SANAL GEZİLER · 2022 · KIŞ · İLKBAHAR · RAMAZAN
KİŞİSEL KATILIM · GRUPLAR · ŞİRKETLER · KURULUŞLAR · EĞİTİM KURUMLARI
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PROFESYONEL TURİST REHBERİ · BÖLGE UZMANI
TURİZM DANIŞMANI · BELGESEL YAYINCI · YAZAR
ÖZGE ERSU İLE SANAL GEZİLER
ZOOM PLATFORMU PROFESYONEL SÜRÜMÜ İLE
ZAMAN VE KATILIMCI SINIRI OLMADAN
İSTEDİĞİNİZ MOBİL CİHAZ VEYA DİZÜSTÜ · MASAÜSTÜ BİLGİSAYARDAN
TEK TIKLAMA İLE YAYINA BAĞLANMA
ÜÇ BOYUTLU MODELLER · HARİTA · PLAN · GÖRSEL · VİDEO VE SES
GÖRÜNTÜLÜ VE SESLİ ETKİLEŞİM · KARŞILIKLI SOHBET
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OCAK 2022
YURT DIŞI · UZAKLAR

YURT DIŞI · UZAKLAR

09 OCAK 2022 PAZAR · 21:00

23 OCAK 2022 PAZAR · 21:00

TEKRARSIZ · BENZERSİZ

TEKRARSIZ · BENZERSİZ

ŞUBAT 2022
YURT DIŞI · UZAKLAR

YURT DIŞI · UZAKLAR

06 ŞUBAT 2022 PAZAR · 21:00

20 ŞUBAT 2022 PAZAR · 21:00

TEKRARSIZ · BENZERSİZ

TEKRARSIZ · BENZERSİZ
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MART 2022
YURT DIŞI · UZAKLAR

YURT DIŞI · UZAKLAR

13 MART 2022 PAZAR · 21:00

27 MART 2022 PAZAR · 21:00

TEKRARSIZ · BENZERSİZ

TEKRARSIZ · BENZERSİZ

NİSAN RAMAZAN 2022
YURT DIŞI · UZAKLAR

YURT DIŞI · UZAKLAR

10 NİSAN 2022 RAMAZAN PAZAR · 21:00

24 NİSAN 2022 RAMAZAN PAZAR · 21:00

TEKRARSIZ · BENZERSİZ

TEKRARSIZ · BENZERSİZ
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ÖZGE ERSU
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KATILIM BİLGİLERİ VE PROGRAM
• 1) Ödemenizi yaparak sanal geziye katılımınızı gerçekleştiriniz.
• 2) Web sitesi üzerindeki form ile veya WhatsApp ile doğrudan
o Katılacağınız geziyi,
o Tam adınızı ve soyadınızı,
o WhatsApp kullandığınız cep telefon numaranızı gönderiniz.
• 3) Size WhatsApp üzerinden kaydınızın alındığına ilişkin onay mesajı gönderilecektir.
• 4) ÖNEMLİ · Bu süreçte, yayıncı ya da acentenizin WhatsApp numarasını kendinize
eklemeyi unutmayınız. Toplantı WhatsApp bilgilendirmeleri ‘Broadcast List ·
Dağıtım Listesi’ üzerinden yapıldığından, gezi duyuruları cihazlarında numaraların
ekli olmadığı konuklara ulaşamamaktadır.
• 5) Programdan yarım saat önce, katıldığınız sanal gezi için oluşturulacak olan
WhatsApp Listesi (WhatsApp grubu değil, Dağıtım Listesi - Broadcast List) üzerinden
sizlere gelen mesajda yer alan bağlantıyı tıklayarak,
o İster türden bağımsız (iOS, Android) mobil cihazınızdan,
o İster dizüstü veya masaüstü bilgisayarınızdan (Windows, Mac, Linux vb. )
yayına bağlanabilirsiniz.

KULLANDIĞINIZ PLATFORM İÇİN ZOOM İNDİRME BAĞLANTILARI
• APPLE IOS · IPHONE VE VEYA IPAD
https://apps.apple.com/us/app/id546505307

• GOOGLE PLAY · ANDROID TELEFON VEYA TABLET
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

• WINDOWS DİZÜSTÜ · MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
https://zoom.us/download
(Sistem otomatik olarak işletim sisteminize uygun kurulumu yüklemeye başlar)

• MAC DİZÜSTÜ · MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
https://zoom.us/download
(Sistem otomatik olarak işletim sisteminize uygun kurulumu yüklemeye başlar)
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KURULUM SONRASI INTERNET · SES · VIDEO KONTROLÜNÜZ
Kurulumu doğru yapmış olduğunuzu denemek, Internet bağlantınız üzerinden kamera
ve mikrofonunuzun çalıştığını görmek için, aşağıdaki bağlantıdan test programına
katılabilirsiniz. Bu bağlantıda herhangi bir şifre ya da kullanıcı kodu gerekmemektedir.
Zoom Test Meeting
https://zoom.us/test

Bu bağlantıya tıkladıktan sonra deneme toplantısına katılarak mikrofon ve videonuzu
ayarlayabildi iseniz, gönül rahatlığı ile toplantı günü, geziden bir saat önce sizlere
WhatsApp ile gönderilecek olan bağlantı bilgilerini beklemeye başlayabilirsiniz.

KURULUM SONRASI SANAL GEZİYE KATILIM
Geziden yarım saat önce size aşağıdakine benzer mesaj gelecektir.
• Geziye ister sadece ‘Join Zoom Meeting’ bağlantısını tıklayarak otomatik olarak,
• İster belirlenmiş alanlara Toplantı Adı (Meeting ID) ve şifreyi (password) girerek
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/744088165?pwd=RVZiNXhseDgzM2h6alZ2T0ZyUT09#success

Meeting ID · 744 0452 8165
Passcode · Zu74uT
katılabilirsiniz. (Yukarıdaki örnek bağlantı, toplantı ve şifre geçersizdir, tıklamayınız.)
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ÖZGE ERSU SANAL GEZİLERİ · BİLGİLER · KOŞULLAR
YAYIN HAKLARI
•

Sanal gezilerin içeriğin tüm hakları saklıdır ve yayını gerçekleştiren Özge Ersu’ya aittir. Bu gezilere izleyici
ya da konuk olarak katılan tüm kişi, kurum ve kuruluşlar bu koşulu kabul etmiş sayılır. Sunum içinde
kullanılan dış içeriğin hakları ise sahibine aittir.

•

Özge Ersu’nun yazılı izni olmadan, ticari amaçlı olup olmamasına bakılmaksızın, etkinlik ve içeriği herhangi
bir ortamda kayıt altına alınamaz. Bu etkinlik ve içeriğin bir yazılım ve donanım içine indirilmesi,
depolanması, kopyalanması, paylaşılması, yayınlanması, aktarılması, dağıtılması, üçüncü kişi veya
kurumların erişimine açılması yasak olup, bu içeriğe ilişkin tüm haklar Kişisel Verilerin Korunması Hakkında
Yasa, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Ticaret Yasası, Medeni Yasa, Borçlar Yasası, Türk Ceza yasası ve diğer
özel yasalar ile koruma altındadır. Bu hakların çiğnenmesi durumunda İlgili yönetmelikler çerçevesinde
yasal ve cezai yaptırımlar yürürlüğe girer.

•

Gönderilen Sanal Gezi bağlantısı üzerinden birden fazla katılım gerçekleştirilirse, Özge Ersu aynı kullanıcı
üzerinden geziye katılan konukların tümünü yayından çıkartma hakkına sahiptir.

•

Özge Ersu bu içeriği özel arşivi için kayıt altına almaktadır. Kendi tanıtım ve pazarlama amaçları
çerçevesinde herhangi bir kısıtlama olmadan kullanabilir, yayınlayabilir.

•

Gezilere katıln konuklar, Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde Özge Ersu tarafından yapılacak
bilgilendirmeleri almayı kabul etmiş sayılırlar. Özellikle bilgilendirme almak istemeyen konuklar, Özge
Ersu’yu yazılı olarak bilgilendirebilir.

•

Özge Ersu, bu geziler çerçevesinde kendisine verilen İsim, Soyadı, Adres, Telefon numarası bilgilerini
sadece kendi özel veya doğrudan bağlantılı olduğu etkinlikler için kullanır. Bu bilgileri üçüncü kişiler, kurum
ve kuruluşlar ile, içinde bulunmadığı etkinlikler için paylaşmamayı taahhüt / garanti eder.

KATILIM · İPTAL · ERTELEME KOŞULLARI
•

Tüm geziler, en az (10) on konuk katılımı sonrasında kesinleştirilir. Yeterli çoğunluk oluşmazsa, katılımcı
arzu ederse yaptırdığı kayıt ileri tarihli bir etkinliğe aktarılır. Her gezi için en fazla katılımcı sayısı (199) yüz
doksan dokuz konuk olarak sınırlanmıştır.

•

Bir konuk, birden fazla kişi ve/veya birden fazla gezi için kayıt yaptırdığında, diğer katılımcıların katılacağı
geziyi, tam ad ve soyadlarını ve WhatsApp kullandığı cep telefon numaralarını bildirmekle yükümlüdür.

•

Özge Ersu Sanal Gezileri için kesin kaydını yaptıran konuklar, herhangi bir nedenden ötürü katılımı
gerçekleştiremeyeceklerse, gezi saatinden 24 saat önce WhatsApp üzerinden yazılı olarak haber vermek
koşulu ile bağlantılarını bir başka gezi için kullanabilirler. Kayıtlı bir program için en fazla (2) iki erteleme
yapılır, sonrasında izleyici programa katılmış sayılır.

•

Sanal Gezi başladığında, geziye katıl(a)mamış izleyicilerin kayıtları bir başka gezi etkinliğine aktarılmaz.
Yapılan etkinliğin kaydı varsa paylaşılmaz.

•

Özge Ersu tarafında beklenmedik özel bir neden, bir sağlık sorunu, teknik bir aksaklık, kendisinin
profesyonel mesleği nedeni ile ortaya çıkan zorunlu bir yolculuk, katılım ve benzeri, yayının yapılmasına
engel durum oluşursa, sanal gezi Özge Ersu tarafından başka uygun bir tarihe ertelenir. Bu durumda
katılımcı arzu ederse yaptırdığı kayıt ileri tarihli bir etkinliğe aktarılır.

•

Sanal Gezi Programı ve içeriğindeki farklılık olması durumunda Özge Ersu resmi web sitesinde bulunan
geçerli son sürüm dikkate alınır.

•

Sanal gezi ücretini ödeyerek katılımlarını kesinleştiren konuklar tüm bu koşulları kabul etmiş sayılır.
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ÖZGE ERSU
GEZİ UZMANI · PROFESYONEL TURİST REHBERİ · TURİZM DANIŞMANI · YAZAR
RADYO BELGESEL YAPIMCISI · EĞİTMEN · MÜZİK TARİHÇİSİ · KONFERANSÇI
YOUTUBE ÜRETİCİSİ · ANLATICI · KONUŞMACI · SUNUCU · MODERATÖR · FÜTÜRİST

www.ersu.net
ÖZGE ERSU GEZİLERİ ®

LATERNA™

LATERADIO LATELIVE™

SAZZ VE CAZZ™

ÖZGE ERSU APP ®

LATERRA™

Deluxe Geziler

Müzikal Belgesel

Internet Radyosu & Canlı Yayın

Türkü Öykü Konseri

Ios & Android

YouTube Channel

ÖZGE’ÇMİŞ
1965 yılında Samsun'da doğdu. Kadıköy Maarif Koleji sonrası Boğaziçi Üniversitesi’nde İngiliz
Dili ve Edebiyatı öğrenimi gördü, turizm sektöründe çalışmak üzere ayrılarak ekonomi eğitimi
aldı. Genç yaşta Bodrum’da Satış ve Pazarlama Müdürlüğü, İstanbul’da turizm acentesinde üst
düzey yönetici deneyimi sonrası kazandığı sınav ile profesyonel turist rehberliği kariyerine
başladı.
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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Profesyonel Turist Rehberi olarak Türkiye'de gezdirdiği
turistlerin yanı sıra, Antartika’dan Afrika safarilerine, Küba’dan Fas’a, Arjantin’den Vietnam’a,
Kuzey Kutbu’ndan Avustralya’ya kadar yüz altmış ülkeyi gezdirdi, büyük ölçekli turistik
programları yönetti. Yurt dışı resmi devlet ve heyet gezilerinde protokol rehberliği yaptı. Tureb
Türkiye Turist Rehberleri Birliği ve İstanbul Rehberler Odası tarafından en çok gezen ve değişik
yerlere giden bir kaç rehber arasında gösteriliyor. Düzenlediği kurumsal gezilerin yanı sıra on
yıllardır Uzakdoğu, Afrika, Avustralya, Kutuplar benzeri dünyanın uç coğrafyalarına, Doğu ve
Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye'nin değişik bölgelerine 'Özge Ersu Gezileri'
markası ile zengin içerikli lüks programlar gerçekleştiriyor.
Dünyanın bir numaralı seyahat yönetimi şirketi American Express Global Business Travel
kurumunun Türkiye temsilcisi Türk Ekspres’in Uzman Danışmanı, Caribbean Cruise Türkiye Gezi
Danışmanı, Gesifed Güney Ege Sanayiciler ve İşadamları Federasyonu’nun ‘Kurucu Turizm
Danışmanı görevlerini yürütüyor. Ayrıca Ifitt Uluslararası Gezi ve Turizm Bilgi Teknolojileri
Federasyonu Türkiye Kurucu Üyesi.
Türkiye’deki üniversitelerde, özel ve resmi kuruluşlarda yıllardır vermekte olduğu ve fotoğraf,
video, harita ve benzeri görsellerle zenginleştirdiği ‘Dünya Turu’ 'Bir Dünya Müzik' ve ‘Dijital
Dönüşüm’ konferans serileri ile tanınıyor. Kongrelere konuşmacı olarak katılıyor, akademik
bildiriler hazırlayıp uzmanlık konularında sunumlar yapıyor ve oturumları yönetiyor. Son
zamanlarda TEDx konuşmacısı olarak dinleyicilerine farklı konularda esin kaynağı oluyor. Resmi
ve özel kurumlarca verilen çok sayıda ödülü, katkı plaketi ve brövesi bulunmakta.
2008-2013 yılları arasında beş sene boyunca Ntv Radyo’da dünyanın değişik coğrafyalarını,
tarihteki olayları, kültürel kavramları, bu konular için yazılmış şarkıların hikâyeleri ile anlattığı
‘Özge Ersu ile Laterna · Şehirlerim Şarkılarım’ müzikal belgesel programını hazırlayıp sundu.
2013 yılında Internet üzerinden yayın yapan Türkiye’nin ilk ve tek müzikal belgesel web radyosu
Lateradio’u kurdu. Caz, Blues, Old School Rock, Soul, Klasik Müzik ve Türkçe Nostalji içerikli
aralıksız tematik radyo yayını yapan radyosunda aralıklarla Latelive canlı yayınları
gerçekleştiriyor. Yayınlar ücretsiz Özge Ersu uygulaması ve web sitesi üzerinden dinlenebiliyor.
Fütüristler Derneği Üyesi olarak fütürist kimliği ile akademik çalışmalarını turizm sektöründeki
dijital dönüşümE yoğunlaştırarak konferanslar veriyor, oturum düzenliyor. Youtube üzerinde
kendi adına ve Laterra™ programı ile işbirliği yaptığı İfa İstanbul Film Akademi benzeri
profesyonel kanallarda turizm, tarih, dünya coğrafyası, müzik ve genel kültür içeriği üretiyor.
Lise yıllarında tanıştığı Rock, Blues ve New Age çalışmalarını ev stüdyosunda sürdürüyor.
Amatör olarak davul çalıyor, Blues ve Caz parçaları için şarkı sözü yazıyor, aranjmanlar için çeviri
yapıyor. Müzik tarihi konusunda eğitimler verip seminer çalışmaları yapıyor. Yıllar içinde
oluşturduğu geniş müzik arşivi ile aralıklarla Underground Old School Rock ve Blues temalı
müzik klüplerinde ve salonlarda dinleti geceleri gerçekleştiriyor, tanıtımlarda müzikal sunumlar
yapıyor.
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Güneydoğu Anadolu kökenli yerel müzisyenler ile oluşturduğu ve Türkiye içinde turnelere
çıktığı 'Özge Ersu ve Güneydoğu Anadolu Orkestrası' ile 'Sazz ve Cazz' adını verdiği kendi
formatında ağıt, türkü ve şarkıların hikâyelerini anlatıyor, orkestrası ile verdiği konserlerde bu
kalıpları modern Blues, Caz ve Reggae formları ile yorumluyor.
Tüm birikim ve çalışmalarını ‘Türkiye’nin En Zengin İçerikli Kişisel Gezi Sitesi’ www.ersu.net
adresinde ve Ios ile Android platformlarındaki ‘Özge Ersu’ mobil uygulamasında paylaşıyor.
Biri Güney Afrika Johannesburg’da bulunan Children of Fire · Yanmış Çocuklar Vakfı, diğeri de
Zimbabwe’deki Ko Mpisi Köyü olmak üzere iki sosyal sorumluluk projesini yürütüyor.
Uzun süredir vatandaşı olduğu Fransa Côte d’Azur Nice’te ve İstanbul’da yaşıyor. Evli, üç kız
babası. İngilizce, Fransızca, biraz İtalyanca ve az Almanca biliyor. Fenerbahçe Veteran Masa
Tenisi Derneği sporcusu. Hobileri tarih, coğrafya, teknoloji, Old School Rock, Blues, Caz, davul,
yelken, basketbol ve bilardo.
AMERICAN EXPRESS · TÜRK EKSPRES · GESİFED · ROYAL CARIBBEAN TÜRKİYE
IFITT TÜRKİYE · İFA İSTANBUL FİLM AKADEMİ · TÜRKİYE FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ
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