
 

 

 

 

 

  

 

BOOST: Kadın Teknoloji Girişimcileri Programı  
(BOOST: Women Innovators) 

Başvuru Kriterleri 

Teknoloji ve dijitalleşme, günümüzde kadınların ve kız çocuklarının ekonomiye 
katılabilmesi için önemli kolaylaştırıcılar olarak öne çıkmakta, ancak ne yazık ki kadınlar 
hala bu konularda çeşitli zorluklar yaşıyor ve artan cinsiyet eşitsizliği kadınların toplumsal 
alanda tam olarak yer almasını engelliyor. Kadınlar ve kız çocukları, dijitale erişebildiği, 
çevrimiçi olabildiği ve STEM kariyerlerini takip edebildiği durumlarda ise geleceğin dijital 
toplumlarındaki yerlerini kendiliğinden genişletebiliyor ve fırsatları çoğaltabiliyor. BOOST: 
Women Innovators Programı da, kadın girişimcilerin liderliğini yaptığı kurumları, ilgili 
hedeflere yönelik destekleyerek etki ve erişimlerini arttırmayı amaçlıyor.  

Uluslararası ve ulusal ölçekte farklı deneyim ve uzmanlıkları bir araya getiren BOOST: 
Women Innovators, programa katılan startupların kadın odaklı yenilikçi yaklaşımlarını 
somut bir proje önerisi üzerinden tasarlama ve uygulama imkânı sunuyor.  

Startuplar, programa, faaliyet gösterdikleri alanda etki odaklı çözüm önerileriyle 
başvurabilirler. Çözüm önerisinin genel çerçevesi oluşturulmuş, uygulanabilir bir proje fikri 
olması beklenmektedir.  

İki aşamadan oluşan BOOST: Women Innovators’ın ilk ayağında başvurular arasından 
seçilecek 10 startup; 

• Yenilikçi fikirlerini geliştirmelerini sağlayacak, ilgili alanlarda çok yönlü bir eğitim 
programına erişim; 

• Kurumlarının gelişimi için ulusal ve uluslararası ölçekte liderlik, iş geliştirme ve 
dijital dönüşüm alanlarına hakim mentörlerden destek;  

• Yürüttükleri projeleri uzman yaklaşımıyla geliştirip görünürlüğünü arttırarak 

yatırıma uygun ve hazır hale getirebilme;  
• BOOST Programı’nın bölgesel ağının bir parçası haline gelerek uluslararası 

kurumlarla işbirliği geliştirme; 
• Programın tamamlanması sonrasında 10.000 USD’ye varan proje desteği; 

imkanlarından faydalanabilecek.  



 

Başvuru Kriterleri: 

• Kurum: Başvuru sahibi kurum, Türkiye’de kayıtlı bir startup olmalıdır. 

• Proje: Başvurulan proje, fikir, MVP, finansman veya uygulama aşamasında olabilir.  

• Kadın Lider: Başvuru sahibi kurum veya proje, kadın bir ekip liderine sahip 
olmalıdır.  

• Yabancı Dil: Program gerekliliklerine göre, katılımcıların İngilizce’ye hakim olması 
beklenmektedir. 

Değerlendirme Kriterleri: 

• Yenilikçi çözümün orijinal, yaygınlaştırılabilir ve dijital niteliklere sahip olması, AI, 
IoT, SaaS, cloud sistemleri, blokchain, ML, AR/VR, robotik, siber güvenlik, pil 
teknolojileri, nanoteknoloji, malzeme teknolojileri ve benzeri alanlarda veya 
yenilikçi iş modelleri ve sosyal inovasyon ölçeğinde teknolojiyle ilişkili olması, 

• Projenin ve kurumun Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı gözetiyor olması, (Bkz.: 
SKA) 

• Başvuru sahibinin program sürecini takip edebilecek, sorumluluk alabilecek ve 

uzmanlarla birlikte çalışabilecek bir ekibe sahip olması, 
• Yenilikçi çözümün farklı alanlarda çoğaltılabilir, Türkiye içerisinde ve dışarısında 

örnek oluşturabilecek kapasitede olması.  
 
2022 Nisan ve Temmuz ayları arasında gerçekleşecek olan eğitimler süresince 
kurumlar mentörler tarafından desteklenecek, yatırım ve görünüm imkanları 
yakalayacakları final sunumları ardından kurumların proje takvimleri dahilinde 
takibi yapılarak inovasyon yolculuklarına eşlik edilecektir.  

 

 

https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html

