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Ortaklık dosyası 

k
kUluslararası Ragbi Merkezi 

İRC - International Rugby Center 

Pürtelas Mah. Cihangir Sok. No 14 D1 
Cihangir Beyoglu İSTANBUL 

TEL     0212 241 33 27 
MOBİL 0538 642 45 13 
MOBIL 0538 543 70 12 
irc.istanbul@gmail.com 

www.istanbulrugbycenter.com 
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Uluslararası İstanbul Rugby Merkezi, rugby okulumuz sayesinde, rugby 
sporunu 4-18 yaş grubuna erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan bir Türk 
derneğidir.

Rugby, hem çocuklarımız hem de toplumumuzun gelecekteki aktörlerinin 
gelişimini sağlayan özel bir pedagojik araçtır. 

10. yıldönümü hedeflerimiz:

• +18 yaş üstü bir genç takım kurmak
• Bir kokteyl veya bir gece tertiplemek
• llk Türkçe rugby kılavuzunu baskıya hazırlamak
• Desteklemek, burs vermek
• İşbirliği teklifleri

2007'den bu yana 
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Kulübümüz

1. Biz kimiz?
Yapımız:  

2007'de kurulmuş, kazanç amacı gütmeyen bir spor kulübüyüz.

Sportif direktör ve başkanımız: Luis Ernesto Gomez
Genel sekreter ve mali işler: Gülseren Gomez 
Pazarlama: Céline Parlak ve Isak Kamhi.

Yerimiz: Dikilitas Spor Klubu / Aşık Kerem S. N:30 Besiktaş Süleyman 
Seba Basket Tesisleri Yakınında Dikilitaş M. Beşiktaş – 
İSTANBUL Beşiktaş İstanbul.

Spor ve eğitim kadrosu:

• İlk adım (3-5 yaş): Gülseren Gomez          
• Minik civcivler (6-8 yaş): Benoit Semelin 
• Civcivler (8-10 yaş): David Whiterod      
• Küçükler (10-12): Eric Dompnier    
• Gençler (12-14): Eric Dompnier       
• Üst takım (15-18 yaş): Serhat Keles et Luis Ernesto Gomez 

Isak  Kamhi

Benoit Semelin

David Whiterod

Céline ParlakGülseren GomezLuis Ernesto Gomez

Serhat Keles
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Oyuncular

FFR ve IRB'ye uyumlu 8 farklı kategoriyi tanımladık.
Her biri 15 çocuktan oluşan 4 grupla, toplamda 60 oyuncuyla çalışıyoruz.
30 kişiden oluşan yetişkinler takımı kurmayı amaçlıyoruz.
Okulumuz kurulduğundan bu yana 600 oyuncu yetiştirdik.
Onlarca oyuncumuz Türkiye Milli Takımına seçildi.

Tarihçe

• 2007'de IRC'nin kurulması / Okullararası 
ilk ulusal şampiyonanın düzenlenmesi	
(13-18 yaş kategorisi)	

• 2009'da Türkiye Federasyonu i le 
ortaklaşa ilk 15 yaş milli rugby takımının 
kurulması	

• 2010'da Karamürsel yağlı güreşçilerinin 
eğitim animasyonuna katılım(Ahmet 
TAŞCI)	

• 2009-2010 ve 2010-2011 sezonları 15 ve 
7 yaş kategori leri Türkiye Rugby 
Şampiyonu	

• Kurulduğumuz günden beri 600'den fazla 
genç oyuncu yetiştirdik	

• Yurtdışında yaşayan Türk oyuncuların 
Federasyona seçilmeleri	

• 2016 Olimpiyatları'nda Türk rugby takımı 
(yetişkin ve genç kategorileri)	

• FIRA/AER başkanı Sayın Jean Claude 
Baquet'nin karşılanması	

• 2012-2013 sezonunda uluslararası çocuk 
ve genç kategorilerine odaklandık	

• 2015 ve 2016 sezonlarında İzmir 
Güzelbahçe Turnuvalarına katılım	

• ''İlk adım'' ve yetişkin takımlarının 
kuruluşu ve uygulamaya konması	

• Bu yıl okulumuzun 10. yılını kutluyoruz.
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2. Etkimiz 
 

Oyuncular ve Aileleri üzerinde

Pedagojik etki

Oyuncunun kazanımları:

• Bağımsız ve kolektif hareket etme
• Özgüven 
• Sosyalleşme

Rugby sporu, ülkemizde kısıtlı gelişim alanına sahip olmasına rağmen, bu 
sonuçlar oyuncular ve ailelerinden aldığımız geri bildirimlerden derlenmiştir.

Aileler her geçen zaman projemize daha da çok destek vermektedir.

Beyoğlu yerleşkemize dair

Beyoğlu Belediyesi 2015'ten bu yana etkinliklerimizle yakından ilgileniyor. Rugby 
sporunun maddi yetersizlikleri olan çocuklara erişebilmesi için güçlü bir strateji 
temelinde uğraş veriyoruz.

Türkiye'de Rugby 

Bir milli takımın oluşturulmasının yanı sıra, turnuva ve liglerin de resmileştirilmesi 
için çalışıyoruz. Okulumuz sayesinde eski birçok oyuncu kendi takımlarını 
oluşturup federasyonumuzun gelişiminde sorumluluk aldı. 
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Kıdemli bir ekip yaratmak	

Şampiyonalar ve karşılaşmalar:

• Lig 2: Gidiş-dönüş toplam 7 karşılaşma
• 7 yaş turnuvası: Yılda 2 veya 3 turnuva
• Güzelbahçe turnuvası: Nisan ayı (1 gün)
• Dostluk maçları: Ottomans, Kadıköy, 

Ruggers ve ITU Sezon başına 40 hafta 
boyunca toplamda 25 karşılaşma. 

• Sezon başlangıcı: Ekim 

Yapımız:

• 50 oyuncu
• Menejer: Isak Kamhi
• Koçlar: Luis Ernesto Gomez et Eric Dompnier
• Kaptan: Serhat Keles
• Lig 2 
• Haftada 2 gün antrenman
• 14 maç

Oyuncular

• Erkek takımı: gençler ve kıdemliler, 
yaş ortalaması 23 

• Orijin: IRC rugby okulu, Erasmus, 
Galatasaray ve diğerleri (Kumburgaz)

• Profilimiz: Rugby okulumuzun ilk 
şartı, bünyesinde etkin bir rol 

Kaynaklarımız ve ihtiyaçlarımız

• Çalışmalarımız haftada 2 saat olacak 
şekilde 3 devreden oluşur (2 devre 
sahada, 1 devre salonda) 

• Ortalama 14 deplasman (deplasman 
kadrosunun yardımlarıyla) 

• Bir revir veya Spor Hekimine ihtiyacımız 
vardır

• 2 yeni forma
• 1 antrenman forması
• 1 maç öncesi forması

Kulübümüz şunları sunuyor:

• Cumartesi günleri 2 saat süreli 
devreler / top ve antrenman gereçleri

• Bu 2 saat boyunca koçun yakından ilgili 
yönetimi

• Yönetim

Özel veya tüzel, uzun vadede 
gelişimimize yardımcı olacak 
katılımcı partnerler aramaktayız.
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IRC'nin 10. Yıl Galası

Tarih
8 Nisan 2017 olması öngörülüyor (bu tarih okul takvimlerine göre değişiklik 

gösterebilir)

Yer

2 farklı yer öngörülüyor: Saha ve prestijli bir resepsiyon salonu

Prestijli bir otel (Hilton, Haya Regency, Renaissance, vs...). Beyoğlu Belediyesi'nden de 
ortalama 200 kişilik bir resepsiyon salonu için talepte bulunacağız.

Davetliler

Birden fazla kategorinin mevcut olması öngörülüyor:

•Bütün takımlar ve yönetici kadroları 
•Türkiye Rugby Federasyonu 
•Beyoğlu Valiliği / Dikilitaş Spor Kulübü
•Eski koç ve oyuncular
•Fransız Başkonsolosluğu ve Pierre Loti Lisesi
•Prestijli bir davet
•Türk, Fransız, Anglo-Sakson medya organları.
•Mevcut oyuncuların aileleri
•Proje ortaklarımız

Kıyafet: Bütün takımların kravatlı takım elbise giymesi gerekecektir

 Program ve Katılımcılar

Gündüz: çocuklar için turnuva / Dubai ve Dieppe rugby takımları davet edilecek

Akşam: Katılımcı ve/veya DJ sunumu eşliğinde yemekli kokteyl

Kaynak ve ihtiyaçlar

Günün programını belirlememiz gerekiyor 
Saha ve salonların yerleri ayarlanacak
Katılımcı maliyetleri
Yiyecek-içecek maliyeti
Popüler bir şahsiyetin davet edilmesi 
Arma ve kravat maliyetleri
Takımların bulunması

Özel veya tüzel, uzun vadede gelişimimize y a r d ı m c ı o l a c a k 
katılımcı ortaklar (partner) aramaktayız. k
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Rugby Kılavuzu 

Yayın

• Hedef kitle:  Oyuncular ve eğitmenler 
• Amaç: Rugby sporunun tanıtım ve geliştirilmesi
• Renkli illüstrasyonlar 
• 20/30 sayfa - pdf ve kağıt baskı üzerine
• Dil: Türkçe
• Yayım tarihi: 8 Nisan 2017

Yayım

• Türk okul ve gençlik merkezleri (valilik ve federasyonla ortak çalışma 
yapılarak)

• Klüp ve toplantılarda 
• Rugby ile ilgili Türkçe web sitelerinde.

Dağıtım

Finansman sağlanabilirse, DNR ve büyük perakendecilerle irtibata geçilecektir; 
Bunlardan elde edilen gelirler oyuncuların sponsorluğuna bağışlanacaktır.

Kaynak ve ihtiyaçlarımız

Ihtiyaçlarımız:

Basım ve Yayım firması
Basım, illüstrasyon ve çeviri için finansman

Formasyon ve eğitim konularında yardımcı olacak özel ve tüzel ortaklar aramaktayız.
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Sosyal Etkinlik

• Yardım etkinlikleri:

Klübümüz bünyesindeki herkesi 
yardım etk in l ik ler ine teşvik 
ediyoruz. Her mayıs ayında bir ay 
süreyle ve antrenman esnasında, 
ihtiyaç sahibi çocuklar için oyuncak, 
k i t a p v e g i y s i t o p l u y o r u z . B u 
çalışmamızı kader.org ile birlikte 
yürütüyoruz.

• Sponsorluk ve burs: 

F i n a n s a l g ü ç l ü k ç e k e n 
oyuncularımız ve gelecekteki 
oyuncularımız için bir yardım fonu 
o luş turu ldu. Bu k iş i ler iç in 
sponsor luk ayar lanması da 
mümkün.

http://kader.org/
http://kader.org/
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Ortaklık

Markanızın imajına olumlu yönde katkı 
sağlayacak faydalı bir ortaklık sunuyoruz.

Rugby ruhu ve iş dünyası; cesaret ve takım ruhu gibi ortak değerlerde 
buluşuyor.

Marka imajınızın geliştirilmesi: IRC kulübü eğitici, dinamik ve rekabetçi 
değerlerin savunucusudur. IRC ailesi 10 yıldır her geçen yıl daha da büyüyor.

Görülebilir kazançlar: IRC kulübü İstanbul'un tam kalbinde bir merkeze 
sahip ve her cumartesi 50'den fazla üyesini ağırlıyor.

Profesyonel kadro büyüyor: Klübün büyük çoğunluğu frankofon ve 
anglofon çocuklardan oluşmakta. Bağışların yapıldığı tema günleri, destekçi 
aileler için toplantılar organize edilmektedir.

Büyük bir aile oluşturmak: IRC kulübü, her şeyden önce 50'den fazla 
lisanslı çalışan ve öğrencisiyle büyük bir ailedir. Topluluğumuzun büyük 
çoğunluğu, İstanbul'da yaşayan frankofon ve anglofon ailelerden oluşmakta. 
2007'den bu yana IRC okulumuzda 600'den fazla oyuncuyu rugby sporuna 
kazandırdık.
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Ortaklık teklifi 

• Ortaklık için farklı imkanlar sunulabilir; Bunlar arasından 
size en uygun olan teklifi seçebilirsiniz. Bu teklifler sınırlı 
değ i ldir. İhtiyaçlarınıza göre kiş iye özel paket 
seçeneklerimiz mevcuttur. Örneğin:

• Rugby kültürü ''lepetitjournal.com - İstanbul''. Rugby 
üzerine çeşitli konulardan bahseden aylık bir yayın.

• Rugby okulu takvimi (Ortaklara ayrılmış bir ek / yılda bir 
sefer hazırlanan 50 kopya)

• Sosyal ağlar: Web sitesi/facebook: facebook, twitter, 
youtube sayfalarında yayınlar (IRC resmi sayfası)

• Maç öncesi stand afişleri: Ortakların maç öncesi afişlerde 
tanıtımları, kıdemli takımın maçlarının öncesinde asılacak 
10 adet afiş.

• Panolar: İstanbul'un kalbi Beşiktaş'ta bulunan Dikilitaş 
Stadyumu'nun etrafında.

• Materyal üstü reklamları: Kulübün farklı ekipmanlarının 
üzerinde reklamınız (forma, şort, top ve materyaller...)
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Ortaklık teklifleri 
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Bize katılın 

Ortak ve Sponsor Bağlantıları
• CÉLINE PARLAK : 0090 537 351 92 21

• ISAK KAMHI : 0090 532 241 57 80

• LUIS ERNESTO GOMEZ : 0090 538 543 70 12

• GULSEREN GOMEZ : 0090 538 642 45 13

e -mail : irc.istanbul@gmail.com

Uluslararası Ragbi Merkezi 
İRC - International Rugby Center 

Pürtelas Mah. Cihangir Sok. No 14 D1 
Cihangir Beyoglu İSTANBUL 

TEL     0212 241 33 27 
MOBİL 0538 642 45 13 
MOBIL 0538 543 70 12 
irc.istanbul@gmail.com 

www.istanbulrugbycenter.com 
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