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EDİRNE - ÜRETİMDE KADIN GİRİŞİMCİLER YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ  

ÜREKAD ÖDÜLLERİ – BAŞVURU KILAVUZU 

 

Önsöz 

Edirne Valiliği tarafından kurulan Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme Kooperatifleri, Edirne 

ilinde faaliyet gösteren diğer üretim ve işletme kooperatifleri ile yine Edirne Valiliği 

himayelerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda eğitim alan üretim ve istihdama katılan 

kadınlarımızın başarılı çalışmalarının ödüllendirilmesi amacıyla ÜREKAD ödülleri verilecektir. 

Kadınlarımızın iş gücüne katılma oranını yükseltmek, kadın emeğini geleneksel ev işlerinden 

ayrıştırarak verim artışı sağlamak suretiyle ekonomik değere dönüştürmek, ekonomik faaliyet 

alternatiflerini çeşitlendirerek hem makro ekonomik hem de mikro ekonomik düzeyde etkin 

katılım ve üretim yoluyla kadının sosyal ve ekonomik statüsünü yükseltmek kadınlarımızın 

çalışma hayatına girmesi için girişimcilik faaliyetlerini kamu öncülüğünde desteklemek 

çalışmanın çıkış noktası ve genel amacıdır.  

Ödül töreni ile kadın girişimciliğine yönelik iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması, 

toplumun tüm kesimlerinde üretime dahil olmak isteyen istihdam dışında kalmış 

kadınlarımızın cesaretlendirilmesi ve kadın istihdamına yönelik toplumsal farkındalığın 

artırılmasını hedeflemektedir.  

 

 ÜREKAD Yürütme Kurulu 

 

 

 

Hedef Kitle: Edirne ili ve ilçelerinde yaşayan 2018, 2019 ve 2020 yılları içerisinde girişimcilik 

çalışması olan ve gelir elde eden kadınlar.  
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Seçim: Başvurular bireysel olarak Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürlüğüne elektronik posta 

kanalıyla (edirneurekad@gmail.com) yapılacaktır. Başvuru Formları Edirne Valiliği Web 

(www.edirne.gov.tr) sayfasından indirilecektir ve doldurulduktan sonra doğrudan e posta 

kanalıyla gönderilecektir. Başvuru formu ekinde destekleyici materyaller (gelir- gider defteri, 

fotoğraf vb) bulunacaktır. Halk Oylaması: Google. doc sistemi üzerinden adayların oylaması 

yapılacaktır. Anket 25 Ocak 2020 saat 10.00’da valilik sosyal medya kanallarından 

paylaşılacaktır. 

Dereceler:  

- İlk 3’e para ödülü  

-1. 2.3 lük ödülleri – Kristal  

-Mansiyon ödülleri (3 adet) – Plaket  

-Jüri Özel ödülü (1 adet) – Kristal  

-Yaratıcılık ödülü (1 adet) - Plaket 

-Teşvik ödülleri (Tüm başvuru sahiplerine) – Plaket 

İŞ TAKVİMİ 

S.N İŞİN ADI TARİHLER SÜRE AÇIKLAMA 

1 BAŞVURULARIN ALINMASI 18-25.01.2021 8 GÜN  Elektronik posta ile 

alınacaktır. 25 Ocak akşamı 

saat 24.00’da sona 

erecektir.   

2 HALK OYLAMASI 25-27.01.2021 3 GÜN 27 Ocak akşamı 24.00’da 

sona erecektir.   

3 JÜRİ’NİN TOPLANMASI 

DERECELERİN BELİRLENMESİ 

29.01.2021 1 GÜN Sonuçlar dışarıdan hiç 

kimse ile 

paylaşılmayacaktır. 

4 ÖDÜL TÖRENİ 05.02.2021 1 GÜN A protokol dışında izleyici 

alınmayacaktır. Sosyal 

medya üzerinden canlı 

yayın yapılacaktır. 

 

Başvuru Koşulları / Uygunluk Kriterleri 
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- Valiliğimiz tarafından kurulan Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme Kooperatifleri, 

Edirne ilinde faaliyet gösteren diğer Üretim ve İşletme Kooperatiflerinde çalışıyor 

olmak veya Edirne Valiliği himayelerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda 

eğitim alarak bireysel olarak üretim ve istihdama katılan kadınlarımızdan birisi olmak. 

- Edirne il merkezinde, ilçe veya köylerinde ikamet ediyor ve faaliyet gerçekleştiriyor 

olmak. 

- Ekonomik değere dönüşebilen ürün ortaya koymak (örneğin; yöresel gıda ürünleri, 

yöresel veya çağdaş el sanatları, mesleki beceri vb.). 

- Yakın veya uzak çevre ile işbirliği veya iletişim ağlarına sahip olmak. 

- Yaptığı işten gelir elde etmiş ve etmeye devam ediyor olmak. 

- Faaliyetlerine 2018, 2019 veya 2020 yıllarında başlamış olmak 

- Başvurular bireysel olarak elektronik posta kanalıyla yapılacaktır. 

Değerlendirme Takvimi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri / Puanlama Anahtarı 

18 – 25 OCAK 
BAŞVURU 

25-27 OCAK 

HALK OYLAMASI 

29 OCAK 

JÜRİ PUANLAMASI 

5 ŞUBAT 

ÖDÜL TÖRENİ 
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SN ÖLÇÜT PUAN DEĞERİ 

I. BÖLÜM 

BAŞVURU SAHİBİ Bölüm Puanı 25 

1 Başvuru sahibinin risk alma ve cesareti 5 

2 Başvuru sahibinin motivasyonu 5 

3 Başvuru sahibinin planlama ve öngörüsü 5 

4 Başvuru sahibinin ekonomik kazanımı 5 

5 Başvuru sahibinin hemcinslerine örnek olma durumu 5 

II. BÖLÜM 

ÜRÜN/FAALİYET Bölüm Puanı 50 

1 Ürünün/Faaliyetin ekonomik değer üretme potansiyeli 10 

2 Ürünün/Faaliyetin bölgesel rekabet gücüne olan katma değeri 10 

3 Ürünün/Faaliyetin fark yaratma seviyesi 10 

4 Ürünün/Faaliyetin sürdürülebilirlik durumu 10 

5 Ürünün/Faaliyetin aile ekonomisine sağlayacağı katkı 10 

6 Ürünün/Faaliyetin yerel ve ulusal pazar payı 10 

7 Ürünün/Faaliyetin markalaşma kapasitesi 10 

8 Ürünün/Faaliyetin paketleme ve transfer dayanıklılığı 10 

9 Ürünün/Faaliyetin yarattığı istihdam genişliği 10 

10 Ürünün/Faaliyetin geliştirilebilirlik durumu 10 

III. BÖLÜM 

İNOVASYON (YENİLİK) Bölüm Puanı 25 

1 Pazarlama faaliyetlerindeki farklılaşma 5 

2 Çevreye duyarlılık 5 

3 Toplum sağlığına yönelik katma değeri 5 

4 Farklı alanlara transfer edilebilirliği 5 

5 Yeni fikirlere öncülük etme 5 

TOPLAM PUAN DEĞERİ 100 

 

 

 

AÇIKLAMALAR:  
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*Başvuru sahibi yarışmaya başvuru formunu doldurarak ve destekleyici belgeleri başvuru 

ekinde sunarak katılacaktır.  

*Yarışmacı, tüm jüri üyeleri tarafından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup tüm 

jüri puanlamasının aritmetik ortalaması alınacaktır. Halk oylaması sonucunda en yüksek oyu 

alan ilk 3 başvuru sahibi en yüksekten başlayarak 30, 20 ve 10 olmak üzere jüri puanına ek 

olarak puan alacaktır.  

*Jüri puanlaması dereceli puanlama anahtarı ile yapılarak toplam sonuç puanı yazılı olarak 

beyan edilecektir. Kapalı zarf ile yürütme kuruluna teslim edilecek kişisel değerlendirme 

sonuçları; yürütme kurulu, jüri başkanı ve jüri temsilcisi ile birlikte açılacaktır. Tüm puanların 

aritmetik ortalamaları ve halk oylaması sonuçları yarışmasının sonucunu belirleyecektir. Tüm 

süreç yazılı olarak kayıt altına alınacaktır. Sıralamaların belirlenmesi esnasında gözlemci olarak 

katılacak olan jüri üyesi, tüm üyeler arasından kura yöntemi ile belirlenecektir.  

Başvuru Ekleri 

- Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu EK- A 
- Başvuru sahibinin fotoğrafı EK-B 
- Finansal tablo (kişisel gelire ait olacak, kooperatif veya işletme gelirleri değerlendirme 

dışıdır) EK-C 
- Varsa yapılan sözleşme örnekleri EK-D 
- Yapılan işe ait 5 adet fotoğraf EK-E 
- Başvuru sahibinin kendisini tanıttığı en fazla 1 dakikalık video EK-F 

 

ÖDÜL TÖRENİ AKIŞI:  

Tarih: 05.02.2021 Saat:11.00 

Süre: 40 dk. 

Mekân: Devlet Tiyatrosu Sahnesi 

 

EDİRNE VALİLİĞİ BAŞARILAR DİLER. 
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