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Hakkında



Kızlar Sahada Nedir?

Kızlar Sahada 2013 yılında
kurulmuş, özel bir kadın futbol
platformu, bir sosyal girişimdir.

Kızlar Sahada Ne Değildir?

Bir futbol kulübü, dernek veya
proje değildir. 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? 

1.Turnuvalar

Özel şirketlerdeki kadın çalışanlar, 
bağımsız olarak bir araya gelmiş
kadınlar, 
lise öğrencisi kız çocukları,
üniversite öğrencisi kadınlar için;

her yıl iki hafta sonu süren amatör
futbol turnuvaları düzenler.



Kızlar Sahada Neler Yapar? 

2. Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları
Program Başlangıç Tarihi: Ekim 2019

9-14 yaş grubu toplam 208 kız çocuğu
haftada 2 gün 2’şer saat futbol kulüplerinin
altyapılarında futbol ve çeşitli psiko-sosyal
gelişim eğitimleri alırlar. 

Program antrenörleri düzenli olarak
gelişim eğitimlerine katılırlar.

Kocaeli
Manisa (Soma)
Ordu
Şanlıurfa

Futbol Okullarının bulunduğu iller:

Adana
Ankara
Erzincan
İstanbul
Kayseri



Kızlar Sahada Neler Yapar? 

3. Kotex Kızlar Sahada Futbolcu Gelişim
Programı
Program Başlangıç Tarihi: Şubat 2020

İşbirliği yapılan futbol kulüpleri:
• Denizli Horozkent Spor Kulübü,
• Malatya Kızlar Futbol Kulübü,  
• Ordu 1967 Spor Kulübü,
• Samsun İlkadım Belediyesi Yap-ba Spor Kulübü, 
• Kayseri Sedat Kılıç İnşaat Gençlerbirliği Spor Kulübü

16 yaş ve üzeri A takım kadın futbolcular
için hazırlanmış kariyer gelişimi ve kişisel
gelişim odaklı programdır. 

İş birliği yapılan 5 futbol kulübünde toplam 
150 kadın futbolcu ile birlikte çalışılır.



Kızlar Sahada Neler Yapar? 

4. Sosyal Gelişim Kampları

Kurumların özel taleplerine uygun
olarak, çeşitli dezavantajlara sahip
çocuk ve genç grupları için, futbol ve
sosyal gelişim kampları, 

ilkokul-ortaokul yaş grubu çocukları için
akran öğrenim modelinin uygulandığı
Kızlar Sahada Akademi programını
düzenler. 

5. Kurumsal Eğitimler

Kurumlara;

toplumsal cinsiyet eşitliği, 
gönüllülük, 
Futbol3*

eğitimleri verir. 

* Futbol3, her yaş ve profilden katılımcıya takım olma, güçlenme, kapsayıcılık ve dahil etme süreçlerinin futbol 
sahasında deneyimletildiği bir eğitimdir. Kızlar Sahada, Dünya’nın 85’ten fazla ülkesinde 150’den fazla kurumda 
kullanılan Futbol3 metodunun Türkiye'deki ilk temsilcisidir.





Futbol oynamak isteyen kız çocuklarına, kadın futbol kulüplerindeki tüm
sporcu ve antrenörlere ulaşmak için, hızla dijitalleşen dünyaya uyumlandık
ve eğitim programımızı dijitale taşıdık. 

Yüzlerce faydalanıcının, ücretsiz şekilde katılacağı eğitimlerimizle; kız
çocuklarının eşitsizlikler karşısında güçlenmesini, kadın futbolcuların eğitim
ve kariyer alanlarında güçlenmesini, kulüplerin, sporculara güvenli ve
sağlıklı bir deneyim ortamı sunmalarını hedefliyoruz.

Gönüllü Eğitmen Programı Nedir?

Amacımız



Gönüllü Eğitmen Programı Nedir?

Program, gönüllü eğitmenler için,

yıl boyu uzman danışmanların süpervizyonunda;
eğitim tasarımı yapma,
eğitim içeriği üretme,
yüzlerce sporcuya dijital ortamda eğitim vermenin

deneyimleneceği öğrenme ve öğretme sürecidir.

4. Sınıf üniversite öğrencilerinden, profesyonellere uzanan zengin bir eğitmen 
kadrosuyla birlikte eğitim, gelişim, iş birliği ve güç birliği fırsatı sağlar.



• Üniversite son sınıf öğrencileri,
• Üniversiteden yeni mezun kişiler,
• Profesyonel sporcular,
• Kurumsal şirket çalışanları,
• Sivil toplum çalışanları,
• Profesyonel eğitmenler,
• Sporculuk geçmişi olan uzmanlar.

*Modüllerin gönüllü eğitmen kriterleri, ilgili modülün danışmanlarının önerisi ile belirlenmiş olup, birbirinden
farklılık göstermektedir. Kriterleri kılavuzun ilerleyen sayfalarında görebilirsiniz.

En fazla iki branşta gönüllü eğitmen olabilirsiniz.

Başvurularımız yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak herkese açıktır.

Kimler Gönüllü Eğitmen Olabilir?*

• Bilgi ve deneyimi ile değer katmak isteyen,
• Sözlü iletişim becerileri gelişmiş,
• İş birliğine ve öğrenmeye açık,
• En az kaynak taraması yapabilecek seviyede 

İngilizce bilen,
• Sosyal medya ve App gibi dijital platformlara 

uygun içerik üretebilecek,
• Kız çocukları ve kadın sporcular için fayda 

yaratmak isteyen herkes!



• Eğitici Eğitimine eksiksiz katılım sağlamalarını,
(Danışmanların yönlendirmesine göre, 1’er saatlik 2 veya 3 Zoom oturumu)

• Eğitici Eğitiminde verilecek yönerge ve yönlendirmelere uygun olarak eğitim
içeriği hazırlamalarını,

• Gönüllü Temel Eğitim Programı’na eksiksiz katılım sağlamalarını,

• Ayda ortalama 4 saatlerini eğitmenliğe ayırabilmelerini,

• Eğitim içeriğine bağlı olarak ihtiyaç duyulan materyalleri (video, test, anket, 
ödev vb.) hazırlamalarını,

• Blog yazısı, kısa videolar vb. içerik üretmelerini,

• Kızlar Sahada ekibine raporlama yapmalarını bekliyoruz.

Gönüllü Eğitmenlerimizden;



• Alanda eğitim hazırlama ve sunum yapma becerilerini geliştirme,

• Alana özgü test ve uygulama yöntemlerini kullanma konusunda bilgi ve beceri artırımı,

• Alanında uzman danışmanlardan süpervizyon alma,

• Gönüllü Temel Eğitim Programı, (Toplumsal cinsiyet eşitliği, sporcu koruma, gençlerle
çalışma ve dijital ortamda eğitim verme eğitimleri)

• Kızlar Sahada Gönüllü Eğitmen Sertifikası,

• Networking ve iş birliği,

• Yaratıcılıklarını kullanabilecekleri özgür bir üretim alanı,

• Yüzlerce kız çocuğu ve kadın sporcunun hayatında FARK YARATMA

fırsatı sağlıyoruz.

Gönüllü Eğitmenlerimize;



Spor Fizyoterapisi,
Sporcu Beslenmesi,
Spor Psikolojisi,
Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,
İnsan Kaynakları ve Kariyer Yönetimi,
İletişim Becerileri,
Kişisel Marka Yönetimi,
Çatışma Yönetimi,
Zaman Yönetimi,
Sporda Sürdürülebilirlik





Gönüllü Eğitmenlerde Aranan Kriterler:

Konu 1: Spor Fizyoterapisi

• Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. sınıf öğrencisi ya
da Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olmak,

• Tercihen amatör ya da profesyonel spor geçmişi bulunmak,
• Tercihen spor alanında çalışmış veya staj yapmış olmak,
• Teknoloji ile ilgili, Microsoft Office ve Google Dokümanları etkin kullanabilir olmak,
• Esnek toplantı saatlerine uyum sağlayabilmek,
• Girişken ve iletişim yeteneği gelişmiş olmak,
• Sürekli öğrenmeyi ilke edinmiş olmak ve bilgisini aktarabilmek,
• Takım çalışması ve iş birliğine açık olmak.

Eğitim Danışmanı



Eğitim Danışmanları

Konu 2: Sporcu Beslenmesi

• Beslenme ve Diyetetik bölümü 4.sınıf öğrencisi ya da mezun diyetisyen olmak,
• Öğrenmeye, araştırmaya ve öğretmeye ilgili olmak,
• Tercihen İngilizce okuma ve anlama konusunda kendini geliştirmiş olmak ya da 

geliştirmek istemek,
• Bilgisayar ve sunum programları konusunda bilgili olmak,
• İyi iletişim becerilerine sahip olmak.

Gönüllü Eğitmenlerde Aranan Kriterler:



Eğitim Danışmanı

Konu 3: Spor Psikolojisi

• Psikoloji bölümü 4. sınıf öğrencisi veya lisans mezunu olmak,

• Spor psikolojisi veya sporda psikolojik performans danışmanlığı alanında bir
sertifikaya sahip olmak veya alanla ilgili yüksek lisans eğitimine devam ediyor
olmak.

Gönüllü Eğitmenlerde Aranan Kriterler:



Konu 4: Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

• Tercihen Spor Bilimleri Fakülteleri ve BESYO 4. sınıf öğrencisi veya mezunu olmak,
• Herhangi bir branşta en az lisans eğitimini tamamlamış olmak,
• Spor alanında (sporculuk, antrenörlük, hakemlik ya da yöneticilik gibi) deneyim

sahibi olmak,                             
• Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olmak,
• Toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında ders almış olmak/çalıştay, seminer ya da 

atölyelere katılmış olmak.

Eğitim Danışmanı

Gönüllü Eğitmenlerde Aranan Kriterler:



Eğitim Danışmanı

Konu 5: İnsan Kaynakları ve Kariyer Yönetimi

• Kurumsal firmalarda İnsan Kaynakları departmanında en az 2 yıl ve üzeri deneyim sahibi 
olmak veya üniversite öğrencileri için kariyer danışmanlığı alanında 2 yıl ve üzeri deneyim 
sahibi olmak,

• Güncel eğitim sistemi ve üniversiteye giriş sistemine hakim olmak,
• İnsan Kaynakları yönetimi ile ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak,
• İnsan Kaynakları alanında işe alım ve eğitim fonksiyonlarında kendini geliştirmek

istemek,
• İçerik geliştirme ve sunma konularında hevesli olmak,
• Ekip çalışması ve iş birliğine açık olmak.

Gönüllü Eğitmenlerde Aranan Kriterler:



Eğitim Danışmanı

Konu 6: İletişim Becerileri

• Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olmak,
• Asgari düzeyde de olsa sporla ilgili olmak (en azından bir sporcunun yaşam ritmi

konusunda fikir sahibi olmak),
• Sözel olarak kendini rahat ifade edebilmek,
• Sunum becerisi gelişmiş olmak,
• Hızlı problem çözme becerisini aktif olarak kullanabilmek,
• Analitik düşünebilme becerisini aktif olarak kullanabilmek.

Gönüllü Eğitmenlerde Aranan Kriterler:



Eğitim Danışmanı

Konu 7: Kişisel Marka Yönetimi

• Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olmak,
• Asgari düzeyde de olsa sporla ilgili olmak (en azından bir sporcunun yaşam ritmi

konusunda fikir sahibi olmak),
• Sözel olarak kendini rahat ifade edebilmek,
• Sunum becerisi gelişmiş olmak,
• Hızlı problem çözme becerisini aktif olarak kullanabilmek,
• Analitik düşünebilme becerisini aktif olarak kullanabilmek.

Gönüllü Eğitmenlerde Aranan Kriterler:



Eğitim Danışmanı

Konu 8: Çatışma Yönetimi

• Tercihen üniversitelerin iletişim, fen edebiyat veya eğitim fakültelerinden mezun olmak,
• Tercihen yüksek lisansını davranış bilimleri, psikoloji, iletişim veya sosyoloji alanında

yapmış olmak,
• Tercihen koçluk sertifikasına sahip olmak, (Uluslararası Akreditasyonu olan kurumlardan

mezun olmak koşuluyla),
• Tercihen öğretim tasarımı eğitimi almış olmak,
• MS Office programlarını iyi düzeyde kullanmak,
• İletişim yeteneği yüksek olmak,
• Analiz yetkinliği ve sunum becerisi gelişmiş olmak,
• Sürekli öğrenmeyi ilke edinmiş ve bilgisini aktarabilir olmak,
• Takım çalışmasına yatkın olmak.

Gönüllü Eğitmenlerde Aranan Kriterler:



Eğitim Danışmanı

Konu 9: Zaman Yönetimi

• Tercihen Endüstri Mühendisliği, İşletme, İnsan Kaynakları ile ilgili bölümlerden mezun
olmak,

• Tercihen en az 3 yıl bir ekip yönetmiş olmak,
• İş planı yapmak için kullanılabilecek araçlara hakim olmak ve bu araçları kullanabilmek,
• Hedef belirleme ve bu hedefe yönelik eylemleri oluşturma konularında bilgi sahibi olmak,
• Sınıf yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
• Zaman Yönetimi ile ilgili uygulama ve aktivite geliştirebilme bilgi ve becerisine sahip

olmak,
• Değişen koşullara hızlı uyum sağlayabilme becersine sahip olmak,
• Geri bildirime açık olmak.

Gönüllü Eğitmenlerde Aranan Kriterler:



Eğitim Danışmanı

Konu 10: Sporda Sürdürülebilirlik*

• Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilgili alanlardan biri üzerinde çalışıyor olmak, 
• Gönüllü olarak çalışmalar yapmış olmak,
• Kaynak araştırması ve okuma yapabilecek seviyede İngilizce bilmek,
• Anket uygulama tecrübesine sahip olmak,
• Çevreye ve topluma karşı duyarlı olmak.

Gönüllü Eğitmenlerde Aranan Kriterler:

* Sporda Sürdürülebilirlik, UNDP katkılarıyla hazırlanmaktadır. 



Konu 1: Spor Fizyoterapisi

• Futbola özgü risk analizinin yapılması,
• Koruyucu rehabilitasyon protokolleri ve yaralanma sonrası rehabilitasyon protokolleri,
• Performans testlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi, 
• Değerlendirme sonucunda egzersiz reçetesi yazılması konularında bilgi ve tecrübe artırımı.

Programın Gönüllü Eğitmenlere Sunduğu Kazanımlar:

Konu 2: Sporcu Beslenmesi 

• Spor ve beslenme alanında dezavantajlı olan gruplar için fayda sağlayabilme,
• Farklı kültür, yaş ve hayat hikayesinden gelen bir çok kişi ile iyi iletişim becerilerini mesleki 

olarak icra edebilme deneyimi.



Konu 3: Spor Psikolojisi

• Alanda eğitim hazırlama deneyimi,
• Sunum yapma becerilerini geliştirme fırsatı,
• Network,
• Uzman kişilerden süpervizyon.

Programın Gönüllü Eğitmenlere Sunduğu Kazanımlar:

Konu 4: Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

• Sporda toplumsal cinsiyet eşitliği eğitmen eğitimi kitapçığı
• Sporda toplumsal cinsiyet eşitliği materyalleri (kitap, makale, rapor, rehber, video vb.)
• Kadın ve spor alanında çalışan sivil toplum kuruluşları (KASFAD gibi) ağı
• Üniversitelerin spor bilimleri fakülteleri/beden eğitimi ve spor yüksekokulları ağı



Konu 5: İnsan Kaynakları ve Kariyer Yönetimi

• İnsan Kaynaklarının tüm fonksiyonlarını genel hatları ile öğrenme,
• İşe alım ve eğitim fonksiyonlarında proje bazlı deneyim kazanma,
• Sunum ve geri bildirim eğitimleri alma becerisi gelişimi.

Programın Gönüllü Eğitmenlere Sunduğu Kazanımlar:

Konu 10: Sporda Sürdürülebilirlik

• Sunum becerileri kazanma,
• Network,
• Uzman kişilerden süpervizyon alma fırsatı.





1. Başvuruların Alınması

05.02.2021 – 15.02.2021 tarihleri arasında duyurulan eğitim modülleri için başvurular alınır. 

Başvurunuzu yaparken; eğitim gördüğünüz ya da son mezun olduğunuz eğitim kurumuna ait diploma, 
mezuniyet belgesi ve eğitim sertifikalarını da hazır bulundurmanızı; belgeleri başvuru formunun ilgili 
alanlarına eklemenizi rica ediyoruz. 

2. Başvuru Değerlendirme Süreci

1. Başvuru formunu eksiksiz şekilde dolduran adayların başvuruları değerlendirmeye alınır. 
2. Başvurular, branşın danışmanlarıyla birlikte değerlendirilir.
3. Seçilen adaylar ile ön tanışma gerçekleştirilir.

Gönüllü Eğitmen Programı Süreçleri



Branşlara göre, gönüllü eğitmenler ve danışmanlar çevrimiçi olarak bir araya gelir.
İlgili eğitim modülü özelinde gönüllü eğitmenlere bilgilendirme yapılır. 
Toplantılarda program detayları, gönüllülerden beklentiler ve gönüllülere sunulacak
fırsatlar paylaşılır. 

4. Protokollerin İmzalanması

Programda yer alacak gönüllü eğitmenler ve Kızlar Sahada arasında protokol 
imzalanır. 

Protokolün imzalanma amacı, hem Kızlar Sahada’nın hem de Kızlar Sahada Gönüllü
Eğitmenlerinin haklarını korumaktır. 

3. Oryantasyon Buluşması



Tüm gönüllü eğitmenler; 

toplumsal cinsiyet eşitliği,
sporcu koruma,
gençlerle çalışma,
dijital ortamda eğitim verme

başlıklarında düzenlenecek Gönüllü Temel Eğitim Programına katılım sağlar.

5. Gönüllü Temel Eğitim Programı



Danışman kurumlar ve gönüllü eğitmenler, her iki tarafın ortak takvimine göre belirlenecek
tarihlerde eğitim tasarım toplantılarında bir araya gelirler.

Bu buluşmalar (danışmanların yönlendirmesine göre, 1’er saatlik 2 veya 3 Zoom oturumu)
süresince, kurumların danışmanlığında eğitim içeriği ve uygulama materyalleri hazırlanır. 

6. Danışmanlarla Eğitim İçeriğinin Tasarlanması

Tüm gönüllü eğitmenler, yıl boyunca ana iletişim mecramız olan
“Wellbees App” için branşlarıyla ilgili aylık içerik üretirler. 

Eğitmenlerden aylık olarak beklenen içerikler:

en az 1 adet blog yazısı
en az 1 adet 3-4 dakika süreli video,
en az 1 adet konuya uygun meydan okuma önerisidir.

Danışman kurumlar, senelik programa uygun olarak, geri bildirim ve
süpervizyon vererek gönüllü eğitmenleri desteklemeye devam eder.



Kızlar Sahada her ay için farklı bir tema belirler.

İlgili ayda, o ayın temasının eğitimleri çeşitli gün ve saatlerde sporculara Zoom 
üzerinden 8-10 defa 1’er saat süreli canlı olarak verilir.

Örneğin, Mart ayının teması Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Nisan ayının 
teması Sporda Sürdürülebilirlik olarak belirlenmiştir. Mart ayı boyunca Kızlar 
Sahada faydalanıcılarına Zoom üzerinden 8-10 defa 1’er saat süreli Sporda 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi, Nisan ayında ise yine Zoom üzerinden 8-10 
defa 1’er saat Sporda Sürdürülebilirlik Eğitimi verilecektir.

Welbees App için üretilecek içerikler, tüm gönüllü eğitmenlerden, yıl boyunca 
aylık olarak talep edilir.



Gönüllü Eğitmen Programı kapsamında açılan branşlarda, branşın gerektirdiği kriterleri
sağlıyorsanız, Kızlar Sahada web sitesinden ulaşabileceğiniz başvuru formu üzerinden
başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

Gönüllü Eğitmen Programı ile ilgili her türlü soru, görüş ve önerileriniz için 
info@kizlarsahada.com adresine yazabilirsiniz.

Nasıl Gönüllü Eğitmen Olabilirim?

mailto:info@kizlarsahada.com


http://www.kizlarsahada.com/
http://www.kizlarsahada.com/

