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GLOBAL ENTREPRENEURSHİP MONİTOR ARAŞTIRMASI  

ULUSAL ARAŞTIRMA HİZMET ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 

(ÖRNEK) 

 

 

İŞİN KONUSU: 

 

Global Entrepreneurship Monitor araştırması, ülkelerde girişimcilik faaliyetinin düzeyini, 

girişimciliğin ekonomik gelişmedeki rolünü, ülkeler arasındaki farklılığa neden olan faktörleri 

belirlemek ve girişimciliği geliştirmeye yönelik politikalar önermek üzere yapılmaktadır. 

Konsorsiyum tarafından belirlenen metodoloji çerçevesinde ulusal veriler yıl bazında 

toplanmakta ve sonuçlar Konsorsiyum tarafından konsolide edilerek karşılaştırmalı 

uluslararası Global Entrepreneurship Monitor raporu hazırlanmaktadır.  

 

Bu kapsamda, 2016 yılı içerisinde Türkiye’deki girişimci oranını, girişimci potansiyelini ve 

girişimcilerin genel profilini belirlemek amacıyla araştırma hizmeti satın alınacaktır.  

 

Bu teknik şartname; …………. tarafından alınacak hizmet alımına ilişkin iş ve işlemleri 

kapsamakta olup, şartnameye konu olan işi üstlenen firma, Firma olarak anılacaktır.   

 

ÇALIŞMA TAKVİMİ: 
 

Çalışma sözleşme tarihi itibariyle ………… hafta içerisinde tamamlanarak teslim edilecektir.   

 

ÇALIŞMA METODOLOJİSİ: 

 

1. Araştırma CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmeleri) tekniğine bağlı olarak 

gerçekleştirilecek ve ekte yer alan anket formu kullanılacaktır.  

2. Anket aşağıdaki kategorilere uygulanacaktır; 

a. Girişimci olmayanlar: Kendi adına bir iş yapmayı veya kurmayı düşünmeyen kişiler 

b. Yeni bir iş kurmaya çalışanlar: Son bir yıldır yeni bir iş yapmaya veya kurmaya 

çalışıp, herhangi bir ücret ödememiş veya en az 3 aydır ödeme yapan girişimciler 

c. Çalıştığı firma adına yeni bir iş kurmaya çalışanlar: İşvereni için, normal işinin bir 

parçası olarak, yeni bir iş yapmaya çalışan kişiler (Örneğin, çalışmakta olduğu iş 

veya işveren için, bu işi yeni bir alana taşımak veya bu işe yeni bir şube açmak gibi) 

d. Kendi işini yapanlar: Yönettiği bir işin sahibi olup 3 aydan fazla, 3.5 seneden az 

ücret ödeyen serbest meslek sahibi kişiler veya başka 3.5 senden fazla ücret ödeyen 

kişiler. 

e.  Başkasının başlattığı bir girişime parasal kaynak sağlayanlar: Son üç yıl içinde, 

bir başkasının kurduğu herhangi bir işe parasal kaynak sağlayan kişiler. 

f. Gelecekte kendi işini yapmayı planlayanlar: Önümüzdeki 3 yıl içerisinde herhangi 

bir serbest meslek türü dâhil olmak üzere, bir iş kurmayı düşünen kişiler. 

g. Sahip olduğu bir girişimi sonlandıranlar: Son bir yıl içerisinde, sahibi olduğu ve 

yönettiği işini kapatan kişiler. 

3. Araştırma kapsamına alınacak kişiler, rassal olarak seçilecektir. Görüşme hanede, adının 

baş harfi, alfabenin ortanca harfi olan ‘L’ harfine en yakın kişiye uygulanacaktır. Böylece 

görüşülecek kişiler tamamen rastlantısal olarak belirlenecektir. 
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4. Araştırma kapsamında, %95 güven düzeyinde ±2 hata payına göre tahmini kişi sayısı 

asgari 16.016 kişi ile görüşülecektir. 

5. Araştırma, TÜİK tarafından belirlenen İBBS (İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması) 

Düzey-2 kapsamında 26 ilde gerçekleştirilecek olup, her il bazında 616 görüşme 

yapılmalıdır. 

6. Veriler SPSS formatında teslim edilecektir.  

7. Anket çalışması sırasında anketörlerin anketi nasıl yaptığı KOSGEB’in görevlendireceği 

kişi veya kurum tarafından düzenli olarak kontrol edilecektir. 

 

DİĞER HUSUSLAR: 

 

Çalışma kapsamında firma tarafından gerçekleştirilecek olan görüşülecek kişilerin seçimi, 

anketin yapılması ve raporlama hizmetleri KOSGEB’in görevlendireceği kişi veya kurum 

tarafından önceden görülecek ve onaylanacaktır. 

 

Kusurlu bulunup alınmayan, sunumu yapılmayan, ………….. tarafından teslimi ve alımı 

yapılmayan veya ………….. talep etmekten vazgeçtiği hiçbir mal ve hizmet için ödeme 

yapılmayacaktır. 

 

Ödeme, iş bitiminde hizmetin şartname hükümlerine göre yerine getirildiğinin ………………. 

yetkililerince onaylanmasını müteakip Firma tarafından düzenlenecek hakediş faturası 

üzerinden yapılacaktır.  

 

Ek: Anket Formu 

 


