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8. YILIN EN İYİLERİ 2017 ÖDÜL TÖRENİ

GALA GECESİ PROGRAMI

19:00-20:00 KOKTEYL
KIRMIZI HALI RÖPORTAJLARI ( Ayça Kuru )

Volkan Severcan

20:00 AKŞAM YEMEĞİ
20.30 GALA / ÖDÜL TÖRENİ
Vakıf Bşk. Atilla Kaplakarslan’ın Davet edilmesi ve Konuşması
Vakıf Kurucu ve Yönetim Üyelerin Tanıtımı
Geceye Katkıda Bulanlara Tşk. Plaketi ( Üyeler verecek )
VAKIF YAŞAM BOYU MESLEK ve ONUR ÖDÜLLERİ
Açık Arttırma / Atilla KAPLAKARSLAN
KURUMSAL ÖDÜLLERİN VERİLMESİ
SEKTÖREL ÖDÜLLERİN VERİLMESİ
( Ödül alan Bazı Sahne Sanatçıları Playback Performans Sergileyecekler )
KAPANIŞ

KIRMIZI HALI RÖPORTAJLARI Ayça Kuru

Deray Yurdakul

O

36m2
yabancı konuklardan çok yönlü

na paralel modern ve hızlı hayatı

Topkapı

restoran -Turkuaz

Salonu

yanında 696 m2
e
duyuyor.

Lounge Cafe & Bar

etrafa yayılan o sıcak kokusunu
duymayan var mı?

ları, günün ve yolun yorgunluğuyla otele
ayak bastıkları andan ayrılışlarına kadar,

Küçük ayrıntıların büyük farklar yaratoluşturuyor.

Otel daha açılmadan hayata geçen 2500
m2

lümünde yer alan kapalı havuz, bay ve bayan
hamam, sauna, buhar banyosu ve masaj oda-

İş Dünyasına Özel...

lanımını destekleme anlayışını her yönüyle

Topkapı Balo ve Konferans Salonu yanında
gün

Özel Günler...
de unutulmaz kılmak üzere yola çıktık..

www.DoubleTree.com

www.engelsizyasamvakfi.org
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KURUCU ÜYELERİMİZ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ

Atilla KAPLAKARSLAN ( Vizyon Production )
Av. Edip ÖNDER
( Önder Hukuk )
Emrah YEDEKCİ		
( Anatolia System )
Burhan AKDAĞ 		
( Gazeteci - Yazar )
Dt. Erol ŞEREF 		
( Diş Hekimi )
Nezih Ertuğrul ERDEM ( Noya Eğitim ve Danışmanlık )
Özkan KOÇ 		
( Bakırköy Eski Cumhuriyet Savcısı )
Ramazan Burak TELLİ ( Avrupa Göz Hastaneleri )
Volkan AKÇIRAY
( Yatırım Danışmanı )
Yavuz TORAMAN
( TT Producttion )

Atilla KAPLAKARSLAN ( Vakıf Başkanı )
Edip ÖNDER 		
( Başkan Yardımcısı )
Yavuz TORAMAN
( Asil Üye )
Arif IŞIK
( Muhasebe Üyesi )
Özlem Safiye KURT
( Asil Üye )
Şeniz ULUSOY		
( Üye )
Esra ÖZKEÇECİ
( Üye )
Cevat AKTAŞ		
( Üye )

ÇUKUROVA BÖLGESİ BŞK.
Deray YURDAKUL
MİAMİ ŞUBESİ BŞK.
Hilal Borgue
BERLİN ŞUBESİ FAHRİ BŞK.
Aslı KAVAKLAR
ATİNA ŞUBESİ FAHRİ BŞK.
Mustafa MERCAN

HUKUK
Önder Hukuk Ofisi
MALİ MÜŞAVİRLİK
Tuncel Danışmanlık / Feyyaz Tüncel
WEB TASARIM
Anatolia System
PR / Caner BUDAK
SOSYAL MEDYA
Yağmur KOCA

Atilla Kaplakarslan
Engelsiz Yaşam Vakfı Kurucu Başkanı

“Her İnsan Bir Engelli Adayıdır”

E

ngelsiz Yaşam Vakfı olarak Engelli Bireylerin yaşadıkları
sıkıntıları dile getirmek ve dikkat çekmek için geleneksel
olarak gerçekleştirdiğimiz YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ diğer adıyla ENGELSİZ YAŞAM ÖDÜLLERİ’ni bu
sene Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri
Derneği ve Kelebek Çocuklar Yararına gerçekleştirmeye karar verdik. ENGELSİZ YAŞAM VAKFI 8.YILIN EN
İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ’mize DOUBLE TREE BY HILTON’a HOŞ GELDİNİZ…

T

ürkiye’de her 10 kişiden en az biri engelli durumda. Toplam nüfusun yaklaşık yüzde 12’si, 8 milyon 431 bin kişi
engelli olarak yaşamını sürdürüyor. Türkiye’de ortopedik,
görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engellilerin oranı
yüzde 2,5, kronik hastalığı olanların oranı ise yüzde 9,70 şeklinde belirlenirken aileler, engelli çocuklarının geleceği için
kaygı yaşıyor.

Ü

lkemizde tekerlekli sandalyelileri az görenleri hiç görmeyenleri az veya hiç işitmeyenleri engelli olarak görmekteyiz. Ancak kalp hastalıkları böbrek hastalıkları kanser
vb... hastalıkları engelli olarak kabul etmiyoruz. Çünkü bu
durumda aileler ve bireyler hala ümitlidirler. Lakin engelli
birey karşısında ümitsizlik engeli engel olarak görmeyi gerektirmektedir. Deyiştiremeyeceğimiz engellilik karşısında
bireyleri daha çocukluk yaştan başlayarak eğitmeli onlara
özürlülüğün nedenlerini en iyi şekilde anlatmalıyız. “Her
insanın bir Engelli adayı olduğunu düşünürsek” yapılacak
çalışmalar daha fazla önem kazanmaktadır.. Ülke nüfusunun
büyük bir oranının engelli bireylerden oluştuğunu düşünürsek maalesef

B

unların çok az bir kısmının eğitim olanaklarından yararlandıklarını görmekteyiz. Engelli haklarını tam olarak
bilmemekteyiz. Amerika ve Avrupa da engellilerin tamamına yakın bir kısmı eğitim olanaklarından yararlanmaktadır-

lar. Hatta bireylerin gidemedikleri durumlardaeğitim olanakları bireyin kendi yaşadığı mekana kadar gitmektedir. İşte bu
bizim eğitimde fırsat eşitliğine ne kadar önem verdiğimizi
açıkça göstermektedir.

E

ğitimin yanı sıra engellilerin karşılaştığı bir çok sorun
mevcuttur. Ortapedik engelliler için düzensiz ve yüksek
kaldırımlar görmeyenler için metroda dikkat edilmesine rağmen otobüslerde göz ardı edilen durak söyleme sistemleri
para tanımadaki zorluklar istihtamdaki zorluklar, bankalarda
erişebilirlik, binalara erişebilirlik gibi... Aslında bu sorunların bir çoğu

Ç

ok az para ve enerji harcanarak düzeltilebilir. Sonuç
olarak engellilere şunu söylemek istiyor: bir çok engelli
yaşıtlarına karşın bir çok konuda geri kalmışlardır. Bu açığı
kapatmak için engellilerin daha çok çalışması gerekir. Siz engelli olmayan kişilere de düşen görevler var: Engellilerle yan
yana geldiğinizde onları anlamaya çaba gösterin. Acıyarak
değil tanımak amacıyla onlara yaklaşın.

S

evgili Dostlarımız 2015 yılı Ağustos ayında başlattığımız
www.unluikinciel.com projemiz ile Ünlü ve Medyatik
kişilerden aldığımız Giysi, Ayakkabı yada onlarla özdeşleşmiş Objeleri bu sitede satarak Engellilere ve Sokaklardaki
Sadık Dostlarımıza Yardım ediyoruz. Şimdiden 100 kişinin
desteğine ulaştık bu nedenle Tüm Destek veren Sanatçılar ve
Firmalarımıza ve her zaman yanımızda olan birlikte projelere imza attığımız Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili Sayın
Ercan TAN’a Teşekkür Ediyoruz.

Ö

dül gecemizde ENGEL tanımadan yanımızda olan başta
DOUBLETREE BY HILTON ISTANBUL TOPKAPI
olmak üzere olmak üzere tüm Kurumsal Sponsorlarımıza ve
her zaman yanımızda olan Sanatçılarımıza Vakfımız ve Engelliler Camiası adına Teşekkür Ederiz..Saygılarımla.

2011 Yılının En İyilerini Taçlandırdık...

2011 Yılının En İyilerini Taçlandırdık...

2012 Yılının En İyilerini Taçlandırdık...

2012 Yılının En İyilerini Taçlandırdık...

2012 Yılının En İyilerini Taçlandırdık...

2012 Yılının En İyilerini Taçlandırdık...

2013 Yılının En İyilerini Taçlandırdık...

2013 Yılının En İyilerini Taçlandırdık...

2014 Yılının En İyilerini Taçlandırdık...

2014 Yılının En İyilerini Taçlandırdık...

2015 Yılının En İyilerini Taçlandırdık...

2015 Yılının En İyilerini Taçlandırdık...

2016 Yılının En İyilerini Taçlandırdık...

2016 Yılının En İyilerini Taçlandırdık...

www.engelsizyasamvakfi.org
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AVRUPA ŞAMPİYONU

AMPUTE MİLLİ FUTBOL TAKIMI
VAKIF ÖZEL
ÖDÜLÜ

A

mpute A Milli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonu olarak tarih yazdı. Ampute nedir sorusuna vatandaşlar yanıt
arıyor. Ampute futbol, yedişer kişilik takımlarla oynanan ve
ampute oyuncuların mücadele ettiği futbol türü. Oyuncuların
tek bir bacağı ampute edilmişken, kalecilerin üst kısmında
anputasyon bulunmaktadır. Oyuncular, maç sırasında koltuk
değneği kullanmaktadır. Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa
Şampiyonası final maçında İngiltere’yi 2-1 yenen Türkiye,
şampiyon oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) “Türkiye Futbol Oynuyor” projesi kapsamında destek verdiği,
Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Bedensel
Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki ay-yıldızlı ekip, şampiyonanın finalinde İngiltere ile Vodafone
Park’ta karşılaştı.

ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Bedensel Engelliler
Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki ay-yıldızlı ekip,
şampiyonanın finalinde İngiltere ile Vodafone Park’ta karşılaştı.

K

arşılaşmaya etkili başlayan Türkiye, 25. dakika Ömer
Güleryüz’ün kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında iyi pas yapan ay-yıldızlılar, 50. dakikada Westbrook’un golüne engel olamadı. Uzatma dakikalarında baskısını arttıran Türkiye, 50+1. dakikada
Osman Çakmak’ın golüyle öne geçti ve sahadan 2-1 galip
ayrıldı.

T

ürkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute
Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası final
maçında İngiltere’yi 2-1 yenen Türkiye, şampiyon oldu.

T

ürkiye Futbol Federasyonunun (TFF) “Türkiye Futbol
Oynuyor” projesi kapsamında destek verdiği, Turkcell’in
22

Önünde “ENGEL” olan tüm canlılara el uzatmak,
ya rdım etmek için yola çıktık...
Desteklerinizi bekliyoruz.

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

TL:
TR79 0004 6000 5488 8000 2088 36
USD: TR03 0004 6000 5400 1000 2088 37
EURO: TR50 0004 6000 5403 6000 2088 38

TR45 0001 5001 5801 8012 9279 41
TL:
USD: TR34 0001 5001 5804 8013 5659 62
EURO: T R32 0001 5001 5804 8013 5659 97

HESAP : 208836
HESAP : 208837
HESAP : 208838

www.engelsizyasamvakfi.org
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ANADOLU ATEŞİ

V

e 3 Mayıs 2001 tarihinde 3-4 gösteri için sahne alıp daha
sonra yurt dışında sahnelenmesi planlanan gösterinin,
aylar önce biletlerinin tükenmesi nedeni ile Türkiye’deki
programının uzatılması kararı alındı. Anadolu Ateşi, 2002
yılında dünya turnesine başlayarak Almanya, Amerika, Arabistan, Arnavutluk, Avusturya, Azarbeycan, Belçika, Beyaz
Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dhabi, Dubai), Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Estonya, Filistin, Fransa, Güney Kore, Gürcistan,
Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya,
Japonya, Katar, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Lübnan,
Macaristan, Makedonya, Malezya, Meksika, Mısır, Polonya,
Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Sibirya, Slovakya, Slovenya, Suriye, Tunus, Ukrayna, Ürdün, Yunanistan gibi dünyanın birçok ülkesinde sanatseverlerle buluştu.

VAKIF ÖZEL
ÖDÜLÜ

K

aynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi hemen hemen her yöreden derlenmiş yüzlerce halk dansı figürü ve halk müziğini
içinde barındıran özgün bir proje. Mustafa Erdoğan imzasını
taşıyan proje, Anadolu Ateşi aracılığıyla Anadolu’nun binlerce yıllık sevgi, kültür ve tarih mozaiğinin barışla harmanlanan ateşini tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Bugüne kadar
yapılan yurtdışı turneleri ve tanıtım çalışmalarıyla dünyanın
sayılı dans toplulukları arasında gösterilen Anadolu Ateşi, bu
hedefi gerçekleştirme yolunda büyük ve önemli adımlar attı.

A

nadolu’nun zengin kültürünü, dansın büyüsünü görsel
bir şölenle sahnelere taşıyan Anadolu Ateşi Çin Halk
Parlamento Binası’nda sahne alan ilk dans topluluğu oldu.
Karadeniz Ereğli’sinde 400 bin kişi tarafından ayakta izlenen
ve tek görkemli şölen olma özelliği ile Guiness Rekorlar Kitabına aday gösterilen Anadolu Ateşi, 2300 yıl sonra Bodrum
Antik Tiyatrosu’nda sahne alan ilk dans topluluğudur. 3 Mayıs 2001 tarihinden bu yana yurtiçi ve yurtdışında yaklaşık 35
milyonu aşan izleyiciye ulaştı.

1

999 yılında, yıllar öncesine dayanan bir hayali gerçekleştirmek üzere ilk adımını atan Mustafa Erdoğan, eski adı
Sultan’s of the Dance olan projenin tempolu çalışmalarını
başlattı. Önce gazetelere ‘dançılar aranıyor” ilanları verildi.
750 kişi başvurdu. 750 aday arasından 90 genç seçildi ve bir
buçuk yıl sürecek zorlu bir çalışma temposu başladı. Günde
8, zaman zaman 16 saat süren çalışmalar... Kostümler hazırlandı, müzikler tamamlandı. Estetik, egzersiz, dietisyen ve
masaj uzmanları ile çalışıldı. Stretch ve yoga yapıldı. Çalışmalar halk dansları adımları, bale ve modern dans konularında yoğunlaştı. Dansçılar Anadolu ritmlerinin notasyonu
konulu teorik dersler aldılar.

Ö

NCE TÜRKİYE’DE SONRA YURTDIŞINDA HALK
DANSLARINI SADECE YERLİ HOCALAR VE
DANSÇILARLA SEVDİRDİ. EN ÖNEMLİSİ PAHA BİÇİLEMEYECEK KARŞILIĞI HESAPLANAMAYACAK
ŞEKİLDE YURT DIŞINDA TÜRKİYE’NİN TANITIMINI
GERÇEKLEŞTİRDİ.

24
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FİLM-SAN VAKFI

VAKIF ÖZEL
ÖDÜLÜ

F

E

ilm Sanayii Ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı
1975’de Hülya Koçyiğit, Murat Soydan, Muazzez Arçay,
Sırrı Gültekin, Mengü Yeğin, Enver Burçkin, Faruk Kenç,
Ümit Utku, Emel Sayın, Ayla Algan, Şükran Özer Doruk,
Nuri Sesigüzel, Erkan Özerman ve Faruk Ilgaz gibi sinema,
tiyatro ve müzik dünyasının seçkin isimleri tarafından kurulan FİLM-SAN VAKFI, yaklaşık 8900’ e yakın Sanatçı Meslek Kartı üyesi ve 43 yıllık geçmişiyle halen hizmet veren en
eski kuruluş olma özelliğini sürdürmektedir.

n son Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajans İle Genç
Sanatçıların Kültür Sanat Alanındaki İstihdam Politikalarına Bakış Açısı Zirvesi ve Kalkınma Bakanlığı İstanbul
Kalkınma Ajansı ile ‘’İstanbul’da Film Sektörünün Durum
Analizi ve Sektörün Geleceği Projesi’’ ni gerçekleştirmiştir.

F

İLM-SAN VAKFI, kurulduğu 1975 yılından bu yana
amaçları doğrultusunda başarılı çalışmalara imza atmış,
sanat emekçileri için 1978, 1983, 1987, 1995 yıllarında çıkarılan sosyal güvence yasalarıyla 4500 kişiden fazla vakıf
üyesi emeklilik hakkına kavuşturulmuştur.

26
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DENİZ AKBULUT

VAKIF ÖZEL
ÖDÜLÜ

İ

ngiltere’de özel bir Lady okulunda öğrenim gören Akbulut,
önce tiyatro sahnelerinde daha sonra sinema filmlerinde yer
alarak başarılı bir kariyere sahip olmuştur. Ancak ünlü oyuncunun bu kariyeri maalesef uzun sürmemiş. Akbulut, henüz
31 yaşındayken bir film setinde aniden görme yetisini kaybetmiştir.

N

ejat Uygur Tiyatrosu’nda oyunculuğa başlayan Akbulut,
daha sonra da 1976 yılında “Yirmidört Saat” adlı filmle
sinemaya ilk adımını attı.

K
aldı.

ısa sürede başarıyı yakalayan oyuncu, “Kaderi Zorlama”nın da aralarında bulunduğu 50’ye yakın filmde rol

1

991 yılında henüz 31 yaşındayken bir film setinde aniden
görme yetisini kaybetti. Sebebinin ne olduğu bilinmeyen
rahatsızlık için kimileri tansiyon dedi, kimileri ise kullandığı
bir ilacın buna yol açtığını söyledi.

Ç

öpten Kalpler, Deniz Sınır gibi bir çok başarılı yapımda yer alan Deniz Akbulut’un özel hayatı da oldukça

çalkantılı geçmiş. Henüz yıldızının parlak olduğu dönemde,
Cüneyt Arkın’ın aracılığı ile yine Cüneyt Arkın’ın arkadaşı
ile nişanlanmış, ancak nişanlısının alkolik olması sebebiyle
nişanı atmış.

B

ir türlü mutluluğu yakalayamayan Akbulut, dördüncü
nişanlısı ile evlenmiş. Ancak kendisinden 17 yaş büyük
olan eşi tarafından şiddete maruz kaldığı için boşanmış. ‘’Hiçbir engel, çalışmaya engel olamaz, herkes bir engelli adayıdır.
Pozitif düşünüyorum. Negatif insanlardan kaçıyorum. İnsanların sesinden, ellerimle dokunduğumda yüreğini anlıyorum’’
diyen Deniz Akbulut, ‘’Üniversitelerde ders verdiğini, kısa
metrajlı film çektiğini, belediye festivallerinde sahne aldığını, evde bütün işlerini kendi yaptığını, hergün fitnes, yoga,
plates yaptığını, bütün tv programlarını takip ettiğini’’ söyledi.Akbulut, Osman Seden’in cenazesinde karşılaştığı Orhan
Gencebay’ın ‘’Sakın Allah’a isyan etme.O seni yüksek mertebelere yerleştirdi, kıymetini bil’’diye moral verişini hiç bir
zaman unutmayacağını da sözlerine ekledi.

27
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HAYALLER GERÇEK OLSA
DERNEĞİ
VAKIF ÖZEL
ÖDÜLÜ

İ

YİLİK PAHALI BİRŞEY DEĞİLDİR!

MİSYONUMUZ

H

Hayaller Gerçek Olsa Derneği olarak misyonumuz, kelebek ve diğer hastalıkta olan çocuklarımızın yüzlerinde
tebessüm yaratmak,az da olsa sıkıntılı yaşamlarına renk katmak, ufacık hayallerine destek olmaktır…

ayaller Gerçek Olsa Derneği olarak misyonumuz, kelebek ve diğer hastalıkta olan çocuklarımızın yüzlerinde
tebessüm yaratmak,az da olsa sıkıntılı yaşamlarına renk katmak, ufacık hayallerine destek olmaktır…

V

izyonumuz ise; iyiliğin pahalı birşey olmadığını herkesin görmesini sağlamak, bu konuda yardımsever insanlarımızı örgütlemek ve toplumumuzu birliktelik çatısı altında
toplamaktır.

VİZYONUMUZ

İ

yiliğin pahalı birşey olmadığını herkesin görmesini sağlamak, bu konuda yardımsever insanlarımızı örgütlemek ve
toplumumuzu birliktelik çatısı altında toplamaktır. Bu kutsal
görevi yerine getirirken dil, din, ırk, cinsiyet farkı gözetmeksizin ihtiyaçlara kalıcı çözümler üretmek, proje ve organizasyonlarda işbirliği sağlamak en büyük hedefimizdir. Verdiğimiz hizmet kalitesini sizler sayesinde günden güne arttırmak
için hepinizin desteklerine sonsuz ihtiyacımız vardır.

B

u kutsal görevi yerine getirirken dil, din, ırk, cinsiyet
farkı gözetmeksizin ihtiyaçlara kalıcı çözümler üretmek,
proje ve organizasyonlarda işbirliği sağlamak en büyük hedefimizdir.

V

erdiğimiz hizmet kalitesini sizler sayesinde günden güne
arttırmak için hepinizin desteklerine sonsuz ihtiyacımız
vardır.

www.hayallergercekolsa.org
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EYÜP DOSTLARI VAKFI
Eyüp’ü bu tarihi misyonun en başına koymuştur.

B

u tespit, Osmanlı’nın ilk Türk yerleşkesi özeliği ile köklü
ve derin bir tarihe sahip olan Eyüp’ümüz için kurulacak
bir müzenin ne kadar gerekli ve önemli olduğu konusunda
bizlere adeta ışık tutmuştur.

VAKIF ÖZEL
ÖDÜLÜ

K

2
V

uruluş amaçlarının en başında Eyüp tarihine ve Kültürüne sahip çıkmak olan Eyüp Dostları Vakfı Yönetim
Kurulu’na Şener Türkmenoğlu tarafından Eyüp için bir müze
kurulması gerekliliğini anlatılarak önerilerde bulunmuştur. 2
Eylül 2014 tarihinde Yönetim Kurulunun kararıyla Kent Müzesi kurma kabul gördü.

010 yılında 73 kişiden oluşan Mütevelli Heyeti ile “Eyüp
Dostları Vakfı” nı kurmuştur.

akıf, kuruluşundan bu yana ana hedefi olan Eyüp’ün tarihine ve kültürüne sahip çıkma misyonu ile, Eyüp’ün yetiştirdiği değerleri anmak ve yaşatmak amacıyla “Ahde Vefa”
buluşmaları düzenlemektedir. Bir diğer hedefi de Eyüp’ün
sosyal yaşamına katkı sağlamak için seminer, sergi ve tiyatro
katılımları organize etmektir. Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyan Vakıf;
Cumhuriyet Bayramı kuruluş yıl dönümlerinde “Geleneksel
Cumhuriyet Balosu” ile kutlamalarına devam etmektedir. Bu
düşünce temelinde, geleceğin ancak çağdaş bilgi ve düşüncelere sahip nesillerin elinde şekillenebileceğine inanan Vakıf,
2013 yılından bu yana oluşturduğu “Eyüp Dostları Vakfı Bursu” fonuyla, bugüne kadar 400’e yakın maddi desteğe ihtiyacı
olan başarılı öğrenciye burs vermenin gururunu yaşamaktadır.

Ç

alışma Kurulu’nun yaptığı çalışmalar sonucu bir sunum
kataloğu ve her objenin ayrıntılı bilgilerini (bağışçı ismi,
obje türü, kullanım amacı, boyutları… gibi) içeren bir müze
envanteri hazırlarken, Müze Sergi İşleri tarafından yapılan
konsept proje ’de tamamlanmıştır.

E

yüp Dostları Vakfı Mütevelli Heyeti, üyeleri ve obje bağışçılarımızla birlikte “Eyüp Tarihi Yaşam ve Kültür Merkezi” adı altında 7 Mart 2015 tarihinde Vakıf Merkezimizde
gururla açılmıştır. Bu süreçte, merkezimize yapılan ziyaretler
devam etmiş ve projemizin duyurusuna ve obje alımlarımıza
da katkı sağlamıştır.

Vakıf Tarafından yürütülmekte olan Projeler

E

yüp Dostları Vakfı olarak ilk gününden itibaren hedeflediğimiz Eyüp’ümüze ve tarihimize yakışır bir “Kent Müzesi”’ne en yakın zaman da ulaşacağımıza inancımız tamdır.

İ

deal bir kent müzesi, günümüz Türkiye’sinde şehirlerde,
ilçelerde hatta köylerde bile hayata geçirilmektedir. Tarihçi
Prof. Dr. İlber Ortaylı; İstanbul’da kent müzesi kurulması gereken ve kurulabilecek üç tarihi ilçeyi adres gösterirken
30

İ

CES
N
Ö
I
SK

- Prova
a
m
a
l
BA
- Plan - CTP
m
i
r
a
s
a
-T
ontaj
AR-GE zırlama - M
Ha
Maket

ASKI

B

Baskı

orm

rekli F

Sü
gital i
D
t
e

Ofs
- Web
t
e
s
f
Düz O Flexo
af Serigr

ASIokal Lak
R
N
O
apak
SKI S Selefon L
- Sert K

BA rsiyon,UV Lak, ırım ve Harman ikiş

ızK
Tel D
Dispe
trol
rak Yald al Ciltleme a
V
,
lite Kon
e
a
r
f
K
ir
p
Go
S
a
an Cilt
apıştırm
Amerik - Kesim ve Y
iş
İplik Dik

GÖRSEL DİZAYN OFSET MATBAACILIK
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8. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

MÜJDAT GEZEN
YAŞAM BOYU
MESLEK VE
ONUR ÖDÜLÜ

2

9 Ekim 1943 tarihinde İstanbul‘un Fatih semtinde, eski
TRT müzisyenlerinden Necdet Gezen ile Macide Hanım’ın oğlu olarak dünyaya geldi. 1953 yılında, “Küçük
Çiftçiler” adlı bir ilkokul piyesiyle sahnelere adım attı. Ortaokulun arından lise öğrenimi için, dönemin birçok ünlüsüne eğitim vermiş ve Türkiye’de ilk defa ders dilini Türkçeye
çevirmiş okul olan Vefa Lisesi‘ne giden Gezen, Uğur Dündar
ve Kemal Sunal ile burada tanıştı ve arkadaşlıkları uzun yıllar
boyunca devam etti.

TV skecinde yer alan Müjdat Gezen, görsel sanatların yanı
sıra, yazın çalışmalarıyla da gündeme gelmiş ve 38 tane kitap
kaleme almıştır. Bu kitapların dokuzu üniveristelerde yardımcı ders kitabı olarak okutulmaktadır.

T

ürk tiyatro ve sinema oyuncusu, şair, yazar, oyun yazarı.
Türk tiyatro ve sinema tarihine çeyrek asırlık sanat geçmişiyle hizmet etmiş olan Gezen, mizah ve güldürü türünde
akla gelen ilk isimlerden biridir. Özellikle “Azmi” ve “Darbukatör Baryam” tiplemeleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu,
devlet ya da herhangi bir kurumdan yardım almaksızın, tamamen kişisel birikimleriyle kurduğu, ücretsiz hizmet veren
Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve yine kendi adını taşıyan tiyatroyla, Türkiye‘deki gösteri sanatlarının gelişimine ve yeni
yeteneklerin ortaya çıkmasına büyük katkı sağlamaktadır.

1

961 yılında, İstanbul Belediyesi Konservatuarı’nın açtığı
sınavı kazanarak Tiyatro Bölümü’ne girdi ve eğitiminin
yanı sıra burada sahnelenen oyunlarda rol almaya başladı.
Ertesi yıl, yönetmenliğini Yılmaz Atadeniz‘in yaptığı “Yedi
Kocalı Hürmüz” filmi ile ilk defa kamera önüne geçti. Sonrasında, 1963 yılında, Muammer Karaca ve Münir Özkul tiyatrolarında oyunculuğa devam ederek, kamudan özel sektör
sahnelerine adım attı. 1964 yılında askerlik görevini yerine
getiren Gezen, bu dönemde oyun yazarlığına ağırlık verdi.
1968‘de, ilk defa kendi adını taşıyan özel tiyatrosunu kurdu.
Yaklaşık 50 yıllık sanat hayatı boyunca, yüz kadar sinema filminde, elli civarında tiyatro oyunuyla binden fazla radyo ve

32
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SELDA ALKOR
YAŞAM BOYU
MESLEK VE
ONUR ÖDÜLÜ

K

onya‘da Gürcü asıllı bir anne ve Çerkes bir baba’nın
kızı olarak doğmuştur. Manisa İsmet İnönü Kız Meslek
Lisesi’nden 1960 yılında mezun oldu. 1965 yılında Ses Dergisinin açtığı yarışmada birinci olarak sinemaya başladı. İlk
filmi 1965 yılında çekilen “Cumartesi Senin Pazar Benim”
adlı ve Fikret Hakan, Tanju Gürsu, Altan Günbay ile birlikte
oynadığı filmdir.

Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Menderes Samancılar gibi
sanatçılarla birlikte oynadı. “Asmalı Konak” adlı dizideki
“Sümbül Karadağ” rolüyle ismini yeni nesile de duyurdu.

S

inema Destekleme Kurulu’nun 27-28 Ağustos 2008 günlerinde İstanbul’da yaptığı toplantının ardından aldığı
karar çerçevesinde, Necdet Taşçıoğlu ‘Senede bir gün efsanesi-Selda Alkor’ isimli 25 bin YTL bütçeli belgesel için
‘motor’ dedi.

1
1
1

967 yılında sahneye çıktı. Folk müziği ile aranjman söyledi. Birkaç kez yılın en başarılı sanatçısı seçildi.

2

972 yılında milli basketçilerinden Cihat İlkbaşaran ile evlenince sinemadan uzaklaştı.

983 yılında TRT 1’de yayımlanan, senaryosunu Atilla İlhan‘ın yazdığı, “Kartallar Yüksek Uçar” adlı dizide Sadri
Alışık, Can Gürzap, Serap Aksoy gibi oyuncularda birlikte
oynadı.

S

elda Alkor, 2002 – 2003 yılları arasında, ığı yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı “Asmalı Konak” dizisinde

34

010 yılında vizyona giren “Mahpeyker: Kösem Sultan”
filminde Kösem Sultan rolünde oynadı.

ORGANİZASYON

MELEKLERİ
GENÇ DİNAMİK VE HEYECANLI BİR
EKİP İLE 20 YILLIK TECRÜBEYİ
BİRLEŞTİRDİK VE TÜM ENERJİMİZİ
SİZİN HİZMETİNİZE SUNUYORUZ.
BİZİMLE TANIŞMAK İÇİN BİZE
ULAŞMANIZ YETERLİ.
MELEKLER HİZMETİNİZDE OLACAK!

YAPTIĞIMIZ HER ORGANİZASYON SADECE TAMAMLANMASI
GEREKEN BİR İŞ DEĞİL, DAHA ÇOK YILLARCA
KONUŞULACAK BİR ETKİNLİK OLARAK GERÇEKLEŞMESİ
GEREKİR BİZİM İÇİN. ANILARINIZDA CANLANAN
ORGANİZASYONUNUZ BİZİM MELEKLERİMİZ TARAFINDAN
EN GÜZEL ŞEKİLDE HAZIRLANIR VE SİZLERİN
ORGANİZ
MEMNUNİYETİNE SUNULUR. HER ORGANİZASYON
SONRASI
"İYİ Kİ ORGANİZASYON MELEKLERİ VAR" DEDİRTMEK BİZİM
EN BÜYÜK VİZYONUMUZ.

( +90 ) 533 511 5283
info@organizasyonmelekleri.com
www.organizasyonmelekleri.com
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YAŞAM BOYU
MESLEK VE
ONUR ÖDÜLÜ

ERCAN BOSTANCIOĞLU
(ATEŞ BÖCEĞİ ERCAN)

8

F

Ağustos 1936 tarihinde Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde
dünyaya geldim. Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra Gazetecilik Enstitüsü’nden mezun oldum. 1955 yılında
rahmetli İsmail Dümbüllü’nün yardımı ile arkadaşım Yalçın
Otağ ile birlikte “Ateş Böcekleri” komedi ikilisi olarak kendimi sahnelerde buldum. 2015 yılında vefat eden arkadaşım
Yalçın Otağ ile birlikte 28 yıl yurt içinde ve yurt dışında komedi programları sundum.

akir Şarkıcı, Kadın Avcıları, Üçkağıtçılar, Kahraman Hamamcı, Papatya İle Karabiber, Anı Yaşamak ve Memlekette Demokrasi Var gibi sinema filmlerinde, Cennet Mahallesi, Perili Ev, Süper Babaanne, Yahşi Cazibe, Pis Yedili gibi
TV dizilerinde oynadım. TRT başta olmak üzere bazı televizyon kanallarında bulmaca yarışmaları düzenledim. 2006
yılında 53 yıllık eşim Serap’ı lösemi hastalığından kaybettim.
Neslihan adında bir kızım var. Saygılarımla...

T

elevizyon kanallarının çoğalması ile birlikte birçok televizyon kanalında güldürü programları sundum. Ayrıca
bulmacaya olan merakım nedeniyle Milliyet Gazetesinin açtığı bulmaca yarışmasında 1990 ve 1991 yıllarında Türkiye
şampiyonu oldum. Rahmetli ünlü sanatçımız Zeki Müren’in
programlarında 19 yıl birlikte oldum.

36
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DEVLET DEVRİM
YAŞAM BOYU
MESLEK VE
ONUR ÖDÜLÜ

1

E

944 İskenderiye Mısır doğumludur. Annesi İstanbul, babası Mısırlıdır. Oyuncunun annesi ile babası henüz iki yaşındayken ayrılırlar. Anne çocuğunu da yanına alarak Türkiye’ye döner.

İ

lkokulu Göztepe’de okur. Kadıköy Moda Kız Sanat Enstitüsünü bitirir. Sinemayla tanışması Ses Mecmuası’nın 1961
yılında açmış olduğu yarışmaya katılmasıyla olur. Yarışmada
erkek adaylardan Tamer Yiğit birinci olurken, kadın adaylar
içinde de kendisi birinci olur. Yarışmada birinci olmasına rağmen uzun süre film teklifi gelmez. Oyuncuyu bu günlerde,
Kervan Film’in sahibi Ümit Utku çağırır. “Bir filme başlıyoruz, sen oynayacaksın bu filmde, çok güzel bir rol” der. Ve
Orhan Günşiray, Nebahat Çehre’nin oynadığı filmle sinemaya başlar.

rotik film furyası başlayınca, sinemadan uzak kalarak iki
yıl sahneye çıkar. Daha sonra evlenerek sinemadan ayrılır. Devlet Devrim, kısa süren sinema yaşamında 130 filmde
rol alarak sinemamızın incilerinden biri olur.

S

38

on 6 yıldır Film-San Vakfında Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılığı görevini halen sürdürmektedir.
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BAHAR ÖZTAN
YAŞAM BOYU
MESLEK VE
ONUR ÖDÜLÜ

1

1 Ağustos İskenderun doğumludur. İstanbul’da büyümüştür. Elidor Reklamıyla ilk kez ekranlarda gördüğümüz
sanatçı, sayısız reklam filminde yer almıştır. Reklam filmlerinden sonra halkın dilinde Gamzeli Güzel olarak tanınmaya
başladı. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı. Bunlardan bazıları, Çarli’nin Melekleri ve Barış
Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardır. Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan’ın film yapımcıları tarafından
dikkat çekmesi de çok zaman almadı. Kısa süre sonra, Şaşkın
Milyoner filmiyle sinema hayatına başladı.

S

ürekli sahne teklifi almaya başlayan sanatçı, 1987 yılında
ilk kez İzmir Fuarı’nda Bülent Ersoy’la halk konserlerinde ve Seda Sayan’la çalışmaya başladı. O günden itibaren,
yurtiçi & yurtdışı sahne çalışmalarını sürdürdü.

rum’da yaşayan ünlü oyuncu, 2007 yılında tekrar İstanbul’a
yerleşti.

U

zun süredir Bodrum’da yaşayan Bahar Öztan, Eylül
2015 ayında karnındaki şişlik şikayetiyle hastaneye
başvurdu. Daha sonra İstanbul’da bir hastanede doktorların
yumurtalık kanseri tanısı koyması üzerine Aralık 2015 ayında vakit kaybetmeden ameliyat oldu. Ameliyat sonrası 21
günder bir kemoterapi görerek tedavisine devam etmektedir.

1

1

993’te evlendi ve iki yıl sonra bir oğlu oldu. 1999’da Bodrum’da bir Prens Prenses isimli bir anaokulu açtı. 2001
yılında Amerika’ya gitti. Uzun bir süre Amerika & Bod40

3 Ekim 2017 tarihinde yumurtaık kanserinin yeniden nüksettiğinden tekrar ameliyat oldu.

www.minapirlanta.com
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AYLA
YILIN EN İYİ
SİNEMA FİLMİ

1

K

950 yılında Süleyman Astsubay, Güney Kore’ye yardım
için giden binlerce Türk askerinden biriydi. İskenderun’dan silah arkadaşı Ali ile birlikte Güney Kore Halkına
yardım için ülkelerinden kilometrelerce uzaktaki savaşta görev almak için gönüllü olmuşlardı.

ore’ye gelen ilk Türk Tugayının evlerine dönme kararı ilk 1 yılın sonunda alınmış, yerlerine 2. Türk Tugayı gönderilmişti. Herkes evine, ailesine dönerken Süleyman
Astsubay geriye dönmedi. Ayla’nın ailesini bulmadan ya da
onu yanına almadan geriye dönmek istemiyordu. Süleyman,
bu cehennemden evine dönme ödülünü hiç düşünmeden geri
çevirdi.

A

merikalı Subaylara göre, “bu iş artık bitmişti.” Noel gecesi hepsi evlerinde olacaktı. Öyle diyorlardı. Bitti sanılan savaş tam da o gece başladı.

G

eçen onca yıl içinde Süleyman Astsubay evlendi, hayatın
tüm getirdikleriyle birlikte yaşamaya devam etti. Ama
manevi kızı Ayla’yı hiç unutmadı.

5

yaşlarında küçük bir kız, savaşın soğuk yüzüne inat, ay
gibi parlayan yüzünde korkudan büsbütün birer çizgi halini almış bir çift çekik gözüyle Süleyman’a bakıyordu. Süleyman Astubay üşümüş, korkudan sinmiş çocuğu kucağına
aldı. 60 yıl sürecek ve asla kopmayacak bir bağın ilk ilmeği
bu kucaklaşmayla atıldı. Küçük kızın üzerinde ne bir kimlik
ne de ailesine ait başka bir eşya yoktu. Orada bırakamazlardı.
Ailesi kayıp ya da ölmüş olabilirdi. Ancak şu an ailesini aramaları mümkün değildi. Onlarla gelecekti.

A

radan koskoca 60 yıl, onca yaşam gailesi ve bir sürü yeni
acı gelip geçmişti. Ayla’nın henüz 5 yaşındayken yaşadığı o günleri ve Süleyman Astsubayı hatırlayıp, hatırlamayacağı bile meçhuldü.

F

akat öyle olmadı. Ayla evinde ziyaret edildi. Süleyman
Astsubay ile fotoğrafları önüne konulduğunda, 60 yıl
öncesi berrak bir şekilde hatırladı ve gözyaşlarını tutamadı.
“O benim kahramanımdı” dedi ve şöyle ekledi: “Benim için
mücadele etti, beni asla bırakmak istemedi, beni bir kutunun
içinde ülkesine götürmek istedi, o benim babamdı, onu hiç
unutmadım”

M

inik kızla Süleyman’ın yolculukları böyle başladı. Süleyman; ay ışığında bulunan, ay gibi yüzü olan bu kıza
“Ayla” ismini verdi. Her şey geçici olarak planlandı ama Ayla’nın ailesi asla bulunamadı.
42
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CAN ULKAY / AYLA FİLMİ
YILIN EN
BAŞARILI
YÖNETMENİ

C

an Ulkay 1964 yılında İstanbul’da doğdu. 1987 yılında
eski adıyla Ttbiki Güzel Sanatlar Fakültesi, yeni adıyla
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV
bölümünden mezun oldu ve 1985 – 1994 arası TRT İstanbul
Televizyonu’nda çalıştı.

1

994 yılından bu yana bir çok müzik videosuna imza attı.
Coca Cola, Türk Hava Yolları, P&G, Ford, Türk Telekom,
KIA ve yüzlerce önemli markaya binlerce reklam filmi çekti.
2017 senesinde, 90. Akademi Ödülleri – En iyi Yabancı Film
kategorisinde Türkiye Oscar Adayı ‘AYLA’ filminin yönetmenliğini üstlendi.

44
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SİNEM USLU / AYLA FİLMİ
YILIN EN İYİ
SİNEMA KADIN
OYUNCUSU

1
B

D

985 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Sinema TV bölümünden mezun oldu.

uvar, Arka Sıradakiler, Huzur Sokağı, Paramparça, Kiralık Aşk gibi birçok televizyon projesi ve sinema filminde
yer aldı. Son olarak Türkiye Oscar adayı Ayla filminde rol
alan oyuncu senaryo yazarı olarak yeni projelere imza atmaktadır.

irçok kısa film projesini yazıp yönetti. Sinema ve Televizyon sektörüne reji asistanı olarak adım attı. Ardından
kariyerine oyuncu olarak devam etti.

46
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İSMAİL HACIOĞLU / AYLA FİLMİ
YILIN EN İYİ
SİNEMA ERKEK
OYUNCUSU

İ

2

smail Hacıoğlu 30 Kasım 1985 yılında doğdu. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeslerde oynayarak başlayan
oyuncu, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet
Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü kazandı.

010 yılında çekilen Çakal filmindeki performansıyla 16
Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne
layık görülen Hacıoğlu, Vali, Kabadayı, Sınav, Anlat İstanbul ve Meryem gibi pek çok başarılı filmde boy gösterdi. Son
olarak “Ayla” isimli büyük ses getiren sinema filminde başrol
oynamıştır.

K

ariyerinin başlangıcından beri parlak bir çizgide ilerleyen Hacıoğlu, 2003 yılında çekilen Karşılaşma filmindeki performansıyla 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali
“Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü” kazandı.
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UMUT AKYÜREK
YILIN EN İYİ
TÜRK SANAT
MÜZİĞİ KADIN
SANATÇISI

A

T

ynı yıl Japonya’da ülkemizi büyük başarı ile temsil etti.
Daha sonra sırasıyla “Başka Söz Söylemem”, “Tıbbiyeli
Bestekarlar”, “Sinha”,”Alaturka” albümlerini çıkarttı.

ürk sanat müziğinin son yıllardaki son temsilcilerinden
Umut Akyürek Ankara doğumludur. Ilk ve orta öğrenimini Sakarya’da tamamladı. İlk Musiki çalışmaları henüz ortaokuldayken İzmit Musiki Derneği nde Erol Sayan yönetiminde
başladı. Hocasının teşvikiyle İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı sınavlarına girdi ve kazandı.

Y

urtiçi ve yurtdışında sayısız konserler verdi hala TRT’deki Görevine devam etmekte olup konser ve albüm çalışmaları devam etmektedir.

B

urada merhum Bekir Sıtkı Sezgin Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça merhum Tülin Korman merhum Prof. Dr. Selahattin İçli Tülin Yakarçelik gibi üstatların öğrencisi oldu. 1996
yılında istisna akitli olarak TRT ye girdi burada yer aldığı
konser programlarında seyircinin büyük beğenisine mazhar
oldu sayısız plak teklifi aldı.

E

n sonunda 2003 senesinde ilk albümü ismini merhum
bestekar Sadettin kaynak’ın eserinden alan “O dudaklar
bülbülleşiyor” albümünü çıkarttı. Uzun seneler sonra müzik
sektöründe tamamı TRT repertuarında yer alan Türk müziği
eserlerinden oluşan bu albümle müzik listelerine girmeyi başardı.
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COŞKUN SABAH
YILIN EN İYİ
TÜRK SANAT
MÜZİĞİ ERKEK
SANATÇISI

1

6 Ekim 1952 tarihinde Diyarbakır’da Süryani bir ailenin
ikinci oğlu olarak doğmuştur. Çocukluğu Diyarbakır’da
geçmiştir. Müziğe 9 yaşında babasına ait olan cümbüşü kendi
kendine öğrenmesiyle başladı. Coşkun Sabah ilkokulu Diyarbakır’da İnönü İlkokulu’nda okudu. Ortaokul birinci sınıfı bitirdiği sene ailecek İstanbul’a yerleştiler. İstanbul’da Atatürk
Lisesi’ni bitirdi.

karat kısmında mikrofonu şarkının bestecisi olarak Coşkun
Sabah’a uzatır. Coşkun Sabah’ın, şarkının (Çınladın durdun
kulaklarımda ...) meyan bölümünü okumaya başlamasıyla
oluşan dinleyicilerin alkışları ve beğenisi yapımcıların gözünden kaçmaz. Kendisine kaset teklifleri gelir. Zaman içerisinde eğlence dünyasında “Coşkun Sabah tarzı”nı yaratmıştır.
İnsanlara önce ağırlıkla kendi bestesi olan şarkılarını dinletir.
Sonra Klasik Türk Sanat Müziği eserlerinden örnekler sunar.
Udu ile müthiş taksimler yapar.

Coşkun Sabah, 1968 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı’nda okumaya başladı, 1976’da Devlet
Türk Müziği Korosunda ud sanatçısı olarak çalışmaya başladı.Gönül Akkor’un maestrosu Kemani Kirkor Küçük onu
saz grubuna aldı. 1970-71’de Beyoğlu’nda Şato Gazinosu’nda, sonra Bebek Belediye’de, ardından Gaskonyalı Toma’da
çalıştı. Gazeteci Ergil Tezerdi Fahrettin Aslan’a bahsetmiş,
oradan Maksim’e geçti. 21-22 yaşlarında ud sanatçısı olarak
şöhreti iyice parladı. 1978’de bestelediği ‘Baharı Bekleyen
Kumrular Gibi’yi 45’lik yaptı, yer yerinden oynadı, yılın şarkısı oldu, Coşkun Sabah da yılın bestecisi. Arkasından ‘İşte
Bizim Hikayemiz’ patladı. Şarkıları bu kadar patlayınca şarkıcı olmaya, kendi şarkılarını kendi söylemeye karar verdi.

C

oşkun Sabah’ın seksen kadar bestesi olup, bunlardan en
az yirmi tanesi bir çok sanatçı tarafından seslendirilmiş
ve “hit” olmuştur. Bestelerinin büyük çoğunluğunda söz yazarı olarak Ahmet Selçuk İlkan, İlkan San, Ali Tekintüre, Aşkın Tuna gibi söz yazarlarının imzası olmakla birlikte kendisinin sözlerini yazdığı yirmi bestesi vardır.

S

anat yaşamına ara vermeden canlı performans ağırlıklı
olarak devam etmektedir. Bir çok festival, düğün ve müzikholde sahne alarak sevenleri ile buluşmaktadır.

B

ülent Ersoy, Maksim Gazinosunda sahne alırken sıra
Coşkun Sabah bestelerine gelince adet olduğu üzere na52

ademhavvahealth
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ARKA SOKAKLAR
YILIN EN İYİ
POLİSİYE
DİZİSİ

Y

K

üzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ;
İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe
ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

ısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul
sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız;
sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin
yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte
ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

İ

stanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’
bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli
insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman
gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer
genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba;
ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.
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ÇOCUKLAR DUYMASIN
MinT Motion Pictures - Kanal D
YILIN EN
BAŞARILI AİLE
KOMEDİ DİZİSİ

H

Ç

ayatın kendisi kadar komik ve duygusal bir dizi olan
Çocuklar Duymasın kaldığı yerden değil, günümüzden
devam ediyor. Çünkü bizim izleyemediğimiz yedi senelik dönem içinde orada hayat hiç durmadı. Evlerinin dekorasyonunu değiştirdiler, iş hayatlarında yeni pozisyonlar elde ettiler
ya da edemediler, çocuklar büyüdü, Haluk, Meltem ve diğerleri yaşlandı. Ama Haluk hala bildiğimiz Haluk, hala her şeye
karşı, muhafazakar ve milliyetçi. Meltem’de büyük değişiklik
yok, modern, ideal ve ahlaklı bir eş. Ailenin meseleleri yine
çok küçük; kredi kartları, telefon faturaları, alışveriş giderleri,
tatil masrafları ve hayatın içinde akıp giden her şey. Kısacası
Çocuklar Duymasın’da aslında hem değişen bir şey yok, hem
de çok şey değişmiş. Yine komik, yine duygusal, yine güncel,
yine hayatın kendisi gibi küçük meseleleri olan, kentli ilişkilere ve modern aile meselelerine odaklı hem duygusal hem de
eğlenceli bir aile komedisi.

ocuklar Duymasın bu kez de 2010 Türkiye’sine bir ayna
tutuyor ve yaşadığımız çağın aile yapısı üzerinden sosyolojik bir analiz yapıyor ve Türkiye’de tüm yaş gruplarının
aynı anda seyredebileceği tek dizi olma iddiasını koruyor.

D

56

izi Kanal D Ekranlarından izleyicileriyle buluşup Reyting Rekorları kırmaya devam ediyor.

Çözüm ürettiğimiz markalara değer katmak ve global dünyanın iletişim tasarımı
perspektifine katkıda bulunmak amacıyla 2006 yılında Almanya Saarbrüken’de
kurulan ajansımız, Atölye 17 adı altında Istanbul’da; Görsel Tasarım, Kurumsal
Kimlik Hizmetleri, Sosyal Medya Yönetim ve Reklamcılığı, Web Sitesi Kurulumu,
Matbaa-Basım Faaliyetleri, Açıkhava Reklamcılığı, Eğitim Danışmanlığı ve Video
Prodüksiyon çalışmalarıyla dijitale basılı reklam sektörüne hizmet vermekteyiz.
Yurt dışı ve Yurt içinde bulunan ajanslarımızda, kurumsal bütünlüğü esas alan
vizyonumuzla, çözüm ortağı olduğumuz firmalara artı değerler sunmak başlıca
hedefimizdir.
Sektörünüze uygun çarpıcı fikirler ve yol haritaları çizerek, en üst düzeyde
verim almanıza ve fark yaratmanıza katkıda bulunmaktan mutluluk duyarız.

www.atolye17.com
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TAMER KARADAĞLI
PINAR ALTUĞ ATACAN
YILIN EN
BEĞENİLEN
DİZİ ÇİFTİ

İ

“

lk kez 2002 yılında yayınlanmaya başlayan ve iki çocuklu
bir ailenin birbirleri ve dostlarıyla olan ilişkilerinin anlatıldığı aile dizisi “Çocuklar Duymasın” bugüne dek çeşitli TV
kanallarında güncel veya tekrar bölümleriyle 16 yıldır yayın
hayatını sürdürmektedir. Dinamik senaryosu ve kaliteli bir
oyuncu kadrosu ile Türk TV izleyicisinin gönülde adeta taht
kuran, hemen hemen herkesin başından geçebilecek konulara, olaylara farklı bir bakış açısı ile yer vererek sosyal mesajlar veren dizi reytigleri ile gücünü ortaya koyuyor. Dizinin
başrol oyuncularından PINAR ALTUĞ ve TAMER KARADAĞLI başarılı oyunculukları ile yıllardır dizinin lokomotifi
olarak her türlü övgüyü de hak ediyorlar. Onlarsız bir “Çocuklar Duymasın” dizisi düşünmek bugün gerçekten çok güç.

MUTFAK” ve ÇAYLARRR gibi replikleri halen hafızalarımıza kazınan Ailece her yaş grubunun izleyebileceği
tek dizi olan ÇOCUKLAR DUYMASIN, PINAR ALTUĞ ve
TAMER KARADAĞLI oyuncuklarının bir eseridir demek
sanırım yanlış olmaz…
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ALEYNA SOLAKER
YILIN EN İYİ
ÇIKIŞ YAPAN
DİZİ KADIN
OYUNCUSU

A
O

leyna Solaker 22.12 1996 İstanbul doğumlu

yunculuğa 2005 yılında ATV ekranlarında Osman Yağmurdereli teşviki ve yapımcılığında yayınlanan “Kuş
Dili” dizisiyle başladı. Yine Osman Yağmurdereli yapımı
“İşte Benim” dizisiyle devam etti. Arkasından Birol Güven
imzalı Mint Yapım “Dersimiz Atatürk” sinema filminde rol
aldı.

S

E

n önemli ve uzun soluklu gençlik dizisi “Kırgın Çiçekler”de rol aldı ve dizi çok başarılı bir üç sezon geçirdi.
Aleyna Solaker bu dizi ile oyunculuğunu ön plana çıkardı.

M

imar Sinan Güzel Sanat Lisesi sinema Tiyatro eğitimini
tamamladıktan sonra Bilgi Üniversitesi sinema, tiyatro
bölümünde eğitimine devam ediyor…

how TV “Altındağlı” dizisinde Şafak Sezer’in kızını oynadı.

D

aha Sonra ATV ekranlarında “Beyaz Karanfil” dizisinde
rol aldı.
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AYLİN COŞKUN - SİNSİRELLA

ve’’ yaptı. Kendisiyle özdeşleştirdiği bir terim olan ‘’marka’’yı uzun uğraşlar neticesinde dolu dolu bir albüm haline
getiren başarılı sanatçı, bu çalışması ile müzik dünyasının ve
müzik severlerin dikkatlerini bir kez daha üzerine çekti.

YILIN EN İYİ
KLİBİ

1

997 yılında Miss Globe yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Aylin Coşkun, model ve manken olarak adından sıkça
söz ettirirken, bir yandan da Sadri Alışık Tiyatro Akademisi’nde oyunculuk ve tiyatro eğitimleri aldı. Reklam filmleri
ile kariyerine yeni bir kulvar daha ekleyen ve daha sonra bir
çok tiyatro oyununda baş rol oynayan başarılı sanatçı, Mesut
Uçakan’ın yönetmenliğindeki “Anne ya da Leyla” adlı sinema filminde de baş rol oynayarak yine bir anda tüm dikkatleri
üzerine çekmeyi başardı.

Ç

ocuk yaştan beri müziğe olan ilgisi nedeniyle Erdem Siyavuşgil ve Meltem Taşkıran gibi ünlü hocalardan eğitim
almaya başlayan Aylin Coşkun, aynı yıl Müjdat Gezen Sanat
Merkezi Şan ve Solfej Bölümü’nden mezun oldu.

M

ezun olur olmaz ilk albümü için kolları sıvayan ve kısa
sürede “Masal” isimli ilk albümünü piyasaya çıkaran
Aylin Coşkun böylece çocukluk rüyasını gerçekleştirmiş
oldu. Sanatçının ilk albümünde yer alan “Yandım Allahım”
isimli eser, kısa süre içerisinde büyük kitlelere ulaştı. Yorumculuğun yanında besteciliğini de konuşturan Aylin Coşkun
albümündeki kendi bestesi “Bu Kaçıncı” isimli eserle müzik
camiasının takdirini kazandı.

İ

lk albümünün ardından fazla zaman kaybetmeyen ve ikinci
albümü için vakit kaybetmeden hazırlıklara başlayan Aylin
Coşkun, “Tam Zamanı” isimli 2.albümü ile müzik piyasasında kalıcı olacağının sinyallerini vermeye başladı. Yine hatırı
sayılır bir başarı grafiği yakalayan Aylin Coşkun’un müzikal
kariyeri 3. Albümü olan ‘’Marka’’ ile deyim yerindeyse ‘’zir-

2

014 yılında çıkarmış olduğu ‘’Paspas’’ adlı single ile muhteşem bir geri dönüş yaptı. Bu albüm için sanat dünyasının önde gelen isimleriyle çalışan ve albümünün reklam kampanyası ile uzun süre gazetelerin manşetlerini süsleyen güzel
sanatçı, bazı basın kuruluşlarına vermiş olduğu mülakatlarda
‘’bundan sonra çıtayı daha da yukarılara taşıyacağım”. Bu
sözlerin üzerinden yaklaşık birkaç ay sonra bir Sezen Aksu
şarkısı olan ve daha önce Seden Gürel’in sesinden dinlediğimiz ‘’Çalkala’’ isimli şarkıyı yorumlayan Aylin Coşkun, iddiasında ne kadar kararlı ve tutarlı olduğunu müzik dünyasına
ispatladı. Bahar aylarında çıkarmış olduğu single ile bir anda
müzik listelerinde zirve yarışına ortak olan Aylin Coşkun, son
sürprizini ise yaz aylarına sakladı.

2

015 Ağustos ayında piyasaya süren Aylin Coşkun, yeni
albümünün ilk klibi için Yunanistan’ı tercih etti. ‘’Akrep İğnesi’’ne, Haris Hadovic yönetmenliğinde harika bir
klip çeken başarılı sanatçı, klipteki kareografiler ve danslar
içinse Beyonce, Rihanna ve Justin Timberlake gibi dünyaca
ünlü isimlerin dans ve “Careography Choch”luğunu üstlenen
Hamza Haimami ve Miroldo Van Gendeen’ın kapısını çaldı.
Aylin Coşkun, müzikseverin karşısına yeni teklisi “Sinsirella” ile çıkıyor! Daha önce Sezen Aksu, Gökhan şahin , Gülşah
Tütüncü gibi isimlerin şarkılarını seslendiren başarılı yorumcu, son projesinde bir Ersay Üner şarkısı seslendiriyor. Ünlü
bestecinin sözünü yazıp bestelediği “Sinsirella”nın düzenlemesi ise Ozan Bayraşa’nın imzasını taşıyor. Aylin Coşkun,
kariyerinin sekizinci projesi olan ‘Sinsirella’yı , AC PRODUCTION etiketiyle piyasaya çıkarıyor.

K

lip orion stüyolarında 300 kişilik cast ve teknik ekiple
beraber Gülşen Aybaba yönetiminde Veli kuzlu görüntü
yönetmenliğinde çekildi.
61
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YILIN EN
İYİ KOMEDİ
PROGRAMI

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
SHOW TV

E
E

G

kranların fenomen eğlence programı Güldür Güldür
Show herkesi kahkahalara boğmaya devam ediyor!

üldür Güldür Show ekibi Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur
Buldu, Aylin Kontente, Çağlar Çorumlu, İrem Sak, Onur
Atilla, Derya Karadaş, Meltem Yılmazkaya, Burak Topaloğlu, Uğur Bilgin, Özgün Aydın, Kıvanç Baran Aslan, Korhan
Hepduran ve Ali Sunal oluşturuyor.

fsane kadrosuyla herkesin beğenisini kazanan Güldür
Güldür Show, aileden aşka, şöhretten teknolojiye, futboldan arkadaşlığa, birçok konuya kendisine özgü mizah anlayışı ile yeni bir yaklaşım getiriyor.
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DOĞA RUTKAY’LA
HER ŞEY BU MASADA
YILIN EN
BAŞARILI
TV SOHBET
PROGRAMI

D

oğa Rutkay’la Her Şey Bu Masada eğlenirken eğlendiren ve kendi gündemini yaratan sohbetleriyle hafta içi
20.00’de Bloomberg HT’de...

B

u masada her an her şey olabilir. Beklenmedik itiraflara
ve zaman zaman duygulandıran, zaman zaman hüzünlendiren sürprizlere hazır olun.

Y

oğun gündemden bir an olsun sıyrılıp, keyifli bir saat geçirmek isteyenler ekran başına...

64

www.engelsizyasamvakfi.org

8. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

7 KOCALI HÜRMÜZ
YILIN EN
İYİ TİYATRO
OYUNU

OYUNCULAR
Anlatıcı : Barış Taşkın
Hürmüz : Birce Akalay
Safinaz : Yonca Evcimik  
Kız (Besleme) : İldeniz Çınar  
Hızır Kaptan : Ömür Arpacı
Berber : Ercan Bostancıoğlu
Doktor : İlker Ayrık
Bekçi Memo : Can Bana
Hallaç : Aykut Taşkın
Nuriye (Komşu) – Öncil Aktarıcı
Havva : Suzan Kardeş
Torik : Cemil Aydoğdu  
Rukiye : Arzu Okay
Kadı : Cengiz Gezgin
Tatlıcı : Arif Lila
Doktorun Annesi : Mehtap Ar  
Çavuş (Zabit) : Murat Donat
Mübaşir : Mehmet Türkbeyler
Tellal : Musa Yayla
1. Kadın : Büşra Şensoy
2. Kadın : Merve Durgun
3. Kadın – Aslı Turanlı
  
4. Kadın : Burcu Coşar

T

ürk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil’in kaleme aldığı, farklı meslek ve tiplerden 6 kocası olan
Hürmüz’ün yedinci kocasıyla evlenmesiyle yaşanan olayları
mizahi bir dille anlatan “7 Kocalı Hürmüz” müzikali, iddialı
kadrosu ve usta tiyatrocu Müjdat Gezen’in yorumuyla yeniden sahneye taşınıyor.

Y

apımcılığını ve yönetmenliğini Müjdat Gezen’in üstlendiği “7 Kocalı Hürmüz” müzikalinin oyuncu kadrosunda; Müjdat Gezen, Birce Akalay, İlker Ayrık, Yonca Evcimik,
Ercan Bostancıoğlu, Suzan Kardeş, Ömür Arpacı, Mehtap Ar,
Arzu Okay, Can Bana, Aykut Taşkın, Barış Taşkın ve Cengiz
Gezgin yer alıyor.

K

ostüm tasarımını Leyla Gezen ile Bahar Korçan’ın, koreografisini Pınar Ataer’in üstlendiği oyunun müziklerini Emirhan Cengiz hazırlarken fotoğraflarını ise Ayşegül
Dinçkök çekecek.Müzikalde, Atilla Özdemiroğlu’nun ünlü
bestesi “Yalnız Kullar (Tanrım)” parçasının yanı sıra Sadık
Şendil’in vasiyeti üzerine İstanbul türküleri de yer alıyor.
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BİRCE AKALAY
YILIN EN
İYİ TİYATRO
KADIN
OYUNCUSU

rin çocukları üzerindeki etkisini ve ailenin maceralarını konu
alan Küçük Ağa dizisinde iki çocuk annesi aynı zamanda
doktor bir kadın olan Sinem rolü ile karşımıza çıkmıştır.Yaklaşık 2 sezon devam eden proje de seyirci tarafından beğeniyle izlenmiş,Akalay bu projede rahmetli Zeki Alasya ile çalışma şansına sahip olmuştur.Küçük Ağa’nın sona ermesiyle
birlikte yaklaşık iki sezon üst üste Süreç Filmcilik ile işbirliği
yapan Akalay, sırasıyla dört kadın arkadaşın eğlenceli hikayesini ve evliliklerini konu alan Evil ve Öfkeli ve öyküsü Gani
Müjde’ye ait idealist bir edebiyat öğretmeni ve öğrencilerinin
hayatlarını konu alan Hayat Bazen Tatlıdır isimli projelerle
seyirci karşısına çıkmıştır. Akalay şimdilerde ekran yolculuğuna yapımcılığını D Productions’ın üstlendiği “Siyah Beyaz
Aşk” dizisinde devam ediyor. İmkansız bir aşkı konu alan ve
seyircinin beğenisini kazanmayı başaran projede ,aşık olduğu
adamı karanlık dünyasından koparmak ve değiştirmek uğruna
tüm hayatından vazgeçen doktor bir kadına hayat veriyor.

B

irce Akalay, 19 Haziran 1984 (34 yaşında) tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.İlk ve Orta Öğretim yılları boyunca 13 sene kadar Vaganova ve Royal Ballet sistemlerine
profesyonel bale eğitimi aldı. Lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü’nde derece ile tamamlayan Birce Akalay, ardından İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü’nde eğitim görmeye başladı ancak
eğitimini tamamlamadı.Ardından Haliç Üniversitesi’ne geçiş
yapan Akalay, Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

İ

stanbul Üniversitesi yıllarında katıldığı 2004 Türkiye Güzellik Yarışması’nda üçüncülüğü elde eden Birce Akalay,
Paris’te düzenlenen Avrupa Güzellik Yarışması’nda ülkemizi
temsil etti ve yarı finale yüksedi. 2004-2007 yılları arasında ulusal kanallarda spor spikerliği yapan Birce Akalay,yine
üniversite yıllarında televizyon kanallarına dışarıdan çeşitli
programlar hazırlayıp sundu. İç Anadolu’da yaşayan bir genç
kızın aşkı uğruna yaşadıkları ve yaşattıklarını,iç hesaplaşmalarını ve hazin sonunu konu alan dizide oynadığı Havva
karakteriyle seyircinin beğenisini toplamış,başarılı oyuncu
kadrosuyla dizi o dönemde hatırı sayılır bir başarıya imza atmıştır.Bunun akabinde 2014 yılında Türker İnanoğlu projesi
olan, bir anne babanın evliliklerinde yaşadıkları problemle-

B

irce Akalay profesyonel Tiyatro yolculuğuna ise son televizyon projesiyle eş zamanlı olarak bu yıl, yapımcılığı ve
yönetmenliğini Türk Tiyatrosu’nun duayeni Müjdat Gezen’in
üstlendiği, Sadık Şendil’in efsane olmuş oyunlarından “7 kocalı Hürmüz” ile başlamıştır. 62 kişilik kadrosu ve kıymetli oyuncularıyla bir senedir sahne alan müzikli oyun sezon
boyunca yaklaşık 30.000 seyirci ağırlamıştır.Oyunun başrolü
Hürmüz karakterine can veren Akalay,önümüzdeki sezon da
bu oyunla sahnede olmaya devam edecek.
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AYLA
İLKER AYRIK
YILIN EN
İYİ TİYATRO
ERKEK
OYUNCUSU

1

6 Ekim 1979 tarihinde Balıkesir’de doğmuştur. Arnavut
kökenli babasının adı Vehbi Ayrık’tır. Bir abisi ve bir ablası vardır. Babası, o 9 yaşındayken ölmüş. İlk, orta ve liseyi
Balıkesir’de okumuş, Balıkesir Lisesinden mezun olmuştur.
Endüstri mühendisi olmak isteyen İlker Ayrık, Lise son sınıfta okul tiyatrosuyla tanışınca fikri değişti.

1

8 yaşında 1997 yılında tiyatrocu olmak içinİstanbul’a giden İlker Ayrık, İstanbul’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde kurslara başladı. İki sene orada kursiyer olarak
öğrenim gördü. Bu arada Devlet Konservatuar sınavlarında
başarılı olamadı. O iki yıldan sonraMüjdat Gezen Sanat Merkezi’ne girdi.

M

üjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümünden 4 senede mezun oldu. 2005 yılında tiyatrocu arkadaşı Aykut
Taşkın ile birlikte Pervasız Tiyatro adlı bir tiyatro kurmuştur.
2008 yılında ise Kent Oyuncuları’na katılarak Cimri oyununda görev aldı.

2
2

000 yılından beri tiyatrolarda görünmesinden başka reklam, dizi ve sinema filmlerinde görevler aldı.

009 yılında Geniş Aile dizisindeki rolü ile beğeni kazandı.
2012 yılında başlayan ve TRT’de oynayan Seksenler dizisindeki Çağatay rolü ile herkes tarafından tanındı.

1

9 Temmuz 2012 tarihinden beri Kanal D’de yayınlanan
Ben Bilmem Eşim Bilir adlı yarışma programını sunmaktadır. 2013 yılının mart ayında Kıvanç Tatlıtuğ ve İlker Ayrık Akbank reklam filminde rol aldılar. İlker Ayrık, haftada 3
gün dizi çekimi, hafta sonları iki gün televizyondaki yarışma
programı ve geriye kalan iki günü de tiyatroya ayırdığını söylemiştir. İlker Ayrık, 2009 yılında Sanem Ayrık ile evlendi.
Ferit ve Ömer adında iki oğlu vardır. 2014 yılında “Çakallarla
Dans 3: Sıfır Sıkıntı” adlı sinema filminde Şevket Çoruh,Gürkan Uygun, Ceyhun Yılmaz, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu
ile beraber başrolleri paylaşmışlardır. 2015 yılında yönetmenliğini İlker Ayrık’ın yaptığı “Yapışık Kardeşler” sinema
filminde İlker Ayrık, Hakan Bulut, Suzan Kardeş, Suat Sungur, Erdal Tosun,Ayberk Atilla, Fırat Tanış ve İvana Sert ile
beraber oynadı.

2

017 yılında Sevgi müzikalinde Müjdat Gezen, Ayşen Gruda ve Betül Demir ile beraber başrollerini paylaştığı Sevgi
müzikali tiyatro oyunun da yer aldı. Aynı zaman da kısa süreli
10 numara 5 yıldız adlı programın da sunucu ve yapımcılığını
yapmıştır.

2

018 yılında 7 Kocalı Hürmüz, Artiz mektebi, İlker Ayrık
ile acayip tipler ve Uçurtmanın Kuyruğu tiyatro oyunlarını oynayıp aynı zaman da yapımcılığını ve sunuculuğunu
üstlendiği Yaparsın Aşkım programında sunucu olarak çalışmaktadır.

P

68

ervasız yapım adında şirketi bulunmaktadır.
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YILIN EN İYİ
BUSINESS
HOTELİ

D

T

oubleTree By Hilton Istanbul Topkapı, İstanbul’un hem
tarihi hem de iş dünyasının kalbi olarak bilinen noktalarından birinde, E5, Tem ve sahil yolunun kesişme noktasında, Atatürk Havalimanına 11km, Tarihi Yarımada ve Haliç’e
5km’lik mesafedeki çok özel bir konumda yer alıyor.

opkapı Balo ve Konferans Salonu yanında 7/24 hizmet
veren iş merkezi ve üçe bölünebilir esnek düzenli etkin
teknolojik alt yapıya sahip salonlarıyla Fatih Toplantı Katı
gün ışığı alıyor, konforlu fuayesi ve sigara içme terasıyla göz
dolduruyor. Executive toplantılara özel dekore edilen Vip
Lounge Salonu ise üst düzey kapalı grup ve buluşmalara en
sahipliği yapıyor.

B

ulunduğu bölgenin en büyük balo & konferans merkezi
olan Topkapı Salonu; 700 kişilik kapasitesi, modern teknolojisi, kolonsuz yapısı, kendi özel girişi ve otele olan direkt
bağlantısı yanında 696m2’lik açık hava etkinlik terasıyla da
önemli bir fark yaratıyor.

www.DoubleTree.com
facebook: /doubletreebyhiltonistanbultopkapi
instagram: /dtbbistanbultopkapi

D

oubleTree By Hilton Istanbul Topkapı’da, 15 oda katında konumlanmış 216 misafir odası bulunuyor. 36m2’den
başlayan iki kişilik odalar, doğal renklerde, ferah ve detaylı
dokunuşlarla bezeli iç dekorasyonları, bu dekorasyonda kullanılan dünya standartlarında 1. sınıf kalitedeki özenle seçilmiş yapı malzemeleri ile göz dolduruyor. Aile Odaları, Junior
Suit, Corner Odalar ve Bağlantılı Odalara ilave olarak 16.
katta kendi özel terası ve muhteşem konforuyla, özenle tasarlanarak yapılmış, çevresinde naşka örneği olmayan bir Kral
Dairesi yer alıyor.
İş Dünyasına Özel...
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YILIN EN
BAŞARILI
GENÇ İŞ
KADINI
Türkiye’nin önde gelen başarılı iş kadınlarından olan Safiye
KURT, sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümünü bitirdikten
sonra, Almanya’da Endoskopi ve Laporoskopi Ameliyatlarının eğitimini aldı. Türkiye’ye döndükten sonra Ankara’da
İleri Tıp Teknoloji eğitimini başarı ile tamamladi.

S

afiye KURT ayni zamanda EHRS (Europan Hair Restoration Society) üyesi olup bu birlik tarafından saç ekimi
konusunda Türkiye’de ilk sertifika verilen kişi olmuştur.

Ü

lkemizde ilk diyebileceğimiz, Anatomik İmaj Maker
olarak çalışmalarını geliştirdi. Turkiye’de ve Avrupa’da
aldığı özel eğitimlerini kişisel yetenek ve birikimleriyle birleştirerek bir çok ünlü sanatçının ve iş adamının imaj makerlığını üstlenerek estetik ve kusursuz görselliklerine kavuşmalarini sagladi. Bu başarısına sadece yurtiçinde değil yurtdışında
da yaptığı hizmetlerle kanıtladi.

B

irleşik Arap Emirlikleri eski sağlık bakanının da saç ekimini yaptıktan sonra Körfez ülkelerinde ki ilk lisanslı
Türk saç ekim uzmanı olmuş, bu başarısıyla Körfez Ülkeleri
kraliyet aileleri arasında popular hale gelmesini sağlamıştır
ve kendisine ‘’ Madam Safiye’’ ismi verilmiştir.Başta Suudi
Arabistan olmak üzere Ortadoğu,Avrupa ve dünyanın farklı
ülkelerinden gelen taleplerin yoğunluğu nedeniyle çalışmalarına bu ülkelerde bulunan hastane ve özel estetik kurumla-

ÖZLEM SAFİYE KURT
ri ile anlaşmalar imzalayarak uluslararası arenaya taşımıştır.
Türkiye’ye sağlık turizmi kapsamında Meksika, Peru, Estonya, Endonezya, Güney Afrika ve Güney Kore’den hastaları
getiren ilk kişi olmuştur. Bu başarıları ona; 2015 yılı Fashion
TV’nin düzenlediği ‘’Yılın Enleri’’ ödül töreninide ‘’ Yılın
En İyi Saç Ekim ve Estetik Merkezi ‘’ ödülünü 2016 yılı Engelsiz Yaşam Vakfı’nın ‘’Yılın En Başarılı Genç İş Kadını’’
ödülünü,2016 yılı Kasımpaşa Kimsesiz Çocuklar Vakfı’nın
‘’Yılın Yardımsever İş Kadını’’ ödülünü 2016 yılı Fashion
One TV ‘’Yılın En Başarılı İş Kadını’’ 2017 yılı Magazin Oskarları tarafından ‘’Yılın en Başaralı İş Kadını’’ ödülünü

2

017 yılında faaliyete geçirerek yönetim kurulu üyeliği
yaptığı Adem & Havva Cerrahi Tıp Merkezini açarak Türkiye’nin ilk sağlık turizmi konseptli merkezini açarak yine
‘’Yılın En Başarılı İş Kadını’’ ödülünü getirdi.

A

dem & Havva Cerrahi Tıp Merkezi yönetim kurulu başkanı olarak, tıp merkezinin plastik cerrahi, medical estetik, saç ekimi ,diş tedaviler,üroloji,obezite,medical estetikve
genel cerrahi uygulamalarında uluslararası standartlarda tedavi hizmeti vermesini sağlamış, böylece tıp merkezin hasta
portföyünün %80’lik kısmının yabancı hastalardan oluşturmuştur. Bu da hem ülkemizin uluslararası platformlarda en
iyi mecralarda, sağlık turizmi alanında ismini duyurmuş hem
de döviz getiren hizmetler gurubunda Adem & Havva Cerrahi
Tıp Merkezi’nin 2016 yılında TIM’in (Türkiye İhracatcılar
Meclisi) ‘’Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırmasında’’ ilk 500 firma içinde yer bulmuştur.
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YILIN EN İYİ
ERKEK GİYİM
MARKASI

T

ürkiyenin lider ve güvenilir şirketlerinden biri olarak, iş
ortaklarimizla yarattiğimiz güç birliği ile müşterilerimizin, çözüm ortaklarimizin ve çalişanlarimizin mutluluğunu
sağlamaktir. Üretmiş olduğumuz ve bu pazara sunmuş olduğumuz ürünlerin dünya çapinda saygin ve kaliteli, türk kalitesini kanitlayacak, mükemmelliğe yolculukta öncü olarak
müşterilerimizden çalişanlarimiza dek memnuniyet sağlamak
ve dünyanin büyük firmalari arasina girmek en büyük amaç
ve hedefimizdir.

risinde kaliteye önem vererek, hazır giyime yön veren markalar arasında bulunmaktadır. Türkiyenin önde gelen ve bu
konuda iyi eğitim almış tasarımcılarından oluşan büyük bir
ekiple her sezon yeni ve farklı bir konsept hazırlanmaktadır. Şirketimizin amaç ve hedefi, daima en kaliteli, en uygun
maliyetli ürünleri pazara sunarak müşteri memnuniyetini ön
planda tutmaktır.

Ş

irketimiz piyasadaki sağlam ve köklü firmalar arasına girerek kısa sürede kendinden ve kalitesinden çok söz ettirmiştir.

D

anıels parıs kurulduğu günden buyana hazır giyim sektöründe. Gömlek, pantolon, mont, kaban, t-shırt, triko,
kazak, takım elbise, kravat, ceket ve tüm aksesuarlar katago-
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METROPORT
YILIN EN İYİ
ALIŞVERİŞ
MERKEZİ

B

ahçelievler Metroport Alışveriş Merkezi metro ile Atatürk Havalimanı’ndan sadece birkaç dakika uzaklıkta…
Metrobüs kapısı, E-5 Karayolu üzerinde oluşu ve her ihtiyaca
cevap veren marka karmasıyla Metroport şehir dışından gelen
ziyaretçilerin de ilgi odağı…

A

lışveriş merkezi, Busidence ve hastanenin aynı komplekste bulunduğu Metroport AVM, yedi salonlu sinema,
1600 m2 alanda sekiz yollu bowling salonu, çocuk eğlence
merkezi ve yemek katında dünya mutfağından onlarca marka
ile konuklarına tam bir yaşam alanı sunuyor.

İ

ç dizaynında ziyaretçileri yormayan ve bütünselliğini kaybetmeyen bir mimari yapı ile hayata geçirilen Metroport
AVM’ nin E5, Bahçelievler ve Metro kapısı olmak üzere üç
ayrı giriş kapısı bulunuyor. Metro ile havaalanına sadece birkaç dakika olması sebebiyle İstanbul dışından gelen yerli ve
yabancı konuklar havaalanında saatlerce beklemek yerine
Metroport’ u ziyaret edip hem alışveriş yapmayı hem de konforlu bir ortamda dinlenmeyi tercih ediyor.
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CAN MUHTAR
YILIN EN İYİ
MÜCEVHER
TASARIMCISI

1

993 yılında Antalya Keleiçi’nde başladığım meslek
hayatıma 1997 yılı itibariyle İstanbul’da devam etmekteyim. İşimi koşullar ne olursa olsun çok sevmekteyim. Son beş yıldır çeşitli tasarımlarla farklılık oluşturmak, daha iyiye doğru yol almak için tasarımla birlikte
butik tarzda üretim yapmaktayım. MİNA PIRLANTA’yı
ve ürünlerimi daha fazla tanıtmak adına; Sayın Atilla Kaplakarslan Bey’in de sunduğu bu imkan dahilinde sizlere tasarımlarımdan biri olan Tavus Kuşu yüzük
modelimi sizlerle paylaşmak aynı düşünceyle Şehit ve
Gazli aileleri yararına düzenlenen bu gecede siz duyarlı
misafirlerimize sunmak istiyorum. Sevgi ve saygılarımla. -Can Muhtar
www.minapirlanta.com
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YILIN EN İYİ
CEMİYET
DERGİSİ
“KLASS MAGAZİN
POZİTİF YAYIN ANLAYIŞIYLA
HER ALANDA FARK YARATIYOR”

Y

ayın çizgisini iş, sanat ve sosyal yaşamda yaşanan
güzellikleri kamuoyu ile paylaşmak üzere belirleyen Klass Magazin, her yıl başarılarına bir yenisini daha
ekleyerek büyümeye devam ediyor. Deneyimli gazeteci
Muammer Kapucuoğlu tarafından 2005 yılında kurulan
Klass Magazin, 14 yıldır her gün daha da yükselen bir
çizgide okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.

S

ayfalarına taşıdığı haberlerle ve iş, sanat ve sosyal
yaşam dünyasından birçok önemli ismin yaşamından
kesitleri paylaştığı röportajlarla kaliteli yayın anlayışını
benimseyen Klass Magazin, özellikle sosyal sorumluluk
alanında birçok önemli projeyi sayfalarına taşıyor. Kaliteli haber anlayışı nedeniyle sayfalarında olumsuzluklara, dedikoduya, kişilerin özel yaşamına ilişkin bir haber
anlayışına hiçbir zaman yer vermeyen Klass Magazin,
yayın politikasıyla her daim takdir toplayan bir medya

kuruluşu.

T

üm bu özellikleri dolayısıyla da kurulduğu günden
bu yana çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından çeşitli ödüllere layık görülüyor. Klass, ayrıca başarılı yayın
politikası sayesinde sık sık rakiplerinden ve diğer tüm
dergiler arasından sıyrılarak Türkiye’nin en çok reklam
alan dergileri arasında birincilik koltuğuna oturuyor.

B

eşinci yılından beri her yıldönümünde o yılı yansıtan sayıda sayfayla çıkan Klass Magazin, 10. Yılında bir rekora imza atarak 1000 sayfalık özel bir almanak
sayısıyla medya dünyasına damgasını vurdu. 2018 Nisan sayısı ile 14. yılına “merhaba” diyen Klass, istikrarlı
çizgisiyle yayıncılık hayatında varlığını en iyi şekilde
sürdürmeye devam ediyor.
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LOKMAN EVİŞ
ÇANAKKALE’DE
YILIN EN GENÇ
GİRİŞİMCİ
İŞ ADAMI

1
1
L
2

S

982 Ordu doğumlu.

on dört yıldır Çanakkale’de vergi rekortmenliğini kimseye kaptırmayan EVİŞ, inşaat sektörü ardından sırasıyla
turizm, gıda ve son olarak da akar yakıt sektöründe yatırımlara başarı ile imza attı.

996 Yılında inşaat sektöründe faaliyet gösteren ailesi ile
Çanakkale’ye geldi.

B

iga, Bandırma, Bozcaada ve Çanakkale merkezde inşaat
ve turizm ve akaryakıt istasyonları, cafeler ve restaurantlar ile genç yaşta başarıdan başarıya koştu. alçak gönüllülüğü
ve engellilere destekleriyle Çanakkale’de sevilen genç iş adamı olmuştur.

ise tahsilini Çanakkale’de bitirdikten sonra babasının işlerne destek olmak amacı ile eğitimine ara verdi.

006 yılından beri genç yaşına rağmen işlerin başına geçerek “EVİŞ İNŞAAT”I bölgede bir marka haline getirdi.
Yaptıkları projeler hep ilklere imza attı.
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AKYOL İNŞAAT

A
YALOVA’DA
YILIN EN İYİ
PROJESİ

A

KYOL İnşaat, kurulduğu günden itibaren yenilikleri
takip ederek güçlü birikimiyle başarılı projelere imza
atmaktadır. Çağdaş ve modern yaşam standartlarını sunmayı ilke edinen AKYOL İnşaat, köklü geçmişiyle uzun yıllar
başarıyla sürdürdüğü çalışmaları ve deneyimleriyle geleceğin
yaşam alanlarını inşa etmektedir.

U

zman yönetim organizasyonu, profesyonel çözüm ortaklarıyla, çağımızın ileri teknolojisinden yararlanarak
proje geliştiren AKYOL İnşaat gelişmiş sosyal yaşam değerlerine uygun, çevreye duyarlı, güvenliğe önem veren ve içerisinde yaşayan insanların tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılayan
yaşam alanları tasarlamaktadır.

kyol İnşaat tarafından hayata geçirilen 36.000 m² alan
üzerine kurulu Premium Loft projesi, 2+1 ve 3+1 dairelerin yanı sıra 2+1, 3+1 ve 4+1 dubleks olarak Premium
ve Loft konut seçenekleriyle, 16 blok 277 konuttan meydana
gelen, ayrıca alışveriş caddesi olarak planlanan alanda çeşitli
ticari ünitelerden oluşmaktadır.

2

5.000 m² yeşil alan içinde, rekreasyon alanı ve çeşitli sosyal tesislere sahip olacak Premium Loft’un, 355 araçlık
otoparkı bulunmaktadır.

Y

eşillikler içinde spor yapabileceğiniz fitness alanları,
açık-kapalı yüzme havuzları ve güneşlenme terasları ile
yaz aylarınızı daha keyifli geçireceğiniz özel imkânlar hazırlıyor.

S
O

por salonu, oyun odası, sauna ve hamam gibi sosyal donatılar ile huzurlu ve sağlıklı yaşama katkı sağlıyor.

yor.

yun parkları ve çocuk havuzlarıyla çocuklarınızın daha
güvenli bir ortamda, gönlünce eğleneceği alanlar sunu-

G

T

Y

H

üvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda sevdiklerimizle
birlikte yaşayabileceğimiz yaşam alanları inşa eden AKYOL İnşaat’ın başarısındaki en önemli etken; müşteri memnuniyetini öncelikli ilke olarak benimsemesidir.

alova Merkezli başlayan projelerini, ülke çapında yeni
yatırımlarla genişletmeyi hedefleyen AKYOL İnşaat,
kaliteli yaşamın simgesi olan yapılarla müşteri odaklı çözümler üretmektedir.A

oplu organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek alanlar,
satranç alanı, açık hava sineması ile sosyal bağlarımızı
ve komşuluk ilişkilerimizi güçlendirmeye zemin oluşturuyor.
uzur dolu bir yaşam için gerekli olan tüm ayrıntılar düşünülerek tasarlanan Premium Loft, size ve ailenize 24
saat güven içinde yaşam ve kendinizi her an özel hissedeceğiniz bir ortam sunuyor.

A
76

kyol İnşaat olarak en üst düzey konfor ve kaliteyi Premium Loft projesiyle beğeninize sunuyoruz.
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AVRUPA SAÇ EKİMİ
MEHMET GÜÇLÜ
YILIN EN İYİ
SAÇ EKİM
MERKEZİ

A

vrupa Saç Ekim Merkezi, saç ekim alanında uzman
Mehmet GÜÇLÜ ve deneyimli kadrosuyla, tam teşekküllü hastahane ortamında, donanımlı ameliyathanelerimiz
de, son teknoloji cihazlar ile birlikte 2006 yılından itibaren
sizlere en kaliteli hizmeti vermeye devam etmektedir. Hizmet
vermeye başladığı günden bugüne kadar hep başarıya odaklı
‘’Avrupa Saç Ekim Merkezi’’ gerçekleştirdiği binlerce başarılı operasyonla değişik kurum ve kuruluşlardan onlarda ödül
almış prestijli bir kurumdur.

A

vrupa Saç Ekim Merkezi’nin kurumsal yapısı ve sıcak
atmosferiyle danışanlarımıza karşı daima güler yüzlü,
samimi ve saygılı bir yaklaşımı benimser iyi bir ekip ruhu ile
danışanlarımızı yeniden sağlıklı saçlarına kavuşturmayı kendimize vazife bilir ve başarılarını paylaşır. Danışanlarımızın
saç problemlerine karşı, kişiye özel tedaviler uygulayarak,
saç ekim sonrasında da yardımcı ve koruyucu ek hizmetleri de kapsayan bir uygulama ile başarıyı yakalayan öncü bir
kuruluştur.

2

006 yılından itibaren Türkiye’de ‘’Saç ekimi’’ sektöründe
öncü bir kuruluş olan ‘’Avrupa Saç Ekim Merkezi’’ edindiği 12 yıllık tecrübesi ve deneyimiyle 2018 yılı itibariyle Avrupa’da da ofis açarak hizmet vermeye başlamıştır. Amacımız
ülkemizde edindiğimiz bilgi birikimini ve tecrübemizi Avrupa’ya taşımaktır. Bu sebeple hem ülkemizde de ki danışanlarımızın hem de Avrupa’da ki danışanlarımızın memnuniyetini esas almak ve danışanlarımızın hayallerindeki saçlara
kavuştururken, etik kurallardan ayrılmadan, danışanlarımızın
memnuniyetini daima en üst seviyeye çıkararak yüzlerindeki
tebessüm olabilmektir.
77

www.engelsizyasamvakfi.org

8. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

KORAY AVCI

YILIN EN İYİ
YORUMCUSU

U

Ç

zun yıllardır gerek yurt içinde gerekse yurt dışında, sokakta ve performans mekanlarında konserler
verdi. Sahne performansları, güçlü ve samimi yorumu
sosyal medya platformlarında ilgi odağı oldu ve geniş
bir dinleyici kitlesine ulaştı.

ıkardığı ilk albümü ile geçtiğimiz yıla damga vuran Koray Avcı, sahnede okuduğu ve dinleyicilerden yoğun istek alan şarkıları 2. Albümünde bir araya
topladı. Haziran 2016’ da yayınladığı “Sonra Dersin Ki”
ismini verdiği 2. albümü ile aylardır satış listelerinin ilk
sıralarında yer alan Koray Avcı, Türkiye ve yurt dışında
gerçekleştirdiği konserlerle müzikseverlerle buluşmaya
devam ediyor.

A

ğustos 2015’te yayımladığı “Aşk İle” isimli ilk solo
albümünü Dokuzsekiz Müzik yapımcılığında müzikseverlerin beğenisine sunan sanatçı, albümünde usta
sanatçıların eserleri dışında kendi bestelerine ve şiirlerine de yer verdi. Ocak 2016’da ‘Hoşgeldin’ teklisini yayınladı.

K

oray AVCI 2017 yılında Hürriyet Gazetesi Altın Kelebek Ödül Töreni’nde En İyi Fantezi Halk Müziği dalında
ödül aldı.
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EBRU YAŞAR

E

YILIN EN İYİ
FANTAZİ HALK
MÜZİĞİ KADIN
SANATÇISI

bru Yaşar, memur ailenin çocuğudur. Babasının
mesleğinden dolayı ilköğretim hayatında Ankara,
Tokat ve İstanbul’da eğitim gören Ebru Yaşar, lise eğitimine Bitlis ve Adapazarı’nda devam etmiştir. İstanbul
Teknik Üniversitesi Konservatuvar Türk Müziği Bölümü mezunudur. Müziğe küçük yaşlarda ilgi duyan Ebru
Yaşar, sahnelerle genç yaşta sahnelerle tanıştı.

İ

lk albümünü 1995 yılında “Bu Sahilde” adıyla piyasaya sürdü. İyi bir çıkış yakalayan Yaşar, bu albümüyle
Magazin Gazetecileri Derneğinden “Yılın Kadın Sanatçısı” ödülünü kazandı. İkinci albümünü 1999 yılında İbrahim Tatlıses’in yardımıyla çıkardı. “Seni Anan Benim
İçin Doğurmuş” adını taşıyan albümünün çıkış şarkısı
aynı adlı şarkı oldu ve müzik piyasasında büyük bir etki
yarattı. Albümün o yıl içinde bir milyonun üzerinde satış yapmasıyla müzik piyasasında büyük bir çıkış yaptı.
Bu albüm ve çıkış şarkısıyla “Yılın Kadın Sanatçısı” ve
“Yılın Şarkısı” ödüllerini aldı. “O Beni Sırtımdan Vurdu” ve “Yalan” şarkılarıyla da müzik listelerinin üst sıralarında yer almayı başardı. 2003 yılında çıkardığı Yeminim Var albümü İstanbul FM “Yılın En Çok istek Alan
Şarkısı” seçildi.

“

Aşkımız Buraya Kadar” ve “Yeşillenirim” albümleriyle başarısını sürdüren sanatçı 2007 yılında Avrupa Müzikle anlaştı ve 2008 sonunda “Seviyorum Seni”
isimli yepyeni albümüyle müzikseverlerle buluştu. Albüme ismini veren şarkıda İsmail YK ile düet yapan
Ebru Yaşar, yine müzik listelerinin zirvesine oturdu.
2011 de ‘Delidir’ albümüyle Ebru Yaşar, albümüne adını verdiği Sezen Aksu’nun parçasını Türkçe, Kürtçe ve
Arapça okuyarak bir ilke imza attı. İlk defa yeni bir şarkı Kürtçeye çevrilmiş oldu. Şarkının Kürtçe ve Arapça
versiyonu Youtube’da Türkçeden daha fazla dinlenme
oranına sahip oldu.

2

012 de Ebru Yaşar, yeni tek şarkılık çalışması ‘Ağlayamıyorum’ ile popüler müzik piyasasını hareketlendirdi. Sanatçı, 2013 yılının Nisan ayında “Sanat-ı
Ebru” adlı albümüyle sevenleriyle buluştu. 2014 yılında
Tan Taşçı ile düet yaptığı single çalışması “Cumartesi’yi
hayranlarıyla paylaştı. 24 Haziran 2015’te Necat Gülseven ile görkemli bir düğün töreniyle evlendi. Ebru Yaşar
ikiz çocuk annesidir. 2017 yılında çıkardığı Haddinden
Fazla albümündeki Ne Yangınlar Gördüm şarkısıyla büyük ses getirmiştir.
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CEM BELEVİ
YILIN EN İYİ
POP MÜZİK
ERKEK
SANATÇISI

C

L

em Belevi, ressam bir anne ve piyanist bir babanın oğlu
olarak 4 Haziran 1987 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi.
Müzik hayatına 7 yaşında piyano dersleri alarak başlayan Belevi, 13 yaşında gitar eğitimi almaya başladı.

ondra’da Blues, Jazz ve Şan eğitimi aldı. Üniversite eğitiminden sonra kariyerine Londra’da ünlü bir şirkette çalışarak başladı ancak müzik yapma isteği ile Türkiye’ye geri
döndü ve 2011 yılında albüm çalışmalarına başladı.

Ü

niversite eğitimini 5 yıl İngiltere’de geçiren Belevi,
burada ilk 6 ay Cambridge’te dil eğitimi, sonrasında
1 sene Londra David Game College’ta ekonomi ve 3 sene
Brunel Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme okudu.
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DERYA ULUĞ
YILIN EN İYİ
POP MÜZİK
KADIN
SANATÇISI

2

1 Şubat 1986 tarihinde İzmir’de doğdu ve büyüdü. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgili olan Derya Uluğ, henüz 8 yaşındayken
bir radyonun düzenlediği ses yarışmasında dinleyenlerin oyları ile
1.nci seçilmiştir. 9 yaşında Nursal Ünsal Birtek’in yönettiği Rakım
Elkutlu İzmir musiki derneği çocuk korosuna başladı. Nota ve nazariyat eğitimi gördü. 11 yaşında Keman eğitimine başladı. Bu süreçte
bir çok yerde konserlerde enstrumanist ve solist olarak yer aldı. 15
yaşında 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölüm başkanı
Alper Kazancıoğlu’ndan şan dersleri almaya başladı. Bu süreçte gelen teklifler üzerine İzmir’de profesyonel olarak sahne almaya başladı. Jazz ve Türkçe pop söyledi. 16 yaşında Zafer Çebi’den piyano
dersi almaya başlayıp onunla aynı sahneyi paylaştı.

T

üm okul hayatı boyunca müzik dişında tiyatro , spor , dans gösterilerinde boy gösterdi.Okulda üst düzey faal bir öğrenciydi ve
okulu 3. olarak bitirmiştir.

M

uğla Üniversitesi’nde müzik öğretmenliğinden keman bölümünden mezun olan İzmirli şarkıcı, Haliç Üniversitesi devlet
konservatuvarında İlk dönem Alaaddin Yavaşça’dan türk müziği
eğitimi aldı 2. Dönem opera ve konser şarkıcılığı bölümüne geçiş
yaparak yüksek lisansını tamamladı.

3

yıl Ebru Gündeş’in vokalistliğini yapan Derya Uluğ, edindiği
tecrübenin ardından kendi albümünü çıkarmak üzere sanatçının
yanından ayrılmıştır. İlk albümünü 2016 yılında Okyanus isimli
single’ı ile çıkarmıştır. Okyanus’un söz ve müzik kendisine ve Asil

Gök’e, düzenlemesi Burak Yeter’e aittir. Şarkının klibi youtube’da
100 milyonu geçtikten sonra yapım şirketi DMC tarafından altın
plakla ödüllendirilmiştir.

2

.single çalışması Canavar’da söz müzik Asil Gök ve Derya
Uluğ’a aittir. Bu şarkının aranjesinde Ozan Çolakoğlu imzası
bulunmaktadır.

D

erya Uluğ, 13 Kasım 2016’da düzenlenen 43. Pantene Altın
Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Çıkış Yapan Solist” ödülünü kazanmıştır. Ödülünü Ebru Gündeş’in elinden alması Türk Pop Müzik
tarihine en duygusal anlardan birisi olarak geçmiştir

S

anatçı halen 2 şarkısında da telifmetre listesinde en uzun hafta
1 numara kalarak tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Haftanın en
az 4-5 günü sahnede kalarak kendi rekorunu kırmaya devam ediyor.
Şarkıcı olmasaydınız ne olurdunuz sorusuna futbolcu olurdum diyerek tüm futbolseverlerin hayranlığını kazanan Derya Uluğ , koyu
bir Fenerbahçe taraftarıdır. Halen Türkiye ‘deki tüm önemli Lise
ve Üniversiteler en iyi çıkış yapan, en iyi pop kadın şarkıcısı ve en
iyi şarkı ödüllerini Derya Uluğ ve şarkıları Okyanus ile Canavar’a
vermeye devam etmektedir. Sahneden boş kalan vakitlerinde en çok
sevdiği şey radyo programlarına katılmak, spor yapmak ve yeni
çıkan albümlerin hepsini takip etmektir. Son olarak Nabız 180 ve
Ne Münasebet singleları yayınlanmıştır. Ayrıca bir çok ünlü ismin
yeni albümlerine Asil Gök ile ortak şarkılar yaparak söz yazarı ve
besteci kimliğini de ön plana çıkarmıştır.
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CEM ÖĞRETİR - ATV Ana Haber
YILIN EN İYİ
ERKEK HABER
SPİKERİ

C

em Öğretir, 10 Eylül 1973 tarihinde İngiltere‘degençliği
Eskişehir‘de geçti. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Televizyon Bölümünden 1995 yılında
mezun oldu. Üniversitedeyken, TRT‘ye gidip gelmeye başladı. Hafta sonları TRT-3’te Genç Haber diye bir program hazırlanıyordu, orada hem muhabirlik hem spikerlik yapmaya
başladı. okul biter bitmez de soluğu İstanbul‘da aldı.

İletişim Akademisi’nde sunuculuk dersleri vermeye başladı.

2

008 yılında Fatih Altaylı‘nın teklifi üzerinde Kanal 1‘e
geçti ve bu kanaldan kısa bir sürede ayrıldı. Daha sonra
2008 yılında ise Haber Türk TV Genel Yayın Yönetmenliği
görevini yeni alan Erdoğan Aktaş‘ın ekibinde yer aldı. HaberTürk‘te ana haber sunuculuğu yaptı. Habertürk‘te Gün Ortası
haberlerini sundu. Erdoğan Aktaş‘ın 2009 yılı Ağustos ayı itibariyle ATV Haber Genel Yayın Yönetmenliğine geçmesi ile
birlikte Cem Öğretir de 10 Ağustos 2009 tarihinde ATV‘ye
geçerek Ana Haber Bülteni’ni sunmaya başladı. Atv Ana Haber spikerliği görevini halen sürdürmektedir.

1

995 yılında 22 yaşında iken Show TV‘de stajyer muhabir
olarak işe başladı ve Mehmet Ali Birand‘in 32. Gün ekibinde yer aldı. Spiker Deniz Arman‘ın Star TV‘ye geçmesinin ardından 1999 yılında Star TV‘ye transfer oldu. 2000 yılında da Star TV‘ye Uğur Dündar‘ın gelmesiyle CNN Türk‘e
geçti. Belgesel, reklam ve film seslendirmeleri yaptı.

C

NN Türk haber merkezinde editör ve sunuculuk yaptı.
2005 yılında CNN Türk’ten de ayrıldı ve kurucuları Can
Gürzap ve Arsen Gürzap olan“Dialog Anlatım İletişim” ve

82

www.engelsizyasamvakfi.org

8. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

SİMGE FISTIKOĞLU / NTV
YILIN EN İYİ
KADIN HABER
SPİKERİ

S
H

imge Fıstıkoğlu, 2009 yılının Ağustos ayında Habertürk
Televizyonu Spor Müdürü oldu.

abertürk’te “1 Gün” ve “Gün Başlıyor” haber kuşaklarını sundu. Habertürk’te Cumartesi-pazar sabahları 09:15
– 12:00 saatleri arasında canlı yayınlanan “Burası Haftasonu”
isimli programı hazırlayıp sundu.

S

imge Fıstıkoğlu, 12 Aralık 1982 tarihinde İstanbul’da doğdu. Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim Okulu, Selim
Pars Koleji, Beyoğlu Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü’nde eğitim gördü.

S

M

T

RT Spor’da çarşamba günleri yayınlanan “Topuklu
Krampon” isimli programı eski hakemlerden Lale Orta
ile birlikte sundu. Programda haftanın futbol olaylarını konuklarla birlikte kadın gözüyle ele aldı.

edyaya ilk adımını Elle Decor Dergisi ile attı. 6 aylık
stil editörlüğü deneyiminden sonra yazılı basın yerine
görsel basında çalışmak istedi. Simge Fıstıkoğlu, televizyon
dünyasına 2006 yılında spiker ablasının ısrarıyla girmiştir.
Ablası, Sinem Fıstıkoğlu özel bir televizyon kanalında sunuculuk yapmaktadır.

H

abertürk Televizyonu’nun o dönemde Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı olan Murat Ongun’un kapısını 16
Ekim 2006 tarihinde çaldı. “Bu mesleği öğrenmek istiyorum”
dediği Murat Ongun’dan “spor servisinde hemen başla” yanıtını aldı ve hiç düşünmeden kabul etti.

H

abertürk Televizyonu’nda 2009 yılının Ağustos ayına
dek spor spikeri&editörü olarak görev yaptı. Bu süre
zarfında aralarında Fatih Terim, Şenol Güneş, Ertuğrul Sağlam, Ersun Yanal, Vicente Del Bosque gibi önemli teknik direktörlerle ve Cristiano Ronaldo, Hakan Şükür, Arda Turan,
Emre Belözoğlu gibi başarılı futbolcularla röportajlar yaptı.

imge Fıstıkoğlu geçmişte 10 yıl binicilik sporu yapmıştır.
Showtv’de “Simge Fıstıkoğlu ile Yeni 1 Gün” programını
sunmuştur.

E

ylül 2014 tarihinde SHOW Tv’den ayrılan Simge Fıstıkoğlu NTV ile anlaşarak Spor Akşamı programını ve
NTV bünyesinde haberleri sunmaya başladı.

S
G

imge Fıstıkoğlu, İtibar Yönetimi Enstitüsü üyesidir.

eçtiğimiz ay nişanlandığı Emir Tavukçuoğlu ile ShangriLa Bosphorus’da düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine giren Simge FISTIKOĞLU NTV Gece Bültenini halen başarıyla sunmaktadır.
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ESRA EROL’da / ATV
YILIN EN İYİ
KADIN KUŞAĞI
PROGRAMI

B

S

irçok çifti tanıştırıp, evlendiren Esra Erol, her geçen gün
çiftlerin mutluluğuna tanık olmaya devam ediyor. Ailelerin kurmalarına vesile olan Erol’ şimdiye kadar 331 çifti
evlendirdi ve çiftlerin birçoğu çocuk sahibi oldu. (64 çocuk)

amimi, içten ve doğal tavırları ile herkesin sevgilisi olan
Esra Erol, Ali Özbir ile evli ve idrisali Ömer Erol adında
iki erkek çocuğu var.

2

010 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi Umut Evi
ile 6000 kadına ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi, projenin gelirini ise içeriğini program adayı kadınların olduğu Sessiz Kadınlar ve Kara Duvak kitabı ile elde etti. Programında
engelli vatandaşlara desteğinden dolayı mavi kapak kampanyasıyla 1000‘in üstünde akülü sandalye dağıttı.

Dest-i İzdivaç: (Flash TV) 2007
Esra Erol’la İzdivaç (Star TV) 2008
Esra Erol’da Evlen Benimle (ATV) 2009 - 2013
Esra Erol’la (Fox TV) 2013 - 2015
Esra Erol’da (ATV) 2015- hağla devam ediyor.

84

www.engelsizyasamvakfi.org

8. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

STADYUM / TRT 1
YILIN EN
İYİ SPOR
PROGRAMI

T

RT’nin marka programı Stadyum, her hafta sonu
TRT Spor’da yayınlanmaktadır. Ersin Düzen moderatörlüğünde, Ali Gültiken, Giray Bulak ve Kaya Çilingiroğlu’nun yorumlarıyla katıldığı Stadyum’da Spor
Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının özet görüntüleri ekrana geliyor. TV rating ölçümlerine göre Türkiye’nin en çok izlenen futbol programı olan Stadyum,
özel röportajlar ve haberlerle futbol dünyasının gündemini belirlemektedir.
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KRAL POP RADYO
YILIN EN İYİ
RADYOSU

K

K

ral Grubu, Doğuş Yayın Grubu bünyesinde Kral
TV, Kral POP TV, Kral FM, Kral POP Radyo ve
her biri kendi içerisinde lider olan internet siteleri ile
müzik sektörüne hizmet vermeye devam etmektedir.

ral TV, 1994 yılında kurulan Türkiye’nin ilk müzik
kanalıdır. Geride bıraktığı 20 senede Türkiye
müzik sektörüne hizmet etmiş olan Kral Grubu, yaptığı
yeniliklerle de öncü olmuştur. Sanat ve sanatçının her
zaman yanında olan Kral Grubu, müzik sektörüne
yaptığı yatırımlarla her geçen gün büyüyerek müzik
sektörünün de kalbi haline gelmiştir. Yayın akışı için
içerisinde izleyicisine bir çok kez ilkleri yaşatan Kral
Grubu yaptığı programlarla müzisyenlere destek verirken bir çok sosyal sorumluluk projesine de imza atmıştır.

H

er geçen gün izleyicisini katlayarak büyüyen
Kral Grubu kurulduğu ilk günden bu yana müzik
televizyon kanalları ve radyolar içerisinde liderliğini
sürdürmektedir. Kral Grubu’nun her sene düzenleyek
gelenekselleştirdiği Müzik ödülleri Töreni, Türkiye’nin
ilk prestijli ödül törenleri arasında yer almaktadır.
Müzik sektörüne hizmet etmeyi kendisine borç bilerek
yatırımlarına halen devam eden Kral Grubu, Müzik
Ödülleri Töreni’nde her zaman sanat ve sanatçıyı daha
ileriye götürmek için teşvik etmiştir.
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KRAL TV

YILIN EN İYİ
MÜZİK KANALI

B

ir süre devam eden dönüşümlü yayınların ardından
tekrar 24 saat yayına başlayan kanal, 2004 yılında
TMSF’nin yönetimine geçti. 2005’te Çukurova Holding’e geçti ve kendi kanalı olan Show TV, Kral TV’nin
satışında önemli rol oynayacağı gerekçesiyle kanalı teknik anlamda yeniledi, görüntü ve ses kalitesinde maksimum artış gerçekleştirdi. Tüm video klipleri stereo ve
gerçek ses kalitesiyle yayınlayan Kral TV, TMSF tarafından 15 Haziran 2008’de düzenlenen bir ihâleyle de
95 milyon Amerikan Doları karşılığında Doğuş Yayın
Grubu bünyesine geçti.

D

oğuş Yayın Grubu kanalın karasal yayın haklarını, grup bünyesindeki bir diğer kanalı olan NTV
Spor’a verdi.

K
1

ral TV, 2009 yılından bu yana Miss Turkey yarışmasının resmî basın sponsoru ve yayıncısı oldu.

0 Ekim 2011’de kapandı ve onun frekansında Kral
Pop TV kuruldu. Kral Avrupa ise Kral İlaç Gibi TV
adı ile Arabesk, Fantezi, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği yayınına başladı. Arada sırada pop şarkılarda

yayınlanmaktadır. Ancak Kral İlaç Gibi TV’nin yayına
Kral TV adı altında devam etmeye karar vermesiyle 13
Kasım 2011’de tekrar kuruldu.

K
K

ral TV Video ve Müzik Ödülleri
Ana madde: Kral TV Video ve Müzik Ödülleri

ral TV, 1995’ten bu yana her yıl müzik dünyasının
en iyilerinin belirlendiği[1] müzik ödülleri töreni
düzenlemektedir. Ödüller yıllara göre değişiklik göstermekle beraber son yıllarda sms ile yapılan halk oylaması
sonucuna göre verilmektedir. 2007 yılında internet üzerinden aday adayları halkın oylamasına sunuldu, on beş
günlük süre sonucu oylamalarla adaylar belirlendi.[2]
Ödüller, cep telefonlarından gönderilen kısa mesajlar ile
en çok mesaj alan kişiye gitti.
Yayın politikası
Kral TV, ilk kurulduğu günden itibaren pop, arabesk,
fantezi, türkü ve pop-rock tarzındaki yerli müzisyenlerin kliplerini yayınladı. Metal ve alternatif müzik
tarzında müzik icra eden sanatçıların klipleri kanalda
yayınlanmadı. 2011 yılından beridir, Kral Pop TV’de
sadece Türkçe pop ve Türkçe rock yayınlanırken, Kral
TV’de arabesk, fantezi, Türk halk müziği, Türk sanat
müziği, özgün müzik, tasavvuf müziği, roman havası,
enstürmantal müzik, kürtçe müzik ve pop (sadece slow)
yayınlanmaktadır.
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YILIN EN İYİ
YARIŞMA
PROGRAMI

S

urvivor 2017 TV8

“Survivor” 2017 macerası TV8 ekranlarında devam
ediyor!

S

urvivor 2017 ünlüler kadrosunda İlhan Mansız, Serhat Akın, Tarık Mengüç, Dj Berna Öztürk, Seda Demir, Çılgın Sedat, Pınar Saka, Sema Apak, Milli Boksör
Adem Kılıçcı, Şahika Ercümen ve Sabriye Şengül yarışacak. Çoğunu ekranlardan tanıyoruz.
YAYIN TARİHİ: 7 Şubat Pazar / 2017
YAYIN SAATİ: 20.00

“Survivor 2017”; renkli kadrosu, rekabet dolu yarışları
ve zorlu ada şartlarıyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek.
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YILIN EN İYİ
HABER KANALI

1

996 yılında Türkiye’nin ilk “24 saat haber” anlayışına sahip kanalı olarak yayına başlayan NTV, Ocak 1999’da Doğuş Yayın Grubu bünyesine katıldı. Yakaladığı başarı ile Türk
medya endüstrisini değiştiren NTV, Türkiye’de tematik kanal
dönemini başlattı. NTV, ulusal ve uluslararası haberler başta
olmak üzere; ekonomi, kültür - sanat, yaşam ve spor konularına odaklanan programlar da yayımlıyor.

S

ağlık, eğitim ve çevre gibi konularda yapmış olduğu yayınlar ve özel projeler, NTV’nin kurumsal kimliğinin
önemli bir parçası olan sosyal sorumluluk bilincine yaklaşımının somut örnekleri arasında yer alıyor. Tarafsızlığı, ulusal öğelere ve evrensel etik değerlere saygılı, ilkeli yayın
anlayışı, izleyicisi ile kurduğu iletişimi, dinamik kadrosu ve
teknik donanımı ile NTV, sadece bir haber kanalı değil, aynı
zamanda kamuoyu nezdinde de itibarlı ve “güvenilir haber”
ile eşanlamlı bir markadır. NTV tarafından hazırlanan içeriğe
televizyon dışında

n
Y

tv.com.tr, ipad, iphone aplikasyonları, android OS uygulamaları üzerinden ulaşılabiliyor.

ayın hayatı boyunca çeşitli kuruluşlar tarafından 500’den
fazla ödüle layık görülen NTV, insanların haber alma özgürlüğünü karşılama ve kamuoyunu bilinçlendirme motivasyonu ile hareket ediyor. Merkezi İstanbul’da bulunan NTV,
Ankara, Diyarbakır; yurt dışında ise Brüksel ve Washington
DC temsilcilikleri ile Londra, Atina, Strasburg, gibi dünyanın
dört bir yanındaki muhabirleri, Reuters, ENEX ve APTN gibi
dünyanın önde gelen haber kuruluşları ve çeşitli haber ajansları aracılığıyla gündemi takip ediyor.
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TEŞEKKÜR
8.YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİmizi
Vizyon Production ve Bonart Ajans olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul
ve Yetimleri Derneği ve Kelebek Çocuklar Yararına gerçekleştirirken maddi ve
manevi katkılarını esirgemeyen,
TÜRK KIZILAYI
DOUBLETREE BY HILTON ISTANBUL TOPKAPI
METROPORT AVM
FLO AYAKKABI
BORHAN HOLDİNG
TT PRODUCTION
GD OFSET
ORGANİZASYON MELEKLERİ
ÖZKAYNAK TURİZM
ADEM&HAVVA ESTETİK CERRAHİ GROUP
ÖZLEM SAFİYE KURT
LOKMAN EVİŞ
AKYOL İNŞAAT
AVRUPA SAÇ EKİMİ
MİNA PIRLANTA
DANIEL’S PARIS
VAN ELLEN COSMETIC
TROYA HOTEL
MEDYA TAKİP MERKEZİ
ANATOLIA SYSTEM
MERCAN PROMOSYON
UFKUN PRODUCTION

ÖZEL TEŞEKKÜR
VOLKAN SEVERCAN ( Sunucu )
DERAY YURDAKUL ( Sunucu )
AYÇA KURU ( Kırmızı Halı Röportajları )
AYLİN ARASIL ( Supervisor )
YAVUZ TORAMAN ( Teknik Hizmetler )
AYHAN TOPALOĞLU ( DJ )
CANER BUDAK ( Pr Sorumlusu )
PETEK MAKAL ( Hostesler )
UĞUR KURUÇAY ( Org. Asst. )
SAMİ KARA ( Org. Asst. )

EDERİZ
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