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Basın Bülteni  

  

 
Geleceğin Kadın Liderleri Programının 

12. Dönem Başvuruları Başladı 
 
Sanofi Türkiye ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle geleceğin liderlerini 

yetiştirmek hedefiyle hayata geçirilen Geleceğin Kadın Liderleri programının 2022 yılı başvuruları 
başladı. 

 

Genç kadınların toplum ve iş hayatındaki yerlerini güçlendirmek, profesyonel iletişim ağlarını 

genişletmek, iş arama süreçlerini kolaylaştırmak ve kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla 
2010 yılında başlatılan program, 12. yılında da aynı hedefler doğrultusunda daha da güçlenerek 

devam ediyor. 

 

Programa, üniversitelerin lisans bölümünden 2022 yılında mezun veya son sınıfta olan, tercihen 

burslu okumuş, staj veya yarı zamanlı iş tecrübesi olan ve yine tercihen sivil toplum 
kuruluşlarında sosyal gönüllülük projelerinde yer almış, yeniliklere ve kişisel gelişime açık, 

yüksek kariyer hedefi olan tüm genç kadınlar 27 Temmuz 2022 tarihine kadar başvurabilecek. 

 

Katılımcıların online mülakatlar sonucu belirleneceği, Geleceğin Kadın Liderleri yeni dönem 
programı 4-7 Ekim tarihleri arasında, dört gün boyunca yine online platform üzerinden 

gerçekleştirilecek. 

 

Programda yer alacak katılımcılar, işe girişlerinde kendilerine faydalı olabilecek; Mülakat 
Simülasyonları, Teknoloji, Proje Yönetimi, Girişimcilik ve Sürdürülebilirlik gibi eğitimlerin yanı 

sıra, iş hayatlarına yön verecek Hikâye Anlatıcılığı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İlişki Tasarımı 

eğitimlerini alarak sertifikasyon sürecinden geçecek. Ayrıca katılımcılar; speed networking 

panelleri ile farklı sektörlerin temsilcilerinden, o sektörlerle ilgili doğrudan bilgi alma şansını 

yakalayacak. 
 

12. yılına giren projede bugüne kadar 1200 genç kadının sertifika alarak mezun olduğu programa 

bu sene 250 kişi alınacak. Geleceğin Kadın Liderleri programına başvurular, projenin web sitesi 

www.geleceginkadinliderleri.org üzerinden yapılabiliyor. 
 

 
 

 
  

http://www.geleceginkadinliderleri.org/
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Sanofi Hakkında 

Yenilikçi bir küresel sağlık şirketi olarak, amacımız doğrultusunda hareket ediyoruz: İnsan 

hayatını iyileştirmek için bilimin mucizelerinin peşindeyiz. Dünya genelinde yaklaşık 100 ülkedeki 

çalışanlarımız imkansızı mümkün kılan sağlık çözümleri sağlıyor, tıp pratiğini daha ileriye taşımak 

için çalışıyor. Sürdürülebilirliği ve sosyal sorumluluğu stratejimizin merkezine koyarken, dünya 
çapında milyonlarca hastanın adeta kaderini değiştiren sağlık çözümlerini ve hayat kurtaran 

aşıları sağlıyoruz.  

Sanofi, EURONEXT: SAN ve NASDAQ: SNY borsalarında işlem görmektedir.  

 
KAGİDER Hakkında 

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini 

hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Kadının sadece ekonomik olarak değil politik ve sosyal 

olarak da güçlenmesini hedefler. KAGİDER kadın girişimciliğini, kadınların eşitsiz ve dışlanan 

toplumsal konumlarının değişmesi ve bu sayede ekonomik güçlenme ile kadın güçlenmesini 
sağlayacağı için destekler. Kuruluşundan bu yana yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, 

özel sektör ve sivil topluma mensup pek çok paydaşla, bu amaca yönelik proje ve çalışmalar 

geliştirmekte ve yürütmektedir. Yaklaşık 400'ün üzerinde üyesi bulunan KAGİDER, vizyonu ve 

misyonu doğrultusunda, kadın girişimcilerin güçlenmesi için eğitim, rehberlik ve mentörlük 
desteği vermekte, kadının ekonomik konumunun güçlenmesi ve kadın-erkek fırsat eşitliği 

konusunda savunu çalışmaları yapmaktadır. 

 

 

Sanofi Türkiye Medya İlişkileri 
Ahmet Çeltikçi| + 0212 339 10 91| ahmet.celtikci@sanofi.com 

 

Desibel Ajans 
Banu Çağlı| + 0539 502 59 29| banu.cagli@desibelajans.com 
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