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2016 YILI GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ARAŞTIRMASI 

DESTEKLEYİCİ KURUM ŞARTNAMESİ 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) 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 şartnamenin amacı; Global Entrepreneurship Monitor Araştırmasının 2016 yılında 

KOSGEB ve Destekleyici Kurum ile işbirliği çerçevesinde yürütülmesini sağlamaktır.  

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu şartname, Global Entrepreneurship Monitor Araştırmasına ve 

Destekleyiciye 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: Global Entrepreneurship Monitor Araştırmasını ayni veya nakdi finansa eden 

yerli veya yabancı özel veya tüzel kişileri, 

c) GEM: Global Entrepreneurship Monitor Araştırmasını, 

ç) Konsorsiyum: GEM Araştırmasını yürüten, kâr amacı gütmeyen Akademik Araştırma 

Konsorsiyumunu (GERA), 

ifade eder.  

 

Destekleyici kurum özellikleri ve sorumlulukları 

MADDE 4- (1) Destekleyici kurum olarak belirlenecek firmada aranacak özellikler aşağıda 

yer almaktadır; 

a. KOBİ ve girişimcilik konularında faaliyetleri bulunan bir Finans Kurumu olmalıdır. 

b. KOBİ’lere ve girişimcilere bankacılık hizmetleri yanı sıra danışmalık hizmeti de 

vermesi ve istenmesi halinde bunları belgeleyebilmesi gerekmektedir.   

(2) Destekleyici kurumun sorumlulukları aşağıda yer almaktadır;  

a. GEM Araştırması kapsamında uygulanacak anket çalışmasının yaptırılması için 

konusunda deneyimli bir araştırma firmasından hizmet satın alacaktır.   

b. GEM araştırma çalışmasına nezaret edecek ve raporlama konusunda KOSGEB 

tarafından belirlenecek akademisyenden danışmanlık hizmet satın alınacaktır.  

c. KOSGEB ile işbirliği içerisinde medya tanıtım faaliyetlerini yürütecektir. 
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(3) Araştırma kapsamında yayınlanacak tüm dokümanlarda KOSGEB ve destekleyici isimleri 

birlikte yer alacaktır. 

(4) Tüm çalışmanın Konsorsiyum tarafından açıklanan standart proje takvimine uygun süreçte 

yapılmasını sağlayacaktır. 

(5) Araştırma kapsamında elde edilecek verileri, KOSGEB’in bilgisi dâhilinde kullanacaktır. 

 

Araştırma firmasının özellikleri 

MADDE 5- (1) Destekleyici tarafından seçilecek araştırma firmasında aranacak özellikler 

aşağıda yer almaktadır; 

a. Firma Türkiye çapına yayılmış etkin saha alt yapısına sahip olmalıdır. 

b. Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmeleri (CATI) altyapısı ile hizmet sunabilmelidir. 

c. Eş zamanlı biçimde araştırma yapabilmelidir. 

d. Firmanın ESOMAR, Güvenilir Araştırma Belgesi, ISO 20252/2006,  ISO 9001/2008, 

ISO 27001 belgeleri olmalıdır. 

e. Yapılacak araştırma verilerini SPSS formatında sunabilmelidir. 

(2) Hizmet alımında rehber olarak kullanılabilecek araştırma hizmeti şartnamesi ekte yer 

almaktadır. 

 

Araştırmayı Raporlayacak Akademisyenin sorumlulukları 

MADDE 6- (1) KOSGEB tarafından belirlenen akademisyenin sorumlulukları aşağıda yer 

almaktadır; 

a. Akademisyen, araştırma firması tarafından yürütülen veri toplama sürecini takip 

edecektir. 

b. Ulusal raporun hazırlanmasından önce GERA’ya iletilecek özet ulusal raporu 

hazırlayacaktır.  

c. En az 36 deneyimli girişimci ile görüşecek ve yapılan anket çalışmasının sonuçlarını 

GERA’ya iletmek üzere raporlayacaktır.  

d. GEM kriterlerine göre ulusal raporu hazırlayacaktır. 

e. Akademisyen danışman KOSGEB’e bağlı çalışacaktır. 

Maliyet 

MADDE 7 - (1) Destekleyici kurum aşağıdaki harcama kalemlerini karşılayacaktır. Aşağıda 

tahmini maliyetleri yer alan harcama kalemlerinin kesin bedelleri destekleyici kurum 

tarafından belirlenecektir.  

 

a. Araştırma Tahmini Maliyeti: 223.000-TL 

b. Akademisyen Tahmini Maliyeti: 30.000-40.000-TL 

c. Tanıtım-organizasyon Maliyeti: 15.000-20.000-TL 
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İş zaman planı 

MADDE 8 - (1) Bu şartname 2016 yılı GEM Araştırması için geçerlidir. 

(2) GEM araştırmasının takvimi; 

 

Takvim İş Adımları 

Mayıs-Ağustos 2016 Deneyimli Girişimci Araştırması 

Mayıs-Ağustos 2016 Girişimcilik Endeksi Araştırması 

Eylül 2016 Araştırmanın ilk sonuçlarının raporlanması ve iletilmesi 

Ekim 2016 Araştırmanın gözden geçirilmiş (2. ve 3.sonuçlarının 

raporlanması ve iletilmesi 

Aralık 2016 GEM’den verilerin kontrol edilip geri yollanması 

Şubat 2017  GEM sonuçlarının KOSGEB ve Destekleyici tarafından tanıtım 

etkinliği düzenlenmesi (GEM küresel sonuçların açıklanması) 

Nisan-Mayıs 2017 KOSGEB ve Destekleyici tarafından tanıtım etkinliği 

düzenlenmesi (Türkiye sonuçlarının açıklanması) 

 

Ek: Ulusal Araştırma Hizmeti Şartnamesi  

 

 


