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Zaman Tüneli Tırı Projesi
ZEST (Zeka ve Strateji Derneği) zeki ve düşünen insanların insanlığın bilgi ve kültür mirasına
katkıda bulunmak için bir araya gelebileceği bir kurum oluşturmak amacıyla 2009 yılında kurulmuş
bir sivil toplum kuruluşudur. ZEST'in hiçbir dini veya siyasi fraksiyonla hiçbir şekilde bağlantısı
yoktur.
ZEST'in Temel Amaçları
ZEST’in temel amaçları zeki ve düşünen insanları bir çatı altında toplamak; aralarında dostluk ve iyi
ilişkiler oluşmasına, yardımlaşma ve dayanışmalarına destek vermek, insanlığın bilgi ve kültür
mirasına katkı yapabilecekleri platformlar oluşturmak, zeki insanların bir araya gelmesinden oluşan
zeka zincirinden istifade edilerek “insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkı yapılması”dır.
ZEST Faaliyetleri
ZEST’in bütün faaliyetleri, ZEST’in temel amacı insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkı yapmak, bu
konuda yapılan çalışmaları teşvik etmek, desteklemek, tanıtmak odaklıdır. Bu cümleden olarak;
• Zeka Zinciri
Zeki ve düşünmeyi seven insanlardan bir zeka zinciri oluşturulmuştur.
◦ Strateji Önerileri
İnsanlığın yaşadığı sorunlara çözüm stratejileri alınmaktadır.
◦ Beyin Fırtınası Toplantıları
İnsanlığın yaşadığı sorunlara çözüm stratejileri üretilmesi için beyin fırtınası toplantıları
• ZEST TV
Bilgilenmek, düşünmek amacıyla televizyon seyreden seyirci kitlesine hitap eden programlar
yayınlanmakta, insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkı yapılmaktadır.
• ZEST Yayınları
İnsanlığın bilgi ve kültür mirasına katkı yapan yayınları yayınlamak üzere ZEST bünyesinde
kurulmuş bulunan yayınevidir.
• ZEST Kütüphanesi
10 000'in üzerinde kitaptan oluşan ZEST Kütüphanesi'nden Üye ve Gönüllüler hiçbir ücrete
veya depozitoya tabi olmadan kitap alabilmekte; tamamen ücretsiz yararlanmaktadır.
• ZEST Kütüphaneleri
Kütüphane oluşturmak isteyen kurumların bünyelerinde 1000 adet kitaptan oluşan ZEST
Kütüphanesi ücretsiz oluşturulmaktadır.
• Kitap Bağışı
“Kitaba ihtiyacımız var” deyip talepleri uygun görülen bütün kişilere 10 ila 100, okullara 100 ila
300, kurumlara 500 ila 10 000 adet kitap bağışlanmaktadır. 2014 yılında onbinlerce kitabı kendi
imkanlarıyla kitapseverlere ulaştırmıştır. 2015 yılında 100 000 adet kitap bağışı toplanması ve
tamamının dezavantajlı kesimlere bağışlanarak aktarılması hedeflenmektedir.
• ZEST Bursları
Zeki, düşünen, insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkıda bulunan öğrencilere burs
verilmektedir.
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ZEST Proje Desteği
“Fikrim var” diyenlere proje desteği verilmektedir.
Yazarlara Yayın, Sanatçılara Sergi Desteği
Eserlerini insanlıkla paylaşmak isteyen yazarlara ZEST'in internet sitesi ve ZEST Yayınevi ile
yayın desteği, sanatçılara ZEST ve sanatçılara ZEST Zaman Tüneli'nde sergileme desteği
verilmektedir.
ZEST Eğitimleri
Toplumun bilinçlendirilmesine yönelik ücretsiz eğitimler verilmektedir.
ZEST Gezileri
İnsanlığın bilgi ve kültür mirasının korunabilmesine yönelik stratejiler geliştirilmesi için geziler
düzenlenmektedir.
ZEST Kokteylleri
Zeki insanların birbirleriyle tanışabilmeleri, yeni dostluklar kurabilmeleri için kokteyller
düzenlenmektedir.
ZEST'e Katılım
Dünyadaki emsal düşünce kuruluşlarından farklı olarak ZEST'in kapıları zeki, düşünen,
insanlığa katkı yapmak isteyen kişi ve kuruluşlara açıktır.
Zaman Tüneli
"İnsanlığın bilgi ve kültür mirasına katkıda bulunmak" amacıyla insanlığın bilgi ve kültür
mirasına tanıklık eden obje, belge ve yayınlardan ZEST bünyesinde “ZEST Zaman Tüneli”
adı verilen bir sergi oluşturulmuştur. ZEST Zaman Tüneli 2012'den beri ZEST Merkezi'nde
faaliyettedir; ZEST üyesi olsun olmasın bütün ziyaretçilerin gezmesine ücretsiz olarak açıktır.
ZEST Zaman Tüneli'nin orta, üst yaşlardakilerin nostaljik duygular yaşamasına, gençlerin de
eski ile bağlantı kurmalarını, eski ile eskimişin farkını idrak etmelerine, eskiyi sevmelerine,
korumalarına binnetice insanlığın bilgi ve kültür mirasına büyük katkı yaptığına inanıyoruz.
ZEST Zaman Tüneli'nin daha fazla kişiye ulaşması, daha çok kişinin ruh haline etki etmesi,
binnetine insanlığın bilgi ve kültür mirasına daha da fazla katkı yapması için mobil bir
versiyonunu ZEST Zaman Tüneli Tır'ı olarak yapmak arzusundayız. İnsanlığın bilgi ve kültür
mirasına tanıklık eden obje ve belge ve yayınlarla donatılacak bu tır Türkiye'nin değişik
şehirlerine gönderilerek çok farklı kesimlerden çok sayıda insana ulaşması ve bu manevi
hazdan tat alabilmelerini sağlanmak istiyoruz.
ZEST Zaman Tüneli Tırı'nın ZEST üyesi olsun olmasın bütün ziyaretçilerin gezmesine açık
olmasını ve ücretsiz şekilde hizmet vermesini planlıyoruz.
İnsanların geçmişle bağlarını güçlendirecek bu güzel projeyi gerçekleştirmeyi çok arzu etmekle
beraber aracın alımı, modifiyesi, işletme giderleri için ZEST'in maddi imkanı maalesef yoktur.
ZEST, kamu yararına yürütmekte olduğu toplumsal hizmetlerine bağışçıların “ZEST Zaman
Tüneli Tırı” projesine sponsor olarak destek vermesini istemektedir. ZEST, insanlığın bilgi ve
kültür mirasına yaparken sponsor markanın çok farklı kesimlerden geniş kitlelere ulaşmasını
da sağlayacak bu projesini hayata geçirebilmek için kişi ve kuruluşların sponsor olarak destek
vermesini bekliyor.
Projeye ZEST'in katkıları
ZEST Zaman Tüneli Tırı'nın insanlığın bilgi ve kültür mirasına tanıklık eden obje, belge ve
yayınlarla tefrişi ZEST tarafından sağlanacaktır.
ZEST, Tır'ın gezi organizasyonlarını/etkinliklerini planlayacak/yürütecek/gerçekleştirecektir.

Sponsora sağlanacak haklar
ZEST'e sponsor olarak destek veren kişi ve kurumlara ZEST de elinden gelen desteği vermektedir.
• Tırın satın alınmasına ve dorsesinin modifiyesine sponsorun markası aracın 1 yan
yüzüne 2 seneliğine giydirilecektir.
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Zaman Tüneli Tırı'nın işletme giderlerini üstlenen sponsorun markası aracın 1 yan
yüzüne giydirilecektir. Aracın alımı ve dorsesinin modifiyesine sponsor olan sponsor, tırın
işletme giderlerini de üstlendiği taktirde aracın bütünü sponsor ve ZEST yazı ve görselleri
ile giydirilecektir. 2 senelik sürenin bitiminden sonra da sponsor aracın işletme giderlerini
üstlenmeye devam ettikçe aracın 1 yan yüzü Sponsor'un markasını taşımaya devam edecektir.
Araca giydirilecek yazı ve görselleri hukuka, ZEST'in kurumsal kimliğine uygun olmaları
şartıyla Sponsor belirleyecek ve giydirecektir.
Aracın ismi 2 sene boyunca ZEST internet sitesi ile yazılı ve görsel dokümanlarında
ZEST – (SPONSOR MARKA) ZAMAN TÜNELİ TIRI olarak kullanılacaktır.
Sponsor markanın araca giydirilmesi hem markanın yaygınlığına katkı yapacak, hem bu
markanın sosyal sorumluluğunu yerine getiren bir marka olduğu şeklinde bir algı oluşturarak
müşteri nezdinde markaya bağlılık duygularının artmasına sebep olacaktır.
Aracın mülkiyeti Zeka ve Strateji Derneği (ZEST)'in tüzel kişiliğine ait olacaktır. 2 senelik süre
boyunca araç satılmayacak ve Sponsor'un markasını taşımaya devam edecektir.
ZEST'in internet sitesi ve basılı broşürlerinde Bağışçı'nın ZEST'in Sponsoru olduğu
belirtilecektir.
Bağışçı'nın talep etmesi halinde ZEST TV'de Sponsor'un reklamları ücretsiz yayınlanarak
reklam desteği verilebilir. Reklam adet ve süreleri Bağışçı yetkililerinin talebi ve ZEST Yönetim
Kurulu'nun kararı ile belirlenecektir.
Sponsor firmanın talep etmesi halinde Zaman Tüneli Tırı ziyaretçilerine sponsor markanın
broşürleri, eşantiyonları dağıtılarak tanıtım desteği verilebilir.

Araç Maliyeti
• Tır (çekiçi)
(80 000 €)
• Trafik Sigortası
• MTV – Taşıt Pulu
• Fenni Muayene gideri (senelik)
◦ Tır 300 TL
◦ Dorse 300 TL
• Trafik Tescil masrafları
◦ Çekici 500 TL
◦ Dorse 500 TL
• Dorse/Treyler
◦ Treyler
(80 000 TL+KDV)
◦ Tadilat
(Klima, Elektrik tesisatı, Jeneratör, Raflar,
Yangın söndürme aparatları, Alarm sistemi,
Güvenlik kamera sistemi, vs)
+

220 000 TL
4 000 TL
1 500 TL

500 TL

1 000 TL

162 000 TL

389 000 TL
*
İşletme maliyetleri (senelik)
• 1 Şoför/Rehber : maaş+ssk 2 000 TL x 12 Ay =
• Konaklama ve Yemek giderleri (Şoför+Rehber) 200TLx200gün
• Yakıt gideri : Ayda 3 000 km x 1 TL = 3 000 TL x 12 Ay =
• Otoyol giderleri : Ayda 300 TL x 12 Ay =
• Trafik Sigortası
• MTV Ocak + Temmuz (1 500 TL x 2=)
• Fenni Muayene gideri (senelik) Tır 300 TL + Dorse 300 TL
• Araç bakım giderleri

+

24 000 TL
40 000 TL
36 000 TL
3 400 TL
4 000 TL
3 000 TL
600 TL
10 000 TL
121 000 TL

* (Değerler yaklaşık/tahmini olarak tespit edilmiştir; aracın markası, tipi, nakliye yoğunluğuna göre farklılıklar oluşabilir)

Sponsor olacağınız araç ZEST'in
insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkıda bulunmak yolunda köprü olacaktır.
Köprüler kurmanız dileğiyle...
ZEST (Zeka ve Strateji Derneği)
Yönetim Kurulu Başkanı
Av.Veysel Danış
Kurumsal iletişim ve sorularınız için
zest.org.tr
info@zest.org.tr
0 545 545 ZEST (9378)

