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GALA GECESİ PROGRAMI

19:00-20:00 KOKTEYL  

Tv8,5  KIRMIZI HALI  RÖPORTAJLARI ( Ayça Kuru ) 

20:00 AKŞAM YEMEĞİ

20.30 GALA / ÖDÜL TÖRENİ Sunucu Vatan ŞAŞMAZ

Vakıf Bşk. Atilla Kaplakarslan’ın Davet edilmesi ve Konuşması 

Haçiko Derneği Bşk. Ömür Gedik’in Davet edilmesi ve Konuşması

Vakıf Kurucu ve Yönetim Üyelerin Tanıtımı

Geceye Katkıda Bulanlara Tşk. Plaketi ( Üyeler verecek )

VAKIF & HAÇİKO ÖZEL ÖDÜLLERİ

VAKIF & HAÇİKO YAŞAM BOYU MESLEK ve ONUR ÖDÜLLERİ 

Açık Arttırma / Atilla KAPLAKARSLAN 

KURUMSAL ÖDÜLLERİN VERİLMESİ

SEKTÖREL ÖDÜLLERİN VERİLMESİ

( Ödül alan Bazı Sahne Sanatçıları  Playback Performans Sergileyecekler )

KAPANIŞ

7. YILIN EN İYİLERİ  2016 ÖDÜL TÖRENİ
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Atilla KAPLAKARSLAN ( Vizyon Production )
Av. Edip ÖNDER  ( Önder Hukuk )
Emrah YEDEKCİ  ( Anatolia System )
Burhan AKDAĞ   ( Gazeteci - Yazar )
Dt. Erol ŞEREF   ( Diş Hekimi )
Nezih Ertuğrul ERDEM     ( Noya Eğitim ve Danışmanlık )
Özkan KOÇ    ( Bakırköy Eski Cumhuriyet Savcısı )
Ramazan Burak TELLİ  ( Avrupa Göz Hastaneleri )
Volkan AKÇIRAY       ( Yatırım Danışmanı )      
Yavuz TORAMAN   ( TT Producttion )

Atilla KAPLAKARSLAN ( Vakıf Başkanı )
Edip Önder    ( Başkan Yardımcısı )
Yavuz TORAMAN ( Asil Üye )
Emrah YEDEKCİ  ( Muhasebe Üyesi )
Özlem Safiye KURT ( Asil Üye )
Pınar ERDEM  ( Üye )
Fatih MÜHÜRDAR ( Üye )
Arif Işık   ( Üye )

KURUCU ÜYELERİMİZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ

ÇUKUROVA BÖLGESİ BŞK.
Deray YURDAKUL 

ABD SORUMLUSU
Hakan Yılmaz



“Her İnsan Bir Engelli Adayıdır”

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

olarak gerçekleştirdiğimiz YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRE-
Nİ diğer  adıyla   ENGELSİZ YAŞAM  ÖDÜLLERİ’ni bu sene 
kardeş kuruluşumuz HAÇİKO DERNEĞİ ile  gerçekleştir-
meye karar verdik. ENGELSİZ YAŞAM VAKFI & HAÇİKO 
işbirliği 7.YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ’mize RAFF-
LES İstanbul ZORLU CENTER  Balo Salonuna HOŞ GEL-
DİNİZ…  

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. Lakin engelli 
birey karşısında ümitsizlik engeli engel olarak görmeyi gerek-
tirmektedir. Deyiştiremeyeceğimiz engellilik karşısında bi-
reyleri daha çocukluk yaştan başlayarak eğitmeli onlara özür-
lülüğün nedenlerini en iyi şekilde anlatmalıyız. “Her insanın 
bir Engelli adayı olduğunu düşünürsek” yapılacak çalışmalar 
daha fazla önem kazanmaktadır.. Ülke nüfusunun büyük bir 
oranının engelli bireylerden oluştuğunu düşünürsek maalesef

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

bilmemekteyiz. Amerika ve  Avrupa da engellilerin tamamı-
na yakın bir kısmı eğitim olanaklarından yararlanmaktadır-
lar. Hatta bireylerin gidemedikleri durumlardaeğitim olanak-

ları bireyin kendi yaşadığı mekana kadar gitmektedir. İşte bu 
bizim eğitimde fırsat eşitliğine ne kadar önem verdiğimizi 
açıkça 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, bankalarda 
erişebilirlik, binalara erişebilirlik gibi... Aslında bu sorunların 
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. Siz engelli 
olmayan kişilere de düşen görevler var: Engellilerle yan yana 
geldiğinizde onları anlamaya çaba gösterin. Acıyarak değil ta-
nımak 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  Genel Başkan Vekili Sayın Ercan 
TAN’a Teşekkür Ediyoruz. 

Ödül gecemizde ENGEL tanımadan yanımızda olan başta 
RAFFLES İSTANBUL ZORLU CENTER olmak üzere  

olmak üzere tüm Kurumsal Sponsorlarımıza ve her zaman 
yanımızda olan Sanatçılarımıza Vakfımız ve Engelliler Cami-
ası adına Teşekkür Ederiz..Saygılarımla

Atilla Kaplakarslan
Engelsiz Yaşam Vakfı Kurucu Başkanı





Herkese merhaba Kurucusu ve başkanı olduğum Hayvan-
ları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİ-

KO), 31.12.2010 tarihinde toplumda hayvan sevgisi bilincini 
geliştirmek, hayvan hakları ihlallerinin önlenmesini hukuki 
yollarla sağlamak, hayvanseverlere yol göstermek ve bu doğ-
rultuda kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla kuruldu. 

HAÇİKO hem sahada hem de hukuki düzeyde çalışan bir 
dernek. 

Sokaktaki ve ormanlardaki hayvanların beslenme ve bakı-
mına yardımcı olmanın yanı sıra hayvan hakları ihlalleri 

ve hayvanseverlere yapılan saldırı ve haksızlıklarına karşı da-
valar açıp takibini yapıyor. 

Derneğin asıl amaçlarından bir tanesi de toplumu hayvan 
hakları ve çevre konusunda bilinçlendirmek.

HAÇİKO, profesyonel olarak çalışan dört kişilik bir ekiple 
çalışmalarını sürdürüyor

HAÇİKO bir kap su bir kap yemek kampanyaları ile yazın 
su kışın yiyecek vurgusunu yaparak halkı bilinçlendiri-

yor.

HAÇİKO ‘nun araçları İstanbul içinde barınaklara ve or-
mandaki sokak hayvanlarına mama ve hayvan dostu iş-

letmelerden alınan yemek artıklarını ve tıbbi yardımları götü-
rüyor.  HAÇİKO, sosyal duyarlılığı olan projelere hep destek 
verdi. Bitkisel atık yağların toplanmasına yardımcı olarak de-
nizlerin kirlenmesi ve balık ölümlerini azaltmak hedeflendi.

Derneğimiz Avcılar Veterinerlik Fakültesi ile  işbirliği ile 
sokak hayvanlarının tedavisini üstleniyor, sonrasında 

sokağa dönemeyecek olanların sahiplendirilmesini de yapı-
lıyor.

Okullarda sempozyum ve paneller düzenlenerek tiyatro 
oyunlarıyla hayvan sevgisi aşılamak hedeflendi. Goody 

Çocuk Tiyatrosu ile ilkokullar gezildi. 

HAÇİKO deneye hayır kampanyalarıyla hayvanlar üze-
rinde deney yapan markaların karşısında duruyor.

Derneğimiz hayvan haklarının yanı sıra afetlerde de hazır 
bulunuyor. İstanbul’dan topladığımız büyük miktarda 

kuru yiyecek battaniye çocuk bezi ve kıyafetler HAÇİKO ta-
rafından Van’daki depremzedelere ulaştırıldı.

HAÇİKO yunusların hapsedildiği su eğlence parklarına, 
sirklere  son vermek için yazılar paylaşıyor, kötü koşul-

lardaki hayvanat bahçelerine karşı önlemler almaya çalışıyor, 
hukuki müdahalelerde bulunuyor. Derneğimiz tarafından 
gerçekleştirilen Kürk karşıtı eylem ve videosu sosyal medya-
nın en çok konuşulanları arasına girdi ; 

HAÇİKO sadece kedi köpeklerle ilgilenen bir dernek de-
ğil. Adadan kurtarılan ayağı sakat at, zorlu bir çalışma 

sonrası tedaviye alındı. Aynı şekilde sahibinin satırla yarala-
dığı katırı Tekirdağ’dan İstanbul’a tedaviye getirildi. 

HAÇİKO, her yıl geliri sokak hayvanlarına harcanmak 
üzere içeriğini hayvanseverlerin ve hayvan dostu ün-

lülerin fotoğraflarının oluşturduğu Masa Takvimi bastırıyor.  
HAÇİKO ve Doğa Koleji işbirliği ile 1 ton mama İstanbul, Es-
kişehir, Kars’taki çok sayıda sahipsiz hayvana ulaştırılmıştır. 

HAÇİKO, en son sadece Türkiye değil, tüm dünyanın ya-
kından takip ettiği 10 gün yerin 60 metre altında kaldık-

tan sonra kurtarılan Kuyu köpeği sahiplendi.  

Derneğin tüm çalışmalarını www.haciko.org.tr adresin-
den takip edebilirsiniz.Unutmayın, insanın ruhunun 

yarısı bir hayvanla tanışıncaya kadar uykudadır.

Haçiko’nun izinde her zaman sevgiyi, sadakati ve bağlılığı 
hissetmek dileğiyle.

Ömür GEDİK

HAÇİKO Derneği Başkanı
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2013 yılının en iyilerini taçlandırdık...



2013 yılının en iyilerini taçlandırdık...
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2014 yılının en iyilerini taçlandırdık...



2014 yılının en iyilerini taçlandırdık...
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2015 yılının en iyilerini taçlandırdık...



2015 yılının en iyilerini taçlandırdık...
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Atatürk Bulvarı, Deposite İş Merkezi A5 Blok, Kat:4, No:405
İkitelli OSB / Başakşehir - İstanbul

Tel: +90 212 671 91 00
Fax: +90 212 671 91 90

info@gdofset.com
www.gdofset.com

GÖRSEL DİZAYN OFSET MATBAACILIK

BASKI ÖNCESİ

 AR-GE - Tasarim - Planlama - Prova Baskı 

 Maket Hazırlama - Montaj - CTP

BASKI SONRASI

Dispersiyon,UV Lak, Selefon Lokal Lak 

Gofre, Varak YaldızKırım ve Harman - Sert Kapak

Amerikan Cilt - Spiral Ciltleme - Tel Dikiş

İplik Dikiş - Kesim ve Yapıştırma - Kalite Kontrol

BASKI
 Düz Ofset - Web Ofset - Digital - Sürekli Form 

Serigraf - Flexo
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Türkiye’nin En Köklü Ulusal Derneği Türk Kızılayı, 2016’da 
Milyonlarca Kişiye İnsani Yardım Ulaştırdı

Kurulduğu 1868 yılından bu yana insanlığın hizmetinde 
olan ülkemizin en köklü ulusal derneği Türk Kızılayı, 

2016 yılında da yardımsevenler ile ihtiyaç sahipleri arasında 
‘iyilik köprüsü’ oldu. Yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü 
insani yardım operasyonları, afet müdahale, sosyal hizmet, 
gençlik, eğitim ve diğer hizmetleriyle milyonlarca kişiye yar-
dım elini uzatan Türk Kızılayı, 2016 yılında da hız kesmedi.

2016 yılında ülke ekonomisine güç veren en köklü firmala-
rın bağıştaki adresi yine Uluslararası Kızılay Kızılhaç Fe-

derasyonu Yönetim Kurulu’nun en köklü ulusal derneği olan 

Türk Kızılayı oldu. 

Firmalar, Gıda Bankacılığı Esaslarına göre çalışan Türk 
Kızılayı’na yaptıkları gıda, temizlik, giyecek, yakacak ba-

ğışlarını gider kaydedip vergi muafiyetinden yararlanırken 
milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşarak “Yalnız değilsiniz” dedi.

2016 yılında 1 milyon hayırseverin ayni ve nakdi bağışıyla, 
ülkemizde 1 milyon 500 bin ihtiyaç sahibine ulaşıldı. Yurt 

dışında ise Irak, Pakistan, Bangladeş, Somali ve Filistin (Gaz-
ze) dahil olmak üzere 15 ülkede yüzbinlerce kişinin yararlan-
dığı insani yardım çalışmaları da yine Türk Kızılayı’na yapılan 
bağışlarla hayata geçirildi. 
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Karavan Turizm
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Engelsiz Yaşam Vakfı olarak geçtiğimiz yıl 2.sini gerçek-
leştirdiğimiz ENGELSİZ TATİL  PROJEMİZİ Karavan 

Turizmin katkılarıyla YUNAN ADALARI TURU ile yapılmış 
olup. Organizasyon çerçevesinde Celestyal Nefeli Gemisinde 
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Modacı Burcu Aynur’un 
Kreasyonları Ece Gürsel ve 10 yabancı bayan Mankenin su-
numuyla gerçekleşmiş ve TERÖRE LANET pankartı finalde 
açılmış ve tüm izleyenlerle birlkte 10. Yıl Marşı okunmuştur.

               Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri, Sponsor Kuruluşlar ve Medya 
Mensuplarının katıldığı Tur süresince kurulan standta The 

Store Online tarafından Vakıf yararına tasarlanan ve satılan 
, Toplumumuz kanayan yarası  üç farklı renkle üç farklı so-

runa dikkat çeken t-shirtler satışa sunulacak. T-shirt’lerin sağ 
tarafında bulunan  beyaz el işareti ile “Teröre Hayır”, kırmızı 
el işareti ile  “Kadına ve Çocuğa Şiddet ve İstismara Hayır”, 
yeşil el işareti ile de “Sokaklardaki Sağdık Dostlarımıza Şid-
dete Hayır” mesajları vermişlerdir.

Organizasyonun sonunda Karavan Turizmin Yön.Kur.Bşk. 
Luigi Baltazzi Turu satın alanlar üzerinden de vakıfa Ba-

ğışta bulunmuştur. Türkiye’de bir ilk olan ENGELSİZ TATİL 
yunan adaları turu BU NEDENLE Ödüle layık görülmüştür.
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Çorbada Tuzun Olsun 
Derneği
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Çorbada Tuzun Olsun Hareketi olarak başladığımız bu yol-
da, 3 yıla yakın süredir kesintisiz olarak sokakta yaşamak 

zorunda kalan insanlara bir nebze de olsa yardımcı olabilmek 
amacıyla çorba dağıtımı yapmaktayız. Sokakta yaşamak zo-
runda kalan diyoruz çünkü, biliyoruz ki “Evsiz kalmak kimse-
nin tercihi değildir!”. Bu amaçla çıktığımız yolda dernekleşerek 
artık bu insanlara daha çok faydamız olacağını düşünüyoruz. 
Bir tas sıcak çorba bizler gibi başını sokacak bir yuvası olanlara 
bir şey ifade etmese de, o insanlar için hayati önem taşımak-
tadır. Çorba bu insanların sosyalleşmesi için de bir araçtır. Bu 
sayede hor görülüp dışlandıkları bir toplum karşısında insani 
duygularını ayakta tutabilmektedirler. Bir tas sıcak çorba ile 
başladığımız bu yolculuğa farklı projelerle de devam etmekte-
yiz. Çünkü onlar da bizim gibi bir insan ve onları da tekrar top-
luma kazandırmalıyız. Bu nedenle psikolojik destek, iş bulma 
ve tekrar başlarını sokabilecekleri bir yuvaları olmasına destek 
olduğumuz projeler geliştirmekte ve bu konuda ciddi adımlar 
atmaktayız. Ben nasıl bu olaylara destek olabilirim derseniz, 
sizler de bu oluşumun içerisinde yer alabilir ve projelerimize 
destek olabilirsiniz. Unutmayın “Evsiz kalmak kimsenin terci-
hi değildir!” Hadi sen de gel #corbadatuzunolsun.
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BEYAZ TV DE YEPYENİ BİR PROGRAM BAŞLIYOR. 
KARANLIK DÜNYALARA IŞIK TUTACAK GÖNÜL 

GÖZÜ NEŞE SAPMAZIN SUNUMUYLA HER CUMARTE-
Sİ CANLI YAYINLA SAAT 12:00 DE

HAYATA GÖZLERİYLE DEĞİL ELLERİYLE TUTU-
NANLARIN HİKAYESİ. DOĞUŞTAN VEYA SONRA-

DAN GÖRMEYEN KİŞİLERİN GERÇEK YAŞAM ÖYKÜ-
LERİ HER HAFTA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

GÖNÜL GÖZÜ GÖRME PROBLEMİ YAŞAYAN KİŞİLE-
RİN HİKAYELERİNİ EKRANA TAŞIYOR. DÜNYAYA 

BAŞKA BİR GÖZLE BAKACAKSINIZ DİYEREK YOLA ÇI-
KAN PROGRAM GÖZ HASTALIKLARINA FARKINDALIK 
YARATIYOR.HAYATIN İÇİNDEN İNSAN HİKAYELERİNİ 
MERKEZİNE ALARAK YAŞANAN GÖZ PROBLEMLERİ-
NE TIBBIN EL VERDİĞİ ÖLÇÜDE ÇARE ARIYOR.

GÖNÜL GÖZÜ GERÇEK YAŞAM HİKAYELERİYLE 
BERABER BAŞARI ÖYKÜLERİNEDE TANIKLIK EDİ-

YOR. 

HAYATA GÖZLERİYLE DEĞİL ELLERİYLE TUTU-
NANLARIN HİKAYESİ. DOĞUŞTAN VEYA SONRA-

DAN GÖRMEYEN KİŞİLERİN GERÇEK YAŞAM ÖYKÜ-
LERİ HER HAFTA İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR.

KARANLIK DÜNYALARA IŞIK TUTAN GÖNÜL GÖZÜ 
NEŞE SAPMAZIN SUNUMUYLA HER CUMARTESİ 

CANLI YAYINLA SAAT 12:00 DE BEYAZ TV EKRANLA-
RINDA…

YILIN EN İYİ
SOSYAL SORUMLULUK

 TV PROGRAMI
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Henüz 15 yaşındayken Türkiye Güzeli seçilmiş olan Türk 
fotomodel, ses sanatçısı, manken, sinema ve dizi oyun-

cusu. 1960’lı yılların en tanınmış sanatçılarından birisi olan 
Çehre, sanat dünyasına uzun bir süre ara vermesinin ardın-
dan 2000’li yıllarda tekrar beyaz perdeye dönmüş, Haziran 
Gecesi, Aşkı Memnu, Muhteşem Yüzyıl gibi pek çok önemli 
televizyon dizisinde rol alarak yeni nesile de kendisini sevdir-
meyi başarmıştır.

Nebahat Çehre, 15 Mart 1945 tarihinde, Samsun’da dün-
yaya geldi. Henüz 15 yaşındayken Türkiye Güzeli seçi-

len Çehre, bu ünvanla beraber gelen ünü iyi değerlendirerek 
kısa sürede fotomodellik ve mankenlik dünyasının en aranan 
isimlerinden birisi haline gelmeyi başardı.

1961 tarihli sinema filmi Yaban Gülüm ile ilk beyazperde 
deneyimini yaşayan Çehre, 1962 yılında Meçhule Gidenler 

ve Acı Hayat, 1963 yılında İki Vatanlı Kadın ve 1964 yılında 
Kamalı Zeybek’in de aralarında olduğu pek çok sinealı Zey-

bek filminin çekimlerinde Yılmaz Güney ile tanışan ve kısa 
zamanda Güney’in cazibesine kapılan Çehre, 1967 yılında 
Güney ile dünya evine girdi. 

1970’li yılların başına kadar çok sayıda filmde rol almasına 
karşın, seks filmleri furyası ile beraber sinemadan uzak-

laşan Çehre, bu dönemde şarkıcı olarak sahnelerde boy gös-
terdi. Bu dönemde bir Sezen Aksu bestesi olan Büklüm Bük-
lüm ile hayranlarının büyük beğenisini kazanan Çehre, ikinci 
eşinden ayrılmasının ardından oyunculuğa dönerek ağırlıklı 
olarak sinema dizilerinde rol aldı.

2000’li yıllarla beraber tekrar büyük bir popülerlik kazanan 
Çehre, Haziran Gecesi, Candan Öte, Aşk-ı Memnu gibi 

dizilerle genç neslin de kalbinde büyük bir yer kazandı.

Nebahat Çehre, halen yayınlanmakta olan Muhteşem 
Yüzyıl adlı tarihi dizide Hafze Sultan karakterini can-

landırmaktadır.

YAŞAM BOYU MESLEK
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Ediz Hun
Uzman Biyolog; Sinema Sanatçısı, Öğr. Üy. , Politikacı; Doğum 

Tarihi : İst. , 22 Kas. 1940; MD. : Evli - Berna Hun; ÇO. : Bengü 
( 1974) , Burak ( 1981 ); EB. : Adnan ( Mak. Müh.) ve Neşvet ( Fel-
sefe Öğr.) ; Baba Çerkez kökenli, Anne Bulgaristan Vidin doğumlu, 
Eğitim: Avusturya ve Atatürk Liseleri, Mezuniyet 1960, 1976 – 1982 
Norveç Oslo- Trondheim Üniversiteleri Biyoloji, Deniz Biyolojisi ve 
Çevre Bilimleri, 

1963- Ses Mecmuası Yar.’da 1. seçilerek sinema dünyasına girdi, 
1963 İlk filmi Genç Kızlar, 129 filmde başrol oynadı ( Bazıları: 

Ankara Ekspresi, Ayrılsak da Beraberiz, Sonbahar Rüzgarları, Gül-
lü, Son Mektup, Paydos) Dizilerden bazıları : ( Acımak, Gökkuşağı, 
İlk Aşk , Azize, Asla Unutma) ,  

Antalya,Adana ve Malatya Film Festivallerinde “Yaşam Boyu 
Onur Ödülleri”1985-2000 Marmara Üni.’de Çevre Dersleri 

verdi, 1991-93 Çevre Bakanı Baş  Danışmanı ve İstanbul İl Çevre 
Md. , 1996-99 Anap İst. İl Bşk. Vek., 1999-Anap İst. Milletvekili, 
21. Yasama Dönemi’nde T.B.M.M.’de  Çevre Komiyonu Bşk., 2001-
Anap Gn. Bşk. Yrd. & Kadın ve Gençlikten Sorumlu Koordinasyon 
Bşk. , 2002-2003 Anap Gn. Bşk. Yrd. & Basın Propaganda Bşk. , 
2004- 2011 Bahçeşehir Üni. Çevre ve Ekoloji Dersleri  2006 – Okan 
Üni. Öğr.Gör. Ekoloji Bilimleri – Devam ediyor, 2010 – Pana Film 
Sinema Akademisi Türk Sinema Tarihi ve Oyunculuk dersle-
ri  2010-2011 Maltepe Üni.Güzel San.Fak.Sinema Oyunculuğu ve 
Türk Sinema Tarihi Dersleri

2010-İstanbul Tic.Üni.Endüstri Müh.Bölümü Ekoloji Dersi 2012- 
Doğuş Üni.Güzel Sanatlar Fakültesi 2012-2013 Ders Yılları a)

Türk Sinema Tarihi Dersi b)Sinema Oyunculuğu Dersi

Kariyeri boyunca yurtdışı Avustralya ve Almanya dahil 2180 ‘i 
aşkın konferans verdi; Konferans’ları devam ediyor. Çevre, Sa-

nat ve Kültür alanında çeşitli yayın organlarında yayımlanan sayısız 
bilimsel makale ve araştırma yazısı ..

“Yaşat ki Yaşayasın “adlı Bilimsel Kitap yayını ( 2013 ), “Çevremiz 
Geleceğimizdir” İkinci Kitap (2015)

Yurtiçi ve yurtdışından sanat hayatı & siyasi hayatı & akademik 
hayatına bağlı olarak almış olduğu 1040’ı aşkın plaket, belge ve 

ödüller,  Çeşitli Çevre ve Doğa Dernekleri, İst. Adalar Rotary Kulü-
bü Bşk. (1990- 1991); 

Dünyada ilk kez doğal ortamın dışında ürettiği İguana igua-
na adlı dev sürüngen ve Almanya’da Salamandra adlı dergi-

deki bilimsel yayını, kaktüs koleksiyonu ( Avrupa’nın sayılı 
özel koleksiyonlarından – 3000’i aşkın ! ), spor, doğa ve tüm 
canlılar,YD. : Alm. , Norveççe, İng. ; 

e-mail: ediz.istanbul@gmail.com 
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Ayşen Gruda

Ayşen Gruda, 30 Kasım 1945 tarihinde Erman Ailesi’nin 
ortanca kızı olarak İstanbul, Yeşilköy’de Osmanlı zama-

nında karargâh olarak kullanılan bir köşkte doğdu. Babası 
kara tren makinistiydi. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşil-
köy’deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken 
ailesi tarafından keşfedildi. Lise ikiye giderken babası vefat 
etti. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya baş-
ladı. Kardeşi Ayben Erman ve ablası Ayten Erman da kendisi 
gibi oyuncu olacaktı. Televizyon için yaptığı skeçlerden bi-
rinde canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karak-
terinden sonra lakabı “Domates Güzeli” olarak kaldı. Ayşen 
Gruda, Tevfik Bilge’nin turne tiyatrosunda profesyonel oyun-
culuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında “Kongre Eğleniyor” adlı 
vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi. 1977 yılında 16 senelik 
tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı 
içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı “Domates Güzeli Na-
hide Şerbet” karakterinden sonra herkes tarafından tanındı.

Ayşen Erman, Ankara Meydan Sahnesi’nde tiyatro oyun-
cusu Yılmaz Gruda ile tanışıp evlendi. Kızları Elvan do-

ğunca Ayşen Gruda bir süre tiyatroya ara verdi. Bu evlilik 
uzun sürdü. Ayşen Gruda, Yılmaz Gruda’dan boşandıktan 
sonra da soyadını kullanmayı sürdürdü. Ayşen Gruda daha 
sonra yakın dostu Adile Naşit’le birlikte, Ertem Eğilmez film-
lerinin çekirdek kadrosunda yer aldı. Ayşen Gruda, “Mum 
Söndü”, “Deve Kuşu Kabare”, “Hababam Sınıfı Müzikali”, 
“Yedi Kocalı Hürmüz” gibi kabare ve müzikallerde yer aldı. 
Tiyatronun yanı sıra da birçok televizyon programında skeç-
lerde ve dizilerde oyunculuk yaptı. Sinemada “Tosun Paşa”, 
“Süt Kardeşler”, “Şabanoğlu Şaban”, “Hababan Sınıfı”, “Neşeli 
Günler” gibi birçok klasikleşmiş Türk sineması örneklerin-
de oynadı. 2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem 
Yılmaz’ın yaptığı “Pek Yakında” adlı sinema filminde Cem 
Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Ço-
rumlu, Şirincan Çakıroğlu, Tülin Özen ile birlikte rol aldı.
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Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök, 1947 yılında  İzmir’de doğdu.  An-
kara Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın 

Yüksekokulu’nu 1969 yılında bitirdi.  Bir yıl TRT’de 
muhabir olarak çalıştıktan sonra Fransa’ya giderek İle-
tişim Bilimleri dalında doktora yaptı. Fransa dönüşü, 
Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev 
alan Özkök, 1986 yılında doçent olduktan sonra, öğre-
tim üyeliğinden ayrılarak Hürriyet Gazetesi’nde çalış-
maya başladı.  Ertuğrul Özkök, Hürriyet Gazetesi’nin, 
Ankara ve Moskova temsilciliği görevlerinin ardından 
1990 yılında Genel Yayın Yönetmeni olarak atandı. 20 
yıl boyunca sürdürdüğü Genel Yayın Yönetmenliği gö-
revini Ocak 2010 tarihinde bırakan Özkök, halen günlük 
siyasal yazar olarak Hürriyet’teki çalışmalarına devam 

etmektedir. Aynı zamanda  Dünya Editörler Forumu ( 
WEF) Yönetim Kurulu üyeliğini de sürdürmekte olan 
Ertuğrul Özkök’ün, “Sanat, İletişim ve İktidar”-1982, 
“Kitlelerin Çözülüşü”-1987,  “Elveda Başkaldırı”-1987, 
“Stalin Baroku”-1989, “Arta Kalan Zamanda” – 1998, 
“Tuhaf ”-2010, “Yedi Büyük Günah”- 2012, “Kırk7”-2013 
ve “Bir Beyaz Türk’ün Hatıra Defteri”- 2014 –“Tuhaf Bir 
Çocuğun Fevkalade Hikayesi” – 2015 gibi yayımlanmış 
kitapları ve yine “Arta kalan Zamanda” isimli seçilmiş ar-
yalardan oluşan 2 ayrı CD si  bulunmaktadır.

Evli ve bir çocuk babası olan Özkök İngilizce ve Fran-
sızca bilmektedir.
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Kamuran Akkor

Kamuran Akkor yıllarca şarkılarıyla hayatımıza renk kat-
tı. Aşk eski bir yalan ve Bal Arısı ile profesyonel haya-

ta merhaba dedi. O kadar beğenildi ki hemen yeni şarkılar 
yapmak üzere stüdyoya girdi ve dönemin en çok dinlenen 
şarkısı Reyhan ile altın plak aldı. Başarılar yeterli değildi ve 
durmadan yeni şarkıları hızla müzikseverlerle buluşturuyor-
du. Orhan Gencebay’ın şarkısı Bir Teselli ver ile ilk Altın Taç 
ödülüne layık görüldü. Klasik Türk Sanat Müziği okumaya 
karar verdi ve bunun için önce tüm çalışmalarını durdurarak 
İstanbul Belediye Konservatuarına girerek son derce disiplin-
li bir şekilde derslerine konsantre oldu. 6 yıllık okulu 5 yılda 
birincilikle bitirerek ne kadar çalışkan olduğunu tekrar ka-
nıtladı. Okulu bitince Mavi boncuk, sev yeter, anadan ayrı ve 
pek çok akılda kalan şarkılarıyla günümüze kadar  başarıyla 
geldi.

Türk Sanat Müziği Assolisti olarak müzik kariyerine de-
vam eden Akkor, 2002 yılında Kendi İsmiyle Türk Sanat 

Müziği Korosu kurdu ve 8 yıl boyunca konserler, televizyon 
ve radyo programlarına katıldılar. Henüz yayınlanmamış 10 
tane bestesi olan sanatçı bunları konserlerinde seslendiriyor.

2015 yılı Ocak ayında yepyeni bir projeye başlayan Kamu-
ran Akkor kendini sınamaya ve üstüne koymaya devam 

ediyor. Onur Şenay ile birlikte ortak  Kültür ve Sanat Mer-
kezi KATS Sahneyi kuran Akkor çıta yükselterek daha önce 
deneyimlemediği yepyeni bir sürprizle Tiyatro Şenay’ın yeni 
oyunu Kader Arkadaşım ile Tiyatro severlerin karşısına çıktı.
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Engin Çağlar

Engin Çağlar, 28 Ağustos 1940 tarihinde İstanbul’da doğ-
muştur.  Şişli Terakki Lisesi’nde, Robert Koleji’nde ve 

Almanya Hildesheim Üniversitesi Güzel Sanatlar Okulu’nda 
4 yıl iç mimarlık okudu. 1968 yılında Ses Dergisi’nin yaptığı 
artist yarışmasıyla Sinemaya adım attı.

İlk kez 1968 yılında yönetmenliğini Bilge Olgaç’ın yaptığı 
“Öksüz” adlı filmde beyazperdeye çıktı ve Fatma Girik, 

Bilal İnci ile beraber rol aldı. İkinci filminde 1968 yılında 
senaryosunu Bülent Oran’ın yazdığı, yönetmenliğini Ülkü 
Erakalın’ın yaptığı “Kadın Değil Başbelası”, Nevzat Besen’in 
yönettiği ‘’Günah Bende mi?’’ ‘’ , Ertem Göreç’in yönettiği 
‘’Bana Derler Fosforlu’’ adlı filmde başrolde Türkan Şoray 
ile paylaştı. 1969 yılında Orhan Aksoy’ın yönettiği Kınalı Ya-
pıncak filminde Hülya Koçyiğit ile ‘’Hüzünlü Aşk’’ filminde 
Filiz Akın’la oynayarak tanındı. Hulki Saner’in şirketi Saner 
Film’le yaptığı 5 yıllık mukavele dönemi içinde Metin Erksan 
yönetiminde ‘’Makber’’, ‘’Feride’’, ‘’ Süreyya’’ filmleriylen Emel 
Sayın’la  oynadı.

 ‘’İntizar’’ ve ‘’Almanya’da Bir Türk Kızı’’ filmlerinde Neşe 
Karaböcek ile ‘’Dağdan İnme’’ filmindede Fatma Girikle 

oynarayarak sinemaya damgasını vurdu.

Daha sonraki yıllarda Banu Alkan ile ‘’İlişki’’, Meral Ze-
ren ile ‘’Şaşkın Gelin’’ , Hülya Avşar ile ‘’Dağlı Güvercin’’ 

filmlerinde oynadı. 

Salon filmlerinin yanısıra ‘’On Kadına Bir Erkek’’, ‘’ Deli 
Ormanlı’’, ‘’Kafkas Şahinleri’’, ‘’ Komando Memo’’ gibi 

avantür filmlerinde başrollerinde yer aldı. Toplam 75 sinema 
filmi ve 12 tanede tv dizisinde rol alarak sinemamın içinde 
bulundu. Sinemayla alakalı sayısız ödüle sahip olan Engin 
Çağlar 2011 yılında Antalya Film Festivalinde Altın Portakal 
Onur Ödülünü almıştır.

Şimdilerde Film-San Vakfının Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini devam ettrmektedir. Ve sanatçıların sosyal hakla-

rına kavuşmaları için çalışmalarına devam etmektedir.
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Ferhat Göçer

Hayvan sevgisinin ilkokul yıllarında ona okula kadar 
eşlik eden Karabaş’la başladığını her fırsatta anlatır. 

Onun Haçiko’su da Karabaş’ı olmuştur o yıllarda. Ama 
evin içinde hayvanlarla yaşamaya başlaması ve alışması 
HAÇİKO kurucu başkanı Ömür Gedik’le birlikte olur. 
Bir, iki, üç köpek ve ardından sokaklardan alınıp evin 

ahalisine katılan onlarca kedi. Yolda gelip onu bulan kedi 
yavrularını alıp eve getirmek, kendi gelen kedilere hoş-
geldin demek alışkanlığı olmuştur. Bu kadar çok çocuklu 
bir evin babası olma sorumluluğunu almaktan mutluluk 
duyduğunu biliyoruz. 
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Tamer Karadağlı
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Tamer Karadağlı, HAÇİKO’nun kurulduğu günden beri en 
büyük destekçilerinden.

Çocukluğundan kalan köpek korkusunu Teoman ve Ömür 
Gedik’in birlikte seslendirdiği Sezen Aksu şarkısı Hop De-

dik Orda Kal’ın klibinde Oğlum adlı labradorla birlikte kame-
ra karşısına geçtiği sahnelerde yendiğini söyleyen Karadağlı, en 
çok aldıkları köpekleri sokaklara bırakanlara kızdığını söylüyor. 
Göktürk yolunda evine giderken o köpeklere bakıp içinin par-

çalandığını her seferinde dile getiriyor. Psikolojide sıkça sorulan 
bir soru üzerinden de hayvan sevgisini şöyle anlatıyor Karadağlı, 
“yanan bir binanın içinden tek bir şey kurtarma imkanınız var, 
içerideki paha biçilmez tabloyu mu seçerdiniz, kediyi mi? Pek 
çok insan tablodan yana kullanmış hakkını. Kedi diyenler de as-
lında içimden tablo geçer diye dip not düşmüşler. Benim için bu 
sorunun cevabı kalpten ve kesinlikle kedidir...”

HAÇİKO  ÖZEL ÖDÜLÜ
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Cemal Hünal

Atlara fısıldayan Cemal Hünal... Onu aslında şaha-
ne oyunculuğunun yanında atlara olan bağıyla da 

tanıyoruz. Cemal Hünal, atların yanında aslında tüm 
hayvanlara aşık. Evinde 60 küsür hint bülbülü, 10’dan 
fazla köpekle yaşıyor. Bunun yanında sokakta gördüğü 

ihtiyacı olan hayvanlara da kucak açıyor. Hayvansız bir 
yaşam sahası düşenemem diye ekliyor her konuşması-
na. Haçiko olarak yaptığımız her şey de bize tam destek. 
“Hayvansız yaşam sahan” hiç olmasın sevgili Cemal Hü-
nal, teşekkürler!
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Cansel Elçin, 20 Eylül 1973 tarihinde İzmir Tire’de doğmuş-
tur. Babası bir terzidir. Bir abisi var. İlkokul 1 ve 2’yi Tire’de 

okudu. 8 yaşında ailesi ile birlikte gittiği Paris’te yaşamını devam 
ettiren Cansel Elçin, ilk ve orta eğitimini Paris’te Lycée Racine’de 
tamamladı. Lisede dil ve edebiyat okudu. Sonra üniversiteye baş-
ladı ama 6 ay sonra bıraktı. 90’lı yıllarda bir süre ticaretle uğ-
raştı.Türkiye’den Denizli ve Bursa’dan getirdikleri bornoz, çarşaf, 
tekstil gibi ürünleri büyük zincir mağazalara sattı. Bundan da 
sıkılınca dört senelik bir tiyatro okuluna girdi. Bu dönemde pa-
rasız kaldığında krepçide krep yaptı, garsonluk, barmenlik, son-
ra Ritz’te şoför olarak çalıştı, özel şoförlük de yaptı. Fransa’nın 
önde gelen tiyatro okullarından Ecole Florent’e yazılarak devam 
etti. New York’ta Actor’s Studio’larını kuran Lee Strasberg’in oğlu 
John Strasberg ile Jack Garfein’den sinema ve tiyatro dersleri aldı.

Okulu bitirdikten sonra Fransa’nın çeşitli bölgelerinde birçok 
temsilde sahne alarak profesyonel tiyatro hayatına başladı. 

Tiyatronun yanı sıra çeşitli reklam ve sinema filminde de rol aldı. 
Aynı zamanda 2007 senesinde senaryosunu da kendisinin yazdı-
ğı ve yönetmenliğini üstlendiği “Papillon” adlı kısa bir film çekti. 
1997 senesinde bir temsilde kendisini izlemeye gelen Ferzan Öz-
petek ile tanışan Cansel Elçin, yönetmenin “Harem Suare” adlı 
filmiyle kamera arkasında cast oluşumu ve çekim konusunda de-
neyim kazandı. Bu paylaşım ayrıca kendisine Türkiye’nin önde 

gelen kadın yönetmenlerinden Tomris Giritlioğlu ile çalışma 
fırsatı da sundu.

Tomris Giritlioğlu ile tanışmasıyla birlikte Türkiye’de oyuncu-
luğa başladı ve “Kırık Kanatlar” adlı dizi ile 2005 yılından 

itibaren Türkiye’de sanat hayatını sürdürmeye karar verdi.

Cansel Elçin, asıl çıkışını ise Ahmet karakterini canlandırdı-
ğı Hatırla Sevgili dizisiyle yaptı. Bu dizide başrolü üstlenen 

ve Beykent Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak dü-
zenlenen 7. İletişim Ödülleri’nde, 8000 öğrencinin katıldığı an-
ket sonuçlarına göre “En İyi Erkek Dizi Oyuncusu” ödülü alan 
Cansel Elçin, Yağmur Taylan ve Durul Taylan kardeşlerin (Tay-
lan Biraderler) yönettiği Küçük Kıyamet adlı sinema filmi ile 
Türk sinemasına da adım atmış oldu. Sertap Erener’in Bir Damla 
Gözlerimde adlı şarkısının klibinde oynadı. Cansel Elçin, 4 Tem-
muz 2012 tarihinde Pınar Apaydın ile evlendi. 2017 yılında Fox 
Tv’de oynayan ve başrollerini Ece Uslu, Cansel Elçin, Nilay Deniz 
ve Berk Atan’ın paylaştığı “Dayan Yüreğim” dizisinde 24 Şubat 
2017 akşamı, 4’üncü bölümünden itibaren Ayşegül Atik de diziye 
dahil olup Cansel Elçin’in annesi Türkan karakterini canlandı-
racaktır. Dizide ayrıca Ege Aydan, Bora Akkaş, Didem İnselel, 
Bülent Alkış, Tuncer Salman, Mehmet Aslan, Ayşegül Atik gibi 
oyuncular da rol almaktadır.

HAÇİKO  ÖZEL ÖDÜLÜ
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Diriliş Ertuğrul
TRT 1

Tapınak şövalyeleri ve Moğollarla zorlu bir mücadele veren 
Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için 

kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey’e ina-
nan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin ge-
çen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları 
burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara 
farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. 
Ertuğrul Bey, kutlu davasına giden yolda daha güçlü ve daha 
acımasız düşmanları olacağının farkındaydı. Peki, yeni düş-
manlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek miy-
di? 

Ertuğrul Bey artık başka bir dünyadaydı. Ve bu dünya da at 
koşturmak daha çok akıl, cesaret ve sabır istiyordu. Kar-

şısına daha güçlü ve daha acımasız olarak çıkan Tapınakçılar, 
Ertuğrul Bey’i zafer için yeni yöntemler bulmaya zorlayacaktı. 
Zira Tapınakçıların gizli eli olan Simon bir kılıç darbesiyle öl-
dürülemeyecek kadar zeki ve güçlüydü. Üstelik Simon yalnız 
da olmayacaktı. Ertuğrul Bey, Simon’a destek olan Müslüman-
ları öğrendiğinde ne yapacaktı? Ertuğrul Bey, kılıçların sus-
tuğu, akıl oyunlarının konuştuğu bir cehennemin içindeydi. 
Peki, aklı onu bu cehennemin ateşinden koruyabilecek miydi?

Karacadağ etekleri birçok Türkmen Obasına yurt olmuş-
tu. Fakat aslen Tatar olan Çavdaroğlu Obası, aralarında 

en güçlü olanlarıydı. Bu güçlerini ise başarısızlığa tahammülü 
olmayan ve obayı demir yumrukla yöneten Candar Bey’den 
alıyorlardı. İktidarını yıllarca koruyan Candar Bey, en büyük 
imtihanını evlatlarıyla verecekti. Candar Bey’in büyük oğlu 
Ural’ın ihtirası obanın kaderini belirleyecekti. Çavdaroğlu ve 
Kayı Obası arasında yaşanacak gerilimi Candar Bey’in ham-
leleri durdurabilecek miydi? Ertuğrul Bey, Çavdaroğlu Oba-
sından hiç beklemediği teklifler ve tehditler alacaktı. Peki, 
Kayılar ve Çavdaroğulları’nın yolu nerede ve nasıl kesişecekti? 
Ertuğrul’un vereceği her karar hem obanın kadınları hem de 
beyleri için yeni sonuçlara gebeydi.

Ertuğrul artık obanın beyi olmuştu. Obada yeni sorunlar 
baş göstermişti. Göç yolunda yorgun düşen Kayılar ülkü-

leri ve nefisleri arasında sıkışıp kalmıştı. Onlar için bu imti-
han hiç kolay olmayacaktı. Dışarıda düşmanlarıyla mücadele 
veren Ertuğrul Bey’i içerde ise yeni sorunlar bekliyordu. Göç 
yolunda sevdiklerinden ayrı düşen ve kıtlık tehlikesiyle karşı 
karşıya kalan Kayılar birliklerini koruyabilecekler miydi? 

İhanet, ihtiras ve akıl oyunlarıyla yüz yüze gelen Er-
tuğrul için tek hedef vardı. Bir milletin dirilişine vesile 

olmak…
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YILIN EN İYİ
DİZİSİ





Aşk ve Mavi
NTC MEDYA

Yapım                         :NTC MEDYA
Yapımcı                      :MEHMET YİĞİT ALP
Yönetmen:                 :HAKAN ARSLAN
Genel Koordinatör:  :NAZLI HEPTÜRK
Senaryo                      :GÜL ABUS SEMERCİ VE YELDA EROĞLU
Oyuncular                 : EMRAH ERDOĞAN (ALİ) ,BURCU KIRATLI (MAVİ), , IŞIL YÜCESOY 
(REFİKA), KENAN BAL (FAZIL),CÜNEYT METE (CEMAL), AYŞEGÜL ÜNSAL (HASİBE),BİRGÜL 
ULUSOY(BİRGÜL), ALAYÇA ÖZTÜRK (SAFİYE),OSMAN KARAKOÇ (İLYAS), NUR YAZAR 
(FATMA),UĞUR UZUNEL (İSMET), SELİN DUMLUGÖL (PEMBE),YILDIZ USTABAŞ (HATİCE)
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KISA KONU: Gençliği cezaevinde geçmiş, sevmeyi öğren-
meye fırsatı olmamış Ali ve hiç kimseyi sevmeyen Mavi. 

Onlar birbirlerini gözlerine değil yazdıkları satırlara bakarak 
tanıdılar. Şimdi yüz yüze gelme zamanı. İkisinin de sırtında 
sırlarla dolu yükleri var. Altında ezilecekler mi yoksa birbir-
lerine tutunup ayağa kalkacaklar mı yeniden?

Aşk ve Mavi fedakarlığın, vefanın gölgesinde aşkı bir çiçek 
gibi büyütmeye çalışan Ali  ile Mavi’ nin hikayesi…

YILIN EN İYİ
DRAMA DİZİSİ
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Emel Sayın

Türkiye’ye gelen muhacir ailenin dört kız çocuğundan 
en büyüğüdür. Babasının Toprak Mahsulleri Ofi-

sinde Tekel baş memuru olarak görev yaptığı Şarkışla, 
Sivas’ta 20 Kasım’da dünyaya geldi.

Sayın çocuk yaşta bile Okuldaki şarkı yarışmaların-
da hep birinci oldu. Ortaokulu ailesinin yanında 

Konya’da okudu. Daha sonra Üsküdar’a taşınan Sayın, 
13 yaşındayken Arif Sami Toker’den ve Münir Nurettin 
Selçuk’tan müzik dersler aldı.  Bu sırada yeteneği ile dik-
katleri üzerine çekmeye başladı. Lise eğitimini Edirne’de 
tamamladıktan sonra üç yıl boyunca İstanbul Belediye 
Konservatuarı’nda, Münir Nurettin Selçuk’un da ho-
calığını yapmış olan Alis Rosenthal’dan şan dersleri 
aldı. Hürriyet Haber Ajansı’nın açtığı yarışmada Münir 
Nurettin Selçuk’a ait klasik bir eser okuyarak ‘Ses Kra-
liçesi’ seçildi. Henüz 17 yaşındayken Ankara Gençlik 
Parkı’nda Gönül Yazar’ın ilk eşi Necdet Yazar’ın gazino-

sunda ilk defa sahneye çıktı. Sayın, 1963 yılında Ankara 
Radyosu’nun sınavını kazandı. Ankara seyircisi karşısın-
da sahne tecrübesi kazanan sanatçı, Egemen Bostancı’nın 
teklifiyle İstanbul’a taşındı ve İstanbul Radyosu’na geçti. 

Lalezâr Gazinosu’nda assolist olarak sahneye çıkma-
ya başladı. İstanbul’da bulunduğu yıllarda şöhreti gi-

derek artan Emel Sayın, albümlerinin yanı sıra sinema 
filmlerinde de rol aldı. Ayrıca 2001 yılında Aşkım Aşkım 
adlı televizyon dizisinde ve daha sonra “Karınca Yuvası” 
adlı dizide rol aldı. 1974 yılında çekilen “Mavi Boncuk” 
adlı filmi Tarık Akan’la oynadığı en güzel filmlerinden 
biri oldu. Sayın’a 1998 yılında Türkiye Cumhuriyeti hü-
kümeti tarafından Devlet Sanatçısı unvanı verildi. 

Sanat kariyeri boyunca bir çok ödülün sahibi olan Emel 
Sayın, müzik yaşantısına albüm ve sahne çalışmaları 

yaparak devam etmektedir.
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YILIN EN İYİ
TÜRK SANAT MÜZİĞİ 

KADIN SANATÇISI





Ahmet Özhan
1960’lı yılların sonlarında İstanbul Belediye Konservatuvarı ve Üs-

küdar Musiki Cemiyeti’nde müzik eğitimini tamamlamıştır.İlk 
profesyonel sahne deneyimi 1968 yılında Bebek Belediye Gazino-
sunda yaşamıştır. Genç yaşta sahneye çıkan Ahmet Özhan 1970’li ve 
1980’li yılların popüler Türk Müziği yorumcusu olarak tanınmıştır. 

İlerleyen yıllarda zamanın çeşitli üstadlarından birebir istifa dele-
ri olmuş, bu arada plak çalışmalarının yanı sıra, sinema filmleri, 

televizyon dizi ve konserleri, radyo çalışmaları ile çeşitli televizyon 
kanallarının müzik programlarında yorumcu, programcı ve yönet-
men olarak da görevler almıştır. Birçok 45’lik, plak, longplay, kaset, 
CD çalışmaları bulunmaktadır. Ahmet Özhan, popüler ve klasik 
Türk müziğinin yanı sıra, 80’li yılların başından itibaren tasavvuf 
müziği çalışmaları ile ülkesinde yeni bir akımın da öncüsü olmuş. 
1980 yılından beri iştirak ettiği Konya Mevlânâ ihtifalleri, 1984’den 
beri yer aldığı İstanbul Festivali ile Güldeste isimli klasik ve tasav-
vuf müziği konserleri ve Tokyodan San Francisco”ya kadar pek çok 
yurt dışı ve sayısız yurt içi konserleri ile müzik birikimlerini sanat 
severlere sundu. 1970li yıllarda Bebek Belediye Gazinosunda Emel 
Sayın‘ın alt kadrosunda sahneye çıktığı sıralarda, Gazinocular Kralı 
Fahrettin Aslan kendisini keşfeder ve “Gel Maksim’de çalış” der. O 
günden sonra Ahmet Özhan, 17-18 yaşlarındayken maksimin yeni 
prensi olur. 1973 senesinde, başrolünü Hale Soygazi ve Aytaç Ar-
manla paylaştığı ilk filmi olan “Çocuğumu İstiyorum” da oyuncu-

luk deneyimi yaşar ve arkasından 4 film daha çevirir. Sanat hayatı 
boyunca, Türk Müziğinin popüler ve diğer alanlarında birçok ödül 
kazanmış,yurt içinde yüzlerce konserle ülke sanatına katkıda bulun-
muş ve yine çeşitli ülkelerde katıldığı festivaller ve beş kıtada verdiği 
konserler vermiştir. Özhan, 1998 Yılında “Devlet Sanatçısı” unvanı 
almıştır. 

1981-1991 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu’nda ses sanatçısı 
olarak görevyapan Ahmet Özhan, 1991 yılında Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, İstanbul Tarihi Türk  Müziği Topluluğu’nun kuruluşunda 
yer almış ve o tarihten beri bu topluluğun Kurucu Genel Sanat yö-
netmenliği görevini sürdürmektedir. Topluluk çalışmalarını Konya 
Mevlana İhtifalleri’nin yanı sıra, İstanbul Festivali gibi etkinlikler-
de verdiği klasik ve tasavvuf müziği konserleriyle sürdürmektedir. 
Sanatçı “Meşk” ismini verdiği tasavvuf albümleri projesinin ilkini 
2006 yılında çıkardığı Ramazan ilahileri albümüyle başlatmıştır. Sa-
natçı Mevlana’yı anmak için Konya’da düzenlenen Şeb-i Aruz tören-
lerinede konuk sanatçı olarak katılmaktadır. 

Müzik Doktorası Ahmet Özhan’a 7 Nisan 2013 tarihinde Ça-
nakkale Onsekiz MartÜniversitesi Senatosu tarafından Ça-

nakkale Konservatuvarı’nın önerisi ile fahri doktora unvanı veril-
miştir..Ahmet Özhan, Üniversitenin bu alanda fahri doktora verdiği 
ilk sanatçı olmuştur. 
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YILIN EN İYİ
TÜRK SANAT MÜZİĞİ

ERKEK SANATÇISI





Arka Sokaklar
Kanal D

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İs-
tanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, 

daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve 
sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ 
bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşın-

lamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaş-
maktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşit-
li insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman 
gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; mes-

lek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer 
genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba;  eki-
be, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, 
unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, 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.
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YILIN EN İYİ
POLİSİYE DİZİSİ



Özön Grup 1994 yılında kurulmuştur. Faaliyet gösterdiği tüm sektörl-
erde “sürdürülebilir başarı hedefi” ile geliştirdiği projeleri, tüm süreçler-
ine yansıtarak iş dünyasında fark yaratmayı hedeflemektedir. Özön 
Grup bugün 8 farklı sektör ve yüzlerce çalışanıyla, devam eden birçok 
yatırım ve projeleriyle Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunmaya 
devam etmektedir. Özön Grup; bünyesindeki otomotiv, araç muayene 
istasyonları, Scania deniz motorları yetkili bayii, sigorta, petrol ve inşaat 
sektörlerinde hizmet vermektedir.

Özön Grup; 1995 yılında Doğuş Otomotiv ile yaptığı sözleşme sonu-
cunda Samsun’da Volkswagen markasının satış ve Volkswagen, Audi, 
Porsche, Seat markalarının servis bayiliklerini almıştır.1998 yılında 
ise Türkiye’nin ilk Volkswagen satış ve servis konseptinin açılışı 
gerçekleşmiştir.

Özön Grup 2014 yılında İstanbul Çekmeköy’de açmış olduğu Volkswa-
gen ve Audi plazası ile otomotiv sektöründe büyümeye devam etmekte-
dir.18.000 metrekare kapalı alana sahip 7 katlı plazada Audi markasında 
termal konsept, Vw markasında ise modül konsept uygulanmıştır. Özön 
Otomotiv Çekmeköy plazasında VW ve Audi araçlarına özel araç bakım 
vs gibi servis hizmetlerinde ‘’Ücretsiz Yerinden Alım, Yerine Teslim 
Hizmeti’’ ve ‘’Ertesine Güne Araç Servis Randevusu Hizmeti’’ gibi farklı 
hizmetler sunmaktadır.

www.ozongrup.com.tr



Hangimiz Sevmedik
TRT1 / BSK Yapım

36 yıl önce… Adile ve Münir aynı mahallede 
doğmuş, beraber büyümüş iki gençti. Çocuk-

luklarından beri birbirlerine aşıktılar... Fakat iki 
ortak olan babaları, incir çekirdeğini doldurma-
yacak bir nedenden tartışıp, yollarını ayırınca, 
Adile ve Münir’in gönül yollarını da birbirle-
rine sonsuza dek kapatmışlardı. Ailelerini bir 
araya getirmek, onları ikna etmek için her şeyi 
deneyen iki genç, başarılı olamayınca, kaçıp, 
evlenmeye karar verdiler. Sabaha karşı mahal-
le meydanındaki çınarın altında buluşmak için 
sözleşen Adile ve Münir, Muğla’ya, Münir’in 
asker arkadaşının yanına kaçacaklardı. Kaçmak 
için herşeyi planlayan iki gencin hesaba katma-
dıkları önemli bir detay vardı. Kaçmaya karar 
verdikleri gece, tarihler 12 Eylül 1980’i gösteri-
yordu ve asker yönetime el koymuştu.

İstanbul’un sevgiyi, dostluğu, bağlılığı asla 
kaybetmemiş, bir mahalle gibi değil, bir aile 

gibi yaşayan bu küçük mahallesinde yaşananlar, 
her geçen gün yeni bir sürprize gebedir artık. 
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HANGİMİZ SEVMEDİK KÜNYE
Yapımcılar : Çağrı Bingüller – Başak Bingüller
Yapım  : BSK YAPIM
Yönetmen : Metin Balekoğlu
Senaryo : Alphan Dikmen – Başak Angigün
Müzik  : Günay Uysal
Oyuncular : Can Yaman (Tarık Çam) – Yeliz Kuvancı (Itır) 
Cengiz Bozkurt (Şener Yeşil)
Ve Altan Erkekli (Münir Yeşil ) – Gül Onat (Adile Çam)
Bülent Şakrak (İlyas Çiçek) – Mehtap Bayrı (Ayşen Akça) 
Deniz Oral (İhsan Durulmaz) – Veysel Diker (Şevket Özler) 
Şerif Erol (Hulusi Gültekin) – Selma Kutluğ (Mürüvvet Erol)
Tuba Erdem (Şükriye Durulmaz) – Pelin Ermiş (Emel )
Erdem Baş (Metin Durulmaz) – Berfu Öngören (Perran Özler)
Barış Başar (Zeki Durulmaz) – Onur Sermik (Halit Güney )
Funda Bostanlık (Sevda Çam) – Bağış Angigün (Ahmet Demir)
Batuhan Uçar (Tuncay Yeşil) – Doğa Konakoğlu (Feridun Demir)
Ersin Arıcı (Sami )    
Konuk Oyuncular : Efe Erkekli (Genç Münir ) –
Nergis Taşyürek (Genç Adile) 
Yayın Kanalı : TRT 1
Yayın Günü  : Her Pazartesi saat : 20.00 

YILIN EN BAŞARILI
KOMEDİ DİZİSİ





Serenay Sarıkaya

1991 yılında Antalya’da doğan Serenay Sarıkaya, 2010 Yılın-
da düzenlenen Miss Turkey yarışmasında ikinci oldu. 2008 

yılında Plajda filmiyle oyunculuk kariyerine başlayan Sarı-
kaya,  pek çok başarılı televizyon dizisinin yanı sıra sinema 
filmlerinde de rol aldı. 

Limon Ağacı ve Peri Masalı dizilerinin ardından Adanalı 
ve Lale Devri dizileriyle adından söz ettiren Serenay Sa-

rıkaya, Medcezir diziyle kadın oyuncu dalında pek çok ödüle 
layık görüldü. Sarıkaya, Medcezir dizisindeki Mira karakte-
riyle gösterdiği başarı sebebiyle iki yıl üst üste Altın Kelebek 
ödülü aldı.  Serenay Sarıkaya, puhutv adlı dijital platformda 
yer alan “fi” dizisinde rol alıyor.

Başarılı oyuncu, Plajda, Behzat Ç Ankara Yanıyor filmleri-
nin ardından, geçtiğimiz yıl başrollerini Nejat İşler’le üst-

lendiği “İkimizin Yerine” filmindeki başarılısıyla da adından 
söz ettirdi. 

Üç yıl boyunca Mavi markasının yüzü olan Serenay Sarı-
kaya, bu yıl Head& Shoulders’ın Türkiye’deki ilk kadın 

marka yüzü oldu. 
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YILIN EN İYİ
KADIN  OYUNCUSU



www.engelsizyasamvakfi.org

Önünde “ENGEL” olan
tüm canlılara el uzatmak,

düşünüp,üretip,organizasyonu yapıp,
hayata geçirip yardım etmek için

yola çıktık...
Desteklerinizi bekliyoruz.



Oktay Kaynarca

Oktay Kaynarca (d. 27 Ocak 1965, Malatya), Türk oyun-
cudur. Oktay Kaynarca, İstanbul Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Yüksek Lisans Bölü-
mü mezunudur. Ayrıca oyuncunun memleketi Hekimhan’da 
Oktay Kaynarca isminde bir de cadde vardır. Oktay Kaynar-
ca, 27 Ocak 1965 Malatya doğumludur. Çocukluğunun bir 
dönemi Berlin’de geçti. Konservatuvara girmeden önce Ege 
Tiyatrosu’nda Turgut Özakman’ın “Duvarların Ötesi”nde adlı 
oyununda oynadı. Ardından birkaç çocuk oyununda yer aldı. 
Konservatuvar zamanında TRT için “Gençler Dizisi”nde oy-
nadı. İlk profesyonel oyunculuğunu Ali Atik, Ayşegül Atik’le 
bir çocuk oyununda yaptı ve ilk parasını kazandı. İlk oyunu 
bir müzikal idi. Konservatuvardan mezun olduğu 1991 yılın-

da Tiyatro Stüdyosu’nda “Kan Kardeşleri” (Blood BrOthers) 
adlı müzikalde Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Celal Perk, Jülide 
Kural, Derya Alabora ve Ahmet Levendoğlu ile beraber oy-
nadı. Sonra yine aynı tiyatroda 1993-1994 sezonunda “Derin 
Bir Soluk Al” oyununu oynadı ve tiyatro hayatını noktala-
dı. Bu oyunla Avni Dilligil “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 
Ödülü”nü aldı. 2003 yılında başlayan Kurtlar Vadisi dizisinde 
canlandırdığı Süleyman Çakır rolüyle ünlendi. 2008 yılında 
yayına giren Adanalı dizisinde “Adanalı Yavuz” rolünü, 2011 
yılında yayına giren Nuri dizisinde Nuri karakterini oynamış-
tır. Ayrıca 2015 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 
dizisine başlamıştır.
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YILIN EN İYİ 
ERKEK OYUNCUSU





Aybars Kartal Özson
Kördüğüm

Oynadığı diziler:
Bir Çocuk Sevdim (2011-2012) Hasan
Muhteşem Yüzyıl (2012-2013) Şehzade Cihangir
Aramızda Kalsın (2013-2015) Yunus
Sen Benimsin (2015) Tahir
Kördüğüm (2015-2016) Kaan
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18.05.2008 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde dünyaya 
gelen Aybars Kartal Özson ilkokul 3.sınıf öğrencisi olarak 

eğitim hayatına devam etmektedir. En sevdiği ders drama 

dersidir. Kitap okumak,futbol maçı izlemek ve futbol oyna-
mak hobileri arasında yer almaktadır. 

YILIN EN İYİ 
ÇOCUK DİZİ OYUNCUSU





Della Miles

Kendinize “neden Della Miles En İyi Soul Müzik Sanatçısı ödülü 
alıyor” diye sorabilirsiniz. Bu soruyu cevaplandırmaktan mut-

luluk duyarım: Della Miles olağanüstü performansı olan bir Soul 
şarkıcısı ve söz yazarıdır.

Amerika’da doğmuştur fakat profesyonel şarkıcı olduktan ve 
dünyayı dolaşmaya başladıktan sonra kalbi, sadece Amerikan 

vatandaşı değil, dünya vatandaşı olmuştur. Türkiye’yle 2011 yılın-
da tanıştığında, Türk insanına, müziğine ve kültürüne aşık oldu. 
Türkiye’de çok kez dinleyiciyle ruhunu paylaştı. Murat Kekilli ile 
kayıt yaptı.

Müslüm Gürses, Nil Burak, Şebnem Ferah ve Zeki Müren şar-
kılarıyla kayıtlar yaptı.

Della Miles, Soul yorumunu Türk müziğiyle aranje ve icra etti.

“Yalnızım Ben” gibi şarkılarla olduğu gibi, çoğunluğu Della 
Miles Soul sesi ve yorumuyla ağlattı.

Şebnem Ferah’la birlikte yorumladığı “Sil Baştan” ve “Yalnız” şar-
kıları nefes kesiciydi. Della Miles Türk müziğine Soul müziğin-

den katmıştır ve umarız kendisinden daha çoklarını duyarız.

You may ask yourself why does Della Miles deserve The Award 
For Best Soul Singer In Turkey? I am happy to answer this qu-

estion.

Della Miles is an outstanding Soul Singer, songwriter, and per-
former. She was born in America but when she began to travel 

the world as a professional singer her heart became not only an 
American Citizen but a Worldwide Citizen. She was introduced to 
Turkey in 2011and fell in love with the people, music, and culture.  
She shared her soul with many sold out audiences in Turkey. She 
has recorded with Murat Kekili and She has recorded and songs 
from Müslüm Gürses,  Zeki Müren,Nil Burak and Şebnem Ferah. 

Della Miles has arranged and performed Turkish music with 
her Soul Interpretation. Songs like Yanlızım Ben, many has 

cried after hearing Della Miles Soul Voice interpretation. Her Soul 
Interpretation of Şebnem Ferah Sil Bastan and Yanlız are breath-
taking.

Della Miles has given Turkey music from her Soul and we hope 
to hear more from Della Miles.
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YILIN EN BAŞARILI
SOUL MÜZİK SANATÇISI

Best Soul Singer of the Year





Hayat Bazen Tatlıdır
Star TV

Öğretmenliği boyunca doğru bildiklerini savunduğu için 
çeşitli sürgünler yemiş, gittiği okullarda okul müdürle-

ri ile sorunlar yaşamış olan idealist Hayat öğretmen, Gedik-
li Paşa Anadolu Lisesi’nde Edebiyat öğretmeni olarak görev 
yapmaktadır. Yıllar önce nikah masasında kendisini yüzüstü 
bırakıp giden nişanlısı Tamer’den sonra aşka küser; hayatını 
kardeşi Gözde’nin ve öğrencilerinin eğitimine adar. Karşısına 
öğrencisi Koray’ın abisi Cerrah çıkana kadar gönül kapıları 
kapalıyken, Cerrah onu yeniden aşka inandırmayı başarır. 
Ancak Hayat ve Cerrah’ın mutluluğu kısa sürer. Tam evlene-
cekleri sırada Tamer ortaya çıkar ve Cerrah’ın büyük sırrını 
Hayat’ın öğrenmesini sağlar. Cerrah yıllar önce bilmeden 
Hayat’ın Tamer ile nikahını engelleyen kişidir. Hayat bunu öğ-
rendikten sonra Cerrah’ı büyük bir öfkeyle hayatından çıkarır. 
Kötü niyetler ve planlar içinde bulunan Tamer’in oyunları da 
Cerrah’ın Hayat’a yaklaşmasına engel olucaktır…

Öte yandan okula sonradan gelen Koray, tüm dengeleri 
değiştirir. Burak ve Sevda çocukluktan beri birbirlerine 

aşıkken, Burak yeni Edebiyatçı Hayat Öğretmenin karde-
şi Gözde’ye kaptırır gönlünü... Gözde, eski sevgilisi Koray’ın 
tüm çabalarına rağmen yakışıklı ve futbolda geleceği parlak 
olan Burak’ın aşkına karşılık verir. Kader eski sevgililerini 
geri kazanmak için işbirliği yapan gözü yaşlı aşıklar Sevda ve 
Koray’ı bir araya getirir. Zaman içinde ikisi de eski sevgilile-
rinden vazgeçip aşkı birbirlerinde bulurlar. Ne yazık ki Sevda 
ve Koray’ın dillere destan mutlu aşkı bir süre sonra engellerle 
karşılaşır… 

Öğrencilerin aşkları ve kendi içlerindeki çatışmaları tüm 
hızıyla sürerken; okuldaki öğrenciyi aşağı çeken, onları 

müşteri gibi gören düzene karşı kendi yöntemleriyle savaş 
açan Hayat öğretmen ile okul müdürü Şerif ’in çekişmeleri 
de eklenince, Gedikli Paşa Anadolu Lisesi’nde zaman zaman 
heyecan dolu olaylar zaman zaman da komik ve eğlenceli du-
rumlar yaşanmaya devam eder.
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YILIN EN İYİ
GENÇLİK DİZİSİ





Güldür Güldür Show
Show TV

7. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

&  işbirliğiyle

www.engelsizyasamvakfi.org

74

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

Efsane kadrosuyla herkesin beğenisini kazanan Güldür 
Güldür Show, aileden aşka, şöhretten teknolojiye, futbol-

dan arkadaşlığa, birçok konuya kendisine özgü mizah anlayı-
şı ile yeni bir yaklaşım getiriyor.

Güldür Güldür Show ekibi Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur 
Buldu, Aylin Kontente, Çağlar Çorumlu, İrem Sak, Onur 

Atilla, Derya Karadaş, Meltem Yılmazkaya, Burak Topaloğ-
lu, Uğur Bilgin, Özgün Aydın, Kıvanç Baran Aslan, Korhan 
Hepduran ve Ali Sunal oluşturuyor.

YILIN EN İYİ
KOMEDİ PROGRAMI





17 yıldır reklam sektöründe hizmet veren Bonart Ajans

yenilikçi ve modayı takip eden dinamik kadrosuyla,

sizide  her zaman daha fazlasını isteyebileceğiniz

ailemize katılmaya davet ediyor..

 sizide ailemizdeki yerinizi  almaya davet ediyoruz...

bonartajans.com

Hamdi Alkan

2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Sinema
2012 Muhteşem Yüzyıl Yahya Efendiç STAR
2016 Pamuk Prens Sinema

2012 Yol Ayrımı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi) 
2003-2007 En İyi Arkadaşım Cino Show TV
2004 Afacanlar Kampı Show TV
2005 Yumurcak TV (program, 2005) atv
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Hamdi Alkan (d. 16 Ocak 1967, Antakya, Hatay, Türkiye) 
sinema yapımcısı, yönetmeni, tiyatro sanatçısı, sinema ve 

dizi oyuncusu. Antakya‘da Döver köyünde doğmuştur. Biri kız, 
beşi erkek 6 kardeşin en küçüğüdür. Babası emekli memur, an-
nesi ev hanımıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi Antakya‘da okudu. 
Daha sonra İstanbul‘a gelerek kazandığı Yıldız Teknik Üniversi-
tesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde okudu, 12 senede elektrik 
mühendisi olarak mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ti-
yatro bölümünde tiyatro hocalığı, genel sanat yönetmenliği yap-
maktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi oyuncularının bütün oyunlarına 
bazen yönetmen, bazen sponsor olarak destek olmaktadır. 

İlkokul sıralarında tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Ortaokul ve li-
sede bütün okul müsamerelerine katılırdı. 13 Mart 2015 tarihinde 
Tokat’ta gösterime giren ve günler öncesinden biletleri tükenen 
Selam:Bahara Yolculuk filminin yönetmenliğini üstlenmiştir. 
Başrollerinde Aslıhan Güner, Gürol Güngör, Merve Sevi ve Mert 
Yavuzcan yer almakta ve filmde rol alan Türk oyunculara Mıktı-
bek Apazov, Egemberdi Bekboliev, Nazira Aitbekova gibi Kırgız 
oyuncular da eşlik etmekteydi. 1990’lı yıllarda TRT‘de başlayan 
“3 aşağı 5 yukarı” adlı programla TV dünyasına adım attı. Gafur 
Hüner ve Yalçın Menteş‘le çalıştı. Hamdi Alkan, TRT’de ve bir-

çok özel kanalda skeçler ve komedi programları yaptı. Televiz-
yonlarda spor kendi yaptığı komedi programı Öz ofsayt’la başla-
dı. Daha sonra “Reyting Reyting” sonrasında” “Reyting Hamdi” 
ve “Hamdi Alkan TV” olarak bilinen komedi programlarını yap-
maya devam etti. Daha sonra kendi dizilerini çekmeye başladı. 
Sadece çocukların yer aldığı TV’deki ilk çocuk mizah programı 
olan “Yumurcak TV”yi ATV’ de 36-37 hafta yaptı. 2001 yılında 
“Şellale” adlı filmde konuk oyuncu olarak Hülya Koçyiğit, Tun-
cel Kurtiz, Aykut Oray, Ali Sürmeli, Ege Aydan, Nurgül Yeşil-
çay, Fikret Kuşkan ile birlikte oynadı. 2004 yılında Show TV’de 
Türkiye’nin Yıldızları yarışması projesini yaptı. Buradan derece-
ye giren Beren Saat ve Engin Akyürek oynadığı dizilerde meşhur 
oldu. 2007 yılında Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım sinema 
filminin yönetmenliğini yaptı. Filmin başrollerinde Vural Çelik, 
Yasemin Çonka, Hakan Yılmaz, Tamer Karadağlı ve Mahkûmlar 
oynadı.

Turgut Özakman’ın senaryosunu yazdığı ve 2009 yılında 
Hamdi Alkan‘ın yönetmenliğini yaptığı Dersimiz Atatürk 

sinema filminde başrollerde Halit Ergenç, Çetin Tekindor, Batu-
han Karacakaya, Canan Hoşgör, Tolga Savacı oynamıştır.

YILIN EN BAŞARILI
YÖNETMENİ



17 yıldır reklam sektöründe hizmet veren Bonart Ajans

yenilikçi ve modayı takip eden dinamik kadrosuyla,

sizide  her zaman daha fazlasını isteyebileceğiniz

ailemize katılmaya davet ediyor..

 sizide ailemizdeki yerinizi  almaya davet ediyoruz...

bonartajans.com
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YILIN EN BAŞARILI
OTELİ

Dünyanın eşsiz ve 12 farklı lokasyonunda 130 yıldır unu-
tulmaz deneyimlere ve anlara ev sahipliği yapan Raffles, 

İstanbul’un en merkezi lokasyonunda geçmişten bugüne taşıdığı 
mirası ‘duygusal lüks’ ile misafirlerini ağırlıyor.

Raffles İstanbul Zorlu Center; 49’u süit olmak üzere toplam 
185 oda, 66 süitten oluşan Raffles Residence, konuklarını 

lezzetleriyle bir tadım yolculuğuna davet eden Rocca Brasserie, 
tatlı ve baştan çıkaran lezzetleriyle Raffles Patisserie, farklı kok-
teyl ve seçkin bir eğlencenin adı olan Long Bar, şehrin ortasında 
bir vaha niteliği taşıyan Raffles Spa ile büyük bir dünyanın kapı-
larını açıyor.

Raffles İstanbul Zorlu Center, İstanbul’un modern, eklektik ve 
enerjik yeni yüzünün mükemmel bir ‘yansıması’ olarak, Bo-

ğaziçi, Adalar ve tarihi yarımadayı kuşbakışı gören konumuyla 

fark yaratıyor. Otel, moda, yemek ve sanatın yeni buluşma nok-
tası Zorlu Center’ın merkezinde yer alıyor.

“Lüks ne yaptığınız ile ilgili değil, nasıl hissettiğiniz ile ilgilidir” 
düşüncesiyle 130 yıl önce kurulan Raffles, yıllardır eşsiz dene-

yimlere ve unutulmaz anlara ev sahipliği yapıyor.

Doğduğu şehir olan Singapur’da ikonlaşan Raffles markası; 
dünyanın farklı lokasyonlarında lüksün yeni tanımıyla ko-

nuklarını ağırlıyor. Seyahati bir varış noktası değil, bir deneyim 
olarak görenler için büyüleyici, heyecan verici ve şaşırtıcı hiz-
metler sunan Raffles; her konuda zevk sahibi, en iyisini isteyen 
ve “unutulmaz”ı arayanların tercihi.

www.raffles.com/istanbul

RAFFLES
İSTANBUL ZORLU CENTER



ASTRA SAĞLIK
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Astra Group bünyesinde faaliyet gösteren Astra Sağlık’ın 
estetik ve plastik cerrahi hastaneler zinciri Esteticium; 

Latince “Estetik Merkezi” anlamına gelmektedir. Tıp alanın-
daki son gelişmeleri takip eden, Dünya Sağlık Örgütü’nün 
onayladığı uluslararası yöntem ve tedavileri benimseyen, son 
teknolojiye sahip araçları kullanan, uzman kadrosuyla kişiye 
özel yaklaşım ve hizmetler sunan Esteticium; dinamik bir es-

tetik, plastik cerrahi ve sağlıklı yaşam merkezidir. Alanında 
tecrübeli cerrahlarımız, medikal estetik uzmanlarımız ve tüm 
ekibimizle misafirlerimizin güzellik, bakım ve sağlıklı yaşam 
alanlarındaki ihtiyaçlarını tespit ederek, koşulsuz hasta mem-
nuniyeti ilkesi ile hizmet vermekteyiz.

S A Ğ L I K

YILIN EN İYİ 
SAĞLIK GRUBU



Özön Otomotiv
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YILIN EN BAŞARILI
OTOMOTİV FİRMASI

Özön Grup 1994 yılında kurulmuştur. Faaliyet gösterdi-
ği tüm sektörlerde “sürdürülebilir başarı hedefi” ile ge-

liştirdiği projeleri, tüm süreçlerine yansıtarak iş dünyasında 
fark yaratmayı hedeflemektedir. Özön Grup bugün 8 farklı 
sektör ve yüzlerce çalışanıyla, devam eden birçok yatırım ve 
projeleriyle Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunmaya 
devam etmektedir. Özön Grup; bünyesindeki otomotiv, araç 
muayene istasyonları, Scania deniz motorları yetkili bayii, si-
gorta, petrol ve inşaat sektörlerinde hizmet vermektedir.

Özön Grup; 1995 yılında Doğuş Otomotiv ile yaptığı söz-
leşme sonucunda Samsun’da Volkswagen markasının 

satış ve Volkswagen, Audi, Porsche, Seat markalarının servis 

bayiliklerini almıştır.1998 yılında ise Türkiye’nin ilk Volkswa-
gen satış ve servis konseptinin açılışı gerçekleşmiştir.

Özön Grup 2014 yılında İstanbul Çekmeköy’de açmış 
olduğu Volkswagen ve Audi plazası ile otomotiv sektö-

ründe büyümeye devam etmektedir.18.000 metrekare kapalı 
alana sahip 7 katlı plazada Audi markasında termal konsept, 
Vw markasında ise modül konsept uygulanmıştır. Özön Oto-
motiv Çekmeköy plazasında VW ve Audi araçlarına özel araç 
bakım vs gibi servis hizmetlerinde ‘’Ücretsiz Yerinden Alım, 
Yerine Teslim Hizmeti’’ ve ‘’Ertesine Güne Araç Servis Ran-
devusu Hizmeti’’ gibi farklı hizmetler sunmaktadır.



Danniel’s Paris
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Türkiyenin lider ve güvenilir şirketlerinden biri olarak, iş 
ortaklarimizla yarattiğimiz güç birliği ile müşterilerimi-

zin, çözüm ortaklarimizin ve çalişanlarimizin mutluluğunu 
sağlamaktir. Üretmiş olduğumuz ve bu pazara sunmuş oldu-
ğumuz ürünlerin dünya çapinda saygin ve kaliteli, türk ka-
litesini kanitlayacak, mükemmelliğe yolculukta öncü olarak 
müşterilerimizden çalişanlarimiza dek memnuniyet sağla-
mak ve dünyanin büyük firmalari arasina girmek en büyük 
amaç ve hedefimizdir.

Danıels parıs kurulduğu günden buyana hazır giyim sek-
töründe. Gömlek, pantolon, mont, kaban, t-shırt, triko, 

kazak, takım elbise, kravat, ceket ve tüm aksesuarlar katagori-
sinde kaliteye önem vererek, hazır giyime yön veren markalar 
arasında bulunmaktadır. Türkiyenin önde gelen ve bu konu-
da iyi eğitim almış tasarımcılarından oluşan büyük bir ekiple 
her sezon yeni ve farklı bir konsept hazırlanmaktadır. Şirke-
timizin amaç ve hedefi, daima en kaliteli, en uygun maliyetli 
ürünleri pazara sunarak müşteri memnuniyetini ön planda 
tutmaktır.

Şirketimiz piyasadaki sağlam ve köklü firmalar arasına gi-
rerek kısa sürede kendinden ve kalitesinden çok söz ettir-

miştir.

YILIN EN BAŞARILI
ERKEK GİYİM MARKASI



Dr. Serkan Aygın
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YILIN EN BAŞARILI
SAÇ EKİM DOKTORU

Dr.Serkan Aygın 1968 doğumludur. Temel tıp eğitimini 
İstanbul Çapa Tıp fakültesinde tamamlamıştır.

İstanbul Üniversitesinde Klinik Farmakoloji Uzmanlık Eği-
timini, Vakıf Gureba Hastanesinde Dermatoloji Uzmanlık 

eğitimini tamamlamıştır.

Vakıf Gureba Hastanesinde Dermatoloji ve Saç hastalık-
ları polikliniğinde Dermotoloji Uzmanı olarak görev 

yapmıştır.

1996 yılından itibaren saç dökülmesi tedavileri üzerine 
çalışmalarını yürüten Dr.Serkan Aygın, saç ekimi ve saç 

sağlığı alanındaki hizmetlerini Dr.Serkan Aygın Clinic bün-
yesinde sunmaktadır.

Dr.Serkan Aygın Clinic’te Türkiye ile birlikte dünyanın 
çeşitli ülkelerinden gelen hastalara FUE tekniği ile saç 

ekimi gerçekleştiren Dr.Serkan Aygın, yurtdışında konuşma-
cı ve davetli olarak katıldığı konferanslarda hastalarıyla da bir 
araya gelmektedir.



Özlem Safiye Kurt
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  Türkiye’nin önde gelen başarılı iş kadınlarından olan Safiye 
KURT, sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümünü bitirdikten sonra, 
Almanya’da Endoskopi ve Laporoskopi Ameliyatlarının eğitimini 
aldı. Türkiye’ye döndükten sonra Ankara’da İleri Tıp Teknoloji eği-
timini başarı ile tamamladi. 

Safiye KURT ayni zamanda EHRS (Europan Hair Restoration 
Society) üyesi olup bu birlik tarafından saç ekimi konusunda 

Türkiye’de ilk sertifika verilen kişi olmuştur.   

Ülkemizde ilk diyebileceğimiz, Anatomik İmaj Maker olarak 
çalışmalarını geliştirdi. Turkiye’de ve Avrupa’da aldığı özel eği-

timlerini kişisel yetenek ve birikimleriyle birleştirerek bir çok ünlü 
sanatçının ve iş adamının imaj makerlığını üstlenerek estetik ve ku-
sursuz görselliklerine kavuşmalarini sagladi. Bu başarısına  sadece 
yurtiçinde değil yurtdışında da yaptığı hizmetlerle kanıtladi.

Birleşik Arap Emirlikleri eski sağlık bakanının da saç ekimi-
ni yaptıktan sonra Körfez ülkelerinde ki ilk lisanslı Türk saç 

ekim uzmanı olmuş, bu başarısıyla Körfez Ülkeleri kraliyet ailele-
ri arasında popular hale gelmesini sağlamıştır ve kendisine ‘’ Ma-
dam Safiye’’ ismi verilmiştir.Başta Suudi Arabistan olmak üzere 
Ortadoğu,Avrupa ve dünyanın farklı ülkelerinden   gelen taleplerin 
yoğunluğu nedeniyle çalışmalarına bu ülkelerde bulunan hastane 
ve özel estetik kurumlari ile anlaşmalar imzalayarak uluslararası 
arenaya taşımıştır. Türkiye’ye sağlık turizmi kapsamında Meksika, 
Peru, Estonya, Endonezya, Güney Afrika  ve Güney Kore’den has-
taları getiren ilk kişi olmuştur. Bu başarıları ona; 2015 yılı Fashion 
TV’nin düzenlediği ‘’Yılın Enleri’’ ödül töreninide ‘’ Yılın En İyi 
Saç Ekim ve Estetik Merkezi ‘’ ödülünü  2016 yılı  Engelsiz Yaşam 
Vakfı’nın ‘’Yılın En Başarılı Genç İş Kadını’’ ödülünü,2016 yılı Ka-
sımpaşa Kimsesiz Çocuklar Vakfı’nın ‘’Yılın Yardımsever İş Kadını’’ 

ödülünü 2016 yılı Fashion One TV ‘’Yılın En Başarılı İş Kadını’’ 
2017 yılı Magazin Oskarları tarafından ‘’Yılın en Başaralı İş Kadını’’ 
ödülünü

2017 yılında faaliyete geçirerek yönetim kurulu üyeliği yaptığı 
Adem & Havva Cerrahi Tıp Merkezini açarak Türkiye’nin ilk 

sağlık turizmi konseptli merkezini açarak yine ‘’Yılın En Başarılı İş 
Kadını’’  ödülünü getirdi. 

Adem & Havva Cerrahi Tıp Merkezi yönetim kurulu başkanı 
olarak, tıp merkezinin plastik cerrahi, medical estetik, saç eki-

mi ,diş tedaviler,üroloji,obezite,medical estetikve genel cerrahi uy-
gulamalarında uluslararası standartlarda tedavi hizmeti vermesini 
sağlamış, böylece tıp merkezin hasta portföyünün %80’lik kısmının 
yabancı hastalardan oluşturmuştur. Bu da hem ülkemizin uluslara-
rası platformlarda en iyi mecralarda, sağlık turizmi alanında ismi-
ni duyurmuş hem de döviz getiren hizmetler gurubunda Adem & 
Havva Cerrahi Tıp Merkezi’nin 2016 yılında TIM’in (Türkiye İhra-
catcılar Meclisi) ‘’Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araş-
tırmasında’’ ilk 500 firma içinde yer bulmuştur. 

Ayrıca  Türkiye’de sinemanın gelişimine katkıda bulunmak ama-
cıyla bu yıl  ilki düzenlenen ‘’ I. Sinema Güzelleri Yarışması’nın’’ 

sağlık sponsorluğu da dahil olmak üzere, Engelsiz Yaşam Vakfı  ya-
rarına düzenlenecek olan,  ünlü sanatçıların bağışlamış oldukları 
kıyafetlerin merkezde sergilenip, açık artırmasından elde edilecek 
gelir ile beraber  ayrıca ünlü ressamlara ait tabloların müzayede-
sinden elde edilecek gelirin Engelsiz Yaşam Vakfına bağışlanması 
gibi,  sosyal sorumluluk projelerine, merkez içinde yürüterek yine 
Türkiye’de ilk sayılabilecek sosyal sorumluluk projelerinin tıp mer-
kezi içinde aktif olarak faaliyetlerine katkıda bulunmaya devam et-
mektedir. 

YILIN EN BAŞARILI
GENÇ İŞ KADINI
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YILIN EN  GENÇ
GİRİŞİMCİSİ

1996 doğumlu olan ERTAN AKTOSUN, hızlı yükselen bir 
genç girişimci. Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 

2. sınıf öğrencisi olan Ertan Aktosun aile şirketinin ilgilendiği 
sektör olan güzellik sektörüyle yakından ilgileniyor. Yurtdı-
şında gerçekleşen güzellik fuarlarını büyük bir ilgiyle birebir 
inceleyen Aktosun, dünyadaki tüm gelişmeleri ve yenilikleri 
Türkiye pazarına ve ülke kullanıcısına taşıyor. Ertan Aktosun, 

son olarak dünyayı kasıp kavuran ve özellikle Amerika, Al-
manya ve Fransa’dan büyük beğeni toplayan Beaucros iğnesiz 
Gençlik Bandı’nı Türkiye’deki takipçileriyle buluşturdu. Ertan 
Aktosun’un Türkiye pazarından sonra hedefi ise Suudi Ara-
bistan, Azerbaycan, Katar, Umman, Abu Dabi ve Dubai’nin 
ardından Balkan Ülkeleri.  



Selcan Güleryüz

Selcan Güleryüz 27 Aralık 1983  İzmir doğumludur. 33 ya-
şında evli  ve 3 kız çocuk annesidir. 2. kızı dünyaya gel-

meden önce eşi çalışmamasını rica ederek, çocuklarını ken-
disinin büyütmesini arzu etmiştir. Eşinin isteğini kabul eden 
Selcan Hanım zaman içerisinde çalışmadan, üretmeden mut-
lu olmadığını anladığında, tekrar iş hayatına dönmeye karar 
vermiştir.

Bu kararına eşinin ricası engel oluşturmuş olsa da, bebe-
ğiyle birlikte evden çalışmanın yollarını aramıştır ve bu 

süreçte e- ticaret siteleri kurmuştur. İlerleyen dönemlerde 
doğrudan satış ve pazarlama firması LR Health & Beauty ile 
tanışan Selcan Güleryüz, başarabileceğini düşünerek bu yolda 
ilerlemeye karar vermiştir.

Önce kendi evlatlarının geleceği için çıktığı bu yolda bin-
lerce çalışmak isteyen anneye örnek olmuştur ve hayatla-

rını değiştirmiştir. 3,5 senedir aynı şirkette bağımsız iş ortağı 
olarak çalışmaktadır. Başarısıyla Hürriyet İK ya kapak olarak 
Türkiye’de ilk en üst ünvanı alan lider olmuştur. Bağımsız bu-
lunduğu şirkette dünyanın ilk kadın başkanı ünvanını alarak 
28 ülkeye karşı Türk bayrağını zaferle dalgalandırmıştır. Aynı 
zamanda kendisi ilk ve tek 4 yıldızlı kadın başkan ünvanını 
korumaktadır ve aynı zamanda LR’ın dünya çapında ki en üst 

ünvanı olan 5 yıldız başkanlık ünvanını yapmaktadır. 

‘Güçlü Kadın Mutlu Kadın’ felsefesiyle kendisi toplumun 
gelişmesi için kadınların güçlü olması ayaklarının üzerinde 

durması gerektiğini düşünmektedir.

“Başarım insanlara örnek oluyor. Kendi içlerindeki göreme-
dikleri gücü keşfetmelerini sağlıyor. Bende yapabilirim di-

yorlar ve benim için önemli olan kendilerini keşfetmeleri. Ben 
onlar için kanlı canlı örneğim. Benim geçmişimi ve geçtiğim 
yolları bildikleri için pes etmediklerinde benimle aynı seviye-
ye geleceklerini biliyorlar.

Ben  başkalarını mutlu etmek için onlara faydalı olmak için 
var olmuşum. Sürekli üretmem ve faydalı olmam gerek, 

aksi bir durum da ise huzursuz oluyorum. Çalıştıkça dinlenen 
bir yapım var. Benim elimi uzatmama, yapabilirsin dememe 
ihtiyacı olan o kadar insan var ki sırf bu yüzden bu yolda asla 
pes etmiyorum. Benimle birebir tanışıp eğitim alanlar benim 
yolumda sağlam adımlarla ilerliyor ve hayatlarını değiştirir-
ken daha az hasarla ilerliyorlar. Elbette ki bu yol engebeli ve 
yorucu ancak tecrübeli birinin arkasından gitmek onları nele-
rin beklediğini bilmelerini sağlıyor. Ben her zaman başarmak 
isteyen herkesin yanındayım.”
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YILIN EN İYİ
NETWORK GİRİŞİMCİSİ
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Erdal GÖKHAN / Kenan Emrah ÖZBEY
BDG GROUP / ŞİRKETLER TOPLULUĞU
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Kalite Yönetim Standartları çerçevesinde yaşam kalitesi-
nin iyileştirilmesi için yasal zorunluluklara, teknik şart-

namelere uygun, sadece müşterilerinin değil, nihai kullanı-
cılarının memnuniyetini gözeten, yaşam kalitesini arttıran 
yapılar üretmeyi Kalite Politikası olarak benimsemiştir.

Müşterilerinin yanı sıra çalışanları, iş ortakları ve hatta 
rakipleri için bir tutkuya dönüşecek, sınıfının en iyisi 

yaşam tarzı markalarını bünyesinde barındıran BDG Grup, 
çalıştığı alanlarda küresel bir oyuncu olma hedefiyle çalışma-
larına devam ediyor.BDG Grup’un yönetim yaklaşımı, bütün 
toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık 
bilincini de yansıtıyor. BDG Grup, sosyal sorumluluk çalış-
malarını yürütürken insanların hayatlarında bir iz bırakma-
yı ve günlük yaşamı daha iyi bir hale getirmeyi amaçlıyor. 
Grubun sosyal sorumluluk projeleri toplumun sürekli ileriye 
giden ve gelişen bir gelecek yaratmasına katkıda bulunmak 
hedefiyle yönetilirken, BDG Grup’un ulaştığı başarının arka-
sında, müşteri odaklı ve verimliliği merkez alan bir yönetim 
yaklaşımı yer alıyor. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak, Grup 

dünya ölçeğinde saygın markalarla yaptığı iş birlikleriyle, 
Türkiye’yi bütün dünyada temsil ediyor.

VİZYON BDG Grup şirketleri birlik ve bütünlük, anlayış, 
mükemmellik, sorumluluk, yaratıcılık gibi unsurları temel 
alan birtakım değerleri kuruluşundan beri esas almakta ve 
Bu değerleri tüm grup şirketlerinde KARARLILIKLA SÜR-
DURMEKTEDİR.

SEKTÖR GAYRIMENKUL,İNSAAT,ASANSÖR VE EN-
DUSTRİYEL İSKELE

YILIN EN BAŞARILI
GENÇ İŞ ADAMLARI

BDG YAPI İNŞ. SAN ve TİC. A.Ş.
BDG ASANSÖR SAN. İNŞ. MÜHENDİSLİK TİC. A.Ş.
GLOBALINVESTIM GAYRİMENKUL HİZ. SAN. ve TİC. A.Ş.

Kavacık Mah. Otağtepe Cad. Garplı Sok. 
No:16 Kavacık/Beykoz/İST
Tel      : 0216 998 04 04
mail   : info@bdggrup.com
web   : www.bdggrup.com



ZORLU 
ALIŞVERİŞ MERKEZİ
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YILIN EN İYİ 
ALIŞVERİŞ MERKEZİ

İstanbul’un kalbinde alışverişin ötesinde ilham verici bir de-
neyim: Zorlu Alışveriş Merkezi

İstanbul’un tam kalbinde benzersiz bir yaşam alanı yaratan 
Zorlu Center, İstanbul’a değer katan uluslararası bir cazibe 

merkezi olarak “şehrin buluşma mekanı” haline geldi.

Zorlu Center’ın diğer fonksiyonları Performans Sanatla-
rı Merkezi, Raffles Hotel, ofis ve konutlarla oluşturdu-

ğu güçlü sinerjinin yanı sıra, eşsiz marka karması, Michelin 
yıldızlı restaurantları, açık ve kapalı alan konsepti ile sadece 
İstanbul’un değil Avrupa’nın da en çekici alışveriş merkezle-
rinden birisi olarak gösteriliyor. 

Türkiye’ye ilk defa gelen Eataly, Jamie’s Italian, Tom’s Kitc-
hen ve Morini gibi restoranların yanı sıra Cantinery, Par-

le, Hacı Abdullah ve Welldone gibi yerli restoranların yepyeni 
konseptleri Zorlu Alışveriş Merkezi’nde İstanbullu’larla bulu-
şuyor 

Gelenekselin çağdaş yorumu Raffles Arcade: Raffles İstan-
bul Zorlu Center’ın açılmasıyla artan yabancı ziyaretçi-

ler de göz önüne alarak yerli ve yabancı mücevher ve tasarım 
markaları ile güçlendirilen Raffles Arcade en seçkin marka-
larla klasik ve yenilikçi trendleri bir araya getiriyor. Günümüz 
ile geçmiş arasındaki uyumu sembolize eden Raffles Arcade; 
Aigner, Anatoli, Atilla Karat, Franck Muller, Greenwich, Ha-
remlique, Jaeger- LeCoture, Kafkas, Kwanpen, MontBlanc, 
Rotap, Sevan Bıçakçı, Sponza, Sirmaison, Urart ve Valeron 
gibi markalarla Zorlu Alışveriş Merkezi’nin zengin marka 
karmasına mükemmel bir uyum sergiliyor. 

Ayrıcalıklı marka karması: Valentino, Dolce&Gabbana, 
Dior, Saint Laurent, Tiffany&Co., Fendi, Louis Vuitton, 

Prada, Burberry, Roberto Cavalli, Michael Kors, Moncler, 
Tory Burch, COS ve Max&Co gibi moda devlerini aynı çatı 
altında buluşturan Zorlu Alışveriş Merkezi, Beymen, Vakko, 
GAP, Pinko, Lacoste, Gant ve Tommy Hilfiger gibi cazip moda 
markalarının yanısıra 3 bin metrekarelik alanı ile Türkiye’nin 
en büyük H&M mağazasına da ev sahipliği yapıyor. 



70’li Yılların  efsane Artiz yarışması  
günümüze uyarlanarak Sinema ve 
Dizi Sektörüne eğitimli oyuncuların 
kazandıralacağı Sinema güzeli 
yarışması olarak 1335 başvuruyla
büyük bir katılımla gerçekleştirilmiştir.

Yarışma Analizi

Kadın
Erkek

357313



MESLEK

2018 Yılı Sinema Güzeli yarışmamız için 
Kayıtlarımız Başlamıştır.

www.sinemaguzeli.com



Kenan Doğulu

Pop müzik dünyasının en büyük starlarından Kenan Doğulu, 
1993 yılında çıkardığı ‘’Yaparım Bilirsin’’ adlı ilk albümünden 

bugüne kariyerinde bir çok başarı elde etti, yüzlerce şarkıya besteci, 
söz yazarı, yorumcu ve aranjör olarak  imza attı. Çoğu klasikleşen 
unutulmaz şarkılarıyla Türkiye müzik tarihinin en önemli figürle-
rinden biri olan Kenan Doğulu kariyerine halen şarkıcı, söz yazarı, 
besteci, ve aranjör olarak devam ediyor, yapımcı kimliğiyle yeni sa-
natçıların prodüksiyonlarını dinleyicilerle buluşturuyor. 

Bugüne dek 14 stüdyo albümü, 5 tekli, 47 müzik klibi yayınladı, 
‘En İyi Albüm’, ‘En İyi Şarkı’, ‘En İyi Klip’, ‘En İyi Erkek Pop Sa-

natçısı’ dallarında pek çok ödül kazandı ve yüz binlerce seyircinin 
katıldığı binin üzerinde konserde sahne aldı. Bitmeyen enerjisi, se-
yirciyle kurduğu müthiş iletişim ve çeşitli enstrümanları çalmaktaki 
başarısı sayesinde sahne performansı izleyenler tarafından her za-
man en iyiler arasında gösterildi.

Albüm satış rakamları 15 milyonun üzerinde olan sanatçının 
2006 yılında yayınladığı ‘Festival’ albümü Türkiye’de yılın en 

çok satan albümü olurken albümün ilk klip çalışması ‘Çakkıdı’ tüm 
zamanların en çok indirilen şarkısı unvanına ulaştı.

Onlarca albümü, şarkısı ve klibiyle liste başı başarısı yakalayan 
Doğulu müzik kariyerinin yanısıra ulusal çapta başarılı reklam 

kampanyalarında yer aldı, dünyada gişe rekorları kıran animas-
yon filmlerinin baş karakterlerini seslendirdi ve çeşitli yapımlarda 
konuk oyuncu olarak yer aldı. Türkiye’yi 2007 Eurovision Şarkı 
Yarışması’nda temsil ettiği ‘Shake It Up Shekerim’ adlı şarkıyı beste-
leyip seslendirerek yarışmayı dördüncü sırada tamamladı. 

Çok renkli ve başarılı kariyerinde bir çok sanatçıyla yaptığı dü-
etler ve ortak çalışmalarla beğeni toplamasının yanı sıra, farklı 

müzik türlerine olan ilgisini 2014 yılında ‘En İyi Film Müziği’ dalın-
da SİYAD ödülü kazanan ‘Unutursam Fısılda’ filminin müzikleri ve 
2016 yılında çıkardığı ‘İhtimaller’ adlı caz albümüyle pekiştirdi. Bir 
çok sosyal sorumluluk projesine şarkıları ve konserlerinin yanısıra, 
maddi ve manevi varlığıyla destek  olan sanatçı özellikle çocuklara 
ve eğitime  odaklanan yüzden fazla yardım organizasyonunda yer 
aldı.
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YILIN EN İYİ POP MÜZİK
ERKEK SANATÇISI



Zara
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Neşe Zara Yılmaz 15 Ocak 1976, İstanbul doğumlu evrensel müzik 
şarkıcısı ve yorumcusudur. Dünyanın birçok yerinde, Arapça, İspan-

yolca, İtalyanca, İngilizce ve Hintçe şarkılarla konserler veren, müzik bes-
teleyip yorumlayan, aynı zamanda oyunculuk eğitimiyle de birçok dizide 
ve reklamda rol alan Zara, bugüne kadar sayısız ödüle layık görülen ev-
rensel müziğin lider sanatçısıdır. Günümüzde müzik şarkıcısı ve yorumcu 
kimliğiyle beraber, reklam ve dizi oyunculuğu, televizyon programcılığı da 
yapmaktadır.

Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatua-
rı Şan Bölümünü ikincilikle tamamladı. Aynı zamanda; bir İstanbul 

hanımefendisi olan ünlü ressam Sn. Hatice Yılmazın da kızı olan Zara, 
üniversiteyi bitirdikten sonra bir müddet İstanbul Teknik Üniversitesinde 
öğretim görevliliği de yaptı. 

Zara, ilk evliliğini  Ulus Müzik’in patronu İskender Ulus’la gerçekleş-
tirdi. Bu evlilik 2007 yılında sona erdi.  Zara 5 yıl sonra 2012 Mart 

ayında ikinci eşi gazeteci-yazar Akif Beki ile dünya evine girdi. Aynı yıl kız 
bebek annesi olan Zara bebeğine Dila ismini verdi. 2016 temmuz ayında 
ise, ikinci eşi gazeteci-yazar Akif Beki ile tek celsede boşandı.Televizyon 
ve film dünyasında bugüne kadar sayısız projelere imza atan Zara sıra-
sıyla; 1998 yılında Atıf Yılmaz’ın yönetmenliğinde “Eylül Fırtınası” isimli 
ilk uzun metraj filminde Tarık Akan ile başrolü paylaştı. 2001 yılında Os-
man Sınav’ın yönettiği Deli Yürek: Bumerang Cehennemi sinema filminde 
oyunculuk performansıyla tüm dikkatleri üzerinde toplayarak oyunculuk 
alanında kendisinden  oldukça söz ettirmeye başladı. 2003 yılında, sanatçı 
Kanal D kanalında 28 bölümden oluşan Gelin isimli televizyon dizisinde 
başrol oynayarak sevenlerini muhteşem oyunculuk sanatı ile adeta büyü-
ledi. Daha sonra TRT 1’de Zamanı Geldi isimli programın sunuculuğunu 
üstlenerek programında birçok ünlü sanatçıyı ağırlayan Zara, 2006 yılının 
Ramazan ayında atv’de Tanrı Misafiri adlı sahur programında canlı yayın 
olarak gerçekleştirdi. 2009 ile 2011 yılları arasında tv8 kanalında Oktay 
Kaynarca ile birlikte sundukları Salı Sefası adlı müzik-eğlence programı, 
iki yıl boyunca beğeni ile takip edilip yayınlandı.

Çocukluk yıllarında “Neşecik” adı ile sekiz albüm çıkarttı.1998 yılın-
da, Zara adı ile ilk albümü olan Avuntu piyasaya sürdü. İlk albümün 

yankıları devam ederken 2000 yılında Boyut adlı ikinci albümünü çıkar-
dı. 2002’de üçüncü albümü Misafir’i; 2003 yılında Özlenenler albümünü 
piyasaya sürdü. Özlenenler albümünde Zara, müzik severlere Türk Sanat 
Müziği okuyarak evrensel müzik yorumculuğu yolunda emin adımlarla 
ilerlediğini dinleyenlerine kanıtladı. Aynı albümde eski Türk filmlerinin 
şarkılarını tekrardan aranje ederek tanıdık melodilere sesiyle ve yorumcu 
kimliğiyle yeniden hayat verdi. Sanatçı 2005’te kariyerine, Zamanı Geldi 
albümüy iki cd şeklinde yayınlanmış olup, ikinci cd’de batı müziği araj-
manları ile maria carey’in seslendirdiği “I can’t live” parçasıda bu cd’de yer 
almaktadır.

Sanatçı aynı yılın Ekim ayında, senfoni eşliğinde kaydettiği Bülbül-i 
Şeyda isimli tasavvuf müziği albümüyle de sanatın evrensel boyutunun 

zirvesinde yer aldığını bir kez daha ispatladı.2008 yılında kendi kurduğu 
ZR Müzik’ten Bahar isimli albümünü piyasaya sundu. Sanatçı, 2011 yılında 
Hazine adlı albümünü yine kendi müzik şirketi ZR Müzik’ten piyasaya sür-
dü. Zara 2012 Temmuz ayında Flamenko tarzıyla harmanladığı yeni albü-
müyle sevenlerine eşsiz bir dünya yolculuğuna çıkardı. İstanbul Flamenko 
5’lisi ile kendi yapım şirketi olan Zr Müzik’ten çıkardığı bu albümde “Ben 
Bir Anayım” adlı eserin sözleri Zara’ya aittir. 2014 yılında ilk defa arabesk 
tarzda Derin Aşk albümünü çıkarttı. Derin Aşk albümü o kadar çok sevildi 
ki, 2016 yılında Derin Aşk, Vol.2 adıyla arabesk tarzı yeni bir albüm ya-
parak sevenlerinin kalplerini bir kez daha fetih etti.  Zara artık her tarzda 
şarkıyı yorumlayarak sevenleri tarafından da evrensel yorumcu ünvanına 
sahip oldu.

Kral TV ve Magazin Gazetecileri Derneği gibi birçok organizasyonların 
ödülleri ile birlikte, 2000 ile 2003 yılları arasında 4 yıl üst üste “Türk 

Halk Müziği En İyi Kadın Sanatçısı” Altın Kelebek ödüllerini layık görüldü.

YILIN EN İYİ
FANTAZİ MÜZİK

KADIN  SANATÇISI



CNN TÜRK

CNN TÜRK, 11 Ekim 1999 yılında Doğan Medya Gru-
bu ve Time Warner’ın ortak girişimi ile kurulmuştur. 

CNN’in kendi ismiyle, Atlanta dışında yönetilen, 24 saat ulu-
sal bir dilde haber yayıncılığı yapan ilk ulusal kanaldır. Ayrıca 
CNN TÜRK, Türkiye’de de yabancı bir medya kuruluşu ile or-
tak olarak kurulan ilk televizyon kanalıdır.

CNN TÜRK, haber programları, güncel, yaşam, ekonomi, 
spor ve eğlence programları ile bağımsız, tarafsız ve ilkeli 

haberciliğin güzel bir örneği olarak yayın yapmaktadır. 

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

Radyo),mobil platformlar,tablet,bilgisayar,ve hatta Akıllı 
TV’lerle entegre bir sistemi vardır. 

Televizyonla aynı anda 92.5 CNN TÜRK Radyo’dan da 
CNN TÜRK dinlenebilmektedir. Tüm platformlarda olan 

CNN TÜRK uygulamalarıyla, her yerde CNN TÜRK canlı ya-
yını izlenebilmektedir.

Kaçırılan ya da tekrar izlenmek istenen programlar 
tv.cnnturk.com adresinden seyredilebilmektedir.

CNNTÜRK,twitter.com/cnnturkcom,facebook.com/
cnnturk, plus.google.com/+cnnturk, youtube.com/

cnnturk, instagram.com/cnnturkcom sosyal medya hesapla-
rından takip edilebilmektedir.

Ayrıca tüm operatörlerdeki CNN TÜRK’ün Haber, Hava 
Durumu, Spor, Finans ve Video SMS paketlerine abone 

olunarak son dakika gelişmeleri cep telefonuna gelen kısa me-
sajlarla gelmektedir.

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 de-
ğerleri ve her iki grubun global vizyonu bulunmaktadır.
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Gülden Kalecik Demirtaş
TGRT Haber

1979  YILINDA ANKARA’DA DÜNYAYA GELDİ. 1997 YI-
LINDA KÜLTÜR KOLEJİ’NDEN MEZUN OLANGÜL-

DEN KALECİK DEMİRTAŞ,İSTANBULÜNİVERSİTESİ 
İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜNE 
GİRDİ.ÜNİVERSİTE MEZUNİYETİ SONRASI TÜRKER 
İNANOĞLU VAKFI’NDA  DİKSİYON DERSLERİ ALDI.
MESLEĞE KARADENİZ TV’DE HABER SPİKERİ OLA-
RAK BAŞLADI.AYNI ZAMANDA “HAFTAYA BAKIŞ” 

İSİMLİ SİYASİ BİR PROGRAMI HAZIRLAYIP SUN-
DU.2010 YILINDA BAŞLADIĞI TGRTHABER’DE HAFTA 
İÇİ HER GÜN SAAT 15-18 ARASI “GÜNÜN İÇİNDEN” 
KUŞAĞININ MODERATÖRLÜĞÜNÜ YAPMAKTADIR.
PAZARTESİ AKŞAMLARI İSE “KONUŞACAK ÇOK ŞEY 
VAR”PROGRAMIYLA İZLEYİCİSİYLE BULUŞMAKTA-
DIR 
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Aramızda Kalmasın
TV8

En keyifli sohbet Aramızda Kalmasın’ da! Gündeme dair 
haberlerle “ARAMIZDA KALMASIN” hafta içi her gün 

canlı yayınla TV8’de izleyici ile buluşmaya devam ediyor.   

Jess Molho, Duygu Çetinkaya ve Hakan Ural ile“ ARAMIZ-
DA KALMASIN” birbirinden sürpriz konuklarıyla her gün 

farklı bir konuyu ekrana taşıyacak. 

Hayata dair her şeyin konuşulduğu program “ARAMIZ-
DA KALMASIN” da her Salı ve Perşembe Salih Keçeci’de 

yorumlarıyla masada olacak. 

“ARAMIZDA KALMASIN” 23 Ocak Pazartesi canlı yayınla 
TV8’de. 
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YAYIN TARİHİ: 23 Ocak Pazartesi / Hafta İçi Her Gün
YAYIN SAATİ: 09.30

YILIN EN İYİ SABAH
MAGAZİN TARTIŞMA 

PROGRAMI



Esra Erol’da Atv

Birçok çifti tanıştırıp, evlendiren Esra Erol, her geçen gün 
çiftlerin mutluluğuna tanık olmaya devam ediyor. Aile-

lerin 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, pro-

jenin gelirini ise içeriğini program adayı kadınların olduğu 
Sessiz Kadınlar ve Kara Duvak kitabı ile elde etti. Programın-
da engelli vatandaşlara desteğinden dolayı mavi kapak kam-
panyasıyla 1000‘in üstünde akülü sandalye dağıttı.

Samimi, içten ve doğal tavırları ile herkesin sevgilisi olan 
Esra Erol, Ali Özbir ile evli ve idrisali Ömer Erol adında 

iki erkek çocuğu var. 

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

Taburcu, Lolita, Ömrümün Yarı Kalanı, Ele İnat, İz-
mirli, İnanırım , Gel Gel, Uygun Adım , Aşktan Faz-

la gibi bir çok hitin sahibi Berkay, geçtiğimiz yıl  “Ara-
Best” adını verdiği albümüyle milyonların kalbinde yer 
edinerek , müzik otoritelerinden de tam not aldı.

2010 yılından buyana 4 albüm,  4 single projesi bulu-
nan kendi jenerasyonunda en çok konser veren şar-

kıcı olan Berkay bugünlerde yeni albümü “Yansıma”nın 
hazırlıklarını sürdürüyor.
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Stadyum
TRT 1

TRT’nin marka programı Stadyum, her hafta sonu 
TRT Spor’da yayınlanmaktadır. Ersin Düzen mo-

deratörlüğünde, Ali Gültiken, Giray Bulak ve Kaya 
Çilingiroğlu’nun yorumlarıyla katıldığı Stadyum’da Spor 
Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının özet görüntüleri 

ekrana geliyor. TV rating ölçümlerine göre Türkiye’nin 
en çok izlenen futbol programı  olan Stadyum, özel rö-
portajlar ve haberlerle futbol dünyasının gündemini be-
lirlemektedir. 
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Koray Avcı

Uzun yıllardır gerek yurt içinde gerekse yurt dışın-
da, sokakta ve performans mekanlarında konserler 

verdi. Sahne performansları, güçlü ve samimi yorumu 
sosyal medya platformlarında ilgi odağı oldu ve geniş bir 
dinleyici kitlesine ulaştı. 

Ağustos 2015’te yayımladığı “Aşk İle” isimli ilk solo 
albümünü Dokuzsekiz Müzik yapımcılığında mü-

zikseverlerin beğenisine sunan sanatçı, albümünde usta 
sanatçıların eserleri dışında kendi bestelerine ve şiirle-
rine de yer verdi. Ocak 2016’da ‘Hoşgeldin’ teklisini ya-
yınladı.

Çıkardığı ilk albümü ile geçtiğimiz yıla damga vuran 
Koray Avcı, sahnede okuduğu ve dinleyicilerden 

yoğun istek alan şarkıları 2. Albümünde bir araya top-
ladı. Haziran 2016’ da yayınladığı “Sonra Dersin Ki” is-
mini verdiği  2. albümü ile aylardır satış listelerinin ilk 
sıralarında yer alan Koray Avcı, Türkiye ve yurt dışında 
gerçekleştirdiği konserlerle müzikseverlerle buluşmaya 
devam ediyor.
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Emirhan Cengiz ft Betül Demir

Betül Demir  İlk albümü “Ayrılığın El Kitabı” 26 Mayıs 2006’da 
piyasaya çıktı. Bu albümde yer alan Yaz Geliyor, Yapamadım, 

Günahımı Alma ve Taş Duvarlar şarkılarına video klip çekil-
di. Daha ilk albümüyle bir çok törenden “en iyi çıkış yapan kadın 
sanatçı”ünvanıyla döndü.

    Betül Demir, 2008 yılında 3 Hürel’in “Sonsuza Kadar” albümünde 
“Gönül Sabreyle” isimli rock şarkısını yorumlarken aynı yıl 2 Tem-
muz tarihinde “Süper” isimli 2.albümünü çıkardı.2009 yılında Dj 
“Hüseyin Karadayı albümünde yorumladığı “Geri Dön” adlı Sezen 
Aksu klasiğiyle de dünya elektronik müzik listelerinde üst sıralar-
da yeraldı ve bu performansı bir çok yerli-yabancı djler tarafından 
coverlandı.2010yılında kendi adına çıkardığı 2.single şarkısı Se-
zen Aksu imzalı “Herkes Haklı”ydı ve 2011de çıkardığı 3.albümü 
Mıknatıs’ta da beş yeni Sezen Aksu şarkısı daha yorumladı.Aynı 
dönemde Ahmet Koç albümünde Sürü filmininde müziği;Aysel 
Gürel’in sözlerini yazdığı bir Zülfü Livaneli bestesi olan Sürgün’ü 
seslendirdi.Dj Ahmet Portakal ile yaptığı Madonna klasiği “La isla 
Bonita”da 2011’de yayınlandı.   2012’de  dj Suat Ateşdağlı ile birlik-
te 90’lı yılların Gülay imzalı “Cesaretin Var mı Aşk’a şarkısını ses-
lendirdi ve 2013 yılı itibariyle sırasıyla,”Helalleşemedik”,”Tarafsız 
kalamıyor aşk”, “Sana N’olmuş”, “ Aslan Payı” ve son olarak 2017 
yılında başarılı aranjör,prodüktör Emirhan Cengiz’le birlikte yaptığı 
“Hacıyatmaz” şarkılarını çıkardı ve en sevilen,en çok dinlenen şar-
kıcılar arasında yerini aldı.  Kariyeri boyunca albümlerinde Mustafa 
Ceceli,Ozan Çolakoğlu,Caner Tepecik,Emirhan Cengiz gibi önemli 
müzik adamları,aranjörlerle ve Sude Bilge Demir,Sezen Aksu,Aysel 
Gürel başta olmak üzere bir çok önemli besteci ve sözyazarıyla da 
çalışmıştır.

   Şu sıralar 4.stüdyo albümü bitirmek üzere olan sanatçı bu albümün-
de de kendi müziğimizin üç silahşörüyüz dediği Sude Bilge Demir 
ve Emirhan Cengiz’le birlikte,farklı olarak kendi söz ve bestelerine 
daha çok yer verdiğini açıkladı.

Emirhan Cengiz 1984 yılında Ünye’de doğan Bandırma asıllı 
müzisyen, henüz küçük yaşlarda iken piyano ve tuşlu çalgılar 

çalarak müzik hayatına adım attı. Bilgisayarla müzik yapımı, kayıt 
teknolojileri ve elektronik müzik konusuna ilgi duyan Emirhan 
Cengiz eğitim hayatıyla paralel şekilde yürüttüğü müzik hayatına, 
İstanbul’a taşınıp Yeditepe Üniversitesi Matematik Bölümü’nü ve 
Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programlarını bitirdikten 
sonra profesyonel olarak devam etme kararı aldı. 

2008 – 2009 yılları arasında Sarı Ev Müzik Prodüksiyon şirketi ve 
Ozan Çolakoğlu ile yaklaşık bir yıllık çalışma ile bir çok ünlü is-

min albümünde kayıt, mix ve prodüksiyon aşamalarında görev aldı. 
(Tarkan, Hadise, Nilüfer...)

Daha sonra kendi stüdyosu E.C. Music Production’u kurarak 
profesyonel aranjör, besteci, dj ve orkestra şefi olarak kariyeri-

ne devam etmektedir. İlk olarak Hande Yener ile çalışarak Hande’ye 
Neler Oluyor albümünün düzenlemelerini yaptı. Daha sonra Ajda 
Pekkan, Teoman, Betül Demir, Enbe Orkestrası, Gökhan Keser, 
Cem Belevi ve daha bir çok isimle aranjör ve besteci olarak çalışmış, 
bunun yanı sıra reklam müzikleri de yapmıştır.

2016 yılı içinde kendi single projesi “Hacıyatmaz”ı Betül Demir 
ile çıkardı. İlk single’ı “Hacıyatmaz” ulusal ve yerel radyolarda en 

çok çalan şarkılar arasında zirveyi görmüş, sosyal ve dijital mecrada 
kendine iyi bir yer edinmiştir. Yine aynı yıl içerisinde Betül Demir 
ile birlikte başrollerinde Müjdat Gezen, Ayşen Gruda, İlker Ayrık ve 
Betül Demir’in yer aldığı “Sevgi Müzikali”nin müziklerini bestele-
miş ve düzenlemelerini yapmıştır.

Emirhan Cengiz halen besteci, aranjör ve dj olarak bir çok solist 
ile hem stüdyoda hem de sahnede çalışmalarını sürdürmekte ve 

müzik direktörlüğünü yaptığı albümler haricinde kendi albüm pro-
jesi üzerinde çalışmaktadır.
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Markopaşa
Süheyl &Behzat UYGUR

Süheyl & Behzat Uygur Tiyatrosu, Nejat Uygur’un uzun yıllar ba-
şarıyla oynadığı Marko Paşa oyununu yeni bir yorumla müzikal 

olarak sergiliyorlar. Oyunda Süheyl ve Behzat Uygur, Emine Ün, 
Uğur Babürhan, Leyla Yüngül, , Burcu Afşin, Ömer Yılmaz ,Nurten 
İnan ve 15 yıl aradan sonra tekrar sahnede göreceğimiz Nejla Uy-
gur rol alıyor. Müzikalin dijital görsel tasarımları Jr. Behzat Uygur’a, 
kostüm tasarımı Sadık Kızılağaç’a, besteleri Afife Jale ödülüne sa-
hip Serpil Günseli’ye, şarkı sözleri, dekor tasarımı ve yönetmenliği 
Uğur Babürhan’a ait. Türk tiyatrosunun komedi dalındaki en büyük 
ustalarından Nejat Uygur tarafından uzun yıllar başarıyla sahnele-
nen “Marko Paşa” isimli oyun, günümüz yorumuyla Süheyl ve Beh-
zat Uygur tiyatrosu tarafından, geleneksel Türk tiyatrosu ekolünde 
önemli bir yer teşkil eden operetlerinden bir örnek olarak sahnele-
necek. “Marko Paşa”yı yıllar önce büyük usta Nejat Uygur’dan izle-
miş, bugünde Süheyl ve Behzat Uygur’dan izlemek isteyecek farklı 
yaş gruplarından olan geniş bir seyirci yelpazesine sahip olan oyun, 
antrakt dâhil olmak üzere, toplam 120 dakika sürüyor. Franz Von 
Schönthan ve Gustav Kadelburg tarafından yazılan oyun, Nejat Uy-
gur tarafından Türkçe’ye ve geleneksel Türk Tiyatrosuna uyarlandı. 
15 farklı şarkıyla ve danslarla zenginleştirilerek tuluat ve modern 
tiyatronun harmanlandığı bir operet tadında Dünya Tiyatrolar 
Günü’nde seyirci ile buluştu.

SİNOPSİS 1920’li yılların sonunda İstanbul’da varlıklı ve despot 
bir Paşa ve ailesinin köşküne iç güveysi damat olarak alınan 

Hayrullah’ın, karısına aşık olmasına ragmen bir türlü aynı evin 
içinde kavuşamaması. Hayrullah’ı ziyarete gelen eski okul arkadaşı 
Suat, durumu farkeder ve ona Paşanın oğlu Seyfettin’in, eski ho-
calarından Haydar Beyin kızı Güzin ile birlikte olduklarını , fakat  
Seyfettin’in Güzin’i kandırıp Fransa’ya gittiğini söyler. Oysa Seyfet-
tin Güzin’e olan aşkı yüzünden, Hayrullah eniştesiyle anlaşıp fransa-
dan kaçarak köşkte Faslı bir kadın hizmetçi kılığında işe başlamıştır. 
Paşanın Küçük kızı Mürvet, Suat’a aşıktır ve onunla evlenmek ister. 
Tüm bu olayların Paşadan gizlenmeye çalışılması ve günün birinde 
Hayrullah’ın arkadaşı Suat’ın sayesinde evin kontrolunu ele geçir-
meye başlamasıyla her şey tersine dönmeye başlamıştır. Hayrullah 
eline bile dokunamadığı karısıyla balayı planlamaktadır. Avukat 
Suat, Hayrullah’ın eşi Meziyet’i de ikna etmiştir ve Meziyet tüm o 
soğuk tavrından vazgeçip kocasına son derece sıcak davranmaya 
başlayan bir eş olmuştur.  Güzin’i  paşayla tanıştırmaktan başka bir 
seçenek kalmamıştır. Ev halkı Güzin’i başka asil bir ailenin kızı ola-
rak köşke getirirler ama Güzin tüm dürüstlüğüyle Paşaya gerçekleri 
anlatır. Paşa bütün bu olayların farkında olduğunu ve Paşa’nın ka-
rısı Müşerref Hanım’ın destekleriyle gençlerin mutlu olmasına izin 
vermesiyle oyun son bulur.
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YILIN EN BAŞARILI
TİYATRO OYUNU



Pazar Sürprizi
Show Tv

Show Tv’nin ilgiyle izlenen magazin programı “Pazar 
Sürprizi,dopdolu içeriği ve bomba gibi haberleriyle Pazar 

sabahlarınızın keyfi olmayı sürdürüyor. Sunuculuğunu Elif 
Özkul’un yaptığı Pazar Sürprizi, ekranların en eski magazin 
programlarından biri olarak ekran  serüvenini sürdürmeye 
devam ediyor.

Deneyimli magazin gazetecilerinin hazırladığı pazar 
sürprizi,ünlülerin yaşamlarını ,sanatsal çalışmalarını 

izleyiciye aktararak başarılı reytingler aldı. Program,Sunum 
ve özel haberleriyle de zaman zaman magazin gündemini be-
lirlemeye devam ediyor.Show Tv’nin keyifle izlene magazin 
programı olan Pazar Sürprizi,İzleyicide tiryakilikde yarattı.
Program,ünlülerinde vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

“Pazar Sürprizi”, her pazar saat:10:00 canlı yayınla  Show 
TV’de..
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YILIN EN BAŞARILI
MAGAZİN PROGRAMI



Survivor
TV8
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YILIN EN BAŞARILI
YARIŞMA PROGRAMI

Survivor 2016 TV8  

“Survivor” 2016 macerası TV8 ekranlarında devam ediyor!

Survivor Ünlüler Adası’nda yarışan isimler; Tuğba Özay, 
İbrahim Yattara, Serkan Ercan, Nagihan Karadere, Ava-

tar Atakan, Ezgi Avcı, Ebru Öztürk, Eda Akkaya, Yunus Gün-
çe, Yılmaz Morgül, ve Survivor Gönüllüler Adası’nda yarışan 
isimler; İbrahim Giydirir, Gizem Memiç, Efecan Dianzenza, 
Gizem Kerimoğlu, Nihal Candan, Zafer Mete, Damla Can,     

Serkay Tütüncü, Aylin Şallı ve Semih Öztürk.

YAYIN TARİHİ: 7 Şubat Pazar  / 2016

YAYIN SAATİ:  20.00

“Survivor 2016”; renkli kadrosu, rekabet dolu yarışları ve 
zorlu ada şartlarıyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek.



Derya Uluğ
21 Şubat 1986 tarihinde  İzmir’de doğdu ve büyüdü. Küçük yaş-

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

Tüm okul hayatı boyunca  müzik dişında tiyatro , spor , dans 
gösterilerinde boy gösterdi.Okulda üst düzey faal bir öğrenciydi 

ve okulu 3. olarak bitirmiştir.

Muğla Üniversitesi’nde müzik öğretmenliğinden keman bölü-
münden mezun olan  İzmirli şarkıcı, Haliç Üniversitesi dev-

let konservatuvarında İlk dönem Alaaddin Yavaşça’dan türk müziği 
eğitimi aldı 2. Dönem opera ve konser şarkıcılığı bölümüne geçiş 
yaparak yüksek lisansını tamamladı. 3 yıl Ebru Gündeş’in vokalist-
liğini yapan Derya Uluğ, edindiği tecrübenin ardından kendi albü-
münü çıkarmak üzere sanatçının yanından ayrılmıştır. İlk albümü-
nü 2016 yılında Okyanus isimli single’ı ile çıkarmıştır. Okyanus’un 
söz ve müzik kendisine ve Asil Gök’e, düzenlemesi Burak Yeter’e 

aittir. Şarkının klibi youtube’da 100 milyonu geçtikten sonra yapım 
şirketi DMC tarafından altın plakla ödüllendirilmiştir. 2.single ça-
lışması Canavar’da söz müzik Asil Gök ve Derya Uluğ’a aittir. Bu 
şarkının aranjesinde Ozan Çolakoğlu imzası bulunmaktadır.

Derya Uluğ, 13 Kasım 2016’da düzenlenen 43. Pantene Altın 
Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Çıkış Yapan Solist” ödülünü ka-

zanmıştır. Ödülünü Ebru Gündeş’in elinden alması Türk Pop Müzik 
tarihine en duygusal anlardan birisi olarak geçmiştir Sanatçı halen 
2 şarkısında da telifmetre listesinde en uzun hafta 1 numara kalarak 
tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Haftanın en az 4-5 günü sahnede 
kalarak kendi rekorunu kırmaya devam ediyor. Şarkıcı olmasaydı-
nız ne olurdunuz sorusuna futbolcu olurdum diyerek tüm futbol-
severlerin hayranlığını kazanan  Derya Uluğ , koyu bir  Fenerbahçe 
taraftarıdır. Halen Türkiye ‘deki tüm önemli Lise ve Üniversiteler en 
iyi çıkış yapan, en iyi pop kadın şarkıcısı ve en iyi şarkı ödüllerini 
Derya Uluğ ve şarkıları Okyanus ile Canavar’a vermeye devam et-
mektedir. Sahneden boş kalan vakitlerinde en çok sevdiği şey  rad-
yo programlarına katılmak, spor yapmak ve yeni çıkan albümlerin 
hepsini takip etmektir. Şu an 3. single çalışması için hazırlıklarına  
başlamıştır. Ayrıca bir çok ünlü ismin yeni albümlerine

Asil Gök ile ortak şarkılar yaparak söz yazarı ve besteci kimliğini 
de ön plana çıkarmıştır.
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YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN
POP MÜZİK 

KADIN SANATÇISI



Buray
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YILIN EN İYİ
ÇIKIŞ YAPAN POP MÜZİK 

ERKEK SANATÇISI

Buray, 1984 Kıbrıs Lefkoşa doğumlu. “Doğu Akdeniz Üniversi-
tesi Kompozisyon Bölümü” 2005 mezunu olan sanatçı, master 

derecesini Wales (Galler) “University of Glamorgan,  Music Pro-
duction & Sound Engineering” üzerine 2007 yılında tamamladı. 16 
yaşından itibaren Haluk Levent, Kuzey, Rober Hatemo, Soner Arıca, 
Hazal, Ebru Aydın, Gökhan Tepe, Berksan, İzel gibi birçok sanatçıya 
Kıbrıs konserlerinde elektro gitarıyla eşlik eden Buray, öğrencilik 
yıllarında “Sensitive Vibrations” adlı grubunun da solistliğini yaptı. 
Kıbrıs’ta birçok sanatçının albümlerinde aranjörlük yapan, BRTK’de 
sayısız televizyon programında orkestra şefliğini üstlenen, geniş 
ve modern İngilizce repertuvarı ile ilgi gören Buray, 2004 yılında 
“United Boyband” grubunun solisti olarak Kıbrıs Eurovision ön ele-
melerinde 125 yarışmacı arasından finale kaldı ve İngiltere Royal 
Alexandra Palace’da konser verdi. 2008 yılında “Yanayım” adlı şar-
kılarıyla çıkış yapan Babutsa grubunun albümündeki çoğu şarkıya 
aranjörlük  yaptı. 

Ferhat Göçer’in seslendirdiği, sözleri Gözde Ançel, bestesi Buray 
imzası taşıyan “Unutmuş Çoktan” şarkısıyla milyonlarca kişiye 

ulaşan sanatçı, ilk albümü 1 Şişe Aşk’la müzik yolculuğuna iddialı 
bir başlangıç yaptı. Buray ilk albümüyle 6 ayda 21 ödül alarak, yılın 
en çok ödül alan isimlerinden biri oldu. “İstersen” ve “Sen Sevda 
Mısın?” şarkıları müzik listelerinin ilk sırasını uzun süre kimseye 
bırakmadı. İkinci albümü Sahiden’i ise 11 Kasım 2016’da çıkaran 
başarılı sanatçı, bu albümünde de “Aşk Mı Lazım” şarkısıyla müzik 
listelerinde zirveye oturdu.

Buray zaman içinde kendi albüm çalışmalarının yanı sıra müzik 
dünyasının sevilen isimlerine de şarkılarını vermeye başladı. 

Sanatçının Gözde Ançel ile birlikte yaptıkları şarkıları Mustafa Ce-
celi, Ziynet Sali, Funda Arar, Demet Akalın, Özgün gibi isimlerin 
son albümlerinde yer aldı ve liste başarılarıyla da dikkat çekti. 



Best FM

SELAMİ BİLGİÇ ENERJİ
Cuma: 00:00 - 02:00

Cumartesi: 23:00 - 01:00
JALE ŞENGÜN J VİTAMİNİ

10:00 - 12:00
ALTAN KİRAZ FESTİVAL
Hafta içi: 12:00 - 14:00

Cumartesi: 10:00 - 14:00

YASEMİN ŞEFİK HİTNOZ
14:00 - 16:00

UFUK KARCI
KONUŞAN TÜRKİYE

09:00 - 10:00
YENİ ŞEYLER  

SÖYLEMEK LAZIM
Pazar: 22:00 - 01:00

CEM ARSLAN 
GAZOZ AĞACI
07:00 - 09:00

GAZOR
18:00 - 20:00

SERDAR GÖKALP 
SERDAR TRAFİKTE

16:00 - 18:00
SERDAR YAYINDA

22:00 - 01:00

AYŞE MATAY
HER ŞEY YOLUNDA

Pazar: 10:00 - 14:00

 www.bestfm.com.tr
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Türkiye’nin ilk özel radyo kanallarından biri olan Best 
FM, 5 Şubat 1993 tarihinde Ajda Pekkan’ın “Kimler 

Geldi, Kimler Geçti” şarkısıyla yayın hayatına başladı.

Best FM; bağımsız, dürüst ve güvenilir habercilik an-
layışı, seçkin programcıları, yayın ilkeleri ve tekno-

lojik donanımı ile, Türkiye’nin en çok dinlenen ulusal 
radyoları arasında ilk sıralarda yerini aldı. Bugüne ka-

dar yayın hayatında dinleyicileriyle samimi bir iletişim 
kuran Best FM, zamanla yayın yaptığı her yerde toplu-
mun sesi oldu. Katıldığı etkinlikler, sosyal sorumluluk 
projeleri, kampanyalar, paneller ve organizasyonlar ile 
Türkiye’nin lider radyosu olmuştur. Düşünen, tarafsız ve 
cesur radyo kimliği ile daima kulaklarınızda olacaktır!  
Radyonuz Açık Olsun...

YILIN EN İYİ
RADYOSU
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TEŞEKKÜR

7.YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ”mizi 
Vizyon Production ve Bonart Ajans olarak gerçekleştirirken maddi ve manevi 

katkılarını esirgemeyen,

RAFFLES İSTANBUL ZORLU CENTER
ZORLU ALIŞVERİŞ MERKEZİ

GD OFSET
MNG KARGO

MEDYA TAKİP MERKEZİ
ASTRA SAĞLIK

ÖZÖN OTOMOTİV
ERKAYA TEKSTİL

ÖZLEM SAFİYE KURT
DR.SERKAN AYGIN

BDG GROUP/ ŞİRKETLER TOPLULUĞU
DANİEL’S PARİS

SELCAN GÜLERYÜZ
ERTAN AKTOSUN
Av.KASIM AKSOY

KARAGÖZLÜ TEKSTİL
MERCAN PROMASYON

ÖZKAYNAK TURİZM
ORTUNÇ CUNDA ISLAND HOTEL 

UZMAR DENİZCİLİK
TT PRODUCTION

ANATOLIA SYSTEM
OSCAR CATERING

UFKUN PRODUCTION

ÖZEL TEŞEKKÜR 

VATAN ŞAŞMAZ (Sunucu)
DERAY YURDAKUL (Sunucu)

AYLİN ARASIL (Supervisor)
YAVUZ TORAMAN (Teknik Hizmetler)

ARİF IŞIK (Organizasyon Ortağı)
CANER BUDAK ( Pr Sorumlusu)

AYÇA KURU ( Kırmızı Halı Röportajları)

EDERİZ

YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ / Bir Vizyon Production Organizasyonudur



5. Gazeteciler Sitesi
A19 Blok Villa No:7
1. Levent İstanbul

0212 351 2332
www.vizyonproduction.com

since
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