
                             SOYISIM /ISIM :  _____________________________________________________________

PROJE ADI :  ___________________________________________________________________________________

DERNEK/KURULUS ISMI:  ____________________________________________________________________

PROJENIN GERÇEKLESTIRILDIGI ULKE :  ___________________________________________________

PROJENIN TANIMI :  __________________________________________________________________________  
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TOPRAGIN KADINLARI YARISMASI
2021 ADAY BASVURU FORMU

. . . .

. .
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2021 ADAY BASVURU FORMU 
Son basvuru tarihi : 15 Ekim 2020

Yesim Bekyürek
Topragın Kadınları 2020 

Türkiye birincisi



ADAY TARAFINDAN DOLDURULACAK BILGI FORMU

KISISEL BILGILER

TOPRAGIN KADINLARI YARISMASINI NEREDEN DUYDUNUZ ?

Adres :  ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ev telefonu :  _________________________ Cep telefonu :  _________________________

E-mail :  ______________________________________________________________________

Yas :  _________________________________ Meslek :  ______________________________

Uyruk :  ______________________________

Özgeçmisiniz:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Projenizi birkaç cümlede anlatınız :

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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TOPRAGIN KADINLARI 2021 YILI
. .

. . . .

.

Facebook

Instagram

Vakıf haber bülteni aracılıgıyla

    Internet           Basın          Daha önceki kazananlardan

    E-mail aracılıgıyla     Yves Rocher magazası aracılıgıyla

                                                                     Diger (açıklayınız) :



PROJE SPONSORU/DESTEKLEYEN DERNEK (EGER VAR ISE)

Isim :  ________________________________________________________________________

Adres :  ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Yasal temsilcinin ismi : ________________________________________________________

Kurulusun statüsü (dernek, STK, kooperatif) / Kurulusş tarihi :  ___________________ 

Çalısan sayısı :  _______________________ Aktif üye sayısı :  _______________________

Kurulusun yıllık bütçesi :  ______________________________________________________

Kurulus içindeki konumunuz :  _________________________________________________

Kurulusun amacı :

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Kurulusunuz farklı ortaklardan destek alıyor mu?  

Evet ise açıklayınız :  __________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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PROJENIZ

Proje ismi :  __________________________________________________________________

Proje yeri :  ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

PROJENIZIN HEDEFLERI:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

.

.

. .

ADAY TARAFINDAN DOLDURULACAK BILGI FORMU

TOPRAGIN KADINLARI 2021 YILI

.

.

. .



PROJENIZ

4 ASAMADA PROJENIZIN TARIHÇESI

1.  ____________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________

2.  ___________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________

3.  ___________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________

4.  ___________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________

PROJENIZDEKI EN ONEMLI SOMUT BASARILAR: ______________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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PROJE BÜTÇESI

Projenin toplam bütçesi :  _____________________________________________________

Topragın Kadınları Yarısmasından elde edeceginiz ödülle (3000 ve 10.000 € arası) 

somut olarak ne yapmayı planlıyorsunuz ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

I n s a n  Ka y n a k l a r ı

Kisi sayısı :  ___________________________________________________________________

Takımın olusumu / Pozisyonlar :  ______________________________________________

  _____________________________________________________________________________

Id a r i  v e  İ I l e t i s i m  M a l i y e t l e r i :

Ulasım :  _____________________________________________________________________

Kira :  ________________________________________________________________________

Iletisim maliyeti :  _____________________________________________________________ 

Banka maliyetleri :  ___________________________________________________________

Malzeme ve ekipman giderleri :  _______________________________________________

P ro j e n i n  Oz e l  H a r c a m a l a r ı :

Pedagojik ve yayın araçları :  __________________________________________________

Duyarlılık :  ___________________________________________________________________
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TOPRAGIN KADINLARI 2021 YILI

(Lütfen bir is planı ekleyiniz)

SON MALI YILIN BILANÇO VE GELIR TABLOSUNU EKLEYINIZ.

. .

. .

.

..

. . . . .



PROJENIZ

EKLEMEK ISTEDIKLERINIZ

PROJENIZIN BEKLENTILERI __________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Basvuru için asagıdaki baslıkları içeren bir dosya hazırlayınız (En fazla 10-20 sayfa) 

•  PROJENIZ : Konusunun detayları (3-5 sayfa), konumu (harita ile), geçmis somut basarıları, hedefleri, bütçe 
tablosu, projenin fotografları. 

• SIZ : Fotografınız, özgeçmisiniz, çevreci durusunuzu gösteren belgeler.

• DERNEGINIZ (VARSA) : Ekibi, ortakları, agları ve varsa aldıgı maddi destekler.

Dosyanızı bu basvuru formu ile beraber 15 Ekim 2020 tarihinden önce terredefemmes.turkey@fondationyvesrocher.org 
adresine gönderiniz veya posta yolu ile Topragın Kadınları Ekibi adına Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. No:13/19 
River Plaza Kat:8 34394 Sisli/Istanbul 

Topragın Kadınları ödüllerine katılarak, tüm adaylar katılım şartlarını ve bunların Yves Rocher Vakfı tarafınfan uygulanmasını kabul etmiş sayılır.

Verilen kişisel bilgiler Yves Rocher Vakfı tarafından bilgi ve iletişim amaçlı kullanılır. 6 Haziran 1978 yasasına göre verdiğiniz kişisel bilgilerinize

ulaşma, değiştirme ve karşı çıkma hakkına sahipsiniz. Bu doğrultudaki taleplerinizi bu adrese bildirebilirsiniz.
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YVES ROCHER VAKFI TOPRAĞIN KADINLARI ÖDÜLÜ 2020/2021 

KATILIM KOŞULLARI/KURALLAR 

 

MADDE 1 - YARIŞMANIN AMACI 

 

Merkezi Britanya, Issy—les- Moulineaux 7 numara Fransa’da (PK 92130) bulunan Yves Rocher Vakfı (bundan böyle "Yves Rocher Vakfı" 

olarak anılacaktır).  15 ülkede (Fransa Deniz Aşırı Bölgeler Topluluğu dahil olmak üzere Almanya, Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, 

İspanya, Fransa, Italya, Fas, Meksika, Portekiz, Rusya, Türkiye, Ukrayna) "Toprağın Kadınları Ödülü" isimli (bundan böyle "Toprağın Kadınları 

Ödülü" olarak anılacaktır) geniş kapsamlı bir yarışma düzenleyecektir.  

  

 

Yarışmanın amacı “Toprağın Kadınları” Yves Rocher Vakfı ve Yves Rocher Türkiye’nin iş birliğinde, çevreyi koruma amacında; biyoçeşitliliğe, 

topluma ve eğitime katkıda bulunan projelerin değerlendirildiği ve jüri tarafından seçilen en başarılı projelerin ödüllendirildiği bir sosyal 

sorumluluk projesidir. 

 

MADDE 2 - KATILIM 

 

Toprağın Kadınları Ödülü, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar veya sosyal, çevresel ya da özel amaçlarla ticari hedeflere sahip teşekküller yoluyla 

çevre yararına projeler yürüten reşit kadınlara yönelik olarak düzenlenmektedir. 

 

Girişim kapsamında çalışan kadınların yarışmaya katıldıkları ülkenin uyruğuna sahip olması veya en azından aday oldukları ülkenin hukukuna 

tabi olmaları gerekmektedir.  

 

Yarışmanın organizatörleri ile organizasyonda görev alan şahıslar yarışmaya katılamaz. 

 

Toprağın Kadınları Ödülü, Ulusal Toprağın Kadınları Ödülü'nden oluşmaktadır. 

 

Toprağın Kadınları Ödülü'ne katılım (aynı isim ve soy ismine sahip) kişi başına bir başvuruyla sınırlıdır.   

Covid-19 salgınının yarattığı durum göz önünde bulundurulduğunda 2021 yılı başvuruları için “Toprağın Kadınları” projesinde 
geçmiş yıllarda ödül kazanan kişiler de bu seneki yarışmaya katılabilirler.  
  
 

Toprağın Kadınları Ödülü yarışmasına katılmak için adayların eksiksiz olarak doldurulmuş katılım formu ile işbu belgenin 5. maddesinde 

belirtilen şartlara haiz başvuru dosyasını Yves Rocher Vakfı'na ulaştırması gerekmektedir. 

 

Toprağın Kadınları Ödülü yarışmasına katılan her aday işbu kuralları eksiksiz olarak kabul ederken Yves Rocher Vakfı da adayların 

başvurularını kabul etmekle mükelleftir. 

 

MADDE 3 - SEÇİM KRİTERLERİ 

 

3.1 – Kabul edilebilirlik kriterleri 

 

Yalnızca aşağıdaki kriterleri karşılayan başvuru dosyaları dikkate alınacaktır: 

 

• Madde 2'de belirtilen katılım şartlarına haiz olmak; 

• Katılım formu ile başvuru dosyasını en geç 15 Ekim 2020 tarihine kadar Yves Rocher Vakfı'na ulaştırmak; 

• Girişimlerin kâr amacı gütmeyen kuruluşlar (STK'lar, 1901 tarihli Dernekler Kanunu'na tabi örgütler ve dernekler gibi) 

bünyesinde gerçekleştirilmesi veya yürürlükteki kanunlara, kamu düzenine ve ahlâka aykırı olmayacak şekilde özel 

teşebbüsler bünyesinde gerçekleştirilmesi. 
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3.2- Seçime ilişkin kriterler 

 

Başvuru dosyaları aşağıda belirtilenlerden niteliklerden bir veya daha fazlasını taşımalıdır: 

 

• Çevre ile alakalı; 

• Bir kadın tarafından yönetilen;	 
• Başvurunun alındığı tarihte yürütülmekte olan; 

• Sürdürülebilir nitelikte; (Uzun ömürlü) 

• Toplum adına ya da toplumun genel çıkarına üretilen/kamu yararına yönelik. 

 

Kabul edilebilirlik ve seçim kriterleriyle alakalı Türk Hukuku’nun ve mevzuatının hükümleri saklıdır. 

 

MADDE 4 - BAŞVURU DOSYALARININ TESLİM VE İADESİ 

 

Toprağın Kadınları projesi için başvurular 4 Haziran 2020 tarihinden itibaren wwww.yvesrocher.com.tr adresinden yapılabilir. Katılım formu 

aynı zamanda çeşitli ülkelerde doğrudan Yves Rocher Vakfı'nın internet sitesi üzerinden de indirilebilir (bkz. Ek 1 

Doldurulan başvuru formları terredefemmes.turkey@fondationyvesrocher.org adresine de gönderilebilir. 

 

Başvuru dosyalarının, tüm katılımcı ülkeler için eksiksiz olarak doldurulmuş katılım formuyla birlikte en geç 15 Ekim 2020 tarihine kadar posta 

yolu ile yeterli miktarda pula sahip bir zarfla veya Ek 1'de bulunan katılım formunda belirtilen e-posta adresine e-posta yoluyla ulaştırılması 

gerekmektedir.  

 

Dosyalar başvuru sahiplerine iade edilmeyecektir. 

 

MADDE 5 - BAŞVURU DOSYASININ İÇERİĞİ 

 

Başvuru dosyası (10 ila 20 sayfa) eksiksiz olarak doldurulmuş katılım formu ile adayların girişimlerini açıklayan, aşağıdaki tüm başlıklara sahip 

bir dosyadan oluşur:  

 

• Aday tarafından çevre yararına gerçekleştirilen girişime ilişkin tanıtım yazısı: ayrıntılı amacı (3 ilâ 5 sayfa), gerçekleştirilen yer (harita 

üzerinde), tarihçe ve somut başarılar, geleceğe yönelik bakış açıları, bütçe (tablo hâlinde), girişime ilişkin fotoğraflar.  

• Adaya ilişkin tanıtım yazısı: fotoğrafı, özgeçmişi, çevre alanında yaptıkları. 

• Girişimi üstlenen kurum veya kuruluş hakkında tanıtım yazısı (varsa): Ekibi, işbirlikçileri, çevresi ve her türlü diğer teşvik  

 

Adaylar, sağladıkları tüm bilgilerin doğru olduğunu taahhüt eder. Girişim hakkında yanlış bir kanı oluşturabilecek her türlü belirsizlik veya 

eksik bilgi, başvuru dosyasının reddi ile sonuçlanacaktır. Okunaksız, eksik veya yanlış kimlik ya da adres bilgileri içeren tüm dosyalar geçersiz 

sayılacaktır. 

 

Yves Rocher Vakfı gerekli gördüğü hallerde başvuru dosyasının doğru şekilde kayıt altına alınabilmesi için adaylardan ek belgeler talep etme 

hakkını saklı tutar. 

 

MADDE 6 - ADAYLARIN TAAHHÜTLERİ 

 

Adaylar, başvuruları ile Toprağın Kadınları Ödülü'ne ilişkin tüm halkla ilişkiler ve (basın veya tüm diğer ortamlardaki) iletişim faaliyetlerine 

katılmayı taahhüt eder.  

 

 

 



 

3/6 

 

Adaylar, başvurusu ile “Yves Rocher Vakfı Toprağın Kadınları Ödülü” ile ilgili tüm halkla ilişkiler ve iletişim etkinliklerine katılmayı taahhüt 

eder. Adaylar tüm halkla ilişkiler ve iletişim platformlarında “Toprağın Kadınları” ödülünün Yves Rocher Vakfı ödülü olduğunu belirteceklerini 

kabul ederler. 

 

 

Adaylar, Yves Rocher Vakfı ile Yves Rocher Bitkisel Kozmetik Laboratuvarları'na, reklamın yapılması amacıyla hiçbir kısıtlama olmaksızın 

Toprağın Kadınları Ödülü ve Yves Rocher Vakfı tarafından düzenlenecek olan ödül töreninde fotoğraf ve/veya video olarak toplanan 

fotoğraf, bilgi, görsel ve sesli malzeme ile adaylara ilişkin isim, soy ismi ve yaş bilgilerini çoğaltma, kullanma, çevirme, sunma ve iletişim 

kanalları vasıtasıyla yayma izni verir. Bu iznin süresi ilk kullanımdan itibaren dosyanın aday tarafından teslim edildiği tarihte mevcut olan veya 

daha sonrasında ortaya çıkan her türlü malzeme için beş sene ile sınırlıdır. 

 

 

Ödül kazanan adaylar tüm katılımcı ülkelerde düzenlenecek olan “Toprağın Kadınları” ödül törenine katılmayı taahhüt eder. Toprağın 

Kadınları ödül töreni tarihi ödül kazanan katılımcılara Yves Rocher Vakfı tarafından bildirilecektir. Ödül kazandığı halde ödül törenine 

katılamayacak olan adayların herhangi bir mücbir sebep belirtmeksizin ödül töreninin düzenleneceği tarihten en az 1 ay önce Yves Rocher 

Vakfı'nı konu hakkında bilgilendirmemesi durumunda kazananlar diskalifiye edilecektir.  

 

Her ülkeden birinci olan her bir kazanan, 1 Mart 2021 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Fransa'da düzenlenen Uluslararası Törene 

mümkün olduğunca katılmayı taahhüt eder. 

Yarışmaya usulsüzlük karıştırıldığının belirlenmesi halinde jüri verilen ödülleri geri alma hakkını saklı tutar. 

 

MADDE 7 - JÜRİ 

 

7.1 - Ulusal Toprağın Kadınları Ödülü  

 

Katılımcı ülkelerde oluşturulan jüriler (bundan böyle "Jüri" olarak anılacaktır) (müsaitlik durumlarına göre) Yves Rocher Vakfı üyelerinden, 

Yves Rocher markası temsilcilerinden ve muhtemel Toprağın Kadınları Ödülü ortaklarından oluşur. Jüri üyelerinin sayısı katılımcı ülkede 

yarışmayı düzenleyen ekibin takdirine bırakılmıştır. 

 

 

MADDE 8 - KAZANANLARIN BELİRLENMESİ 

 

8.1 - Ulusal Toprağın Kadınları Ödülü  

 

Yarışmayı düzenleyen ekip tarafından azami 15 başvuru dosyasından oluşan bir ön seçim gerçekleştirilir. Ön seçim ile kabul edilecek dosya 

sayısı yarışmayı düzenleyen ekibin takdirine bırakılmıştır. Ön seçimi geçen dosyaların, uygunluk kriterlerini en iyi bir biçimde karşılayan 

başvurular olması gerekir. Madde 2 ve 3'te belirtilen şartları yerine getirmeyen başvuru dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır. Eşitlik 

durumunda, yarışmayı düzenleyen ekip ön seçim ile belirlenen dosyaların sayısı azami 15 olacak şekilde dosyaları yeniden inceler.  

 

Ön seçimi geçen dosyaları inceledikten sonra her bir Jüri en geç Kasım 2020 sonu itibarıyla sırasıyla en çok oyu alan ilk 3 adayı belirler. Bu 

başvurular, Yves Rocher Vakfı tarafından savunulan değerlere ve Madde 3'te belirtilen kriterlere uygun olmalıdır. Ulusal kazananların 

belirlenmesindeki belirleyici kriterler: Biyoçeşitlilik, topluma katkısı, çevrenin korunması girişimde bulunan kadınların katılımı. Eşitlik 

durumunda ikici kez oylama yapılır.  

 

Dosyaların işbu belgede belirtilen kriterleri yeterli ölçülerde karşılamadığının belirlenmesi halinde Jüri, adaylara ödül vermeme hakkını saklı 

tutar. Kazananlar Jüri tarafından gerçekleştirilen oylamaları müteakip 7 gün içerisinde e-posta ve telefon yoluyla kişisel olarak 

bilgilendirilirler.  
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MADDE 9 - ÖDÜLLER 

 

9.1- Her yıl üç bağış yapılır. Ödüller ülkelere göre değişebilir: 

  

• Birincilik ödülü 10.000 € 

• İkincilik ödülü 5.000 € 

• Üçüncülük ödülü 3.000 €   

 

Ya da  

• Birincilik ödülü 5.000 €   

• İkincilik ödülü 3.000 €    

• Üçüncülük ödülü 2.000 €    

   

 

 

MADDE 10 – PARA ÖDÜLLERİNİN ÖDENMESİ 

 

Toprağın Kadınları Ödülü dağıtıldıktan sonra Yves Rocher Vakfı varsa ödülü kazanan derneklerin veya doğrudan kazanan katılımcıların 

hesaplarına ilgili ödemeleri yapar. Kazananlar bu meblağı yalnızca ödül aldıkları girişime ilişkin ihtiyaçlar için harcayabilir.  

   

Her ülkeden kazananlar, 8 Mart 2021 tarihinden itibaren 4 ay içinde ilgili bağışlarının tamamını kuruluşlarının mevcut banka hesaplarına veya 

kazananların kendi hesabına iletilecektir.  

 

 

MADDE 11 – KATILIM ÜCRETİ 

 

Toprağın Kadınları Ödülü'ne katılım ücretsizdir. 

 

Adaylık dosyalarının hazırlanması ve sunumundan doğan giderler adayların sorumluluğundadır ve bu hususta herhangi bir tazminat veya iade 

söz konusu olamaz. Adayların başvuru ve uygulama masrafları kendileri tarafından karşılanır. 

 

MADDE 12 - GİRİŞİMLERİN HAYATA GEÇİRİLMESİ 

 

Kazananlar, Toprağın Kadınları Ödülü dağıtıldıktan sonraki yıl sunulmak üzere girişimlerini hayata geçirirler.  

Kazananlar aday dosyalarında belirttikleri girişim hakkında düzenli olarak ilerleme raporu hazırlamayı taahhüt eder ve Toprağın Kadınları 

Ödülü'nü düzenleyenlerin sunulan girişimin doğru şekilde ilerlediğini gözlemlemesine izin verir. 

 

MADDE 13: VERİ GÜVENLİĞİ VE ÖZGÜRLÜKLER 

 

Yves Rocher Vakfı herhangi bir ticari amaç olmaksızın bilgi edinme ve iletişim amacıyla adaylara ilişkin kişisel verileri işleme hakkına sahiptir. 

 

6 Ocak 1978 tarihli tadil edilmiş yasa uyarınca adaylar Yves Rocher Vakfı Chemin de Bretagne No:7 92444 Issy-les-Moulineaux Cedex – 

Fransa adresine yazılı olarak talepte bulunarak kendilerine ait verilere ulaşma, bu verileri düzeltme ve değiştirme hakkına sahiptir.   

 

 

 



 

5/6 

 

MADDE 14 – GİZLİLİK 

 

Toprağın Kadınları Ödülü kapsamında adaylar tarafından verilen tüm bilgiler gizlidir. Adaylar, işbu belgenin 6. maddesi uyarınca katılmaları 

gereken etkinlikler ile Toprağın Kadınları Ödülü ödül töreni kapsamında, bilgilerinin Yves Rocher Vakfı tarafından kullanılabileceğini kabul 

eder. 

 

MADDE 15 - TOPRAĞIN KADINLARI ÖDÜLÜ'NE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 

 

Yves Rocher Vakfı, gerekli hallerde önceden haber vermeksizin ve sorumluluklarına halel getirmeksizin herhangi bir sebeple Toprağın 

Kadınları Ödülü isimli yarışmaya ilişkin değişiklikler yapma, yarışmanın süresini kısaltma, uzatma, yarışmayı erteleme, dondurma ve tamamıyla 

iptal hakkını saklı tutar. Böylesi bir durumda aday ve/veya kazananlar herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. 

 

 

MADDE 16 – FİKRİ MÜLKİYET 

 

Adaylar, Toprağın Kadınları Ödülü çerçevesinde sunulan girişimlere ilişkin her türlü fikri mülkiyet hakkının yasal olarak kendilerinde olduğunu 

ve Yves Rocher Vakfı'nın bu bağlamda herhangi bir yasal sorumluluğu olmadığını taahhüt eder. 

 

MADDE 17 - YAZIŞMA ADRESİ 

 

Toprağın Kadınları Ödülü'ne ilişkin her türlü yazışma ve bilgi talebi aşağıdaki adres üzerinden gerçekleştirilir:  

 

Yves Rocher Vakfı (Fondation Yves Rocher) 

Chemin de Bretagne No: 7 

92444 Issy-les-Moulineaux Cedex 

 

Toprağın Kadınları ödülü ve yarışması ile alakalı yazışma ve bilgi işleyişine dair sorularınız için: 

E-posta: terredefemmes.turkey@fondationyvesrocher.org 

İletişim: 0212 270 72 73 

 

MADDE 18 - KURALLAR 

 

Toprağın Kadınları Ödülü'ne ilişkin kurallar aşağıda belirtilen adreste Fransızca ve İngilizce olarak saklanmaktadır: 

 

Maître Marion CARIOU, icra memuru 

Rue Eugène Feautrier No: 6 

PK 20005 

56130 LA ROCHE BERNARD 

 

 

Yarışmaya ilişkin kurallara www.fondation-yves-rocher.org adresi üzerinden Fransızca ve İngilizce olarak her an ulaşılabilir. 

 

Yves Rocher Vakfı Chemin de Bretagne No:7 92444 Issy-les-Moulineaux Cedex – Fransa adresine veya Ek 1'de belirtilen yazışma 

adreslerine talepte bulunulması halinde yarışmaya ilişkin kurallar ücretsiz olarak talep sahiplerine iletilecektir. Kurallar yalnızca Fransızca ve 

İngilizce dillerinde hazırlanmıştır.  
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EK 1: YVES ROCHER VAKFI İLETİŞİM- ADAYLIK DOSYALARI 

 

ÜLKE İsim/ Soyisim Telefon E-posta Adres 

ALMANYA 

İSVİÇRE 

AVUSTURYA 

Sabine FESENMAYR 
+49 (0) 711 7834 

155 
sabine.fesenmayr@yrnet.com 

Umweltstiftung "Fondation Yves 

Rocher"  

Albstadtweg 10  

70567 Stuttgart 

ALMANYA 

FRANSA 
Françoise  

STEPHAN-HEINTZÉ 

+33 (0)1 41 08 52 

36 

terredefemmes.france@yrnet.co

m 

Fondation Yves Rocher 

Terre de Femmes 

7 chemin de Bretagne 

92444 Issy-les-Moulineaux Cedex 

Fransa 

FAS 
Nahid BENATIA 

Fatiha ELOURF 

 

+212 5 24 49 10 09 

+212 6 61 23 26 63 

 

nahid.benatia@yrnet.com 

fatiha.elourf@yrnet.com 

Société SOABIDIS 

Yves ROCHER Maroc 

TERRE DE FEMME 

n° 45 bis, Quartier Industriel AZLI 

BP : 552 – Marakeş 

PORTEKİZ 
Paula  

CUNHA 
00 351 229 470 100 

terredefemmes.portugal@yrnet.

com 

Yves Rocher Portugal 

Zona Industrial da Maia I, Sector II 

Rua do Castanhal, 256 

4475-122 Gemunde, Maia 

PORTEKİZ 

RUSYA 
Elena  

LOSHKAREVA 
+07	495	933 12 12 elena.loshkareva@yrnet.com 

Ив Роше, Конкурс "Terre de 

Femmes" - Земля Женщин" 

125167, г. Москва, Ленинградский 

проспект, д. 47, стр.3, БЦ Авион. 

MEKSİKA 
Susana  

RIVERO  
01 55 3300 8158 susana.rivero@yrnet.com 

Hamburgo 213 

Piso 16, Col Juarez 

06600 CDMX  

MEKSİKA 

UKRAYNA 
 

Olga OSHEMETKOVA 

 

+38 044 428 92 20  

 

olga.oshemetkova@yrnet.com 

YVES ROCHER UKRAINA 

Petra Sahaidachnoho St 33 

4070, Kiev 

UKRAYNA 

 

TÜRKİYE 
Elif DEMİRKOL   

Derya SEVER  

+90 212 270 72 73 

 

terredefemmes.turkey@fondationy

vesrocher.org 

YVES ROCHER TURKEY 

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 

Bahar Sokak River Plaza no: 13/19 K:8 

Şişli/İstanbul  

TÜRKİYE 

İTALYA Barbara ARCHINA +39 02 96 366 1 barbara.archina@yrnet.com 

YVES ROCHER ITALIA 

Largo Boccioni 1 

21040 Origgio (VA) 

İTALYA 

 

İSPANYA Gaétane MEHEUT +34 91 678 84 73 gaetane.meheut@yrnet.com 

YVES ROCHER ESPAGNE 

Avda. de Castilla, 2 

Parque Empresarial Edificio Munich 3ª 

Pl. 

28830 - San Fernando de Henares 

Madrid İSPANYA 
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