
Sosyal Garaj Mikro Hibe Başvuru Rehberi

1. Sosyal Garaj Nedir?

Sosyal Garaj, başta gençler olmak üzere sosyal fayda yaratmak isteyen bireylere
yönelik sivil toplum eğitim platformu ve ayni olarak verilecek desteklerden oluşan
mikro hibe ağıdır.

2. Sosyal Garaj Mikro Hibesi Nedir?

Sosyal Garaj internet sitesindeki mikro hibe platformu üzerinden alınacak
başvuruların Sosyal Garaj bünyesindeki değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesi
ve desteklenmeye değer bulunması sonucu ayni olarak verilen hibedir.

3. Sosyal Garaj Mikro Hibe Platformunun Dağıttığı Kaynaklar Nereden
Gelmektedir?

Bireysel ve kurumsal bağışçıların Sosyal Garaj’a bağışladıkları veya işbirliği yapmak
için sundukları bedellerden oluşmaktadır.

Şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk projeleri için sundukları katkılar, Sosyal
Garaj’ın bir diğer geliridir.

Eğitimlerden ve işbirliklerinden elde edilen gelirlerden de mikro hibe platformuna gelir
aktarılmaktadır.

4. Sosyal Garaj Mikro Hibelerinin Miktarı Nedir?

Mikro hibe miktarı 5.000 TL ve 15.000 TL arasındaki başvurulara ayni destek olarak
sağlanır. Bu rakam, her yıl Sosyal Garaj tarafından yeniden belirlenir.

5. Sosyal Garaj Mikro Hibeleri Nakdi Olarak Ödenir mi?

Mikro hibeler yalnızca ayni olarak ödenir. Örneğin konuşmacı davet etmek
istiyorsunuz ama biletini ve konaklamasını sağlayacak bütçeniz yok. Mikro hibe
olarak sunduğunuzda bilet ve konaklama ücretini fatura karşılığında Sosyal Garaj
ödeyecektir. Ödemeler için Sosyal Garaj adına fatura kesilmesi veya fatura işlevi
gören belgelerin sunulması zorunludur. Fatura kestirirken gerekli bilgiler, mikro hibe
projenizin uygulanması öncesinde size bilgi olarak iletilecektir.

6. Sosyal Garaj Mikro Hibe Başvuruları Hangi Kriterler Kapsamında
Değerlendirilir?



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

7. Sosyal Garaj Mikro Hibelerindeki Uygun Maliyet Kalemleri Nelerdir?

Gerçekleştirilecek faaliyetin amacıyla uyumlu olmak üzere

● Baskı giderleri
● Tasarım giderleri
● Ulaşım ve konaklama giderleri
● Yemek, su, ikram, vb. Giderler
● Etkinlik düzenlemeye ilişkin olmak üzere internet ve diğer uygulama hizmet

bedelleri giderleri,
● Eğitim ve örgütlenme kapasitesinin gelişimine ilişkin giderler

gibi giderler uygun maliyet olarak desteklenebilir. Maliyetleme yaparken her faaliyetin
bir bütçe gerektirdiği göz önünde bulundurulmalıdır.

8. Sosyal Garaj Mikro Hibelerindeki Uygun Olmayan Maliyet Kalemleri
Nelerdir?

● Sosyal Garaj Mikro Hibe Programından elde edilen ayni destek, başkalarına
bağışlanamaz. Örneğin gönüllüler aracılığıyla bir okulun boyanması için
gerekli malzemeler ayni destek kapsamında desteklenebilirken, kırtasiye
malzemesini köy okulu öğrencilerine dağıtmak desteklenmeyecektir.

● Yalnızca kar amacı güden ve sosyal amaçlı olmayan başvurular
desteklenmez.

● Sürdürülebilirlik gayesi taşımayan başvurular desteklenmez. Örneğin tek bir
yayın çıkarmak, vb.

● Salt siyasi içerik taşıyan başvurular desteklenmez.
● Siyasi partilerle ilintili grupların sunduğu projeler desteklenmez.
● Şiddet ve ayrımcılık içeren projeler desteklenmez.
● Bölücü ve devlet güvenliğini hedef alan projeler desteklenmez.

9. Sosyal Garaj Mikro Hibelerinden Kimler Yararlanabilir?



18-26 yaş arası gençlerin öncülük ettiği gençlik toplulukları, üniversite kulüpleri ve
gençlik kulüpleri yararlanabilir.

Mikro hibelerden yararlanabilmek için başvuran topluluktaki öncülerden birisinin
Sosyal Garaj eğitimlerinden birisine katılıp sertifika almış olmak gereklidir.

Tüzel kişiliği olmayan gençlik grupları en az üç kişi olmak kaydıyla mikro hibe
başvurusunda bulunabilir.

10.Mikro Hibe Başvurularını Kimler Değerlendirir?

Sosyal Garaj tarafından oluşturulan bağımsız değerlendirici havuzundaki kişiler
başvuruları değerlendirir.

Başvuru havuzunda sivil toplum alanından uzmanlar, daha önce Sosyal Garaj mikro
hibe projesini yürütmüş kişiler ve farklı kurumlarda gönüllülük yapanlar bulunur.

11. Mikro Hibe Değerlendirme Aşamasında Puanlama Nasıl Yapılır?

Her başvuru havuzda yer alan en az üç kişi tarafından değerlendirilir. Değerlendirme
100 üzerinden yapılır. Fon elverdiği sürece 100’den aşağıya doğru yapılan sıralama
kapsamında 70’den az olmamak kaydıyla desteklenecek projeler belirlenir.

12. Başvuru Çağrısının Açılması, Değerlendirme, Uygulama ve Raporlama
Aşamaları Nelerdir?

Başvuru Çağrısının Açılması, Değerlendirme, Uygulama ve Raporlama
adımları aşağıdadır.

Birinci Aşama: Başvuru Çağrısının Açıldığı dönemdir. Her yıl Ağustos ayının ilk
günü, Aralık ayının ilk günü çağrıya çıkılır. Başvurular 1 Eylül ve 1 Ocak itibariyle
sistem üzerinden alınmaya başlanır.

İkinci Aşama: Sosyal Garaj Ekibi tarafından başvurulardaki eksik bilgi ve evrakların
incelenmesi ve gerekli olması durumunda başvuru sahibine tamamlatılmasıdır. Son
başvuru tarihinden sonraki bir hafta içinde yapılır.

Üçüncü Aşama: Üç kişilik değerlendirme ekibi tarafından değerlendirilmesi ve
puanlanması aşamasıdır. Son başvuru tarihinin üzerinden geçen 7. ve 21. Gün
arasında yapılır.

Dördüncü Aşama: Desteklenecek projelerin ilan edilmesi dönemidir. Son başvuru
tarihinden itibaren 22. ve 30. Gün arasıdır.



Beşinci Aşama: Projenin uygulanmasındaki usullerin aktarılacağı bir saatlik
çevrimiçi canlı yayındır. Desteklenmeye değer bulunan proje sahiplerinin katılması
gereklidir. Son başvuru tarihinden itibaren 31. ve 37. Gün arasıdır.

Altıncı Aşama: Son başvuru tarihinden itibaren 38. ve 98. Günler arasıdır. Projenin
uygulanması bu süre içinde tamamlanmalıdır.

Yedinci Aşama: Son başvuru tarihinden itibaren 99. ve 113. Günler arasıdır.
Projenin etkisinin Sosyal Garaj ekibince belirlenen formatta yararlanıcı tarafından
ölçüldüğü dönemdir.

Sekizinci Aşama: Teşekkür Sertifikaları ve istenirse Referans Mektuplarının
oluşturulduğu aşamadır. Son başvuru tarihinden itibaren 114. ve 130. Günler
arasıdır.

13.Mikro Hibe Başvuruları Ne Zaman Açılır?

Mikro hibe program açık çağrı dönemleri Ocak-Şubat-Mart ve Eylül-Ekim-Kasım
olmak üzere yılda iki kezdir. Üç ay boyunca alınan başvurular ay sonunda
değerlendirilir ve başarılı projeler ilan edilir.

Mikro hibe kapsamında desteklenen projelerin en fazla iki ay içinde uygulanması
gerekir. Geçerli bir sebep olmaksızın iki ay içinde uygulanmayan projeler iptal edilir
ve fon, yedek sırada bekleyen başka bir mikro hibe proje başvurusunun kullanımı
için aktarılır.

14.Sosyal Garaj Mikro Hibe Programına Sunulan Projeler Desteklenmeye
Değer Bulunmazsa Ne Olur?

Sosyal Garaj Mikro Hibe programına sunulan projelerin desteklenmeye değer
bulunmaması diye bir husus yoktur. Sosyal Garaj’ın amacı gençlerin proje ve süreç
yönetmeyi öğrenmesi, takım çalışması becerilerini geliştirmesidir.

Desteklenmeye değer bulunmayan başvurulara önceki dönemlerde projesi başarılı
olmuş ve projeyi başarıyla yürütmüş kişiler akran mentorluğu yaparak projeyi
geliştirmesi ve diğer başvuru döneminde yeniden sunması için destek sağlar.

Desteklenmeye değer bulunmayan başvuru sahiplerine sivil toplum alanındaki
uzmanlardan da destek sağlanması mümkündür.

Öte yandan, her çağrı döneminde düzenlenecek canlı yayınlarla proje hazırlanması
konusunda dikkat edilecek hususlar ayrıca potansiyel başvuru sahiplerine aktarılır.

15.Dezavantajlı Bölgelerdeki Başvurulara Öncelik Verilir mi?



Ülkemizde bölgeler gelişmişlik sırasına göre 6 dereceye ayrılmıştır. Başvurular
alındığında 1. Derecedeki bölgeye ek puan verilmez, ikinci derecedeki bölgeye 3,
üçüncü derecedeki bölgeye 6, dördüncü derecedeki bölgeye 9, beşinci derecedeki
bölgeye 11, altıncı derecedeki bölgeye 15 puan eklenir. Bu yapılırken tüm başvurular
85 üzerinden değerlendirilir, en son bölge puanı eklenir. Projenin yürütüleceği alanın
hangi sosyoekonomik gelişmişlik sırasında bulunduğunuzu öğrenmek için tıklayınız.
Tüm Türkiye’yi hedefleyen projelerde 3. Düzey gelişmişlik sırası (altı puan) mikro
hibe başvurusuna eklenir.

16.Sosyal Garaj Mikro Hibe Platformu’nun Görünürlük Beklentisi Var mıdır?

Sosyal Garaj Mikro Hibe Platformunun bilinmesi, daha çok destekçi bulabilmesi,
daha çok gencin bu altyapıdan yararlanabilmesi için başvuranlardan Sosyal Garaj
görünürlüğüne katkı sunması beklenmektedir.

Görünürlük için başvuru anında varsa Üniversite Kulübü, Gençlik Kulübü veya
Gençlik Topluluğunun varsa internet sitesi, logosu ve sosyal medya hesapları alınır.
Gerçekleştirilecek proje etkinlikleri öncesi, esnası ve sonrasında Sosyal Garaj
iletişim birimi tarafından destekleyici firma, Sosyal Garaj ve Üniversite Kulübü,
Gençlik Kulübü veya Gençlik Topluluğunun logosunun bulunduğu görseller Sosyal
Garaj tarafından tasarlanır ve başvuranın paylaşması için iletilir.

Sosyal Garaj uygun gördüğü durumlarda ilgili içerikleri kendi hesaplarında da
paylaşır.

17. Sosyal Garaj Mikro Hibe Platformuna Ortaklı Proje Sunulabilir mi?

Platforma sunulacak projelerde kar amacı gütmeyen yapılan ortak olarak alınabilir.
Kar amacı güden veya gütmeyen yapılardan mali taahhüt veya katkı alınmaması
gereklidir.

Kar amacı güden şirketler projelere destekçi, ortak veya iştirakçi olamaz. Herhangi
bir fon sağlayamaz.

Projedenin uygulanması ve raporlanmasındaki tüm sorumluluk ana başvurucu
gençlik topluluğu, gençlik kuruluşu ve üniversite kulübü üzerindedir.


