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KOSGEB, KalDer VE DAIKIN KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ DESTEKLEMEK İÇİN EL ELE
VERDİ

Sakura Projesi 100 girişimci kadını
iklimlendirme sektörüne kazandıracak
KOSGEB, KalDer ve Daikin işbirliği ile hayata geçirilen Sakura Projesi, üniversite
mezunu girişimci kadınları kendi işinin patronu yapacak. Sakura Projesi’ne
başvuran üniversite mezunu girişimci kadınlar, önce eğitim ardından da işyeri
desteği alarak iş hayatına atılacak. Proje kapsamında 3’üncü yılın sonunda 100
girişimci kadın iş yeri sahibi olarak girişimcilik kariyerine başlayacak.
KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı), KalDer (Türkiye Kalite Derneği) ve iklimlendirme sektörünün öncü markalarından
Daikin, kadın girişimcilere destek olabilmek için işbirliği yaptı. KalDer tarafından geliştirilen,
KOSGEB tarafından desteklenen Kadın Girişimci Destek Projesi’ne Daikin’in sahip çıkmasıyla hayata
geçirilen Sakura Projesi, 100 girişimci kadını iklimlendirme sektörüne kazandıracak. Eğitim ve iş yeri
desteği ile üniversite mezunu girişimci kadınlara girişimcilik fırsatı sunan Sakura Projesi’ne 25
Temmuz’a kadar başvurmak mümkün olacak.
100’Ü GİRİŞİMCİ 200 KADINA İSTİHDAM OLANAĞI YARATACAK
İş hayatına atılmak isteyen kadın girişimcileri desteklemek amacıyla KOSGEB girişimcilik eğitimi
standartları ile KalDer’in vereceği eğitimler, Daikin sponsorluğunda hayata geçirilen Sakura Projesi,
3 yıllık bir programda 100 kadını kucaklayacak. Açık Öğretim Fakültesi dahil üniversitelerin 2 ya da
4 yıllık bölümlerinden mezun olmuş girişimci kadın adayları; önce eğitim, ardından da iş yeri
desteği alacak ve ısıtma soğutma sektöründe iş hayatına atılacak. Sakura Projesi’nin ilk yılında 14
kadın KOSGEB, KalDer ve Daikin tarafından geliştirilen eğitim programından yararlanarak, Nisan
2015’te işyerlerini açmış olacak. Projenin ikinci yılında Sakura Projesi’nden yararlanan girişimci
sayısı 50’ye, üçüncü yılın sonunda da 100’e ulaşacak. Sakura Projesi kapsamında; kariyerine
girişimci olarak başlayacak olan bu 100 kadın, bayilerinde en az bir kadın istihdam edecek. Böylece
Sakura Projesi ile 200 kadına iklimlendirme sektöründe iş olanağı sağlanacak.
Sakura Projesi hakkında bilgi veren KOSGEB İstanbul Anadolu Yakası Hizmet Merkez Müdürü
Serhat Öztürk, ekonomik ve sosyal anlamda son derece hayati işlevleri yerine getiren girişimcilerin
desteklenmesi, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve girişimciliği bir kariyer fırsatı olarak
sunmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Sakura Projesi’nde KalDer ve Daikin ile işbirliği
yaptıklarını belirtti. Bu proje ile 3 yılda 100 girişimci kadının KOSGEB’in Girişimcilik Destek
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Programı’ndan yararlanacağına dikkat çeken Öztürk, KalDer ve Daikin tarafından verilecek
eğitimlerin sonunda kurumun toplamda 30.000 TL’yi bulan işletme kuruluş, donanım, işletme
giderleri ve sabit yatırım desteklerinden geri ödemesiz olarak yararlanacağını kaydetti.
KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Doğan, sürdürülebilir bir kalkınma için kadın yeteneklerin
kazanılması ve fırsat eşitliğinin sağlanması konusuna özel bir önem verdiklerini vurgularken,
KOSGEB ve Daikin işbirliği ile hayata geçirilen Sakura Projesi’nin bu amaca hizmet edeceğini
kaydetti. Sakura Projesi ile 3 yıllık dönemde 100 girişimci kadının, girişimci geliştirme programından
yararlanarak işyeri sahibi olacağını ve örnek girişimciler olarak topluma değer katacağını dile
getiren Doğan, bunun sürdürülebilir bir gelecek açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.
Sakura Projesi’ni bir sosyal sorumluluk olarak gördüklerini belirten Daikin Türkiye CEO’su Hasan
Önder ise, “Kurum felsefesinin temeline topluma değer yaratacak çalışmaları koyan 90 yıllık köklü
bir kuruluş olarak, Sakura Projesi ile Türkiye’deki kadın girişimcileri desteklemek bizim için çok
değerli bir çalışma. Bu program sonucunda iklimlendirme sektörüne 100’ü girişimci, 200 kadını
kazandıracak olmayı hem sektörümüz hem de ülkemiz adına çok önemli buluyoruz” dedi. Sakura
Projesi kapsamında KalDer ile birlikte kadın girişimcilere finans, girişimcilik, perakende ve yönetim
eğitimlerinin yanı sıra teknik konularda eğitim vereceklerine de işaret eden Önder, “70 saat sürecek
bir girişimcilik eğitimi programı sonucunda ısıtma soğutma sektörüne 100 kadın girişimci
arkadaşımız, rol model olarak ekonomik ve sosyal hayata kazandırılacak. Spordan iş hayatına kadar
kadını hayatın her alanında desteklemeyi kendine görev edinmiş bir kuruluş olarak, KOSGEB ve
KalDer ile birlikte böyle bir projeyi hayata geçirerek bu tür işbirliklerine de örnek oluşturmayı
amaçlıyoruz” diye konuştu.
SAKURA PROJESİ’NE NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR?
Japon kültüründe yeniden doğuşun yanı sıra sonsuzluğu simgeleyen kiraz ağacı Sakura’dan adını
alan bu projenin, Türkiye’nin 56 şehrinde girişimcilik olanağı tanıdığını belirten Daikin Türkiye
Akademi Koordinatörü Neslihan Yeşilyurt, Sakura Programı’nın işleyişi hakkında şu bilgileri verdi:
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Açık Öğretim Fakültesi de dahil olmak üzere ülkemizdeki üniversitelerin 2 ya da 4 yıllık
bölümlerinin herhangi birinden 3 yıl içinde mezun olan kadın girişimci adayları Sakura
Projesi’nden yararlanabilecek.
15 Eylül 2014 tarihine kadar www.daikinakademi.com adresinde bulunan formları
doldurarak yapılacak olan başvurular, Sakura Projesi jürisi tarafından değerlendirilerek ilk yıl
14 kişi seçilecek.
Üçüncü yılın sonunda 100 kişiye ulaşacak olan Sakura projesi kapsamında, girişimci adayları
3 ayı kapsayan bir eğitim programına katılacak.
Başarı ile eğitim sertifikasını almaya hak kazanan kadın girişimci adayları, Daikin Shop’larda
yapacakları 20 günlük stajın ardından yaşadıkları illerde kendi işyerlerini açacak.
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