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#AttilaİlhanNY etkinlik önerisine,  New  York  Başkonsolosluğumuzda,  
2008  yılında kiYahya Kemal  Beyatlı etkinliğimizden bugüne ve 11  yıl aradan sonra,  

bize bu değerli olanağı sağladığı,  ev sahipliğiyaptığıve
bizi New  York'ta siz şiirseverler ile yeniden buluşturduğu için

Sayın BaşkonsolosALPER  AKTAŞ  Bey'e sonsuz teşekkür ediyoruz

Ve buetkinlikte ilk  günden itibaren Başkonsolosluk nezdinde birebir çalıştığımız Konsolos EceYILMAZ  Hanım'a;

Aynı zamanda,  eposta-‐iletişim koordinasyonu ve takip de,  özellikleSümeyye EVCIL  ÇİL  Hanım'a ve
Esma EKER  Hanım'a çok teşekkür ediyoruz.

 

www.lightmillennium.org–www.turkishlibrary.us– www.isikbinyili.org – www.unngoga.org
E-‐posta:  bircanünver@lightmillennium.org – EVENT@lightmillennium.org 

#bircanünver@bircanünver
#lightmillennium  @lightmillennium  @IŞIKYOLLARINDA  @TurkishLibraryMuseum

 



TEŞEKKÜR	  -‐ 2
  •  New  York  Üniversitesi Orta Doğu ve İslam  Bölümü'nde Edebiyat veTürkçe dersleri vermekte olan Prof.  Sibel EROL'a

bize "Attila  İlhan'ınTürk Şiiri'ndeki Yeri"  üzerine konuşmasıyla akademik olarak bilgilendiren-‐aydınlatan konuşmasıyla;
•  Şair ve Prof.  Sultan  Catto'nun bu program  içinA.İlhan'dan ”Mehmed  Sıradağları "  şiirini çevirerek,  

İngilizce'ye kazandırmış olduğu için;
•  Attila  İlhan yaşamında Amerika'ya gelmemiş olsadahi şiirleriyle ve sizlerin kanalıyla getirtmis ve bir şiir şölenine

dönüştürerek;
•  Ve İstanbul'dan buprograma heyecan ile vidyosuyla katılmış olan değerliHarunYöndem'e;
•  Pensilvanya'dan bu akşam için gelmiş olanemekli EdebiyatProfesörHülya N.  Yılmaz'a;

•  Program  da  yer almış-‐sunumyapmış olan hepinize;
Ayrıca, programa dinleyici olarak katılımla ilgi göstermiş ve destek vermiş olduğunuz için ayrı ayrı hepinize ayrı ayrı;  

&
Fotoğraf çekimindeDemet DEMİRKAYA'ya;
Gönüllü olarak görev alanMine  TAKIL'a;

Çok teşekkür ediyoruz.  

www.lightmillennium.org–www.turkishlibrary.us – www.isikbinyili.org –www.unngoga.org
E-‐posta:  bircanünver@lightmillennium.org – EVENT@lightmillennium.org #bircanünver@bircanünver

#lightmillennium  @lightmillennium  @IŞIKYOLLARINDA  @TurkishLibraryMuseum

 



HOŞGELDİNİZ

•  BİRCAN  ÜNVER,  Kurucu Başkan
The  Light  Millennium'un Birleşmiş
Milletler Küresel İletişim Birimi'ne Temsilci
& Yapımcı,  The  Light  Millennium  TV

⇒ “The  Light  Millennium"u
KısacaTanıyalım....

Böyle yola çıkmıştık...



İÇİNDEKİLER

 Dünya SiirGünü #UNESCO  21  Mart
 The  LIGHT  MILLENNIUM    (LM)  @lightmillennium
 IşıkBinyılı.Org
  The  Light  Millennium  Television  (LMTV)
  LM/LIBRARY  &  MUSEUM  @turkishlibrarymuseum
 AÇIK  DAVET
  LM  YÖNETİM  KURULU  ve BM'yeTemsilcileri
  TEŞEKKÜR

  www.lightmillennium.org – www.turkishlibrary.us



DÜNYA  ŞİİR  GÜNÜ  #UNESCO  
ARKA  PLAN

  1.  66  UNESCO’nun Genel Konferansında;  a)  Kudüs'ün Eski Şehri,  çevresinin şehirleşmesinden;  
b)  sosyal yapısındaki değişiklikler uzun vadede kent dokusunu ve Eski Şehir'deki yerleşik mirasından etkilenir;  
c)  Eski Şehir ve çevresindeki anıtların arkeolojisi ve korunması endişe konusu olmaya devam etmesi:  
d)  İsrail makamlarının bazı durumlarda eski şehirdeki yeşil alanların korunma niyetlerini doğruladıkları;  

2.  UNESCO’nun Doğu Kudüs’ün kültürel mirasının korunmasına ilişkin önceki kararlarını hatırlanır,  yeniden onaylanır ve
şehrin dini,  kültürel,  tarihi ve demografik karakterini veya sitenin genel dengesini değiştirmeye yönelik hiçbir önlem ve
eylemde bulunmama talebi yinelenir;

3.  VeUNESCO’nun Kudüs’le ilgili karar ve kararlarının uygulanmasını sağlamak için gösterdiği tüm çabalara gönderme
yapar.  
UNESCO  Genel Direktörü,  1972  Dünya Kültür veTabiat Varlıklarını Koruma Sözleşmesi'nin ruhuna uygun olarak,  
Eski Kentin ihtiyaçları hakkında bir rapor hazırlamak amacıyla,  Kudüs'e bir misyon daha yükleyerek,  kendi seçtiği bir
uzmana emanet etmeye davet eder.  
•  Çevresi ve kültürel mirasın korunmasına saygı göstererek vebu raporu 160.  oturumundaYürütme Kuruluna sunar;  
•  İsrail makamlarından bu görevi kolaylaştırmasını talep eder;
•  Bu  soruyu 31.  oturumunun gündemine almaya karar verir.

  Dünya Şiir Günü,  UNESCO’nun bu genel Genel Konferansında,  21  Mart  Dünya Şiir Günü olarak Kasım 1999’da  ilan edilir.
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#UNESCO  

  .
BM/UNESCO  – da  kanunla  belirtilen  sonuçlar  ile  uyusan  ve  tavsiyeleri  onaylayan,  157  EX  /  9  sayılı  belgede  yer  
alan  ve  yüzyılda  şiir  durumunun  ayrıntılı  bir  analizini  müteakiben;

Şiiri  destekleme  konusunda  dünya  çapında  bir  etkinlik  düzenleme  girişiminin,  ulusal,  bölgesel  ve  uluslararası  
şiir  hareketlerine  yeni  bir  tanıma  ve  ivme  vereceğine  ikna  etti;

Günümüz  dünyasında  estetik  ihtiyaçlara  cevap  veren  bu  olayın,  […]  Ataların  değerlerinin  teorik  geleneğe  ve  
dilin  insan  bireyinin  sosyalleşmesine   ve    yapılanmasına   katkıda  bulunan  bir  faktör  olarak  kabul  edilmesini  ve  
gençlerin  temel  değerleri  keşfetmelerine  yardımcı    olabilecek  böyle  bir  hareketin  kendileriyle  yüzleşmelerini  
sağlamasını  gerektiği  kararıyla;     

Şiirin,  hem  yazılı  metinde  hem  de  sözlü  kelimede  kök  salmış  bir  sanat  olduğu  için,  
uluslararası  kültürlerarası   değişimlerin yoğunlaşmasına   vesile  olması  gerektiğini  
hatırlatarak,     21  Mart  Dünya  Şiir  Günü  ilan  edildi.  

(KASIM  1999)



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

WWW.LIGHTMILLENNIUM.ORG

● “The	  Light	  Millennium”	  (LM)	  ,	  	  vergidenmuaf statüsüyle	  2005	  yılı itibariyle BM	  – DGC’ya 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 eski adıyla “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



TÜRKİYE’NİN	  de	  BM’nin	  KURUCU	  ÜYE	  STATÜSÜYLE	  1949’da	  İMZALAMIŞ	  
OLDUĞU	  İNSAN	  HAKLARI	  BEYANNAMENİN	  “DÜŞÜNCE	  ÖZGÜRLÜĞÜ”NE	  

İLİŞKİN	  19.	  MADDE,	  LM’in de	  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” 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



THE  LIGHT  MILLENNIUM  /  IŞIK  BİNYILI KAMU  
YARARINA  MULTİMEDYA  &  KÜLTÜR  KURULUŞU

  • 1999  yılında Manifesto  veTanıtımSayısı kanalıyla (İngilizce veTürkçe birarada)  Internet  veWeb  ortamı
üzerinden tarafımdan tanıtılmıştır.

•  Ocak 2000'den  bu yana Internet  üzerinden çok katılımlı olarak yayınlanmaktadır.  
•  17  Temmuz 2001  tarihi itibariyle resmen "The  Light  Millennium,  Inc.”  adıyla,  New    Eyaleti yasaları
çerçevesinde,  ticari olmayan,  bağımsız ve üye bazlı olmayan kuruluşlar kategorisinde tüzel bir kişilik
kazanmıştır.

  Vizyonunda,  Birleşmiş Milletler'in Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve 19.ncu  maddesi ileAmerikan
Anayasası'nın Birinci Maddesi olan "düşünce özgürlüğü"den (Freedom  of  Speech)  ilham
alınmıştır. Düşünce özgürlüğünün,  yeryüzünde yaşamın her  boyutunda gerçekleşmesine katkıda
bulunmayı ve de  düşünsel ürünlerin üretilmesini teşvik etmeyi ve yayınlamayı ilke edinmiştir.  

  Dini  amaçlı OLMAYAN  ve tüm düşünceleri kucaklayan ve aktif katılım ve düşünsel üretimi teşvik ve yayın
amaçlı LAİK  kamu yararına bir KURULUŞTUR.

  Işık Binyılı,  dernek olarak da  İstanbul  merkezli Ocak 2010'de  kardeşkuruluş statütüsüyle kurulmuştur.
www.lightmillennium.org



•  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 kanalıyla da  100'den  fazla program  kuresel boyutta ilgilisine
sunulmuştur.  

•  LMTV,  bugüne değin 150'ye  yakın program  üretmiş ve kamuya mal  etmiştir.
•  2019’da  “LMTV  Special”  ve “LMTV/Türkçe”  programlariyla QPTV’de yayınlanmaktadır.   Bu  etkinlik de,  vidyoya,  
LMTV/Türkçe kategorisinde üretilip/yayınlanmak amacıyla LMTV  tarafından vidyoya kaydediliyor.  
Daha fazla bilgi için:  http://www.lightmillennium.org/lmtv/all.html http://www.lightmillennium.org/bu_videography.html

TTHE  LIGHT  MILLENNIUM  TELEVIZYONU  |  LMTV  
(13  Ocak 2000’den  itibaren ticari olmayan–reklamsız ve
bağımsız programlar üretmekte ve yayınlamaktadır.  



THE  LIGHT  MILLENNIUM  TELEVISION  – LMTV
LM,  BİRLEŞMİŞ  MİLLETLER  – KÜRESEL  İLETİŞİM  BİRİMİ'NE  (UN-‐DGC-‐NGO)  2005’DEN  

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





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. 



ÜÇ	  KONUDA	  YENİ	  BİR	  AÇIK DAVET
 

1.  LMTV  Stüdyo çekimi – 22  Mart:  NEW  YORK'TA  ŞİİRLERİYLE  ATTİLA  İLHAN
LMTV  >  #AttilaİlhanNY programınagöstermiş olduğunuz ilginin verdiğienerji ve ilham ile tümbu programdasunumyapmış ve ilgilenen dinleyicilerimiz
de  dahil olmaküzere;  22  Mart  Cuma günü,  The  Light  Millennium  TV'nin 19.  yıldönümü için QPTV  Stüdyosunda (Flushing)  iki çekim programa alınmıştır:

Bu  kez siziAttila  İlhan'dan şiirlerin kamera karşısında okunmaküzere sizi stüdyodaçekime davet ediyorum.
Çekim saati:  15:00  ile 19:00
Çekimde yer almak isteyenlerin EVENT@lightmillennium.Orge-‐adresine 15  Mart'a kadar detaylar için eposta ile başvurmanız önemle rica
olunur.
2.  2019  DREAMS  FOR  HUMANITY  (Birleşmiş Milletler -‐ Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri,  Ingilizce)

  3.  TURKISHLIBRARY.US  – YAYIN  >  Attila  İlhan'dan seçmiş olduğunuz şiirler de  seçiminizi ne  belirledi?
a)  En  çok hangi şiirlerini seversiniz?
b)  Şiir tarama-‐seçme sürecindeseçiminizi belirleyen faktör ne  oldu?
c)  Seçtiğiniz şiir sizin için ne  ifade ediyor?
d)  A.İlhan'a ilişkin şiir seçim sürecine ilişkin ön bilgileriniz ne  idi ve şiir seçme sürecinde yeni neler öğrendiniz?
Bu  sorularaher  bir katılımcı ve/veya dinleyici bu programa ilişkin,  ayrıca şiire ilişkin genel ilgisi ve diğer sevdiği şairler de  olmak üzere ilgi,  birikim ve kişisel
tecrübesini 2/3  sayfada yazılı anlatımawww.turkishlibrary.us sitemizde yayın amaçlı göndermeyedavet ediyorum.

Burada,  hep birlikte çok güzel bir tohum ektik.  
Bu  tohumu şiir,  edebiyat ve güzel Türkçemiz ile "AmerikanTecrübelerimiz"  çerçevesinde hep birlikte büyütmeye,  yeşertmeye ve kökleştirmeye davet
ediyorum.

EVENT@lightmillennium.orgLMTV@lightmillennium.orgwww.turkishlibrary.us





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

WWW.LIGHTMILLENNIUM.ORG



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



2019 THE LIGHT MILLENNIUM's REPRESENTATIVES 
TO THE UNITED NATIONS DEPARTMENT OF 
GLOBAL COMMUNICATIONS (formerly UN.DPI/NGO)

• Bircan ÜNVER, Founder-President & Head
Representative of The Light Millennium to the United Nations Department of Public Information

• Sevgin OKTAY
Representative of The Light Millennium to the United Nations Department of Public Information 

• Julie MARDIN,
Representative of The Light Millennium to the United Nations Department of Public Information 

• Demet DEMIRKAYA,
Representative of The Light Millennium to the United Nations Department of Public Information 

• Shirish BOHARA, YOUTH
Representative of The Light Millennium to the United Nations Department of Public Information



NEW YORK'TA ŞİİRLERİYLE ATTİLA İLHAN

#AttilaIlhanNY @TurkishLibraryMuseum #DünyaŞiirGünü

Birleşmiş Milletler'in Dünya Şiir Günü'nü (UNESCO) kutlamaya HOŞ GELDİNİZ...

•"Organizasyon:"The"Light"Millennium
•"Proje Sorumlusu:"Bircan"Ünver"
•"Bu"etkinliğe ilişkin yayınları www.TurkishLibrary.Us
sitesinden takip edebilirsiniz.

"The Light Millennium" (2001, New York), BirleşmişMilletler Küresel İletişim Sivil Toplum Kuruluşları Birimine 2005 yılından itibarenüyedir @UN-DGC-CSO | Formerly #UNDPINGO  

•"Evsahibi:"T.C."New"York"Türk Başkonsolosluğu
•"Adres:"825"3rd"Ave,"New"York,"NY"10022
@NewYorkBK
•"İletişim:"EVENT@LightmiLLeNNium.org

T.C."New"York"Başkonsolosluğu'nunEvsahipliğinde “The"Light"Millennium”"sunar:

� GÜN: 

1 Mart 
Cuma

� SAAT: 

18:30 –
20:30 

� GİRİŞ:

18:00

� AÇILIŞ:  • Hoş Geldiniz

• Sayın Başkonsolos Alper AKTAŞ'ın
AÇILIŞ KONUŞMASI 

• The Light Millennium'un Kısa bir Tanıtımı

• Davetli Konuşmacı: Prof. Sibel EROL, New York 
Üniversitesi (NYU), Department of Middle Eastern and 
İslamic Studies: ”Atilla İlhan'ın Türk Şiirindeki Yeri"

� ŞİİR SUNUMLARI: • Attila İLHAN (vidyo ile)

(soyadı-alfabetik sıraya göre): 
• Nesrin AKAN
• Aslı AMBROSİO
• Melike AYAN
• Fatma AYTAÇ 
• Sultan CATTO (A.İlhan’dan İngilizce bir çeviri)
• Kadir ÇİLOĞLU & Pınar PESEN (birlikte)
• Demet DEMİRKAYA
• Sevgi ERCAN

• Sarah FOGEL
• Efehan Berk HÜYÜK (NY Ataturk Okulu, mezun, 12 yaş)
* Bahar KOCAMAN
• Kutay MANFURAT
• Günay MENEKŞE
• Naz AKALAN (NY Atatürk Okulu 5. Sınıf Öğrencisi)
• Mine TAKIL
• Aysel TOPRAKLI
• Erdem ŞAHİN
• Tülin UYANIKER
• Ümran ÜNLÜ
• Bircan ÜNVER
• Rüya ÜNVER (NY Atatürk Okulu 5. Sınıf Öğrencisi)
• Ece YILMAZ 
• Hülya N. YILMAZ
• Harun YÖNDEM (İstanbul'dan vidyo ile)

• SUNAN: Bircan ÜNVER 

• FOTOĞRAF Çekimi: DemetDEMİRKAYA", The Light Millennium

• GÖNÜLLÜ: Mine TAKIL, The Light Millennium

The Light Millennium, 7 Ocak – 1 Mart 2019 | w w w . l i g h t m i l l e n n i u m . o r g


