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Kızlar Sahada Kimdir?

Kızlar Sahada 2013 yılında kurulmuş,

özel bir kadın futbol platformu, bir

sosyal girişimdir.

Futbol kulüpleri ve dernekler ile

ilişkide olan, kadınların ve çocukların

ayrımcılığa karşı toplumda

güçlenmesi için çeşitli programlar

tasarlayan bir kurumdur.

Kızlar Sahada’nın Amacı Nedir?

Kızlar Sahada, özellikle kız çocukları ve

kadınların küçük yaştan itibaren maruz

kaldığı “YAPAMAZSIN” söylemine

karşı; kız çocukları ve kadınların en az

katılım gösterdiği spor dalı olan futbol

aracılığıyla toplumsal cinsiyet

kalıplarını kırmak ve uzun vadede

güçlü birer birey olmaları için çalışır.



Kızlar Sahada Neler Yapar?

Düzenlenen programların sosyal etkisi SROI (Social Return on Investment) aracıyla ölçümlenmektedir. 2016’da 

hazırlanan Kızlar Sahada Akademi SROI Analizi

● Dokuz ilde kız çocukları için Futbol

Okulları,

● Kadın futbolcular için Futbolcu Gelişim

Programı,

● Sahada, sınıfta ve online platformlarda

kapsamlı eğitimler,

● Gönüllü Eğitmen Programı

● Kurumsal eğitimler ve kurumların

ihtiyaçlarına yönelik proje bazlı

çalışmalarla etkimizi her geçen gün

artırmaya devam ediyoruz.

● Türkiye’nin kadınlara özel ilk ve hâlâ tek

kurumsal futbol turnuvası olan İstanbul

Kupası,

● Lise öğrencisi kız çocukları ve üniversite

öğrencisi kadınlar için Gençlik Kupası

futbol turnuvası,

● Akran öğrenim modelinin uygulandığı

Kızlar Sahada Akademi,

● Sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı

çocuklar için Futbol ve Sosyal Gelişim

Kampları,

http://socialvalueuk.org/report/girls-soccer-field/
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Profesyonel kadın futbolcular için düzenlenen

mesleki, kişisel ve kariyer gelişimi programıdır.

Programa 2020 yılında 5 kadın futbol kulübü ve

150’den fazla kadın futbolcu seçilmiştir.

Program, pandemi sonrası çevrimiçi olarak Türkiye

genelinde üniversite öğrencisi ya da mezunu TFF

lisanslı kadın futbolculara da açılarak 2021 yılında

114 futbol kulübü, 61 il ve 3 ülkeden başvuru

almıştır. Program ile 400’ün üzerinde kadın

sporcuya ulaşılmıştır.

Programımızın sosyal etki ölçümlemesi devam

etmektedir.

FUTBOLCU GELİŞİM PROGRAMI NEDİR?



FUTBOLCU GELİŞİM PROGRAMI BOOTCAMP’22 

NEDİR?

Kadınların ve kadın sporcuların kişisel, mesleki ve kariyer gelişimini

ana odağına alan Kotex ve Kızlar Sahada 2022 dönemiyle birlikte

programın kapsamını genişleterek üniversite öğrencisi genç kadınlar

ve kadın sporcuların yer alacağı Bootcamp’22 proje geliştime

programını hayata geçirdi.

Üniverisite öğrencisi genç kadınlar, sorunlara birlikte çözüm

üreterek spordan sanata, girişimcilikten teknolojiye, yaratıcılık ve

eğitimlerle dolu olan, yüz yüze gerçekleşecek Bootcamp'22

kapsamında fikirlerini projelendirecekler.



AMACIMIZ

Üniversite öğrencisi genç kadınların; spor, teknoloji ve sanatla proje fikirlerini ortaya

çıkarması ve projelendirilmesi. Seçilen proje fikirleri ile de üniversite tabanına yayılarak

Kızlar Sahada sözcülerini oluşturmak, spor ve toplumsal cinsiyet eşitliği çatısında

çalışmalar gerçekleştirmek.

Programa katılımcıları;

• Çözüm üreten,

• Donanımlı ve bilinçli,

• Proje yazma ve fikir geliştirme konusuna hakim,

• Bireysel koçluk seanslarıyla kendilerini daha iyi tanıyabilecek,

yetkin ve güçlenmiş birer LİDER olacaklar!



HEDEF KİTLEMİZ

Sosyal sorunlara çözüm arayan, girişimci ruha sahip üniversite öğrencisi genç

kadınlar.

Peki Neden?

Hedef kitlemizi bu şekilde belirlememizin amacı; kendi isteğiyle programa dahil

olarak, edindiği bilgi ve deneyimi hızla üniversitede hayata geçirebilecek, LİDER

ruhlu katılımcı kitlesine ulaşmak.

Böylece, Bootcamp kazanımları ile hedef kitlenin kişisel gelişimini destekleyip, teknik

yetkinliklerini artırarak, spor ve toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında daha güçlü ve

donanımlı, çözüm üreten bireyler haline gelecekler.



EĞİTİMLER

Online Eğitim Başlıkları:

• Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

• Futbolun Toplumsal Rolü

• Sosyal Girişimcilik & Proje Geliştirme

• Regl Tabuları

• Sanat

• Teknoloji

Eğitmenler ve juri bilgisi ayrıca paylaşılacaktır.



BOOTCAMP’22 SÜRECİ

Başvuruların Alınması ve Katılımcılarının Belirlenmesi

● Program hibrit olarak gerçekleştirilir.

● Online bir form ile başvurular alınır. (Başvuru formuna Kızlar Sahada web sitesi ve

sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.)

● Başvuru formunu eksiksiz dolduran ve aranan özelliklere uygun adaylar belirlenerek,

gerekli görülmesi halinde online görüşmeye davet edilir.

● Online görüşmeyi başarıyla tamamlayan adaylar, bir sonraki aşamaya geçerek 6-7

Eylül tarihlerinde tam gün olarak düzenlenecek online eğitimlerde yer almaya hak

kazanır.

● Online eğitimlere katılan adaylardan, proje önerisi hazırlamaları beklenir.

● Projeleri seçilen adaylar 22-23-24 Eylül tarihlerinde İstanbul’da organize edilecek

Bootcamp’22 de yer alma şansı kazanır.



BOOTCAMP’22 TAKVİMİ



BOOTCAMP’22 GEREKLİLİKLERİ

✔ Tüm başvuruların ve proje teslimlerinin belirtilen tarihlerde yapılması,

✔ 6-7 Eylül tarihlerindeki online eğitimlere TAM katılım sağlamak,

✔ 22-23-24 Eylül tarihlerinde, İstanbul’da gerçekleştirilecek Bootcamp’e

TAM katılım sağlamak,

✔ Kazanan projelerin, belirlenecek üniversitelerde gönüllü proje grubunu

oluşturmak ve projenin üniversitelerde yaygınlaştırılmasını sağlamak,

✔ Erişilebilir olmak (e-posta ve telefon yoluyla ulaşılabilir olmak),



FIRSATLAR!!!

✔ Kendi fikirlerini hayata geçirme fırsatı!

✔ Eşsiz bir deneyim ve öğrenme ortamı,

✔ Alanında uzmanlarla bir arada olma,

✔ Bire bir koçluk seansları,

✔ Danışmanlık ve mentorluk desteği,

✔ Kazanan proje fikrinin üniversitelerde yaygınlaştırılması için destek,

✔ Kotex Kızlar Sahada Futbolcu Gelişim Programı Bootcamp’22 Sertifikası

✔ Ulaşım & konaklama giderleri,

✔ Doyumsuz eğlence ortamı,

✔ Veeee… ***Kızlar Sahada Elçiliği***



İLETİŞİM

Bütün iletişim e-posta üzerinden sağlanacaktır.

Programla ilgili güncellemeler ve duyurular Kızlar Sahada sosyal medya

hesaplarından yapılır.

Başvuru formunu doldururken e-posta adresinizin doğru olduğundan emin

olmalısınız.

Maillerinizin spame düşme ihtimaline karşılık, e-posta hesabınızın spam kutusunu

kontrol etmenizi öneririz.

Başvuru süreci tamamladıktan sonra, güncel bilgiye erişmek için e-postalarınızı ve

Kızlar Sahada’yı tüm platformlardan takip etmenizi çok isteriz!

Sorularınız için info@kizlarsahada.com adresinden bize ulaşabilirsiniz!

mailto:info@kizlarsahada.com



