Sosyal Girişimcilik Mentorluğu Sözleşmesi
Bu projede veya başka projelerde size destek olması amacıyla hazırladığımız sözleşme örneği aşağıda
yer almaktadır. Bu sözleşmede ücretlendirme bölümü bulunmamakta olup, gelecekte ticari bir
mentorluk yapacağınız durumlarda bu bölümü eklemenizi tavsiye ederiz. (Ödeme, türü, ödeme
zamanı ve şartlarını içermelidir)

TARAFLAR
Madde 1: Bir tarafta …………………………………………………… adresinde faaliyet gösteren,.
………………………………….. firması ( bundan sonra FAYDALANICI FİRMA olarak anılacak ) ile diğer tarafta
……………………………………………………………………………………….adresinde faaliyet gösteren
…………………………………. (Bundan sonra MENTOR olarak anılacaktır) aşağıdaki koşullarda bir Mentorluk
Hizmet Sözleşmesi yapmayı kabul etmişlerdir.

Yukarıda belirtilen adresler aynı zamanda tarafların tebligat adresleridir.
İşbu Sözleşme’de MENTOR ve FAYDALANICI FİRMA ayrı ayrı “Taraf”, hep birlikte “Taraflar” olarak
anılacaktır.
SÖZLEŞMENİN KONUSU KAPSAMI
Madde 2: Sözleşmenin konusu Sosyal Girişimcilik faaliyetine yönelik (Örneğin: Ar-Ge ve yenilik odaklı
faaliyet yapabilme kapasitelerini artırmaya yönelik) “Mentorluk mekanizmasının geliştirilmesi ve
uygulanması”dır
SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
Madde 3: Bu Sözleşme 01.04.2022-31.06.2022 tarihleri arasında geçerlidir.
MENTORUN SORUMLULUKLARI
Madde 4:
Sorumluluğuna verilen Sosyal girişimcilerin bilgi ve deneyim Kapasitesini Artırmaya Yönelik olarak
Mentorluk Mekanizması’nın uygulanmasını sağlamak,Alanıyla ilgili fikir ve enformasyon paylaşımı
yapmak, Mentorun çevresinden (network) verimli biçimde istifade edilmesini sağlamak, Yalnızca kısa
dönemli performansa değil, vizyoner gelişime odaklanmak., Hedef ve strateji belirleme ve kararlılıkla
ulaşma konusunda destek vermek .
İş Fikirleri ilgili gizlilik ilkelerine tam olarak riayet etmek.
Destek verdiklerinin kendisinden bağımsız iş başarma becerilerini artırma konusunda teşvikte
bulunmak.
Mentorluk ilişkisi boyunca düzenli olarak ayda en az 1 görüşmeyi her biri en az 1 saat olacak (ulaşım
hariç) yapıyor olmak,
Proje boyunca gerekli geribildirim, raporlama ve değerlendirme sürecini bizzat yürütmek

MENTEE’NIN SORUMLULUKLARI
Madde 5:
Verimli bir paylaşım ortamı yaratmak adına rahatsız edilmeyecek bir zaman diliminde ve ortamda
buluşmayı gerçekleştirmek.
Müteakip toplantıya kadar çalışabilecek bir hedef bulmak ve bunu gerçekleştirmek için yapılması
gerekenleri hayata geçirmek
Zaman disiplinine uymak
GİZLİLİK:
Madde 6:
MENTOR, bu Sözleşmenin uygulanması ile edindiği tüm bilgileri gizli tutacak, mentee nin onayı
olmadan üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
MENTOR, kendisine işbu Sözleşme ile verilen/verilecek tüm bilgi ve belgeleri; Büyük bir gizlilik içinde
korumayı, İşbu bilgi ve belgeyi, herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi taahhüt
eder.
MENTOR, işbu Sözleşmenin ekinde yer alan GÜVENLİK, GİZLİLİK, DÜRÜSTLÜK, ETİK, REKABETE
SAYGI ANLAŞMASI ‘na uymayı kabul ve taahhüt eder.

TARİH:
MENTOR

MENTEE

