
Sosyal Garaj Mikro Hibe Sözleşmesi

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 Sosyal Garaj eğitimlerini başarıyla tamamlayıp
sertifika alarak Sosyal Garaj internet sitesi üzerinden duyurulan mikro hibe programına
başvuran sertifika alan kişinin öncülüğünde başvuran …………………………………..
adresinde yerleşik 18-26 yaş grubundan gençlerin oluşturduğu gençlik topluluğu, gençlik
kulübü veya üniversite kulübü (yararlanıcı) arasında imzalanmıştır.

2. Sözleşmenin Konusu

Madde 2. Sosyal Garaj internet sitesindeki mikro hibe platformu üzerinden alınacak
başvuruların Sosyal Garaj bünyesindeki değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesi ve
başarılı bulunması sonucu ayni olarak verilen hibenin uygulama usul ve esasları,
anlaşmazlık çözüm yolları ve fesih süreçlerini belirlemektir.

3. Tarafların İletişimi

Madde 3. Taraflar, mikro hibe başvuru yapılan site ve e-posta üzerinden iletişimlerini
sürdürecektir. Mikro hibe sistemi veya e-posta ile yapılan bildirimler, resmi yoldan yapılmış
bildirim sayılır. Beş (beş) iş günü içinde yanıtlanmayan ve sisteme sunulan telefonlarına hibe
sağlayıcı tarafından ulaşılamayan yararlanıcıların destek başvurusu yapılmamış sayılır.

4. Tarafların Yükümlülükleri

3.1. Yararlanıcının Yükümlülüğü

Madde 4. Yararlanıcı, sistem üzerinden yaptığı başvurudaki tüm bilgilerin doğru olduğunu
kabul ve taahhüt eder. Yararlanıcının sunduğu bilgilerin kasıtlı olarak hatalı olduğunun
ispatlanması durumunda yararlanıcının mikro hibe kapsamında aldığı destek hibe
sağlayıcının hesabına yararlanıcı tarafından bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 15 (on beş)
gün içinde geri yatırılmak zorundadır.

Madde 5. Yararlanıcı, mikro hibe başvurusunun kabul edildiğini belirtir e-postayı aldıktan
sonraki günü takip eden bir hafta içinde programın nasıl yürütüleceğine, yararlanıcıların
programı yürütürken nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin bir saatlik çevrimiçi yayına
katılmayı yükümlenir.

Madde 6. Yararlanıcı, programın nasıl yürütüleceğine ilişkin eğitim düzenlendiği günü takip
eden 60 (altmış) gün içinde mikro hibe kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirir.

Madde 7. Yararlanıcı, sosyal medya kanalları ve basınla temas çalışmalarında hibe
sağlayıcı ile temasta kalarak tanıtım materyallerinin oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını
yükümlenir.



Madde 8. Yararlanıcı, mikro hibe projesinin uygulanması esnasında hibe sağlayıcısı ve
varsa programın sponsorunun katkılarını azami şekilde vurgulamayı yükümlenir.

Madde 9. Yararlanıcı, mikro hibe projesinin sosyal etkisinin ölçümü konusunda hibe
sağlayıcı ile belirlenecek yöntemler doğrultusunda gerekli ölçümleri yapmayı yükümlenir.

Madde 10. Yararlanıcı, mikro hibe projesinin uygulanması sürecinde gerekli resim, video, vb.
şeklinde gerçekleştirilen çalışmaları çekmeyi ve hibe sağlayıcı ile paylaşmayı yükümlenir.

Madde 11. Yararlanıcı, program kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerde yıkıcı, bölücü
propagandaya ve devletin güvenliğine karşı suçlara girişemez.

Madde 12. Yararlanıcı, program kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerde dil, din, ırk,
cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken vb. hususlarda ayrımcılık içeren söylem ve
davranışlarda bulunmamayı yükümlenir.

Madde 13. Yararlanıcı, program kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerde ajitasyon ve
duygu sömürüsü içeren faaliyetlerinden kaçınmayı yükümlenir.

Madde 14. Yararlanıcı, ayni olarak ödenen mikro hibe kapsamında gerçekleştirilecek
faaliyetler için hibe sağlayıcının belirttiği isim ve vergi numarası adına fatura kestirmeyi ve
faturayı hibe sağlayıcının belirttiği adrese göndermeyi yükümlenir. Kargo ücreti hibe
sağlayıcı tarafından üstlenilir.

Madde 15. Yararlanıcı, mikro hibe başvurusu kapsamındaki projenin uygulanıp sona
ermesinin ardından, sonraki dönemlerde uygulanacak en az bir mikro hibe çağrısında projesi
başarısız olan bir başvuruya akran mentorluğu yapmayı ve başarısız proje başvuru sahibine
yeni bir proje sunmayı kabul ve taahhüt eder.

Madde 16. Yararlanıcı, projenin uygulanmasına karşılaşılan sorunları detaylı bir şekilde en
kısa zamanda hibe sağlayıcısına bildirir. Hibe sağlayıcısı, yararlanıcı ile birlikte karşılaşılan
sorunlara ilişkin yeniden yapılandırma yapma önerilerini ve mikro hibeyi sonlandırma
olanaklarını karşılıklı ele alır.

Madde 17. Yararlanıcı, mikro hibe programı kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerde 18
yaşından küçüklerin fotoğraflarını kimliklerini açık edici şekilde kullanmamayı yükümlenir.

3.2. Hibe Sağlayıcının Yükümlülüğü

Madde 18. Hibe sağlayıcı, yararlanıcının kendisine ilettiği projenin yürütülmesine ilişkin
soruları 5 (beş) iş günü içinde yanıtlamakla yükümlüdür.

Madde 19. Hibe sağlayıcı, yararlanıcının faaliyetlerinin kendi sosyal medya hesapları
üzerinden duyurulmasını üstlenir.

Madde 20. Hibe sağlayıcı, ölçeklenebilir ve tekrarlanabilir projeleri farklı platformlarda
duyurmayı ve yaygınlaştırmayı üstlenir.



Madde 21. Hibe sağlayıcı, projelerini başarılı bir şekilde yürüten yararlanıcı ekibine en fazla
7 (yedi) kişi olmak üzere Teşekkür Sertifikası ve istenmesi durumunda en fazla 3 (üç) olmak
üzere Referans Mektubu gönderir.

Madde 22. Hibe sağlayıcı, projelerini başarılı bir şekilde yürüten her bir projedeki ekip liderini
sonraki dönemlerde akran mentorluğu ve proje değerlendirme komitesi listesine alır.
Yararlanıcı ekip liderinin burada sunacağı katkılar için ayrıca Teşekkür Belgesi ve Referans
Mektubu hazırlar ve gönderir.

Madde 23. Hibe sağlayıcı, yararlanıcının projenin yönetimi, iletişim, sosyal etki ölçümü, vb.
konularında danışmanlığını sağlar. Gerekli durumlarda tasarım desteği verir. Bu çalışmaları
yaparken, daha önceki hibe yararlanıcılarından oluşan ağdaki gönüllü desteklerden azami
şekilde yararlanılmasını ve akran mentorluğu yapılmasını sağlar.

Madde 24. Hibe sağlayıcı, yararlanıcı tarafından kestirilen ve kendisine iletilen faturayı 5
(beş) iş günü içinde ödemekle yükümlüdür.

5. Anlaşmazlıkların Çözümü

Madde 25. Projenin uygulanmasında karşılaşılacak sorunların mücbir sebep kapsamında
değerlendirilmesi durumunda yararlanıcının yükümlülüğü sonlanır.

Madde 26. Yararlanıcının iyi niyet kapsamında projeyi yürütmeye çalıştığı durumlarda
karşılaştığı sorunlarda hibe sağlayıcı tarafından gerekli mentorluk ve danışmanlık sağlanır.

6. Sözleşmenin Feshi

Madde 27. Yararlanıcının proje uygulama süreçlerinde kendisine haksız kazanç sağlamak,
vb. hususlarda kötü niyetli olduğu ve sistem üzerinden yaptığı başvurudaki tüm bilgilerin
kasıtlı olarak yanlış yapıldığı durumlarda imzalanmış sözleşme feshedilir, yararlanıcıya ilişkin
İstanbul Mahkemelerinde gerekli dava açılır ve haksız kazanç elde edilmişse tazmin edilir.


