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Kitap Bağışı Toplama/Dağıtma Aracı 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
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Zaman Tüneli
İnsanlığın bilgi ve kültür mirasına tanıklık eden objeler, yayınlar, belgeler toplanıp sahip
çıkmaktadır. Oluşturulan Zaman Tüneli'nde üye/gönüllü olsun-olmasın herkese açık şekilde ve
ücretsiz olarak sergilemektedir.
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 ödünç kitap alabilmekte; tamamen ücretsiz yararlanmaktadır.
ZEST Kütüphaneleri
Kütüphane oluşturmak isteyen kurumların bünyelerinde 1000 adet kitaptan oluşan ZEST
Kütüphanesi ücretsiz oluşturulmaktadır.
ZEST Bursları
Zeki, düşünen, insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkıda bulunan öğrencilere burs
verilmektedir.
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.
Kitap Bağışı
“İnsanlığın bilgi ve kültür mirasına katkı yapmak” amacıyla ZEST bünyesinde bir kütüphane
oluşturulmak çabasına kitapsever üye ve gönüllülerimiz ZEST Kütüphanesi için düşünülen
miktarın çok üzerinde kitap bağışında bulunmuşlardır. Fazla gelen kitapların dezavantajlı
kesimlere bağışlanması düşüncesiyle yapılan ilk kitap bağışı çalışmalarında toplumda kitaplara
ulaşamayan dezavantajlı çok geniş bir kitapsever kitlesi olduğu müşahade edilmesi üzerine
ZEST, bağış yapmak isteyenler ile kitap bağışı isteyen kitapseverler arasında köprü olmak için
çalışmalara başlamıştır.
ZEST'in kitap bağışlarına köprü olduğunundan haberdar olan kişi ve kuruluşlar artık ZEST'e
başvurmaktadır; Kitap bağışı çalışmaları bağış yapmak ve kitap bağışı isteyenlerin yoğun
talepleri sebebiyle artarak devam etmektedir. ZEST bu talepleri büyük çabalarla karşılamaya
gayret etmektedir.
“Kitaba ihtiyacımız var” deyip talepleri uygun görülen bütün kişilere 10 ila 100, okullara 100 ila
1 000, 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
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bağışlanarak aktarılması hedeflenmektedir. Siirt Valiliği ile imzalanan Protokol ve İstanbul
Valiliği'nin 31540 sayılı izinleri ile dezavantajlı kesimlere ulaştırılmak üzere Siirt Valiliği'ne
10 000 kitap bağışı gönderilerek kitap bağışı adedinde erişilmesi güç bir bağış rekoruna imza
atılmı
ZEST bütün çalışmalarını gönüllülerin büyük çabalarıyla yürütmektedir. Kitaplar fiziksel olarak
çok ağır olduğundan gönüllülerimiz bu çalışmaları çok zorlanarak, büyük fedakarlıkla
yürütmektedirler. Kitaplar çok ağır ve hacimli olduğundan yaya veya toplu taşıma araçları ile
nakledilememektedir. Bugüne kadar yapılan bütün hizmetler arabası olan ZEST yöneticilerinin
arabalarını ZEST hizmetlerinde kullanmaları ile yürütülmüştür. Fakat bu araçlar da kişisel
araçlar oldukları için yük taşımaya uygun olmamakta, bazan da araç sahipleri bazan müsait
olmamakta, neticede kitapların nakledilmelerinde büyük sıkıntılar yaşanmaktadır.
ZEST, kitap bağışı hizmetlerini yürütürken bağışlanan kitapların toplanması/dağıtılması
hizmetlerini yürütebilmek için 1 ila 3 adet araca acil olarak ihtiyaç duymaktadır. Araçlar bağış
kitapların taşınmasında kullanılacağından panelvan modellerinin uygun ve kullanışlı olacağı
değerlendirilmektedir.
Araçlara büyük ihtiyaç duyulmakla beraber araç alımı için ZEST'in maddi imkanı maalesef
yoktur. ZEST, kamu yararına yürütmekte olduğu toplumsal hizmetlerine bağışçıların “Kitap
Bağışı Toplama-Dağıtma Araçları” hibe ederek el vermesini istemektedir. Panelvan
modellerinin hangileri ile, kaç adet araçla ZEST'e destek verileceği hususunu elbette bağışçı
takdir edecektir.
Aracın hibesi Zeka ve Strateji Derneği (ZEST)'in tüzel kişiliğine yapılacaktır. 2 senelik süre
boyunca araç satılmayacak ve Bağışçı'nın markasını taşımaya devam edecektir.

Sponsora sağlanacak haklar
ZEST'e sponsor olarak destek veren kişi ve kurumlara ZEST de elinden gelen desteği vermektedir.
• Kitap Toplama/Dağıtma Aracı
◦ Bağışçı'nın markası ZEST'e hibe ettiğin aracın 1 yan yüzüne 2 seneliğine giydirilecektir.
◦ Kitap Toplama/Dağıtma Aracı'nın işletme giderlerini üstlenen sponsorun markası aracın
1 yan yüzüne giydirilecektir. Bağışçı işletme giderlerini de üstlendiği taktirde aracın
bütünü Bağışçı ve ZEST yazı ve görselleri ile giydirilecektir. 2 senelik sürenin
bitiminden sonra da bağışçı aracın işletme giderlerini üstlenmeye devam ettikçe aracın
1 yan yüzü Bağışçı'nın reklamını taşımaya devam edecektir.
◦ Aracın ismi 2 sene boyunca ZEST internet sitesi ile yazılı ve görsel dokümanlarında
ZEST – BAĞIŞÇI KİTAP BAĞIŞI ARACI olarak kullanılacaktır.
◦ Araca giydirilecek yazı ve görselleri hukuka, ZEST'in kurumsal kimliğine uygun olmaları
şartıyla Bağışçı belirleyecek ve giydirecektir.
◦ Bağışçı'nın markasının araca giydirilmesi markanın yaygınlığa katkı yapacak, Bağışçı'nın
sosyal sorumluluğunu yerine getiren bir marka olduğu algısını güçlendirecek, müşteri
nezdinde markaya bağlılık duygularını arttıracaktır.
• ZEST'in internet sitesi ve basılı broşürlerinde Bağışçı'nın ZEST'in Sponsoru olduğu
belirtilecektir.
• Bağışçı'nın talep etmesi halinde ZEST TV'de Bağışçı'nın reklamları ücretsiz yayınlanarak
reklam desteği verilebilir. Reklam adet ve süreleri Bağışçı yetkililerinin talebi ve ZEST Yönetim
Kurulu'nun kararı ile belirlenecektir.
*

Aracın İşletme maliyetleri (senelik-tahmini)
• Şoför (ZEST tarafından üstlenilecektir)
0 TL
• Yakıt gideri
10 800 TL
(Ayda 3 000 km x 0,3 TL = 900 TL x 12 Ay)
• Köprü, otoyol giderleri : Ayda 50 TL x 12 Ay =
600 TL
• Trafik Sigortası
1 000 TL
• MTV (Ocak-Temmuz 2x500 TL) (ilk sene 1x500TL)
1 000 TL
• Fenni Muayene gideri (İlk sene yoktur)
500 TL
• Araç bakım giderleri
+
3 000 TL
Aracın ilk senesi 15 900 TL
Sonraki seneler 16 900 TL
* (Değerler yaklaşık/tahmini olarak tespit edilmiştir; aracın markası, tipi, nakliye yoğunluğuna göre farklılıklar oluşabilir)

*
Bağışlayacağınız araçlar 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)

