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Evrak No:                Tarih: 
 
TARAFLAR  
MADDE 1. (1) İşbu sözleşme (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır), …………….. 
adresinde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (bundan sonra KOSGEB olarak anılacaktır) ile ………….. adresinde faaliyet gösteren 
[Kurucu adını yazınız] ve ................  adresinde faaliyet gösteren [İşletici Kuruluş adını yazınız] 
(bundan sonra İşletici Kuruluş olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır. 

SÖZLEŞMENİN KONUSU 
MADDE 2. (1) İşbu Sözleşme ile ……………..… İş Geliştirme Merkezi’ne/Teknoloji Geliştirme 
Merkezi’ne (bundan sonra İŞGEM/TEKMER olarak anılacaktır), aşağıda yer alan şartlar dâhilinde 
“İŞGEM/TEKMER Adı Kullanım Hakkı” tanınmıştır.  

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
MADDE 3. (1) İŞGEM/TEKMER, KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Destek Programının alt 
bileşeni olan İŞGEM/TEKMER Programı ile bu programın Uygulama Esaslarında yer alan 
İŞGEM/TEKMER kriterlerine ve KOSGEB tarafından uygun bulunan İş Planına göre faaliyet 
gösterir. 

(2) İŞGEM/TEKMER, İŞGEM/TEKMER adı kullanım hakkı devam ettiği sürece, KOSGEB 
Girişimciliği Geliştirme Destek Programının alt bileşeni olan İŞGEM/TEKMER Programı 
Uygulama Esaslarında belirtilen şekilde vereceği Faaliyet Raporu kapsamında ilgili KOSGEB 
Uygulama Birimi tarafından izlenir. 

(3) KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Destek Programının alt bileşeni olan İŞGEM/TEKMER 
Programı Uygulama Esaslarında belirtilen olumsuz hallerin oluşması durumunda; KOSGEB 
tarafından İŞGEM/TEKMER adı kullanım hakkı sonlandırılabilir, ödemeler durdurulabilir veya 
program sonlandırılabilir. 

(4) İŞGEM/TEKMER, İŞGEM/TEKMER adı kullanım hakkı devam ettiği sürece, izleme, ödeme, 
denetim gibi süreçlerde KOSGEB tarafından talep edilen tüm bilgi ve belgeleri zamanında 
sunmakla yükümlüdür. 
 
(5) İŞGEM/TEKMER binasının tahsis/kira şartlarında İŞGEM/TEKMER’in 
faaliyetlerini/sürdürülebilirliğini etkileyecek şekilde değişiklik olması durumunda Sözleşme 
hükümleri yeniden değerlendirilir ve gerekli hallerde KOSGEB tarafından Sözleşme tek taraflı 
olarak feshedilebilir. 
 
(6) İŞGEM/TEKMER, İŞGEM/TEKMER adı kullanım hakkı devam ettiği sürede; 

a) Merkezin görünür bir yerinde KOSGEB logosu ile birlikte “KOSGEB tarafından 
desteklenmiştir.” ifadesinin yazılı olduğu bir tabelanın yer almasını,  
b) KOSGEB tarafından belirtilen standartlardaki KOSGEB logolu flama/flamaların 
İŞGEM/TEKMER’de giriş, toplantı salonu, fuaye alanı gibi görünür yere/yerlere 
asılmasını,   
c) KOSGEB tarafından desteklenen mobilya, donanım ve makine-teçhizata görülebilir bir 
şekil ve ebatta “KOSGEB tarafından desteklenmiştir.” etiketinin yer almasını, 
d) KOSGEB tarafından talep edilmesi halinde ücretsiz olarak, ofis tahsis edilmesi ve 
toplantı salonlarının kullandırılmasını 
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sağlamakla yükümlüdür. 
 
DİĞER HUSUSLAR 
MADDE 4. (1) KOSGEB tarafından uygun bulunan İş Planı, Girişimciliği Geliştirme Destek 
Programının alt bileşeni olan İŞGEM/TEKMER Programı ve bu Programın Uygulama Esasları bu 
Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve ekidir. İŞGEM/TEKMER, anılan mevzuatta yapılacak 
düzenlemelere ilişkin değişiklikleri ve bunlara uyacağını baştan kabul etmiş sayılır. 
 
(2) Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra;  tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 
uygulama sürecinde ortaya çıkabilecek olumsuzluklar ve uygunsuzluklar nedeni ile iş ve işlemlerin 
yapılamaz duruma gelmesi, Sözleşme taraflarının yasal statülerinin değişmesi, terör örgütlerine 
veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar 
verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olması, 
İŞGEM/TEKMER markası, misyonu, imajına zarar vermeye yönelik yazılı, görsel ve sosyal medya 
aracılığıyla yapılan eylemler/faaliyetlerde bulunulması, deprem, yangın, su baskını, benzeri doğal 
afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, terör eylemleri, sabotaj, savaş, kısmi veya genel 
seferberlik ilanı gibi benzeri mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde, Sözleşme hükümleri 
yeniden değerlendirilir ve gerekli hallerde KOSGEB tarafından Sözleşme feshedilebilir. 
 
(3) İş bu sözleşmenin feshedilmesi halinde girişimcilere/işletmelere proje/destek süresince kurucu 
tarafından yeni yer tahsisi yapılır.   
 
TAAHHÜTNAME 
MADDE 5. (1) İŞGEM/TEKMER ……… (işletici kuruluşun adı), ekte yer alan İŞGEM/TEKMER 
Taahhütnamesini okuduğunu, anladığını, onayladığını ve:  

ü Taahhütnamenin işbu sözleşmenin KOSGEB evrak kaydına alınması halinde KOBİ Bilgi 
Sistemi üzerinden onaylanacağını,  

ü Taahhütnamenin KOBİ Bilgi Sistemi onay tarihi itibari ile Program süresinin başlayacağını, 
kabul, beyan ve taahhüt eder.  
 
ÖZEL HÜKÜMLER 
MADDE 6. (1) ………. 
(Taraflar arasında karşılıklı mutabakat ile Sözleşmeye ilave hükümler bu bölüme eklenir.) 
 
UYUŞMAZLIK 
MADDE 7. (1) Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra 
Müdürlükleri yetkilidir. 
 
YÜRÜRLÜK VE SÜRE 
MADDE 8. (1) Bu Sözleşme 3 (üç) asıl nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflar arasında 
imzalanmıştır. 
 
(2) Bu Sözleşme imzalandıktan sonra KOSGEB tarafından evrak kaydına alındığında yürürlüğe 
girer. 
 
(3) Bu Sözleşme KOSGEB tarafından fesih bildiriminde bulunuluncaya kadar yürürlükte kalır. 
 
İşletici Kuruluş Adına                         Kurucu/Kurucular Adına                 KOSGEB Başkanı  

Adı, Soyadı, Unvanı, İmzası 
 



GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
 

İŞGEM/TEKMER PROGRAMI 
İŞGEM/TEKMER ADI KULLANIM HAKKI SÖZLEŞMESİ 

                                 

FRM.15.03.07/00   
Rev. Tarihi: 29/03/2019  

3 

EKLER: 
1- İŞGEM/TEKMER Taahhütnamesi  
2- İmza sirküleri  

 


