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“Her İnsan Bir Engelli Adayıdır”

Engelsiz Yaşam Vakfı olarak Engelli Bireylerin yaşadıkları 
sıkıntıları dile getirmek ve dikkat çekmek için gerçekleş-

tirdiğimiz SEMAK ile 6. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ 
diğer  adıyla  bu adı Medya Mensupları uygun gördü  ENGEL-
SİZ YAŞAM  ÖDÜLLERİ Gala Gecemize STEIGENBERGER  
Hotel The Maslak Balo Salonuna HOŞ GELDİNİZ…  

Türkiye’de her 10 kişiden en az biri engelli durumda. Top-
lam 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 şek-
linde belirlenirken aileler, engelli çocuklarının geleceği için 
kaygı yaşıyor.

Ülkemizde tekerlekli sandalyelileri az görenleri hiç gör-
meyenleri az veya hiç işitmeyenleri Engelli olarak gör-

mekteyiz. Ancak kalp hastalıkları böbrek hastalıkları kanser 
vb... hastalıkları Engelli olarak kabul etmiyoruz. Çünkü bu 
durumda aileler ve bireyler hala ümitlidirler. LakinEngelli 
birey karşısında ümitsizlik engeli engel olarak görmeyi ge-
rektirmektedir. Deyiştiremeyeceğimiz engellilik karşısında 
bireyleri daha çocukluk yaştan başlayarak eğitmeli Onlara 
özürlülüğün nedenlerini en iyi şekilde anlatmalıyız. “Her 
insanın bir Engelli adayıOlduğunu düşünürsek” yapılacak 
çalışmalar daha fazla önem kazanmaktadır..Ülke nüfusunun 
büyük bir oranının engelli bireylerden oluştuğunu düşünür-
sek maalesef

Bunların çok az bir kısmının eğitim olanaklarından yarar-
landıklarını görmekteyiz. Engelli haklarını tam olarak 

bilmemekteyiz. Buna karşılık Avrupa Birliğine girmeyi dü-
şündüğümüz şu günlerde Avrupa da engellilerin tamamına 
yakın bir kısmı eğitim olanaklarından yararlanmaktadırlar. 
Hatta bireylerin gidemedikleri durumlardaeğitim olanakları 
bireyin kendi yaşadığı mekana kadar gitmektedir. İşte bu bi-

zim eğitimde fırsat eşitliğine ne kadar önem verdiğimizi açık-
ça göstermektedir.

Eğitimin yanı sıra engellilerin karşılaştığı bir çok sorun 
mevcuttur. Ortapedik engelliler için Düzensiz ve yüksek 

kaldırımlar görmeyenler için metroda dikkat edilmesine rağ-
men Otobüslerde göz ardı edilen durak söyleme sistemleri 
para tanımadaki zorluklar istihtamdaki Zorluklar, bankalar-
da erişebilirlik, binalara erişebilirlik gibi... Aslında bu sorun-
ların bir çoğu

Çok az para ve enerji harcanarak düzeltilebilir. Sonuç ola-
rak engellilere şunu söylemek istiyor: bir çok engelli ya-

şıtlarına karşın bir çok Konuda geri kalmışlardır. Bu açığı ka-
patmak için engellilerin daha çok çalışması gerekir. SizEngelli 
olmayan kişilere de düşen görevler var: Engellilerle yan yana 
geldiğinizde onları Anlamaya çaba gösterin. Acıyarak değil 
tanımak amacıyla onlara yaklaşın. 

Sevgili Dostlarımız 2015 yılı Ağustos ayında başlattığımız 
www.unluikinciel.com projemiz ile Ünlü ve Medyatik ki-

şilerden aldığımız Giysi, Ayakkabı yada onlarla özdeşleşmiş 
Objeleri bu sitede satarak Engellilere ve Sokaklardaki Sadık 
Dostlarımıza Yardım ediyoruz. Şimdiden 100 kişinin deste-
ğine ulaştık bu nedenle Tüm Destek veren Sanatçılar ve Fir-
malarımıza ve her zaman yanımızda olan birlikte projelere 
imza attığımız Türk Kızılayı ve Merter Şb. Bşk. Ercan TAN’a 
Teşekkür Ediyoruz. 

Ödül gecemizde ENGEL tanımadan yanımızda olan baş-
ta Ana Sponsorumuz SEMAK Mak.San.Tic.A.Ş. olmak 

üzere tüm Kurumsal Sponsorlarımıza ve her zaman yanımız-
da olan Sanatçılarımıza Vakfımız ve Engelliler Camiası adına 
Teşekkür Ederiz..  Saygılarımla

Atilla Kaplakarslan
Engelsiz Yaşam Vakfı Kurucu Başkanı
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2013 yılının en iyilerini taçlandırdık...



2013 yılının en iyilerini taçlandırdık...



2014 yılının en iyilerini taçlandırdık...



2014 yılının en iyilerini taçlandırdık...
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TÖRENİ 
GALA GECESİ PROGRAMI

19:00-20:00 KOKTEYL / KIRMIZI HALI  

Kral Tv KIRMIZI HALI  RÖPORTAJLARI 
( Yağmur Ayaz ) 

20:00 AKŞAM YEMEĞİ

20.30 GALA / ÖDÜL TÖRENİ Sunucu 
Vatan ŞAŞMAZ

Vakıf Bşk. Atilla Kaplakarslan’ın Davet edilmesi 
ve Konuşması 

Vakıf Kurucu ve Yönetim Üyelerin Tanıtımı

Geceye Katkıda Bulanlara Tşk. Plaketi 
( Üyeler verecek )

VAKIF YAŞAM BOYU MESLEK ve ONUR 
ÖDÜLLERİ 

VAKIF ÖZEL ÖDÜLLERİ

Yalçın MENTEŞ’in Videosu Gösterimi ve
 Kendisinin Davet Edilmesi

Açık Arttırma / Uğur BATUR

Dr.İlker ESER / Keman Sanatçısı 

KURUMSAL ÖDÜLLERİN VERİLMESİ

SEKTÖREL ÖDÜLLERİN VERİLMESİ

( Ödül alan Bazı Sahne Sanatçıları  Playback 
Performans Sergileyecekler )

KAPANIŞ

Vatan Şaşmaz

Yağmur Ayaz

Dr.İlker ESER 
Keman Sanatçısı 

Performans



ÜSTÜN 

Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mahallesi Aşık Veysel Sokak No: 2 41400 
Gebze / KOCAELİ / TÜRKİYE T: (0262) 723 29 00  F: (0262) 723 29 29

www.semak.com.tr twitter.com/semakmakina instagram.com/semakmakinafacebook.com/semakmakina

Güveniniz, Gücümüzdür.
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Haldun Dormen
Kıbrıs’lı aydın bir işadamı olan Sait Ömer Bey ile İstan-

bul’lu bir paşa kızı olan Nimet Rüştü Hanım’ın çocuk-
ları olarak,Mersin’de dünyaya gelen Haldun Dormen, henüz 
bir yaşına basmadan ailesiyle Şişli, İstanbul’a taşındı. Sekiz 
yaşında geçirdiği bir kaza sonucu sol ayağı sakatlanan Dor-
men, sahneye adımını, Galatasaray Lisesi’nde ortaokul öğ-
rencisiyken attı. Lise öğrenimini Robert Koleji’nde tamamla-
yan ve tiyatro eğitimini Amerikan Yale Üniversitesi’nde alan 
Dormen, İstanbul’a dönüşünün ardından, Muhsin Ertuğrul 
yönetimindeki Küçük Sahne’de, Cinayet Var adlı oyunda 
sergilediği dedektif rolüyle, ilk kez seyirci karşısına çıkmış 
oldu.Bir buçuk yıllık, Muhsin Ertuğrul ile çalışma dönemi-
nin ardından,Beyoğlu Parmak Sokak’ın arkasında 60 kişilik 
bir salonu olanCep Tiyatrosu’nu, 1957’de de, Papaz Kaçtı 
komedisi ile İstanbul’un Feriköy semtinde Dormen Tiyatro-
su’nu kurdu.Erol Günaydın, Nisa Serezli, Metin Serezli, Erol 
Keskin gibi isimlerden oluşan, Cep Tiyatrosu kadrosu, Dor-
men Tiyatrosu’nda da değişmedi. En parlak dönemini 1957 
- 1972yılları arasında yaşayan topluluk, 1961’de, Türkiye’de 
sahnelenen ilk müzikal olarak bilinen, Sokak Kızı İrma’yı sah-

neye koydu.Sinemacılığa adım atan Dormen, 1966’da, Ekrem 
Bora ile Belgin Doruk’un rol aldığı Bozuk Düzen ve 1967’de, 
Müşfik Kenter, Nedret Güvenç ve Belgin Doruk’un rol aldı-
ğı, Güzel Bir Gün İçin adlı iki film yönetti.Bozuk Düzen, 3. 
Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi film dalında 
birincilik ödülünü alırken, Güzel Bir Gün İçin de, 4. Antalya 
Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Komedi Filmi ödülü-
nün sahibi oldu. 1972 de  DORMEN tiyatrosu nun kapanması 
üzerine,Televizyonla ilgili çalışmalar  yaptı.1979  da Egemen 
Bostancı nın teklifi ile ŞAN TİYATROSU nda Müzikalller 
döenemini başlattı,Hisseli Harikalar Kumpanyası-Şen Sazın 
Bülbülleri,Türkü Türkü Türkiyem,100 yıl önce  100 yıl  sonra 
adlı müzikalleri  yazdı ve yönetti. 1985 te Feriköyde 2.Dor-
men Tiyatrosunu kurdu. 2002te ekonomik kriz yüzünden 
Tiyatro kapanana kadar, Otel Paradiso, Kaç Baba Kaç, İkinin 
bir Karma karışık, Oyun Karıştı adlı oyunları sahneletti. 1998 
senesinde Devlet Sanatçılığı ünvanı verildi. Betül Mardin ile 
olan evliliğinde Ömer adlı bir oğlu,Yasemin ve Alya adında 2 
kız torun sahibi  olan Dormen, Halen Tiyatro Kedi de Kibar-
lık Budalası ve Müfettiş oyunlarında oynamaktadır.

 Yaşam  Boyu 
Meslek ve Onur 

Ödülü
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Abdurrahman 
Keskiner

1 Ocak 1941 tarihinde Osmaniye’de dünyaya geldi. 1965 yı-
lında Osmaniye’de film çekimi sırasında tanıştığı Yılmaz 

Güney’in menajeri olarak sinemaya girdi. Yapımcılığını yap-
tığı ilk film Yılmaz Güney ve Nebahat Çehre’nin başrolünde 
yer aldığı, Seyyit Han (Toprağın Gelini) filmi oldu.  Yeşilçam 
denilince akla gelen ilk isimlerden birisi olan Abdurrahman 
Keskiner,  daha sonra Yılmaz Güney ile Güney Film’i kurdu. 
Abdurrahman Keskiner, ‘Umut’, ‘Yılanı Öldürseler’, ‘Muhsin 
Bey’ ve ‘Hazal’ gibi unutulmazların yanı sıra seksene yakın 

filmle Yeşilçam’ın temel taşı yapımcılarından biri oldu. Kes-
kiner’in yapımcılığını üstlendiği “Hazal” filmi, İspanya’da 
yapılan San Sebastian Film Festivaline katılan ilk Türk filmi 
oldu. Büyük ilgi gören “Hazal” festivalde birincilikle ödüllen-
dirilerek başarısını kanıtladı. Türk Sinemasının “Apo Gardaş”ı 
olarak bilinen Keskiner, imzasının attığı filmlerle, Yeşilçam 
tarihinin de önemli isimleri arasında yer almayı başardı. 13 
Eylül 2004 tarihinde açılan Osmaniye Abdurrahman Keski-
ner Güzel Sanatlar Lisesi’ne ismini vermiştir.

 Yaşam  Boyu 
Meslek ve Onur 

Ödülü



ŞİMDİ TÜRKİYE’DE

xxlenergytr xxlenergy xxlenergytr

www.xxlenergy.com.tr
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Halil Ergün

1946 yılında, Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Müşküle Kö-
yü’nde doğdu. İlk ve ortaokulu İznik’te okudu. Pertevniyal 

Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siya-
sal Bilgiler Fakültesi’nde okudu. Halk Oyuncuları’nda Teneke 
adlı oyunla profesyonel oldu. Vasıf Öngören, Mustafa Alabo-
ra ve Erdoğan Akduman ile Ankara Birlik Sahnesi’ni kurdu.
Son olarak 2006 yılından 2010’a kadar Kanal D’de yayınlanan 
Yaprak Dökümü adlı dizide Ali Rıza Tekin karakterini can-
landırmıştır. 

Halil Ergün sanat hayatı boyunca bir çok film ve dizide 
başarılı performans gösterdi. Aldığı ödüllerle bu kari-

yerinde önemli sayfalar ekledi. Sanatçının aldığı belli başlı 
önemli ödüller şunlar:1990 Ankara Uluslararası Film Festi-
vali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Film Bitti1995 
Adana Altın Koza Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödü-
lü, 1995 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek 
Oyuncu Ödülü, 1996 Sinema Yazarları Derneği Türk Sinema-
sı Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, 1997 Çağdaş Sinema 
Oyuncuları Derneği En İyi Oyuncu Ödülleri, En İyi Erkek 
Oyuncu Ödülü, Mum  Kokulu Kadınlar1997 Orhon Murat 
Arıburnu Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Mum Koku-
lu Kadınlar2007 Antalya Altın Portakal Film Festivali, Yaşam 
Boyu Onur Ödülü

 Yaşam  Boyu 
Meslek ve Onur 

Ödülü
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1943 yılında Konya’da dünyaya geldi. İşgal dönemindeki İs-
tanbul’da ünlü Rum kabadayı Hrisantos’u öldüren polis 

muavini Muharrem Alkor babasıdır. Annesi ise Gürcü asıllı 
Meliha Hanımdır.  Alkor zamanın milli basketçilerinden Cihat 
İlkbaşaran ile evlendi.

Kız Enstitüsünden mezun olduktan sonra sinemaya 1965 
Ses Dergisinin açtığı yarışmada birinci olarak başladı. İlk 

olarak Cumartesi Senin Pazar Benim filmindeki rolü ile başla-
yan oyuncu 100’e yakın filmde başrolde oynadı. Son yıllarda bir 
çok önemli dizinin aranılan oyuncusu olan Selda Alkor, 

Asmalı Konak, Çemberimde Gül Oya, Parmaklıklar Ar-
dında dizilerinde önemli bir rollerle izleyicilerin karşısı-

na çıktı. Alkor, 2010 yılında vizyona giren Mahpeyker: Kösem 
Sultan filminde Kösem Sultan rolünde oynadı.

Selda Alkor

 Yaşam  Boyu 
Meslek ve Onur 

Ödülü
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Şansal Büyüka
 Yaşam  Boyu 

Meslek ve Onur 
Ödülü

8 Ocak 1947 yılında Sakarya’da dünyaya geldi. Şansal Büyü-
ka 1992 yılında Kanal 6’da program yaparak ekran serüve-

nini başlattı. 1993 yılında Kanal 6’dan ayrlıp Kanal D’ye geçti 
ve Hürriyet Gazetesi’nde spor yazarlığına devam etti.  Spor 
medyasının en önemli isimlerinden biri olan Büyüka, Show 
TV, Cine5, Atv’de programlar hazırlayıp sundu. 

2000 yılında Akşam gazetesinde yazdı. LİG TV’de “Mara-
ton” programıyla en uzun soluklu programına imza attı. 

Babası Abhaz kökenli araştırmacı Ömer Büyüka’dır. Kızı Sine 
Büyüka ise baba mesleğini seçerek NTV Spor’a geçti. Büyü-
kak halen Lig TV kanalında Maraton Programını hazırlayıp 
sunmaktadır.
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Murat Soydan

Murat Soydan, 2 Ekim 1940, Babasının memuriyeti dola-
yısıyla Kırklareli’in Lüleburgaz ilçesinde doğdu. Gerçek 

adı Rüjdan Tercan’dır. İlk ve ortaokulu Lüleburgaz’da, liseyi 
Edirne’de okudu. Üniversite için İstanbul’a geldi. İktisadi İlim-
ler Akademisi’nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye 
Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi. Aynı zaman-
da üniversite tahsili sırasında Tekel’de memurluk yaptı. 

Askerliğini yedek subay olarak yaptıktan sonra 1966 yılın-
da “Perde” mecmuasının açtığı yarışmayı Tanju Korel ile 

birlikte kazanarak sinemaya geçti. Sanat hayatına sinemada 
1966 yılında “Kolsuz Kahraman” adlı filmle başlayan Murat 
Soydan, 300’e yakın filmde rol aldı. Dizi filmlerde de oynayan 
1970’li yılların “Jön” oyuncularından biri olan Murat Soydan, 
birçok filmde Türkân Şoray ve Hülya Koçyiğit’le başrolü pay-
laştı.

“Zulüm” filmiyle 1972 yılında Antalya Altın Portakal Film 
Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

 Yaşam  Boyu 
Meslek ve Onur 

Ödülü
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Bülent Bilgiç

1954 Yılında Kilis’te doğdu. Liseyi Site Kolejinde bitirdi.  Ba-
kırköy Halk evinde sürdürdüğü Amatör Tiyatro Sevdası, 

1977 yılında, Altan Erbulak-Metin Serezli Çevre Tiyatrosusu 
ile Profesyonel yaşama dönüştü. 1977-1982 Yılları arasında 
Cumhuriyet Gazetesinde önce spor yazarı ardından da Sanat 
muhabiri olarak çalıştı. Haldun Dormen Yönetiminde “His-
seli harikalar kumpanyası” ile başlayan Müzikaller Yolculuğu 
“Çöpçatan Fendi” adlı diziyi çekti. Bu dizi Bilgiç’i Ertem Eğil-
mez ve Şerif Görenle birlikte Türk sinaması ile buluşturdu. bu 
güne değin 86 Filmde önemli rollerde yer aldı.

Sİnan Çetin ‘’14 numara’’ ,Bilge Olgac”Umut hep vardı”  
‘’Yarın cumartesi’’, Atıf yılmaz ‘’Seni seviyorum’’, Şerif 

Gören ‘’Katırcılar’’,  ‘’Umut sokağı’’, ‘’Gizli duygular’’, ‘’Güne-
şin tutulduğu gün’’, Memduh Ün ‘’Gülsüm Ana’’ ,Yusuf Kur-
çenli‘’Karartma geceleri’’ Yasak Şeriner‘’, Kiraz çiçek açıyor’’  
Ümit Efekan ‘’ Darbe’’ ,‘’Zeynep Öğretmen ‘

1990 Yılında  TRT’ye Çekilen 26 Bölümlük ‘’ Köroğlu‘ ’ 
Dizisinde Başrol oynadı. Ardından “Tophaneli Osman”, 

“Berivan” , “İpsiz Recep”, “Çiçek Taksi”, “Hızır Ekip”, “Bize ne 
oldu “Bizi Güldürenler”, “O Hayat Benim” Adlı Dizilerde rol 
aldı. 2004 Yılında Kızının Adını verdiği “Naz film” Adlı Şirke-
ti kurdu. ATV’de Yayınlanan ‘Naciyeyi kim sevmez’ ‘Ve show 
Tv’de yayınlanan ‘Hacı adlı Tv Dizilerinin yapımcılığını yaptı. 

 Yaşam  Boyu 
Meslek ve Onur 

Ödülü



Sevgi, güven ve mutluluk her çocu un hakk d r...

• Mutluluk
• Kalite
• Memnuniyet

TEMEL
DE ERLER M Z:

• Sürekli Geli im
• Dürüstlük
• Sayg nl k

• Güvenilirlik
• Bilimsellik
• Payla mc l k

www.kareanaokulu.com
info@ kareanaokulu.com

Tel.: 0216 455 62 34
Faks: 0216 455 62 34

Atatürk Mahallesi Şengül Sokak
No:7 Ataşehir

ATAŞEHİR / İSTANBUL

M U T L U L U U N  K A R E S
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Cem Özer

1959 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni yarım bırakan sanatçı, 

daha sonra Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Te-
levizyonda Laf Lafı Açıyor adlı programın sunuculuğuyla 
tanındı. Şansını Dene yarışmasında yarışmacı olarak görev 
aldı. Çeşitli sinema filmlerinde rol aldı. 

“A! Cemi Yazılar, “Yastıkaltı Hikayeleri” ve “Yirmidörtsaat” 
adlızkutapları yayınlanan Cem Özer, 1993 yılında A’Cemi 

Şarkılar albümüne imzasını attı. 

Özer, “Hababam Sınıfı Güle Güle”, “Berlin İn Berlin”, 
“Usta Beni Öldürsene”, Karışık Pizza “Neredesin Firuze”, 

“Adem’in Trenleri” gibi bir çok önemli filmlerde oynadı.

Modacı Esin Maraşlıoğlu ve Oyuncu Nurgül Yeşilçay 
ile evlilikleri oldu. Ünlü TV şovmeni ve oyuncu Cem 

Özer’in bu evliliklerden Cemre adında bir kızı ve Nejat adın-
da bir oğlu bulunmaktadır.

 Yaşam  Boyu 
Meslek ve Onur 

Ödülü
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Av.Edip Önder
 Yaşam  Boyu 

Meslek ve Onur 
Ödülü

26 Temmuz 1959 yılında Mardin ilinin Nusaybin ilçesinde 
dünyaya gelmiştir. İlköğretim ve lise öğrenimini Nusay-

bin’de tamamlamıştır. 1975 yılında Kadıköy Yabancı Diller 
Yüksek Okulu İngilizce Bölümünde öğrenime başlamış, 1978 
yılında Ortaköy Eğitim Enstitüsünü bitirmiş ve 1979-1984 yıl-
ları arasında beş yıl (5) süreyle öğretmenlik görevini icra et-
miştir. Aynı zaman zarfında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesinde öğrenimini sürdürmüş ve 1985 yılında da İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Av. Edip 
Önder 1986 yılında İstanbul Barosu’na kaydolmuş olup, 25 yıl-
lık meslek hayatı sonunda, İstanbul Barosu tarafından kendisi-
ne “Meslekte 25. Yıl Onur Plaketi” verilmiştir. Uzmanlık alan-
ları Ceza Hukuku, Ticaret ve Şirketler Hukuku, Sözleşmeler 
Hukuku, Aile Hukuku, İş Hukuku, Spor Hukuku, İdare Huku-
ku, Tüketici Hukuku’dur. Av. Edip Önder İngilizce ve Arapça 
bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Vahe Kılıçarslan, Ekim 1966 yılında İstanbul‘da doğmuş-
tur. Marmara Üniversitesi Spor Akademisi’nden ayrıl-

dı 1986 yılında askere gitti. Annesinin ısrarı ile mankenliğe 
adım attıktan sonra ilk kez 1989 yılında LCC‘den profesyonel 
mankenlik diploması aldı. Neşe Erberk Ajans ile çalıştı. 1995 
yılında Best Model ‘95 Turkey yarışmasında ve 2000 yılında 
Magazin Gazeteciler Derneği tarafından yılının en iyi man-
keni seçildi. 1997 yılında Rusya‘da Turkcell Fuarı’ndaki defi-
lede bir saate yakın cansız manken olarak durunca adı cansız 
mankene çıktı.Vahe Kılıçarslan, daha sonraları 5 saat 26 daki-
ka hiç hareket etmeden durdu ve dünya rekoru kırdı.

2000 yılında Hülya Avşar ile “Bugün benim doğum gü-
nüm” adlı oyunda oynadı. Kılıçarslan, çesitli kurum ve ku-

ruluşlar tarafından onlarca kere yılın sunucu yılın programı 
ödülünü aldı...17 yılda 81 ilde 2 bin dar gelirli  ailenin evini 
yenileyen program “Vahe ile Evdeki Mutluluk” programının 
yapımcısı ve sunucusu...  Podyumlardan ekrana geçiş yapan 
Vahe Kılıçarslan’ın yayınlanmış 3 şiir kitabı bulunuyor. Farklı 
kanallarda bircok değişik formatta yaptığı programlarla hep 
ekranda kalmayı başaran Kılıçarslan aynı zamanda yazar tv 
eleştirmeni.

Vahe Kılıçarslan
Vahe ile Evdeki Mutluluk

Star TV

Vakıf   Sosyal
Sorumluluk
Özel Ödülü
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Engelliler ilgili her türlü soruna dikkat çekmeyi kendime 
bir vazife olarak kabul ediyorum. Bedensel engelli bir 

ağabeyim olduğundan dolayı engellilerin neler yaşadıklarını 
çocukluğumdan beri çok iyi bilen biriyim. Bir basın mensubu 
olarak da engellilerin sesi olmak; hem vatandaşlık görevi hem 
de mesleki bir sorumluluk  benim için. 

Engellilerin yaşadıkları sıkıntıları ve sosyalleşmeleri adına 
tüm engellerin ortadan kalkması için elimden geldiği ka-

dar haber yapmaya çalışıyorum. Bu konuda engellilere dair 
her konuda birçok haber yaptım ve gücümün yettiği kadar da 
yapmaya çalışacağım. Bu duyarlılığımın sizler tarafından da 
fark edilmesi beni çok gururlandırdı. Takdim edeceğiniz ödül 
beni daha da kamçılayacaktır, “Engelsiz Yaşam Vakfı” ailesine 
gönülden teşekkür ederim.

“Her engellinin kendini engelsiz gördüğü bir dünyaya ka-
vuşmak dileğiyle...”

İbrahim Konar
Show TV Haber

Vakıf   Sosyal
Sorumluluk
Özel Ödülü
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Türkan Şoray
Türkân Şoray 28 Haziran 1945’te İstanbul’da dünyaya gel-

di. Türk sinemasında “Sultan” lakabıyla anılan usta oyun-
cu çektiği filmlerle üstün başarılar elde ederek milyonların 
gönlünde taht kurdu. Şoray,  sinemaya ilk adımını 1960’larda 
attı. ilk sinema ödülü 1964 Antalya Altın Portakal Film Fes-
tivali’nde Acı Hayat filmiyle en başarılı kadın oyuncu ödülü-
nü aldı. Oyunculuk kariyerin toplamda 222 filmde rol alan 
Türkan Şoray, bu sayıyla dünyanın ‘en çok film çeviren’ kadın 
oyuncusu ünvanını da elinde bulunduruyor. Şoray, oyuncu-
luk kariyerini TV ekranına taşıdığı bir çok diziyle de perçin-
ledi. Bu diziler arasında yer alan ve Şener Şen ile başrolünü 
paylaştığı “İkinci Bahar” ekranlarda reyting rekorları kırarak 
fenomen oldu.

Türk Sineması’nın “Sultan”ı Türkan Şoray, 12 Mart 2010 
tarihinde UNICEF Türkiye iyi niyet elçisi seçilerek ayrı 

bir onur ve gururun sahibi oldu. Şoray bu görevi, “Sevgiy-
le yapılamayacak bir şey yoktur diye düşünüyorum. Gücü 
sevgiyle birleştirirsek, birçok sorunun üstesinden gelebili-

riz” sözleriyle dile getirdi. Eğitime desteğe önem veren usta 
oyuncunun  yıllar önce yaptırdığı ve kendi adını taşıyan bir 
ilkokulu bulunmaktadır. Oyunculuk kariyeri boyunca çeşit-
li film festivalleri ve kurumlar tarafından en çok ödül alan 
Şoray, sinema tarihinin unutulmazları arasına altın harfler-
le adını yazdırdı.Sinema oyuncuları Hülya Koçyiğit, Filiz 
Akın ve Fatma Girik’le birlikte, Türk sinemasının bir döne-
mine damgasını vurmuş dört önemli kadın oyuncudan biri 
kabul edilen Şoray, bu dörtlü içerisinde, yönetmenlik yapan 
tek sinema oyuncusu. Şoray, başrolünde kendisine eşlik eden 
Kadir İnanır ile oynadığı 1972 yapımlı Dönüş, 1976 yapımlı 
Bodrum Hakimi, 1973 yapımlı Azap’ın tek başına yönetmen-
liğini ve 1981 yapımlı Yılanı Öldürseler filminin Şerif Gören 
ile birlikte yaptı. 

Şoray bu yapımlardan sonra 2015 yılında yeniden kamera 
arkasına geçerek “Uzaklarda Arama” filminin yönetmen-

liğini üstlendi. Kızı Yağmur Ünal’ın yapımcılığını üstlendiği 
film, Kasım 2015’te vizyona girerek izleyiciyle buluştu.

Yılın En İyi
Sinema 

Yönetmeni
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Kırgın Çiçekler

16 yaşında, üvey baba taciziyle sıkışmış bir genç kız; Eylül. 
Bildiği en güvenilir limana; annesine sığınmak isterken 

çok daha büyük bir darbeyle sarsılıyor. Onu feda ediyor an-
nesi yeni kocasını ve bebeğini korumak için...Songül; annesi 
yok. Babası adam öldürmekten hapse girmiş. Bir akrabadan 
diğerine derken... Nihai yuvası yetimhane olmuş...Daha iki 
günlükken un çuvallarının üstüne terk edilmiş Kader... Gayri 
meşru olduğu için yuvadan atılan Meral... Ve pamuklar için-
de yaşadığı yuvadan sert bir şekilde kimsesizliğin ortasına 
düşen Cemre... Hepsi bir yetimhanenin duvarları arkasında 
kısılıp kalırlar...Onların birbirlerinden başka kimsesi yoktur. 
Fakirlik, sahipsizlik yetmezmiş gibi bir de özel okulun şıma-
rık zengin çocuklarına karşı mücadele etmek zorundadırlar... 
Ama hayat; kızları çok daha zorlu olaylarla da sınayacaktır...

Eylül peşini bırakmayan üvey babasını kazayla öldürür. 
Arkadaşları ve bunca zorluğun ortasında filizlenmiş bir 

aşkın muhatabı Serkan; Eylül’ü tek başına bırakmayacaktır. 
Ancak mecburen bulaştıkları cinayet asla peşlerini bırakmaz. 
Sırlarını bilen biri vardır ve kızlar yüzünü görmedikleri bir 
düşmana karşı; karanlıkta savaşmak zorundadır artık. Tehli-
kenin nereden ve kimden geldiği belirsizdir. Kızlar her şeye 
rağmen birbirlerine güvenmeyi öğrenebilecek midir? Yoksa 
amansız düşmanları bizzat onların arasında mı çöreklenmiş-
tir? Dağılan aile yuvalarının bu kırgın çiçekleri; yaklaşmakta 
olan en büyük fırtınada ayakta kalmak için ölümüne bir mü-
cadeleye girerler... 

Yılın En İyi
Drama Dizisi  

ATV
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O Hayat Benim

Farklı olmalıydı. Sıcak olmalıydı, Bizden olmalıydı Hepi-
mizin kendinden bir şeyler bulabileceği, Bizim hayatımız 

olmalıydı. İşte bu arayışlar yarattı. “ O hayat Benim” Adlı 
projeyi. Biraz Kerime  Nadir,Biraz Kemalettin Tuğcu,Biraz 
Ömer Seyfettin,Biraz Peyami Safa arandı içerikte.Onların 
dokunuşları,Dilleri ve anlatımları Projenin esin kaynağı 
oldu.Çünkü onlar bizim özümüzdü, Sözümüzdü kültürü-
müzdü. 3sezona taşınan bu yolculukta izleyicinin ilgisi ve 
sadakati,Pastel Film’in gururuna dönüştü.Emeği geçen her-
kese  teşekkür ediyoruz.   PASTEL FİLM

Yapımcı:Yaşar İrvül Yönetmen: Hamdi Alkan  Senoryo 
Supervizörü: Esin Gök  Senaristler: Can Sinan - Ali Er-

civan  Tretman: Serdar Soydan Oyuncular:Keremcem-Ezgi 
Asaroğlu-Ceren Moray-Sinan Albayrak-İclal Aydın-Zerrin 
Sümer-Ahu Sungur-Didem İnselel-Süleyman Atanısev-Er-
dal Cindoruk-Cem Kılıç-Aybuke Pusat-Selen Görgüzel-Ayca 
Damgacı-Ozan Ğüler-Bahar Şahin-Larissa Gacemer-Egemen 
Samson-Nesime Alış-Görkem Gönülsen-Devran Volkan Al-
kan-Neslihan Acar-Nihal Menzil-Ecem Baltacı-Barış Bükte-
lOnur Oyuncumuz:Murat Soydan ve Oya Başar

Fox TVYılın 
En İyi Dizisi



AMELİYATSIZ SATEN YÜZ GERME
HİBRİT ENERJİ İLE YÜZ GENÇLEŞTİRME

GÖĞÜS ESTETİĞİ
LAZER LİPOSUCTİON

SELÜLİT
BURUN ESTETİĞİ

KEPÇE KEPÇE KULAK ESTETİĞİ
GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ

IŞIK DOLGUSU

“Kendi Değerini Bilenlere”

www.eseraydogdu.com.tr
384 71 720216

op. dr. Eser Aydogdu,
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Filinta

Geçtiğimiz sezon TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerin-
den biri olan Filinta ‘Bir Osmanlı Polisiyesi’  ikinci sezo-

nuna, Filinta ‘Bin Yılın Şafağında’ ismiyle ekran serüvenini 
başarıyla devam ettirdi. ES Film’in yapımcılığında çekilen 
Türk televizyonlarının titizlikle çalışılan, yapım kalitesi en 
yüksek işlerinden biri olan Filinta , yeni sezonunda seyircileri 
için bambaşka bir dünyanın kapılarını aralayacak ve onları 
ekrana bağlamayı başardı. 

Başrollerini Onur Tuna , Berrak Tüzünataç, Serhat Tutum-
luer, Rıza Kocaoğlu, Nur Fettahoğlu, Cem Uçan, Mustafa 

Avkıran , Suavi Eren, Mehmet Özgür, Damla Aslanalp, Ha-
kan Yufkacıgil, Bülent Alkış, Kamil Güler, Asena Tuğal, Mür-

şit Ağa Bağ, Yosi Mizrahi, Wilma Elles’in paylaştığı, Filinta 
dizisi, Es Film tarafından hazırlanan muhteşem görsel efekt-
leriyle izleyicisinde tiryakilik yarattı.

İzmit’te 300,000 m2 alanda ve  55,000 m2 kapalı inşaat ala-
nında kurulan set, eski Pera’nın, tramvayına varana kadar 

birebir kopyasının inşa edildiği, Dünyanın Çin’den sonra 
ikinci, Avrupa’nın da en büyük Dizi Platosu olan İzmit Seka-
park’ta kurulan Filinta dünyasında çekiliyor,

TRT1’de yayınlanan “Filinta” dizisi ilk sezonunda sektörün 
dünyaca ünlü isimlerini bünyesinde toplamış, yurt içi ve 

yurt dışında  seyircinin ve sektörün dikkatini çekmişti.

TRT 1Yılın En İyi
Dönem Dizisi  
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İlişki Durumu Karışık

Yeni sezona iddialı bir giriş yapan İlişki Durumu Karışık 
Konusu ile de tüm izleyicilerin kalbini çalmaya hedef 

gösterilen diziler arasında yer aldı. Başrollerini Seren Şirince, 
Berk Oktay, Pamir Pekin ve Eda Ece’nin yer aldığı dizi izle-
yicilerden yoğun ilgi gördü.Dizi içerisinde birbirine hiçbir 
benzerlik taşımayan dört karakterlerin aşk oyunları anlatıl-
maktadır. İlişki Durumu Karışık’ta daha çok romantik ve aşk 
ağırlıklı konusuyla izleyiciyi ekran  başına bağladı.

Dizi de Can, Elif ’e yıllardır aşk duymaktadır. Elif ise Murat’ 
a âşıktır. Can’ın kendisine her ne kadar âşık olduğunu 

bilse de karşılık vermemeye kararlıdır. Diğer yandan Murat 
ise Elif ’i kız kardeşinden farklı görmemektedir. Çocukluk-
larından beri arkadaş olarak yaşamlarını sürdüren bu üçlü, 
sonunda ise çıkmaz bir aşkın içerisine de saplamış olacaklar.

SHOW TV

Yılın En İyi
Komedi Dizisi
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Poyraz Karayel

Kanal D’nin sevilen Dizisi  Poyraz Karayel deneyimli 
oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusu ile herkesi ekra-

na kilitlemeyi başardı. İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu, Musa 
Uzunlar ve Sinan Karayel’in başrolünü paylaştığı dizi ilginç 
hikayesiyle izleyicide tiryakilik yaratmayı başardı.

Aşkın ve nefretin, dostluğun ve düşmanlığın, iyiliğin ve 
kötülüğün en uçlarda yaşandığı “Poyraz Karayel”in ko-

nusu şöyle; Poyraz, dibi görmüş bir adam. Hayatta sevdiği, 
değer verdiği her şeyi ailesini, mesleğini, karısını ve oğlunu 
kaybetmiş. Bütün bu dertlerle dalga geçerek ayakta kalmış. 

Canından çok sevdiği oğlunu, kayınpederi Ünsal’dan almak 
için çaresizlik içinde düşünürken, oğlunu almak için eski 
amiri Mümtaz, ona bir teklif yapar. Bahri Umman adlı bir 
mafya babasının yanına girecek ve ona bilgi sağlayacaktır. 
Çaresiz kalan Poyraz, bu teklifi kabul etmek zorunda kalır. 
Bu arada Ayşegül diye bir kızla tanışmıştır. Poyraz, kendi ba-
şını belaya sokma konusunda uzman olduğundan, Ayşegül’ü 
de her belanın içine katmayı başarır. İkili, ilk andan itibaren 
birbirlerinden hoşlanmışlardır. Ne var ki bu iki yaralı, yorgun 
ve yalnız insan için aşk imkansız gibi görünmektedir.

Kanal D

Yılın En İyi
Polisiye  Dizisi





54

www.engelsizyasamvakfi.orgile 6. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

Markopaşa

‘’Marko Paşa’’ adlı oyun 1920’li yılların İstanbul’un da otori-
ter , varlıklı bir paşa ve ailesinin yaşamına izdivaçla katılan 

içgüveysi damat Hayrullah ile Meziyet’in sıkıntıları üzerine 
kurulmuş olaylara, doğrudan veya dolaylı olarak katılan Su-
at-Mürvet ve Seyfettin-Güzin’in yine Paşanın merkezciliyet-
ciliğin de yer alan bu durumlarının istem dışı gelişmesi ve 
Müşerref hanımında yapıcı tutumları ile beklenen mutlu 
sona ulaştırılmasında olaylar anlatılıyor. Franz Von Schönt-
han ile Gustav Kadelburg tarafından yazılan  “Marko Paşa’’, 

Nejat Uygur tarafından 15 yıl önce uyarlanmıştı. 2015 yılında 
yeniden sahnelenen aynı oyun genel özellikleri kaybettirilme-
den müzik ve dansla yeni bir oluşum, yeni bir tad ile Süheyl 
& Behzat Uygur Tiyatrosunda yönetmen Uğur Babürhan ta-
rafından yapılandırıldı. Marko Paşa’nın oyuncu kadrosunda 
ise Nejla Uygur ve Süheyl Uygur, Behzat Uygur, Şahnaz Ça-
kıralp, Uğur Babürhan, Leyla Yüngül, Önder Keskin, Burcu 
Afşin, Ömer Yılmaz yer almakta.

Süheyl &Behzat Uygur

Yılın En İyi
Tiyatro Oyunu
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Ece Üner

Ece Üner; 1981 / İstanbul doğumlu. Koç Lisesi ve ardından 
Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Pa-

ris Sorbonne Üniversitesi’nde Fransızca dil eğitimi ve Brük-
sel’de Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı. DİALOG Spiker-
lik ve Sunuculuk okulunu dönem birincisi olarak bitirdi. 2013 
yılında çalışırken Edward R. Murrow bursu aldı..Amerika’da 
bir süre kaldı.

Irak Savaşı sırasında NTV Haber Merkezi’nde çeviri ve ha-
berler yaptı. 2002’den 2006 Ocak ayına kadar NTV mu-

habiri olarak diplomasi ve ekonomi alanlarında yoğunlaştı. 
Aralarında İran ve İsrail Meclis Başkanları, İran İçişleri Ba-
kanı, Çek Cumhurbaşkanı, Amerikan Savunma Bakanlığı 
Başdanışmanı Richard Perle, Bill Clinton’ın Başdanışmanı 
Richard Holbroke, Amerika’nın Türkiye Büyükelçileri, Avus-
turya Cumhurbaşkanı Heinz Ficher Alman eski Başbakanı 
Gerhard Shcröder, İngiliz,Rus, Fransız ve Alman devlet ba-
kanlarının da bulunduğu birçok üst düzey devlet adamıyla 
özel röportajlar yaptı.

Formula 1 Bahreyn Pisti’nden haberler yaptı. 2005 Ağustos 
ayında İstanbul’da koşulan Formula 1 Grand Prix’ine ga-

zeteci olarak yaptığı katkılardan dolayı bir plaketle ödüllen-
dirildi.2006 yılında CNN TÜRK Spor Departmanı’nda görev 
alan Ece Üner 2007 yılı Mart ayından, 2009 Ağustos ayına 
kadar Cnn Türk’te Yeni Gün adlı programı hazırlayıp sundu. 
2009 Ağustos ayından itibaren Haber Türk Televizyonunda 
Ana Haber’i , Olduğu Gibi, Enine Boyuna ve Akşam Raporu 
adlı programları hazırlayıp sundu. 2014 Ocak ayından 2015 
Temmuz ayına kadar Show Tv Ana Haberi sundu. Halen Ha-
ber Türk’te Akşam Raporu ve Enine Boyuna adlı programları 
hazırlayıp sunmaktatır.

10 yıl boyunca atletizmle uğraşan Üner’in 1500-3000-5000 
metrelerde İstanbul ve Türkiye dereceleri bulunmaktadır.

Ece Üner çok iyi derecede İngilizce,Fransızca ve İspanyolca 
biliyor. Ayrıca Medya Ekonomisi,Dünya Medyası, Medya Ta-
rihi ve Küresel İletişim üzerine yazıları ve tezleri bulunmak-
tadır.

Habertürk Tv

Yılın En İyi
Bayan Haber

Spikeri
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Erhan Ertürk

1970 yılında Ankara’da dünyaya geldi.  Eğitim hayatına An-
kara’da başladı, İstanbul’da, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi’nde devam etti. Televizyona seslendirme ve prog-
ram sunumuyla adım attı. Haber koşusu ise 90’ların başında 
ATV Haber Merkezi ile başladı. Burada sırasıyla seslendirme, 
muhabirlik ve editörlük alanında çalıştı.

Uzun süre ATV Ana Haber Bülteni’ni sunduktan sonra, 
aynı grup bünyesinde Radyolar Haber Müdürü olarak 

görev yaptı ve televizyonun yanında radyolarda haber bülten-
lerini sundu. Aynı dönemde Kiss FM’de hafta içi 5 gün yayın-
lanan bir radyo programı hazırlayıp sundu. Haber alanında 
mesai Star Haber Merkezi’nde devam etti. 

Star Ana Haber Bülteni’ni sundu ve Star Haber Yayın Ko-
ordinatörü sıfatıyla çalıştı. Meslek hayatına 13 yıldır NTV 

Haber Merkezi’nde devam ediyor. Şu anda günün içinden 
kuşağını hazırlıyor ve sunuyor. Bunun dışında haber prog-
ramları sunuyor ve günlük röportajlar yapıyor. Seçim ya da 
olağan üstü durumlarda Özel yayınlar yaptı ve yapıyor.

Bazı üniversitelerde ve özel kuruluşlarda ders verdi ve ders 
vermeye devam ediyor. Özetle, basın kartı sahibi bir ga-

zeteci, daha doğru tanımla TV habercisidir. 

NTV

Yılın En İyi
Erkek Haber 

Spikeri



Önünde “ENGEL” olan tüm canlılara el uzatmak, 

yardım etmek için yola çıktık...
Desteklerinizi bekliyoruz.

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

TL: T R79 0004 6000 5488 8000 2088 36 H ESAP : 208836
USD: T R03 0004 6000 5400 1000 2088 37 H ESAP : 208837
EURO: TR50 0004 6000 5403 6000 2088 38 H ESAP : 208838

TL:  TR45 0001 5001 5801 8012 29279 41
USD:  TR34 0001 5001 5804 8013 5659 62
EURO: TR32 0001 5001 5804 8013 5659 97
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Çalar Saat
İsmail Küçükkaya 

FOX TV

İsmail Küçükkaya, 1972, Kütahya Simav doğumlu. İlk ve 
ortaöğrenimini Kütahya’da tamamladı. 1993 yılında Gazi 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden me-
zun oldu. 1991’de Hürriyet Gazetesi’nde başladığı muhabirlik 
görevine daha sonra Sabah ve Star gazetelerinde devam etti. 
2000 yılında Akşam Gazetesi’nde köşe yazarlığına başladı. 
2003 yılında Akşam’daki yazılarının yanı sıra Skytürk Tele-
vizyonu Ankara Temsilciliği görevine getirildi. 2005-2008 

yılları arasında Akşam Gazetesi’nin Ankara temsilcisi olarak 
çalıştı. Kasım 2008’de getirildiği Akşam Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmenliği görevini Haziran 2013’e kadar sürdürdü. Eylül 
2013’ten beri FOX’ta Çalar Saat adlı programı sunmaktadır.

Ekrandaki yorumlarıyla izleyicide bir tiryakilik yaratan 
Küçükkaya, 2008 yılında Cumhuriyetimize Dair isimli 

bir kitap hazırlamıştır.

Yılın En İyi
Sabah Haber 

Programı
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Fox Tv Haber Merkezi
Fatih Portakal

Günün en sıcak ve çarpıcı gelişmelerini bulabileceğiniz; 
güvenilir, tarafsız ve kaliteli haberin adresi FOX Ana Ha-

ber; deneyimli gazeteci Fatih Portakal’ın sunumuyla izleyici-
leriyle buluşuyor. Sıradanlaşmış bültenlerden çok daha farklı, 
interaktif bir sunum ile izleyiciye aktarılan FOX Ana Haber, 
hafta içi her gün 19.00’da FOX’ta! Sosyal medyayı interaktif 
şekilde en iyi kullanan haber merkezlerinden biri olan FOX 
Haber, konuşmaktan korkmayan, sadece habercilik yapan bir 
ekiple başarısını perçinledi. 

Tarafsızlığı ve toplumun sesi olmayı habercilikteki destu-
ru yapan FOX Haber, deneyimili gazeteci Doğan Şentürk 

yönetiminde ve sıradışı haber sunucusu Fatih Portakal ile  ge-
ride bıraktığımız yıl içinde de en çok izlenen Ana Haber Bül-
tenlerinin başında yer aldı. Özel haber dosyalarıyla izleyici-
sinde güven yaratan FOX Haber, ekran yüzleri Fatih Portakal, 
İsmail Küçükkaya, Gülbin Tosun ve Murat Güloğlu kalabalık 
bir haber ordusuyla gerçekleri Türkiye kamuoyuna aktararak 
reytinglerin zirvesinde yer aldı.

Yılın En İyi TV
Haber Bülteni



62

www.engelsizyasamvakfi.orgile 6. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

Telegol
360 TV

Telegol, TV360’da Pazar ve Pazartesi günleri yayınlanan 
spor programı. Serhat Ulueren’in moderatörlüğünü yap-

tığı programda, eski takım kaptanı Ziya Şengül ve Galata-
saray eski futbolcusu Gökmen Özdenak uzun sure yorum-
culuk yaptı. Program UEFA Şampiyonlar Ligi yayıncısı olan 
Star Tv’de 2001 yılında Avrupa ve Lig maçlarını yorumlamak 
amacıyla yayın hayatına başladı.Farklı dönemlerde, farklı te-
levizyon kanallarında ve farklı yorumcu kadrolarıyla yayın 
hayatına devam eden Telegol, şu anda haftada iki gün olarak 
TV360 ekranlarında yayınlanmakta. 

Ekranların ilgiyle takip edilen programı Telegol, TV8’in 
Acun Ilıcalı tarafından satın alınmasından sonra Tv8 

ile olan sözleşmesini fesh edip, 25 Ağustos 2014 itibari ile 
TV360’da yayın hayatına başladı. Spor medyasının başarılı 
gazetecisi Serhat Ulueren’in moderatörlüğünü yaptığı prog-
ram, yeni kanalında yorumcu kadrosunu da yeniledi. Tele-
gol’ün yeni kadrosunda şu isimler yer alıyor: Milliyet gazetesi 
yazarı Uğur Meleke, Beşiktaş ve Fenerbahçe’de forma giyen 
eski milli futbolcu Alpay Özalan, Galatasaray’ın eski golcüsü 
Ümit Karan ile Fenerbahçeli eski futbolcu ve spor yazarı En-
gin Verel bulunuyor...

Yılın En İyi
Spor Programı
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TV8

Aslen Erzurum’lu olan Ali Acun Ilıcalı 29 Mayıs 1969 yı-
lında Edirne’de dünyaya geldi. Acun Medya’nın kurucu-

su ve yönetim kurulu başkanıdır. TOBB Genç Girişimciler 
Kurulu üyesidir. Kadıköy Anadolu Lisesi mezunudur.

Ilıcalı, Televizyonculuğa Show Tv’de başladı. 2002 yılında 
“Acun Firarda” adlı gezi-eğlence içerikli televizyon progra-

mının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. 2004-2006 yılları 
arasında “Fear Factor” adlı korku-gerilim içerikli televizyon 
programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. 2007-
2010 yılları arasında “Var mısın Yok musun”, 2006 yılında 

“Survivor Türkiye”, 2009 yılında “Devler Ligi” adlı futbol içe-
rikli televizyon programının, 2009 yılında “Yetenek Sizsiniz 
Türkiye”, 2010-2011 yılları arasında “Yok Böyle Dans” 2011 
yılında; “O Ses Türkiye” programının yapımcılığını ve sunu-
culuğunu yaptı. Acun Ilıcalı çalışanlarıyla birlikte “Acunn.
com” adlı portal İnternet sitesini kurmuştur. Ilıcalı medya-
daki inanılmaz çıkışını TV8’in patronu olarak zirveye taşıdı. 
2005 yılında ilk kez Türkiye’de vergi rekortmenleri arasına 
girEN Ilıcalı, 2011 yılında 2.836.191 gelir vergisi tahakkuk 
ederek, Türkiye’de gelir vergisi listesinde 62. olmuştur.

Yılın En 
Başarılı Televizyon 

Kanalı



katkılarıyla

www.unluikinciel.com

ENGELLİLER VE SOKAKLARDAKİ SADIK DOSTLARIMIZ
YARARINA

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

www.engelsizyasamvakfi.org

DESTEK VEREN KURUMLAR

www.figur.com.tr
m e d y a

ZARA

MUAZZEZ ABACI

KIRAÇ

VOLKAN KONAK

HÜLYA AVŞAR CEREN EL ROMAN

KAYAHAN & İPEK AÇAR
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SİBEL CAN
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OKTAY KAYNARCA
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MÜJDAT GEZEN
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3 Adam
TV8

Üç adam Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak ve Eser Yenen-
ler ile TV8 ekranlarına renk ve hareket getirmeye devam 

ediyor. BKM Mutfak ekibiyle ekran yolculuğuna başlayan  
Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler, 3 Adam 
programıyla ekrandaki yerlerini perçinledi. 

TV8’in sevilen Talk Show programının 3 adam’ından biri 
olan Oğuzhan Koç, 13 Mayıs 1985 tarihinde Erzincan, 

Refahiye’de Bahattin ve Kıymet Koç çiftinin ikinci erkek ço-
cukları olarak dünyaya geldi. Koç, 13 Mart 1992 tarihinde ya-
şanan Erzincan depreminin ardından ailesiyle Bursa’ya taşın-

dı. Müzik eğitimi veren özel bir koronun (Ali Cengiz Çelenk 
Korosu) giriş sınavlarına katıldı ve kazandı. Yaptığı albümle 
de müzik kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Eser Yenenler ise, ekranların son komik adamı; ‘Çok Güzel 
Hareketler Bunlar’ın yazarı ve en yetenekli oyuncuların-

dan biri. İbrahim Büyükak, 20 Ağustos 1983 tarihinde İstan-
bul’da doğdu. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilim-
ler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Bursa’da Olay 
Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. Gırgır, Leman ve Lemanyak 
Dergileri’nde çeşitli yazıları yayımlandı.

Yılın En İyi
Talk Show 
Programı



Emlakçı Baba
.com Sosyal Emlak Portalı

İLK SOSYAL EML AK PORTALI
DÜNYA’NIN ve TÜRKİYE’NİN
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SATILIK KiRALIK

KURUMSAL ve BİREYSEL KULLANICILARA
T A M A M E N  Ü C R E T S İ Z

/emlakcibaba 0(212) 250 54 55

w w w . e m l a k c i b a b a . c o m
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Survivor All Star
TV8

Televizyon dünyasının “Harika Çocuğu” Acun Ilıcalı’nın-
Türk televizyon izleyicilerine kazandırdığı Survivor  ekra-

nın fenomenleri arasında girmişti. Ilıcalı, 2015 yılında bu kez 
daha önce Survivor’da yarışan son 10 yılın “En İyileri”nden 
oluşturduğu kadrosuyla “Ada”daki ilginç mücadeleyi evleri-
mize taşıdı. Survivor All Star, TV8 ekranının en çok izleyen 
yarışmalarından biri oldu. Ada’nın zor koşullarına, açlıkta 

eklenince “Ünlüler” ve ”Gönüllüler” arasındaki rekabette 
had safhaya ulaştı. Survivor All Star’ın her bölümü, izleyici-
yi ekran başına kilitlemeyi başardı. Dominik’ten evlerimize 
uzaman bu maceranın final bölümü ise Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde yapılan “Büyük Final” ile sonuçlandı. Acun 
Ilıcalı’nın sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star heyeca-
nı, yeni yılda da TV8’de soluk soluğa devam edecek.  

Yılın En İyi
Yarışma

 Programı
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İşte Benim Stilim
TV8

TV 8 ekranların en sevilen Moda Yarışması İşte Benim Sti-
lim’de birbirinden stil ve renkli yarışmacılar jüri üyeleri-

nin gözüne girebilmek için tüm hünerlerini sergiliyorlar. Jüri 
koltuğunda; Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Kemal Doğulu ve Uğur-
kan Erez’in oturduğu, sunuculuğunu geçtiğimiz sezonlarda 
da olduğu gibi Öykü Serter’in üstlendiği İşte Benim Stilim 
yeni programlarıyla kaldığı yerden devam ediyor.

İşte Benim Stilim All Star’da, üzgün surat alan isimlerin 
yarışmaya tutunurken, eleme riski bulunmayan yarışma-

cıların ise büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele edi-
yor. İşte Benim Stilim, Production House tarafından yapılan 
moda yarışması programı. Öykü Serter’in sunduğu yarışma-
nın jüri koltuğunda Nur Yerlitaş, Ivana Sert ve Kemal Doğulu 
ve Uğurkan Erez yer alıyor. Program aldığı reytinglerle  adın-
dan söz ettiriyor.

Yılın En İyi
Moda Programı
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Evleneceksen Gel
Star TV

Seda Sayan ve Uğur Arslan sunumu ile ekrana gelen Evlene-
ceksen Gel programı Star TV’de ekrana geliyor.  

Evleneceksen gel yeni bölümde yeni damat ve gelin adayları 
stüdyodaki yerini alırken, hayallerini kurdukları evlilik ve 

düğünlere ne kadar yakınlar? Damat adayları damatlık hayalini 
kurarken gelinler ise beyazlar içerisinde ayrılmak istiyоr. Ek-
ranların vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Seda Sayan’ın 
ve Uğur Arslan’ın etkileyici sunumuyla izleyiciyi ekran başına 
kilitliyor.

Evleneceksen Gel sayesinde yüzlerce gelin ve damat adayı 
hayallerine kavuşurken her gün yeni bölümüyle yayınlanan 

Evlenecek Gel insanlara umut oluyor.

Yılın En İyi
Kadın Kuşak 

Programı



  adam yıllardır
Ayakkabı Üretiyor.

Size özel

Aymakoop Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi
C4 Blok No: 62 Başakşehir
www.bygemici.com
0532 216 8598
0545 216 8598

Sadece

Bir
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Söylemezsem Olmaz
Beyaz TV

Oyuncu Oya Aydoğan, magazin gazetecisi Sinan Özedin-
cik, şarkıcı Lerzan Mutlu ve Bircan İpek magazin dünya-

sındaki en son gelişmeleri Beyaz Tv’de ”Söylemezsem Olmaz” 
programında artışıyor. Konu ve konuklarıyla ekranların en 
renkli programlarından biri olan  ‘Söylemezsem Olmaz’ birbi-
rinden ünlü konuklarıyla hafta içi her gün saat 08:45’te Beyaz 
Tv’de ekrana geliyor. Sabah kuşağı programlarının en ilgi  çeki-
ci prograklarından biri olan “Söylemezsem Olmaz” canlı tele-
fon bağlantıları ve stüdyo yorumcularıyla gündemdeki önemli 
magazin olaylarını ekrana taşıyor.

Yılın En İyi
Sabah Magazin 

Tartışma Programı
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NTV Radyo, Türkiye’nin ilk haber radyosu. “Habere ulaş-
manın en kolay yolu” sloganıyla 2000 yılı 13 Kasım’ında 

yayına başladı ve 15 yılda bu sloganın hakkını verdi. Arka-
sında, Türkiye’nin ilk haber televizyonu NTV’nin haber ağı 
olmasının verdiği güvenle bugün Türkiye’nin en çok dinlenen 
haber radyosu.

NTV Radyo’da güne her sabah caz kuşağıyla, ardından 
saat 7-9 arası İşe Giderken kuşağıyla başlıyor. Akşam 

17-19 arasındaki Eve Dönerkenkuşağı da aynı şekilde, günün 
haberleri, canlı yayın konukları, akşamın kültür-sanat etkin-

likleri ve “köşe”lerden oluşuyor. Radyoda engelleri aşmak 
sloganıyla engellilere deste veren NTV Radyo görme engelli 
2 genç Kürşat Ceylan ve Gamze Sofuoğlu “görme duyusunun 
ezdiği diğer duyuların peşinde” her hafta görenlerle görme-
yenlerin farkını ortaya koyuyor. NTV Radyo’nun diğer haber 
radyolarından farkı, haberi geliştiği anda dinleyiciye duyur-
masının yanında radyoya özel programlarının olmasında.  

NTV Radyo gece ve haftasonu ise cazdan klasik müzi-
ğe, radyo sinemasından radyo tiyatrosuna kültür-sanat 

programları ağırlıklı yayın yapıyor.

NTV Radyo
Yılın En İyi

Radyosu
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Kral Pop
K

-

H -

-

-
-

K -

Yılın En İyi
Müzik Kanalı
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Selda Bağcan

1948 yılında Muğla’da dünyaya geldi. Türk Halk Müziği’nin 
ve protest müziğin önde gelen adlarından biri olan Selda 

Bağcan,müzik yaşamına1971’de Ankara Üniversitesi Fen Fa-
kültesi Fizik Mühendisliği öğrencisiyken başladı.Çıkardığı ilk 
iki 45’lik plak bir milyon dolayında satılınca, meslek olarak 
müziği seçmeye karar verdi. Türkiye’de ve başta Almanya ol-
mak üzere dış ülkelerde çok sayıda konser verdi. 1972’de Bul-
garistan’da gerçekleştirilen Altın Orfe Festivali’ndeTürkiye’yi 
temsil etti.1980 askeri darbesinin ardından üretimi sınırlanan 
sanatçı büyük sıkıntılar çekti. Hatta 24 Nisan1984’te tutukla-
narak, hapse atıldı. 1987’ye değin pasaport verilmediği için 
yurtdışı konserlerine ara vermek zorunda kaldı. 1988’de de 
dört ay süreyle Batı Avrupa’da konserler gerçekleştirdi. Selda-

Bağcan, protest müzik diye adlandırılan türde şarkılar beste-
leyip yorumlarken, aynı zamanda bilinen halk müziklerini de 
değişik biçimde yorumlamakla ün kazandı. İspanyol müzik 
araştırmacısı Vicente Fabuel’in Selda Bağcan hakkındaki yo-
rumu ise şöyle: “Türk vokalisti Selda, doğu kültüründen çık-
mış sayılı efsanevi kadın seslerden biridir. O büyük çöllerin 
ortasında az bulunur vahalar gibidir. Bir insan nasıl bu kadar 
çevik, bu kadar derin, bu kadar yaratıcı ve bu kadar hissede-
rek şarkı söyleyebilir.” Times dergisinin “Dünya Müziğinde 
Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar” listesinde Selda 
Bağcan da yer almaktadır.

Yılın En İyi
THM Bayan 

Sanatçısı
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Volkan Konak

VolkanKonak,1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinin 
Yeşilyurt (eski adı Hacevara) köyünde doğdu. İlk orta ve 

Lise eğitimini Maçka‘da tamamladıktan sonar öğretmeninin 
teşvikiyle 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mü-
ziği Devlet Konservatuvarı’na girdi. 1988 yılında konserva-
tuvarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Halk 
Müziği üzerine Sosyal Bilimler master eğitimine başladı. 
1991 yılında master eğitimini tamamladı.

Sanat vemüzik hayatına 1989 yılında Maçka yöresinde yap-
tığı derleme çalışmalarını topladığı Suların Horon  Yeri 

adlı müzik albümüyle başladı. Daha sonraları beste çalışma-
larına başladı. Nazım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu, 
Sunay Akın gibi değerli şairlerin eserlerini besteleyerek mü-
ziğini, tarzınıbelirlemiş oldu. Beste müziğinin içerisine etnik 
motifleri katarak örneği olmayan kendine özgü bir tarz ya-
rattı.

Karadeniz Müziğini Evrensel Müzik formlarıyla buluştu-
rarak özgün  bir yapıda yeniden şekillendiren Konak, 

Efulim’i 1993 yılında yaptı. Daha sonra 1994 yılının Ekim 
ayında Gelirmisin Benimle adlı albümünü hazırladı.

İki yıl süren Çernobil araştırmasıyla bu facianın Türkiye ve 
de özellikle Karadeniz Bölgesi üzerindeki etkilerini derle-

yip belgelendirmiştir. Kanserden babası dahil birçok yakınını 
kaybeden ve bunun acısını devamlı içinde duyan Volkan Ko-
nak, sözlerini ablası Nuran Bahçekapılı’nın yazdığı “Cerrah-
paşa” adlı eserini babası içinbestelemiştir. Yıllardır Karadeniz 
Bölgesindeki kanser vakalarının artışına dikkat çekmek için 
uğraşan Volkan Konak, bölgeye Kanser Araştırma Hastanesi 
kurulması için mücadele etmektedir.

Besteci ve söz yazarı kimliğinin yanı sıra şiirsel yönü de 
olan Volkan Konak’ın birçok şiiri mevcuttur.Yaptığı mü-

zikal televizyon programlarıyla da büyük reytingler toplayan 
Konak, konserlerinde şarkılarının yanı sıra birçok şairden şi-
irlerde okuyan Volkan Konak, anlattığı esprili hikâyeleriyle 
izleyenlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Yılın En İyi
THM  Erkek 

Sanatçısı



HER AYIN 1. GÜNÜ

KLASS GÜNÜDÜR!
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Muazzez Ersoy

9 Ağustos 1959’da Edirne Uzunköprü’de dünyaya geldi. Ço-
cukluğu ve gençlik yılları İstanbul’un Kasımpaşa semtin-

de geçen sanatçının müzikle ilgilenmesinde en büyük etken 
annesinin müziğe olan ilgi ve sevgisi oldu. Annesinin bu 
tutkusu sanatçıyı gençlik yıllarında etkisi altına aldı ve or-
taokulu bitirdikten sonra öğrenimini müzik dersleri alarak 
sürdürmeye karar verdi. İrfan Özbakır ve Baki Duyarlar gibi 
müzik hocalarından dersler aldı. Sanatçı «tezgahtarlık» yapa-
rak kazandığı birikimlerini müzik dersleri için harcadı. 1974 
yılında küçük yaşta evlendi ve iki yıl evli kaldı. Bu evlilikten 
Ender isminde bir oğlu oldu. Eşinden ayrıldıktan sonra mü-
zik dersleri almaya devam etti.

Muazzez Ersoy, ilk olarak Seven Olmaz ki adlı albümüyle 
dinleyicileriyle buluştu. Ardından ikinci albümü Her-

şeyim Sensin yayınlandı. Daha sonra Raks Müzik ile anlaşa-
rak Sizi Seviyorum adlı çalışmasıyla büyük başarı kazandı.

Ersoy daha sonraki yıllarda yaptığı “Nostalji” serisi al-
bümleriyle büyük başarılara imza attı. Albümleri satış 

rekorları kırdı bu başarı ona “Nostalji Kraliçesi” ünvanıyla 
anılmasını sağladı. Ersoy, yaptığı TV programlarıyla da Türk 
Müziği’nin daha geniş kitleler tarafından sevilmesinde önem-
li bir rol üstlendi.

Birçok kuruluş tarafından çalışmaları ödüllendirilen Mu-
azzez Ersoy, 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının 

önerisiyle dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ta-
rafından “Devlet Sanatçılığı”yla ödüllendirildi. 2005 yılında 
Birleşmiş Milletler mülteciler yüksek komiserliği tarafından 
iyi niyet elçisi ünvanını aldı. Kral TV Video Müzik Ödülle-
ri’nde çeşitli yıllarda “TSM En İyi Kadın Sanatçı” kategorisin-
de ödüller kazandı.

Yılın En İyi
TSM Sanatçısı
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Zara
15 Ocak 1976 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Milliyet 

Gazetesi’nin açmış olduğu liseler arası müzik yarışma-
sında, iki ayrı sene -1991 ve 1993 -Türkiye birincisi oldu. Bu 
başarılar hayatının rotasını değiştirdi. Öyle ki,bütün çocuk-
luğunda hayalini kurduğu pilot olma sevdasının önüne geçti. 
Annesinin de müzisyen olması yönündeki güçlü isteği son-
rası bütün konsantrasyonunu müzik üzerinde yoğunlaştır-
dı. Böylece, sonrasında birçok başarılar yakalayacağı, büyük 
aşka dönüşen müzik hayatı, onun için daha ciddi bir boyutta 
başlamış oldu. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Şan 
Bölümü’nün açtığı sınavı kazanarak eğitim hayatına başla-
dı. 1996 Yılında “Yetişmiş Ses Sanatçısı” sınavını kazanarak, 
TRT İstanbul Radyosu’nda “Türk Halk Müziği Akitli Ses 
Sanatçısı” olarak görevine başladı. 1997 yılında Atatürk Kül-
tür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Yunus Emre Müzikal”inde 
“Amber” rolüyle oyuncu/solist olarak yer aldı. Böylece mü-
zik kariyeri yanı sıra, içinde oyunculuk sevgiside filizlenmeye 
başladı.1998 yılında ilk albümüm “Avuntu” ile müzik kariye-
rinde çok daha geniş kitlelerle buluşma fırsatı yakaladı. 1999 
yılında Atıf Yılmaz yönettiği, değerli oyuncu Tarık Akan ile 
başrol aldığı “Eylül Fırtınası” ile ilk uzun metrajlı filmi olarak 

kariyerinde yerini aldı. 2001 yılında Osman Sınav tarafından 
yönetilen “Deli Yürek Bumerang Cehennemi” ile yeniden be-
yazperdedeydi. 2003 yılında Ümit Efekan yönettiği “Gelin” 
adlı televizyon dizisinde başrol aldı. 2005’de ise “Zamanı Gel-
di” albümü piyasadaydı. O sene başarılı albümüyle aynı ismi 
taşıyan, TRT’de bir show programını sundu. 2006’da “Bül-
bül-i Şeyda” albümü ve atv de yayımlanan “Tanrı Misafiri” 
programını sundu. 2007’de kendi yapım şirketi ZR Müzik’i 
kurdu. 2008’de “Bahar” albümünü piyasa süren Zara, aynı 
sene TRT’de Kadir İnanır’la “İpsiz Recep” adlı dizi filmde ko-
nuk oyuncu olarak yer aldı. 2009’da Oktay Kaynarca ile “Salı 
Sefası” adlı sohbet ve müzik içerikli programı sundu.2011’de 
çıkardığı “Hazine” albümüyle sevenleriyle yeniden buluştu. 
2012’de Türkiye’nin en iyi Flamenco müzisyenleriyle bir araya 
gelip “Zara&İstanbul Flamenko5’lisi” albümünü çıkardı.

Yine 2012 yılında piyasaya çıkan “Orhan Gencebay ile Bir 
Ömür” albümünde Orhan Gencebay’ın klasikleşmiş ese-

ri “Dilenci” yi seslendirdi. 2014’de Türkiye’nin en sevilen fan-
tezi şarkılarından oluşan “Derin Aşk” isimli albümünü Poll 
Production etiketi ile piyasaya çıkardı.

Yılın En İyi  Bayan
Fantazi Müzik

 Sanatçısı
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Serkan Kaya

Aşıklar şehri Sivas’ta dünyaya gelen Serkan Kaya; okul 
hayatını Sivas’ta tamamlamasının ardından askere gitti. 

Vatani görevinin ardından İstanbul’a gelen SerkanKaya, 2001 
yılında ilk albümünü yayınladı. İlk albümünün ardından al-
bum çalışmasına ara veren sanatçı söz ve beste çalışmalarına 
ağırlık verdi. 2011 yılında ‘Aşk Ne DemekBilenVarmı?’ adlı 
albümüyle müzik piyasasında ‘bitti’ denilen arabesk müziğe 
yeni bir bakış açısı getirdi. Yaptığı müziği ‘Modern Arabesk’ 
olarak tanımlayan sanatçı bu albümdeki bütün şarkıların 
sözü ve müziğini de kendisi yazdı. ‘Aşk Ne Demek Bilen Var 
mı?’ albümünün çıkış şarkısı olan ‘Sevemiyorum’ şarkısına 
klip çeken Serkan Kaya, daha sonra ‘Aşk Ne Demek Bilen Var 
mı?’ ve ‘Zor Bela’ adlı şarkılarını kliplendirdi. Bu süre zarfın-
da Türkiye’nin birçok şehrinde konser veren sanatçı, arabesk 

müzik formatına aykırı mekanlarda da ‘Arabesk Geceleri’ 
konseptini sokarak bir ilki başardı ve halkın büyük takdirini 
kazandı. İstanbul’da her Çarşamba düzenlemiş olduğu ‘Ara-
beskGeceleri’ konseptiyleTürkiye’nin birçok yerinde konser 
verirken, Jolly Joker gibi arabesk müziğe aykırı sahnelerde 
de yer alarak Arabesk müzikte yeni bir çığır açtı. 3 yıllık bir 
çalışmanın ardından 16 Mart 2015’te ‘Gönül Bahçem’ albü-
mü ile müzik sektöründe ‘Arabesk Müziğin Yeni Starı’ olarak 
gösterildi. Türkiye’de ‘Arabesk’ müziği tekrardan canlandı-
ran Serkan Kaya, ‘Gönül Bahçem’ albümü ile en çok satanlar 
listesinde uzun sure zirvede yer aldı. Albümün çıkış şarkısı 
olan ‘Kalakaldım’ ise radyo ve televizyonların yanı sıra dijital 
platformlarda da kendi tarzında en çok dinlenen ve indirilen 
şarkı oldu. 

Yılın En İyi 
Erkek  Fantazi 

Müzik Sanatçısı
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(Mükemmel)
Hande Yener

Hande Yener, Poll Production etiketi Hande Yener& Polat 
Yağcı Prodüktörlüğünde piyasaya çıkarttığı ikisi cover 

toplamda 24 şarkıdan oluşan “Mükemmel” albümünü 2014 
yılında müzik severlerin beğenisine sundu. Remix ve albüm 
şarkıları olmak üzere iki ayrı cd’den oluşan “Mükemmel” al-
bümü ismi kadar içeriği ile de dinleyicilere mükemmel bir 
müzik ziyafeti sundu.

Hande Yener, “Kırmızı, Acele Etme Yalanın Batsın” gibi 
Türk pop müziği tarihinde unutulmayacak hitlere imza 

attığı ünlü söz yazarı ve besteci Altan Çetin ile 11 yıl aradan 

sonra “Mükemmel” albümü için tekrardan buluştu. Albüm-
de 5 şarkının söz ve müziği Altan Çetin imzası taşırken, 3 
şarkının söz ve müziği ünlü müzisyen Mert Ekren’e ait. Son 
dönemde yaptığı hitlerle fark yaratan ünlü sanatçı Berksan 
“Mükemmel” albümünde de birbirinden değerli şarkılara im-
zasını attı. Albümün en büyük sürprizlerinden biri de sözü 
Berksan, müziği Turaç Berkay Özer & Berksan ortak imzası 
taşıyan “Unutanlar Gibi” şarkısında Hande Yener’e son za-
manların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet 
Erdem’in eşlik etmesi idi.

Yılın En İyi
Albümü
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(Sebastian)
Hande Yener

Türk Pop Müziği’nin Kraliçesi Hande Yener’in Poll Pro-
duction etiketi Polat Yağcı prodüktörlüğünde piyasaya 

çıkarttığı “Sebastian” şarkısının sözü ve müziği Ersay Üner, 
aranjesi Volga Tamöz imzası taşıyor. Ünlü besteci Ersay 
Üner ile Hande Yener’in ilk buluşması olarak dikkat çeken 
“Sebastian”ın video klibi Gülşen Aybaba yönetmenliğinde 
Adile Sultan Sarayı’nda çekildi. Yener, Barok Dönemi’nin fe-
tiş halinin günümüze yansıtıldığı ve ünlü tasarımcı Hakan 
Akkaya’nın kendisi için tasarladığı 5 ayrı kostüm ile kamera 
karşısına geçti. 

Hande Yener, 15 kişilik kendi dans ekibi tarafından ha-
zırlanan ve 18. Yüzyıl Barok Dönemi’nden günümüze 

uyarlanan dans kareografileri ile müzik severlere görsel bir 
şov sundu. 

Dünyanın birçok ülkesinde tanıtılan Karun Kıraç imzalı 
özel tasarım mücevherler de ilk kez Hande Yener tara-

fından “Sebastian” klibinde kullanıldı. 5.000.000 USD değe-
rindeki mücevherler korumalar tarafından gözetim altında 
tutularak, özel güvenlik önlemleri alındı. “Sebastian” klibinde 
Hande Yener’e Berksan, Volga Tamöz, Hakan Akkaya, Mert 
Ekren gibi ünlü isimler ve oğlu Çağın da eşlik ederken klip-
te adeta yıldızlar geçidi yaşandı. Hande Yener’in video klipte 
kullandığı özel el yapımı aksesuarlar da Ebru Pırıl tarafından 
“Sebastian” klibi için Singapur’dan getirildi. 

Yılın Dijital 
Medyada
 En Çok 

Çalan Şarkısı
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Murat Dalkılıç

7 Ağustos 1983’de İzmir’de doğdu. Beykent Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Dalkılıç ilk EP albümü Kasaba’yı 2008’de piyasaya çıkardı. 
2009 yılında Pardon ve La Fontaine şarkılarını/teklilerini, 
2010 Merhaba albümüyle müzikseverlerin karşısına çıktı. 
Albümden Külah, Kıyamadım İkimize, Merhaba Merhaba, 
Dönmem, Çatlat adlı şarkılara klipler çekti. 2011 yılında 
Grup Hepsi ve Volga Tamöz ile beraber Şık Şık parçasında 
düet yaptı. 2012 yılında çıkardığı Bir Güzellik Yap adlı albü-
müne imza attı. Bu Albümden Bir Güzellik Yap, Kader, Lü-
zumsuz Savaş, Bir Hayli, Neyleyim İstanbul’u adlı şarkılara 

klipler çekti.Bir Hayli video klibi YouTube’da 38 milyon izlen-
meye oranıyla en çok izlenmeye ulaştığı video klibidir. 

Murat Dalkılıç, 2014 yılında Daha Derine albümünü 
yaptı.Yine 2014 yılında Tv8’de yayınlanan Söyle Söy-

leyebilirsen adlı yarışmanın sunuculuğunu üstlendi ve Star 
TV’de yayınlanan Sil Baştan adlı dizi de oynadı.

Dalkılıç 10’un üzerinde ödülün sahibi oldu.  Sanatçının 
aldığı ödüller arasında iki Türkiye Video Müzik Ödülü, 

bir Altın Kelebek Ödülü bulunmaktadır.

Yılın En İyi 
Pop Müzik Erkek 

Sanatçısı
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Hande Yener

12 Ocak 1973 tarihinde İstanbul’da doğan Hande Yener, 
ortaokul eğitimi sonrasında ailesi konservatuvara gitme-

sine izin vermeyince Erenköy Kız Lisesi’ne başladı ancak bu 
okulu ikinci sınıfta terk ederek evlendi. Küçük yaşlarından 
beri hayalini kurduğu şarkıcılığı yapmak için Sezen Aksu’ya 
ulaşmaya çalıştı ve tezgâhtarlık yaptığı mağazaya gelen Hül-
ya Avşar aracılığıyla Aksu’yla tanıştı. Aksu’nun yanında bir 
dönem geri vokallik yaptıktan sonra Altan Çetin ile çalışa-
rak hazırladığı ilk stüdyo albümü Senden İbaret’i 2000 yılın-
da yayımladı. 2000’lerin en iyileri arasında gösterilen Hande 

Yener’in yayınlanan albümlerinde “Yalanın Batsın”, “Sen Yo-
luna... Ben Yoluma...”, “Acele Etme”, “Kırmızı”, “Kelepçe”, “Aş-
kın Ateşi”, “Kim Bilebilir Aşkı”, “Romeo”, “Sopa”, “Bodrum”, 
“Ya Ya Ya Ya”, “Naber” ve “Sebastian” gibi birçok şarkısı hit 
oldu. Hande Yener, hayranı olduğu ve birçok yerde övgüyle 
bahsettiği Madonna başta olmak üzere birçok isimden etki-
lendi. İmajı, kliplerinde bunu her defasında gösterdi. Uzun 
yıllar dinlenebilecek albümler yapmayı hdefleyen sanatçının 
2000’li yıllarda tek bir albümü bir milyondan fazla satan az 
sayıdaki şarkıcıdan biri olarak kayıtlara geçti.

Yılın En İyi 
Pop Müzik Bayan 

Sanatçısı
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Beyza Durmaz

5 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Lise eği-
timini Özel Kültür Lisesi’nde tamamlayan Durmaz, aynı 

dönemde çeşitli kurslarda şan, gitar, piyano ve Türk Sanat 
Müziği sahne deneyimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fa-
kültesi’nde okuduğu yıllarda, türküleri yeniden düzenleyerek 
konserler veren Grup Nefes’e solist olmasıyla gerçekleştirdi. 
Üniversiteden mezun olduktan sonra Mustafa Sandal’ın vo-
kalistliğini yapmaya başladı. 4 yıl boyunca yurt içi ve yurt dı-
şında çok sayıda konsere çıkarak ve kendisi de her konserde 
bir şarkı söyleyerek sahne deneyimini geliştirdi.

Danone, Kilim, Albarakatürk Bauhaus, Polisan reklam 
jingleları ve Sihirli Annem, Melek dizi müziklerini ses-

lendirdi. Reklam müziği seslendirmek için tanıştığı Burak 
Demir’in ilk albümü, etnik ve trans müziğinin harmanı olan 

Dreamin’ İstanbul’da sesiyle yer aldı.Bu albüm yurt dışında-
ki birçok ülkede de piyasaya çıktı. Beyza Durmaz uzun süre 
üzerinde çalıştığı Koku adlı albümünü 2005 yılında çıkardı. 
Durmaz, Televizyonda 7 sezon devam eden Sihirli Annem 
dizisinin jenerik müziğini seslendirdi.

Genç yorumcu Sicilya’nın etnik gruplarından Nemas Pro-
ject ile Snow in Istanbul isimli albüm yapmış, albüme is-

mini veren şarkı Buddha Bar’ın A Night at Buddha serisinde 
yer aldı. Mustafa Ceceli’nin Kalpten albümünde seslendirdiği 
Hüsran isimli şarkının söz ve müziği Beyza Durmaz ve Ali 
Cem Çehreli’ye aittir. Beyza Durmaz, 2015 yılında “Olan Var 
Olmayan Var” isimli şarkısıyla müzikseverler arasında büyük 
bir popülerlik kazandı.

Yılın Çıkış Yapan 
 Bayan

Pop Sanatçısı
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Efecan Dianzenza

15 yaşında R&B müzikle sanat yolculuğuna başlayan Efecan 
Dianzenza, ilk şarkısı “Hopp” ile müzik severlerin karşısı-

na çıktı.  Poll Production etiketi Polat Yağcı Prodüktörlüğün-
de piyasaya çıkan Volga Tamöz “No:2” projesinde yer alan 
“Hopp” şarkısı, albümde en dikkat çeken parçalardan biri 
oldu.

Sözü Berksan’a, müziği Volga Tamöz’e ait olan “Hopp” şar-
kısı Efecan’ın sesi, yorumu ve tarzıyla müzik dünyasında 

fark yarattı. 2010 yılında Model of Models yarışmasında Tür-
kiye 1.si olarak moda ve mankenlik sektörüne giren Efecan 
Dianzenza düzgün fiziği ve sıra dışı tarzı ile kısa sürede ya-
pım şirketlerinin gözdesi oldu.

Birçok diziden başrol teklifi alan Efecan Dianzenza, oyun-
culuk tekliflerini değerlendirmeye başladı. 

Yılın Çıkış 
Yapan Erkek Pop 

Sanatçısı
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Op.Dr.Eser Aydoğdu
Estetik ve Plastik  Cerrahi Uzmanı

Estetik Cerrahi dünyasının sayılı kadın cerrahlarından 
Op.Dr.Eser Aydoğdu; Samsun doğumlu… Erciyes Üni-

versitesi Tıp Fakültesini bitiren Eser Aydoğdu, Kartal Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde Plastik Cerrahi ihtisası yaparak 
Estetik Cerrahi Uzmanı olmuştur. Op.Dr.Eser Aydoğdu’nun 
yurtiçi ve yurtdışı plastik cerrahi dergilerinde yayınlanmış 
onlarca makalesi vardır. Bu makaleler dünyadaki plastik 
cerrahlar tarafından referans olarak kullanılmıştır. Bugüne 
kadar sayılarca kadın, erkek ve çocukların estetik ve plastik 
cerrahi ameliyatlarını gerçekleştiren Op.Dr.Eser Aydoğdu , 
asistanlık eğitimi sonrası Amerika’da Philadelphia üniversi-
tesinde yüz ve göğüs estetiği hakkında eğitim almıştır. Daha 
sonra New Jersey’de saç ekimi hakkında observer olarak bu-
lunan Aydoğdu, her sene düzenli olarak Monte Carlo’daki 
Antiaging kongresine, Stockholm, Madrid, Paris, Brüksel’ de 
düzenlenen sempozyumlara katılmaktadır. Bunun yanı sıra 
Op.Dr.Eser Aydoğdu sosyal medyada oldukça aktif doktor-
lardan olup, düzenli olarak gazete, dergi ve televizyon prog-
ramlarında yer almaktadır.

Eser Aydoğdu Estetik Kliniğinde; göğüs estetiği, burun 
estetiği, yağ alma, göz kapağı, kulak estetiği, saç ekimi, 

karın estetiği, jinekomasti ameliyatlarının yanı sıra botoks, 
dolgu, kök hücre fibrocell ile beraber yüz gençleştirme uygu-
lamaları, diyet, selülit, lazer epilasyon, radyofrekans ile yüz 
gençleştirme, kaş ve dudak tasarımları yapılmaktadır. Op.Dr.
Eser Aydoğdu’nun yaşam ve mesleki felsefesini tek bir cüm-
leyle anlatmak mümkündür. “Hayat kendini bulmak hak-
kında değildir, hayat kendini oluşturmak hakkındadır“ Bu 
çerçevede hem dış güzelliğin çok önemli olduğunu hem de 
iç güzelliğin buna eşlik etmesi gerektiğine inanmaktadır. Dış 
güzellik ile ilgili tüm estetik cerrahi kongrelerine katılmaya 
çalışan Dr.Aydoğdu, aynı zamanda iç güzellikle ilgili psiko-
lojik ve spiritüel eğitimlere de katılmaktadır.Estetik ameliyat 
yapmak dışında kitap okumayı, makale yazmayı, filmleri ve 
seyahat etmeyi çok seven Dr. Eser Aydoğdu, “eğer bir gün 
kitaplarımızı ve hayallerimiz elimizden alsalar öylece ortada 
kalacağız” düşüncesiyle başarının sırrının önce hayaller son-
ra  okumak ve gerçekleştirmek olduğuna inanmaktadır.

Yılın En İyi
Estetik Kliniği
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Sac ekim uzmanı ve koordinatör. Sakarya doğumlu olan 
Serkan Aydın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ’den mev-

zun olmuştur. Yeditepe Üniversitesi Hastanesinde görevini 
tamamladıktan sonra, 2006 yılında saç ekiminde ve plastik 
cerrahi alanında Türkiye’nin öde gelen Plastik Cerrahları ile 
birlikte saç ekim ve plastik operasyonları başarı ile yapmıştır. 

2009 yılından beri kendi merkezinde ve markası ile ARENA-
med yurtiçi, yurtdışı ve Türkiye’de birçok üst düzey kişilerin 
saç ekim işlemlerini gerçekleşmiştir. Arenamed markası ile 
Türkiye, Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere ve Katar da 
merkezleri bulunmaktadır. Türkiye’de birçok saç ekimi mer-
kezinin kurulumunda öncü olmuştur.

Yılın En İyi
Saç Ekim Merkezi
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Ramazan Burak Telli
AVRUPA YATIRIM HOLDİNG 

Yönetim Kurulu Başkanı Baş-
kanı Ramazan Burak Telli, 1977 
yılında Afyonkarahisar’ın Bolvadin 

ilçesinde doğdu. İlkokul birinci sınıfa Afyonkarahisar’da baş-
ladı. 1986 yılında doğduğu ilçeden ayrılarak İstanbul’a ailesi 
ile yerleşen Ramazan Burak Telli, eğitim hayatına burada de-
vam etti. Erken yaşta okul hayatına son vererek on sekiz ya-
şında ticaret hayatına atıldı. Makine mühendisi olan babası-
na kendi ayakları üzerinde durabileceğini ifade ederek beyaz 
eşya toptancılığı yapmaya karar verdi. Aile şirketinde yaklaşık 
bir buçuk yıl babasıyla beraber çalıştı. Edindiği ticari dene-
yimler ve öğrenimler sonrasında ailesinin de desteğiyle kendi 
işini kurdu. Türkiye’de beyaz eşya ve cep telefonu toptancılığı 
yaptı. Bununla birlikte ilk cep telefonu ihracatçılığı belgesini 
almaya hak kazanmıştır. Küçük yaşta atıldığı iş hayatında-
ki beklentisi tamamıyla kendini ispatlamaktı. Kısa sürede iş 
dünyasında yıldızı parlayarak adından söz ettirdi. Her geçen 
gün yeni bir yatırıma imza atarak başarı basamaklarını emin 
adımlarla çıkan genç iş adamı, hem sağlık sektöründe hem de 
diğer iş sektörlerinde yatırım yapmaya kolları sıvadı. Başarı-
lı olabilmek için risk almayı seven Telli, tamamen iş odaklı 
yaşamaktadır. Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayarak 
tüm işleri yakından izler. Başarı sırrında ise, korkusuzca doğ-

ru zamanlarda doğru işleri yaparak gerçek analizlerle takip 
etmesi önemli bir yer tutmaktadır.  15 yıldır sürdürdüğü iş 
hayatının her devresinde bugün ülke genelinde marka olmuş 
önemli şirketleri ticaret hayatına kazandırmıştır. 2007 yılında 
tek şube ile hizmet veren Avrupagöz’e ortak olarak 2009 yı-
lında tamamen satın aldı. Avrupagöz’ü 2014 yılı sonunda 15 
şubeye ulaştırarak sağlık sektörünün en değerli markası hali-
ne getirip dünyanın sayılı iki büyük holdingi ReAya Yatırım 
Holding ve Nesmal Holding ile yabancı ortaklığa açmıştır. 
2014 yılının ilk çeyreğinde Baysan Trafo A.Ş’yi satın alarak 
bünyesinde yer alan şirketleriyle 2015 yılının başında Avrupa 
Yatırım Holdingi kurdu. 2015 yılının ilk çeyreğinde Avrupa 
Hospital İstanbul, Avrupa Hospital Adana genel hastaneleri 
ve Avrupa Diyaliz İstanbul Merkezi ile sağlık sektörünün en 
önemli markasını oluşturdu.  Avrupa yatırım Holding, ku-
ruluş yılından itibaren güçlü yatırımları sayesinde İMKB’de 
işlem görmeye başlamıştır. Sağlık sektörü ve radyatör üreti-
minde hizmet veren şirketleri holding bünyesinde barındır-
maktadır. Evli ve bir çocuk babası olan Ramazan Burak Telli, 
özel zamanlarında spor yapmayı ve yüzmeyi tercih etmekte 
olup haftanın bir gününü ailesine ayırmaktan büyük bir keyif 
duymaktadır.

Yılın En Başarılı
Genç İş Adamı



95

www.engelsizyasamvakfi.orgile 6. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

Özlem Safiye Kurt

Özlem Safiye Kurt 1990 yılında Sağlık Meslek Koleji’ni ka-
zanarak sağlık sektörüne ilk adımını attı.Ardından  La-

paroskopi ve Endoskopi eğitimlerini Almanya’da tamamladı. 
Yurda dönüş sonrasında ileri tıp teknoloji eğitim merkezini 
bitirerek tecrübesine tecrübe kattı. Eğitimine ve iş yaşantısı-
na ara vermeden yurtiçinde ve yurtdışında katıldığı estetik ve 
saç ile ilgili eğitimlerde 50 adet sertifika sahibi oldu. Türki-
ye’nin ilk anatomik imaj yaratıcısı ünvanını 1997 yılında alan 
Özlem Safiye; kişiye özel çalışmalar yaparak kariyerini yurti-
çinde ve yurtdışında sürdürdü.

Aldığı özel eğitimleri kişisel yetenek ve birikimleriyle 
birleştirerek hastalarında sağlık ve kusursuz görselliğe 

önem verdi. Başta Birleşik Arap Emirlikleri Ve Suudi Arabis-
tan olmak üzere toplam 70 ülkeden değişik yaş ve ırklardaki 
hastaların tedavileri için tercih edilen bir isim oldu ve hasta-
ları ona “Madam Safiye” ismini verdi.Bu başarısı ona ;2015 
yılı Fashion TV’nin düzenlediği “Yılın Enleri” ödül töreninde 
yılın en iyi saç ekimi ve estetik merkezi ödülünü getirdi.

Saç ekimi dışında kaş, sakal, bıyık, favori ekimleri, Saç me-
zoterapisi, PRP, Ozon tedavileri alanında da kendini ka-

nıtlamış olan Madam Safiye, 1999 yılından bu yana sayısız 
ameliyata imza attı, 5.000 in üzerinde operasyona tecrübesiy-
le eşlik ve şeflik yaptı.

NO-CUT yöntemi adı verilen; “saçı kesmeden saç ekimi” 
yaparak bir ilke imza atan Madam Safiye,ülkemizde 

PRP (Platalet Rich Plasma) saç girişimini de yapan öncü ki-
şilerdendir.

Adem ve Havva Saç Ekimi ve Estetik Merkezi’nin sahibi 
ve Saç Ekim Uzmanı olan Safiye KURT, Özel Hastane 

ve Sağlık Kurumlarında yöneticilikte yapmasının yanısıra 
Engelsiz Yaşam Vakfı yönetim kurulu üyesidir. Yılların tecrü-
besini Türkiye’nin ilk medikal turizm hastanesi projesini ya-
ratmaya ve geliştirmeye adayarak başarılı kariyerine devam 
edecektir.

Yılın En 
Başarılı 

Genç  İş Kadını
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Gizem Özdilli
Yılın En Başarılı 

Yemek Kitabı

Çıkardağı birinci kitabı Gizemin Mutfak Aşkı  adlı yemek 
kitabı ile yurt dışına açılma fırsatı yakalayan Gizem Öz-

dilli yemek oscarları olarak bilinen ve dünya çapında 162 
ülkeden yemek kitabı yazarının katıldığı “Gourmant World 
cookbook awards “ ödül törenine davet edildi 17 yıldır dü-
zenlenen bu uluslar arası yarışmada dünya çapındaki gurme 
ve şeflerden oluşan juri tarafından Best celebirity dalında 
dünyanın en iyi 5. Celebirty yemek kitabı seçildi Ödülünü Pa-
ris Louvre müzeisinde alan Gizem Özdilli ilk kitabıyla ulus-
lar arası arenaya grime şansı yakaladı ve Türkiyenin gururu 
oldu… Yakın zamanda 2. Ymeek kitabı olan Aşkın lezzetini 

Nolte Mutfak iş birliği ile çıkaran Gizem Özdilli bu kitapta 
bitki ve Baharat uzmanı Bülent Ertunç ile yol alarak baharat-
lardan mucizevi receteler organik bakımlar, ve aromatic sos-
lar üzerinde durarak plaza çalışanına yönelik Pratik fakat leziz 
aynı zamanda sağlıklı tarifleri hedefledi.95 Adet yemek tarifi 
yanı sıra Bülent ERTUNÇ Tarafından hazırlanan 35 adet sağ-
lık bakım ve kürlerden oluşan bir menüyü kitabında topladı 
. İkinci kitabın satışından elde edilen her 1 TL görme engelli 
çocukların hayat şartlarını düzeltmek amaçlı bağış olarak pa-
rıltı derneğine verilecek olup bilgi ve sosyal yardımlaşmayı 
bir arada bulunduran bir yemek kitabı olmayı başardı. 
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Ataşehir’de bulunan Kare Anaokulu; özgün öğretim prog-
ramlarıyla kendine ve topluma yararlı, başarılı, yaşama 

duyarlı, mutlu bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Eğitime yatı-
rım yapan başarılı iş kadını Aydan Gömügen sahibi olduğu 
Kare Anaokulu’nda geleceğin bireylerinin yetişmesinde bü-
yük rol oynuyor. Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda mi-
nikleri yarına hazırlayan Kare Anaokulu İngilizce, Almanca, 
Fransızca, Bilgisayar, Salsa ve Yoga’nın da yer aldığı geniş ve 
eğlenceli bir müfredata sahip. Eğitim-öğretim alanında fark-
lılık yaratmak amacıyla başarılı iş kadını Aydan Gömügen ta-
rafından 2010 yılında Ataşehir’de kurulan Kare Anaokulu öz-
güveni yüksek, paylaşımcı, problem çözme yeteneğine sahip, 
kendisiyle ve çevresiyle barışık bireyler yetiştiriyor. Kendisi 
de bir eğitimci olan Aydan Gömügen özgün öğretim prog-
ramlarını bilimsel yöntemlerle tüm öğrencilerine eşit şartlar-

da kullandırarak kendine ve topluma yararlı, başarılı, mutlu 
bireyler yetiştirmeyi ilke edindiklerini belirtiyor. Öğrencileri 
sıkmadan öğrenirken eğlenebilecekleri bir müfredat hazırla-
dıklarını ifade eden Gömügen, eğitim programlarının 3-6 yaş 
grubunun fiziksel, zihinsel ve psikolojik ihtiyaçlarına uygun 
olduğunun altını çiziyor. “Erken çocukluk yılları gelecekteki 
akademik başarının temellerinin atıldığı dönemdir. Okul ön-
cesi dönemde bilgiyi öğretmenin yanı sıra çocuklara gerekli 
becerilerin de kazandırılması büyük önem taşır” diyen başa-
rılı iş kadını bunu minikleri sıkmadan, çocukluklarını doya 
doya yaşamalarına engel olmadan yapılması gerektiğini ifade 
ediyor. Gömügen, bu doğrultuda öğrencilerine İngilizce, Al-
manca, Fransızca, Bilgisayar, Salsa, Yoga ve Modern Dans’ın 
yer aldığı kapsamlı bir program sunarak geleceğin mutlu ve 
başarılı bireylerini yetiştirdiklerini belirtiyor. 

Kare Anaokulu
Yılın  En İyi 
Anaokulu
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Arif  IşıkYılın En İyi
Reklam Ajansı

Bonart Ajans’ın kökleri aslında bundan 60 sene öncesine 
kadar dayanır. 1959 yılından beri, hizmet vermekte olan 

karacaofset, 2001 yılında sektöründe uzman profesyoneller 
tarafından Arif Işık liderliğinde yeniden yapılandırılmıştır.

‘’Profesyonele Hizmet’’  ilkesi ile hizmetin anlamını iyi bilen, kali-
teyi sürekli yükseltmeyi amaç edinen Arif Işık, özellikle moda sek-

törüne sunduğu yenilikçi ve yaratıcı fikirlerle bir ofset firmasından 
daha fazlasına ihtiyaç olduğunu görüp Bonart Ajans’ı kurmuştur.

Özellikle moda, imaj, ürün ve mekan çekimlerinde uz-
manlaşan, ofset kökeni sayesinde bunları kağıda ve ha-

yata bir adım önde geçiren Bonart Ajans kısa sürede ülkemi-

zin seçkin firmalarına hizmet vermeye başlamıştır. İletişimin 
sürekli değişen dünyasından beslenen Bonart Ajans ürün 
yelpazesini genişleterek reklam verenlerinin çözüm ortağı 
olabilmek için yeni projeler geliştirmektedir.

‘’Kaybeden bir takımda, kazanan kimse yoktur.’’ ilkesi ile İş 
ortaklarımızla aynı takımda olmayı amaç edinen Bonart 

Ajans, size değil müşterilerinize müşteri gözü ile bakar.

Sizinle bir takım olalım.
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Justenglish, Türkiye’deki yabancı dil eğitim açığını iyileştir-
meyi kendisine amaç edinen,  başarısını aldığı ödüllerle or-

taya koyan, öncü ve örnek bir eğitim kurumudur.

Şubeleşmeyi tek merkezden sağlamış bir eğitim kurumu 
olan Justenglish, kuruluşundan bu yana kaliteli ve alanın-

da uzman eğitmen kadrosuyla eğitim verir.

İlk şubesini 2005 yılında Kadıköy’de açan Justenglish, bugün 
“Eğitim Kurumları Zinciri” haline gelmiştir.

Justenglish, “Kaliteli eğitim almak her öğrencinin hakkıdır, 
öğrencilerimiz bize gelemiyorlarsa biz onların bulunduğu 

yere gideriz.’’ düşüncesi doğrultusunda ve öğrencilerden ge-
len yoğun istek üzerine Avrupa yakasındaki ilk şubesini, Be-
şiktaş’ta açmıştır.

İstanbul dışındaki ilk şubesini Bursa’da açan kurumumuz, 
Bursa’nın ardından Şirinevler, Mecidiyeköy, Pendik, İzmir-

Karşıyaka, Bakırköy, İzmir-Alsancak, Ankara-Kızılay, Anka-
ra-Çankaya, İzmit ve Beylikdüzü’nde şubeler açarak, öğren-
cilerinin taleplerini karşılamıştır. İngilizce eğitim modelinin 

başarısı sayesinde, diğer dillerin de öğretimine başlanmış, 
önce Justgerman, ardından justspanish ve justrussian ile di-
ğer dillerdeki öğretim eksikliği  giderilmeye çalışılmıştır. En 
son yabancılara Türkçe sınıfları açılarak, Türkçe öğretiminde 
de  kısa sürede başarıya ulaşılmıştır. 

2011 yılında “En İyi Dil Okulu” ödülüne layık görülen, 2012 
yılında ise Amerika’nın Los Angeles kentinde düzenlenen 

“Dünya Kalite Zirvesi’nde” World Consumer Academy tara-
fından “Kalitesine En Çok Güvenilen Dil Okulu Ödülü”nü 
alan Justenglish, 2013 yılında yeni bir ödülle kalitesini taçlan-
dırmıştır. Justenglish İngiltere’nin başkenti Londra’da düzen-
lenen gecede “Global Quality Awards” (2013 Kalite Ödülü) 
ile rakipleri arasından sıyrılarak kalitesini ve bu alanda lider 
oluşunu defalarca kanıtlamıştır.

Şuan 5 farklı dil eğitimi ile 5 ayrı ilde faaliyet gösteren Jus-
tenglish, TOEFL, IBT, IELTS, SAT, GMAT, YDS gibi aka-

demik eğitimlerle hem öğrenciler hem de bu başarıda etkin 
rol oynayan uzman eğitmen kadrosu ve çalışanları ile nice 
başarıların öncüsü olmaya devam edecektir.

Just English
Yılın 

En Başarılı 
Dil Okulu
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Aytaç Oto Müzik

BY

O T O  M Ü Z İ K  V E  S A H N E  S İ S T E M L E R İ

1977’de Silivri’de doğdu. Küçük yaşta başladığı oto müzik 
sistemleri ile alakalı iş hayatına giriş yaptı. Silivri potansi-

yel olarak düşük bir seviyede görünse de, aslında bölge olarak 
büyük bir potansiyeli sahip. 19 yıldır Silivri’de hizmet veriyor. 
Gerçekleştirdiği işlerle oto müzik sistemlerinin yanı sıra sah-
ne sistemleri ile alakalı olarak da çalışmalara başladı. Yaklaşık 
4 yıldır Türkiye’nin her bölgesinde, Kıbrıs’ta sahne işleri ile 
alakalı başarılı çalışmalar gerçekleştirdi.Aytaç ekip ruhunu şu 
sözlerle ifade ediyor:

Ekip benim için çok önemli. Yanımda yetişen ve belli bir 
deneyime sahip olduktan sonra kendi işini kuran ekip 

arkadaşlarım oldu. Şu anda aynı sektörde hizmet veriyoruz. 
Onların gerçekleştirdiği işleri gördükçe gururlanıyorum. 
Çünkü ben de aynı yollardan geçtim ve onların almış olduğu 
riskli karardan sonra kendi işimi kurarak belli bir potansiyele 
eriştim. Ekibimin benimle aynı düşüncelere sahip olması be-
nim için çok önemli. Kimi zaman elimizdeki işleri gerçekleş-
tirme adına günlerce işletmemizde çalışıp, iş teslimine kadar  
hep birlikte hareket ederek, yan yana, bilek bileğe çalışmamı-
zın verdiği hazzı anlatamam! İşimiz elektronik sistem ve bu 
işte hata yapmamak gerek! 

Yılın En Başarılı
Oto Müzik ve 
Multimedya 

Firması
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Yılın En Başarılı 
Mücevher 

Tasarımcısı

Arda İşler 
Assu Mücevherat

13 Ocak 1981 doğumlu olan Arda İşler, Kapalıçarşı’nın ta-
nınmış döküm ustalarından biri olan babası Murad İşler’in 

yanında ilk çıraklık dönemini yaşadı. Babasının mesleğe olan 
aşkı onu etkiledi. 12 yaşında ünlü sadekar Kadim Miros’un 
yanına çalışmaya başladı.  Kadim Ustanın yanında `sadekar-
lığı’ yani değerli metalleri şekillendirip onlara hayat vermeyi 
öğrenen Arda İşler için bu hiç de kolay olmadı.  Neredeyse 
altı yıl sadece ustasını seyretti. Burada mesleğin temel ince-
liklerini öğrenen Arda İşler, daha sonra asıl yeteneğini ortaya 
serecek olan sadekarlığı öğrendi. Askerden geldikten sonra 
da kardeşleriyle birlikte kendi işini ve markası Assu’yu yarat-
tı. Bugün yanında 30 kişi çalışıyor, çok zor ve ağır parçaları 
tasarlamasıyla adından sıkça söz ettiriyor. Klasik Osmanlı ve 
Antik Bizans tarzında elmas, zümrüt ve pırlanta takılar yap-
maktadır. Tasarımlarıyla mücevher tutkunlarına farklı kapı-
lar aralayıp, hayal gücünün sınırlarını zorlayan Arda İşler; 

Kapalıçarşı’nın, abanoz ağacından yüzük yapabilen ve  kır-
mızı altını işleyebilen tek ustası. Kişiye özel tasarımlar yaptığı 
için her takıdan bir tane üreten İşler, istenilse de ikincisini 
yapmıyor.

Arda İşler, Türkiye takı işlemeciliğinde dünya liginin en 
üst sıralarına yerleşmeyi başarmış bir tasarımcıdır. Av-

rupa’dan, Ortadoğu ve Uzakdoğu’ya uzanan coğrafyada, Tür-
kiye’den çıkan tasarımları konuşuluyor ve satın alınıyor.  İş-
ler’in takı piyasasında adını duyuran “Hürrem’in Gözyaşları” 
seti, kırmızı altın ve yakutlarla yapılmış bir çalışma… Yakın 
zamanda görücüye çıkarttığı Kösem Sultan gerdanlığında ise 
18 karat elmas - pırlanta ve roz altın kullanmıştır. Bugün ünlü 
siyasetçilerden işadamlarına birçok müşterisi olan İşler, ayrı-
ca Ortadoğu sosyetesinin önde gelenlerine de özel çalışmalar 
yapmaktadır. 
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Burçinle Berrin olarak ; İki kız kardeş  çıktığımızı bu yolun 
öncesinde, eğitim hayatımızı çeşitli okullarda sürdürüp 

bitirdikten sonra, Lider bir kozmetik markasında  uzun bir 
müddet çalışıp kozmetik sektörünün mutfağını gözlemleyip 
öğrenmeye çalıştık. Bu tecrübenin bize çok faydası olduğunu, 
kendimizi daha da geliştirmemiz gerektiğini farkettiğimiz de 
ise şuan çalıştığımız marka olan Long Time Liner Conture 
Make-up eğitimi almak için Almanya’ya gittik. 1 yıl kadar de-
vam eden eğitim dönemini başarıyla tamamladıktan sonra; 
‘’Eğitmenlik Sertifikası, Medikal Sertifika, Linans 1-Lisans 
2 Elite linergist’’ olarak adlandırılan sertifikalarımızı almaya 
hak kazandık ve Türkiye’de Linergist Uzmanı olarak çalışma-
ya başladık. 5 yıl boyunca kullandığımız markanın Türkiye 
şubesinde çalıştıktan sonra  ‘’kardeş ortaklığı’’ yaparak yolu-
muza devam etmeye karar verdik. O gün bugündür ortaklığı-
mız devam ediyor ve dönüp geriye baktığımızda 10. yıla yak-

laşmış Conture Make-up tecrübemiz olduğunu görüp mutlu 
oluyoruz. İşimizi çok seviyor olmamızın kuşkusuz çok büyük 
katkısı olduğunu da biliyoruz.

Güzellik bütün bir kavramdır diyerek yola çıktık ve kendi 
merkezimizde daha geniş kapsamlı hizmet vermekte-

yiz. Merkezimize gelen her misafirimizi evinde hissedeceği 
keyifli bir mekan olarak dizayn etmeye çalıştık. Kalıcı mak-
yaj uygulamamızın  yanında bir bayanın en güzel yeri elleri 
ve ayakları olmalı dedik ve  profesyonel el ve ayak bakımını, 
sonra tırnaklar geldi aklımıza ve protez tırnak, jel tırnak uy-
gulamasını koyduk. Sonra da aslında dış güzellikten ziyade 
ruh güzelliği de önemlidir dedik ve çok özel bir masaj terapisi 
uygulamasını da hayata geçirdik. Amacımız merkezimize ge-
len her misafirimizi güler yüzle ve keyifle bizden uğurlamak. 

Burçin&Berrin
Conture Make-Up Beauty

Yılın 
En İyi Makyaj

Merkezi
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Mimari,İç Mimari ve uygulama alanlarında 6 yılı aşkın 
süredir birçok mekana hayat veren Metin KAYA,1988 

yılında Gaziantep’te doğdu. 2005 yılında Kuzey Kıbrıs’ta tam 
burslu olarak başladığı Yakın Doğu Üniveristesi’nden 2010 
yılında İç Mimar olarak mezun oldu.Meslek hayatına,2009 
yılında butik projeler ve uygulamalar yaparak başladı. Tasa-
rımlarında sadelik ve fonksiyonelliği ön planda tutmayı tercih 
eden Metin KAYA,proje çalışmalarında ergonominin;kişinin 
kullanım amacı ve karakteristik özelliklerinden ibaret olduğu 
ilkesini benimsemiş ve bu doğrultuda birçok özgün proje-
ye imza atmıştır. 2011 yılında Otel,Hastane gibi endüstriyel 
hizmet veren binaların proje ve uygulamasını yaparak,bu 
konuda Ulusal ve Uluslararası standartlara uygun mekan-

lar ile endüstriyel mimari hayatına ilk adımını atmıştır. 
Projelerinde,çizgilerinden ödün vermemek kaydı ile kendi 
konusunda dünyadaki bütün gelişmeleri güncel olarak ta-
kip edip, yenilikçi bir anlayış ile erişilebilir mekanlar tasar-
ladı. Otel,Hastane,Konut,Villa,Fabrika,İdari Bina,Çok amaçlı 
merkezler gibi birçok projeyi hayata geçirdi. “Herhangi bir 
yetersizliği olan kişi, erişilebilirliği olan mekânda sakat de-
ğildir. Sağlam bir kişi, erişilebilirliği olmayan bir mekânda 
engellidir.” Felsefesiyle çıktığı bu yola,Maestro İç Mimarlık 
markasında,Mimar,İç Mimar,Peyzaj Mimarı,Endüstriyel Ta-
sarımcı olmak üzere konularında uzman ekibiyle birlikte.
Türkiye’nin farklı illerinde uygulamasını da üstlendiği bir çok 
projeyi hayata geçirmeye devam ediyor.

Metin Kaya
Maestro İç Mimarlık

Yılın 
En Başarılı 
İç Mimarı





ile 6. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

106

TEŞEKKÜR
“SEMAK ile  6.YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ”mizi 

Vizyon Production  olarak gerçekleştirirken maddi ve manevi katkilarini esirgemeyen,

SEMAK Mak. San. Tic. A.Ş., Sayın Süleyman KELEŞ
STEİGENBERGER HOTEL THE MASLAK İSTANBUL

KRAL MÜZİK GROUP / SAYIN MEHMET AKBAY
BONART AJANS 

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG
BY AYTAÇ OTO MUZİK ve SAHNE SİSTEMLERİ 

OSCAR  PARTY CLUP
JUST ENGLISH

Özlem Safiye KURT
KARE ANA OKULU

ASSU MÜCEVHERAT
UNIVERSAL MEDYA
XXL ENERGY DRINK
AVRUPA HOSPITAL 

ESER AYDOĞDU ESTETİK KLİNİĞİ
ARENA MED SAÇ EKİM MERKEZİ

BURÇIN & BERRIN CONTURE MAKE-UP BEAUTY
MAESTRO İÇ MİMARLIK

RİTİM HOME COLLECTION
ANATOLIA SYSTEM INTERNET TEKNOLOJİLERİ

FIGUR REKLAM AJANSI
MEDYA TAKİP MERKEZİ

ZARİF PEYZAJ
UFKUN MEDYA

QUALITY MAGAZİN DERGİSİ
KLASS MAGAZİN DERGİSİ

YENİYUZYIL GAZETESİ
FASHION TV  DERGİSİ

MOTTO MAGAZİN DERGİSİ
STAR LIFE DERGİSİ

F&D MAGAZİN DERGİSİ
EGE METRO GAZETESİ
BODRUM LIFE DERGİSİ

ÖZEL TEŞEKKÜR 
MELTEM KAYA

NURETTİN SOYDAN
AVNİ KÜTÜKOĞLU
CANER BUDAK / Pr 

SERAP KOÇ SEMERCİ

EDERİZ
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5. Gazeteciler Sitesi
A19 Blok Villa No:7
1. l

0212 351 2332
www.vizyonproduction.com
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