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GALA GECESİ PROGRAMI

19:00-20:00 KOKTEYL
KIRMIZI HALI RÖPORTAJLARI / AYÇA KURU
20:00 AKŞAM YEMEĞİ
20.30 GALA / ÖDÜL TÖRENİ
Volkan Severcan

SUNUCULAR / DERAY YURDAKUL & VOLKAN SEVERCAN
VAKIF BŞK. ATİLLA KAPLAKARSLAN’IN KONUŞMASI
VAKIF YÖNETIM KURULU ÜYELERİ DAVETİ
GECEYE KATKIDA BULANLARA TŞK. PLAKETİ (ÜYELER VERECEK)
VAKIF ÖZEL ÖDÜLLERİ
VAKIF YAŞAM BOYU MESLEK VE ONUR ÖDÜLLERİ
SEKTÖREL ÖDÜLLERİN VERİLMESİ
AÇIK ARTTIRMA / ATİLLA KAPLAKARSLAN
SEKTÖREL ÖDÜLLERİN VERİLMESİ
KURUMSAL ÖDÜLLERİN VERİLMESİ
SEKTÖREL ÖDÜLLERİN VERİLMESİ
KAPANIŞ

KIRMIZI HALI RÖPORTAJLARI Ayça Kuru

Deray Yurdakul

İstanbul’daki

Yeni Buluşma Noktanız...

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

O

n sekiz katlı bu iddialı projenin odalarının
%70 ’i Marmara Denizi
manzarasına sahip. Otel
misafirleri, tavana kadar boydan
boya uzanan pencelerinden, şehrin
tarihi dokusuna eşlik eden surlarına paralel modern ve hızlı hayatı
seyredebiliyorlar.

Bulunduğu 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 696 m2 ‘lik açık hava etkinlik
terasıyla da önemli bir fark yaratıyor.
DoubleTree By Hilton Istanbul
Topkapı, yakın bölgesinin ilk ve

tek Hilton markalı oteli olarak
tüm bu özel avantajları nedeniyle
hem tatil keyfi hem de iş amacıyla
İstanbul’a gelen konuklara hitap
ediyor. Şehri keşfetmek isteyen
yabancı konuklardan çok yönlü
toplantı ve etkinlik alanlarından
faydalanmak isteyen iş ve tatil
amaçlı yerli gruplara kadar geniş
bir yelpazeye hitap ediyor.
Otel ekibi, sayıları günden güne
hızla artan Hilton Honors Sadık
Misafir Programı üyelerini
İstanbul’un bu tarihi ve çok yüksek
bir iş potansiyeli taşıyan bölgesinin
yeni ve özgün bir seçeneği olarak
ağırlıyor olmaktan ayrı bir gurur
duyuyor.
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Havalimanı direkt bağlantısı, CNR, Sinan Erdem, Haliç Kongre
Merkezi gibi şehrin organizasyon arterlerine olan yakınlık, çevremizin köklü bir üretim ve ticaret performansına ev sahipliği yapıyor
olması, şehrin trafiğine dalmadan tarihi yarımadaya ve Haliç’e 15
dakika da ulaşabiliyor olmak... Tüm mekanlarda şıklık yanında düşünülmüş ihtiyaçlara dayalı konforu destekleyen ayrıntılar... Ve tüm
bunları uluslararası bir markanın hizmet kalitesiyle birleştiren deneyimli ekibiyle DoubleTree By Hilton Istanbul Topkapı’nın içinde
yer aldığı bölgeye günden güne artan bir katkı sağlayacağı çok açık.

Konfor Ayrıntılarda Gizli...
DoubleTree 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 başka örneği olmayan bir
Kral Dairesi yer alıyor.
Otelde farklı damak tadlarına hitap eden restoranlar bulunuyor. Ana
restoran - Turkuaz güne zengin çeşitlerden oluşan açık büfe kahvaltısıyla başlıyor. Gruplara özel öğlen ve akşam yemeği büfeleri yanında,
bu şık ve sıcak atmosferli mekan, Executive Şef Hakan Kurt’un dünya
mutfaklarından oluşturduğu zevkli bir a la carte menüyle misafirlerini
akşam yemeklerinde de ağırlamaya hazırlanıyor.
Yüksek tavanı ve lüks dekorasyonuyla gün boyu servis veren The
Lounge Cafe & Bar ise zevkli menüsü, geniş atıştırmalıkları ve zengin
içecek alternatifleri yanında sigara ya da nargile keyfi yaşamak isteyen

Bölgesinin hem ilk hem de en
yeni DoubleTree By Hilton
markalı oteli olarak, her misafirini
karşıladığı sıcak çikolata parçalı
kurabiyelerinin enfes tadını ve
etrafa yayılan o sıcak kokusunu
duymayan var mı?
Misafirlerinin evlerinden uzakta oldukları, günün ve yolun yorgunluğuyla otele
ayak bastıkları andan ayrılışlarına kadar,
onlara evlerinin sıcaklığını ve aradıkları
konforunu vadediyor
DoubleTree By Hilton Istanbul Topkapı!
Küçük ayrıntıların büyük farklar yarattığı olgusu hizmet anlayışının temelini
oluşturuyor.

konuklar için planlanan açık kısmıyla da
keyifli bir mekan.
Otelin Maltepe Caddesi cephesinde yer alan
Şefin Mutfağından yerel lezzetler lokantası
ise gerek bölge de çalışan, yaşayan sakinleri gerekse yurtdışından gelip yerel tadları
ya da akşamları nargile keyfini denemek
isteyen misafirler için her gün 06.30- 24.00
arası yerli yabancı bir çok misafirimizi Türk
mutfağının özgün lezzetleriyle buluşturmaya
devam ediyor.

İş Dünyasına Özel...
Topkapı Balo ve Konferans Salonu yanında
7/24 hizmet veren iş merkezi ve üçe bölünebilir esnek düzenli etkin teknoljik 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 ev
sahipliği yapıyor.

Dinlenme & Kendine Zaman
Ayırma, Şehrin Koşuşturmasını
Geride Bırakma...
Otel daha açılmadan hayata geçen 2500
m2 ‘lik alana yayılmış Rose Spa & Fitness
için çevreden gelen talep yadsınamaz. Son
teknoloji ile donatılan 7/24 açık fitness &
cardio ve pilates bölümleri yanında Spa bölümünde yer alan kapalı havuz, bay ve bayan
ayrı kullanım ve dinlenme imkanı sağlayan
hamam, sauna, buhar banyosu ve masaj odaları, uzman ekiplerce uygulanan geniş masaj
ve bakım menüsü, grup ve kişiye özel ders
programları şehrin koşuşturmasını geride
bırakmak kendine kaliteli zaman ayırmak
isteyen misafirler için özel olarak tasarlandı.

Ekip olarak, özen ve nezaket temelli marka
kültürünü, ekibine insiyatif verme ve kullanımını destekleme anlayışını her yönüyle
hayat geçirmeyi, misafirinin beklentilerinin
de ötesine geçmeyi amaçlıyor.

Özel Günler...
İş amaçlı toplantılar dışında deneyimli
banket ekibiyle tüm özel gün ve davetleri
de unutulmaz kılmak üzere yola çıktık..
Şimdiden teyit ettiğimiz 75 ‘e yakın düğün,
nişan, kına, sünnet ve doğumgünü organizasyonuna ev sahipliği yapmak, daha planlama
aşamasından başlayarak organizasyona dair
misafirlerimizden gelen talep ve extra ihtiyaçlara doğru, zamanında ve güvenilir çözümler
bulmak, çiftleri düğünleri akşamında ve ilk
yıldönümlerinde suitlerimizde ağırlamak,
Rose Spa ‘nın deneyimli terapistlerince
verilen bir bakımla bu özel güne hazırlamak
amaçladığımız bütünsel memnuniyete dair
bir kaç ayrıntı sadece.

Rezervasyonlarınız için: +90 212 942 27 00 / sales@dtbhtopkapi.com
/doubletreebyhiltonistanbultopkapi
/dtbhistanbultopkapi

www.DoubleTree.com
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9. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ
Önünde “ENGEL” olan tüm canlılara el uzatmak,
düşünüp üretip, organize edip, hayata geçirip yardım
etmek için yola çıktık. Desteklerinizi bekliyoruz...

KURUCU ÜYELERİMİZ

YÖNETİM KURURLU ÜYELERİMİZ

Atilla KAPLAKARSLAN
Av. Edip ÖNDER
Emrah YEDEKÇİ
Burhan AKDAĞ
Dr. Erol ŞEREF
Nezih Ertuğrul ERDEM
Özkan KOÇ
Ramazan Burak TELLİ
Volkan AKÇIRAY
Yavuz TORAMAN

Atilla KAPLAKARSLAN
Edip ÖNDER
Arif IŞIK
Şeniz ULUSOY
Özlem Safiye KURT
Esra ÖZKEÇECİ
Mustafa MERCAN
Nezih Ertuğrul ERDEM

(Vizyon Production)
(Önder Hukuk)
(Anatolia System)
(Gazeteci - Yazar)
(Diş Hekimi)
(Noya Eğitim ve Danışmanlık)
(Bakırköy Eski Cumhuriyet Savcısı)
(Avrupa Göz Hastaneleri)
(Yatırım Danışmanı)
(TT Production)

( Vakıf Başkanı)
(Başkan Yardımcısı)
(Muhasip Üyesi)
(Asil Üye)
(Asil Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)

ÇUKUROVA BÖLGESİ BŞK.
Deray YURDAKUL

HUKUK
Önder Hukuk Ofisi

USA LOSANGALES ŞUBESİ BŞK.
Elif PİSACANE

MALİ MÜŞAVİRLİK
Tuncel Danışmanlık / Feyyaz Tuncel

USA MİAMİ ŞUBESİ BŞK.
Hilal BORGUE

WEB TASARIM
Anatolia System Yeni Medya Ajansı

ALMANYA DÜSSELDORF ŞUBESİ FAHRİ BŞK.
Gülnaz ÇALIKOĞLU

PR / Caner BUDAK

BATI TRAKYA BÖLGESİ FAHRİ BŞK.
Mustafa MERCAN

GRAFİK TASARIM MATBAA
BONART AJANS

TRAKYA BÖLGESİ
Aytaç TUNA
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“Her İnsan Bir Engelli Adayıdır”

şitliğine ne kadar önem verdiğimizi açıkça göstermektedir. Eğitimin yanı sıra engellilerin karşılaştığı
birçok sorun mevcuttur. Ortopedik engelliler için düzensiz ve yüksek kaldırımlar görmeyenler için metroda dikkat edilmesine rağmen otobüslerde göz ardı edilen durak
söyleme sistemleri para tanımadaki zorluklar istihdamdaki zorluklar, bankalarda erişebilirlik, binalara erişebilirlik gibi... Aslında bu sorunların birçoğu Çok 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. Sevgili
ostlarımız bu yıl Türkiye’de bir ilki HDI SİGORTA
ile birlikte gerçekleştirdik. ENGELSİZ SİGORTA
387.50.-TL. ödeyecek bir Bağışçı Engelli Bireylerimiz
yada Gazi ve Şehit Ailelerimizden 1 kişiyi Özel Sağlık
ve Kaza Sigortası yapabilecek hemde tüm Özel Hastanelerde geçerli bu Projemize Destekleriniz bekliyoruz.
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.
Ödül gecemizde ENGEL tanımadan 2.kez 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.

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 ENGELSİZ SİGORTA ve TÜM ŞEHİT ÇOCUKLARI YARDIMLAŞMA
DERNEĞİ Yararına gerçekleştirmeye karar verdik.
ENGELSİZ YAŞAM VAKFI 9.YILIN EN İYİLERİ
ÖDÜL TÖRENİ’mize DOUBLE TREE BY HILTON’a
HOŞ GELDİNİZ… Türkiye’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.
Ülkemizde 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. Değiştiremeyeceğimiz engellilik karşısında bireyleri daha çocukluk yaştan
başlayarak eğitmeli onlara özürlülüğün nedenlerini en iyi
şekilde anlatmalıyız. “HER İNSANIN BİR ENGELLİ
ADAYI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRSEK” yapılacak çalışmalar daha fazla önem kazanmaktadır.. Ülke nüfusunun büyük bir oranının engelli bireylerden oluştuğunu
düşünürsek maalesef Bunların çok az bir kısmının eğitim
olanaklarından yararlandıklarını görmekteyiz. Engelli
haklarını tam olarak bilmemekteyiz. Amerika ve Avrupa
da engellilerin tamamına yakın bir kısmı eğitim olanaklarından yararlanmaktadırlar. Hatta bireylerin gidemedikleri durumlarda eğitim olanakları bireyin kendi yaşadığı
mekana kadar gitmektedir. İşte bu bizim eğitimde fırsat

D

Atilla Kaplakarslan
Engelsiz Yaşam Vakfı Kurucu Başkanı
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2011 Yılının En İyilerini Taçlandırdık...

8

2011 Yılının En İyilerini Taçlandırdık...

9

2012 Yılının En İyilerini Taçlandırdık...

10

2012 Yılının En İyilerini Taçlandırdık...

11

2013 Yılının En İyilerini Taçlandırdık...

12

2013 Yılının En İyilerini Taçlandırdık...

13

2014 Yılının En İyilerini Taçlandırdık...

14

2014 Yılının En İyilerini Taçlandırdık...

15

2015 Yılının En İyilerini Taçlandırdık...

16

2015 Yılının En İyilerini Taçlandırdık...

17

2016 Yılının En İyilerini Taçlandırdık...

18

2016 Yılının En İyilerini Taçlandırdık...

19

2017 Yılının En İyilerini Taçlandırdık...

20

2017 Yılının En İyilerini Taçlandırdık...
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TÜM ŞEHİT ÇOCUKLARI
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

YILIN EN
BAŞARILI
PROJESİ

D
B
F
Ş
K
Ş
Ş

F
Ş

ernek olarak Devletin, vatanın ve milletin bölünmez
bütünlüğünü, canları ile koruyan AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN geride bıraktıkları ailelerin Çocuklarını;

aaliyetlerde bulunarak gerektiğinde gazete,dergi,kitap
gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve
bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

ir çatı altında toplayarak aileler arasında her türlü
yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak,

ehit Ailelerinin ve Çocuklarının gerektiğinde müştereken yararlanacakları, Türkiye genelinde kooperatif,
kamp, lokal, misafirhane, alışveriş merkezleri, huzur evi
ve hastaneler vb. açmak

aaliyetlerini etkinleştirmesi ve geliştirmesi için araştırmalar yapmak,

Ş

ehit Ailelerinin ve Çocuklarının arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için
yemekli toplantılar,konser,balo,tiyatro,sergi,spor,gezi ve
eğlenceli etkinlikler vb.düzenlemek veya üyelerinin bu
tür etkinliklerinden yararlanmalarını sağlamak,

ehit Ailelerinin ve Çocuklarının sosyal haklarının takipçisi olmak,
urs,seminer,konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

H

ehitlik kavramını yeni nesillere anlatmak,

epsinden önemlisi 81 ilde 81 Şehit Çocuğunun Dileklerini Yerine getirmek gibi ulvi bir Görevi üstlenmeleri nedeniyle Ödüle layık görülmüşlerdir.

ehit Aileleri ve Çocuklarının arasında birlik ve beraberliğin temini için sevgi ve saygı bağlarını artırıcı
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HAYAT TAMİRCİSİ
HASAN KIZIL

VAKIF ÖZEL
ÖDÜLÜ

H
O

Y

asan Kızıl 22 Haziran 1995’de Mardin’in Kızıltepe ilçesinde doğdu

aptığı çalışmaları büyütüp engelli çocuklara da yönelen HAYAT
TAMİRCİSİ engelli çocuklara süper kahraman logolu protezler
yapmaya başladı.

rtaokulu Boyaklı Köyü’nde bitirdi, liseyi de Kızıltepe’de okudu.
Lise dönemin da birçok çalışmada bulundu. Ordu için ısıtmalı bot
ve görme engelliler için navigasyonlu baston yaptı.

B
Ü

irçok ödülle laik görülen Hasan Kızıl 2018 de ise “Uluslarası İyilik Ödül” nü aldı.

H

ayvanlarla iç içe büyüyen Hasan Kızıl birkaç olaydan sonra yaşanılan engelleri görebilmeye başladı. Engelli hayvanların hayatlarına sıçramaya ve kendisini orada bulmaya başladı.

D

emir atıklardan yaptığı protezlerle bugüne kadar 300’den fazla
engelli hayvanın yürümesini sağladı ve insanlar ona HAYAT TAMİRCİSİ demeye başladı.
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niversite sınavına hazırlanan Hasan Kızıl hayvanları daha iyi tedavi edebilmek için veteriner olmaya düşünüyor.
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SELDA ALKOR

YAŞAM BOYU
MESLEK VE
ONUR ÖDÜLÜ

K

S

1
1
1

S

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.

elda Alkor, 2002 – 2003 yılları arasında, ığı yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı “Asmalı Konak”
dizisinde Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Menderes Samancılar gibi sanatçılarla birlikte oynadı. “Asmalı Konak” adlı dizideki “Sümbül Karadağ” rolüyle ismini yeni
nesile de duyurdu.
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.

967 yılında sahneye çıktı. Folk müziği ile aranjman
söyledi. Birkaç kez yılın en başarılı sanatçısı seçildi.
972 yılında milli basketçilerinden Cihat İlkbaşaran ile
evlenince sinemadan uzaklaştı.

2

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

YAŞAM BOYU
MESLEK VE
ONUR ÖDÜLÜ

S

üleyman Turan, 19 Kasım 1936 tarihinde İstanbul Kadıköy’de doğmuştur. Gerçek Adı Süleyman Başturan’dır.
İlk, orta ve liseyi Kadıköy’de okudu. Liseyi Haydarpaşa Lisesi’nde bitirdi. Daha küçük yaşlarda sanata karşı meraklı
olduğu için halkevlerine girer çıkardı. Oralarda çalışmalar
yapan resim hocalarının atölyelerine katılır resim yapmayı
öğrenirdi. Daha sonra İstanbul Üniversitesi ingiliz Filolojisine girer, ancak üçüncü sınıfa kadar okuyabildi. Yedek subay olarak askere gitti. O sırada Kore savaşı vardır. Gönüllü
olarak Türk birliğine katılır ve Japonya’ya gider. Bir gün,
Japonya’da askerler arasında bir yetenek yarışması düzenlenir. Bu yarışmaya Türk askerler ingilizce yazılan bir piyes
ile katılır ve oyun birinci seçilir. Bu onun sahne sanatlarına
başladığı ilk denemesi olmuştur. Yine bir gece Tokyo’da bir
gece kulübüne gittiklerinde bir film çekimine şahit olurlar.
Brezilya-Japonya co-prodüksiyonu olan bir filmdir bu. Bu
filmde figüran olarak oynar. Askerliği bitmesine rağmen
Türkiye’ye dönmez ve uzun bir süre uzak doğu ve Amerika’da macera yaşar. İlk kez sahneye İstanbul’da bir tiyatro
oyunuyla çıktı. Oynadığı ilk film Osman Seden’in yönettiği
ve baş rollerde; Türkan Şoray, Tamer Yiğit, Öztürk Serengil,
Hulusi Kentmen‘in olduğu “Sayın Bayan” adlı filmdi.

S

üleyman Turan, bir dönem de dergi ressamı olarak çalıştı. Filmlerin dışında uzun zaman karikatür ve resim
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yaptı. Çizimleri uzun zaman “Akbaba” dergisinde yayımlandı. Önce Akşam gazetesinde başladı çizgi roman çizmeye.
Senaryolarını da o yazıyordu. Bu arada afişlende 15 yıldan
fazla çizgi roman çizdi. Hafta sonlarında ise Veli Efendi’de
“At yarışları”nda bilet satar. Tiyatro ve sinemaya karşı aşırı
bir ilgisi vardır. İngiliz filolojisinde okurken her gece Gürdal Onur adlı arkadaşının oynadığı tiyatronun kulisine takılmaktadır. Sürekli gidip geldiği bu yer, ünlü tiyatro sanatçısı
Saim Alpago’nun kurduğu özel tiyatrodur. O kadar sık gider
ki oyunu adeta ezberlemiştir. Bir gün Selim Naşit tiyatroya
gelmeyince onun oynadığı rolü alır. 1962′de Tiyatroya başlar. “Harput’ta Bir Amerikalı” oyununda başrol bile oynadı. 1963 yılında Ses dergisinin açtığı yarışmayı kazanarak
sinemaya adım attı. Aynı yarışmada o yıl Ajda Pekkan ve
Ediz Hun birinci seçilerek sinemaya adım atmışlardır. Bu
sırada Kemal filmdeki bir yetkili onun soyadını çok uzun
bulur ve Başturan’ı Turan olarak değiştirir. “Sayın Bayan”
filmi ile Türk sinemasına adım atar. Oldukça küçük bir roldür bu. Sonraki filmi “Koçum Benim”’de ise koca bir rolü
vardır. Bu filmde Türk sinemasının kralı Ayhan Işık ile beraber oynar. Genellikle ‘esas oğlan’ın sadık dostu rollerinde,
sevecen tiplemesiyle başarılı olup beğeni kazanmıştır. 1970
senesinde “Dikkat Kan Aranıyor” adlı filmde Ekrem Bora ile
rolleri paylaşmış, akıl hastanesinden kaçan deli rolü ile olağanüstü bir performans göstermiştir. 1971 senesinde Yılmaz
Güney ile “Yarın Son Gündür” adlı filmi çevirir. Bu filmdeki rolü ile de 9. Antalya Film Şenliğinde en iyi yardımcı
erkek oyuncu ödülünü alır. 1972 yılında Antalya Film Festivalinde, “Güllü” ile en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini almıştır. Yeşilçamda sayısız Filmlerde rol alan Süleyman
Turan, 70′li yıllarda Türk sinemasıbirkaç sene sinemadan
uzaklaşarak çizgi-roman ve senaryo yazarlığı yaptı. Bu sırada TRT’den gelen bir teklifi değerlendirir ve sesli çekilen ilk
dizi filmlerden biri olan “Sarıpınar 1914″ de oynar. Üç tane
de film senaryosu yazmıştır. Bunlar; Dönme Dolap (Sinema
Filmi)1983, Baş Belası (Sinema Filmi)1982, Sevgili Dayım
(Sinema Filmi)1977 filmleridir.

9. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

ENİS FOSFOROĞLU
YAŞAM BOYU
MESLEK VE
ONUR ÖDÜLÜ

1

sızca bilir, Feride Fosforoğlu ile evli, Eren ve Seren adlı iki çocuk
babasıdır.

948 yılında İstanbul’da doğdu.Sanatçı bir aileden gelmektedir.
Annesi Mualla Fırat ve babası Renan Fosforoğlu’dur.Taksim İlkokulu’ndan sonra Galatasaray Lisesinde okumuş, oradan da Ankara
Devlet Konservatuvarı’na geçerek Tiyatro Bölümü Yüksek kısmını
bitirmiştir.1970’de Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başlayan
sanatçı bu arada yeni kurulan televizyonun ilk yapım ve programlarında yapımcı ve oyuncu olarak çalışmıştır.Bu yıllarda sayısız televizyon
ve radyo programına imza atmış, çeviriler yapmıştır.

T

iyatrosunda oynadığı unutulmaz oyunlar : ‘’Gözlerimi Kaparım
Vazifemi Yaparım’’ ‘’İsmail Nasıl Büyüdü’’ ‘’Buzlar Çözülmeden’’ ‘’İkiz Kardeşim David’’ vb..Ayrıca kurumlara davranış biçimi
ve güleryüz eğitimi vermektedir.

2

011 yılında Bostancı Rotary meslek onur ödülü almıştır.Son olarak Futbol Federasyonu için gerçekleştirdiği ‘’Futbol Sadece Bir
Oyundur’’ adlı kabaresi ile Milliyet yılın sporcusu şükran ödülü (2011)
ve bu proje için UEFA TFF’’ye teşekkür etmiş ve kutlama mektubu
göndermiştir. 2012/2013 öğretim sezonunda DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ’nde Sahne sanatları konusunda öğretim üyeliği yapmıştır.

1

977 yılında Devlet Tiyatrosundan istifa ederek İstanbul’a dönmüş
çeşitli şov programlarından sonra 1980 yılında Kadıköy’de özel
tiyatrosunu kurmuştur.1981 de en iyi yönetmen seçilen Fosforoğlu
Kadıköy’de yaptığı düzeyli sanatsal çalışmalardan ötürü çeşitli özel
ödüller almıştır.1989 da ‘’Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım’’ (
jüri özel ödülü ) 2000 yılında tek kişilik oyunu ‘’Beni Siz Delirttiniz’’i Newyork’ta sahnelemiştir.2001 de Lions iletişim ödülü .(Radyo
programları) 2009 yılında Bilecik Tiyatro festivalinde onur ödülü Son
yıllarda bir taraftan tiyatrosunu sürdürmeye çalışırken bir yandan da
radyo çalışmalarına ağırlık vermiştir.Çok sayıda öğrenci yetiştirmiş,
Çocuk Tiyatrosu’na da büyük önem vererek piyesler yazmıştır.Fran-
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ERMAN TOROĞLU

YAŞAM BOYU
MESLEK VE
ONUR ÖDÜLÜ

E

Şansal Büyüka ile uzun yıllardır önce Show TV ve ardından Lig TV’de
yayınlanan Maraton adlı programda yorumculuk yaptı. Hürriyet gazetesinde yazarlık yapan Erman Toroğlu, 2010 yılından itibaren Kanal
Türk’te pazar ve pazartesi akşamları futbol yorumculuğu yaptı.Erman
Toroğlu, 2010-2013 yılları arasında Telegol’de futbol yorumculuğu
yaptı. 2015 yılının başlarında TRT Spor kanalında yorumculuk yapmış fakat kısa bir süre sonra çeşitli nedenlerden dolayı kanaldan ayrılmıştır. Daha sonra ise maç sonralarında A Spor kanalında yorumculuk
yaptı.Toroğlu özellikle sivri açıklamaları ve ilginç benzetmeleriyle sık
sık gündemde yer alan biridir. Bu benzetmelerden bazıları :Bir sonraki
gün evlenecek olan Ümit Karan için söylediği “Gerdek gecesine gol
kalmadı,”Genelkurmay Başkanlığı’ndaki görev değişimi için ılımlı
tutumuyla tanınan Hilmi Özkök’ün ardından ettiği “Ben çok anlayışlı
demokratik Genelkurmay Başkanı istemiyorum. Benim askerim kodu
mu oturtmalı. Vurdu mu oturtmalı,”“Sallandıracaksın iki tanesini bak
bakalım bir daha oluyor mu,”Biryazısında “Bakirelik yalnız bayanda
mı olur, mesela hakemin bakiresi olmaz mı, yani bozulmamış bir hakem”“Sağ, sol diye bir şey yoktur. Ekonomiyi iyileştirirsin sağ da sol
da taca çıkar.

ski futbolcu, eski hakem, televizyoncu, yazar, kabzımal, politikacı,Erman Toroğlu 24 kasım 1948 yılında Mersin’de doğdu. Asıl adı
Refik Erman Toroğlu’dur. Erman Toroğlu eski futbolcu, kabzımal, eski
hakem, politikacı, televizyon yorumcusu ve spor yazarıdır. Ankara’da,
İsmet Paşa mahallesinde büyüyen Erman Toroğlu, İlk ve orta okulu
Mimar Kemal’de okudu. Atatürk Lisesi’nden (Ankara ) mezun oldu.
Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi
iktisat bölümünde tamamladı. Herhangi bir öğrencinin bile dört yılda bitirdiği üniversiteden ancak dokuz senede mezun oldu. 1955’ten,
1976 yılına kadar tam 21 yıl okudu ! 1991 seçimlerinde, Mersin’de
hocası Aydın Güven Gürkan’ın karşısında DYP’den aday oldu. Seçilemeyince Cavit Çağlar’ın davetiyle katıldığı politikayı bıraktı.

G

ençlerbirliği’nde başlayan futbol hayatına sırasıyla Güneşspor,
Mersin İdman Yurdu ve uzun yıllar kaptanlığını yaptığı Ankaragücü’nde devam etti. Futboldan sonra hakemliğe başladı, 1989 yılında FIFA kokartı aldı. Döneminin önde gelen hakemlerindendir. 1991
yılında İsviçre San Marino arasındaki Euro 92 eleme maçını yönetti.

1

2 Eylül döneminde, Gölcük’te askerlik hizmetini yedek subay olarak yaparken bankere kaptırdığı paralarını, askeri üniforması sayesinde kurtaran Erman Toroğlu; askerlik bittiğinde bankerden kurtardığı
parayla ticarete atıldı. Bir arkadaşının “Gel kabzımallık yapalım, iyi
para kazanırız,” teklifiyle, Ankara Hali’nde bir dükkân açtı. Böyle başladığı kabzımallık işini tam 19 yıl boyunca sürdürdü. Bir Maddi hata
yüzünden Maliye’yle başı derde girince, gurur meselesi yaptı ve kabzımallığı bıraktı. Ticareti bıraktığında da hakemliğe başladı.

H

G

alatasaray Teknik Direktörü Karl-Heinz Feldkamp, kendisine yöneltilen “Terör olayları hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna
“Şu an yersiz bir soru,” diye cevap verdiğinde topa hemen girdi. “Bunların alayı böyle. Tabii ki cevap veremezler çünkü silahı satan, para
yardımı yapan onlar,” yorumunu yetiştirdi. Erman Toroğlu, lise yıllarında tanışıp evlendiği Şükran Toroğlundan 2017 yılı Kasım ayında
boşandı. 2 çocuğu vardır.

akemlikte zamanla Birinci Lig’e kadar çıktı. Sonra uluslararası
maçları da yönetmeye başladı. Dokuz yıl hakemlik yaptı.
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MÜSLÜM

YILIN EN İYİ
SİNEMA FİLMİ

M

dönmesi’ ve artık duymayan kulağı ile müziği bırakmak
zorunda kalmasıdır. Ancak yılmayan MÜSLÜM GÜRSES, imkansızı başararak müziğe yeniden tutunur.

üslüm Gürses’in Urfa’nın Halfeti kasabasında başlayan yaşamı, ailesinin Adana’ya göç etmesi ile
yeni memleketinde devam eder. Ortaokul çağlarına geldiğinde, tesadüfen kapısından girdiği halkevinde müzikle
tanışır. Ustam dediği, yıllarca hem müzik hem hayat dersi
aldığı Limoncu Ali’den, nota ve bağlama çalmayı öğrenir.

A

dana’dan İstanbul’a gelerek kariyer basamaklarını
hızla tırmanan sanatçı; diğer yarısı, çocukluk aşkı
Muhterem Nur’la tanışır ve inişli çıkışlı ama her zaman
sevgiyle dolu 33 yıllık hayat arkadaşlıkları Gürses’in ölümüne kadar devam eder.

B

abası hırsızlık suçundan hapse girince ailesini müziği
sayesinde geçindirmeyi başaran MÜSLÜM GÜRSES, annesi ve iki kardeşiyle yaşam mücadelesi verirken
hapisten çıkan babası, yaşamının en acı olaylarından birisine vesile olur ve Müslüm’ün canından çok sevdiği annesi ve kız kardeşini öldürür.

S

anatçının hayatını çocukluğundan itibaren beyazperdeye taşıyan MÜSLÜM filmi ile Türkiye’nin doğusundan batısına genç yaşlı herkesin kalbine taht kurmuş,
milyonların sevgilisi Müslüm Gürses’in hayatının bilinmeyen yönleri sinema aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarılıyor. Film, Türkiye sinema tarihinde tüm zamanların en
fazla izlenen 6. filmi olarak da efsaneye yakışır bir başarı
elde etti.

B

undan sonra hayatı geri dönülmez bir şekilde değişen
çocuk MÜSLÜM, acılarından yine müzik sayesinde
kurtulmaya çalışır. İleriki yıllarda hayatına yön veren diğer bir acı olaysa geçirdiği trafik kazası sonucu ‘ölümden
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CAN ULKAY / MÜSLÜM

YILIN EN
BAŞARILI
YÖNETMENİ

1

964 yılında İstanbul’da doğdu. 1987 yılında

isimli sinema filmi Oscar aday adayı oldu ve

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-

kendisine Richmond Uluslar Arası Film Festi-

tesi Sinema – Tv bölümünden mezun oldu. TRT

vali’nde “En iyi yönetmen” ödülünü kazandırdı.

İstanbul Televizyonu’nda çalıştı. 1994 yılından

Son olarak şu an vizyonda olan “Müslüm” filmi-

beri yaklaşık 1000 reklam filmine yönetmenlik

nin yönetmenliğini üstlendi.

yaptı. Yönetmenliğini üstlendiği “Sarıkamış Çocukları” filmiyle sinemaya adım adan Can Ulkay, 2017 yılında yönetmenliğini yaptığı “Ayla”
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“KETCHE” / MÜSLÜM

YILIN EN
BAŞARILI
YÖNETMENİ

A

sıl adı Hakan Kırvavaç, bilinen adıyla

Komedi” gibi başarılı filmler vardır. Son olarak

Ketche 1973 İstanbul doğumludur. Kül-

şu an vizyonda olan “Müslüm” filminin yönetmenliğini üstlendi.

tür Koleji’nden mezun olmuştur. Bir çok başarılı reklam filminin ve müzik videolarının yönetmenliğini yapmıştır. Filmografisinde “Hayatımın
Aşkı”, “Bu İşte Bir Yalnızlık Var” ve “Romantik
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ZERRİN TEKİNDOR /
MÜSLÜM

YILIN EN İYİ
SİNEMA KADIN
OYUNCUSU

1

964 yılında Burhaniye’de doğdu. 1985 yılın-

rolü ile 3 kez Afife Tiyatro Ödülüne layık görül-

da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konserva-

dü. Halen oynadığı “Arzu Tramvayı” isimli tiyatro oyunu bulunmaktadır.

tuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1985

oldu. 2004’te Müfettiş adlı oyundaki Anna And-

“

reyevna rolü ile, 2010 yılında Vahşet Tanrısı adlı

zin Yerine”, “İstanbul Kırmızısı” ve son olarak

yılında Devlet Tiyatrosu’nda göreve başladı.

Aşk-ı Memnu”, “Kuzey Güney”, “Kurt Seyit

2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu’na tayin

ve Şura,” “Kara Sevda”, “Şahin Tepesi” gibi

dizi projelerinin yanı sıra “Pek Yakında”, “İkimi-

oyundaki Annette Reille rolü ile ve 2014 yılında

şu an vizyonda olan “Müslüm” yer aldığı sinema

Kim Korkar Hain Kurttan adlı oyundaki Martha

projeleri arasındadır.
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TİMUÇİN ESEN / MÜSLÜM

YILIN EN İYİ
SİNEMA ERKEK
OYUNCUSU

1

973 yılında Adana’da dünyaya geldi. TED
Ankara Koleji’nden mezun oldu. Ankara
Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde iki yıl okuduktan sonra İstanbul Mimar
Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü bitirdi.
İtalya ve ABD’de de tiyatro eğitimi aldı. Los Angeles’ta bulunan California Insitute of the Arts
Üniversitesi’nde sinema ve yönetmenlik üzerine
master yaptı.

Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından “En İyi
Yardımcı Erkek” oyuncu ödülüne layık görüldü.

“

Gurbet Kadını”, “Hırsız Polis”, “Vicdan”,
“Gönül İşleri”, “Bodrum Masalı”, “Gülperi”
gibi dizi projelerinin yanı sıra “Deliyle Geçen
Gece”, “Yazı Tura”, “Gönül Yarası”, “Labirent”,
“Kumun Tadı”, “Senin Hikayen”, “Martıların
Efendisi” ve “Müslüm” yer aldığı sinema projeleri arasındadır. Ayrıca sanatçının 2011 yılında
çıkardığı “Mayhoş” adında bir albümü de bulunmaktadır.

G

urbet Kadını dizisinde “Hakkı Ağa” rolüyle gönüllerde taht kuran Esen, Gönül Yarası adlı sinema filmindeki “Halil” rolüyle 42.
Antalya Altın Portakal Film Festivali ve Sinema
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ZARA / DERİN AŞK

YILIN EN İYİ
ALBÜMÜ BAYAN
SANATÇI

Z

ara `Derin Aşk 3’ Evrensel Müziğin güçlü
yorumcusu Zara, Derin Aşk’ ismini verdiği arabesk albüm serisinin üçüncüsü ile müzikseverlerle buluşuyor. Poll Production etiketi ile
piyasaya çıkacak olan `Derin Aşk 3’ albümünde
birbirinden değerli müzik adamlarının imzası
bulunuyor. Her tarzda söylediği şarkılarla geniş
bir müzik yelpazesine sahip olan Zara, söylediği arabesk şarkılarla büyük yankı uyandırdı.
İstek üzerine serinin üçüncüsünü dinleyicilerin
beğenisine sunan sanatçı, birbirinden güçlü 10
şarkının yer aldığı `Derin Aşk 3’ ile yine iddialı
geliyor. Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Ferdi
Tayfur, İbrahim Tatlıses, Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek, Ferdi Özbeğen, Kibariye, Behi-

ye Aksoy ve Ercan Turgut gibi usta seslerin daha
önce seslendirmiş olduğu eserleri kendine has
tarzı ile yeniden yorumlayan Zara, arabesk şarkılara yeni bir soluk getiriyor.

U

zun zamandır repertuvarı üzerinde çalıştığı
`Derin Aşk 3’ albümünde Zara, geçmişten
bugüne en sevilen arabesk şarkıları seslendirerek
müzikseverlere dolu dolu bir albüm hediye ediyor. Parça Listesi 1. Ağla Halime 2. Kurtuldum
3. Ayrılık Kolyesi 4. Vur Gitsin Beni 5. İkimiz
De Yalancıymışız 6. Bir Mana Var Gözlerinde 7.
Beni Kaybettin Artık 8. Severek Ayrılalım 9. Kapın Her Çalındıkça 10. Dönemezsin Sen
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KORAY AVCI / SENİN İÇİN DEĞER
15 şarkıdan oluşan albümde Koray Avcı’nın
bir de şiir kaydı yer almaktadır. Albümde, Selda Bağcan, Arif Sağ, Onur Akın, Buray, Reşit
Gözdamla, Nesimi Çimen gibi Türk müziğinin
önemli isimlerinin eserlerini yorumladı. Düzenlemeleri ise son yılların en başarılı işlerine imza
atan Alper Atakan, Can Güngör, Engin Arslan,
Göksun Çavdar, Mertali İçelli ve Tarık Ceran
yaptı. Albüm fotoğrafları Mehmet Turgut tarafından çekildi. Albüme ismini veren “Senin İçin
Değer” şarkısına, Kemal Başbuğ tarafından çekilen video klip albümle aynı anda yayında olacak.

YILIN EN İYİ
ALBÜMÜ
ERKEK SANATÇI

K

endine has tarzı ve yenilikçi yorumuyla son
yıllara damgasını vuran Koray Avcı, yeni
stüdyo albümünün çalışması “SENİN İÇİN DEĞER” albümünü tamamladı ve Müzik Marketlerindeki yerini aldı... Albümlerinin fiziksel satış
rakamlarıyla da adından sıkça söz ettiren sanatçının 3. stüdyo albümü ‘Senin İçin Değer’, sadece
müzik marketlerden satın alınabilecek. Ağustos
2015’te çıkardığı ‘Aşk İle’ isimli ilk albümünün
ardından büyük bir çıkış yakalayan ve geniş bir
kitleye ulaşan Koray Avcı, Ocak 2016’da ‘Hoş
Geldin’ teklisini yayınladı. Temmuz 2016’da
yayınladığı “Sonra Dersin Ki” albümüyle, geçtiğimiz iki yıl boyunca aralıksız olarak müzik
listelerinin üst sıralarında yer almasının yanı
sıra, 150.000’ i aşan satış rakamı ile büyük bir
başarıya imza attı. Dijital mecralardaki izlenme
rakamları 400 milyonu geçen Koray Avcı, Avustralya, Avrupa ve Amerika turneleriyle birlikte
yılda yaklaşık 180 konser vererek yoğun sahne
çalışmalarına devam ediyor.
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Albümdeki Eserler:
1. Adaletin Bu Mu Dünya
2. Yıkılıyor Odalar
3. Senin İçin Değer
4. Bu Dünya Yalan Dünya
5. Selam ve Sevgiler (Şiir)
6. Asi ve Mavi
7. Yine Aylardan Kasım
8. Şifa İstemem Balından
9. Al Gözümden Yaşları (Gün Gelir)
10. Uçun Kuşlar Uçun İzmir’e Doğru (Akustik)
11. Sonunu Sorma
12. Yaz Gazeteci Yaz
13. Bak Yine Bahar Geldi
14. Ben Ne Biçim Serseriyim
15. Bir Sevda Yangını

9. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

GÖKHAN SEZEN

YILIN EN İYİ TÜRK
SANAT MÜZİĞİ
ERKEK SANATÇISI

İ

stanbul da doğdu . İlk ve orta öğretimini Kü-

konserlerin dışında konservatuar eğitimini yılla-

çükçekmece de Lise tahsilini Bakırköy tica-

rından bugüne kadar İstanbul un sayısız mekan-

ret lisesinde tamamladı ... Daha sonra İTÜ Türk

larında aralıksız olarak Sahne çalışmalarını sür-

Müziği Devlet Konservatuarı Şan bölümüne de-

dürdü... Çeşitli Türk sanat müziği Antoloji serisi

vam etti 5 yıllık bir eğitim süreci sonunda aynı

albümlerinin dışında Aşk masalından şarkılar,

anda hem İTÜ Sosyal Bilimler Enstütüsünde

Yorumcu ve Asalet isimli solo albümlerini piya-

Master eğitimine, aynı zamanda da TRT nin aç-

saya çıkardı... 2018 Eylül ayı itibariyle TRT gö-

mış olduğu sınavı kazanarak TRT İstanbul Rad-

revinden ayrılarak müzik çalışmalarına bağımsız

yosu nda görevine başladı ... Radyo ve Tv de

olarak devam etmektedir ...

çeşitli konserlerde, yurtiçi ve yurtdışında sayısız
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9. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

AYTA SÖZERİ
YILIN EN İYİ
TÜRK SANAT
MÜZİĞİ KADIN
SANATÇISI

A

2014 yılında ‘Ulan İstanbul’ dizisinde Umay, 2015
yılında ise ‘Paramparça’ dizisinde Nezaket rolüyle
izleyiciyle buluştu. 2016’da Reha Erdem’in yönetmenliğinde rol aldığı ‘Koca Dünya’ filmi 23. Adana
Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü’nü aldı.
Son olarak Gülse Birsel’in yazıp, Ozan Açıktan’nın
yönettiği “Aile Arasında” filminde rol alan Ayta Sözeri, Behiye Hala karakteriyle gönüllere taht kurdu.
Türk sinemasının unutulmazları arasına giren film
Sözeri’ye, 50. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD)
Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, 23.
Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri’nde ‘Yardımcı Rolde
En İyi Kadın Oyuncu’, Uluslararası İzmir Artemis
Film Festivali’nde ise En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerini getirdi.
14 Şubat (2018) Sevgililer Günü’nde “Aile Arasında” filminde söylediği “Büklüm Büklüm” şarkısı,
Eylül 2018’de ise ‘Yanayım Yanayım’ isimli single
çalışması DMC etiketiyle müzikseverlerle buluştu.
yta Sözeri, tüm bunların yanında aktivist ve bir
hak savunucusudur.

yta Sözeri, 1976 yılında Almanya’da dünyaya
geldi. Ailesiyle 1982’de Türkiye’ye kesin dönüş yaparak İzmir’e yerleşti. Sözeri, eğitim hayatını
burada tamamladı ve Ege Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi
Türk Sanat Müziği korosunda Türk Müziği eğitimi
aldı ve müzik dünyasına ilk adımını attı.
Levent Kırca Tiyatrosu’nda da oyunculuk yapan Sözeri, Mustafa Şevki Doğan’dan gelen teklif ile ilk dizisi ‘Hayat Bağları’nda rol aldı. Aynı zamanda sahne
hayatına da devam eden Sözeri, devamında da pek
çok popüler dizide yer aldı. İlk çıkış yaptığı dizi ise
2012’de Kanal D’de yayınlanan İlker Kaleli ve Gökçe Bahadır’ın başrolleri paylaştığı ‘Kayıp Şehir’ dizisindeki Duygu karakteriyle oldu.
yta Sözeri’nin yer aldığı ilk filmlerden olan
Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği “Güneşi
Gördüm” Singapur Uluslararası Film Festivali’nde
En İyi Cast Ödülü aldı. Sözeri, Emre Yalgın yönetmenliğinde çekilen ‘Teslimiyet’ filmindeki rolü ile
Ankara Uluslararası Film Festivali’nde seçici kurul
oyunculuk özel ödülüne layık görüldü.
2013 yılında Sezen Aksu’nun Harbiye konserlerinde
sahne alan Sözeri, ismini büyük kitlelere duyurdu.

A

A
48

9. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

ARKA SOKAKLAR

YILIN EN İYİ
POLİSİYE
DİZİSİ

Y

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…

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.

K

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
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9. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

TOLGSHOW
TOLGA ÇEVİK

YILIN EN İYİ
KOMEDİ
PROGRAMI

A

rkadaşım’ karakteri ile milyonları güldüren
Tolga Çevik sahnede artık bir klasik haline gelen doğaçlama oyununun 10’uncu yılında
izleyicinin karşısına yepyeni sürprizlerle çıktı .
Bugüne kadar ‘Yönetmen’in bitmek bilmez ve
çoğu zaman absürt isteklerini elinde hiçbir metin olmaksızın yerine getirmeye çalışan ‘Arkadaşım’ yeni sezonda isyan bayrağını açtı ve ipleri
eline aldı.

anlamalar, bilinmezlikler, didişmeler ve kahkahalar arasında geçen sezonda bir de ünlü konuk
ağırlayan ‘TOLGSHOW’ yine çok neşeli, yine
çok eğlenceli ve yine her anı doğaçlama...

K

omedi Dükkanı adlı programla uzun yıllar
ekranların Komedi ihtiyacını karşılayan
Tolga Çevik, yeni programı TOLGSHOW ile ekranların Komedi ihtiyacını aynı başarıyla karşıladığı için bu Ödüle layık görülmüştür.

‘

Gizemli Yönetmen’ Fırat Parlak ve ‘Minik’
lakaplı müzisyen Özer Atik’in de eşlik ettiği
interaktif gösteri, geçtiğimiz sezon Zorlu Performans Sanatları’nda izleyicisiyle buluştu. Yanlış
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9. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

MESUT YAR İLE LAF ÇOK
360 TV

YILIN EN İYİ TV
SOHBET
PROGRAMI

İ
İ
A

T

stanbul’un Kurtuluş Semti’nde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini aynı semtte tamamladı…

ürkiye’nin ilk İhtisas Talk Şovu “By Night” ile kurucularından olduğu Kanal E’de ekran serüvenine başlayan Yar, On’da 10, Gece Hattı, Uyan Türkiye, Başka
Yerde Yok, Krallar Ordular Kervanlar, Pasaparola, Taş
Gaste, Burada Laf Çok gibi her biri kendi alanında kültleşmiş işlere imzasını attı ve sezonlar boyunca yayında
kaldı…

stanbul Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi bölümünden çok yüksek dereceyle mezun oldu…

ynı Üniversitenin Prehistorya ve Müzecilik bölümde yüksek lisansını tamamladı. Doktora çalışmasını
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi
bölümünde verdi…

B

ir dönem İstanbul Devlet Operası’nda Korist olarak
da çalışan Mesut Yar, edebiyat alanında da çalışmalar
gerçekleştirdi. Varlık Edebiyat, Broy, Yeşil gibi dergilerin
yanı sıra çeşitli mizah dergilerinde de şiir ve öyküleri yayınlandı…

1
H

985 yılında profesyonel hayata Hürriyet Gazetesi’nde
stajyer olarak başladı ve günümüze kadar mesleğini
aralıksız sürdürdü…

D
H

ürriyet, Sabah, Posta, Milliyet gibi gazeteler, Yön,
İstanbul Life, Söyleşi, Metro, Amica gibi dergilerde
muhabirlik, editörlük, köşe yazarlığı ve yöneticilik yaptı…

okuz adet yayınlanmış kitabı bulunan Mesut Yar’ın
bu eserleriyle çeşitli inisiyatiflerden aldığı çok sayıda ödülü bulunmaktadır…
alen Star TV’de “Mesut Yar İle Bugün”, 360 TV’de
“Mesut Yar’la Laf Çok” programlarını hazırlayıp sunan Mesut Yar, ayrıca çeşitli basılı ve dijital mecralarda
makalelerini yayınlamaktadır…

1

992’de başladığı Televizyon kariyerinde önce metin
yazarlığı ardından haber merkezi yöneticiliği, sunuculuk, yapımcı yönetmenlik ve son olarak Genel Müdürlük
(HBB, ATV Avrupa, Kanal 1, Türkçe TV) görevlerinde
bulundu. Bunun yanı sıra Show Radyo, Radio Contact,
Best FM gibi frekanslarda radyo programları hazırlayıp
sundu…

E

vli ve bir çocuk babası olan Mesut Yar yarı zamanlı
olarak İstanbul, Datça ve Assos’ta yaşamaktadır…
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9. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

BİR BABA HAMLET
BABA SAHNE

YILIN EN İYİ
TİYATRO
OYUNU

K

alaslarından dekor, heveslerinden oyun yapmak
üzere yola çıkmış iki cüretkar oyuncu, kendilerine
kurban olarak Shakespeare’in başyapıtı Hamlet’i seçmişlerdir. Can siperane bir cesaretle seyircinin önünde buna
yeltenirler ama kısa sürede temsil can havline dönüşür.

Bir Baba Hamlet

iri, oyunculuk için istediği ortamı bulamadığı anlaşılan Shakespeare uzmanı gibi davranan yarım porsiyon aktör; diğeri de şarkı söyleme hevesiyle sürekli müzikallerden dem vuran bir şaşkın...

Oyuncular: Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu

Yazan: Sebastian Seidel
Çeviren: Yücel Erten
Yöneten: Emrah Eren

B

Sahne ve Kostüm Tasarımı: Barış Dinçel
Işık Tasarımı: Yakup Çartık
Müzik: Can Şengün
Hareket Düzeni: Işıl Zeynep
Eskrim Koreografisi: Deniz Özmen
Şarkı Sözleri: Faruk Üstün
Afiş Tasarımı: Ethem Onur Bilgiç

E
S

li yüzü düzgün, başı sonu belli, dört başı mamur, babalar gibi bir Hamlet düşlerlerken, ortaya çıkan kepazelik “Bir Baba Hamlet”e dönüşür.
ebastian Seidel’in komik olanın tadını çıkaran özgün
metni, Yücel Erten’in usta işi çevirisi ve Baba Sahne’nin babacan yorumuyla bu toprakların tiyatro geleneğine de göz kırpan “Bir Baba Hamlet”, tiyatro yapma aşkının baş döndürücü güzelliği ile aptallaştırıcı büyüsüne
ayna tutuyor.

Yönetmen Yardımcısı: Işıl Zeynep
Reji Asistanları: Beste Seyhan, Ali Haydar Çataltepe
Prodüksiyon Asistanları: İdil Trabzonlu, Sabri Memi
Tasarım Asistanları: Jasmine Tutku Teber, Tuğba
Eskicioğlu
Sahne Terzisi: Seyhan Erdoğan
Teknik Masa: Özgehan Özturan

“Ha unutmadan,
Çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı’nda!”
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9. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

ŞEVKET ÇORUH

YILIN EN İYİ
TİYATRO ERKEK
OYUNCUSU

Ş

evket Çoruh 1973, İstanbul doğumlu.

Sinema Filmleri
Çakallarla Dans 4 / 2016
İnşaat 2 / 2014
Çakallarla Dans 3 / 2014
Hayat Sana Güzel / 2014
Hastasıyız Dede / 2012
Çanakkale 1915 / 2012
Anadolu Kartalları / 2011
Anı Yaşamak / 2010
Çakallarla Dans / 2010
Sonsuz / 2009
Usta / 2008
Eğreti Gelin / 2004
2004 Anlat İstanbul / 2004
2004 İnşaat / 2003

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nden mezun olan Şevket Çoruh, birçok film ve dizide oynadı. Halen Arka Sokaklar dizisinde rol almaktadır.

Ş

evket Çoruh, Kadıköy’de Baba Sahne’yi oluşturarak,
İstanbul’un sosyal ve kültürel hayatına çok önemli
katkısı olacak, yeni bir tiyatro sahnesi kazandırdı.
Ödüller

Yeni Tiyatro Dergisi Ödülleri 2017-2018 sezonu En İyi Erkek
Oyuncu, Bir Baba Hamlet

Televizyon Filmleri
Kayıp Aşklar / 2004
Bir Aşk Hikayesi / 2004
Gülizar / 2004

11. Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD) 2003 / En
İyi Erkek Oyuncu, İnşaat
23. İstanbul Film Festivali 2003 / En İyi Erkek Oyuncu, İnşaat
25. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) 2003 / En İyi Erkek
Oyuncu, İnşaat
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Diziler
Arka Sokaklar /2006 (devam ediyor)
Gönül / 2006
Savcının Karısı / 2005
Canın Sağolsun
/ 2005
Sultan Makamı / 2003
Azad / 2002
Yılan Hikayesi / 1999
Affet Bizi Hocam / 1998
Köşe Kapmaca /1996
Sevda Kondu / 1996
Çiçek Taksi / 1995
Tiyatro Oyunları
Bir Baba Hamlet
Mağara Adamı
İçerdekiler
Hababam Sınıfı
Açık Aile
Mucizeler Komedisi
Ekmek İşçileri

9. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

ZERRİN TEKİNDOR
ARZU TRAMVAYI

YILIN EN İYİ
TİYATRO KADIN
OYUNCUSU

1

Tiyatro oyunu bulunmaktadır.

964 yılında Burhaniye’de doğdu. 1985 yılın-

yılında Devlet Tiyatrosu’nda göreve başladı.

“

2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu’na tayin

zin Yerine”, “İstanbul Kırmızısı” ve son olarak

da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konserva-

Aşk-ı Memnu”, “Kuzey Güney”, “Kurt Seyit

tuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1985

ve Şura,” “Kara Sevda”, “Şahin Tepesi” gibi

dizi projelerinin yanı sıra “Pek Yakında”, “İkimi-

oldu. 2004’te Müfettiş adlı oyundaki Anna And-

şu an vizyonda olan “Müslüm” yer aldığı sinema

reyevna rolü ile, 2010 yılında Vahşet Tanrısı adlı

projeleri arasındadır.

oyundaki Annette Reille rolü ile ve 2014 yılında
Kim Korkar Hain Kurttan adlı oyundaki Martha
rolü ile 3 kez Afife Tiyatro Ödülüne layık görüldü. Halen oynadığı “Arzu Tramvayı” isimli
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9. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

YILIN EN
İYİ BİLGİ
YARIŞMASI

MİLYONLUK RESİM / FOX TV
PROVİZYON MEDYA

B

ir resim bin kelimeden çok daha fazla şey
anlatabilir.... “Milyonluk Resim” tam da bu
noktadan yola çıkan farklı bir bilgi yarışması....
Stüdyodaki dev ekranda bir resim açılıyor ve resimle bağlantılı soru ekranlara geliyor... Yarışmacı doğru bildiği her soru için para ağacında
bir basamak yukarı çıkıyor. Yarışmacı her soruda
önce resmi görüyor ve soruyu açtırmadan kazandığı parayı alıp yarışmadan çekilme hakkına sahip oluyor. Ancak soruyu açtırırsa artık çekilme

şansı kalmıyor ve mutlaka soruyu cevaplıyor.
12 soruyu doğru cevaplamayı başaran yarışmacı
tam 1 milyon liralık büyük ödülün sahibi oluyor!

“

Milyonluk Resim’in özel olarak hazırlanan
uygulamasıyla ekran başındaki izleyicilerde
aynı anda yarışıp bu büyük heyecana ortak oluyor...

S
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elçuk Yöntem’le “Milyonluk Resim” FOX
TV’de ekrana geliyor...

9. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

SELÇUK YÖNTEM

YILIN EN İYİ
YARIŞMA
SUNUCUSU

T

elevizyon ve sinema için film çalışmaları yaptı, C Blok
adlı filmle “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü
alan Yöntem, Deli Yürek adlı dizi ve sinema filmindeki
Bozo tiplemesinden sonra, 2003 yılındaki Kurtlar Vadisi
adlı dizide de Aslan Akbey karakterini canlandırdı.

1
1

3 Temmuz 1953’te yılında Erzurumlu bir anne ve Sakaryalı bir babanın çocuğu olarak Eyüp, İstanbul’da
doğdu.

2
4
2
2
2

008 yılında Kanal D’de yayınlanmaya başlanan Aşk-ı
Memnu dizisinde başrollerdeki karakterlerden biri
olan Adnan Ziyagil’i canlandırdı.

975 ve 1976 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nden mezun oldu.
1977’de Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başlayan
Selçuk Yöntem, 1994’te İrfan Yalçın’ın Aşağıdakiler adlı
oyununu, 1995’te Savaş Dinçel’in Gürültülü Patırtılı Bir
Hikâye adlı oyununu yönetti. Bu oyunla “Övgüye Değer
Yönetmen” ödülünü aldı.

1
1
1
1
T

00’ü aşkın bölüm sunduğu Büyük Risk adlı bilgi yarışması Star Tv’de başlamış, Show TV’de devam etmiştir.
013 atv’de yayınlanan Bugünün Saraylısı dizisinde
Ata Katipoğlu’nu oynadı.

997-1998 tiyatro sezonunda Haldun Taner’in Ay Işığında Şamata adlı oyununu yönetti.

014-2017 yılları arasında Kim Milyoner Olmak İster’
adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.

986-1987 tiyatro sezonunda Dört Mevsim adlı oyunla
“Övgüye Değer Erkek Oyuncu” ödülünü,

017 yılında yönetmenliğini Joseph Ruben’in yaptığı, senaryosunu Jeff Stockwell’in yazdığı ve Amerikan-Türk ortak yapımı  Osmanlı Subayı adlı sinema filminde Melih Paşa karakterini oynadı.

988-1989 tiyatro sezonunda Peynirli Yumurta adlı
oyunla “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü,

2

990 -1991 tiyatro sezonunda ise Deli Dumrul’daki rolü
ile “Ulvi Uraz En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü aldı.
iyatronun yanı sıra TRT İstanbul Radyosu’nun hazırladığı radyo oyunlarında da rol aldı.

017 yılıdan bu yana Fox Tv’de yayınlanan “Milyonluk
Resim” adlı yarşma programının sunuculuğunu yapmaktadır.
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Önünde “ENGEL” olan tüm canlılara el uzatmak,
düşünüp, üretip, organize edip, hayata geçirip,
yardım etmek için yola çıktık...
Desteklerinizi bekliyoruz.
www.engelsizyasamvakfi.org

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
AKBANK

Gayrettepe Şb. Şube Kodu : 287

TL
: TR18 0004 6002 8788 8000 2197 21
USD : TR88 0004 6002 8700 1000 2266 97
EURO : TR38 0004 6002 8703 6000 2266 98
VAKIFBANK Etiler Şb. Şube Kodu : 0262
TL
: TR37 0001 5001 5801 8017 5227 81
USD : TR34 0001 5001 5804 8013 5659 62
EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 5659 97

HESAP : 219721
HESAP : 226697
HESAP : 226698
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NEFESTEN SESE / TRT MÜZİK
Serkan Çağrı & Elif Buse Doğan

YILIN EN
BAŞARILI MÜZİK
PROGRAMI

S

erkan Çağrı ve Elif Buse Doğan’ın
sunumuyla gerçekleşen ve haftalık olarak
yayınlanan,

N

efesten Sese isimli program her bölümünde Türkiye topraklarına adını altın harflerle
yazdırmış ustaların besteleri, geleneksel müziğimiz ve günümüz müzikleri yer alıyor. Elif Buse
Doğan ve Serkan Çağrı eserleri birlikte seslendiriyor.

66

9. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

DEMET AKALIN

YILIN EN İYİ POP
MÜZİK KADIN
SANATÇISI

D

2

emet Akalın(23 Nisan 1972) Gölcük, Kocaeli’de doğdu ve
lise eğitimini Barbaros Hayrettin Lisesi’nde tamamladı.
Annesinin teşvikiyle Yaşar Alptekin’in mankenlik kursuna giderek mankenliğe başladı.Ek olarak 1990’larda çeşitli sinema
filmlerinde ve tv dizilerinde oyunculuk yaptı.

012 yılında Okan Kurt ile evlenerek 2014 yılında ilk çocuğu
Hıra’yi dünyaya getirdi. Bugune kadar 2 Altin Kelebek odulu ve 4 Kral Turkiye Müzük Ödülü dahil olmak uzere onlarca
odul kazandi.Dokuzuncu albümü Pırlanta’yi (2015) Türkiye’de
2 numaraya kadar yukselen çıkış şarkısı “Ders olsun” eşliğinde
yayımladı. Albüm ise ülkede liste başı oldu,ayrıca 105 bin kopya satarak yılın en çok satan albümü oldu ve DMC tarafından
altin sertifika ile ödüllendirildi.Hiz kesmeden yoluna devam
eden Demet Akalın, 2016 yılında cikardigi ismiyle musemma
“Rakipsiz” albumu, ve son çıkardığı albüm(2018) “Canıma da
değsin” ile Demet Akalın yine ödüllere doymayacak gibi görünüyor.

M

ankenlikle eş zamanlı olarak gazinolarda şarkı söylemeye başlayan Demet Akalın bunun sonucu olarak 1996’da
ilk stüdyo albümü Sebebim’i çıkardı. Daha sonraları çıkarttığı
Banane(2004), Askin Acamadigi Kapi(2006) şarkılari ile Kral
Tv Video Muzik Ödülleri’nden yılın şarkıları ödüllerini aldı.
Kusursuz19” (2006) ve Dans Et(2008) albumleri MÜ-YAP’tan
altin sertifika alan Demet Akalın, 2000’ler boyunca pes peşe
çıkardığı albümlerle ve,aldigi cesitli odullerle adını daha da
sağlamlaştırdı.

Diskografi
Sebebim (1996) Unuttum (2003)Banane(2004)

Y

ayinlandigi yıl Turkiyenin en çok satan albumu olan Pırlanta(2015) dâhil olmak üzere satis başarısı elde ettiği
diğer albümleriyle 2010’larda da müzikteki yerini korumaya
devam etti.

Kusursuz 19 (2006) Dans Et (2008)Zirve (2010)
Giderli 16 (2012)Rekor (2014) Pırlanta (2015)
Rakipsiz (2016) Canıma da Değsin (2018)

T

Filmografi

urkiye’nin liste başı olan “Afedersin”, “Mucize”, “Toz
Pebe” ve “Hayalet” hitlerinin yani sira “Tecrube” “Çanta”,”, “Olacak Olacak” , “Sabika”, “İlahi Adalet” ve “Ders
Olsun” şarkıları da ilk 5 başarısıni elde etti. Giderli şarkılarla
muzik eleştirmenleri tarafından kendi tarzını oluşturduğu kabul
edilen Akalın, şarkılarının yani sıra kameralar onundeki doğal
kişiliğiyle de sık sık öne çıktı.

Günlerden Pazar (1992) Tele Anahtar(1994)
Sensiz Olmaz(1994) Sibel (1998) Osman Pazarlama (2016)
TV
Avrupa Yakası (2008) (Konuk oyuncu) Evlilik Hayatı (2010)
Rising Star (2015) (Jüri üyeliği)
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MUSTAFA SANDAL

YILIN EN İYİ POP
MÜZİK ERKEK
SANATÇISI

“Şıkır Şıkır” o yılın en çok indirilen şarkısı oldu. 2012
yılında 10. stüdyo albümü olan Organik’i çıkarttı. 2013
yazında ise Tesir Altında isimli çalışmasını piyasaya sürdü ve bu çalışma 2013 yılının en çok satan single’ı oldu.

9

0’lı yılların başlarında çok sayıda şarkıcıya verdiği
bestelerle müzik piyasasında önemli bir tanınırlığa
ulaşan sanatçı 1994 yılında yayınladığı ilk stüdyo albümü
Suç Bende ile önemli bir ticari başarı yakalayarak tüm
Türkiye’de tanınan bir sanatçı haline geldi. İlk albümünün ardından 1996 yılında Gölgede Aynı isimli albümüyle
pek çok ödül kazandı.

Müzik alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra televizyon,
reklam, sinema gibi sektörlerde de önemli başarılar yakalayan Mustafa Sandal bugüne kadar tüm dünya da 14
milyonun üzerinde albüm satmış ve Ajda Pekkan, Sezen
Aksu, Hakan Peker gibi önemli isimlerin de aralarında olduğu çok sayıda sanatçıya şarkılarıyla destek vermiştir.
2013 yazının başlangıcında yeni bir single çalışması hazırladığını duyuran sanatçının bu proje için Gülşen ve
Ozan Çolakoğlu ile biraraya geldiği öğrenildi. Türkiye’de
yaşanan bazı olaylar nedeniyle projesini belli bir süre erteleme kararı alan Mustafa Sandal 6 Ağustos 2013 tarihinde 2 şarkıdan oluşan Tesir Altında isimli single çalışmasını yayınladı ve bu çalışma 2013 yılının en çok satan
single’ı oldu.2015 Haziran ayında Ben Olsaydım adlı 2
şarkıdan oluşan Single çalışmasını çıkardı.

1998 yılında Detay adlı çalışmasıyla müzik piyasasına
hızlı bir giriş yapan Mustafa Sandal bu albümle de önemli
bir ticari başarı yakaladı ve “Aya Benzer” isimli parçasıyla listelerde 1 numara oturdu. Ardından Sony Music’le
sözleşme imzaladı ve Araba adlı albümünü dünyanın dört
bir tarafında satışa sundu. “Araba” ve “Aya Benzer” parçalarıyla yurt dışında da tanınırlığını arttırdı. 2000 yılında
Akışına Bırak isimli 4. stüdyo albümünü çıkardı.

M

2002 yılında çıkardığı Kop adlı albümüyle “En İyi Erkek
Sanatçı” dalında ödül kazandı. 2003 yılında Universal
Music-Polydor etiketiyle Seven adını verdiği çalışmasını
yurt dışında dinleyicilere sundu ve 1 yıl sonra İste isimli
albümünü Türkiye’de yayınladı. 3 yıllık bir aranın ardından Devamı Var isimli çalışmasını piyasaya sunan Mustafa Sandal 2009 yılında çıkardığı Karizma adlı albümün
ardından 2011’de Gülben Ergen’le birlikte çıkardığı
70

ustafa Sandal, Disney’in 23 Ağustos’ta 2013’te vizyona giren animasyon filmi Uçaklar’ın seslendirmesi için stüdyoya girdi. Sandal, filmde şampiyon olma
hayali kuran ama yükseklik korkusuna sahip Dusty isimli
uçağı seslendirdi.2015 yılında TV8’de yayınlanan Rising
Star Türkiye adlı Öykü Serter’in sunuculuğunu yaptığı
yarışmada Gülben Ergen, Demet Akalın ve Fuat Güner ile
birlikte jüri üyesi olarak yer aldı.

9. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

RUBATO
YILIN EN
BAŞARILI
GRUBU

R

ubato, bir müzik cümlesinde temponun serbest bir anlayışla hızlandırılıp, yavaşlatılması anlamına gelir. Yani bir tür ritmik özgürlüktür…

cu. Kendi renklerini, fikirlerini, duygularını, aşklarını kendi özgür ifadeleri ile paylaşmalarının
zamanının geldiğine inanan “Rubato” nun

i

lk albümü 2013 yılında Dokuz Sekiz Müzik
etiketiye ”Bir” oldu. Grubun ikinci albümü
Sony Music etiketiyle 2016 yılında ”İKİ” oldu.
Albümün ilk video klibi ”Yağmurlar” oldu.

Ş

imdiye kadar sayısız önemli sanatçının albümlerinde ve konserlerinde enstrümanları
ile yer alan Fatih Ahıskalı, Özer Arkun, Göksun
Çavdar ve Eralp Görgün; birlikte müzik icra ettiklerinde aynı anda aynı duyguları paylaşarak
büyük bir ahenk içinde – adeta sadece kendilerinin görebildiği bir şefi takip edercesine – birlikte
hissettiklerini ve “Rubato”nun da böylece doğduğunu söylüyor.

Fatih Ahıskalı: Ud, Cümbüş, Gitar, Solo Vokal
Özer Arkun: Viyolonsel, Solo Vokal
Göksun Çavdar: Klarnet, Bas Klarnet, Saksafon,
Vokal
Eralp Görgün: Bas gitar,

B

u birlikte hissediş hali, hiç şüphesiz uzun
yıllardır birlikte müzik yapmalarının ve bu
süreçte olgunlaşan dostluklarının doğal bir sonu-
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SEN ANLAT KARADENİZ
OSMAN SINAV

YILIN EN İYİ
TV DİZİSİ

Ç

ocuk gelin, kadına şiddet gibi önemli sorunları ele alan dizi, para karşılığı satılan bir
çocuk gelin olan ‘Nefes’in oğlu ‘Yiğit’le birlikte
eşi tarafından esir edilişi ve şiddet görmesi sonucu evden kaçmasıyla gelişen olayları konu alıyor.
Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet
Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Gözde Kansu’nun
başrollerini paylaştıkları dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf
Ömer Sınav otururken, senaristliğini Ayşe Ferda

Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Karadeniz’in eşsiz doğasında çekimlerine devam edilen
dizi; Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve
Öykü Gürman’ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

73

9. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

ULAŞ TUNA ASTEPE
SEN ANLAT KARADENİZ

YILIN EN İYİ
DİZİ ERKEK
OYUNCUSU

U

laş Tuna Astepe, 1 Ocak 1988 yılında İzmit’te dünyaya gelmiştir. 1999 yılında yaşanan acı deprem felaketine şahit olmuş olan Ulaş
Tuna Astepe bu olaydan 1-2 sene sonra babasını
kaybetmiştir. Bu olayın üzerine İstanbul’a yerleşmiştir. Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesinde tamamlamış, lisans eğitimini ise Mimar Sinan
Devlet Konservatuarında Tiyatro Bölümünden
mezun olarak tamamlamıştır.

imzalı, Analar ve Anneler dizisi oldu. Oyunculuk alanında hızla ilerleyen oyuncu, bir çok dizi,
film, tiyatro ve kısa film kadrosunda izleyici ile
buluştu.

U

laş Tuna Astepe en son Show TV ekranlarında yayınlanan Rüya adlı dizide başrol
karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştı. Dizinin
final yapmasının ardından ekranlara ara veren
Astepe, şimdilerde ATV ekranlarının iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz, Tahir karakteri ile izleyici ile buluşuyor. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız
bir Karadeniz delikanlısı karakterini canlandıran
Ulaş Tuna Astepe, büyük beğeni toplamayı başardı..

U

laş Tuna Astepe, oyunculuk kariyerine ilk
adımı 2012 yılında yayınlanan Karadayı
adlı dizi ile atmıştır. Bu dizide Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Koreli ile birlikte rol alarak
Orhan Kara karakterini canlandırmıştır. Başarılı
performansı sayesinde dikkatleri üzerine toplayan Astepe, ikinci dizi için teklifler almaya başlamıştı. Astepe’nin ikinci iddialı dizisi Ay Yapım
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İREM HELVACIOĞLU
SEN ANLAT KARADENİZ

YILIN EN İYİ
DİZİ KADIN
OYUNCUSU

İ
İ

rem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 yılında Almanya’da dünyaya gelmiştir. Aslen Ankara’lı olan
oyuncu uzun yıllar Almanya’da kalmıştır.

da, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı
başaramamış, acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın rolünü canlandırmaktadır.

rem Helvacıoğlu, oyunculuğa ve tiyatroya
olan ilgisi sayesinde Türkiye’ye dönüşünün
ardından Müjdat Gezen Sanar Merkezinde Konservatuar eğitimi almıştır. Eğitimi tamamlamasının ardından oyunculuğa ilk adımı Behzat Ç. Bir
Ankara Polisiyesi aslı dizi ile atmıştır. Buradaki
performansından dolayı oldukça beğenilen güzel oyuncu ardından Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar
Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde de rol
aldı. Helvacıoğlu,2016 yılında No: 309 dizisinde
Pelin Su karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır.

İrem Helvacıoğlu’nun oynadığı diziler;
Behzat Ç .BirAnkara Polisiyesi
Muhteşem Yüzyıl
Kurtlar Vadisi Pusu
Güneşin Kızları
Sen Anlat Karadeniz

İ

rem Helvacıoğlu, şimdilerde ATV ekranlarının
iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz de Nefes karakterini canlandırıyor. Nefes, 24 yıllık hayatın75
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CNN TURK

Y ILIN EN İYİ
HABER KANALI
da CNN TÜRK dinlenebilmektedir. Tüm platformlarda olan CNN TÜRK uygulamalarıyla, her yerde
CNN TÜRK canlı yayını izlenebilmektedir.

CNN TÜRK, 11 Ekim 1999 yılında Doğan Medya
Grubu ve Time Warner’ın ortak girişimi ile kurulmuştur. CNN’in kendi ismiyle, Atlanta dışında yönetilen, 24 saat ulusal bir dilde haber yayıncılığı yapan
ilk ulusal kanaldır. Ayrıca CNN TÜRK, Türkiye’de
de yabancı bir medya kuruluşu ile ortak olarak kurulan ilk televizyon kanalıdır.

Kaçırılan ya da tekrar izlenmek istenen programlar
tv.cnnturk.com adresinden seyredilebilmektedir.
CNN TÜRK, twitter.com/cnnturkcom, facebook.
com/cnnturk, plus.google.com/+cnnturk, youtube.
com/cnnturk, instagram.com/cnnturkcom sosyal
medya hesaplarından takip edilebilmektedir.

CNN TÜRK, haber programları, güncel, yaşam,
ekonomi, spor ve eğlence programları ile bağımsız,
tarafsız ve ilkeli haberciliğin güzel bir örneği olarak
yayın yapmaktadır.

Ayrıca tüm operatörlerdeki CNN TÜRK’ün Haber,
Hava Durumu, Spor, Finans ve Video SMS paketlerine abone olunarak son dakika gelişmeleri cep telefonuna gelen kısa mesajlarla gelmektedir.

Gerçek ve güçlü bir iletişim ve haber platformu olan
CNN TÜRK’ün;
internet (cnnturk.com),

CNN TÜRK, kuruluşunun ardından geçen 18 yıl
boyunca Türkiye’nin önde gelen ve güvenilir haber
kaynağı olma özelliğini korumaktadır. CNN TÜRK
işbirliğinin ardında, Doğan TV ve Turner Broadcasting System’ın gücü, ortak değerleri ve her iki grubun global vizyonu bulunmaktadır.

radyo (CNN TÜRK Radyo), mobil platformlar,
tablet,bilgisayar,ve hatta Akıllı TV’lerle
entegre bir sistemi vardır.
Televizyonla aynı anda 92.5 CNN TÜRK Radyo’dan
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ESRA EROL’da / ATV

YILIN EN İYİ
KADIN KUŞAĞI
PROGRAMI

B

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) 2010 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 desteğin-

77

den dolayı mavi kapak kampanyasıyla 1000‘in üstünde
akülü sandalye dağıttı.

S
D

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

est-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.

9. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

BUKET AYDIN BAYKAL
KANAL D

YILIN EN İYİ
KADIN HABER
SPİKERİ

1
2

2
2
A

985 Bursa doğumludur.

009 yılında TRT Türk kanalına geçiş yapan Buket Aydın 1,5 yıl boyunca program sunuculuğu yapmıştır.

011 yılında yeniden yapılanma sürecindeki NTV’ye
transfer olarak önce hafta içi Gece Bültenini sunmuş,
sonrasında da Ana Haber kuşağı sunuculuğu yapmıştır.

006 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümünden burslu olarak mezun olan Aydın, 2009 yılında Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır.

A
İ

ydın 2018 yılında Demirören Medya Grubuna katılarak; Kanal D Ana Haber Bülten sunuculuğu, CNN
TÜRK “40” isimli program sunuculuğu ayrıca Milliyet
Pazar’da hafta sonu röportajları ile çalışmalarını sürdürmektedir.

ydın; eğitim hayatı sonrasında 1 yıl boyunca Kuşdili
Spikerlik ve Sunuculuk Kursundan eğitim almıştır.

ş hayatına 2004 yılında özel bir radyo kanalında haber
spikerliği ile başlayan Aydın daha sonra Kanal Türk kanalına geçerek önce spor bültenlerinde daha sonra hafta
sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yapmıştır.
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CEM ÖĞRETİR
ATV Ana Haber

YILIN EN İYİ
ERKEK HABER
SPİKERİ

C

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

1

995 yılında 22 yaşında iken Show TV‘de stajyer muhabir olarak işe başladı ve Mehmet Ali Birand‘in 32. Gün
eki binde yer aldı. Spiker Deniz Arman‘ın Star TV‘ye
geçmesi nin 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 kurucu-
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ları Can Gürzap ve Arsen Gürzap olan“Dialog Anlatım
İletişim” ve 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. Haber Türk‘te ana haber sunuculuğu yaptı. Habertürk‘te Gün Ortası haberlerini sundu. Erdoğan Aktaş‘ın
2009 yılı Ağustos ayı iti bariyle 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 Ha ber spikerliği görevini halen sürdürmektedir.

9. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

LİNET

YILIN EN İYİ POP
FANTEZİ MÜZİĞİ
KADIN SANATÇISI

1
L
Ş

7 yaşındayken Orhan Gencebay ile tanışan ve Gencebay’ın şarkılarından oluşan bir albüm yayınlayan Linet, bu albümle iki Altın Plak kazandı.

L

inet kimdir, Linet‘in bir özelliği de şarkılarını gittiği
programlarda canlı olarak gerçekleştirmesi ve “playback” yapmamasıdır. Aynı zamanda bir Türk Yahudisi de
olan İsrailli ses sanatçısıdır.

inet, İsrail’de liseyi bitirir bitirmez askere gitti, 3 ay
askerlik yaptı. Askerden gelinde hemen 1994 yılında
Türkiye’ye geldi.
arkılarını Türkçe, İbranice, Yunanca, İspanyolca, İngilizce ve Arapça olarak seslendiren Linet, 1999 senesinde Türkiye’den uzaklaşarak İngiltere, Fransa, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya gibi ülkelerde
çalıştı ve İsrail‘e yerleşti.

L

inet, 5 Mart 1975 tarihinde İsrail Tel Aviv‘de doğmuştur. Hem İsrail hem de Türk vatandaşıdır. Ailesi
500 sene önce İspanya‘dan İstanbul‘a gelen Musevilerden. Annesi eskilerin Türk Sanat Müziği şarkıcılarından
Bursalı Leyla (Bonana) Özgecan’dır. Babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe’dir. 2 kardeşi vardır. Babası, O çok küçükken vefat etti. Annesinin 1973 yılında İsrail’e geçmesinden dolayı İsrail’de dünyaya geldi. Dört yıl piyano ve
şan dersleri aldı. Konservatuvar eğitimini İsrail’de aldı.
Türkçe ve İspanyolca’yı evde öğrendi. İbranice, İngilizce
ve Arapça’yı İsrail’de okulda öğrendi. Ekstradan da Yunanca’yı çok sevdiği için öğrendi.

2

003 senesinde İsrail’de “Different Woman” adlı bir
stüdyo albümüne imza atan sanatçı, aynı zamanda İsrail’de şekerci dükkânı açarak ticaret işine de atıldı. Bu
dönemde kilo alan şarkıcı, müziğe geri dönebilmek için
yaklaşık 40 kilo vermiştir.

2

006 senesinde Türkiye’ye dönme kararı alarak çeşitli
mekanlarda sahneye çıktı. 2009 senesinde “Paylaşmak
İstiyorum” adlı 5. stüdyo albümünü çıkardı. Bu albüm
içinde Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Hakkı Yalçın, Murat Güneş, Ercan Saatçi, Sezen Aksu, İlker Karaman, Hakan Altun, Emirkan, Sıla ve Bülent Özdemir gibi isimlerin eserlerine yer verdi

A

nnesinden şarkı söylemeyi öğrenen ve daha beş yaşındayken ilk sahne tecrübesini yaşayan sanatçı, ilk
albüm çalışmasını da 10 yaşındayken gerçekleştirdi. 1993
yılında “Ani Ana” isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılmıştır.
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FERMAN TOPRAK
çok futbolcu,oyuncu,manken, işadamı hatta siyasetçi gece
dinlemeye gidiyor. Üniversite öğrencileri arasında da fenomene dönüşmüş durumda.Yıllar evvel dünyaca ünlü oyuncu
Van Damme da sahnede izlemeye gelmiş Ferman Toprak’ı...
Hatta seslendirdiği “Mavi mavi”isimli şarkısında da halay
çekmiş.

YILIN EN İYİ POP
FANTEZİ MÜZİĞİ
ERKEK SANATÇISI

2008 yılında ‘Ferman Zamanı’ isimli albümünü, 2011 yılında ‘Saygılarımla’ adlı albümünü çıkaran Ferman Toprak;2013 yılında da “Hayatı TespihYapmışım”adlı biri remix
olmak üzere 9 şarkıdan oluşan albümünü müzik severlerin
beğenisine sundu.Müzik severlerin büyük ilgi gösterdiği bu
albümde Sezen Aksu’nun “Gel Barışalım Artık”,İbrahim
Tatlıses’in “Haydi Söyle” ve Yıldız Tilbe’nin “Ben Çağırmam Geleceksin” isimli şarkılarını da Ferman Toprak kendine has tarzıyla seslendirdi.

F
A

erman Toprak, 1975 tarihinde babasının Adana’ya tayiniyle bu şehirde dünyaya geldi.

ncak iki yıl sonra memleketlerinde toprak meselesi başladı. Aynı gün anneannesi, dedesi ve üç dayısı öldürüldü. Kan davası başladı ardından... Ferman Toprak daha yedi
yaşındayken, annesiyle bindiği otomobilde 167 kurşunun
hedefi oldu ve o korkuyu yıllarca üzerinden atamadı. 12 yaşına kadar da kekeme kaldı...

F

erman Toprak’ın son albümü de 2015’te müzikseverlerin beğenisine sunduğu “Çekip Gitmeyecektin/ Gözüm”
isimli çalışması oldu.Yeni albümün ilk klibi de Tavukları
Pişirmişem adlı şarkısına çekildi.Klibin yönetmenliğini Deniz Akel üstlendi.

İ

lkokul ve ortaokulu Adana’da okudu. Liseyi de Adana’da
bitirdikten sonra 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya fakültesini kazandı ve Ankara’ya gitti. 1996
yılında eğitimini yarıda bırakarak müzikle ilgili çalışmaları
için İstanbul’a taşındı. 1997 yılında “Böyle Giderse / Kurşunlara Geleyim” adlı ilk albümü yaptı.

A
B

kabinde Ferman Toprak geçtiğimiz yaz başında kendi
tarzının dışında pop soundlu “Son Durum” isimli single
çalışmasıyla dikkat çekti.
aşarılı sanatçının son çalışması ise geçtiğimiz günlerde
müzik severlerin begenisine sunduğu “Alayına Gider”
isimli single oldu.Eşi Hilal Toprak’la Almanya ‘da hayatını
birleştiren Ferman Toprak’ın 8 aylık Adel Su isimli bir kız
çocuğu da var.

Bu arada İstanbul’da çeşitli mekanlarda da sahne hayatına başladı Ferman Toprak…İlk önce Beşiktaş’taki Keyifli
Meyhane’de sahne aldı. 1999’da Etiler Bibita’da kendi kitlesini oluşturdu.Onu Club ve Nispet bar izledi. Sonunda Etiler’de kendi gece kulübünü açtı. Bunu Kuruçeşme’de açtığı
yazlık mekan “İnadına” takip etti. Fakat sonunda sadece sahnede olmayı tercih etti ve mekanlarını kapadı.Halen sahne
hayatını başarıyla sürdürmekte olan FermanToprak’ı pek

Son 2 Albüm
2018 Son Durum /Digital Single
2018 Alayına Gider / Digital Single
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ALP PEHLİVAN / TRT SPOR

YILIN EN
BAŞARILI SPOR
YORUMCUSU

A
1

Y

LP PEHLİVAN; 07 Haziran 1966 İstanbul doğumlu.Evli ve bir çocuk babası.

orumculuk deneyimine 2009 yılında Kanal
a’da ÜMİT AKTAN ustanın ‘’HAYDİ MAÇA’’
programı ile başladı. Sırasıyla Kanal a ve ardından
TRT SPOR Kanalında birçok farklı isimlerde programlarda yorumculuk yaptı. Son 7 yıldır TRT SPOR
ve son üç yıldır A SPOR ve TRTSPOR Kanallarında
birlikte spor yorumculuğu yapıyor.

8 yılı profesyonel olmak üzere toplamda 26 yıllık
bir futbolculuk geçmişi var. İstanbulspor,Kasımpaşa,Mersin İdm.Yrd., Zonguldakspor, Beykoz,Eyüpspor ve Karagümrük profesyonel olarak oynadığı
bazı kulüpler. Futbolculuk yaşantısı devam ederken
1997 yılında Teknik Direktörlük ve 1999 yılında da
Kaleci Antrenörlüğü diplomalarını aldı.

T

RT SPOR Kanalında Cuma günleri ‘’BAŞLAMA VURUŞU’’, Cumartesi ve Pazar günleri
yayınlanan’’AVRUPA’DAN FUTBOL’’, ‘’SPOR
HAFTA SONU’’ ve ‘’DAKİKA SKOR’’,Pazartesi
günleri ‘’FUTBOL ANADOLU’’ programlarında
yorumculuk yapmaya devam ediyor.

A

ntrenör olarak Mersin İdm. Yrd., Adana Demirspor, Kahramanmaraşspor, Zonguldakspor,Karagümrük ve Pendikspor’da çalıştı.
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İZZET YILDIZHAN

“

İsimsiz asker – sen yoksun” adlı İlk albümünü Selami Şahin‘in teklifini kabul ederek yaptı. İkinci albümü
“Nerelerdesin” Emrah‘ın desteği ile onun firmasından çıkarttı. Üçüncü albümü “Birisi” adı ile çıkardı ve şöhreti
yakaladı. Aynı yıl 1998 yılında başrolünü oynadığı “Birisi” adlı dizi ile hayranlarının gönlüne taht kurdu. Yine
“Birisi” albümü ile Magazin Gazetecileri Derneği altın
objektif ödülünü “yılın sanatçısı” ünvanlıyla aldı. Ardından birçok albüm ve TV Show programı yapan Yıldızhan,
bu güne kadar birçok kurum ve derneklerden sayısı ödüle
laik görüldü.

YILIN EN BAŞARILI
TÜRK HALK MÜZIĞI
ERKEK SANATÇISI

İ

zzet Yıldızhan, 1 Nisan 1963 tarihinde Diyarbakır-Çermik ilçesine bağlı bir Zaza köyü olan Sinek’te doğmuştur. Annesinin ismi Suriye Zelal, babasının ismi Mustafa’dır. 15 çocuklu ailenin en küçükleridir. Babasını bir
yaşındayken kaybetti. İlkokulu ikinci sınıftayken bırakmak zorunda kaldı. Sonradan ilk ve ortaokulu dışarıdan
bitirdi. İlk çalışma hayatına yedi yaşında berber çıraklığı
yaparak başladı. Kan davası yüzünden ayrıldıkları Çermik’ten 10 yaşında 5 abisiyle gittiği Adana‘da pamuk işçiliği yaptı.

G

azinocular kralı Fahrettin Aslan‘ın teklifi ile İstanbul’da ilk sahne hayatına Büyük Maksim Gazinosu‘nda başladı. Muazzez Abacı, Pınar Eliçe, Petek Dinçöz
gibi çok değerli sanatçılarla Maksim Gazinolarında başarılı sahne çalışmaları yaptı.

S

anatçı kendi adını taşıyan ilk TV Show programını 2001 yılında TGRT televizyonun sahibi rahmetli
Enver Ören’in talimatıyla İzzet Yıldızhan Show adı ile
programa başladı. Uzun bir dönem devam eden program
sırasıyla Show TV, ATV, STAR, FOX TV ve KANAL 7
televizyonlarında program yaptı. Bu zaman kadar birçok
kanalda sanatçıya Muazzez Ersoy ve Bülent Ersoy gibi
isimler TV Show programlarında eşlik etti.

1

980 yılında Ankara‘da TRT sanatçılarından Fevzi Atlıoğlu ile tanışarak müzik dersleri almaya başladı. Bir
müddet sonra 1981 yılında Ankara Kınalı Pavyon ’da sahne almaya başlayan İzzet Yıldızhan, kebapçılığı bırakarak
sadece müzik ile devam etti. Daha sonra Ankara’nın neredeyse bütün pavyonlarında çalıştıktan sonra, dönemin en
ünlü sanatçılarının da sahne aldığı Ankara Altındal Aile
Gazinosu’nda sahneye çıkmış.

İzzet Yıldızhan’ın 2 kız 7 erkek olmak üzere toplamda
9 çocuğu var.İzzet Yıldızhan, sahne çalışmalarının yanı
sıra, kurduğu müzik şirketi ve 2012 yılında İzmir Çankaya’da yaptırdığı 21 katlı 5 yıldızlı “DoubleTree by Hilton
” oteli ile iş hayatına devam ediyor.

1

989 yılında ilk kez geldiği İstanbul‘a gelmişti ama umduğunu bulamayınca Ankara‘ya geri dönmüştü. 1994
yılında Selami Şahin‘le tanıştıktan sonra, bu kez dönmemek üzere İstanbul’a geldi.

Son Albümü : 2017- Ben Burdayım
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ERKENCİ KUŞ / GOLD FİLM
YILIN EN İYİ
ROMANTİK
KOMEDİ DİZİSİ
Yapım: Gold Film

yapacak ve dizide macera da ondan sonra başlayacak.

Yapımcı: Farut Turgut

Derginin patronu Aziz beyin iki oğlu var; Can ve
Emre… Sanem işlerin pek de yolunda gitmediği dergide
çalışmaya başladıktan sonra bir anda kendisini ilginç
olayların içinde bulacak. Can Yaman’ın canlandıracağı
patronun oğlu Can Divit’le arasında tesadüflerle başlayan
yakınlaşma olayların yönünü değiştirecek. Son derece
maceracı bir ruha sahip olan Can, şehir hayatının küçük
hesaplarından uzak doğayı seven sportmen bir gençtir. Bu
özellikleri Sanem’le arasında özel bir bağın kurulmasına
da neden olacak.

Yönetmen: Çağrı Bayrak
Senarist: Aslı Zengin - Banu Zengin Tak
Erkenci Kuş, Sanem (Demet Özdemir) ve Can (Can
Yaman)’ın reklam ajansında tesadüf eseri karşılaşması ile
başlayan büyük aşkı ekrana getiriyor.
Sanem’in, babası Nihat’ın bir bakkal dükkanı vardır.
Küçük yaşlardan itibaren her sabah çok erken saatlerde
nefes darlığı yaşayan babasının yerine bakkalı açan
Sanem, ablası Lale’nin tam tersi doğal, neşeli ve yaşam
dolu bir genç kızdır. Sanem, ablasının çalıştığı kadın
dergisi Kontes’te eleman arandığını duyunca iş başvusu
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DEMET ÖZDEMIR – CAN YAMAN

YILIN EN
ROMANTİK DİZİ
ÇİFTİ

D

emet Özdemir ve Can Yaman’ın dizideki uyumu,
eğlenceli, komik, bir o kadar romantik sahneleriyle
izleyicinin büyük beğenisini topluyor.

S

anem ve Can’ın reklam ajansında tesadüf eseri karşılaşmasıyla başlayan büyük aşk dolu dizgin devam
ediyor. Sevilen çiftin fotoğraflarını sizler için derledik...
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KRAL POP RADYO
YILIN EN
BAŞARILI
RADYOSU
TV, 1994 yılında kurulan Türkiye’nin ilk müzik
Kralkanalıdır.
Geride bıraktığı 20 senede Türkiye

yatırımlarına halen devam eden Kral Grubu, Müzik
dülleri Töreni’nde her zaman sanat ve sanatçıyı daha
ileriye götürmek için teşvik etmiştir.
Kral 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

Ö

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. Her
geçen gün izleyicisini katlayarak büyüyen
ral 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

K
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KRAL TV

YILIN EN
BAŞARILI
MÜZİK KANALI

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

B
T

K
K

D
K
1

Y

ir süre devam eden dönüşümlü yayınların ardından
tekrar 24 saat yayına başlayan kanal, 2004 yılında

MSF’nin yönetimine geçti. 2005’te Çukurova Hol
ding’e geçti ve kendi kanalı olan Show TV, Kral
TV’nin satışında önemli rol oynayacağı gerekçesiyle kanalı tek nik anlamda yeniledi, görüntü ve ses kalitesinde
maksi mum artış gerçekleştirdi. Tüm video klipleri stereo
ve gerçek ses kalitesiyle yayınlayan Kral TV, TMSF tara
fından 15 Haziran 2008’de düzenlenen bir ihâleyle de 95
milyon Amerikan Doları karşılığında Doğuş Yayın Grubu
bünyesine geçti.

ral TV Video ve Müzik ÖdülleriAna 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 göster
mekle beraber son yıllarda sms ile yapılan halk oylaması sonucuna göre verilmektedir. 2007 yılında internet üze
rinden aday adayları halkın oylamasına sunuldu, on beş
günlük süre sonucu oylamalarla adaylar belirlendi. Ödüller, cep telefonlarından gönderilen kısa mesajlar ile en
çok mesaj alan kişiye gitti.

oğuş Yayın Grubu kanalın karasal yayın hakları-nı,
grup bünyesindeki bir diğer kanalı olan NTV Spor’a
verdi.
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 Sa nat Müziği yayınına başladı. Arada sırada pop şarkılarda yayın87

ayın politikası Kral TV, ilk kurulduğu günden itibaren pop, arabesk, fantezi, türkü ve pop-rock tarzındaki yerli müzisyenler in 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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DOUBLE TREE BY HILTON
ISTANBUL TOPKAPI
YILIN EN İYİ
BUSINESS OTELİ

D

veren iş merkezi ve üçe bölünebilir esnek düzenli etkinteknolojik alt yapıya sahip salonlarıyla Fatih Toplantı Katıgün ışığı alıyor, konforlu fuayesi ve sigara içme terasıyla
gözdolduruyor. Executive toplantılara özel dekore edilen
Vip Lounge Salonu ise üst düzey kapalı grup ve buluşmalara en sahipliği yapıyor.

oubleTree By Hilton Istanbul Topkapı, İstanbul’un
hemtarihi 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.Bulunduğu 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. DoubleTree 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 seçilmişyapı
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

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

Dairesi yer alıyor.İş Dünyasına Özel...
Topkapı Balo ve Konferans Salonu yanında 7/24 hizmet
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HDI SİGORTA

YILIN EN
İYİ SİGORTA
FİRMASI

A
H

terilerine her zaman en iyi hizmeti veren HDI Sigorta, sigorta ürünlerini yangın, oto kaza, oto dışı kaza, nakliyat, mühendislik ve tarım sigortaları olmak üzere 6 ana branşta sunmaktadır.

lman dinamizmi ve Türk yaratıcılığının gücü.

2

018 yılı içerisinde Liberty Sigorta A.Ş.’yi tüm hisseleri ile satın alan HDI Sigorta, portföyünü ve hizmet yelpazesini önemli ölçüde geliştirerek büyümesini sürdürmüştür.

DI Sigorta, tüm dünya çapında 150 ülkede faaliyet gösteren, dünyanın sayılı Almanya’nın ise en büyük sigorta şirketlerinden biri olan Talanx International’ın Türkiye’deki temsilcisi olarak faaliyet göstermektedir.

K

urulduğundan bu yana, müşteri memnuniyeti, sürekli iyileştirme ve gelişme odaklı anlayışı ile sektöre öncülük eden HDI Sigorta, sahip olduğu kalite belgeleri, bünyesinde bulundurduğu uzman ve deneyimli kadroları, güçlü teknolojik ve finansal alt yapısı, deneyimli ve yaygın acente ağıyla kaliteli ürün ve hizmet sunmayı ilke edinmiştir.  

T

ürkiye’de 2006 yılından beri faaliyet gösteren köklü bir deneyime sahip %100 Alman sermayeli olan HDI Sigorta gücünü Alman dinamizmi ve Türk yaratıcılığından alır. Sektöründe yenilikçiliği, artan yatırımları ve atılımları ile göze çarpan HDI Sigorta faaliyet geçtiği günden beri her yıl sürekli bir büyüme grafiği göstererek zirveye doğru emin adımlarla ilerlemektedir.

İ

htiyaca yönelik çözümlerle hayatı kesintisiz yaşatmak misyonuyla hizmet veren HDI Sigorta,müşterilerine karşı daima güler yüzlü, yardımsever, anlayışlı, sorunlarına hızlı çözümler sunan ve zor zamanlarında daima yanlarında olan bir dost olarak yaklaşmaktadır.

H

DI Sigorta; 13 bölge müdürlüğü, 2000’e yakın acentesi, 800’ü aşkın anlaşmalı tamir servisi, 5.000’e yakın PTT şubesi ve anlaşmalı bankaları ile müşterilerinin gereksinimlerine göre tasarlanmış geniş kapsamlı sigorta koruması sağlar. Geniş ürün yelpazesinin yanı sıra yeni sigorta ürünleri geliştirerek müş-

E
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ngelli bireylerin ve kurumların maddi ve manevi daima yanında olması duyarlılığından dolayı HDI Sigorta bu ödülü almaya hak kazanmıştır.

9. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

Health Group

ADEM & HAVVA
SAĞLIK GROUP
YILIN EN İYİ
SAÇ EKİMİ VE
ESTETİK MERKEZİ

Ö

Hizmet İhracatçısı Araştırması”nda ilk 500 firma içinde
yer bulmuştur. Dış Ekonomi İlişkiler Kurulu (DEİK),
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hizmet İhracatçıları Birliği, Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi,
Türkiye Sağlık Turizmi Derneği gibi birçok kurum ve kuruluşlarda üyelikleri bulunmaktadır.

zlem Safiye KURT’un 20 yıllık sektör tecrübesi ile
2011 yılında kurulan Adem & Havva, yurtdışında
markalaşan bir sağlık turizmi firmasıdır. Adem & Havva,
yurtdışında ve yurtiçinde birçok kongre, fuar ve etkinliklere katılarak, ülkesini en iyi şekilde temsil etmektedir.
Dünya’nın 50’den fazla farklı ülkesinden ülkemize hasta
getirme başarısı göstermiş olup MBC, Al Jazeree, TRT
Haber ve Anadolu Ajansı gibi birçok yerli ve yabancı haber kanalında sağlık turizmi ile ilgili haberlere konu olmuştur. 2016 yılında Sağlık Turizmi’nden elde ettiği gelir
ile Türkiye’nin İlk “Sağlık Turizmi Konseptli Sağlık Merkezi’ni” İstanbul’da açmıştır.

Adem & Havva, bundan sonraki yıllarda ülkemizin döviz
ihtiyacınının karşılanması için Sağlık Turizmi alanlarında
yatırımlarını arttırmayı hedefleyerek çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

Adem & Havva, Saç Ekimi başta olmak üzere, Estetik ve
Plastik Cerrahi, Medikal Estetik ve Diş Estetiği konularında ülkemize Sağlık Turizmi kapsamında hasta getirmektedir. Bu başarısını birçok Sivil Toplum Kuruluşlarından Adem & Havva ve Özlem Safiye KURT olarak son
10 yıldır aldığı ödüller ile taçlandırmaktadır.
Ortadoğu ve Avrupa’da birçok partnerliği olan Adem &
Havva, son yıllarda Güney Amerika pazarı içinde partnerliklerine başlamış bulunmaktadır. Son 3 yıldır da Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM)’in “Türkiye’nin 500 Büyük
90
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TÜRKAN ÖZDEMİR

YILIN EN BAŞARILI
GİRİŞİMCİ
İŞ KADINI

M

eslek hayatına Ameliyathane/Kalp Damar Cerrahisi
hemşiresi olarak başlayan Türkan Özdemir, Memorial ve Acıbadem Sağlık Grubunda, alanında dünya
çapında hekimlerle çalışarak pek çok başarılı ameliyatta
asistanlıklarını yapmıştır. Daha sonrasında sağlığın bir
başka alanında medikal estetik uygulamaları konusunda birçok eğitim sertifikasyon programına katılarak Saç
Nakli Operasyonlarını yapmaya başlamıştır. İstanbul’da
bulunan iki özel hastanenin Saç Nakli Merkezini kurmuştur. 2011-2012 yılları arasında Etiler’de kendi kliniğini kuran Türkan Özdemir, Saç Nakli, Medikal Estetik
uygulamaları ile yüzlerce hastasına hizmet vermiştir.
Son olarak şimdiki adresi olan Nişantaşı’nda Este Sense Kliniği açmıştır. Şu anda işletmecisi olduğu klinikte

Saç Nakli ve Tedavileri/Medikal Estetik uygulamalarıyla
hastalarına hizmet vermektedir. Este Sense Kliniği ayrıca
Dermotoloji Uzmanı, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı
ve Metabolik Balans-Zayıflama konularında hizmet veren
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı ile tam ve yarı zamanlı
olarak hastalarına hizmet sunmaktadır. Türkan Özdemir
şu anda Plastik Cerrahi, Genel Cerrahi, Dahiliye, Diş Hekimi, Kadın Doğum ve Medikal Estetik alanlarında hastalarına hizmet veren bir poliklinik açmaktadır. Türkan
Özdemir birçok televizyon programına katılmış, saç nakli
ve dermokozmetik uygulamaları hakkında söyleşiler gerçekleştirmiştir. Yine pek çok ünlünün de saç, cilt ve vücut
bakımları konusunda danışmanlığını yapmaktadır.
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Yrd. Doç. Dr. ÇAĞDAŞ KIŞLAOĞLU
YILIN EN
BAŞARILI
DİŞ HEKİMİ

İ

lk öğrenimini Londra’daki Eastsheen Primary School’da tamamladıktan sonra, liseyi hem İstek Özel Semiha Şakir Lisesi’nden hem de California Piedmont High
School’dan çift lise diploması alarak bitirmiştir. Daha
sonra Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Protetik Diş
Tedavisi Ana Bilim Dalında görev yapmıştır. 2000 yılından sonra Kozmetik Diş Hekimliği, CAD \ CAM diş tedavileri ve akıllı gülümseme tasarımları üzerine çalışmalarda bulunmuştur. Mezun olduktan sonra Protez Diş

olarak katkı sunmuştur. 2011’den beri Beykent Üniversitesi Ağız Sağlığı Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü’nde
yarı zamanlı olarak Yrd. Doç. Dr. Olarak görev yapmaktadır. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, Amerikan Diş Estetiği için

K

ozmetik Diş Hekimliği Akademisi (AACD) ve Bilgisayar Destekli Diş Hekimliği Akademisi (CADA)
üyesidir. Ayrıca sertifikalı bir CEREC eğitmeni olup, Diş
estetiği ve tüm dünyadaki The Smart Smile Design konsepti üzerinde yurt içi ve yurt dışında seminerler ve diş
hekimleri eğitim kursları vermektedir.

H

ekimliği dalında çalışmalarda bulunarak, Zirkonyum köprülerin kırılma direnci ve marj adaptasyonu konusunda 2005 yılında Doktora derecesini almıştır.
2009’dan bu yana ulusal ve uluslararası bazı televizyon
kanallarında yayınlanan sağlık programlarına diş hekimi
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CAN MUHTAR
MİNA MÜCEVHERAT
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 Türkiye Şehit Çocukları Yararına
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düzenlenen bu gecede siz duyarlı misafirlerimize
sunmak istiyorum. Sevgi ve saygılarımla.
Can Muhtar
www.minapirlanta.com
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GÜVENLİK VE SAVUNMA
İŞÇİLERİ SENDİKASI
YILIN EN
BAŞARILI
SENDİKASI

Ö

mer ÇAĞIRICI 15 Kasım 1983 yılında Adapazarı’nda
doğmuş, İlk, orta öğrenim ve liseyi Adapazarı’nda tamamlamış ve 2005 yılında Özel Güvenlik Görevlisi olarak
özel güvenlik mesleğine başlamış, 2006 yılından 2015 yılına kadar Sakarya Üniversitesi’nde Özel Güvenlik Görevlisi
olarak görev yapmıştır. 2011 yılında Antalya’da ücretlerini
alamayan özel güvenlik işçileri tarafından kurulan Güvenlik
ve Savunma İşçileri Sendikasında sırasıyla Sakarya İl Temsilciliği, Genel Başkan Danışmanlığı, Genel Başkan Yardımcılığı, Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş,
28/11/2015 tarihinde Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanlığına seçilmiştir, hali hazırda Türkiye genelinde yaklaşık 36
bin üye sayısına ulaşmış ve işkolunda lider olmuş bir sendikanın Genel Başkanlığını ifa etmektedir.

kesimlerin takdirini toplayarak özel güvenlik görevlilerinin,
kamuoyunun ve tüm sivil toplum kuruluşlarının dikkatini
mesleğimiz için yaptığı çalışmalara çekmiştir ve bu alanda
yeniliklere öncü lokomotif sendika olarak adından söz ettirmiştir.

G

enel Başkanımız Sayın Ömer ÇAĞIRICI önderliğinde
gerçekleşen özel güvenlik sektöründe Sendikamızın
yapmış olduğu örgütlenmeler, Denizli Pamukkale Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversite’lerinde doktorasını yapmakta olan öğrenciler için ışık olmuş ve bizzat kendisi
ile görüşerek gerçekleştirmiş olduğu örgütlenme zaferlerini
tez konusu olarak hazırlamış ve Sendikal Alanda Örgütlenme başlığı altında tezlerini sunmuşlardır.

S

on olarak Genel Başkan Ömer ÇAĞIRICI, göreve geldiği
ilk günden bugüne kadar İçişleri Bakanlığı, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı ve Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ile birlikte Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un
günümüz koşullarına göre iyileştirilmesi adına Kanun değişikliği, vardiyalı çalışanların kanayan yarası olan 12 saatlik
çalışma sistemine geçilmesiyle ilgili olarak yönetmelik çıkarılması, özel güvenlik görevlilerinin yapmış oldukları işin
asıl iş sayılması ve onlara ait Özel Güvenlik İş Kanun tasarısı gibi ortak birçok çalışma yapmış olup, kurmuş olduğu
stratejik ilişkiler ve vizyoner yapısı sayesinde özel güvenlik
görevlilerinin gelecekte daha iyi şartlarda ve haklarla çalışabilmesi için plan ve stratejileri yürütmektedir.

ÇAĞIRICI’ nın genel olarak misyonu; Tüm özel güvenlik
görevlilerinin sesi olmak ve onların sosyal ve ekonomik anlamda özlük haklarını iyileştirerek, haklarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye gelmesi için mücadele vermektir.
İşte bu noktada tek gayesi kendisi gibi özel güvenlik görevlisi olan işçilerin, hak ettikleri statüye ulaşmalarında ve
toplum içinde farkındalığının artması için gece gündüz çalışarak destek vermektir. Ülkemizde aktif bir şekilde görev
yapan 313 bin Özel Güvenlik Görevlisinin farkındalığının
hissedilmesi ve kamuoyuna güçlü bir mesaj vermek adına
başlattığı kamu spotu çalışması olan ‘’ÖZEL GÜVENLİK
HER YERDE GÖRMEZDE GELME’’ çalışması ile tüm
94
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BİNSAT GÜVENLİK-KORUMA

YILIN EN BAŞARILI
GÜVENLİK FİRMASI

1

996 yılında Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl kardeşler tarafından kurulanBinsat Koruma ve Özel Güvenlik firmamız üstlendiği vizyon ve misyonuyla Binsat Holding A.Ş.
bünyesinde hızla büyümesağlamıştır. Ülke genelinde tüm
bölgelerde hizmet sunmayı başarmıştır.

K

urumların memnuniyetini, sürekli gelişmeyi , kaliteyi,
ekip çalışmasını, sosyal sorumluluğu, profesyonel yönetim anlayışını, teknolojik gelişmelere uygunluğu ve paylaşımı esas alan bir anlayışla sektöründe lider bir kuruluş
olmayı vizyon edinmiştir. Doğu Anadolu Bölgesinde yaklaşık 3000 personel istihdamıyla bölgeye önemli bir katkı
sağlamıştır. Kurumların memnuniyeti her zaman ana ilke
olmuştur. En iyi hizmeti sunabilme yolunda yatırımlara aralıksız devam etmektedir. Yüksek kalite bilinciyle grup olarak markalaşma yolunda en iyi noktalara ulaşma hedefinde
ilerlemektedir.

Ö

zel sektörde yılların getirdiği tecrübe ile hızlı oparasyonel çözüm üretecek kapasitede uzman ekiplerimizin
olması bizi güçlü kılan yanlarımızdandır.

ziksel tedbirler bilgi güvenliği hizmetinin bir parçasıdır. Siber güvenlik, otomasyon, eğitimli bir ekip ile kaliteli bir kapalı sistem oluşturmak mümkündür ve çağımızın ihtiyacıdır.

U

luslararası diplomasi, soğuk savaş, ekonomik rekabet gibi arenalarda bilgi güvenliği en önemli silah ve
avantajdır. En iyi seçenek en güvenilir seçenektir. Bu bizim
çalışma ailemizin her ferdinde oluşmuş iş disiplini kültürüdür. Sayıya bakılmaksızın niceli değil niteliğe önem veren
yaklaşımla tüm projelerde hatasız iş anlayışını hedeflemek
ve tüm faaliyetlerimizi bu hedefle yönlendiririz. Müşteri
odaklı, yeniliğe ve değişime açık hizmet sunmaktan asla yorulmayız.Kaliteyi tüm çalışanlarımıza ortak bir sorumluluk
olarak benimsetmekteyiz.Projelerde görev yapan, personelin gelişimine profesyonel eğitimlerle katkı verip kurumsal
kimliğimizi bu şekilde daha da güçlendirmekteyiz. Sonuç
olarak 81 ilde personellerimizin olması, Marmaray, YHT,
İGA İstanbul Yeni Havalimanı, İDTM, İçişleri Bakanlığı,
finans kuruluşları, sporkompleksleri, altın maden ocakları,
belediyeler gibi mega projelerde sorunsuz hizmet vermek,
güven sağlamak bizler için en büyük referans ve ayrıcalıktır.

Hizmet sektörünün geniş yelpazesi ile beraber kişi kurum
Ve en önemlisi sosyal sorumluluklarımıza sürekli sahip çıkyerleşkelerin fiziki ve teknolojik güvenlik hizmeti sunmakta
maktayız. Bu bizim vazifemizdir, diyoruz.
oldukça tecrübeli ve başarılı olduğumuzu belirtmek isteriz.
Bilişim çağında en önemli unsurun bilgi güvenliği olduğunu
düşünerek bu kapsamda her türlüteknolojik, yazılımsal, fi95
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DANIEL’S PARIS

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 dünyanın büyük firmaları arasına
girmek en büyük amaç ve hedefimizdir.

ket ve tüm aksesuarlar katagorisinde 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 paris kurulduğu günden buyana hazır
giyim sektöründe. Gömlek, pantolon, mont,
kaban, t-shirt, triko, kazak, takım elbise, kravat, ce-
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AIRLIFE

YILIN EN
BAŞARILI SPOR
GİYİM MARKASI

A

irlife 1984 yılından günümüze kadar olan süreçte yerli üretimi ve Türkiye’nin gücünü arkasına alarak dünyadaki birçok ülkeler ile Türkiye’nin
kalitesini tanıştırmış, bunun gururunu ülkemize yaşatmıştır.

T

ürkiye’nin yerli markası AIRLIFE dünyada birçok ülkede yaptığı atılımlarla spor giyim alanında kaliteli marka olma yolunda başarı sağladıktan sonra Türkiye’de gururla ‘’ www.airlifestore.
com ’’ e-ticaret sitesi ile sanal pazara girerek faaliyet göstermeye başlamıştır.

Y

enilikçi ve dinamik kadrosuyla güncel modayı takip etmeyi aşmış, modaya yön verme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Günümüzde
bulunan en yüksek teknolojik sistemlere sahip olan
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AIRLIFE her zaman yenilik sunma yolunda çaba
göstererek kendini dönemin modasına uygun bir şekilde güncel tutmayı benimsemiştir.

Y

akın zaman içerisinde perakende mağaza girişimlerine hazırlanan AIRLIFE çok yakında ‘’
DEĞİŞİME HAZIR OL ’’ sloganıyla sizlerle buluşacaktır.

Ş

irketimizin amaç ve hedefi daima en kaliteli , en
uygun maliyetli ürünler üretmek ve müşterilerimizden çalışanlarımıza dek memnuniyet sağlayarak
Türkiye piyasasında da sağlam ve köklü firmalar
arasına girmektir.

TEŞEKKÜR
9.YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİmizi Vizyon Production ve Bonart Ajans olarak ENGELSİZ SİGORTA
ve TÜM ŞEHİT ÇOCUKLARI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ Yararına gerçekleştirirken maddi ve manevi
katkılarını esirgemeyen,
DOUBLETREE BY HILTON ISTANBUL TOPKAPI
KRAL TV
HDI SİGORTA
TÜM ETKİNLİK TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ
TT PRODUCTION
AKER BASIM
UYSAL MATBAA
RİTİM HEDİYELİK EŞYA
ORGANİZASYON MELEKLERİ
MERCAN PROMOSYON
ÖZKAYNAK TURİZM
CİTY AMBULANS
MEDYA TAKİP MERKEZİ
ANATOLIA SYSTEM
UFUK KARADAĞ

ÖZEL TEŞEKKÜR
VOLKAN SEVERCAN ( Sunucu )
DERAY YURDAKUL ( Sunucu )
AYÇA KURU ( Kırmızı Halı Röportajları )
AYLİN ARASIL ( Supervisor )
YAVUZ TORAMAN ( Teknik Hizmetler )
CANER BUDAK ( Pr Sorumlusu )
PETEK MAKAL ( Karşılama / Hostesler )
UĞUR KURUÇAY ( Org. Asst. )
SAMİ KARA ( Org. Asst. )
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5. Gazeteciler Sitesi
A19 Blok Villa No:7
1. Levent İstanbul
0212 351 2332
www.vizyonproduction.com

