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KOSGEB DESTEK PROGRAMI TANITIM TOPLANTILARI VE KOSGEB 

BAŞKANLIK YENİ BİNASINA İLİŞKİN GİDERLERE YÖNELİK 

DESTEKLEYİCİ KURUM ŞARTNAMESİ 

 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) 15 Haziran 2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan KOSGEB Destek 

Programlarının 2017-2018 dönemlerindeki tanıtım giderleri ile KOSGEB Başkanlık yeni 

binasına ilişkin bakım, onarım, tadilat vb. giderlerinin Destekleyici Kurum ile işbirliği 

çerçevesinde yürütülmesini sağlamaktır.  

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu şartname, KOSGEB ile Destekleyici Kurum arasındaki işbirliğine ilişkin 

düzenleyici iş ve işlemleri kapsar. 

 

Tanımlar  

MADDE 3- (1) Bu şartnamede yer alan; 

a) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı’nı, 

b) Destekleyici: Tanıtım toplantısını ayni veya nakdi finansa eden yerli veya yabancı özel 

veya tüzel kişileri, 

 

ifade eder.  

 

Destekleyicinin özellikleri ve sorumlulukları 

MADDE 4- (1) Destekleyici, KOBİ ve girişimcilik konularında faaliyette bulunan bir 

kurum/kuruluş olmalıdır. 

 

(2) Destekleyici sorumlulukları aşağıda yer almaktadır;  

a. Destek programlarına yönelik tanıtım toplantıları ve tanıtım materyallerinin teminine 

yönelik organizasyon firmasından hizmet satın alacaktır.   

b. Başkanlığımızın yeni binasının devreye alınarak çalışabilmesi ve KOBİ’lere daha 

etkin hizmet verilebilmesi adına aşağıda yer alan giderlere ilişkin firmadan hizmet 

satın alacaktır. 

 Binanın Mekanik ve Elektrik gerekliliklerinin tespiti, projelendirilmesi hizmet 

ve uygulama giderleri, 

 Makam odaları, seminer ve toplantı salonları, yemekhanelerin, makam ve 

personel giriş bölümlerinin tefrişatı için gerekli olan hizmet, mal ve yapım 

giderleri, 
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 Bina çevre güvenliğini sağlamak ve kurum imajına uygun nitelikte çevre 

betonarme duvar ve korkuluk yapılması giderleri, 

 Yeni binaya ilişkin bakım, onarım, tadilat vb. giderleri. 

c. KOSGEB ile işbirliği içerisinde medya tanıtım faaliyetlerini yürütülecektir. 

 

Maliyet 

MADDE 5 - (1) Destekleyici kurum aşağıdaki harcama kalemlerini karşılayacaktır. Aşağıda 

tahmini maliyetleri yer alan harcama kalemlerinin kesin bedelleri destekleyici kurum 

tarafından belirlenecektir. Teklif toplam tutar üzerinden verilecektir. 

 

a. Organizasyon tahmini maliyeti 

b. Tanıtım materyalleri tahmini maliyeti 

c. Binaya ilişkin giderlerin tahmini maliyet 

d. Diğer giderler tahmini maliyet 

 

Toplam tahmini maliyet: 750.000 TL (yediyüzellibin) - 850.000 TL (sekizyüzellibin) 

 

İş zaman planı 

MADDE 6 - (1) Faaliyetler 20 Ekim 2017- 31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleşecektir.   

 

(2) Tanıtım materyallerinin etkinlik tarihinden önce ilgili süreç geliştirme birimine teslim 

edilmesi gerekmektedir. 

 

 

 


