
         

 

 

 

 

  
 
 

BOOST: Kadın Teknoloji Girişimcileri Programı  
(BOOST: Women Innovators) 
 
Sıkça Sorulan Sorular - Program Hakkında Bilgilendirme 
 
 

1. BOOST Women Innovators’ın amacı nedir? 

BOOST Women Innovators, Türkiye içerisindeki kadın girişimcilerin liderliğini yaptığı 
startupları destekleyerek bu girişimlerin kapasite, etki ve erişimlerini artırmayı 
amaçlıyor.  
 

2. Programın kurumuma nasıl bir faydası olur?  

Program içerisinde kadın girişimcilerin liderliğini yaptığı startuplar, 
• Yenilikçi fikirlerini geliştirmelerini sağlayan, ilgili alanlarda çok yönlü bir 

eğitim programına erişebilecek. 
• Kurumlarının gelişimi için ulusal ve uluslararası ölçekte liderlik, iş geliştirme 

ve dijital dönüşüm alanlarına hakim mentörlerden destek alabilecek. 
• Yürüttükleri projeleri uzman yaklaşımıyla geliştirip görünürlüğünü arttırarak 

yatırıma uygun ve hazır hale getirebilecek. 
• Avrupa ve Asya’yı kapsayan ve benzer kurumlara ulaşma imkanı sağlayacak 

bir paylaşım ağı üzerinden diğer kadın girişimcilerle iletişime geçip fikir 
paylaşımında bulunabilecek. 

• UNDP’nin 170 ülke ve bölgeyi kapsayan küresel ağından ve ortaklıklarından 
faydalanabilecek.  

 
3. Program hangi aşamalardan oluşuyor?  

İki aşamalı olarak tasarlanan programın ilk ayağında startuplar teknolojiden 
yararlandıkları çözüm önerilerini hayata geçirmek amacıyla farklı konularda yoğun 
bir eğitim programı ile konunun uzmanı mentörlerle çözüm önerilerini geliştirme 
imkânı bulacaklar. 
Programın ilk ayağı, startupların yenilikçi projelerini geliştirmelerini sağlayacak 
eğitimleri ve yan etkinlikleri kapsarken, ikinci aşama kurumlara hem görünürlük hem 
de yatırım fırsatları yakalayabilecekleri farklı sunum ve paylaşım ortamları yaratacak.  
 

4. Katılan kurumlara ne tür destekler sağlanacak?  

10 katılımcı startup, yürüttükleri projelere yönelik alanlarda liderlik, dijital dönüşüm, 
etki için teknoloji ve kitle fonlaması üzerine zengin bir eğitim programı alırken, 
birebir mentörlük ve uzmanlarla çalışma imkanı yakalayacak.  

 



         

5. Katılımcı kurumlara bir finansal destek sağlanacak mı?  

Katılımcı kurumların, programın final sunumları sonrasındaki yapılacak 
değerlendirmeleri ardından, belirlenecek kurumlara 10.000 USD’a varan proje 
bütçe destekleri verilecek. Ayrıca, kurumların yenilikçi projelerine yönelik bütçe 
geliştirme yöntemleri desteklenecek. UNDP Crowdfunding Academy aracılığı ile 
kurumlara kitlesel fonlama alanında kapsamlı eğitimler verilecek, bu online eğitimler 
ardından kurumların kendi kampanyalarını oluşturmaları için uzman desteği 
sağlanarak program kapsamında takip edilecek.   

 
 
BAŞVURULAR  
 

6. Startuplar için programa başvuru kriterleri nelerdir?  

Başvuracak kurumların,  
• Kurum Niteliği: Türkiye’de bir şirket olarak kayıtlı olması; 
• Proje Evresi: Fikir, MVP, finansman veya uygulama aşamasında olması; 
• Kadın Lider: Başvurulan proje yürütücüsünün/ekip liderinin kadın olması; 
• Dil Yetkinliği: Kurum temsilcilerinin İngilizce eğitimlere katılabilir olması 

beklenmektedir. 
 

Başvuran start-up’ların hizmet alanı veya ürün ürettiği sektör ve market kısıtı yoktur. 
Altta belirtilen genel ve özel tematik alanlar programın çerçevesinin genel olduğunu 
belirtmek ve yönlendirici olması için verilmiştir.   

 
Genel tematik alanlar: BOOST: Women Innovators, startupların çalıştıkları alanda 
uzun dönemli etki yaratacak çözümlerini geliştirmeye ve daha geniş kitlelerle 
paylaşmaya odaklanmaktadır. Genel anlamda elektronik, e-ticaret, eğitim, enerji, 
finans, sağlık, lojistik, üretim ve diğer alanlarda yenilikçi çözümlere öncelik 
verilecektir..   

 
Özel tematik alanlar: Üretilen hizmet veya ürün altta belirtilen sorunların çözümüne 
fayda sağlıyor ise BOOST: Women Innovators programının, cinsiyet eşitsizliğinin 
farklı alanlarda oluşturduğu problemleri çözme amacındaki yenilikçi projeleri 
destekleme hedefine de hizmet eder.Aşağıda yer alan özel tematik alanlar, 
programın hedeflediği ancak zorunlu olmayan ana başlıklarını oluşturur. 

 
• Dijital Erişilebilirlik: Dijital alanda cinsiyet eşitsizliğini çözmeyi hedefleyen, 

kadınların teknolojik araçlara eşitlikçi bir şekilde erişebileceği ve 
kullanabileceği- cinsiyet stereotiplerine karşı dijital okuryazarlığın 
desteklenmesinden basit teknolojiye erişime kadar farklı yenilikçi 
yaklaşımlar.   

• Dijital Ekonomi ve STEM: Kadınların dijital dönüşüme uğramış ekonomiler 
ve STEM gibi sistemlere aktif katılımını destekleyecek yenilikçi projeler, 
kadın girişimcilerin öncülüğünü yapabileceği yükselen teknolojileri veya 
finansal erişimi kolaylaştıracak girişimler. 



         

• Data ve Kadınlar: Cinsiyet eşitsizliğinin oluşturduğu veri açığını kapatacak, 
kadın odaklı veri paylaşımlarını kolaylaştırarak daha duyarlı araştırmaların, 
planlamaların, tasarımların gerçekleştirilmesini sağlayacak çözümler.  

 
7. Programa nasıl başvurabilirim?  

Programa, linkteki platform üzerinden başvurabilirsiniz. Platform, başvurunuzu takip 
edebilmeniz için kısa sürenizi alacak ücretsiz bir üyelik gerektirmektedir: 
https://gust.com/programs/boost-2 

 
8. Son başvuru tarihi nedir?  

1 Mart, Salı günü Türkiye saati ile 23.59. 
 

9. Yapılan başvurular hangi kriterler doğrultusunda ve kimler tarafından 
değerlendirilecek 

Başvurular, internet sitesinde yer alan başvuru kriterleri doğrultusunda UNDP, Koç 
Holding ve KWORKS temsilcilerinin yanı sıra programa katkı sağlayan uzmanlar 
tarafından değerlendirilecektir. 
 

10. Programa katılmaya hak kazanan kuruluşlar ne zaman açıklanacak?  

İlk aşamaya seçilen 10 startup ile 21 Mart 2022’de iletişime geçilecektir. 
 

 
KATILIMCI EKİPLERDEN BEKLENTİLER  
 

11. Program sırasında katılımcı ekiplerin sorumlulukları nelerdir?  

İlk aşamada yer alacak her kurumdan programı İngilizce takip edebilecek kadın 
kurucu ile birlikte ekibinden en az 1 kişinin daha katılması beklenmektedir. 2022 
Nisan-Temmuz 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. 

 
 
PROGRAM ORTAKLARI 
 

12. Program ortakları kimler?  

BOOST Programı Türkiye’de Koç Holding ve UNDP İstanbul Bölgesel Merkezi 
işbirliğiinde gerçekleştiriliyor. Türkiye’deki Uygulama Ortakları arasında hızlandırma 
programını yürütecek olan Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS 
yer alıyor. 

  
 


