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Akıllı KOBİ'den kadın girişimcilere teşvik

TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu
“İşini yeni kurmuş kadın girişimcileri, POS
desteğinden yararlanmaya davet ediyoruz” 

Nüfusumuzun yarısını kadınlar oluştururken, çalışma hayatının 
3’te 1’ini kadınlar oluşturuyor. Girişimcilere baktığımızda ise 
her 10 girişimciden 1’i kadın girişimci oldu. Bu oran geçmişte 
yüzde 4’tü, bugün geldiğimiz noktada yüzde 10 seviyesine 
ulaşabildik. 
Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşabilmesi için kadınların 
ekonomiye daha çok entegre olması gerekiyor. Girişimciler 
arasındaki kadın girişimcilerin sayısının artması gerekiyor. İşte 
bu vizyonla ve kadın girişimciliğini artırmak amacıyla 2007 
yılında 81 ilde örgütlü olan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nu 
kurduk. Ülkemizde kadın girişimci sayısının artışında şüphesiz 
ki TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun payı var. Ülkemizde 
kadın girişimci sayısının artması için canla başla çalışan TOBB 
Kadın Girişimciler Kurulları başkanlarımıza ve üyelerimize 
yürekten teşekkür ediyorum.
Tüketiciler olarak kartla ödeme eğilimimiz pandeminin de 
etkisi ile son dönemde ciddi oranda arttı. TOBB ve Visa olarak 
vereceğimiz POS cihazı desteği ile ticaret ve üretim için 
yola çıkan kadın girişimcilerin kartla ödeme kabul etmesini 
de sağlayarak daha çok satış yapabilmelerine destek olmak 
istiyoruz. 
Böylelikle TOBB ve Visa olarak “Akıllı KOBİ Platformu”, 
“Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” kampanyası ve “Kartlı 
Harcamalar Raporları”nın ardından yeni bir iş birliğini daha 
hayata geçirmiş oluyoruz. 
İşletmelerini faaliyete yeni geçiren tüm kadın girişimcileri bu 
destekten yararlanmaya davet ediyorum.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı
Nurten Öztürk 
“Girişimci kadınları
desteklemeye devam edeceğiz”

Kadının işgücüne katılımı ekonomik ve sosyal yaşamın 
sürdürülebilirliği açısından bir gerekliliktir. Bir başka deyişle 
ekonomide ve sosyal yaşamda sürdürülebilir kalkınmanın 
sağlanması, nüfusun yarısını oluşturan kadınların yaşamın 
tüm alanlarına aktif katılımları ile mümkündür. Kadın elinin 
değmediği bir ekonominin büyümesi söz konusu değildir. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler 
Kurulu olarak misyonumuzu ülkemizdeki kadın girişimci 
potansiyelini nicelik ve nitelik bakımından geliştirmek ve daha 
donanımlı hale getirmek, girişimcilik kültürünün kadınlar 
arasında gelişmesine öncülük etmek olarak belirledik. 

Yaptığımız birçok proje ile kadın girişimciliğinin önünü açmaya 
ve kadın girişimci oranını artırmaya çalışıyoruz. TOBB ve Visa 
iş birliğinde hayata geçirilen, kadın girişimciliğinin önünü 
açmaya ve satışlarını artırmaya destek veren POS cihazı 
desteğini çok değerli buluyorum. Sonuç odaklı projeler ile 
yeni girişimci olmak isteyen kadınları ve hali hazırda girişimci 
kadınları desteklemeye devam edeceğiz. Hepimiz biliyoruz 
ki kadınlar için girişimci olmak, güç, cesaret, özgürlük gibi 
olumlu pek çok sıfatı beraberinde getiriyor.

Visa Genel Müdürü
Merve Tezel 
“POS cihazı desteğimiz kart  
kabulüne geçişi kolaylaştıracak”

Pandemi süreci KOBİ’lerin dijitalleşmesini öncelikli bir 
ihtiyaç haline getirdi. Akıllı KOBİ platformunu, KOBİ’lerin 
tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılayabilecekleri bir 
dijitalleşme üssü olmasını hedefleyerek TOBB ile birlikte 
hayata geçirdik. Platforma KOBİ’lerin ve tedarikçilerin 
yoğun ilgisi, platformun önemli bir ihtiyaca karşılık verdiğini 
gösterdi. 

Bu platformu durağan bir bilgi kaynağı olarak görmemek 
gerekiyor, Akıllı KOBİ sürekli yenilenen ve zenginleşen fırsat 
ve içeriklere sahip. Kadın girişimciler için dijitalleşmede 
önemli bir eşik olan kart kabulüne geçişi kolaylaştıracak POS 
cihazı teşvik desteğimiz buna güzel bir örnek. Yine TOBB ile 
Visa’nın iş birliğinin sonucu olan “Bir Alışverişle Çok Şey Fark 
Eder” kampanyasının devamı niteliğinde olan bu çalışma 
ile 1.000 kadın girişimciye POS cihazı desteği sağlayacağız. 
Başvurular halen Akıllı KOBİ platformu üzerinden devam 
ediyor. Kadın girişimcileri güçlendirecek her tür adımın 
önemli olduğuna inanıyor ve kadın girişimcileri gerek zengin 
olanaklardan faydalanmak gerekse teşvik programına 
başvuru yapmak üzere Akıllı KOBİ’ye davet ediyoruz.

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) 
ve Visa, Akıllı KOBİ 
platformu üzerinden 
kadın girişimcilerin kart 
kabulüne geçişini teşvik 
etmek amacıyla POS 
cihazı destek programı 
sunuyor.   

TOBB’un açıklamış olduğu rakamlara 
göre günümüzde Türkiye’deki tüm 
girişimlerin sadece yüzde 10’undan biraz 
fazlasının kurucusu kadınlar… Bunun 
çok büyük kısmını küçük ve orta ölçekli 
işletmeler, girişimler oluşturuyor. Daha 
çok kadının iş kurmasına ve kuranların 
da önlerine çıkabilecek engelleri 
aşmasına destek olmak, kadınların 
ekonomiye katılımını teşvik etmek 
açısından önemli bir yere sahip.  

TOBB ve Visa da kadın girişimcilerin 
öncelikli ihtiyaçlarından yola çıkarak 
yeni bir destek programını hayata 
geçirdi. Hepimizin bildiği gibi, pandemi 
dönemi, iş ve ödemeler dünyasında 
kayda değer gelişmeleri de beraberinde 
getirdi. Özellikle evlere kapandığımız 
dönemle birlikte, alışverişlerin dijitale 
kayması ve bunun sonrasında kalıcı hale 
gelmesi, ödemelerin ise başta temassız 
kartlar olmak üzere daha çok kartlarla 
yapılmaya başlaması öne çıktı. TOBB 
ve Visa’nın destek programı tam da 
bu şartlar altında öne çıkan ihtiyacı 
karşılıyor. Girişimci kadınlara POS 
cihazı alımlarında destek verilerek, 
nakit ile ödemeyi tercih etmeyen 
kart sahiplerine de ulaşabilmesi, 
işletmelerinin kartlı ödeme kabulüne 
geçişinin kolaylaştırılması hedefleniyor. 

POS desteği başvuruları devam ediyor
Pandemi döneminde TOBB ve 
Visa’nın KOBİ’lere yönelik bir diğer 
çalışması da “Bir Alışverişle Çok Şey 
Fark Eder” kampanyası oldu. Küçük 
işletmelerin faaliyetlerine devam 
etmelerini desteklemek ve tüketicilerin 
ihtiyaçlarını küçük işletmelerden 
karşılamaya davet etmek üzere bir çağrı 
niteliğindeydi. Kadın girişimciler için 
POS desteği de bu kampanyanın devamı 

niteliğinde kurgulandı. Bu kapsamda, 
1.000 kadın girişimciye satışlarını 
artırmak amacıyla kartlı ödemeyi 
kolaylaştırmak için POS cihazı desteği 
sağlanacak. 
Kadın girişimciler kampanyadan 
yararlanmak için, KOBİ’lerin 
dijitalleşme konusunda kapsamlı ürün, 
hizmet ve eğitimlere erişebildikleri, 
Türkiye’nin dijitalleşme üssü olan 
Akıllı KOBİ Platformu üzerinden 
(akillikobi.org.tr/pos-destegi/) başvuru 
yapabiliyorlar. İlk kez POS cihazı satın 
almış ve tüm kriterlere uygun başvuru 
yapmış ilk 1.000 kadın girişimci bu 
kampanyadan yararlanabilecek. 

Akıllı KOBİ: Dijitalleşmek isteyen 
KOBİ’lerle tedarikçileri bir araya getiren 
dijital dönüşüm platformu
TOBB ve Visa’nın, işinde dijital dönüşümü 
gerçekleştirmek isteyen KOBİ’ler için 
geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Akıllı KOBİ, 
ülkemizde dijital dönüşüm yolunda geniş 
bir ekosistemi KOBİ’lerle buluşturuyor. 
Platform, içerdiği ürün, hizmet, bilgi 
ve eğitimlerle KOBİ’lere özel bir dijital 
dönüşüm üssü olarak hizmet veriyor.  
KOBİ’ler bu platformda kendilerini 
dijitalleşme konusunda test edebiliyor, 
seviyelerini görebiliyor, isterse eğitim 
alabiliyor, ihtiyaçlarını sektör bazında 
keşfedip tedarikçilere ulaşabiliyor. Akıllı 

KOBİ’de “Visa Dünyası ve Ödemeler” 
adında bir bölüm de bulunuyor. Bu bölümde 
KOBİ’lerin ödemelerle ilgili ihtiyaç 
duyacağı tüm bilgiler yer alıyor. Kartlı 
ödemelerin işletmelere getireceği faydalar 
kartla ödeme ve kart kabulü olmak üzere iki 
başlıkta anlatılıyor. Bu bölümde bankaların 
Akıllı KOBİ’ye özel Visa Ticari Kart ve POS 
kampanyaları da yer alıyor.
Platformda yer alan dijital çözüm başlıkları 
ise şöyle; dijital kurumsal kimlik ve tanıtım, 
dijital tedarik ve hizmet sağlayıcılar, 
genel yardımcı yazılımlar, haberleşme, 
internetten satış, iş zekası, özel yazılım 
geliştirme, sanayide dijital dönüşüm ve 
finans.

Kadın girişimcilere POS 
teşviki için kriterler

-  Kadın girişimci olarak ticari işletmenin 
sahibi olması veya kadın girişimcilerin 
şirketteki payının en az %51 olması

-  Ticari işletmenin/Şirketin TOBB’a bağlı 
Oda/Borsalara ve Ticaret Sicil’e kayıtlı 
olması

-  Desteğe konu POS makinesinin, ticari 
işletmenin/şirketin ilk POS makinesi 
olması ve 1.1.2021 tarihinden sonra satın 
alınmış olması
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Akıllı KOBİ Platformu 
üzerinden 

(akillikobi.org.tr/pos-destegi/)
başvuru yapabilirsiniz.


