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BU  SUNUM   3  ALT  BAŞLIKTAN  OLUŞMAKTADIR.

  1.  SÜRDÜRÜLEBİLİR  İNSANİ  GELİŞME  >  
•  Birleşmiş Milletler'inVizyonu
•  Kısa Tarihçe
•  Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi,  KuruluşAmaçları ve
•  2030  Kalkınma Hedefleri bağlamında

  2. KÜLTÜR  – SANAT  >   İnsani ve sürdürülebilir gelişmenin temeli ve en  yüksek çıtasıdır.  
SANATIN  LABİRENTLERİNDE

  3.  GELECEK  >  IŞIK  YOLLARINDA



Kaynak:  http://www.mfa.gov.tr/birlesmis-‐milletler-‐teskilati-‐ve-‐turkiye.tr.mfa

İkinci Dünya Savaşı’ndan galip çıkan büyük devletlerin (ABD,  Sovyetler Birliği,  İngiltere,  Fransa ve
Çin Halk Cumhuriyeti ) liderliğinde oluşturulan bir dünya örgütüolan Birleşmiş Milletler (BM),  20.  yüzyılın
ilk  yarısında yaşanan savaşların ve barışa yönelik tehditlerin tekrarını önlemek ve uluslararası barış ve
güvenliği korumak amacıyla kurulmuştur.  

BM’nin kurucu antlaşması niteliğindeki BM  Şartı,  aralarında Türkiye’nin de  bulunduğu 50  ülke tarafından
26  Haziran 1945  tarihinde San  Francisco’da imzalanmıştır.  

BM  Teşkilatı,  BM  Şartı’nda öngörüldüğü üzere,  BM/GK’nın beş daimi üyesi dahil (ABD,  Sovyetler Birliği/Rusya,  
İngiltere,  Fransa veÇin Halk Cumhuriyeti)  BM’nin diğer üye devletlerinin çoğunluğunun Örgüt Şartı’nınonay

işlemlerini tamamlamalarıyla,  24  Ekim 1945tarihinde resmen faaliyete geçmiştir.  

Bu  tarihten beri,  24  Ekim günü her  yıl BM  Günü olarak kutlanmaktadır.

KISA  TARİHÇE:  BİRLEŞMİŞ  MİLLETLER
BM'nin 72.  KURULUŞ  YILDÖNÜMÜNÜ  BUGÜN  BİRLİKTE  KUTLUYORUZ...



Bir insan yaşamı içinde iki kez insanlığa, tarif olunmaz acılar getiren savaş felaketinden,	  gelecek kuşakları
korumaya;
temel insan haklarına,	  insan kişiliğinin onur ve değerine,	  erkeklerle kadınların ve büyük	  uluslarla küçük ulusların
hak eşitliğine olan inancımızı yeniden ilan etmeye;	  
adaletin korunması ve antlaşmadan doğan yükümlülüklere saygı gösterilmesi için	  gerekli koşulları yaratmaya
ve daha geniş bir özgürlük	  içinde daha iyi yaşama koşulları sağlamaya,	  sosyal bakımdan ilerlemeyi
kolaylaştırmaya,	  ve bu ereklere ulaşmak için;
hoşgörüyle davranmaya ve iyi komşuluk anlayışı içinde birbirimizle barışık yaşamaya,	  uluslararası barış ve
güvenliği korumak için	  güçlerimizi birleştirmeye,	  ortak yarar dışında silahlı kuvvet kullanılmamasını
sağlayacak ilkeleri kabul etmeye ve yöntemleri benimsemeye,	  
tüm	  halkların ekonomik ve sosyal bakımdan ilerlemesini kolaylaştırmak için	  uluslararası kurumlardan
yararlanmaya,	  istekli olarak,	  bu amaçları gerçekleştirmek için	  çaba	  harcamaya kara verdik.

Kaynak:  http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/35501-‐Birlesmis-‐Milletler-‐Antlasmasi.pdf

26  Haziran  1945,  San  Francisco

BİRLEŞMİŞ	  MİLLETLER	  ANTLAŞMASI –
Biz,  Birleşmiş Milletler halkları:



2000 yılında, 147 devlet ve hükümet başkanı dahil olmak üzere 189
ulusun temsilcisi tarihi bir Binyıl Zirvesi için Birleşmiş Milletlerde
bir araya geldi. Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) olarak bilinen bir
dizi hedef tespit ettiler. Bu hedeflere 2015 yılına kadar ulaşılması,
aşırı zaruret içindeki insanların sayısının yarı yarıya azaltılması da
dahil olmak üzere dünyadaki insanların yaşamlarını değiştirmesi
hedeflendi.

Binyıl Bildirgesi şöyle bitiyor “Dolayısıyla bu ortak amaçlara olan
sarsılmaz desteğimizi ve bunlara ulaşma kararlılığımızı beyan
ediyoruz”. Önümüzdeki on yıl hükümetler, sivil toplum ve uluslar
arası organizasyonlar dahil olmak üzere tüm paydaşlara Binyıl
Kalkınma Hedefleri arkasında birleşmek için tarihi bir fırsat
sunuyor.

Bu	  hedefler,	  1990’larda	  çevre,	  insan	  hakları	  ve	  sosyal	  kalkınma	  alanlarında	  düzenlenen	  bir	  dizi	  uluslar	  arası	  konferans	  dahil
olmak	  üzere	  her	  seviyede	  uzun	  yıllardır	  yürütülen	  kalkınma	  çalışmaları	  ve	  yapılan	  tartışmaların	  bir	  ürünü.

2015  BİNYILIN  KALKINMA  HEDEFLERİ  sekiz hedeften oluştu.    
2000-‐2015 dönemine iliskin ilk  15  yıllık her  bir ülke bazında gelişmişlik-‐gelişmemişlik ve

hedefleri tutturmaraporları da,  2030  Hedefleri için esas alınmıştır.    
Bunun sonucu olarak da,  17  MADDELİK  2030  SÜRDÜRÜLEBİLİR  KALKINMA    HEDEFLERİ  İMZALANMIŞTIR.



SÜRDÜRÜLEBİLİR  İNSANI  GELİŞME  
Birleşmiş Milletler'in 2030  Kalkınma Hedefleri bağlamında



BM	  İNSAN	  HAKLARI	  EVRENSEL	  BEYANNAMESİ – GİRİŞ
BIRLEŞMIŞ	  MILLETLER	  GENEL	  KURULU'NUN	  10	  ARALIK	  1948	  TARIH	  VE	  217	  A(III)	  SAYILI	  KARARIYLA	  ILAN	  EDILMIŞTIR.	  6	  NISAN	  1949	  TARIH	  VE	  9119	  SAYILI	  
BAKANLAR	  KURULU	  ILE	  "İNSAN	  HAKLARI	  EVRENSEL	  BEYANNAMESI'NIN	  RESMI	  GAZETE	  ILE	  YAYINLANMASI	   YAYIMDAN	  SONRA	  OKULLARDA	  VE	  DIĞER	  EĞITIM	  
MÜESSESELERINDE	  OKUTULMASI	  VE	  YORUMLANMASI	  VE	  BU	  BEYANNAME	  HAKKINDA	  RADYO	  VE	  GAZETELERDE	  MÜNASIP	  NEŞRIYATTA	  BULUNULMASI"	  
KARARLAŞTIRILMIŞTIR.	  BAKANLAR	  KURULU	  KARARI	  27	  MAYIS	  1949	  TARIH	  VE	  7217	  SAYILI	  RESMI	  GAZETE'DE	  YAYINLANMIŞTIR.

BirleşmişMilletler Genel Kurulu;
● İnsanlık topluluğunun bütün bireyleriyle kuruluşlarının bu Bildirgeyi her zaman göz
önünde tutarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmeye,
giderek artan ulusal ve uluslararası önlemlerle gerek üye devletlerin halkları ve gerekse bu
devletlerin yönetimi altındaki ülkeler halkları arasında bu hakların dünyaca etkin olarak
tanınmasını ve uygulanmasını sağlamaya çaba göstermeleri amacıyla tüm halklar ve
uluslar için ortak ideal ölçüleri belirleyen bu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini
ilan eder.

http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-‐208.pdf



BM	  İNSAN	  HAKLARI	  EVRENSEL	  BEYANNAMESİ
30	  MADDEDEN	  OLUŞMAKTADIR.	  İLK	  7	  MADDE	  

Madde 1-‐ Bütün insanlar özgür,	  onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.	  Akıl ve vicdana sahiptirler,	  birbirlerine
karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.	  
Madde 2-‐ Herkes,	  ırk,	  renk,	  cinsiyet,	  dil,	  din,	  siyasal veya başka bir görüş,	  ulusal veya sosyal köken,	  mülkiyet,	  

doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün
özgürlüklerden yararlanabilir.	  Ayrıca,	  ister bağımsız olsun,	  ister vesayet altında veya özerk olmayan ya da	  başka bir
egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke yurttaşı olsun,	  bir kimse hakkında,	  uyruğunda bulunduğu devlet veya ülkenin
siyasal,	  hukuksal veya uluslararası statüsü bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir.	  
Madde 3	  -‐Yaşamak,	  özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.	  
Madde 4-‐ Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz,	  kölelik ve köle ticareti her	  türlü biçimde yasaktır.
Madde 5-‐ Hiç kimseye işkence yapılamaz,	  zalimce,	  insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza

verilemez.	  
Madde 6-‐ Herkesin,	  her	  nerede olursa olsun,	  hukuksal kişiliğinin tanınması hakkı vardır.	  
Madde 7-‐ Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma

hakkına sahiptir. http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-‐208.pdf



BM	  İNSAN	  HAKLARI	  EVRENSEL	  BEYANNAMESİ
TÜRKİYE’NİN	  DE	  BM’ye	  ÜYELİK	  KOŞULUYLA	  İMZALAMIŞ	  OLDUĞU	  
BEYANNAMENİN	  “DÜŞÜNCE	  ÖZGÜRLÜĞÜ”NE	  İLİŞKİN	  19.	  MADDE	  
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” Kamu Yararına Multi-‐Medya ve Kültür üzerine Hükümetler Dışı bir
kuruluş olarak, BM’ye #19 Madde’ye istinaden, ayrıca Dünya Barış Kültürü ve her alanda –
geleceğe ilişkin de dahil olmak üzere düşünsel üretimi teşvik, yayın ve tanıtım
amaçlarıyla, 12 Aralık 2005’ten itibaren BM Kamu Bilgi/Enformasyon Birimine üyedir.
BM’de 6 kişiden oluşan bir delegasyon ile de temsil edilme hakkına sahiptir.
www.lightmillennium.org



BİRLEŞMİŞ  MİLLETLER  GENEL  KURULU
6  ANA  KOMİTESİ  – UN.ORG/GA

Her	  olağan oturumun başındaGenel Kurul,	  devlet ya da	  hükümet başkanları en	  acil sorunlar hakkındaki
görüşlerini dile getirirler.	  Daha sonra bu sorunlar 6	  ana komitede ele alınır:

● Birinci Komite (Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik konuları);

● İkinci Komite (Ekonomik ve Mali	  İşler);

● Üçüncü Komite (Sosyal,	  İnsani ve Kültürel konular);

● Dördüncü Komite (Özel Politika ve Sömürgeciliğin Sonlandırılması);

● Beşinci Komite (Yönetim ve Bütçe konuları);

● Altıncı Komite (Hukuki konular).



BM	  TEŞKİLAT	  YAPISI	  ALTI	  ANA	  BİRİMDEN	  OLUŞMAKTADIR.

1.	  GENEL	  KURUL	  |	  UNGA

2.	  GÜVENLİK	  KONSEYİ	  |	  UNSC

3.	  EKONOMİK	  VE	  SOSYAL	  KONSEY	  |	  ECOSOC

4.	  VESAYET	  KONSEYİ	  |	  UN Trusteeship Council

5.	  ULUSLARARASI	  ADALET	  DİVANI	  |	  UN	  International Court  of Justice

6.	  GENEL	  SEKRETERLİK	  |	  UN	  Secretariat

Ve	  	  tüm	  bu	  birimler	  GENEL	  SEKRETER’e	  bağlıdır.	  

6	  RESMİ	  DİL	  DE	  FAALYETLERİNİ	  YÜRÜTMEKTEDİR.	  	  Bu	  diller	  Çince,	  İngilizce,	  Fransızca,	  Rusça,	  İspanyolca ve Arapça’dır.
Çalışma	  dilleri	  ise	  İngilizce	  ve	  Fransızca’dır.

193	  Üye	  Devlet	  bulunmaktadır.	  Filistin	  ise	  Gözlemci	  Devlet	  Statüsündedir	  (2015).

http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/35501-‐Birlesmis-‐Milletler-‐Antlasmasi.pdf



SİVİL  TOPLUM  KURULUŞLARI  İKİ  ANA  
KANALDAN  RESMEN  BM/STK (UN/NGO)  

AİLESINE KATILABİLİR.    
UN.DPI/NGO	  – BM	  KAMU	  BİLGİ/ENFORMASYON	  BİRİMİ
(UN	  Department	  of	  Public	  Information)
GENEL	  SEKRETERLİĞE	  BAĞLI	  
http://outreach.un.org/ngorelations/

  UN  ECOSOC  – Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Komisyonu

  Bunun dışında bir kaç kanaldaha vardır.  Örneğin,  UN  -‐ Academic  İmpact
UNESCO,  UNICEF,  UN-‐WOMEN,  UN-‐Alliance  of  Civilization,  UN-‐Global  Compact  benzeri diğer
UN/BM  özel birimlerinin bünyesinde faaliyet gösterenSTKlar da  vardır.

 

  Bunlara kısaca web  sayfalarıyla tanıyalım ▶️▶️▶️















2.  KÜLTÜR

  2. KÜLTÜR  >  İnsani ve sürdürülebilir gelişmenin temeli ve en  yüksek çıtasıdır.  
SANATIN  LABİRENTLERİNDE

  Birkaç KültürTanımı:  Tarihsel,  toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi vemanevi
değerler ile bunları yaratmada,  sonraki nesillere iletmede kullanılan,  insanın doğal ve toplumsal
çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü,  hars,  ekin.  (İzzet Benice)

Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü.  (Salah  Birsel)

Muhakeme,  zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan
biçimi. (Mehmet  Kaplan)  

  Bireyin kazandığı bilgi “Tarih kültürü kuvvetli bir kişi.”

https://www.turkedebiyati.org/kultur-‐nedir-‐kultur-‐hakkinda-‐kultur-‐anlami/



KÜLTÜR  VE  SANAT:
SANAT:  DÖNÜŞTÜRÜRVE ELEŞTİRELDİR.    

KÜLTÜR,  YAŞAMINTÜM KOORDINATLARINDAHER  BIR BIREY,  AILE,  TOPLULUKTAKENDİNİ FARKLI  TANIMLAR.    
TOPLUM,  DİN,  DİL,  IRK,  ÜLKE,  COĞRAFYA,  KITA BENZERİ   ÇOK FARKLILIKLAR -‐ DEĞ İ  ŞKENLIKLERGÖSTERİR.

  Kültürün,  yaşamile tüm ilişkilerin damıtılmış olarak bir romana,  öyküye,  
şiire,  resme,  heykele,  müziğe,  dansa,  operaya,  baleya,  tiyatroya,  filme,  
belgesele;  kısacası İNSANIN  YAŞAMLA,  GEÇMİŞ-‐BUGUN  VE  GELECEK  
ekseninde ve TÜM  EYLEMLERİNİN    ve de  İLİŞKİLERİNİN tercih edilen
bir kanal,  araç,  ortam vemedya ile birdüşünsel ya da  görsel bir ürüne
veya bir performansa dönüştürülmüş olmasıdır,  SANAT.    

  Bir başkadeyişle,  SANAT;    Yaşama,  Algı,  Duygu,  Birikim,  Tarih,  
Gelenek,  Töre,  Din  benzeri her  alanda kısaca İNSANIN  KENDİ  OLMA  
ARAYIŞINDA  VE  İNSAN  OLMA  YOLCULUĞUNDA  BİR  ARAÇTIR  DA  
DENEBİLİR! SANAT,  yaşamın her  alanındaki kültürel olgu ve değerlerin
topluma yeniden bir dönüşümü ve farklı alanlarda da  bir ifade-‐anlatım
biçimidir.  Bu  bağlamda,  KÜLTÜR  VE  SANAT  ya da  SANAT  ve KÜLTÜR  
birbirinden ayrılamaz.  Sürekli doğurur,  çoğaltır ve dönüştürür.  

KültürünÖzellikleri:

1.  Millidir.
2.  Tarihidir.
3.  Özgündür.
4.  Ahenkli bir bütündür.
5.  Canlı ve tabii bir varlıktır.
6.  Özü değiştirilemez.
7.  Milletin ortak malıdır.

https://www.turkedebiyati.org/kultur-‐nedir-‐kultur-‐hakkinda-‐kultur-‐anlami/



BİRLEŞMİŞ  MİLLETLER
DÜNYA  GÜNLERİ’NDEN  SEÇMELER

4	  Haziran Uluslararası Çatışma KurbanıMasum ÇocuklarGünü
26	  Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve

Kaçakçılığı ile Mücadele Günü
11	  Temmuz Dünya Barış NüfusGünü

12	  AğustosDünya Gençlik Günü
29	  AğustosUluslararası	  Nükleer Silahların Test	  Edilmesiyle

Mücadele Günü

20	  ŞubatDünya SosyalAdaletGünü
8	  Mart	  Dünya KadınlarGünü
20	  Mart,	  DünyaMutluluk Günü
22	  Mart	  Dünya SU	  Günü
3	  Mayıs Dünya Basın	  Özgürlüğü Günü
17	  Mayıs Dünya Telekominasyon Günu
21	  Mayıs Dünya Diyalog ve Kalkınma için Çok Kültürlülük Günü
22	  Mayıs Biyolojik Çeşitlilik

  25	  Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele ve Dayanışma Günü

  29	  Kasım Filistin HalkıylaUluslararası Dayanışma Günü
2	  Aralık Köleliğin Kaldırılması Uluslararası Günü

3	  AralıkDünya Engelliler Günü
10	  Aralık İnsan Hakları Günü

18	  AralıkUluslararası Göçmenler Günü

8	  Eylül Uluslararası Okuma	  Yazma Günü [UNESCO]	  
15	  Eylül Uluslararası Demokrasi Günü
2	  Ekim Dünya Şiddetsizlik Günü
17	  Ekim Dünya YoksulluklaMücadele
24	  Ekim	  Dünya	  Birleşmiş	  Milletler	  Günü
10	  Kasım Barış ve Kalkınma için Dünya Bilim Günü
[UNESCO]	  
20	  Kasım Dünya Çocuk Günü
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Sürdürülebilir İnsani GELİŞME,  KÜLTÜR    VE  GELECEK  alt  başlığımızdan
KÜLTÜRE,  bu kitaplar ile kısaca BM-‐19.  madde bağlamında değinelim:  



SÜRDÜRÜLEBİLİR İNSANİ GELİŞME  –YAŞAM  VE KÜLTÜR
SONUÇ  1:

  •  Yeryüzünde tüm kötüve karanlık işler,  terör eylemleri,  silah-‐uyuşturucu-‐insan kaçakçılığı benzeri,  
PARA'nın izini.sürün ("Follow  the  MONEY");

•  Eğer başkagezegenlerdeyaşamı bulmak istiyorsanız,  SU'yun izini sürün (Follow  the  WATER);

•  Kendi tam  kapasitepotansiyelinizi ortaya çıkartmak,  onuyasama,  çevrenize,  ülkenize ve insanlığa
dönüştürmek istiyorsanız;  içgüdünüzü,  içinizdeki ve hayatın içindeki IŞIĞIN  izini sürün
(Follow  both  your  inner  and  external  LIGHT  – B.Ü.).

Kısaca mesleki ve yaşamsal hayallarınizden vazgeçmeyin.  
Kararlılı olun ve her  türlü görünen ve görünmeyen engellere karşı,  azimle çalışmayadevamedin.  
Genel-‐geçer,  günlük kriterlere takılmayın.
Kararlı olun ve iç-‐ruh-‐beden ve kafa bütünlüğü ve özgürlüğünü ISKALAMAZSAK,  belki ancako  zaman  
KENDİMİZ  olabiliriz,  
MUTLU  ve SAĞLIKLI  insanlarolabilir ve etrafımıza da  bir ışık olabilir ve diğer insanlara da  olumlu etkiler
yapabiliriz.  Çünkü,  MUTSUZLUK  gibi MUTLULUK  da  bulaşıcıdır



•  Bugün olduğukadar bizim ve insanlığın yakın ve uzak geleceğini doğrudan ilgilendiren tüm alanların Anayasaları,  
Türkiye'nin de  kuruluşundan,  1945  yılından itibaren taraf ülke-‐devlet üye olarak yer aldığı Birleşmiş Milletler
tarafından yapılmaktadır.

Birleşmiş Milletler vizyon ve amaçları,  her  birimizi,  her  bir aileyi,  toplumuve ülkeyi doğrudan ilgilendiren ve
"sürdürülebilir"  gelişme ve kalkınma ve dünya barışını hedefler.  
"Sürdürülebilir Gelişme veKalkınma”nın gerek ülkedüzeyinde ve gerekse dünya genelinde sağlanabilmesinin ve
gelişmişlik-‐gelişmemişlik çerçevesinde ki tüm insani sorunların küresel düzeyde çözümünün de  yegane kanalı ve
umudur,  Birleşmiş Milletler..

Biz,  gerekTürk ve gerek her  bir dünya vatandaşı ve her  birimiz,  bu kararların ülkemiz çapında gerçekleşmesini talep
etmeliyiz.  Çünkü,  ülke olarak imzalamış ve ülkemizde uygulanmasını da  dünya platformunda taahhüt etmişiz.    Aksi halde
ülkemiz,  tüm ülkeler ve Dünya Barışı ve Barış Kültürü tehdit altındadır.  

SONUÇ  2 -‐ SÜRDÜRÜLEBİLİR İNSANİGELİŞME  



ÖNERİ

  •  Tum  öğrenci arkadaşlarımabir ÖNERİ   olarak,  ister birey,  ister akademisyen ister kurumsal
düzeydeolunsun ve eğitim alanları ve meslek ne  olursa olsun,  yaptığınız her  bir şeyin bir karşılığı-‐
tanımı ve kanali vardır,  Birleşmiş Milletler programında.  

•  Onu İnternet  ortamı üzerinden araştırıp bulun.  

•  İlgili BM  birimleriyle iletişime geçin.  

•  Aktif veya dolaylı kanallardanBM  programlarına katılın,  kendi alanlarınızdaBM  platformlarında
yer ve söz almak için girişimlerde bulunun.  

•  Pasif değil aktif katılımcı olun.çalışmalarınız ile ilişkilendirin ve kendi çalışmalarınızı dünya
konjonktorüyle ilişkilendirirken;  siz de  çalışmalarınızla BM'ninVizyon ve Amaçlarına ve de  
Hedeflerine katkıdabulunmuş olacaksınız.  



3.  GELECEK  >
IŞIK  YOLLARINDA  &

•  Şu an  ve insanlık tarihinde bütün yaşanmışlık anlarının toplamıdır;     
geçmiş-‐bugün ve gelecek de  tümbir ŞİMDİler toplamından oluşur.  

•  Yarın,  yakın ve uzak geleceğin daha iyi olması,  ailenin,  sürdürülebilir gelişmenin
sağlanması ve insanlığın da  sürdürülebilmesi;  

•  bize ve "ŞİMDİ"ler de  ne  yaptığımız;   yaşama,  insanlık tarihi,  birikimi,   kısaca
insanlığa ve yeryüzüne ne  kadar sahip çıktığımıza bir o  kadar da  bağlıdır
GELECEK.



KİTAPLARDAN KISAALINTILAR

  •  Bu  sunumu kitaplarkısa alıntılar ve şiirlerle bitirmek istiyorum:

1.  En  KutsalıYaratmak >  sayfa 53

2.  Sanatın Labirentlerinde >  sayfa 25

3.  Işık Yollarında
•  Güçsüzlüğe Paydos>  sayfa 21
•  Bir ÇıkışArıyorum >  sayfa 47
•  IşıkYollarında >  sayfa 110

  ▶️▶️▶️ Interaktif▶️



www.lightmillennium.org  |  www.firat.edu.tr  

ŞİMDİ,  
SÖZ  SİZİN!

İNTERAKTİF
BÖLÜM

E-‐posta:  
bircanünver@lightmillennium.org
contact@lightmillennium.org
İletişim@ışikbinyili.org

@ISIKYOLLARINDA  #ISIKYOLLARINDA
@LIGHTMILLENNIUM  #LIGHTMILLENNIUM
@BIRCANUNVER  #BIRCANUNVER
@ISIKYOLLARINDA  #ISIKYOLLARINDA

▶ ️▶️ ▶️ Teşekkür▶️



SİZE	  BU	  SUNUMU	  
YAPMA	  OLANAĞI	  VERDİĞİ	  İÇİN:

•  T.C.  FIRAT  ÜNİVERSİTESİ   REKTÖRLÜĞÜNE,
•  FIRAT  ÜNİVERSİTESİ   İNSANI  VE  SOSYAL  BİLİMLER  FAKÜLTESİ  DEKANLIĞINA,

•  EDEBİYAT  ÖĞRENCİ  TOPLULUĞUNA,
•  Doç.  Dr.  Fatih  ÖZEK'e,
•  Arş.  Gör.  Sema  ORUÇ'a

Ve  sizinle  bu  buluşma  ve  paylaşımın  köprüsünü  kurmuş  olan  
•  Doç.  Dr.  Sebahattin  DEVECİOĞLU'na;

Ayrıca,  bu  programın  gerçekleşmesinde  destek  ve  emek  vermiş  olan  tüm  
gönüllü  öğrencilere  ve  programa  katılımınızla  
hepinize  ayrı  ayrı  çok  teşekkür  ediyorum.  

24Ekim  2017,  Fırat  Üniversitesi,  Elazığ

@IŞIKYOLLARINDA  #IŞIKYOLLARINDA  #SANATIN  LABİRENTLERİNDE

Web  siteleri:  www.lightmillennium.org -‐ www.isikbinyili.org -‐ www.turkishlibrary.us
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THE  LIGHT  MILLENNIUM  &
THE  LIGHT  MILLENNIUM  TELEVISION  – LMTV

BİRLEŞMİŞ  MİLLETLER  – KAMU  BİLGİ  BİRİMİNE  ÜYE  STK/NGO  (2005)
BMVİZYONVE  BİNYILIN  KALKINMA  HEDEFLERİNE  ILIŞKIN  

BIR  KAÇ  ÖRNEK
● 2013:	  BİNYILIN	  KALKINMA	  HEDEFLERİNİN	  ÖNCÜSÜ:	  ATATÜRK	  – Uluslararası	  Konferans	  Stevens	  Institute	  of	  Technology,	  Hoboken,	  
New	  Jersey,	  19-‐20	  Nisan	  2013	  -‐ Küresel	  Kalkınma	  için	  Ortaklık	  ve	  Barış’a	  – BKH	  8’e	  ithaf	   edilmiştir.	  Türkiye	  dahil	   4	  BM	  Daimi	  Temsilciliği	   üye	  
devletlerden	  Makedonya,	  Kazakistan	  ve	  El	  Salvador	  büyükelçileriyle,	  UNESCO’dan	  katılım,	  Türkiye	  ve	  	  22’den	  fazla	  bildiriyle	   Amerika’dan	   8	  
üniversiteden	  akedemisyenler	  ve	  STK/NGO	  temsilcileri	   katılmıştır.
● Lozan	  Barış	  Andlaşması’nın	  Dünyada	  Etkileri	  – Columbia	  Universitesi’nde	  -‐ 14	  Kasım	  2013	  	  ● Children	  Arts	  from	  El	  Salvador	  – İşbirliği	  
çerçevesinde,	  NY,	  21	  Kasım	  2013. ● İnsanlık	  İçin	  Düşler	  – The	  Light	  Millennium/LMTV	  Stüdyo	  Çekimi,	  13	  Ocak	  2014
● İLGİNİZ  HALİNDE,  www.lightmillennium.org bünyesinde,  1999  yılından itibaren yapmış olduğumuz

tüm yayın ve sayılarımıza,  ARCHIVE/ARŞİV’denulaşılabilir;  
● LMTV/The  Light  Millennium  TV  Programlarına LMTV:  www.lightmillennium.org/lmtv/all.html
● ETKİNLİKLERİMİZ/  EVENTS  :  www.lightmillennium.org/events/all.html
AMAÇLAR  VE  VİZYON:  http://www.lightmillennium.org/lm_mission.html
FOTO  GALERİ’ye ise:  http://www.lightmillennium.org/gallery
http://www.lightmillennium.org/gallery1

İLGİNİZE  VE  AYIRMIŞ  OLDUĞUNUZ  ZAMAN  İÇİN    ÇOK    TEŞEKKÜR  EDİYORUM.


