IŞIK BİNYILI MULTİMEDYA, KÜLTÜR,
SOSYAL DESTEK VE GELİŞTİRME DERNEĞİ
TÜZÜK Madde 3- GENEL TANIM: (Derneğin kısa adı) “IşıkBinyılı.Org” Derneği, aşağıdaki ana alanlarda çalışmalarını
yürütür: Dernek, yasaların izin verdiği ve tanımladığı çerçevede faaliyet ve programlarını gerçekleştirir.
Kamu yararına yayıncılık: Kültür, sanat, şiir-edebiyat (sanat ve edebiyatın tüm kolları olmak üzere), insan, toplum, ulusal,
düsünce özgürlügü, kültürel çeşitlilik, uluslararasi ve küresel konular başta küresel barış olmak üzere ve Osmanlı/Türk mutfağı
da dahil olmak üzere kişisel ve/veya toplumsal birikim, araştırma, inceleme ve deneysel çalışmaları da içeren düşünsel
ürünlerin üretimini teşvik ve yayınını basılı-elektronik-dijital, on-line yayıncılık, belgesel, TV programı, kitap, dergi benzeri
üretmek, üretiminde ve sunumunda işbirliği yapmak. Ortaya çıkan düşünsel-sanat-kültür-edebiyat ürünlerini mültiplatformlarda yayınlamak, yerel ve uluslararası fiziksel platformlarda sunmak ve kültür, edebiyat, uluslararası festival-değişimdönüşüm çerçevesinde sanat-kültür proje ve programları yapmak;
Özellikle, eğitim çağında olan ve/veya eğitim çağını erken yaşta terketmiş olan asgari ücret ve/veya altı ve
“yoksul” kategorisinde olan aile yada yetim/kimsesiz çocuklara yönelik sosyal destek projeleri geliştirmek,
uygulamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmak
veya destek vermek.
İlkokuldan üniversiteye, eğitim, yayın, kültürel ve sosyal genel çerçevede, kamu ve/veya özel eğitim kurumları
ile işbirliği çerçevesinde ulusal ve uluslararası proje ve programlar gerçekleştirmek;
Toplumun ortak yarar, seviye ve gelişimine katkı sağlayacak sosyal ve yaşam standartını iyileştirici nitelik ve amaçlı yenilikçi
ve keşifleri teşvik ve uygulamaya yönelik sosyal ve/veya geleceğe yonelik projelerin araştırma, yazım, yayın, sunum ve/veya
ulusal-uluslararası eğitim, kamu ve özel kuruluşlarla işbirlikleri ile uygulanmasını sağlamak;
Eğitim, sosyal ve geliştirme projeleri hazırlamak ve uygulamak. “Küresel Ev ve Okul” Projesinin de gerçekleşmesi
için ulusal ve uluslararası boyutta işbirliği içinde çalışmak;
Kamu yararına yerel, ülke çapında ve/veya Internet ortamında “Halk Televizyonu” (public access)
televizyonculuğunu Türkiye’ye kazandırmak için gerekli yasal değişikliklerin yapılması ve kamuoyu oluşturulması
üzerinde çalışmak;
Yukarıdaki ve bu tüzük içinde tanımlanmış olan amaçlarla da sınırlı olmamak üzere, adıgeçen alanlarda faaliyet göstermek ve
hizmet vermek amaçı ile kurulmuştur.

TÜZÜK - Madde 4– AMAÇLAR:
a) Tüm insanlar ve ülkeler arasında global bir ilişki kurmayı teşvik amacıyla düşünce ve deneyimlerin özgürce aktarıldığı
uluslararası, global bir platform yaratmak;
b) Başta komşu ülkeler olmak üzere; dünyadaki tüm uluslar arasında kültürel, sosyal ve eğitim alanlarında
uyumlu değişim ve işbirliği oluşturmaya katkıda bulunmak;
c) Zengin Türk kültür ve sanatına paralel ve sosyal ve gelişim projelerini; AB ve ABD ve uluslararası düzeyde ve özellikle de
ABD de kamu nezdinde, Türkiye’yı “insan-yaşam-kültür-sanat ve sosyal gelişme ile eğitim” genel kapsamında etkin ve
sürekliliği olan proje ve programlarla, çeşitli eğitim kuruluşlarıyla işbirliği çerçevesinde sunmak ve kültürel değerlerle
gündeme getirmek, gündemde tutmak ve olumlu bir kamuoyu oluşmasına katkıda bulunmak.
d) Öncelikle gelecekle ilgili düşünceler olmak üzere, insan, bilim, doga-çevre, düşünce, yazın ve sanatla ilgili her
türlü bilginin araştırılmasına, derlenmesine ve yayınlanmasına öncülük etmek;
e) Her türlü bilginin iletişimini, değiş-tokuşunu ve yayınını kolaylaştırmak amacıyla bir düşünce alışverişi platformu
oluşturmak;
f) İyi devlet ve iyi vatandaş ilkelerinin teori ve pratiğinin tartışılmasına ve multi platformlarda yayınlanmasına
ortam yaratmak;
g) Bireyler ve yurt içi ve yurt dışında farkli ekonomik grup ve etnik gruplar arasındaki dostluk, karşılıklı anlayış
ve beraberlik bağlarını geliştirmek ve güçlendirmek;
ğ) Partizan politika ve sekter dini tartışmalar dışında genel ilgi alanı içinde olan tüm konulara özgür bir tartışma
ortamı sağlamak;
h) Bu Kuruluşun amaçlarının genişletilmesi için gereken her türlü hukuksal yararlı ve uygun adımları atmak;
i) Avrupa genel kapsamında ve Avrupa Birliği ülkeleri ile dünyanın diğer ülkelerinden de (Ortadoğu, Afrika, Güney Asya, Orta
Asya, Uzak Doğu, Rusya, Latin Amerika, Kanada benzeri dünya genel kapsamında) gelecek ilgi ve talebe bağlı olarak veya
Derneğin araştırmaları sonucu; diğer ülkelerden de “kardeş” kuruluş anlayışında, karşılıklı destek, değişimdönüşüm ve işbirlikleri çerçevesinde projeler geliştirmeyi ve uygulamayı da projeler bazında, birbirinin diğer
program ve faaliyetlerinde bağlayıcı olmaksızın çalışmayı ilke olarak benimser; ve
ı) Yukardaki amaçlar Kuruluşun alanı ve yetkileri olarak ele alınmalı ve özel amaçlar bu Kuruluşun yetkilerini hiçbir
şekilde sınırlamamalıdır.
Tüm TÜZÜK metni için: http://onesoul.biz/arsiv/docView.php?d=lightmillennium&id=9
Önemli not:
1) Işıkbinyılı.Org, geçici olarak http://www.onesoul.biz üzerinden yayınlanmaktadır.
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