
’NIN PAYLAŞIM YOLCULU�U  



zumbara.com: Dünyadaki en büyük zaman bankası 

•  45,000+ üye 
•  20,000+ servis 
•  10,000 saat 

paylaşım 
 



Zumbara (Zaman Kumbarası) Nedir? 
Zumbara, bilgi, beceri, yetenek, tecrübe ve ihtiyaçların para yerine zaman 

kullanılarak paylaşıldı�ı ortamlar yaratır. 
 

Hepimiz farklıyız, farklı 
zevklerimiz, farklı ilgi 
alanlarımız, farklı güçlü 
yönlerimiz var...  
 
ve bu farklılıklarımızı 
birbirimizin hayatını 
kolaylaştırmak için 
kullanabiliriz 
 
 

§ Birisine 1 saat yardım et 

§ 1 saat kazan 

§ Daha sonra bu kazandı�ın 
1 saat ile topluluktaki 
birinden 1 saatlik istedi�in 
bir yardımı al 

Normal bir alışverişten daha 
fazlasıdır 
 
§ Paylaşımda bulunmamızı 

§ Güven duymamızı 

§ Yeni arkadaşlar edinmemizi 
sa�lar 
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1=1 





Zumbara Toplulu�u: Yeni Deneyimlerin 
ve Hikayelerin Yaratıcısı 



1-1 Paylaşımlardan Bazı Örnekler 
yan flüt yapımı * bahçe bakımı * 1 haftalık yemek tedariki  
tamirat&tadilat  pilates * salsa * beykoz'da sandal kullanımı * defter yapımı * buz pateni  
bahçe bakımı * ebru atölyesi * keman dinletisi  * photoshop başlangıç e�itimi  
resim atölyesi 
 



1-1 Paylaşımlardan Bazı Örnekler 



Zumbara Topluluk Etkinlikleri: 

Zumbara Grup Etkinlikleri: 
 

•  Grup etkinlikleri, Zumbara.com üzerindeki 1-1 paylaşımların 
sosyal medya duyuruları ile daha geniş bir gruba açılmasıdır. 

•  Toplumun farklı kesimlerinde ulaşabilmek için dernek, huzur 
evleri ve çocuk esirgeme kurumu vb. gibi kurumlarda da çeşitli 
ortaklıklarla gerçekleştirilir 

•  Aylık olarak Zumbara toplulu�unu güçlendirmek için 
farklı konseptlerde gerçekleşir 

•  Topluluk üyeleri birbirini tanır, ilgi alanlarını, toplulu�a 
neler sunabileceklerini ve topluluktan neler 
alabileceklerini paylaşır 
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Zumbara Etkinlikleri 



Zumbara Topluluk Etkinlikleri 
Zumbara’dan Panayırlar 

Ortalama katılımcı sayısı: 100 
Etkinli�in erişim sayısı : 20,000 
(Sosyal medya, basın  ve tüm duyuru  
kanalları) 

Kıyafet, eşya, yemek, yetenek, herkesin kendi "arma�anlarını" sundu�u pazar yerleri 
yaratıyoruz.  Pazar yerinde çeşitli tecrübe ve beceriler, elişleri,  kullanılmayan eşyalar ve giyilmeyen 
kıyafetler herkesin faydalanabilece�i şekilde sergileniyor,  çeşitli atölyeler düzenleniyor. 
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Zumbara Topluluk Etkinlikleri 
Zumbara’dan Piknikler 

Ortalama katılımcı sayısı: 100 
Etkinli�in erişim sayısı: 20,000 

Paylaşımın ve atölye çalışmalarının oldu�u piknikler düzenliyoruz. Zumbara üyeleri burada 
kendi alanlarında atölyeler açıyor, yoga, müzik, juggling vs.  Sonrasında herkesin getirdi�i 
yiyeceklerle piknik sofraları hazırlıyoruz. 
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Zumbara Topluluk Etkinlikleri 
Zumbara Ev Partileri 

Ortalama katılımcı sayısı: 100 
Etkinli�in erişim sayısı: 12,000 

Herkesten yeteneklerini getirmelerini istedi�imiz partiler düzenliyoruz. Katılımcılar  
hangi yeteneklerini getirdiklerini, topluluktan almak ve  toplulu�a vermek istedikleri 
servisleri yaka kartlarında belirtiyorlar. Örnek etkinlikte ça�daş sanat performans 
gösterisi sergilendi, tarot falı bakıldı,  zumbara foto�raf köşesinde foto�raflar çekildi. 
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Zumbara Topluluk Etkinlikleri 
Zumbara’dan Film Gösterimleri 

Ortalama katılımcı sayısı: 100 
Etkinli�in erişim sayısı: 30,000 

Zumbara, “Başka bir dünya mümkün” ve paylaşım temalı film gösterimleri düzenliyor. 
 
Örnek etkinlik: Zumbara ve Yeşilist ‘in ortak etkinli�i olarak hem �stanbul hem de Ankara’da 
“Dünya Saati” kampanyasına destek vermek için “Bir Avuç Cesur �nsan” film gösterimi yapıldı. 
Sonrasında söyleşiye filmin yönetmeni Rüya Arzu Köksal da katıldı.   
 
Örnek etkinlik: !f film festivalinde de gösterime giren ‘Occupy Love’ filmi Zumbara toplulu�u 
sayesinde Türkiye’de 5 şehirde eş zamanlı gösterildi. 
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Zumbara Topluluk Etkinlikleri 
Zumbara Pazar Buluşmaları 

Ortalama katılımcı sayısı: 100 
Etkinli�in erişim sayısı: 7,000 

Topluluktaki kişilerin birbirleriyle tanışması, güven ve dayanışma ortamının oluşmasına destek 
amaçlı buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Her zamanki gibi topluluktaki kişilerin katkılarıyla..  
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Zumbara Topluluk Etkinlikleri 
Zumbara Sahnesi 

Ortalama katılımcı sayısı: 300 
Etkinli�in erişim sayısı: 40,000 

�nsanların yapmayı sevdikleri şeyleri bizlerle paylaşmalarını motive eden açık sahneler 
yaratıyoruz! Kendi sahnemizi koruyoruz, herkesi sahneye davet ediyoruz. Şarkı, şiir, hikaye, oyun, dans, 
tiyatro, fal bakma, ıslık çalma, hepsi serbest.. Kim nasıl ilham vermek isterse, sahne senin diyoruz! 
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Zumbara Topluluk Etkinlikleri 
Zumbara Yoga 

Ortalama katılımcı sayısı: 30 
Etkinli�in erişim sayısı: 5,000 

Topluluktaki yoga hocaları sayesinde 2 yıldır Ankara ve �stanbul’da düzenli olarak her hafta yoga 
dersleri verilmekte 
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Zumbara Grup Etkinlikleri 

  Takas Pazarları 
 

Zumbara Arma�an 
Çemberleri 

Arma�an çemberleri ile kişilerin 
arma�anlarını (yetenek ve 
becerilerini) keşfetmeleri, 
birbirlerine sunmaları, 
ihtiyaçlarını birbirlerinden 
giderebilmeleri için etkili bir 
iletişim yöntemi sunuyoruz 

Kullanılmayan eşyalar, giyilmeyen 
kıyafetler yeniden dolaşıma 
giriyor. Takas pazarlarında 
birbirimiz ile eşya takas ediyoruz. 

Zumbara Ev Buluşmaları 

Zumbara toplulu�undan bir 
üyenin bilgi, beceri veya 
hobilerini paylaştı�ı ev 
buluşmaları gerçekleştiriyoruz. 
Yine topluluktan evini açmak 
isteyen bir üyenin evinde. 
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Zumbara Grup Etkinlikleri 

  Dragon Bot Yarışları 
 

Mandala Atölyesi 
 
 

Zumbara toplulu�undan Rifka Bahar 
ile mandala atölyesi gerçekleştirdik. 

Zumbara üyeleri belediyeler ve 
özel kurumlar tarafından 
düzenlenen bot yarışlarına ekip 
olarak katılıyor. 

Sabun Atölyesi 
 
 

Zumbara toplulu�undan Rana 
Söylemez ile sabun atölyesi 
gerçekleştirdik. 
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Zumbara Grup Etkinlikleri 

Zumbara Gezileri 
 

Ritm/Perküsyon Atölyesi 

Zumbara toplulu�undan Serkan 
Kırmızı ile ritm/perküsyon 
atölyesi gerçekleştirdik. 

Zumbara üyeleri tarihi bilgi ve 
kendi tecrübelerine dayanarak 
çeşitli geziler düzenliyor. 

Web Sitesi Hazırlama 

Zumbara toplulu�undan Umut 
Acar ile web sitesi hazırlama 
atölyesi gerçekleştirdik. 
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Farklı	Şehirlerde	Zumbara	Topluluk	Örnekleri 
 

Zumbara	İzmir 
h,ps://www.facebook.com/zumbaraizmir 
 
 

Zumbara	Ankara 
h,ps://www.facebook.com/zumbaraankara 
 



�nternet ve Sosyal Medyada Zumbara* 

Zumbara.com      Üye sayısı Servis Sayısı Paylaşım sayısı /saat 

Toplam 

Haftalık ortalama 

Facebook 

Twitter 

Blog 

Takipçi Sayısı 

Fan sayısı 

Ortalama 

Toplam 

Toplam 

Takipçi Sayısı 

Post Erişim Post Etkileşim 

   45,000 + 

     150        70        35 

       22,581 

         40,000 +       3000 kişi/post 
 

       2000 kişi/post 

       500 

       10,253 

       4,000+ 

*Kasım 2016 verileridir. 



Basında Zumbara 
Ayşe Arman 
 
Zumbara’ya Katıl! 

Kanal D Ana Haber 
 
Cüneyt Özdemir 

IMC TV 
 
Başka Bir Dünya Mümkün 



Zumbara Ödülleri 

 
•  Youth Action Net Global Fellow – Dünyada umut vaadeden 20 proje arasında 

•   Garanti Kagider Kadın Girişimciler Yarışması 

•  MIT �ş Planı Yarışması 

•  Bilgi Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ilk 10 

•  Özye�in Üniversitesi Sosyal Girişimcilik Ödülü 

•  Etohum 



Zumbara Destekçileri 

Bugüne kadar paylaşım dünyasına destek vermiş olan de�erli ortaklarımız: 

   Visual Meta 
 Teknik Destek 
SEO Optimizasyonu 

     Radore  
Teknik Destek 
Server Deste�i 

  Inbox Email Marketing 
       Teknik Destek 
       Emailing altyapısı 

Galata Şifahanesi 
 Mekan Deste�i 

  Pankart Medya 
Da�ıtım Deste�i 

Userspots 
Tasarım Deste�i 



Zumbara Görsel Malzemelerden Örnekler 



’NIN PAYLAŞIM YOLCULU�UNDA  

B�ZE KATILIN! 


