
HOŞGELDİNİZ

⇒HOŞ  GELDİNİZ  &      Açılış Konuşması:  

•  SEVGİN  OKTAY,  The  Light  Millennium,  
BM/Kamu Bilgi Birimi’ne STK  Temsilcisi /
NGO  Rep.  to  the  United  Nations  Department  
of  Public  Information;  
Başkan,  Turkish  Anti-‐Defamation  Alliance  –
TADA  /  İftiralara KarşıTürk Birliği



PROGRAM-‐ IÇINDEKILER

 The  LIGHT  MILLENNIUM    (LM)
  The  Light  Millennium  Television  (LMTV)
  LM/LIBRARY  &  MUSEUM

  IşIK    BİNYILI
 .KİTAP  TANITIMI

  .I ş IK  YOLLARINDA



THE LIGHT MILLENNIUM’A,	  MANHATTAN’IN KALBİNDE BU	  
GÜZEL MEKANI	  TAHSİS	  VE	  LOJİSTIK	  DESTEK	  İLE	  

BU	  SUNUMU	  YAPMA	  OLANAĞINI	  SAGLADIĞI	  İÇİN:
  •  Sn.  GÜL  TÜRKMENOĞLU’na,  General  Manager,  The  Benjamin  Hotel  & Regional  Vice  President  of  
Operations,  DenihanHospitality  Group
•  The  Benjamin  Hotel’inTeknikKadrosuna;
•  Programa katılan konuşmacımızDr.  HANDE  SUBAŞILAR’a; 
•  The  Light  Millennium’un gönüllü ekibi;
ALİ  SARIKAYA,  Set  Fotoğrafçısı,  ATATÜRK  NY  Arts  &  Culture  Center;
MİNE  TAKIL,  EtkinlikAsistanı&  YÜKSEL  BAŞARIR,  KitapSorumlusu;   
LMTV  Çekim Ekibi;  ASHRAF  ALİ  ve GORDON  KELLY’e; 
Ayrıca,  bu etkinliği tanıtımda sizlere ulaşmada ve sosyalmedya paylaşımlarıyla
destekleri için:  Mine  Takıl,  Yüksel Başarır,  Günay Menekşe,  Aysel Topraklı,    
Bingül Sevimli,  FerayGirgin ile Kaya  Büyükataman/Turkish  Forum'a;    ayrıca
Hepinize bu programa katılarak vermiş olduğunuz destek için
ÇOK  TEŞEKKÜR  EDİYORUZ.  
www.lightmillennium.org – www.turkishlibrary.us – www.isikbinyili.org – www.turkishlibrary.us E-‐posta:  
bircanünvert@lightmillennium.org – EVENT@lightmillennium.org @bircanünver #bircanünver #lightmillennium  
@lightmillennium@IŞIKYOLLARINDA#IŞIKYOLLARINDA  #SANATIN  LABİRENTLERİNDE  @TurkishLibraryMuseum



“THE  LIGHT  MILLENNIUM  – UN/DPI-‐NGO”
KÜRESEL  MULTI-‐MEDYA  VE  KÜLTÜR  KURULUŞU

WWW.LIGHTMILLENNIUM.ORG

● “The	  Light	  Millennium”	  (LM)	  ,	  	  vergidenmuaf statüsüyle	  2005	  yılı itibariyle BM’ye,	  DPI	  bünyesinde üyedir.	  NY	  eyaleti
yasaları çerçevesinde,	  resmi kuruluş tarihi ise 2001’dir.	  Web	  ortamında	  ise	  ilk	  kez	  1999	  yılında	  tanıtılmıştır	  
(http://www.lightmillennium.org/intro99fol/index2.html).
İki	  dilde, İngilizce	  ve	  Türkçe	  olmak	  üzere	  düşünce	  özgürlügünü	  ve	  bu	  amaçta,	  hayatın	  her	  kesiminden	  ve	  her	  yaştan	  düşünsel	  
üretimleri	  teşvik,	  yayın	  ve	  tanıtım	  ile	  küresel	  barış	  kültürü	  amaçlı	  yola	  çıkmıştır.
(http://www.lightmillennium.org/lm_mission.html)
● STK/NGO	  statüsüyle, resmen ilk	  kez BM	  Genel Merkez’indeki Eylül 2005’te	  gerçekleştirilmiş olan “UN-‐DPI/NGO”	  
konferansına katılmıştır ve 2005	  yılından itibaren BM’ye aktif üyedir.	  
•	  BM	  nezdinde	  ve	  yıllık	  bazda	  6	  kişilik	  bir	  delegasyon	  ile	  temsilci	  atama	  ve	  temsil	  edilme	  hakkına	  sahiptir.

● IŞIK	  BİNYILI	  MULTİ-‐MEDYA,	  KÜLTÜR	  VE	  SOSYAL	  GELİŞTİRME	  DERNEĞİ (kısa adı:	  IŞIKBİNYILI.ORG)
LM	  bünyesinden doğmuş olmakla birlikte (1999),	  Ocak 2010’da	  LM’den bağımsızlaşarak ve LM	  ile de	  kardeş kuruluş
statüsüyle,	  Türk Dernekler Kanunları çerçevesinde ve dernek statüsünde,	  tüzel bir kimlik kazanmıştır.	  
IŞIKBINYILI.ORG	  henüz	  Birleşmiş Milletler’e,	  bağımsız	  ve	  İstanbul	  merkezli bir dernek olarak üye değildir.	  
http://www.isikbinyili.org



“The Light Millennium”un,	  TÜRKİYE’nin de	  BM’nin	  KURUCU	  ÜYE	  STATÜSÜYLE	  
1949’da	  İMZALAMIŞ	  OLDUĞU	  İNSAN	  HAKLARI	  BEYANNAMENİN	  
19.	  MADDE’si olan	  “DÜŞÜNCE	  ÖZGÜRLÜĞÜ” YOL	  HARİTASIDIR…

• Madde 19-‐ Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı
vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke
sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve düşünceleri her yoldan
araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar.



•  The  Light  Millennium  Television  |  LMTV,  organizasyonun kuruluşundan itibaren ana dallarindan biridir.  
Nitekim,  kuruluşunda, "asset/varlık"  olarakda  yapımcı ve LM'in kurucusu olanBircan’ın LM'in resmen kurumlaşmasına
kadar bağımsız olarak üretmis olduğuTV  programlarını bağışlaması,  aynı zamanda LM'in de  harcını oluşturmuştur.

•  LMTV  aylık,  iki haftada bir veSpecial/Özel programlar ile 13  Ocak 2000'den  itibaren QPTV.Org yerel kablolu kanallarda
yayınlanmaktadır.   2012  yılından itibaren ise Manhattan  Neighborhood  Network  –MNN.Org'da yayın alanını uzatmıştır.

LMTV  programlarından 2009  yılından itibaren www.vimeo.com/LMTV   de,  bugun itibariyle 88  vidyo ilgilisine ulaşılır
kılınmıştır.  Aynı zamanda,  LMTV'nin Lightmillennium.Org kanaliyla da  100'den  fazla program  kuresel boyutta ilgilisine
sunulmuştur.  
•  LMTV,  bugüne değin 150'ye  yakın program  üretmiş ve kamuyamal  etmiştir.
•  Bu  etkinlik,  vidyoya,  LMTV/Türkçe kategorisinde üretilip/yayınlanmak amacıyla ve LMTV  tarafından kaydediliyor.  
Daha fazla bilgi için:  http://www.lightmillennium.org/lmtv/all.html http://www.lightmillennium.org/bu_videography.html



THE  LIGHT  MILLENNIUM  TELEVISION  – LMTV
LM,  BİRLEŞMİŞ  MİLLETLER  – KAMU  BİLGİ  BİRİMİNE  ÜYE  STK/NGO  (2005)  

HTTP://WWW.LIGHTMILLENNIUM.ORG/LMTV/ALL.HTML





LM  FOTO  GALERY  VE  ETKINLIKLER
GALLERY  I  |  GALLERY  II  &  EVENTS

WWW.LIGHTMILLENNIUM.ORG



The US Turkish Library & Museum for Friendship and Peace Project | TLM  | www.turkishlibrary.us

• Bu proje, 2011 yılında, Internet ortamındaki tanıtımında 1. düzeydeki vizyoneri rahmetli kardeşim Yüksel Oktay'dır. 
Alan adı ve web sitesinin kurumu İsa Alemdağ tarafından gerçekleştirilmiştir. 

• Bircan Ünver, İsa Alemdağ ve Metehan Karahan'da, 2011’den 2014 yılına kadar bu vizyona ortaklığı üstlenmiştir.
Şubat 2014'ten itibaren ise alan adına ve web-hosting giderlerini karşılamaya devam edilemeyeceği bildirilmesi ve
sitenin de kapatılması tehlikesinin gündeme gelmesi üzerine, Bircan Ünver alan adı ve site yönetim-yayınını üstlenmiştir. 

• Bu proje, 15 Ekim 2014 tarihli "The Light Millennium"un (LM)  Yönetim Kurulu ve oybirliğiyle, LM bünyesine
kazandırılmıştır. Bu çerçevede, LM'in yayınlarını gerek farklı kesitlerden içerik katkılarıyla gerek LM'in
BM'deki aktivitilerinden Türkçe ve İngilizce iki dilden yayın ve tanıtımlarını aktif olarak sürdürmektedir.

AMAÇ: Fiziki bir mekan veya online veya her ikisi bir arada olmak üzere New York 
merkezli Turkish Library & Museum projesinin LM bünyesinde ve vergiden muaf
statüsüyle hayata geçirmektir. 



LM’E,    NYCHARITIES.ORG  
KANALIYLA  ON-‐LINE  ÜYELİK  

https://www.nycharities.org/give/donate.aspx?cc=1711



LM  YÖNETİM  KURULU  VE
DANIŞMA  KURULU  ÜYELERİ  
(21  KASIM  2014  GENELKURUL SONUÇLARI)

BIRCAN ÜNVER, Founding President, (Re-elected), TV and Web Producer, Head NGO Representative at the United Nations Department of Public Information
since 2005;

H.E. Ambassador CARLOS GARCIA GONZALEZ, Vice President (New Board Member), Former Permanent Representative of El Salvador to the United Nations and 
Director of United Nations Relations at Enviro Board Corporation;

SULTAN CATTO, Vice President, Professor in the Ph.D. Program in Physics at the CUNY Graduate School, Adjunct Associate Research Scientist in Henry Krumb
School of Mines, Columbia University, and a visiting Professor at the Rockefeller University;

HANDE SUBASILAR, General Secretary, Art Historian, PhD Istanbul Technical University and NGO Representative at the United Nations Department of Public 
Information;

MÜJGAN HEDGES, Treasurer and Sponsorship Coordinator, and NGO Representative at the United Nations Department of Public Information, 
Heart Care of Virginia Medical Office Accountant (Retired);

ISA ALEMDAG, On-line Board Member, IT Consultant, Entrepreneur, Founder/CEO of Horon Solutions, Information Technology (U.K.).

DANISMA KURULU

• EDWARD FOSTER, Professor, College of Arts and Letters at Stevens Institute of Technology, Hoboken, New Jersey. (Continuing)

• AYŞEGÜL DURAKOĞLU, Professor in Music, College of Arts and Letters at Stevens Institute of Technology, Hoboken, New Jersey.(Continuing)

• GÜL TÜRKMENOĞLU, Assistant General Manager - HUDSON New York | General Director, The Benjamin Hotel & Regional Vice-President



2018 THE LIGHT MILLENNIUM's REPRESENTATIVES 
TO THE UNITED NATIONS DEPARTMENT OF PUBLIC 
INFORMATION (#UNDPINGO | UN.DPI/NGO
• Bircan ÜNVER, HEAD
NGO Representative to the United Nations Department of Public Information

• Dr. Aslıhan ÇAKMAK,
NGO Representative to the United Nations Department of Public Information

• Sevgin OKTAY,
NGO Representative to the United Nations Department of Public Information

• Gül ÇEVİKOĞLU,
NGO Representative to the United Nations Department of Public Information

• Sarah ALRUWAIL, YOUTH
NGO Representative to the United Nations Department of Public Information

• Shirish BOHARA, YOUTH
NGO Representative to the United Nations Department of Public Information



ÇOK  TEŞEKKÜR  EDİYORUZ.

www.lightmillennium.org www.turkishlibrary.us www.isikbinyili.org

Email:  contact@lightmillennium.org |   LMTV@lightmillennium.org

Sosyal Medya:  @lightmillennium  #lightmillennium  @turkishlibrarymuseum
#SanatınLabirentlerinde #IşıkYollarında @isikyollarinda

©2018,  Sevgin Oktay,  The LightMillennium    &  TurkishLibrary.Us 13  Ekim  2018,  New  York


