
   

 

 

 
 

BOOST Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programı 
Sıkça Sorulan Sorular 

 
PROGRAM HAKKINDA BİLGİ 
 

1. BOOST Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programı’nın amacı nedir? 
BOOST Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programı, sivil toplum kuruluşlarının dijital dönüşüm 
süreçlerini destekleyerek kurumların etki ve erişimlerini artırmayı amaçlıyor.  
 

2. Programın kuruluşuma nasıl bir faydası olur? 
Program sonunda sivil toplum kuruluşları; 

• Belirledikleri bir soruna yönelik ortaya koydukları ve teknolojiden yararlandıkları çözüm önerisini 
hayata geçirmek üzere eğitim ve mentörlerle çalışma desteği alacak,  

• Etkilerini ve erişimlerini artırmak için kullanabilecekleri farklı dijital araçları tanıyacak,  

• Dijital dönüşüm süreçlerini kurgulayabilecek yöntemlere ve network’e sahip olacak,  

• Kaynak geliştirme saha çalışmaları veya iletişim gibi farklı çalışma alanlarına teknolojiyi dahil 
edebilecek becerileri kazanacak,  

• Dijital dönüşüm konusunda uygulanabilir bilgiye sahip bir ekibi olacak.  
 

3. Program hangi aşamalardan oluşuyor? 
İki aşamalı olarak tasarlanan Program’ın ilk ayağında sivil toplum kuruluşları teknolojiden 
yararlandıkları çözüm önerilerini hayata geçirmek amacıyla farklı konularda yoğun bir eğitim programı 
ile konunun uzmanı mentörlerle çözüm önerilerini geliştirme imkânı bulacaklar. İkinci aşamaya 
seçilecek 5 sivil toplum kuruluşuna ise finansman ve birebir hızlandırma desteği sağlanacak.   
 

4. Katılan kuruluşlara ne tür destekler sağlanacak? 
İlk aşamada 20 katılımcı kuruluşa faaliyet gösterdikleri alanda belirledikleri bir meseleye yönelik 
çözüm önerisi geliştirme desteği verilecek ve bu süreçte dijital dönüşüm, etki için teknoloji ve kitle 
fonlaması üzerine yoğun bir eğitim programı, uluslararası ve ulusal ölçekte birebir mentörlük,  
kurumun dijital dönüşüm yol haritasını oluşturmak için teknoloji ve sürdürülebilir kalkınma alanında 
uzmanlarla çalışma imkânı sağlanacak.  
 
İkinci aşamada ise, 5 sivil toplum kuruluşuna 10.000 Amerikan Doları’na kadar katkı ve 24 hafta 
boyunca çözüm önerisini uygulama ve ölçeklendirme için birebir hızlandırma desteği verilerek dijital 
dönüşüm yolculuklarına eşlik edilecek.  

 
5. Katılımcı kuruluşlara bir finansal destek sağlanacak mı? 

İkinci aşamaya geçen 5 sivil toplum kuruluşuna 10.000 Amerikan Doları’na kadar finansal destek  
sağlanacak. Söz konusu finansal katkıyı Program’ın ilk aşamasında geliştirdikleri çözüm önerisini  
hayata geçirme aşamasında kullanmaları beklenecek. Finansal desteğin yanı sıra 24 hafta boyunca  
hızlandırma desteği sağlanacak.  

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
BAŞVURULAR 

 
6. Sivil toplum kuruluşları için Programa başvuru kriterleri nelerdir? 

Başvuracak kuruluşların,   

• Türkiye’de dernek, vakıf, kooperatif olarak kayıtlı olması ve faaliyetlerini Türkiye’de sürdürmesi,  

• Türkiye’nin sosyal ve çevresel sorunlarına çözüm üretmek için çalışması,  

• En az 3 yıldır sahada aktif olarak faaliyet göstermesi,  

• 2019 yılı gelirlerinin en az 2 milyon TL olması,  

• Programa en az iki İngilizce bilen kişi ile katılım sağlayabilmesi,  

• Program kapsamında geliştirdiği çözümden hareketle dijital dönüşüm stratejisi oluşturmayı ve 
uygulamayı hedeflemesi beklenmektedir.  

 
7. 2019 yılı gelirlerimizi nasıl hesaplamalıyız?  

2019 yılı gelirlerinizi bağış ve yardım toplama gelirleri, faiz gelirleri, ekonomik faaliyet gelirleri vb. 
 gibi kalemlerin toplamı üzerinden hesaplayabilirsiniz. Kurumun iktisadi işletmesinin gelirleri ve yıl 
içinde aldığı ayni bağışları da ekleyebilirsiniz. İlgili kamu kurumlarına sunulan beyannamelerde ya da 
başvuru yapan kuruluşun faaliyet raporunda sunulan gelir tablosunda yer alan bilgilerin sunulması 
yeterli olacaktır. 
 

8. Programa ne tür bir çözüm önerisi ile başvurabilirim? 
Sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri çevresel veya sosyal konulardaki sorunlara yönelik 
teknolojiden yararlandıkları çözüm önerileri ile programa başvurabilir. Çözüm önerisi ile sivil toplum 
kuruluşunun etkisini veya erişimini artırması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, sosyal veya çevresel 
ihtiyacın/sorunun iyi tarif edilmesi oldukça önemlidir. İlk aşama başvurular için çözüm önerisinin genel 
çerçevesi oluşturulmuş, uygulanabilir bir proje konsepti olması yeterlidir.  
Başvuruların yenilikçi bir yaklaşıma sahip olması beklenmektedir.  
 

9. Çözüm önerisinin Covid-19 pandemisi ile ilişkisi nasıl kurulmalı? 
BOOST Sivil toplum Teknoloji Hızlandırma Programı sivil toplum kuruluşlarının çevresel ve sosyal 
konulara yönelik uzun dönemli etki yaratacak çözümlerine odaklanacak. Bu kapsamda, Covid-19 
pandemisinin kuruluşun faaliyet alanında ortaya çıkardığı yeni veya değişen ihtiyaçlar ile müdahale 
yöntemlerine yönelik kalıcı ve geri döndürülemez etkilerinin tespit edilmesi ve sorun tespitinde 
belirtilmesi beklenmektedir. 
 

10. Programa nasıl başvurabilirim? 
Programa, UNDP & Koç Holding Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programı’nın web sayfası 
üzerinden başvurabilirsiniz. https://boostimpact.org/challenges/civil-society-technology-challenge/  
 

11. Son başvuru tarihi nedir?  
30 Eylül 2020, Çarşamba günü.  
 

12. Yapılan başvurular hangi kriterler doğrultusunda ve kimler tarafından değerlendirilecek? 
Başvurular,  internet sitesinde yer alan başvuru kriterleri doğrultusunda UNDP, Koç Holding ve K-
Works temsilcilerinin yanı sıra programa katkı sağlayan uzmanlar tarafından değerlendirilecek.   
 

13. Programa katılmaya hak kazanan kuruluşlar ne zaman açıklanacak? 
İlk aşamaya seçilen 20 sivil toplum kuruluşu ile Ekim 2020’de iletişime geçilecektir.  
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KATILIMCI EKİPLERDEN BEKLENTİLER  
 

14. Program sırasında katılımcı ekiplerin sorumlulukları nelerdir? 
İlk aşamada yer alacak her kuruluştan Programı İngilizce takip edecek sivil toplum kuruluşunun 
çalışanı olan 2 kişinin katılması beklenmektedir. Ekim-Aralık ayları arasında çevrimiçi seanslar ve buna 
ek olarak mentör görüşmeleri ile ilerlenecektir. Ayrıca kurum içerisinde üst düzey yönetim, diğer 
çalışma arkadaşları ve ortakları ile koordinasyonun sağlanması da beklenecektir.  
 

15. Program kriterleri arasında kuruluşun bir üst düzey yöneticisinin katılımı neden önemli? Bu kişinin 
tüm program faaliyetlerine katılımını bekliyor musunuz? 
Dijital dönüşüm, kurumların hem etkisini hem de hızını artırırken, kurumun iş yapışında değişiklikler 
gerektirebilmektedir. Her değişim sürecinde olduğu gibi kurum içerisindeki insanların uyum sağlaması 
ve ortak akılla hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda, özellikle dijital dönüşümün 
başlangıç sürecinde üst yönetimin bu vizyonu ortaya koyması ve değişim beklentisini doğru ifade 
etmesi başarının anahtarı olarak kabul edilmektedir. Üst düzey yöneticiler isterlerse tüm programa 
katılabilirler. Öte yandan, özellikle strateji belirleme aşamasında sürece dahil olmaları ve katılım 
göstermeleri zorunlu olacaktır.  
 

PROGRAM ORTAKLARI 
 
16. Program ortakları kimler? 

 
BOOST Programı Türkiye’de Koç Holding ve UNDP İstanbul Bölgesel Merkezi işbirliğinde 
gerçekleştiriliyor. Bölgesel olarak uygulanacak Programın diğer ülkelerdeki ortakları Polonya Dış İşleri 
Bakanlığı ve Slovak Maliye Bakanlığı. Ana ortakların dışında Uygulama Ortakları da yer alacak ve bu 
ortaklar Program’a dahil oldukça duyurulacak.  
Türkiye’deki Uygulama Ortakları arasında hızlandırma programını yürütecek olan Koç Üniversitesi 
Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS yer alıyor. Sivil Toplum için Destek Vakfı ise Programın 
Türkiye’deki sivil toplum odağındaki içerik ve yaygınlaşma çalışmalarına katkı sağlayacak.  
 

17. Cevabını alamadığım bir soru var. Size nasıl ulaşabilirim? 
Başvurunuz sırasında Gust platformu üzerinden bize mesaj gönderebilirsiniz. Henüz başvurunuz için 
Gust platformunda hesap oluşturmadıysanız, boost@undp.org adresine e-posta atabilirsiniz. 
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