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“BİR İŞİ YAPIYORSAM,
   EN İYİSİ OLMALIYIM.” 
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M.Kemal Coşkunöz
1921 - 2000



Coşkunöz Holding ve şirketlerinin kurucusu M. Kemal 
Coşkunöz, 1946 yılında Tophane Sanat Okulu’nda 
teknik lise öğretmeni olarak çalışma hayatına başladı. 
Girişimci ruhu çalışma hayatının ilk yıllarında devreye 
girdi ve 1949 yılında Türkiye’de ilk kez kalıp ile çatal, 
bıçak, kaşık üretimini gerçekleştirmek üzere kendi 
atölyesini kurdu. Öğrenmeye, öğretmeye olduğu kadar 
üretmeye de gönül verdi. Türk sanayisinin yokluk 
dönemlerinde pek çok ilke imza atarak, Türkiye’de ilk 
patentli tekstil markalama makinesini üretti. Ayrıca 
akümülatör maşasının seri üretimini gerçekleştirerek; 
ilk yağ keçesi, ilk çelik karoseri ve ilk şoför kabini 
üretimlerinde görev aldı.
“BİR İŞİ YAPIYORSAM EN İYİSİ OLMALIYIM” 
yaklaşımını tüm meslek hayatında kendine ilke edinen 
Kemal Hoca, Coşkunöz Holding’in ilk anonim şirketini 
1973 yılında kurduğunda ülke ekonomisiyle birlikte 
büyüme hedefini benimsedi. Türk otomotiv sanayisinin 
gelişimine ve yerlileşmesine büyük katkılar sağladı. 
Toplumsal sorunların çözümünde her bireye sorumluluk 
düştüğüne inanıyordu. Çağdaş Türkiye’nin en büyük 
sorunlarından biri olarak gördüğü mesleki eğitimdeki 
eksikliği gidermek, üretim sektörünün nitelikli iş gücü 
ihtiyacını karşılamak, mesleksiz gençleri iş ve meslek 
sahibi yapmak amacıyla 1988 yılında Bursa Coşkunöz 
Eğitim Vakfı’nı kurdu. Türkiye’de geliştirilen ilk sosyal 
sorumluluk projeleri arasında yer alan Coşkunöz Eğitim 
Vakfı, bugün onun attığı sağlam temeller üzerinde ve 
onun arzuladığı şekilde güçlenerek mesleki eğitime 
destek olmaya devam ediyor.

“BİR İŞİ YAPIYORSAM,
   EN İYİSİ OLMALIYIM.” 

M.KEMAL COŞKUNÖZ
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Coşkunöz Eğitim Vakfı, Coşkunöz Holding’in 
yürüttüğü en önemli sosyal sorumluluk projesi 
olma özelliğini taşıyor. Önceliğimiz; mesleği 
olmayan gençlere meslek öğretmek ve bu yolla 
sanayiye donanımlı çalışan sağlamak. Yoğun bir 
teknik eğitim alan, iş yaşamına hazırlanan bu 
bireylerin kendine güven duyarak iş hayatına 
atılması bizim için gurur kaynağı. Ülkemizin ve 
sanayimizin teknik eğitim almış, iyi yetişmiş 
insan gücüne her zaman ihtiyacı var. En temel 
sorunlarımızdan olan işsizlik sorununa karşı 
eğitim ile çözüm üretiyoruz. Sanayi ürünlerimiz 
dünyanın dört bir yanında yoğun rekabet 
halindeyken, fark yaratmanın değerini görüyoruz. 
Her geçen gün sorumluluklarımızın arttığının 
bilincinde olarak yolumuza devam ediyoruz. 
M.Kemal Coşkunöz’ün vasiyeti gereği Coşkunöz 
Holding şirketleri var oldukça hayatına devam 
edecek olan Coşkunöz Eğitim Vakfı, istihdama 
olan katkısını sürdürerek, sürekli gelişme hedefi 
ile büyük projeler gerçekleştirecek.

OYA COŞKUNÖZ
BAŞKAN
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Bilim ve teknolojide yaşanan baş döndürücü 
gelişim süratle devam ederken, global bilgi 
toplumunun oluşması ile sonuçlanan bir iletişim 
devrimi gerçekleşiyor. Bu değişim ve gelişim yeni 
bir “insan merkezli” kalkınma modelini gerekli 
kılıyor.
Günümüzün rekabetçi iş dünyasında “verimli ve 
esnek” iş gücünün varlığı kritik bir faktör olarak 
karşımıza çıkıyor. Üretim ve hizmet sektöründe; 
gelişmelere uyumlu, mesleki-teknik bilgi ve 
becerilerle donatılmış nitelikli iş gücüne ihtiyaç 
her geçen gün artıyor.
Bugün nitelikli iş gücünün; yeniliklere açık, 
girişimci, teknolojik gelişim ve değişimlere 
uyumlu, takım çalışması yapabilen, problem 
çözebilen, etkili iletişim kurabilen geniş tabanlı 
meslek kültürüne sahip bir yapıda olması 
bekleniyor.
Coşkunöz Eğitim Vakfı; iş dünyası ile yakın temas 
kurarak sektörün nabzını tutuyor ve gerçek 
ihtiyaçları tespit ediyor. Bu veriler ışığında mesleki 
ve teknik eğitime yönelik stratejiler geliştiriyor.
Bu stratejiler doğrultusunda yaptığı çalışmaları 
ve sektöre özel dizayn ettiği eğitim programları 
ile vakfımız, mesleki ve teknik eğitim alanında 
Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri olarak 
faaliyetlerini sürdürüyor.

AZİZE GÖKMEN
MÜDÜR

9



Coşkunöz Holding ve şirketlerinin kurucusu M. 
Kemal Coşkunöz 1946 yılında Tophane Sanat 
Okulu’nda teknik lise öğretmeni olarak çalışma 
hayatına başladı. Girişimci ruhu çalışma hayatının 
ilk yıllarında devreye girdi ve 1949 yılında 
Türkiye’de ilk kez kalıp ile çatal, bıçak, kaşık 
üretimini gerçekleştirmek üzere kendi atölyesini 
kurdu. Öğrenmeye, öğretmeye olduğu kadar 
üretmeye de gönül verdi. Azmi, cesareti ve 

Coşkunöz Holding ve şirketlerinin kurucusu M. 
Kemal Coşkunöz 1946 yılında Tophane Sanat 
Okulu’nda teknik lise öğretmeni olarak çalışma 
hayatına başladı. Girişimci ruhu çalışma hayatının 
ilk yıllarında devreye girdi ve 1949 yılında 
Türkiye’de ilk kez kalıp ile çatal, bıçak, kaşık 
üretimini gerçekleştirmek üzere kendi atölyesini 
kurdu. Öğrenmeye, öğretmeye olduğu kadar 
üretmeye de gönül verdi. Azmi, cesareti ve 

M. Kemal Coşkunöz’ün sanayideki başarılarını 
sosyal sorumluluk projeleriyle destekleyerek 
yarattığı örnek oluşumun eseri olan vakfımız, 
Kemal Hoca’nın engin öngörüsü ile eğitim alanında 
değerli bir miras olarak geleceğe uzanıyor. 
1988’den bu yana ülke sanayisine kesintisiz 
hizmet veren Coşkunöz Eğitim Vakfı, teorik ve 
pratik uygulamaya yönelik derslikler, atölyeler, 
bilgisayar laboratuvarları, konferans salonları, 

kütüphane ve diğer sosyal yaşam alanları ile 
çağdaş eğitim standartlarına uygun bir donanımla 
faaliyetlerini sürdürüyor.

Yeni makine ve laboratuvar yatırımları ile sürekli 
gelişimi hedefleyen vakfımızın ana faaliyetleri; 
meslek edindirme ve uygulamalı meslek geliştirme 
eğitimleri, sektöre yönelik mesleki ve teknik 
eğitimler, eğitim kalitesini yükseltmeye yönelik
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çözüm ortaklıkları, burslar ve desteklerden 
oluşuyor.
“Kamu Yararına Vakıf” statüsünde olan 
Coşkunöz Eğitim Vakfı, gelirini Coşkunöz Holding 
şirketlerinin kar paylarından elde ediyor ve bunun 
tamamına yakınını mesleki ve teknik eğitime 
harcıyor. Vakfımız kurulduğu günden itibaren 
mesleki eğitimde yaşanan değişimleri yakından 
takip ederek ülkenin kalkınmasına

katkıda bulunuyor. Özel sektör, kamu ve toplumun 
ihtiyaç duyduğu mesleki teknik eğitim taleplerine 
cevap vermek adına çalışmalarına aralıksız 
devam eden vakfımız, ulusal ve uluslararası 
platformlarda da örnek bir kuruluş olarak öne 
çıkıyor.
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Mesleki ve teknik eğitim uygulamalarının öncüsü 
olmak.

VİZYON

MİSYON
Mesleki ve teknik eğitim kurumu olarak, ülkemizin 
ihtiyacı olan nitelikli iş gücüne destek olmak için; 
eğitim verdiğimiz bireyleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temel ilke ve değerlerine sadık, kendine güvenen, 
üretken, duyarlı birer birey olarak yetiştirmek; 
mesleki bilgi, beceri ve yetkinlik kazanmalarına 
destek olmaktır.
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• Atatürk ilke ve inkılâplarını esas almak.

• Tüm çalışmalarımızın odak noktasına insanı koymak.

• Gelişimde sınırsızlığı benimsemek. 

• Etkili iletişimin ve eğitimin önemine inanmak. 

• Hayat boyu öğrenmeyi esas almak. 

• “Ben yok, biz varız” ilkesini benimsemek.

• Ulusal ve uluslararası değerlere bağlı olmak.

• Tüm eğitim kurumları ile iletişim ve etkileşim içinde bulunmak.

• Gelişen teknolojiyi takip ederek vakfımıza taşımak.

• Çağın teknolojileri ile uyumlu eğitim sistemi oluşturulmasına katkı sağlamak.

• İstihdamı arttırıcı eğitimler gerçekleştirmek ve uygun projelere destek vermek.

İLKELER
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İNSAN
Tüm paydaşlarımız gücümüzdür. Onlar üretkenliğimizin 
kaynağı ve gelişmemizin can damarlarıdır.

SAYGI
Tüm paydaşlarımız eğitimimiz için katkıda bulunur. 
Paydaşlar arası ilişkilerimizde saygı ve dürüstlük en 
temel özelliklerimizdendir.

AÇIKLIK
Tüm birimlerimizde açıklık esastır. 

GERÇEKLİK
Bilgiye ulaşırken en ince ayrıntısına kadar araştırır, 
topluma sunduğumuz hizmetlerde gerçekliğe bağlı 
kalırız.

DEĞERLER
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“Ülkemizin ve sanayimizin teknik eğitim 
almış, iyi yetişmiş insan gücüne her 
zaman ihtiyacı var.”



Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemi’nin karar alma, 
uygulama ve izleme süreçlerine, ulusal ve yerel 
düzeylerdeki paydaşların katılımını sağlamak.

İş dünyasının ihtiyaç analizine ve paydaşların 
görüşlerine uygun olarak; Hayat Boyu Öğrenme 
ilke ve araçlarını kullanan bir Mesleki ve Teknik 
Eğitim Sistemi geliştirmek.

Ulusal Meslek Standartları’na uygun eğitim 
standardı ve müfredatları hazırlamak ve 
bireyleri yeterlilik sınavlarını başaracak şekilde 
yetiştirmek.

Nerede ve nasıl beceri-yetkinlik kazanıldığını 
sorgulamadan, bireyleri ortaöğretim  ve 
yükseköğretim  diplomalarına eşdeğer “yeterlilik 
belgesi” almaları için teşvik etmek.

Önceki öğrenmenin tanınması kapsamında 
danışmanlık ve rehberlik hizmeti vererek, özellikle 
alaylı olan bireyleri yeterlilik için hazırlamak.

Mesleki-teknik eğitim alanında bölgesel, ulusal 
ve uluslararası düzeyde projeler yaparak, yeni 
beceriler  ve yeni iş alanları geliştirmek üzere 
çalışmak.

STRATEJİK AMAÇLAR
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“En temel sorunlarımızdan olan 
işsizlik sorununa karşı eğitim ile 
çözüm üretiyoruz.“
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Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın ilk ve en önemli sosyal 
sorumluluk projesi olan Meslek Edindirme Programı, 
düz lise mezunlarının meslek edinmesi ve nitelikli iş 
gücü ihtiyacının karşılanmasına yönelik teorik ve pratik 
uygulamaları kapsıyor. Bugüne kadar 7 binin üzerinde 
mezun veren bu program sonunda, eğitimlerini başarı 
ile tamamlayanlara MEB onaylı meslek lisesi diploması 
veriliyor.

Program Süresi : 14 ay

MESLEK EDİNDİRME 
PROGRAMI
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Coşkunöz Eğitim Vakfı’nda eğitimler, 4 ana kategoride 
gerçekleştiriliyor:

• Teknik Eğitimler

• Mesleki Eğitimler

• Kişisel Gelişim Eğitimleri

• Kurumsal Eğitimler

Meslek edinmek veya kendini mesleki açıdan geliştirmek isteyenler 
için genel katılıma açık düzenlenen eğitim programları, Coşkunöz 
Eğitim Vakfı’nın web sitesinde online katalog ile yayımlanıyor. 
Çalışanlarının bilgi ve becerilerini arttırmayı hedefleyen şirketler 
için, kurumsal eğitim programları sektöre özel dizayn ediliyor.

Vakıf bünyesinde, MEB öğretmenlerinin hizmet içi eğitimleri, 
meslek lisesi ve meslek yüksekokulu mezunlarına uzmanlaştırma 
eğitim programları da düzenleniyor. Bununla birlikte 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. maddesinde  belirtilen 
tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların mesleki eğitim alma 
zorunluluğu kapsamında verilen eğitimler sonunda Milli Eğitim 
Bakanlığı onaylı belge veriliyor.

EĞİTİMLER





SEKTÖRE ÖZEL
EĞİTİMLER
Coşkunöz Eğitim Vakfı, sanayinin ihtiyaç duyduğu 
çalışanları, kurumları adına yetiştiriyor. Çalışanların 
eğitim seviyelerini yükseltmek ve gelişen teknolojiye 
uygun yetkinlikleri kazanmalarını sağlamak üzere 
yeni ve özgün eğitim modelini iş dünyasının hizmetine 
sunuyor. 
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“İŞ’TE OKUL”



Coşkunöz Eğitim Vakfı, ulusal yeterliliklere dayalı 
ancak uluslararası yeterliliklerle de örtüşen mesleki 
teknik eğitim yapısını güçlendirmek amacıyla AB’nin 
finanse ettiği projelerde koordinatör kurum ve ortak 
kurum olarak yer alıyor.
2016 döneminde 5 adet KA-1, 6 adet KA-2 stratejik 
ortaklık projesi başvurusu yapan Coşkunöz Eğitim 
Vakfı; aynı zamanda iş dünyasına yönelik eğitim  
modeli ile ETF’in (Avrupa Eğitim Vakfı) web sitesinde 
“İyi Örnek” olarak gösterildi.

ULUSLARARASI 
PROJELER
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MEZUNLAR

Rıfkı ÇELİK 
Kalıp Tasarım Kısım Müdürü 
Coşkunöz Kalıp Makina A.Ş.
Coşkunöz Eğitim Vakfı’na başlamak, benim için hayatta en 
önemli dönüm noktalarından biri oldu. Vakıfta aldığım teknik 
ağırlıklı eğitimler, hocalarımızın bize aşıladığı Coşkunöz 
kültürü ve böyle bir eğitim sisteminin üretim yapan bir 
fabrikanın içinde olması, kişisel gelişimim ve vizyonum 
açısından çok etkili oldu.

Hakan KORKMAZ
3D Takım Lideri
Coşkunöz Kalıp Makina A.Ş.
Coşkunöz Eğitim Vakfı hayatımın dönüm noktasıdır. Başarılı 
birisiydim fakat düz lise mezunu olduğum için yeteneklerime uygun 
iş bulamamaktaydım. Vakfı birincilikle kazandım ve eğitimime 
başladıktan sonra merhum Kemal Coşkunöz’ün “Bir işi yapıyorsam, 
en iyisi olmalıyım” sözünü duvarda gördüm. Karşılıksız ve menfaatsiz 
bana kapılarını açan bu vakfa ve çok değerli kurucusuna bu borcu 
ödemeliydim. Hocalarımız bizim için çok değerliydi ve bize çok 
emek harcadı. Onları gözümü kırpmadan, kulaklarımı dört açarak 
takip ettim. Vakfı ve yine Coşkunöz’ün bize sağladığı Meslek Lisesi 
Bitirme Programı’nı birincilikle bitirdim. Kalıp Makina Fabrikası 
Kalite Bölümü’ne 3D Ölçüm Operatörü olarak işe başladım. Çok 
çalıştım ve geldiğim noktada iş hayatıma 3D Ölçüm Takım Lideri 
olarak devam etmekteyim. Merhum Kemal Hoca’nın ve kurduğu bu 
güzel vakfın üzerimdeki emeğinin karşılığını az da olsa ödediysem 
ne mutlu bana.
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Gülçin YILMAZ
CAM Sorumlusu
Coşkunöz Kalıp Makina A.Ş.
Coşkunöz Eğitim Vakfı’nda aldığım eğitimle kalıpçılık alanında 
uzmanlık kazandım. Bu eğitim sürecinde öğrendiğim 
programlar ve edindiğim teknik bilgiler sayesinde, kurumsal 
bir firma olan Coşkunöz Holding bünyesinde çalışma imkanı 
buldum. Çalışma hayatım boyunca daha sağlam, daha 
emin, daha donanımlı ve daha özgüvenli olmamda bana 
katkısı olan Coşkunöz Eğitim Vakfı’na teşekkür ederim.

PINAR TEKİN
KYS Dökümantasyon Görevlisi
Coşkunöz Metal Form A.Ş. 
Coşkunöz Eğitim Vakfı düz lise mezunlarına sunulmuş çok güzel 
bir fırsat. Vakfımız teknik konular dışında ekip çalışmasını, takım 
ruhunu, özverili çalışmayı, disiplini ve iş hayatının farklı yönlerini 
kaliteli eğitmen kadrosuyla öğreten bir eğitim yuvasıdır. Bize altın 
bilezik armağan ederek iş hayatına kazandıran değerli hocalarımıza 
ve bu imkanı bize sağlayan merhum M.Kemal Coşkunöz’e sonsuz 
teşekkürler. Bir gerçek var ki Coşkunözlü olmak ayrıcalıktır, ama 
vakıflı bir Coşkunözlü olmak ayrı bir gurur.
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Coşkunöz Eğitim Vakfı 1997 
yılında Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 
M.Kemal Coşkunöz Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’ni yaptırarak 
Milli Eğitim Bakanlığı’na devretti. 
Halen Bursa Coşkunöz Eğitim 
Vakfı koruması altında, vakfın 
kaynakları ile gelişmesine devam 
eden okulda; Bilişim Teknolojileri, 
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, 
Elektrik-Elektronik Teknolojisi, 
Makine Teknolojisi programları 
ile yaklaşık olarak 1000 öğrenci 
eğitim görüyor.
 

M.Kemal Coşkunöz Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi
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