
Time
Know thyself!

Zaman 
Kendini bil!

07.06.2018
9.30 - 14.30
Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi

Youth@LycéeNDS

Dilan    Bozyel

IDEA Universal

Fotoğraf Sanatçısı

Eğitim hayatını Londra’da sanat yönetimi, 
fotoğraf ve reklam dersleri alarak tamamladı. 
Londra’da yaşadığı süre boyunca piyasada 
aktif bir şekilde fotoğrafçılığa devam etti.
Şimdilerde ise bir ayağı Türkiye’de bir ayağı 
da yurt dışında olmak üzere, birçok ünlü 
ismin fotoğrafını çekiyor, marjinal çekimler 
yapıyor ve adından sıkça bahsettiriyor.
Sanat çekimleri ve sergilerinin yanı sıra, 
KAFA dergisinde yazmaya devam etmekte...

Elli iki ülkenin ardından 
2014 yılında Afrika’ya 

gerçekleştirdiği 
yolculuk onun yaşamını 

dönüştürdü ve kendini 
bu coğrafyanın insani 

sorunlarını çözmeye adadı. 

Yıllardır, kurucusu olduğu IDEA Universal 
ile birlikte Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri doğrultusunda 
toplumların su, gıda, enerji ve eğitim gibi 

temel ihtiyaçlarının sürdürülebilir bir biçimde 
giderilmesi için projeler üretip uyguluyor. 

       Ayhan Kalyoncu
Prof. Dr.

Psikiyatrist

Klinik ve bilimsel çalışmalarının yanı sıra, 
araştırmalarını ve deneyimlerini televizyon 
programlarında ve yazdığı kitaplarda 
paylaşmıştır. Çeşitli üniversitelerde  
dersler vermiş ve konferanslara katılmıştır. 
Özel muayenehanesinde hastalarını ve 
danışanlarını takip etmektedir.

Birçok kitabıyla tanınan ve « Günboyu » 
 gazetesinde uzun seneler  gazetecilik 

hayatını sürdüren Yunus Arıkan, 
kırk iki yıllık İstanbul yaşam 

tecrübesinin kendisine kazandırdıklarını 
eğitimciliği ile birleştirerek birçok konu 

üzerine konferanslar 
ve konuşmalar yapmaktadır.

Yunus   Arıkan
Yazar

Gazeteci

    Lal SelinAtakay
Notre-Dame de Sion  
Lisesi’nde 10. sınıfta  
öğrencidir. Nadir bir hastalıkla  
doğması onun küçüklüğünden beri sosyal 
sorumluluk projeleriyle ve sivil toplum 
kuruluşlarıyla iç içe olmasına neden oldu.

2011 yılında bir sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında oynadığı tiyatro oyunundan 
sonra tiyatro ve sanatla tanıştı. 

Daha sonrasında hayatını bu yönde 
şekillendirmek istedi.

Notre-Dame de Sion’da  
son sınıf öğrencisi. Beş dil konuşmakla 

beraber etimolojiye ve kodlamaya ilgisini 
birleştirip anlamlı on sekiz milyon tane yeni 

İngilizce kelime üreten bir uygulama ve 
başka uygulamaları kendi başına geliştirdi. 

Ulusal ve uluslararası alanda edebiyat 
ve film ödülleri aldı, makaleleri ve şiirleri 
yayınlandı. Felsefeyi sanatla birleştirdiği 

kil heykeller yapıyor. Her alanda icatlarını 
yazdığı bir defteri var ve kendisini sonsuz 

bir hayalperest olarak tanımlıyor.

Ögrenci NDS
TEDx kulübü 12E

Ögrenci NDS 10E

   LauraMessner

Notre-Dame de Sion’da  
son sınıf öğrencisi ve NDS  
Orkestra Kulübü eski başkanı 

Eylül ayından itibaren Londra’da City 
University Electrical&Electronical 
Engineering öğrencisi

  Berke Kasar
Ögrenci NDS 12G

2011’den itibaren Boğaziçi Caz Korosu’yla,  
iki Dünya Şampiyonluğu dahil uluslararası birçok 

ödül kazandı, yurt içi ve yurt dışında sayısız 
performansa imza attı. Bu yıl Belçika’da 66’ncısı 

düzenlenen Avrupa Genç Müzisyenler Festivali’ne 
Türkiye’den ilk jüri üyesi ve İsviçre’de 11’incisi 

düzenlenen Avrupa Gençlik Koroları Festivali’ne 
konuk şef olarak davet edildi. Yapımında Mert 

Fırat, Arif Pişkin, Vedat Yıldırım gibi isimlerin 
bulunduğu ‘Yakaranlar’ projesinin müzik 

direktörlüğünü ve kurucusu olduğu Boğaziçi Caz 
Korosu, Boğaziçi Gençlik Korosu ve MAGMA 

Korolarının genel sanat yönetmenliğini ve şefliğini 
sürdürmektedir. Aynı zamanda Türkiye’nin farklı 

şehirlerinde koro atölyeleri, söyleşi ve konser 
çalışmaları yapmaktadır.

Boğaziçi Caz Korosu
Kurucu Şefi ve Genel Sanat Yönetmeni

Nami Başer
Prof. Dr.Yazar 

 Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nami Başer,  
Fransa’da Strasbourg 
ve Paris VIII 
Üniversitelerinde  
felsefe ve edebiyat 

öğrenimi görmüştür. 
Çeşitli gazete ve 

dergilerde denemeler yazmış ve sonra da 
« Evsizlik Defterleri » adlı tüm edebî türlerin 
bir arada harmanlandığı eserini okuyucuyla 
buluşturmuştur. Galatasaray Üniversitesinde 
Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak 
görev yapmaktadır.

Psikolog

Uzmanlık alanı olarak, « Anksiyete 
Bozuklukları (Panik Bozukluk; Obsesif 
Kompulsif Bozukluk; Yaygın Anksiyete 

Bozukluğu; Sosyal Fobi, Sınav 
Kaygısı) ve Depresyon » 

 konularında ergen 
ve yetişkinlerle 
bireysel terapileri 
yürütürken aynı zaman 

da aile ve çiftlerle de 
çalışmaktadır.  

Çeşitli konularda okullarda, şirketlerde 
seminerler vermektedir.

Beliz       Göncü

Not al



09.30 - 11.30
Hayri Dağlı
Dilan Bozyel
Prof. Dr. Ayhan Kalyoncu
Yunus Arıkan
Laura Messner 
Lal Selin Atakay

12.20 - 14.00
Berke Kasar
Prof. Dr. Nami Başer 
Masis Aram Gözbek
Beliz Göncü

14.00 -14.30
Notre-Dame de Sion Orkestra Kulübü

Program
Düşüncelerinizde 

farklı olmaktan 
korkmayın, 

çünkü bugün kabul 
gören tüm düşünceler 
zamanında farklıydı.

Bertrand Russell

Zaman yaratılan
 bir şeydir. 

"Zamanım yok" demek,
"yapmak istemiyorum" 

demekle eşdeğerdir.

Lao Tzu

Oysa defalarca sormuşlardı:
Büyüyünce ne olacaksın? 
diye… ‘Mutlu’ diyemedik.

Çünkü, çocuktuk; 
akıl edemedik.

Nazım Hikmet

Kim olduğumu bilmenin 
çok önemli olmadığını 

düşünüyorum. 
Hayattaki ve yaptıklarımızdaki 

asıl amaç önceden olmadığımız 
biri hâline gelmektir.

Michel Foucault

Hayatın önsel bir anlamı yoktur. 
Hayata bir anlam kazandırmak 

ancak kişiye vergidir.
Değer denilen şey kişinin 

seçtiği anlamdan 
başka bir şey değildir.

Jean-Paul Sartre

Destekçilerimiz


