
1 
 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM DANIŞMANLARININ YETİŞTİRİLMESİ İLE DİJİTAL 

DÖNÜŞÜM PORTALI’NIN OLUŞTURULMASI VE YÖNETİLMESİNE İLİŞKİN 

GİDERLERE YÖNELİK DESTEKLEYİCİ KURUM ŞARTNAMESİ 

 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Dijital Dönüşüm Danışmanlarının yetiştirilmesi ile Dijital Dönüşüm Portalı’nın 

oluşturulması ve yönetilmesi 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: Dijital Dönüşüm Danışmanlarının yetiştirilmesi ve Dijital Dönüşüm Portalı’nın 

oluşturulmasını ayni veya nakdi finanse 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) İşletmelerin dijitalleşme seviyelerinin değerlendirilmesine yönelik analiz yapılması ve bu 

çerçevede yol haritası oluşturulması konusunda hizmet verecek Dijital Dönüşüm 

Danışmanlarının yetiştirilmesine yönelik aşağıda yer alan giderlere ilişkin yükleniciden 

hizmet satın alacaktır. 

 Eğitim içerik tasarımı giderleri, 

b) İşletmelerin dijitalleşme seviyelerinin değerlendirilmesine yönelik analiz yapılması ve bu 

çerçevede yol haritası oluşturulması konusunda Dijital Dönüşüm Portalı’nın 

geliştirilmesine yönelik aşağıda yer alan giderlere ilişkin yükleniciden hizmet satın 

alacaktır. 

 Yetiştirilen Dijital Dönüşüm Danışmanları tarafından kullanılacak dijital dönüşüm 

değerlendirme aracının geliştirilerek bu aracın kullanılacağı ve dijital dönüşüm 

danışmanlığı hizmetlerinin yönetileceği portalın ve içeriğinin geliştirilmesi 

giderleri, 

 Dijital Dönüşüm Portalı’nın yönetilmesi giderleri. 
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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. Dijital Dönüşüm Portalı’nın geliştirilmesi ve sürecinin yönetimi tahmini 

maliyeti 

b. Dijital Dönüşüm Danışmanlarına verilecek eğitim tasarımı tahmini maliyeti 

 

Toplam tahmini maliyet: 750.000 TL (yediyüzellibin) - 800.000 TL (sekizyüzbin) 

 

İş zaman planı 

MADDE 6 - (1) Faaliyetler 24 Ocak 2022 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşecektir.   

 

 

 


