
Mikro Hibe Değerlendirici Süreci
1. Taraflar

Madde 1. Bu sözleşme, ………………………………………………………………….adresinde
yerleşik Sosyal Garaj Eğitim, Bilişim, Sosyal İnovasyon, Proje Ve Reklam Ltd. Şti. (bundan
sonra hibe sağlayıcı olarak anılacaktır) ile sivil toplum alanında uzman veya Sosyal Garaj
eğitimlerini başarıyla tamamlayıp sertifika alarak Sosyal Garaj internet sitesi üzerinden
duyurulan mikro hibe programına yapılan proje başvurularını değerlendirmek üzere görev
alan ………………………………….. adresinde yerleşik …………………. (bundan sonra
değerlendirici) arasında imzalanmıştır.

2. Sözleşmenin Konusu

Madde 2. Sosyal Garaj internet sitesindeki mikro hibe platformu üzerinden alınacak
başvuruların belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirici tarafından
değerlendirilmesini, değerlendiricinin hak ve yükümlülüklerini ile anlaşmazlık çözüm yollarını
belirlemektir.

3. Tarafların İletişimi

Madde 3. Taraflar, telefon ve diğer iletişim mecraları gerekli olmadıkça e-posta üzerinden
iletişimlerini sürdürecektir. E-posta ile yapılan bildirimler, resmi yoldan yapılmış bildirim
sayılır. 5 (Beş) iş günü içinde yanıtlanmayan ve sisteme sunulan telefonlarına hibe sağlayıcı
tarafından ulaşılamayan değerlendiricilerin değerlendiricilik hakkı askıya alınır.

4. Değerlendiricilerin Seçimi

Madde 3. Değerlendiriciler, Sosyal Garaj internet sitesinden Mikro Hibe Değerlendirici
Formunu doldurarak, değerlendirici olma başvurusunu yapar. Değerlendirici olmak için
aşağıdaki kriterlerden birisini karşılamak gereklidir.

● Sivil toplumda en az üç yıldır gönüllü ve/veya yönetici olarak çalışmak ve bunu
belgelemek,

● Sosyal Garaj eğitim programlarından en az bir sertifika almak ve Sosyal Garaj Mikro
Hibe Programı bünyesinde daha önce bir mikro hibe projesini başarılı bir şekilde
yürütmek,

● Daha önce fon veren kuruluşların projelerinde yönetici veya ekip lideri olarak görev
almış olmak.

Madde 4. Değerlendiricilerin başvuru esnasında en az bir referans göstermesi gereklidir.

Madde 5. Sosyal Garaj ekibi tarafından yukarıdaki gereklilikler göz önüne alınmadan
sisteme değerlendirici kabulü yapılabilir.

Madde 6. Değerlendirici olmak için Sosyal Garaj Mikro Hibe Programı tarafından
düzenlenen 1,5 saatlik bağımsız değerlendirici eğitimine katılmak ve sertifika almak
zorunludur.



Projelerin Değerlendirilmesi

Madde 7. Değerlendiriciler, değerlendirici havuzuna alınarak uzmanlık alanına göre veya
rastgele kendilerine yönlendirilen projeyi en fazla 7 (yedi) iş günü içinde değerlendirip
projenin puanı ve kabul/red gerekçeleriyle birlikte sisteme yüklemekle yükümlüdür.

Madde 8. Her bir proje, en az üç değerlendirici tarafından değerlendirilir. Uzmanlık
gerektiren projelerde olabildiğince değerlendirici havuzundaki uzmanlardan en az birinin
projeyi değerlendirmesi sağlanır. Değerlendirme havuzundaki uzmanlar ilgi alanları veya
tecrübelerine göre engelli, çocuk, genç, yaşlı, kadın, çevre gibi kategoriler halinde sisteme
yüklenir.

Madde 9. Mikro hibe başvurularını, Sosyal Garaj Mikro Hibe Programı ekibinden bir kişi,
daha önce programdan sertifika almış ve başarıyla yönetmiş bir veya iki gençlik topluluğu
veya üniversite kulübü öncüsü veya projenin niteliğine göre uzman değerlendirici
değerlendirebilir.

Madde 10. Proje değerlendirmesi ekte bir örneği yer alan form ve kriterlere göre 85
üzerinden yapılır. Projenin başarılı sayılması için üç bağımsız değerlendiricinin ortalaması
olacak şekilde 85 üzerinden en az 55 puan alması gereklidir. Bu aşamada, illerin dezavantaj
durumuna göre 0-15 puan projenin uygulanacağı yer esas alınarak eklenir. Projenin tüm
değerlendirmesi 100 üzerinden yapılmış olur. Projelerin başarılı bulunabilmesi için en az 70
puan alması gereklidir. Başarılı bulunan projeler başarı puanına göre yukarıdan aşağıya
sıralanır. Dağıtılacak fon kadar projeye listedeki sıraya göre fon sağlanır. Başarı puanını
geçip başarılı olsa bile, fon kaynağının yetersiz kalması nedeniyle projelerin
desteklenememesi mümkündür.

Madde 11. Değerlendiricinin proje değerlemesi esnasında dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel
yönelim, kültür, vb. herhangi bir ayrım yapmaması yükümlülüğü bulunmaktadır.

Değerlendirme Sürecindeki Gizlilik

Madde 12. Projelerin değerlendirilmesi sürecinde gizlilik esastır. Projenin değerlendirilmesi
sürecinde projeyi değerlendirenlerin proje sahiplerince bilinmemesi gereklidir. Proje
değerlendirmesi bitip başarılı ve başarısız projelere dönüş yapıldıktan sonra proje
başvurucusunun talebine istinaden proje değerlendiricileri projenin yeniden hazırlanması
sürecinde değerlendiriciden veya mentor havuzundaki diğer kişilerden destek almak için
başvurabilir.

Değerlendirme Bütçesi

Madde 13. Değerlendiriciler gönüllü veya ücretli olarak sistemde yer alabilir. Gönüllü
değerlendiriciler sundukları hizmet karşılığında herhangi bir ücret almaz. Ücretli
değerlendiriciler için ise değerlendirdikleri her bir proje için KDV dahil 295 TL ücret ödenir.

Değerlendiriciliğin Askıya Alınması



Madde 14. Kendi isteğiyle belirli bir süre için değerlendiriciliğinin askıya alınmasını
istemediği halde kendisine yönlendirilen üç projeyi arka arkaya değerlendiremeyeceğini ifade
eden değerlendiricinin değerlendiriciliği askıya alınır. En az 1 (bir) yıl değerlendirici
havuzunda bulunması engellenir.

Ek 1. Proje Değerlendirme ve Puanlama Kriterleri

Değerlendirme Kriteri Puanı

Projeye İlişkin Alan Taraması 15 Puan

Projenin Mantıksal Kurgusu 20 Puan

Projenin Özgünlüğü 20 Puan

Projenin Yaygınlaştırılabilme ve
Tekrarlanabilme Olasılığı

20 Puan

Proje Ekibinin Yönetim Kapasitesi 10 Puan

Başarılı veya Başarısızlığa İlişkin Uzman Değerlendirmesi ve Yönlendirmesi (En fazla 300
karakter)

Ek 2. Mikro Hibe Değerlendirici Başvuru Formu

Adı Soyadı
T.C. Kimlik No
E-Postanız
Telefon Numaranız
Hangi Kriter Kapsamında Başvuruyorsunuz?

● Sivil toplumda en az üç yıldır gönüllü ve/veya yönetici olarak çalışmak,
○ Gönüllü veya yönetici olarak yaptığınız çalışmaları en fazla 750 karakterde

anlatınız.
● Sosyal Garaj eğitim programlarından en az bir sertifika almak ve Sosyal Garaj Mikro

Hibe Programı bünyesinde daha önce bir mikro hibe projesini başarılı bir şekilde
yürütmek

○ Sertifika numaranızı ve yaptığınız çalışma/çalışmaları en fazla 750 karakterde
anlatınız.

● Daha önce fon veren kuruluşların projelerinde yönetici veya ekip lideri olarak görev
almış olmak

○ Yaptığınız çalışma/çalışmaları en fazla 750 karakterde anlatınız.
Neden Değerlendirici Olmak İstiyorsunuz?



○ Motivasyonunuzu en fazla 750 karakterde anlatınız.
Gönüllü Değerlendirici mi, Ücretli Değerlendirici mi, Yoksa Her İkisi mi Olmak İstiyorsunuz?

Gönüllü
Ücretli
Hem Gönüllü, Hem Ücretli

Eğer Ücretli Değerlendirici Olmak İstiyorsanız, En Fazla 15.000 TL Hibe Verilecek Bir Proje
Başvurusu İçin Ne Kadar Değerlendirici Ücreti Almak İsterdiniz?
Referansınız
Özgeçmişiniz (Pdf veya word olarak yükleyebilirsiniz.)


