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1 Boğaziçi Üniversitesi’nin, sosyal, beşeri ve fen bilimlerini kapsayan
“Açık Ders” adı altında düzenlediği seminer dizisinin hedef kitlesini,
bilimsel alandaki son gelişmeleri takip etmeye meraklı, toplumun
her kesiminden insanlar oluşturmaktadır. “Açık Ders” programı,
bilimsel merak, özgür düşünce ve yaratıcı fikirlerin oluşmasına
katkıda bulunacak bilgi ve tartışmaları, toplumun her kesimine
ulaştırmayı hedeflemektedir. Farklı temalar altında oluşturulan
seminer dizileri, psikolojiden bilgisayar mühendisliğine,
fizikten dilbilime varıncaya kadar birçok alandaki güncel gelişmeleri
ve önemli tartışma konularını katılımcılarla paylaşmaktadır.

Açık Ders

2 Kapsayıcı Büyüme Derneği işbirliği ile yürütülen proje kapsamında, 
İzmir Ticaret Borsası ve İzmir İl Tarım Müdürlüğü katkılarıyla, 
çiftçileri finansal okuryazarlık ve iyi tarım uygulamaları konusunda 
bilgilendirmeye yönelik bir seri seminer düzenlenmiştir. 

Bilgim Bereketim



3 Kapsayıcı Büyüme Derneği, KOSGEB ve TOBB işbirliği ile yürütülen 
proje kapsamında, projenin tanıtımını takiben başvuran adaylar 
arasından mülakatla belirlenen 30 kadına uygulamalı girişimcilik ve 
kişisel gelişim eğitimleri verilmektedir. Proje 2015’ten bu yana
İzmir, Gaziantep, Eskişehir, Malatya, Edirne, Kastamonu, 
Adana, Çanakkale, Konya, Kars, Artvin, Mardin, Antalya, Denizli 
ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilmiştir. 4 Anadolu Efes işbirliği ile düzenlenen projede, turizm potansiyeli 

taşıyan bölgelerin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınması amacı ile 
bölgesel yerel ekonomiyi iyileştirip, çevreye duyarlı, sürdürülebilir 
turizm stratejileri üretebilecek çalışmalar hedeflemektedir. Proje
ön alan çalışmaları neticesinde belirlenen müfredata uygun olarak
22 il ve 5 ilçede, toplam 27 uygulama alanında gerçekleştirilmiştir.
Eğitimde başarılı olan toplam 3.355 kişi turizme kazandırılmıştır.

Geleceğim Turizm
Fikrim Geleceğim Projesi 
Genç Kadınlara Girişimcilik Programı



5 Proje kapsamında, KOBİ’lerin kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik 
yolunda doğru adım atabilmeleri için “stratejik yönetim felsefesi” 
ışığında eğitim programları düzenlenmiştir. ABANK işbirliği ile
2010 yılında hayata geçen ve 2011 yılı Haziran sonu itibariyle
tamamlanan proje, 8 ilde (Eskişehir, Gaziantep, Denizli, Samsun,
Trabzon, Kayseri, Bursa, Mersin) gerçekleştirilmiştir.

Geleceğin Yıldızları

6 L’Oréal işbirliği ile gerçekleştirilen projenin amacı:
18-28 yaş arası, lise mezunu, işsiz ve maddi sıkıntı çeken kadınların
bir sertifika programı çerçevesinde güzellik uzmanlığı eğitimi almalarını 
sağlamak ve meslek sahibi olmalarına katkıda bulunmaktadır.

Güzellik Uzmanlığı Projesi
Genç Kadınlara Meslek Edindirme Programı



7 Garanti Emeklilik işbirliği ile gerçekleştirilen projenin amacı: 
Boğaziçi Üniversitesi’nin bilimsel desteğiyle, okul öncesi sınıflarının 
fiziksel ortamının ideal çocuk gelişimi ve eğitimini sağlayacak 
şekilde kriterlerinin belirlenmesi ve bu kriterlerin Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından anasınıflarında kullanılmasına zemin teşkil etmesini
sağlamaktır. 8 Garanti Emeklilik işbirliği ile yürütülen bu projenin amacı:

Sokakta çalışan çocukların akademik başarılarını artırarak onları
sokaktan uzak tutmak ve okulla bağlarını güçlendirmek; ebeveynlerin 
çocuklarının gelecekleri için sokakta değil, okulda olmaları gerektiği 
gerçeğine ikna olmalarını sağlamaktır. Proje, 2011-2012 okul yılı 
birinci döneminde İstanbul’un beş ilçesinde, toplam 15 okulda
pilot olarak başlatılmıştır. Projenin 1.000 çalışan öğrenciye ve
ebeveynlerine ulaşması hedeflenmektedir.

İşimiz Okumak Projesi 
Sokak Çocuklarını Eğitime Kazandırma ProjesiHayalim Okul



9 Garanti Bankası işbirliğiyle yürütülen kadın girişimci yönetici okulu 
projesi, kendi işlerini kurmak veya büyütmek isteyen kadın 
girişimcilerin, iş modellerini geliştirebilmeleri ve yeni yönetim 
alışkanlıkları kazanabilmeleri için gereken yönetsel becerilere
vakıf olmalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Proje,
şu ana kadar 3.000 kişiye ulaştı ve toplam 29 ilde gerçekleşti. 

İşimi Yönetiyorum Projesi 
Kadın Girişimci Yönetim Okulu

10 Akademi kapsamında lise son sınıf ve üniversite son sınıf 
öğrencilerine yönelik, yönetim ve liderlik konularında
eğitim müfredatı oluşturulmuştur. KEDS Akademi 
bünyesinde, bugüne kadar 250 lise ve üniversite öğrencisine 
eğitim verilmiş ve staj sağlanmıştır. Staj sonrasında da 
başarılı öğrencilere istihdam olanağı sunulmuştur.
KEDS Academy dünyada iş dünyasının en prestijli 
ödüllerinden birisi olan “Stevie Ödülleri” kapsamında
2014 yılında Kosova’da bir ilk olarak 4 dalda birden
ödül kazanmıştır.

KEDS Teknik ve Liderlik Programları



11 Coca Cola işbirliği ile yürütülen projede, kadınların kişisel 
gelişim yolculukları için bir başlangıç noktası olma niteliği 
taşımaktadır. Katılımcıların, kişisel gelişim eğitimleriyle,
gerek sosyal yaşamlarına gerekse iş yaşantılarına 
katacağı olumlu katkıların bilincinde olarak
19 ilde gerçekleştirilmiştir. 

GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri’ne devam etmiş, 
başarılı kız öğrencilerinin iş hayatına hazırlanmalarına
yönelik çeşitli konu başlıklarında eğitimler düzenlenmiştir. 
Bu projenin bir başka özelliği de, PepsiCo çalışanlarının 
kendi maaşlarıyla verdikleri katkının PepsiCo şirketi 
tarafından ikiye katlanması ile yürütülen bir proje olmasıdır.

Kız Kardeşim

12
Kızlarımız Okuyor



13 Limak işbirliği ile yürütülen Türkiye'nin Mühendis Kızları 
Projesi örnek bir model olarak, Kuveyt’in Mühendis Kızları 
adıyla ihraç edildi. Proje kapsamında 100'ü aşkın
kız öğrenciye BÜYEM tarafından özel olarak geliştirilen 
“Yaratıcı Mühendislik Eğitimi” verilerek, kızların
Kuveyt’teki istihdam piyasasına hazırlanmalarına
katkıda bulunulmuştur.

Kuveyt’in Mühendis Kızları Projesi

14 Limak-AIBD-Summa (LAS) tarafından işletilen uluslararası 
Dakar Havaalanı bünyesinde düzenlenen LAS Academie 
programında, Havaalanı servislerinde kariyerine başlamayı 
hedefleyen kişilere gerekli yetkinliklerin kazandırılmasını 
amaçlanmaktadır. Programı başarıyla tamamlayanlara
staj ve iş imkânı sağlanmaktadır.

Las Academie Havaalanı Yönetim Programı



15 Danone ve Nutricia işbirliği ile yürütülen proje 
kapsamında geliştirilen müfredata uygun eğitim alan 
hemşireler, annelere hamilelik ve bebeklik döneminde 
doğrudan ve mobil uygulamalar ile destek olmaktadırlar.

Priştine Uluslararası Adem Jashari Havaalanı bünyesinde, 
2014 yılında kurulan LİMAKASI kapsamında son sınıf 
öğrencilerine yönelik olarak havaalanı işletmeciliği
konusunda eğitimler verilmektedir. Programı başarıyla
tamamlayanlara staj ve iş imkânı sağlanmaktadır. 
LİMAKASI projesi dünyanın en prestijli iletişim ödüllerinden 
biri olan “IPRA Golden World Awards” ödülünü kazanmıştır.

Mucize Annelik Okulu

16
Priştine Havaalanı Hizmetleri 
Yönetimi Programı



17 Pepsi işbirliği ile 2013 yılından beri devam eden 
proje kapsamında çiftçilerin zirai ve yönetsel becerilerini 
geliştirmek amacıyla eğitimler düzenlenmektedir. 
Başlangıcından bu yana Karacabey ve Akçadağ’da
240 çiftçi programa katılım sağlamıştır. 

Tarım Girişimcileri Okulu

18 Proje, hem genç işsizliğine karşı bir çözüm üretmek,
hem de özelleştirme sonrası enerji sektörünün üretim, 
dağıtım ve pazarlama ihtiyacına uygun kalifiye işgücünün 
yetiştirilmesi konusunda örnek bir sanayi-üniversite işbirliği 
yaratmak hedefiyle yola çıkmıştır. 2017 yılında hayata 
geçirilen projede şu ana kadar 200 öğrenciye erişilmiştir.
Uluslararası geçerliliği olan sertifika kazanan çocuklar, 
staj ve istihdam olanaklarından yararlanmaktadırlar.

Türkiye'nin Enerji Akademisi



19 Türkiye’nin birçok mühendislik fakültesinde okuyan başarılı 
ve desteğe ihtiyacı olan genç kızları, TMK’ya dâhil ederek, 
ülkemize donanımlı mühendisler kazandırılması 
hedeflenmiştir. Limak Vakfı tarafından burs desteğinin
yanı sıra staj imkânları, BÜYEM sosyal mühendislik
eğitimleri ve mentorluk desteği vererek iş dünyasında 
“donanımlı mühendisler” olarak yer bulmalarını 
amaçlanmaktadır. 3. yılında olan proje kapsamında 100 kız 
yer almaktadır. Proje kapsamında ilk kez bu yıl Suriyeli 
iki mühendislik kız öğrencisi de programa kabul edildi.

Koç Topluluğu işbirliği ile düzenlenen projenin amacı:
Türk İşaret Dili’ni çok iyi düzeyde kullanan işitme
engellilere bildikleri dili başkalarına etkin bir biçimde 
öğretebilmelerinde yol göstermektir.

Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi Türk İşaret Dili Öğretmeni 
Yetiştirme Yöntemi Kursu 

20
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