Un vizyonu ve mirast

rine kadar binlerce gencin hayatrna dokundu. 34 yrldrr gelecefimize en btiytik yattrtm

g6rdti[Umriz genglerimizin daima yanrnda olduk ve olmaya da devam edecefiz.

ye ve ig dtinyasrna yonelik mesleki ve teknik egitimi gok onemsiyor, ozellikle imkanr

genglerimize frrsat sunmak amacryla pek gok gahgmaya imza attyoruz. Dr.izenledi[imiz

faaliyetlerive burs programlan vasttasryla rllkemizde toplumsal refahrn artmastna katkt

de sizlerden aldrfirmrz gtigle beraber itkini ba5lattr$rmtz "CEVHER Hibe Programt"

rnda bu yolda briytik bir adrm daha atryoruz. Bu ilk senemizde temamtzt "bugtintin ve

in mesleki egitimi" olarak belirledik. Biliqimden gevreye, enerjiden gastronomiye,

I rlretimden geleneksel el sanatlarrna dek 16 farkh baghkta mesleki e[itimin

e rgrk tutacak ozgUn projeleri bekliyoruz.

liselerive tiniversitelerin deferlendirmeyigegen,6zgtin proje fikirlerine kargtltkstz mali

sunaca[rz. Hibe programr ile Trirkiye'nin d6rt bir yanrna ulagarak tilkemizde mesleki

nitelifrinin artrrarak gelecefin teknolojisinin ihtiyaglarryla uyumlu hale getirilmesine

hedefliyoruz.

i yolda bizi hig yalntz brrakmayan Milli EEitim Bakanhfr ve Ytiksek 0fretim Kurulu'na da

ve katkrlarr igin minnet ve te5ekktirlerimizi ozellikleortaya gtkmasrndaki destek

istiyoruz.

R Hibe Programr ile i5 dtinyasr, akademi ve mesleki efiitim arastnda sinerji oluSturarak

misinin gelecefii igin el birli[i, gtiE birliEiyapmak istiyoruz.
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sahibi ya da ortak olarak projede yer alamayacak, aranan uygunluk gartrnr

mayan kurumlar da proje faaliyetlerinin uygulanmasrna destek saflamak, maddi ya da

tkr sunmak ya da projenin srirdtirtilebilirlifine katkr sunmak amactyla igtirakgi olarak

yer alabilecek.

ytirtimek ve birlikteli[in gtictinden faydalanmak istedifiimiz bu projede siz gok

tli paydagrmrzrn defierli fikir ve katkrlarrnr gok onemsiyoruz.

cevherlerin'riziortaya qikarmak igin iigilerinizi rica eder, programrn rlikenrize rre rnesleki

canriasrna ba5arrlar getirmesini diierim.

rrmla,

AktaS

etim Kurulu Bagkanr

mesaj igin QR kodu okutabilirsiniz:

-

T +90 224 280 01 00
i rr |crc.;cos k unr;zerj i timval.r it,: rc_;

r bilgive bagvuru igin www,coskunoregitii:n akfi.ors adresini ziyaret edebilirsiniz.
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