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Merkezi Istanbul’da dır

“IşıkBinyılı.Org” Derneği; aşağıdaki ana alanlarda çalışmalarını yürütür:
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-elektronikdijital, on-line yayıncılık, belgesel, TV programı, kitap, dergi benzeri üretmek, üretiminde
ve sunumunda işbirliği yapmak. Ortaya çıkan düşünsel-sanat-kültür-edebiyat ürünlerini
mülti-platformlarda yayınlamak, yerel ve uluslararası fiziksel platformlarda sunmak ve
kültür, edebiyat, uluslararası festival-değişim-dönüşüm çerçevesinde sanat-kültür proje ve
programları yapmak;

Sosyal destek projeleri: 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;

Yenilikçi ve keşifleri teşvik ve uygulamak: 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;

“Halk Televizyonu” 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 < http://www.isikbinyili.org> tanımlanmış olan
amaçlarla da sınırlı olmamak üzere, adıgeçen alanlarda faaliyet göstermek ve
hizmet vermek amaçı ile kurulmuştur.
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