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KIZLAR SAHADA ETİK KODLARI 

İşbu Kızlar Sahada Etik Kodları’nın (“Etik Kodlar”) amacı, Kızlar Sahada programlarında yer alan katılımcılar 
için güvenilir bir eğitim ve deneyim ortamı yaratmaktır. 

 

Kızlar Sahada olarak; 

1. Önceliğimiz Kızlar Sahada programlarında yer alan katılımcıların esenliğidir. 

2. İnsan haklarına saygılıyız ve hak temelli çalışmalar yürütüyoruz. 

3. Doğaya, çevreye ve diğer canlıların haklarına saygılıyız. 

4. Yaş, kültür, dil, ırk, sosyal statü, dini inanç, cinsel kimlik ve cinsel yönelim gibi özelliklerine 
bakılmaksızın, tüm katılımcılara istismardan korunmuş ve güvenli bir ortamda eğitim ve hizmet alma 
hakkı tanıyoruz. 

5. Kızlar Sahada programlarına katılan tüm çocuklar* her türlü istismardan korunmuş, güvenli, eşitlikçi 
ve eğlenceli bir ortamda eğitim alacaklardır. 

6. Çocuklarla çalışan eğitmen ve gönüllü kadromuz çocuk koruma eğitimi almış kişilerden oluşmaktadır. 

 

EĞİTMENLER, GÖNÜLLÜLER ve YÖNETİM EKİBİ İÇİN ETİK KODLAR 

Kızlar Sahada programları kapsamında faaliyet gösterecek olan tüm eğitmenlerimiz, gönüllülerimiz ve 
yönetim ekibimiz; 

1. Herkese saygılı davranır ve saldırganlık olarak algılanabilecek her türlü iletişim, hareket ve 
davranıştan sakınır. 

2. Acil durumlar (yaralanma gibi) gerektirmediği müddetçe katılımcılarla fiziksel temastan kaçınır. 
Katılımcının başlattığı iletişimlerde “aynalama” yöntemi ile karşılık verebilir. 

3. Katılımcılarla, cinsel içerikli algılanabilecek her türlü sözel, fiziksel ve duygusal yakınlıktan kaçınır. 

4. Katılımcının cinsiyeti veya cinsel yönelimiyle ilişkili olumsuz her türlü fikir, şaka ve ifadeden kaçınır. 

5. Katılımcıları, yaralı veya hasta iken antrenmana veya etkinliğe zorlamaz. 

6. Hiçbir koşulda, katılımcılara, fiziksel şiddet uygulamaz. 

7. Katılımcıların, fiziksel kapasitesine, yaşına, ilgi ve ihtiyacına ve bilimsel ilkelere uygun olmayan 
antrenman türü ve yoğunluğu sebebi ile oluşabilecek aşırı antrenmandan kaçınır. 

8. Katılımcılara, yeterli dinlenme süresi verir. 

9. Hiçbir koşulda, katılımcıları cezalandırmaz.  

10. Hiçbir koşulda, katılımcıların kötü performansı ile alay etmez veya katılımcıları kötü performansı 
sebebiyle suçlamaz. 

11. Hiçbir koşulda, katılımcıları takıma almamakla tehdit etmez. 

12. Bir katılımcı veya birden çok katılımcı ile diğerlerinden farklı olarak daha fazla vakit geçirmez. 

13. Sadece iyi performans gösteren katılımcılarla değil, bütün katılımcılarla eşit olarak ilgilenir. 

14. Hiçbir koşulda, katılımcıların beden özellikleri ve kiloları hakkında yorumlarda veya şakalarda 
bulunmaz. 

15. Sonuç ne olursa olsun katılımcılara, gösterdiği çaba için cesaret verici bir yaklaşımda olur. 

16. Katılımcıların özel yaşamına dair ısrarlı sorular sormaz.  

17. Eğitim saatleri dışında katılımcılarla sosyal medya, telefon vb. kanallar aracılığıyla doğrudan iletişim 
kurmaktan kaçınır. Çocuklar söz konusu olduğunda ilk iletişim kanalı olarak her zaman aileyi tercih 
eder. 

 

*Çocuk: “5237 sayılı Türk Ceza Kanununun (TCK) 6/1-c maddesi ve BM Çocuk Hakları Bildirisi’nin 1. maddesi uyarınca 
18 yaşını doldurmamış kişi çocuktur.” 


