16:34

Mutlu bir geleceğe
ilk adımı attığınız an

Tüm dünyadaki otellerinde peri masalı gibi düğünlere
ev sahipliği yapan Fairmont, artık İstanbul’da.
Geleneğin değerini bilen ve Fairmont’un yüzyıla yayılan
mirasından güç alan Fairmont Quasar İstanbul,
düğünleriniz, kutlamalarınız ve en özel etkinlikleriniz için
eşsiz mekanlar sunuyor.

Büyükdere Caddesi 76, Mecidiyeköy İstanbul, Türkiye 34394
t. 0212 403 85 00
f. 0212 403 86 00
istanbul@fairmont.com
fairmont.com/istanbul

6. FASHION TV MODA ÖDÜLLERİ
PROGRAM
Açılış
Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri
Defile

(Erkek Haute Couture)
Moda Ödülleri (Sektörel)

Defile CİHAN NACAR (Haute Couture Mayo)
Kapanış
After Party ( Fuaye Alanı)

Sunucular

1.Sinema Güzeli Yarışması Kral ve Kraliçesi

Dilara Gülsün MEYDANCI

Orhan ÖZTÜRK
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Röportajlar
Yağmur AYAZ

6. FASHION TV MODA ÖDÜLLERİ

Enis Onat
Executive Representative of Fashion Tv International

Sevgili fashionTV dostları,
Bu yıl 6.sını değerli katkılarınızla gerçekleştiridiğimiz Moda Ödül
törenimizde, Engelsiz Yaşam Vakfı ve Türk Kızılayı ile beraber 75
kızımıza burs veriyor olmanın heyacanını ve gururunu yaşıyoruz.
Ülkemizin, 4 milyon kayıtlı ve maalesef neredeyse bir o kadar da
kayıtsız çalışanıyla en önemli sektörlerinden Türk tekstil ve modasının
taçlandırıldığı bu ilk ve tek organizasyonu gerçekleştirmenin
sorumluluğu ile her yeni törende üzerine koyacak çalışmalarla yolumuza devam ediyoruz.
Markaları olmayan ülkeler marka olamazlar. Bu yüzden her sektörde
marka olmak için çaba harcamalayız. Biz moda ödüllerinde marka
olmayı başarmış ya da marka olma yolunda önemli mesafeleri aşmış
kişi ve kurumlara ödül veriyoruz. Modanın yanında fashiontv’ nin
yayın politikasının ayrılmaz bir parçası olan sanat ve eğlence dünyası
ile turizminde başarılı kişi ve kurumları ödül alıyorlar.
Bizim için en önemli amacı 75 kız çocuğumuza Engelsiz Yaşam
Vakfı ve Türk Kızılayı aracılığıyla verdiğimiz burs olan bu törenimize
destek veren başta Astra Holding, Fairmont Hotel, tüm sponsorlarımız,
ödül alan kişi ve kuruluşlar, izleyiciler ve tüm fashiontv sevenlere sonsuz teşekkürler...
Ayrıca önemle vurgulamak ve teşekkür etmek istiyorum, Sevgili Atilla Kaplakaslan, Arif Işık ve Aylin Arasıl olmasa bu iş bu kadar görkemli
olmazdı.
6.FashionTV Moda Ödülleri’ nde en önemli ödül, Yüzyılın En İyi Giyinen Adamı idi. Türkiye Cumhuriyeti’ nin kurucusu ve ölümsüz lideri
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ e li, bence tüm zamanların en iyi giyinen
adamıdır, böyle bir vefa göstermek istedik. Kendisini sayan ve seven
insan iyi giyinir. Kendisini seven ve sayan insan tüm canlıları sever,
yaşama, hayata saygısı ve sevgisi olur...
Aziz hatırasını bir kez daha sevgi ve saygıyla yadediyoruz...

4

6. FASHION TV MODA ÖDÜLLERİ

Arif Işık
Bonart Ajans Başkanı

Atilla Kaplakarslan
Vizyon Production ve
Engelsiz Yaşam Vakfı Kurucu Başkanı

TEŞEKKÜR
6. FASHION TV MODA ÖDÜLLERİ’ni Vizyon Production ve Bonart Ajans
olarak gerçekleştirirken organizasyonumuza katkıda bulunarak geçen yıl olduğu
gibi Kurucu Başkanı olduğum Engelsiz Yaşam Vakfı ve Türk Kızılayı aracılığıyla,
Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu Öğrencilerinden 75 kızımıza Tekstil ve Kozmetik
Bursu vermemizi sağlayan başta Sanatçılarımız olmak üzere tüm kişi ve kurumlara;
Esteticium (Ana Sponsor)
Fairmont Quasar ( Mekan Sponsoru)
Shimdigo ( Ulaşım Sponsoru)
GD Ofset ( Matbaa Sponsoru)
By Aytaç ( Ses-Işık-Sahne ve Led Ekran Teknik Sponsoru )
Wella Professionals Eimi
Yıldırım Özdemir ( Saç ve Makyajlar )
Ramazan Burak Telli
Selcan Güleryüz
Torres Cerimonia
Maestro Mimarlık
Cihan Nacar
Etiler Sanat Evi
Soheil Moradpour ( Ressam )
Özkaynak Turizm ( VIP Taşıma )
AnatoliA Hayvan Hastanesi
Bonart Ajans ( Grafik-Tasarım-Matbaa)
Anatolia System ( Web Tasarım Sosyal Medya Sponsoru )
Medya Takip Merkezi ( Medya Takip Sponsoru )
UFKUN MEDYA
Vizyon Production

ÖZEL TEŞEKKÜR
Yavuz Toraman (TT Production)
Aylin Arasıl (Genel Koordinatör)
Dilara Gülsün MEYDANCI & Orhan ÖZTÜRK ( Sunucular )
Yağmur Ayaz ( Kırmızı Halı Röportajları)
Yakup Akarçeşme ( Grafik-Tasarım )
Caner Budak ( Organizasyon Pr Sorumlusu )

EDERİZ
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6. FASHION TV MODA ÖDÜLLERİ
ONUR ÖDÜLÜ

YÜZYILIN EN İYİ GİYİNEN
DEVLET ADAMI

Mustafa Kemal ATATÜRK
Mustafa Kemal Atatürk, her giydiği ceketin üzerine oturmasına yani slimfit olmasına dikkat eder. Boyunun uzun gösterilmesi için pantolonlarını bol kesim yaptırır.
Muazzam bir moda bilgisine sahiptir. Standart dışına çıkılacak spor, takım elbise ve
aksesuarlarda nasıl bir model istediğini terzisine çizerek anlatır. Yani isteklerinin çizimini kendi yapar. Stilisttir.
HER KIYAFETİ CESARETLE TAŞIRDI
Mustafa Kemal kesinlikle bir stil ikonu… Zaten resimlere bakıldığı zaman da bu
durum kendini ortaya çıkarıyor. Bu kıyafetler yap yapıştır, alelacele dikilecek kıyafetler
değil. Her biri matematiksel işlemlerle hazırlanan cinsten… Her takım elbise diken kesinlikle bu kıyafetleri dikemez. Gittiği memleketlerin geleneklerine uygun giyinmeyi,
bu tip jestler yapmayı sever ve o kıyafetleri büyük bir cesaretle taşırdı. Kıyafet dikmek
bir sanattır, fakat o kıyafeti taşıyabilmek de bir sanattır.
O zamanlar bugünkü gibi çok fazla kumaş cinsi yoktur. Atatürk hep klasik ve her
devirde moda olabilecek, kendi stiline yakışan kumaşları seçer. O’nun giydiği her kıyafet yılın modası olarak görülür. Bazen kumaşları yurt dışından gelir, bazen de yurt
dışından gelen davetliler hediye olarak getirir. Daha sonra terzilik eğitimi almış bir
grup girişimci ile Sümerbank’ı kurar. Sümerbank bir devrimdir, kurulduktan sonra
kumaşlar Türkiye’de dokunmaya başlar.
ÇORAP JARTİYERİ KULLANIRDI
Atatürk aksesuara çok meraklıdır. Farklı ülkelerden aldığı aksesuarlara göre kıyafet
diktirir. Kıyafetin ufak ayrıntılarda gizli olduğunu düşünür. Şapka en önemli aksesuarıdır, hiç eksik etmez. Bastonu, eldiveni, kravatı, papyonu, fuları, cep mendilini
her daim tamamdır. Ayakkabıları kıyafetin rengindedir. Bilmem hiç dikkat ettiniz mi?
Atatürk oturduğu yerden vermiş olduğu resimlerde çorapları hep jilet gibi duruyor.
Bunun nedenini size açıklayayım. O senelerde erkek çorap jartiyerleri vardır. Mustafa
Kemal’de çoraplarının düz durması için hep çorap jartiyeri kullanır.
Hani derler ya moda bir iletişim biçimidir diye, Atatürk bunun farkındaydı. İran
Kralı’na verdiği yemekli bir davet sırasında frak giyer, koruma ve garsonların da frak
giymesini ister. Vermek istediği mesaj şudur; frak giymek davetin sahibi olmak anlamına gelir. Atatürk herkese frak giydirerek, “Bu devletin sahibi yalnız ben değil hepimiziz” der.

6

6. FASHION TV MODA ÖDÜLLERİ
SEKTÖREL ÖDÜL

YAŞAM BOYU MESLEK
VE ONUR ÖDÜLÜ

Yıldırım MAYRUK

Yıldırım Mayruk, 1940 yılında Bursa’da 5 çocuklu ailesinin en küçük çocuğu olarak
doğmuştur. “Mayruk” olan soyadının manası Osmanlıca “muzaffer” demekmiş, çoğu
kişinin zannettiği gibi Ermeni’likle alakası yok. Isparta’lı olan babası askerdi. Annesi
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinden. Yıldırım Mayruk, 12 yaşındayken babası öldü.
Terzi olan ablasından etkilenerek bu mesleğe gönül verdi. İlk diktiği elbise, 15- 16 yaşlarındayken 2,5 yaşlarındaki yeğenine diktiği ipekli daracık gülkurusu bir elbise olur.
Daha sonra annesine biri ekose, diğeri çizgili kumaştan iki tayyör dikti.
1960 yılında Askerlik hizmetinden döndükten sonra ablasının terzi atölyesinde çalışmaya başladı. Lise yıllarında şapka yapıp satarak başladığı moda hayatına 1960’lı
yılların başında Bursa’dan İstanbul’a gelerek Beyoğlu’ndaki Çiçek Pasajı’nın karşısında Güney Palas’ta bir çatı katında atölye kurarak devam etti. Kısa sürede atölyesini
Üç daireye taşıdı. Sonrasında ise çok sayıda katılımcıların bulunduğu bir defileye 10
elbise ile katıldı. O defile sonrasında Yıldırım Mayruk, dönemin piri sayılan sosyete
terzisi “Mualla Özbek” ile tanıştı. Mualla Özbek ile tanıştığında kendisine “benden
sonra bayrağı sen taşıyacaksın” demiş ve defilenin sonrasında atölyesi müşteri akınına
uğramış.
Beyoğlu’ndaki atölyede 10 sene çalıştıktan sonra Şişli’ye, oradan Teşvikiye’ye geçti ve
22 sene burada çalıştıktan sonra şu an bulunduğu Gümüşsuyu’na geçti. Taxim Moda
Laboratuvarı’nda çok başarılı çalışmalar yaptı. 1990 yılından beri beraber çalıştığı Barbaros Şansal ile başarısını ikiye katladı. Yıldırım Mayruk ününü en çok sanatçılara diktiği kıyafetler ile yakalar. Şimdilerde o isimlerle türlü sebeplerle çalışmaktan kaçınsa
da kendilerine haklarını teslim eder. Nitekim Mayruk hâlâ belli isimlerle, çalışmaya
devam ediyor. Ancak daha ziyade uluslararası Siyasi figürlerin aileleri ve kalburüstü
hanımlarına hizmet ediyor, onları bir hayal aleminin prensesi ediyor.
Yıldırım Mayruk‘un şov yaptığı defilelerden bazıları : “Maxi Couture 05-06-07-0809”, “Umutlara Yelken Açış”, “40 yıl 40 kadın”, “2023’e Hikayeler”, “Fenerbahçe Kreasyonu”, “İğnenin ardında”, “Geçmişten Geleceğe Cumhuriyet Kadını”, “Moda Mania”,
“Aquaria”. ‘’Uyanma zamanı’’ ‘’Retox’’ ‘’Sessizsiniz’’’’2023’e Hikayeler’’’’Cennetin sunumu’’ ‘’Mode on’’ ‘’50.Yıl’’ ve Minerva Adlarılya 2023’E Hikayeler Serisinin XXIV üncüsünü gerçekleştirdi.Yıldırım Mayruk koleksiyonlarını Londra, Abudabi, Japonya,Paris,
Türkmenistan,Azerbeycan,Qatar,Brazzavile, Niamey, Yaounde,Tel-Aviv, Alhain, Haifa
gibi çeşitli ülkelerde ve İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Ankara,Adana,Hatay,Diyarbakır
gibi yurtiçinde sergiledi ve gelirlerini başta eğitim olmak üzere hep hayır kurumlarına
bağışladı.
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GÖRSEL DİZAYN OFSET MATBAACILIK
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

6. FASHION TV MODA ÖDÜLLERİ
SEKTÖREL ÖDÜL

YAŞAM BOYU MESLEK
VE ONUR ÖDÜLÜ

Neslihan YARGICI
Neslihan Yargıcı 1952’de doğdu. Kısa süren modellik kariyerinin ardından
moda dünyasına adım atarak farklı bir kulvara açıldı. 80’li yılların sonunda
popüler olan tiyatroda defile modasını başlatan isimdir. 90’lı yıllarda ünü ve
şöhretinden daha çok düzenlediği çılgın partilerle de basının gündeminde kaldı. Neslihan Yargıcı siyahların kadını olarak bilinir. Atıf Yılmaz’ın yönettiği
1988 yapımı Arkadaşım Şeytan’ın kostümlerini tasarladı. 90’lı yıllarda patlayan Türk pop müzik sanatçılarına imaj danışmanlığı yaptı, Sertab Erener’in
çıkış parçası Sakin Ol’un klibinde oynadı. Kanal 6’da Beni Baştan Yarat isimli
bir programın sunuculuğunu yapan tasarımcı, 1996 yılında modayı bıraktığını
açıkladı.
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6. FASHION TV MODA ÖDÜLLERİ
SEKTÖREL ÖDÜL

YAŞAM BOYU MESLEK
VE ONUR ÖDÜLÜ

Samsun DEMİR
Müzik sektörüne 2002 yılında Doğan Müzik Yapım A.Ş. ‘de (DMC) de “Yerli
Yapımlar Sorumlusu” olarak başladı.
2005 yılında “Genel Müdür Yardımcısı “ oldu.
2006 yılında ise DMC’nin Genel Müdür’ü olarak atandı.
Genel Müdürlüğü sırasında şirketin pazar payı yüzde 6.7 den label şirketleri
ile birlikte yüzde 40’lı rakamlara yükseldi.
Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Tarkan, Kenan Doğulu, Mustafa Sandal ,Candan
Erçetin, Mazhar Fuat Özkan , Sertab Erener, Kayahan, Nilüfer, Volkan Konak
, Demet Akalın , Gülşen, Ozan Doğulu, Emre Aydın, Mustafa Ceceli, Enbe ,
Yeni Türkü ,Ferhat Göçer, Nazan Öncel, Funda Arar , Ziynet Sali , Burcu Güneş çalıştığı sanatçılardan bazıları.
80 küsür sanatçıyla yapımcı ve/veya prodüktör olarak çalışan Demir bu
önemli starlar’la çalışabilmiş olmaktan büyük onur duyduğunu ifade ediyor.
Ayrıca son dönemde pop müzik sektörüne katılan İrem Derici, Simge Sağın
, Derya Uluğ ,İlyas Yalçıntaş , Cem Belevi ,Aleyna Tilki ,Tuğba Yurt, Model,
Kalben gibi yeni starların projelerinde ilk günden bu yana yer almış olmasının
kendisini daha da mutlu ettiğini ifade ediyor.
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6. FASHION TV MODA ÖDÜLLERİ
SEKTÖREL ÖDÜL

YAŞAM BOYU MESLEK
VE ONUR ÖDÜLÜ

Aylin ARASIL

5 Nisan 1970 İstanbul doğumlu, Saint Benoit Fransız Lisesi mezunu, Fransızca, İngilizce konuşan, çocukluğunda orta okula kadar 8 yıl bale yapmış, ayrıca lise yıllarında
folklör, voleybol oynamış, 6 yaşından itibaren yüzme ve kar kayağı sporlarıyla ilgilenen Aylin Arasıl 14 yaşında modelliğe başlamıştır.
1985-2010 yılları arası 25 yıl en uzun süre mankenlik ve fotomodellik yapmış; her
yıl bir kaç kez Avrupa, Amerika, Asya, Afrika ve Arap ülkelerinde İTKİB, Giyim Sanayicileri, Olgunlaşma Enstitüleri, tekstil firmalarımız ve tasarımcılarımızla ülkemizi
temsil etmiş milli modelimizdir. 50’ye yakın reklam filminde oynamış, 60’ın üzerinde
moda dergisinde yer almış, 25’den fazla dergi kapağı ve 13 billboard’da yer alan tek
Türk modeldir. Mankenliğin yanısıra, 1989 yılında 19 yaşında oyunculuk kariyerine
TV filmiyle başladı. Savcı, Derman Bey, Ateş Dansı gibi 3 projede başrolde olduğu,
2 sitcom, 2 TV, 1 sinema filmi, 2 tiyatro oyunu ve toplamda 19 dizisi bulunan Aylin
Arasıl halen Arka Sokaklar’da oynamaktadır.
Rally, at binme, buz pateni, reformer pilates gibi hobilerinin dışında; zamanının çoğunda sokak hayvanlarına yardım etmektedir. 2000 yılından bu yana sahipsiz hayvanlar dernekleriyle gönüllü çalışmalar sürdürüyor, Almanya ve Hollanda’daki kuruluşlarla ortaklaşa ve yine gönüllü olarak o ülkelerde sokak hayvanı olmadığından bizim gibi
ülkelere yardımlarıyla sokak köpeklerimizi/kedilerimizi aile sahibi yapıyor. Evindeki
hayvanlar hariç, her gün 30’a yakın kedi, 9 köpek doyuruyor, ayrıca tedavi ettiriyor,
kısırlaştırıyor ve haftanın birer gününde Beykoz ve Kurtköy ormanlarındaki köpeklere
kemik, et, tavuk ve ekmekle gıda sağlıyor.
Mankenliği bıraktıktan sonra nadiren kendine yakın hissedip, destek verdiği vakıf
defileleri, sosyal sorumluluk projeleri ve Zuhal Yorgancıoğlu’nun yurtdışındaki bakanlık organizasyonlarında podyuma çıkıyor, ayrıca oyunculuğun yanısıra styling
ve prodüksiyon dahil, moda çekimlerinde, yarışmalarda, defilelerde, Engelsiz Yaşam
Vakfı ve Fashion TV’nin organizasyonlarında koordinatörlük ve süpervizörlük yapmaktadır.
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SEKTÖREL ÖDÜL

YILIN EN İYİ
HAUTE COUTURE KADIN TASARIMCISI

Siren ERTAN

Siren Ertan çocukluğundan beri süregelen güzel sanatlara ve modaya olan ilgisini, üniversite seçimini 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi-Tekstil Tasarımı
Bölümü’nden yana yaparak geliştirdi. Tekstil duayeni Mustafa Taviloğlu’nun teklifiyle
İstanbul’a taşıdığı iş hayatında, gıda, medya, pazarlama, tekstil ve moda alanlarında
çalıştı. Kendisi için tasarladığı kıyafetlerin çevresi tarafından beğenilip yoğun talep
görmesi sonucu 2004 yılında kendi haute-couture atölyesini ve markasını kurdu. O
günden bugüne ‘Siren Ertan ISTANBUL’ markası ile sofistike günlük kıyafetlerden
çarpıcı gece elbiselerine, zarif mezuniyet kıyafetlerinden romantik gelinliklere kadar,
kendi elegan çizgisini taşıyan farklı tasarımlara imza atıyor. Siren Ertan amacının;
her zaman görmek istediği asil, şık, zarif ve güçlü kadını müşterilerine yansıtmak olduğunu söylüyor. Başarılı modacı Türkiye’nin her yerinden, her yaştan ve meslekten
kadınları giydiriyor, özel projelerin gözdesi, ünlülerin tercihi olmaya devam ediyor.
Gençlere destek olmak amacıyla tasarım yarışmalarında jüri üyeliği görevlerinde bulunuyor, konferanslara ve panellere katılıyor. Bilgisini ve tecrübelerini Türk kadınlarına aktarıyor. Atölyesini bu meslekte ilerlemek isteyenlere açıyor. Osram, OHT Peptide 3, Olmeca Gold, Jaeger-LeCoultre, Godiva, Punto, Mudo Concept, Beymen, Zela,
Adamo, Damat&Tween gibi bir çok ulusal ve uluslararası marka ile ortak projeler de
gerçekleştiren her yıl bunlara bir yenisini eklemenin mutluluğunu yaşıyor. Halen Haliç Üniversitesi-Güzel Sanatlar Fakültesi-Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nde danışmanlık görevinde de bulunan Siren Ertan, mesleğindeki başarısı ve kişisel stili ile de
bir çok ödüle layık görülmüştür. Beykent Üniversitesi’nin İletişim Ödülleri kapsamında ‘’Moda Onur Ödülü’’ bunlardan biridir.
Sosyal sorumluluk deyince ülkemizin öncü isimleri arasında yer alan Siren Ertan,
uzun yıllardır TESYEV ailesi içerisinde bulunuyor ve olumlu anlamda başka hayatlara
dokunmanın insan olmanın gereği olduğunu savunuyor.
Abdi İpekçi Cad. No:5/2 Arzu Apt. D:6 Nişantaşı Tel: 00 90 (212) 234 23 31
sirenertan@sirenertan.com
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Önünde “ENGEL” olan tüm canlılara el uzatmak,
düşünüp, üretip, organize edip, hayata geçirip,
yardım etmek için yola çıktık...
Desteklerinizi bekliyoruz.
www.engelsizyasamvakfi.org

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
AKBANK

Şişli Şb. Şube Kodu : 054

TL:
TR79 0004 6000 5488 8000 2088 36
USD: TR03 0004 6000 5400 1000 2088 37
EURO: TR50 0004 6000 5403 6000 2088 38
VAKIFBANK Etiler Şb. Şube Kodu : 0262
TL:
TR45 0001 5001 5801 8012 29279 41
USD: TR34 0001 5001 5804 8013 5659 62
EURO: TR32 0001 5001 5804 8013 5659 97

HESAP : 208836
HESAP : 208837
HESAP : 208838

6. FASHION TV MODA ÖDÜLLERİ
SEKTÖREL ÖDÜL

YILIN EN İYİ HAUTE COUTURE
ERKEK TASARIMCISI

Cemil İPEKÇİ

Cemil İpekçi, 5 Ağustos 1948 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Cemil İpekçi İlköğrenimine 1955 yılında Işık Lisesi’nde başladı ve ardından Şişli Koleji’ne
geçti. Son yılda disiplin sevmediği için tam 12 okul değiştirdikten sonra Tarhan
Koleji’nden mezun oldu. Babasının isteği üzerine iktisat okumak üzere yurtdışına
gitti ama babasının iktisat okuduğu sandığı Cemil İpekçi Londra‘daki ünlü Royal
Academi Of Art’ın moda bölümünde eğitim gördü. Cemil İpekçi “Royal Academy
of Art” Desen bölümünden 1971 yılında mezun oldu.
Belçika’da üniversitede okurken harçlığını çıkarmak için beş sene boyunca
bir kulüpte Fransızca – İngilizce şarkılar söyledi. Türkiye’ye döndüğünde sahne
için teklif almıştı. Annesi nedense küpe takmasına, özel hayatına karışmadı ama
sahneye çıkmasına izin vermedi. 1972-75 yılları arasında hazır giyim üzerine
stilist olarak çalıştı ve 1975 yılından itibaren de kendi moda evini kurarak, özgür tasarımlarını Tzagne isimli butiğinde gerçekleştirmeye başladı. 1979 yılında
Tzagane’ın ikinci şubesini Fransa-Nice’te açtı ve 1984 yılına kadar bu iki butiği
işletti. Türkiye’ye döndüğünde kendi modaevinde haute couture üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı ve ülkemiz modasına yön veren modacılaisini korudu.
Cemil İpekçi‘nin 1984’e kadar gerçekleştirdiği bütün tasarımları Eski Anadolu Uygarlığı’nın izlerini taşırken, 1984’de yeniden İstanbul’a dönüşünden bugüne
değin yaşattığı tasarım evi Haute Couture ile çağdaş gece modasına şaşırtıcı bir
dönüş yaptı.Modacı Cemil İpekçi, Şişli Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları için yeni kıyafetler hazırladı. Temizlik işçileri, bundan sonra Cemil İpekçi’nin özel tasarım kıyafetleriyle Şişli halkına hizmet verecekler. Kıyafetler,
yaz ve kış olmak üzere 2 ayrı tarzda tasarlandı.
Türkiye’de moda deyince hemen akla gelen isimlerden biri olan Cemil İpekçi,
farklı tasarımları, rengarenk koleksiyonları ile bir ekoldür.Yıllarını bu mesleğe vermiş olan başarılı modacı, Osmanlı esintileri taşıyan çizigileriyle Türk modasına,
yıllardır yön vermeye devam ediyor.
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6. FASHION TV MODA ÖDÜLLERİ
SEKTÖREL ÖDÜL

YILIN EN İYİ MODA TASARIMCISI

Raşit BAĞZIBAĞLI
Raşit Bağzıbağlı, 1985 yılında Londra’da dünyaya geldi. 1957 yılında kurulan ‘Bağzıbağlı kumaş mağazaları’nın üçüncü kuşak temsilcilerinden olan Raşit
Bağzıbağlı’nın, modaya olan ilgisi çok küçük yaşlarda başladı.
Genç tasarımcı, henüz 12 yaşındayken ileride çok başarılı işlere imza atacağı
Moda Tasarımcılığına karar vermişti. Okul yıllarında da tasarımları, çizimleri ve
yaratıcı fikirleriyle dikkat çekmeyi başardı. İlk koleksiyonunu 21 yaşında hazırlayan Bağzıbağlı, 2007 yılında Couture tasarımcısı olarak kariyerine başladı.
Kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Raşit Bağzıbağlı, 2010 yılında Türkiye’de ve
Kıbrıs’ta başarıları neticesinde bir çok ödüle layık görüldü. Hemen ardından New
York’ta düzenlenen ‘Face of Fashion’ yarışmasında, ‘Yılın En İyi Genç Tasarımcısı’
ödülünü aldı. Kendisine gelen teklif üzerine KKTC Polisi’nin üniformalarının yanı
sıra tüm logo ve amblemleri de kendisi tasarlayarak teşkilata yeni bir soluk getirdi.
Miss Turkey 2014 ve 2015 Finalistlerinin kostümlerini hazırlayan Raşit Bağzıbağlı, 2014’de Fashion TV Ödülleri’nde ‘Yılın Moda Tasarımcısı’ seçildi. Fox Tv’de
yayınlanan Gardırop Savaşları isimli moda yarışmasında da juri olan tasarımcı,
değerli yorumları ve içten tavırlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Türkiye’den Tuba Büyüküstün, Meryem Uzerli, Tülin Şahin, Demet Şener, Bergüzar Korel gibi ünlülerle çalıştı ve böylece ünü ülke sınırlarını kolaylıkla aştı.
Paris Hilton, Yolanthe Cabau, Petra Nemcova ve Victoria Secret modeli Doutzen
Kroes gibi dünya starları da Raşit Bağzıbağlı imzalı elbiseler taşıdı.
İlk hazır giyim koleksiyonu olan ‘rashid’ markasını 2014 yazında moda severlerin beğenisine sundu. ‘’rashid’’ hazır giyim markası ile başarılarını sürdürmek
isteyen modacının, dünya ülkeleriyle moda sayesinde bir köprü oluşturmak ve ülkesini temsil etmeye devam etmek gelecekteki hedefleri arasında yer alıyor.
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6. FASHION TV MODA ÖDÜLLERİ
SEKTÖREL ÖDÜL

YILIN EN BAŞARILI
KADIN OYUNCUSU

Serenay SARIKAYA
1991 yılında Antalya’da doğan Serenay Sarıkaya, 2010 Yılında düzenlenen
Miss Turkey yarışmasında ikinci oldu. 2008 yılında Plajda filmiyle oyunculuk
kariyerine başlayan Sarıkaya, 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 Sarıkaya, Medcezir diziyle kadın oyuncu
dalında pek çok ödüle layık görüldü. Sarıkaya, Medcezir dizisindeki Mira karakteriyle 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 filmlerinin ardından, geçtiğimiz yıl başrollerini Nejat İşler’le üstlendiği “İkimizin Yerine” filmindeki
başarılısıyla da adından söz ettirdi.
Üç yıl boyunca Mavi markasının yüzü olan Serenay Sarıkaya, bu yıl Head&
Shoulders’ın Türkiye’deki ilk kadın marka yüzü oldu.
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6. FASHION TV MODA ÖDÜLLERİ
SEKTÖREL ÖDÜL

YILIN EN BAŞARILI
ERKEK OYUNCUSU

Halit ERGENÇ
1970 YILINDA İSTANBUL’DA DOĞDU. MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ OPERET VE
MÜZİKAL TİYATRO OYUNCULUĞU BÖLÜMLERİNİ BİTİRDİ.
OYUNCULUK KARİYERİNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN MÜZİKAL, OPERA VE
BALE ÇALIŞMALARI ARASINDA; THE ADVENTURES OF ZAK-NEW YORK, KİSS ME
KATE, TATLI CHARİTY, BENİ SEVİYOR, KRAL VE BEN”, AMPHİTRİON , EVİTA,
HAYALET VE ÖTEKİLER, ŞARKILAR SUSARSA GİBİ OYUNLAR BULUNMAKTADIR. İLK
OLARAK ZERDA, DAHA SONRA ALİYE, BİNBİR GECE VE MUHTEŞEM YÜZYIL GİBİ HEM
YURTİÇİNDE HEM DE YURTDIŞINDA BÜYÜK İLGİ GÖREN PROJELERDE YER ALMIŞTIR.

2016 VATANIM SENSİN / Kanal D / Yön: Yağmur - Durul Taylan
2011-2014 Muhteşem Yüzyıl Star TV / Yön: Yağmut - Durul Taylan
2006 Binbir Gece / KANAL D / Yön: Kudret Sabancı
2004 Aliye / ATV / Yön: Kudret Sabancı 2003 Baba / ATV / Yön: Yağmur - Durul Taylan
2003 Zerda / ATV / Yön: Kudret Sabancı 2002 Esir Şehrin İnsanları / TRT / Yön: Cafer Özgül
2000 Dedem, Gofret ve Ben / TRT / Yön: Zeki Alasya
1998 Böyle Mi Olacaktı? / ATV / Yön: Şafak Gök
1996 Kara Melek / STAR TV / Yön: Türkan Derya
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6. FASHION TV MODA ÖDÜLLERİ
SEKTÖREL ÖDÜL

YILIN EN İYİ MODA DİZİSİ

Fazilet Hanım ve Kızları
Avşar Film‘den Star Tv’de yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları isimli drama
dizisinin hikayesi ve senaryosu Sırma Yanık ‘a ait. Dizinin yönetmenliğini ise
daha önce Karagül dizisinin de yönetmenliğini yapmış olan Murat Saraçoğlu
yönetiyor.
Star TV ekranlarında her Cumartesi akşamı ekranlara gelen Fazilet Hanım
ve Kızları’nın oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Deniz Baysal, Afra Saraçoğlu, Mahir Günşıray, Gülsen Tuncer, Çağlar Ertuğrul, Alp Navruz, Tuğba Melis
Türk, Tolga Güleç, Hazal Türesan, İdris Nebi Taşkan, Ecem Baltacı, Zerrin Nişancı ve Sevinç Erol gibi önemli isimler yer alıyor.
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6. FASHION TV MODA ÖDÜLLERİ
SEKTÖREL ÖDÜL

YILIN EN İYİ GİYİNEN
KADIN HABER SUNUCUSU

Buket Aydın BAYKAL
01.01.1985

Ntv spikeri ve program sunucusu
Halen NTV’de hafta içi her gün saat 23-01:30 arası Gece Bülteni isimli haber programını ve Çarşamba ve Cuma günleri Bugün Yarın isimli tartışma
programını hazırlayıp sunmaktadır.
Eğitim geçmişi:
Lisans: İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
Çalıştığı kurumlar
Kanaltürk (4 yıl)
Cnntürk (6ay)
Trt Türk (1,5 yıl)
NTV (6yıl)
Ayrıca öğretim görevlisi olarak 1 yıl İstanbul Nişantaşı Üniversitesinde
Radyo-Tv bölümü ve Gazetecilik bölümünde Radyo ve TV programcılığı
dersi verdi.
Halen İstanbul Maltepe Üniversitesi iletişim fakültesinde öğretim görevlisidir.
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6. FASHION TV MODA ÖDÜLLERİ
SEKTÖREL ÖDÜL

YILIN EN MODA KADIN PROGRAMI

Esra Erol’da / ATV

Birçok çifti tanıştırıp, evlendiren Esra Erol, her geçen gün çiftlerin mutluluğuna tanık olmaya devam ediyor. Ailelerin kurmalarına vesile olan Erol’
şimdiye kadar 331 çifti evlendirdi ve çiftlerin birçoğu çocuk sahibi oldu. (64
çocuk)
2010 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi Umut Evi ile 6000 kadına
ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi, projenin gelirini ise içeriğini program adayı kadınların olduğu Sessiz Kadınlar ve Kara Duvak kitabı ile elde etti. Programında engelli vatandaşlara desteğinden dolayı mavi kapak kampanyasıyla
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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6. FASHION TV MODA ÖDÜLLERİ
SEKTÖREL ÖDÜL

YILIN EN İYİ GİYİNEN
POP MÜZİK ERKEK SANATÇISI

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 figürlerinden biri olan Kenan Doğulu kariyerine halen şarkıcı, söz yazarı, besteci, ve aranjör olarak devam ediyor, yapımcı kimliğiyle yeni sanatçıların 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 Sanatçısı’ dallarında pek çok
ödül kazandı ve yüz binlerce seyircinin katıldığı binin üzerinde konserde sahne aldı. Bitmeyen enerjisi, seyirciyle kurduğu müthiş iletişim ve çeşitli enstrümanları çalmaktaki başarısı sayesinde sahne performansı izleyenler tarafından
her zaman 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 animasyon 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
besteleyip seslendirerek yarışmayı dördüncü sırada tamamladı.
Çok renkli ve başarılı kariyerinde bir çok sanatçıyla yaptığı düetler ve ortak
çalışmalarla beğeni toplamasının yanı sıra, farklı müzik türlerine olan ilgisini
2014 yılında ‘En İyi Film Müziği’ dalında 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 MODA PROJE ALBÜMÜ

Emirhan CENGİZ ft. Betül DEMİR
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 ismin 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 kariyerine 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 bestelemiş 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 projesi üzerinde çalışmaktadır.
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 çekildi. 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 Temmuz 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 sıralarda yeraldı ve bu performansı bir çok yerli-yabancı
djler tarafından coverlandı.2010yılında kendi adına çıkardığı 2.single şarkısı Sezen 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 birlikte
90’lı yılların Gülay imzalı “Cesaretin Var mı Aşk’a şarkısını seslendirdi ve 2013 yılı itibariyle sı
rasıyla,”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 şarkıcılar 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 albümünde 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.
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YILIN EN MODA SİNGLE

Emre AYDIN

Emre Aydın, ‘Sen Beni Unutamazsın’ adını verdiği yeni çalışması sevenleriyle
buluştu.
‘Sen Beni Unutamazsın’ şarkısının söz ve müziği Emre Aydın’a, düzenlemesi ise
Tuna Velibasoğlu’na ait. DMC’den çıkan şarkının klibi de aynı anda yayında olacak.
Şarkıcılığıyla olduğu kadar yönetmenliğiyle de beğeni toplayan Emre Aydın’ın
yönettiği klibin çekimleri 2 günde 3 farklı mekanda gerçekleşti. Güzel bir ilişkinin
bitmesiyle buhran geçiren bir kadının gözünden çekilen klipte, Yılmaz Gökgöz ve
Ece Vatansever rol aldı.
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SOUL MÜZİK SANATÇISI

Della MILES

Kendinize “neden Della Miles En İyi Soul Müzik Sanatçısı ödülü alıyor” diye sorabilirsiniz. Bu soruyu cevaplandırmaktan mutluluk 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 yılında 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 şarkılarıyla 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” şarkıları
nefes kesiciydi. Della Miles Türk müziğine Soul müziğinden 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 question.
Della Miles is an outstanding Soul Singer, songwriter, and performer. 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 breathtaking.
Della Miles has given Turkey music from her Soul and we hope to hear more from
Della Miles.
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Koray AVCI

Uzun yıllardır gerek yurt içinde gerekse yurt dışında, sokakta ve performans
mekanlarında konserler verdi. Sahne performansları, güçlü ve samimi yorumu
sosyal medya platformlarında ilgi odağı oldu ve geniş bir dinleyici kitlesine
ulaştı.
Ağustos 2015’te yayımladığı “Aşk İle” isimli ilk solo albümünü Dokuzsekiz
Müzik yapımcılığında müzikseverlerin beğenisine sunan sanatçı, albümünde
usta sanatçıların eserleri dışında kendi bestelerine ve şiirlerine de yer verdi.
Ocak 2016’da ‘Hoşgeldin’ teklisini yayınladı.
Çıkardığı ilk albümü ile geçtiğimiz yıla damga vuran Koray Avcı, sahnede
okuduğu ve dinleyicilerden yoğun istek alan şarkıları 2. Albümünde bir araya
topladı. Haziran 2016’ da yayınladığı “Sonra Dersin Ki” ismini verdiği 2. albümü ile aylardır satış listelerinin ilk sıralarında yer alan Koray Avcı, Türkiye
ve yurt dışında gerçekleştirdiği konserlerle müzikseverlerle buluşmaya devam
ediyor.

38

PROFESYONEL
VIP TAŞIMACILIK
HİZMETLERİ

Vip taşımacılık sektöründe 1999
yılından itibaren sizlere hizmet veren
firma, sürekli olarak sektörün nabzını tutmakta
ve ihtiyaç haline gelen tüm sorunlara çözüm
üretmeye büyük bir özveri ile devam etmektedir.

www.ozkaynakturizm.com

info@ozkaynakturizm.com

ozkaynakturizm
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Murat OKUR

1983 yılında İstanbul’da doğdum. İktisat fakültesinde aldığım akademik eğitim sonrasında, İstanbul Moda Akademisi’nde styling ve moda editörlüğü üzerine eğitimler aldım.
Profeyonel iş hayatım büyük Türk hazırgiyim markalarında vitrin tasarımı yaparak başladı. Daha sonra Çağan Irmak’ın yönettiği ‘Unutursam Fısılda’
filminin kostüm tasarımını yaptım. Kariyerime moda dergileri için editörlük
yaparak ve celebrity styling yaparak devam ediyorum.
Deneyim ve moda sektörüyle ilgili gözlemlerimi stylistimtrak.com
blogumda(haftaya açılmış olacak) takipçilerimle paylaşıyorum.
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MODA FOTOGRAFÇISI

Nihat ODABAŞI
Nihat Odabaşı, 21 Mayıs 1968 tarihinde Şanlıurfa, Siverek’de sekiz kardeşten
en küçüğü olarak doğmuştur. Üniversiteden İngilizce işletme okuyarak mezun
oldu.
Şahika Tekand oyunculuk stüdyosuna gitti. İlk Seren Serengil‘in bir resmini
bir dergi için çekti. Sonra da Yonca Evcimik ve arkası devam etti.
Algida markası Magnum dondurmasının reklam filmi için Elizabeth Hurley
ile çekilen çalışmanın fotoğraflarını Nihat Odabaşı gerçekleştirdi. Ondan sonra da Elizabeth Hurley hemen hemen tüm fotoğraf çekimlerini Nihat Odabaşı
ile yapmaya başladı.
Derimod için Linda Evangelista fotoğraflarını çekti.
Nihat Odabaşı, Med Yapımın yapımcılığını üstlendiği ve 2014 yılında televizyonda yayınlanan sunuculuğunu Bülent Şakrak‘ın yaptığı X Factor ya da
orijinal ismi ile The X Factor, televizyon şarkı yarışmasında; Sinan Akçıl, Atiye
Deniz ve Nigar Cemal ile beraber jüri üyeliği yapmaktadır.
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TİYATRO OYUNU

MARKOPAŞA

Süheyl & Behzat Uygur Tiyatrosu, Nejat Uygur’un uzun yıllar başarıyla 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 Uygur rol
alıyor. Müzikalin dijital görsel tasarımları Jr. Behzat Uygur’a, kostüm tasarımı Sadık
Kızılağaç’a, besteleri Afife Jale ödülüne sahip 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 sahnelenen “Marko
Paşa” isimli oyun, günümüz yorumuyla Süheyl ve Behzat Uygur tiyatrosu tarafından,
geleneksel Türk tiyatrosu ekolünde önemli bir yer teşkil eden operetlerinden bir örnek
olarak sahnelenecek. “Marko Paşa”yı yıllar önce büyük usta Nejat Uygur’dan izlemiş,
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 Uygur 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 hocalarından Haydar
Beyin kızı Güzin ile birlikte olduklarını , fakat Seyfettin’in Güzin’i kandırıp Fransa’ya
gittiğini söyler. Oysa Seyfettin Güzin’e olan aşkı yüzünden, Hayrullah eniştesiyle anlaşıp fransadan 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 geçirmeye 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 olarak köşke
getirirler ama Güzin tüm dürüstlüğüyle Paşaya gerçekleri anlatır. Paşa bütün bu olayların farkında olduğunu ve Paşa’nın karısı Müşerref Hanım’ın destekleriyle gençlerin
mutlu olmasına izin vermesiyle oyun son bulur.
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GARDROP SAVAŞLARI
Kıyasıya rekabet… Başa baş bir moda çekişmesi…
Türkiye’de modanın diğer adı Gardırop Savaşları’nda 5 kızımız jürimiz tarafından belirlenen konseptler için ter döküyor…
Her gün kendilerine verilen bütçe ile İstanbul’un belli başlı semtlerinde alışverişe çıkacak olan yarışmacılarımız 2 saat içinde bütçelerini aşmadan o günün
konseptini oluşturmak zorunda...
Saçından makyajına kendi oluşturdukları stilleri ile yarışan genç kızlar, gün
sonunda jürinin karşısında yerlerini alıyor.…
Her haftanın son günü büyük finalin yaşanacağı bu görkemli programın jüri
koltuğunda tarzı ve zarafetiyle göz kamaştıran ünlü sunucu Gül Gölge Saygı;
dünyaca ünlü, yetenekli ve genç tasarımcı Raşit Bağzıbağlı ve ünlü tasarımcı,
köşe yazarı Ayşe Brav bulunuyor.
Haftanın finalinde bir genç kız büyük ödüle ve hayallerine veda ederken yeni
bir yarışmacıya hem Gardırop Savaşları evinin, hem de modanın kapıları açılıyor.
Zevkine, stiline ve enerjisine güvenen Türkiye’nin tarz tutkunlarının yarıştığı
modanın nabzını tutan Gardırop Savaşları 2 sezondur Fox ekranlarında izleyenleriyle buluşmakta…
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M
imari, İç Mimari ve uygulama alanlarında 6 yılı aşkın
süredir birçok mekana hayat veren Metin KAYA,1988 yılında
doğdu.Meslek hayatına,2009 yılında butik projeler ve
uygulamalar yaparak başladı.

Tasarımlarında sadelik ve fonksiyonelliği ön planda tutmayı
tercih eden Metin KAYA,proje çalışmalarında ergonominin;
kişinin kullanım amacı ve karakteristik özelliklerinden ibaret
olduğu ilkesini benimsemiş ve
yılınbu doğrultuda birçok özgün projeye imza atmıştır.2011
atmıştı
da Otel, Hastane gibi endüstriyel hizmet veren binaların
proje ve uygulamasını yaparak, bu konuda Ulusal ve Uluslararası standartlara uygun mekanlar ile endüstriyel mimari hayatına ilk adımını atmıştır.
Projelerinde, çizgilerinden ödün vermemek kaydı ile kendi
konusunda dünyadaki bütün gelişmeleri güncel olarak takip
edip, yenilikçi bir anlayış ile erişilebilir
mekanlar tasarladı.Otel, Hastane, Konut, Villa,
Fabrika, İdari Bina, Çok amaçlı merkezler gibi birçok
projeyi hayata geçirdi.
“Herhangi bir yetersizliği olan kişi, erişilebilirliği olan mekânmekân
da sakat değildir. Sağlam bir kişi, erişilebilirliği olmayan bir
mekânda engellidir.” Felsefesiyle çıktığı bu yola, Maestro İç
Mimarlık markasında, Mimar,
İç Mimar, Peyzaj Mimarı, Endüstriyel Tasarımcı olmak üzere
konularında uzman ekibiyle birlikte. Türkiye’nin farklı illerinde
uygulamasını da üstlendiği bir çok
projeyi hayata geçirmeye devam ediyor.

www.maestroicmimarlik.com.tr
info@maestroicmimarlik.com.tr
Merkez
Rami Kışla cd. Kuşçu Plaza
Topçular/İstanbul/TÜRKİYE
Şube
15 Temmuz Mh. Vehbi Dinçerler Cd.
No:34/A Şehitkamil/Gaziantep/TÜRKİYE

6. FASHION TV MODA ÖDÜLLERİ
SEKTÖREL ÖDÜL

YILIN EN İYİ MANKENİ

Çağla ŞIKEL

1979 yılında mali müşavir bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci çocuğu olarak
İstanbul’da dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında başlayan bale tutkusu özel yetenek sınavıyla kazandığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda
profesyonel bir kariyer hayatına dönüştü. 1999 yılındaki lisans mezuniyetine kadar İstanbul Devlet Operası ve Cemal Reşit Rey Orkestra Balesi’nde ‘’sözleşmeli bale sanatçısı’’ olarak Sihirbaz Oz, Yedisi Birden, Külkedisi, Fındıkkıran ve Arşın Mal Alan eserlerinde rol aldı. Yine aynı yıllarda Odessa’nın hikayesinden esinlenerek beyaz perdeye
uyarlanan ‘’Odessa’’ adlı uluslararası bir festival filmine seçilen tek Türk oyuncu oldu.
1997 yılında katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması’nda birinci olduktan sonra
ülkemizi Seychelles (Seyşel) Adaları’nda gerçekleştirilen Miss World’te temsil ederek
dünya dördüncüsü oldu ve ‘’The Queen of Europe’’ (Avrupa Güzeli) ünvanına layık görüldü. Kariyer hayatına modellikle devam eden Şıkel Fransa, Almanya, İspanya, Amerika, Hong Kong, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır gibi ülkelerde podyuma çıktı.
Türkiye’nin imza isimleri Yıldırım Mayruk, Cengiz Abazoğlu, Ertan Kayıtken, Tuvana
Büyükçınar ve Hakan Akkaya gibi modacıların podyumdaki vazgeçilmez yüzü oldu.
Modellik kariyerinin yanısıra 2004 yılı itibariyle televizyon dünyasına da adım atan
Şıkel, Cennet Mahallesi, Görgüsüzler, Avrupa Yakası, Zehirli Çiçek gibi dizilerde oyuncu olarak yer aldı. Dansa Var mısın, Aile Boyu, İlle de Roman Olsun, Şehirler Yarışıyor,
Bugün Ne Giysem ve Her Şey Dahil programlarında da sunuculuk ve jüri üyeliği yaptı.
2007 yılında hayatını şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile birleştiren Şıkel, Kuzey ve
Uzay isimlerinde iki erkek çocuk dünyaya getirdi. Çocuklarına düşkünlüğüyle bilinen
ve kariyerine devam etmesine rağmen bir an bile ilgisini üzerlerinden eksik etmeyen
Şıkel, annelik sürecinde de modellik kariyerini devam ettiren sayılı isimlerden biri oldu.
Sağlıklı beslenme ve sporun yanısıra nefes egzersizleri, yoga ve meditasyon alanlarında
da düzenli çalışmalar yaptı ve hem beden hem de ruh formunu doğal yollarla korumaya
özen gösterdi. Bu süreçte bazı kişisel bakım ve gıda markalarının reklam yüzü oldu.
Ayrıca hobi olarak ilgilendiği çizim, resim ve desen çalışmalarıyla 2015 yılında yeni
bir projeye imza atan Şıkel, Milla by Trendyol için hazırladığı özel koleksiyonu ‘’CağlaXmilla’’ ile ilk kez kendi çizdiği model ve desenlerle modaseverlerle buluştu.Mesleki
kariyerinin 17. yılında en çok aranan modeller arasında bulunan Şıkel şu günlerde değerlendirdiği yeni televizyon projelerinin yanı sıra, Youtube kanalı ile hayattaki tüm
farklı yönlerini takipçileriyle buluşturuyor. Çağla Şıkel, tasarım alanında markalaşarak,
kendi ayakları üzerinde duran kadınların emeğini tek bir çatı altında toplamanın hayalini kuruyor.
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Ivana SERT

Ivana Sert, modellik kariyeri öncesi on altı yaşına değin piyano ve bale
okumuştur.
Uzun yıllar yaşadığı Belgrad’ta düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olarak
Miss Belgrade unvanını alan Sert, 1990’lı yıllarda Miss Yugoslavia ve Miss Globe
International gibi yarışmalara katılmıştır.
2002 yılında Türkiye’ye yerleşerek, İstanbul’da tanıştığı ve merhum iş adamı
Mehmet Sert’in oğlu olan Sert Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yurdal Sert ile
2004 yılında Çubuklu, Beykoz’da dünya evine girmiştir. Bu evliliğin ardından Türkiye sosyetesinin tanınmış çiftleri arasına katılan Ivana ve Yurdal Sert’in 31Ekim
2006 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los
Angeles şehrinde dünyaya gelen Kayon Ateş adında bir oğulları vardır. Kendisinin
moda anlayışına ithafen medya tarafından verilen İkoncan lakabı ile adını yıllarca
çeşitli şekillerde duyuran Ivana Sert,Sırpça, İngilizce ve Türkçe bilmektedir.
Kendisi, 2011 yılında Yok Böyle Dans adlı yarışmaya katılmıştır ve geçirdiği
bir sağlık problemi nedeniyle, doktor tavsiyesi üzerine, yarışmadan on ikinci
haftada çekilmiştir.
2012 yılında Ivana Sert, Kanal D’de yayınlanan Yalan Dünya dizisinin otuz
dördüncü bölümünde konuk oyuncu olarak yer almış ve kendisini canlandırmıştır.
Show TV’nin En Büyük Show adlı programının sunuculuğunu da üstlenen Sert’in ilk kitabı Bizimlesin yine 2012 yılında piyasaya çıkmıştır. Çeşitli
fotoğraflarla zenginleştirilmiş bu kitap, moda ve güzellik üzerine tüyolar verme
amacı gütmektedir.
25 Ekim 1979), özellikle Türkiye’de tanınan Sırp-Türk televizyon kişiliği, sunucu, stilist, moda tasarımcısı, Miss Belgrade tescilli manken, iş kadını, girişimci,
nadiren oyuncu ve yazardır. Kendisiyle aynı adı taşıyan Ivana Sert® markasının
kurucusu ve baş tasarımcısı olan Sert, Show TV’nin Bugün Ne Giysem? adlı
programında 2010 yılından beri jüri üyesi olarak yer almasıyla yaygın olarak
tanınmaktadır.
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Erdem KINAY

1978 yılında doğdu. Müziğe altı yaşında piyano eğitimi alarak başlayan ünlü aranjör
Erdem Kınay, daha sonra konservatuar eğitimi aldı. İlk profesyonel çalışmasını 1996
yılında Gökhan Tepe albümü ile yaptı.Bugüne kadar Aşkın Nur Yengi, Ayşe Hatun
Önal, Burak Kut, Demet Akalın, Ege Çubukçu, Emre Altuğ, Enbe Orkestrası, Gökhan
Özen, Gökhan Tepe, Gönen, Hadise, Hande Yener, Kenan Doğulu, Mansur Ark, Mercan, Murat Boz, Pamela, Serdar Ortaç, Tezhan Tezcan, Zeynep ve Tarkan dahil olmak
üzere birçok şarkıcının albümlerine katkıda bulundu.2012 yılında ilk albümü Proje’yi
yayımladı.31 Ekim 2013 tarihinde 2.proje albümü Proje2’yi yayımladı.Ödülleri
* OMÜ 3. Medya Ödülleri | En İyi Prodüktör
* Radyo Ege Kampüs Ödülleri | En İyi Aranjör
* Türkiye Müzik Ödülleri |En İyi Remix (Geri Dönüş Olsa)
* 3. Pal Fm Müzik Ödülleri | Pal Fm DJ Ödülü (Erkek Sanatçı)
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DİZİ KOSTÜM TASARIMI

DİRİLİŞ

Tapınak şövalyeleri ve Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul
Bey’e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen 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 düşmanlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek
miydi?
Ertuğrul Bey artık başka bir dünyadaydı. Ve bu dünya da at koşturmak daha çok
akıl, cesaret ve sabır istiyordu. Karşısına 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 öldürülemeyecek kadar zeki ve
güçlüydü. Üstelik Simon yalnız da olmayacaktı. Ertuğrul Bey, Simon’a destek olan
Müslümanları öğrendiğinde ne yapacaktı? Ertuğrul Bey, kılıçların sustuğu, akıl oyunlarının konuştuğu bir cehennemin içindeydi. Peki, aklı onu bu cehennemin ateşinden
koruyabilecek miydi?
Karacadağ etekleri birçok Türkmen Obasına yurt olmuştu. 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 hamleleri durdurabilecek miydi? Ertuğrul Bey, Çavdaroğlu Obasından 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 ülküleri ve nefisleri arasında sıkışıp kalmıştı. Onlar için
bu imtihan 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 Ertuğrul için tek hedef vardı. Bir
milletin dirilişine vesile olmak…
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YILIN EN İYİ BLOGGER’İ

Esra TEKKAYA
Girişimci, blogger, mimar, yelkenci
24 Ocak 1987’de doğdu.

Şubat 2011’de Kocaeli Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu.
Temmuz 2011’de yelkenci Cenk Tekkaya ile evlendi.
Şubat 2014’te eşi ile beraber Kalamış Marina’da yelken eğitimi temelli Cenk
Tekkaya Denizcilik A.Ş. şirketini kurdu.
Eylül 2014’te Caddebostan’da Tekkaya Mimarlık ofisini açtı.
Team Ladies First adında bir kadınlar yelken yarış takımı kurdu ve kaptanlığını üstlendi.
Tasarım ve moda tutkusu ile 2014 yılında bir moda blogu yapmaya başladı.
Instagram hesabı ise @esratekkaya
Bir yandan mimari tasarım çalışmalarını sürdürürken, denizcilik şirketinde
iş geliştirme üzerine çalışıyor, yelken yarışlarına kaptan olarak kadınlar takımıyla katılıyor. Üniversite öğrencilerine yönelik bir sosyal yardım oluşumu
olan Renkli Kampüs için mentörlük yapıyor.
Kendi stilini oluştururken, tasarımdan aldığı ilham ile spordan aldığı enerjiyi kullanıyor ve athleisure akımını destekliyor.
Blogunda lifestyle,trendler ve kendi stiline yer vererek, @esratekkaya Instagram hesabında takipçileriyle keyifli paylaşımlarda bulunuyor.
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YILIN EN BAŞARILI
SİVİL TOPLUM KURULUŞU
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 yardım elini uzatan Türk Kızılayı, 2016
yılında da hız kesmedi.
2016 yılında ülke ekonomisine güç veren en köklü firmaların bağıştaki adresi yine Uluslararası Kızılay Kızılhaç Federasyonu 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 bağışlarını 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 (Gazze) dahil olmak üzere 15 ülkede yüzbinlerce kişinin
yararlandığı insani yardım çalışmaları da yine Türk Kızılayı’na yapılan bağışlarla hayata geçirildi.
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YILIN EN MODA
BUSINNES HOTELİ
Boğaz’ın yamaçlarında yükselerek bir yandan yüzyıllara yayılan bir tarihi
izlerken diğer yandan da modern İstanbul silüetindeki yerini alan Fairmont
Quasar İstanbul, Fairmont tarzını ve ayrıcalıklarını, İstanbul’a getiriyor. Dünyanın en çok konuşulan şehirlerinden birinin tam kalbinde, köklü bir tarih,
olağanüstü bir konaklama tecrübesi ile bir araya geliyor. Fairmont Quasar İstanbul, şehrin iş en işlek bölgesi Mecidiyeköy’de, Gayrettepe ve Levent’e çok
yakın bir konumda yükselirken, bu muhteşem kentin hikayelerle dolu geçmişinin ve dinamik geleceğinin de bir parçası oluyor. Misafirlerine, 25 süit ve 40
Fairmont Gold Oda’nın dahil olduğu toplam 209 odanın yanında, 64 Fairmont
Residence sunan otel, leziz kokteyllerden, otantik Türk yemeklerine kadar
farklı seçeneklerin sunulduğu çeşitli restoranlar ve barlara da sahip. Fairmont
Quasar İstanbul, yaklaşık 2.000 metrekarelik etkinlik alanıyla toplantı, davet
ve özel etkinlikler için en ideal mekanı sağlarken, dünyaca ünlü Willow Stream
Spa da, rahatlamak ve canlanmak isteyen konukları bekliyor.
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BELEDİYESİ ve BELEDİYE BŞK.

SİLİVRİ BELEDİYESİ Özcan IŞIKLAR
Özcan Işıklar 1960 İstanbul’un Silivri İlçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise
öğrenimini Silivri’de tamamlayan Işıklar İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü mezunudur. Bir müddet Öğretmenlik yapmış daha sonra
Özel sektörde kurucusu olduğu Yerel yönetimler danışmanlık şirketinde yönetici olarak yürütmüştür. 1994-1999 yılları arasında Silivri Belediye Meclis
Üyeliği (SHP) 1999-2004 yılları arasında Silivri Belediyesi Başkan Yardımcılığı
görevini üstlenmiştir.
1975 ve sonrasında CHP’de Gençlik kollarında aktif olarak siyasete başlayan Özcan ışıklar Kurultay delegeliğine kadar yükselmiş ve zamanının en
genç kurultay üyesi ünvanını almıştır.(1976)
1983 sodep ve sonrasında aktif siyasetini sürdüren Işıklar 1994-99 yılları
arasında SHP Silivri Belediye Meclis üyeliğine seçilmiştir.
2009 yerel seçimlerinde CHP’den Belediye Başkanı olan Özcan ışıklar göreve geldiği günden günümüze projelerinde insanı merkeze oturtmuş ve önce
insan mantalitesi ile sıradışı bir yönetim anlayışı içinde hizmetlerini sürdürmüştür. 2014 yılında 2.kez Belediye başkanı seçilen Özcan Işıklar Partizanlığı
reddederek Silivri Yurttaşların tamamını kucaklamış ve partili ayrımı yapmaksızın tüm kesimlerin başkanı olmuştur.
Matematik Mühendisi bir oğlu ve iç mimar bir kızı olan Işıklar’ın aynı zamanda Nazlı isimli bir Golden Retriever cinsi bir can dostu var. Bölgedeki hayvan sever kişi ve kuruluşlarında övgüsünü kazanmayı başaran Özcan Işıklar
hizmetleriyle örnek Sosyal Belediyecilik çalışmalarını sürdürmektedir.
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Türkiyenin Kalkınması ve Refah düzeyinin azından yaşanır düzeye gelmesinin
yegane yolunun YEREL YÖNETİM’lerden geçtiğine inanan Silivri Belediyesi, tüm
personeli ile bütünleşik, üretken ve yerinden yönetim anlayışı içinde hizmet üretmeyi sürdürtmektedir.
Kalkınmanın üretim ile olacağına inanan Silivri Belediyesi, kendi coğrafyasında ötelenmek üzere olan TARIM POLİTİKALARINI geliştirerek, yüzölçümün
%50’si olan 430 km² lik iyi tarım alanında adeta devrim gerçekleştirmiştir. Silivri
Belediyesi Türkiye’ye rol model olan tarım çalışmaları ile Türkiye’nin dört bir yanında ziyaret edilmekte ve uygulamalarını ziyaretçi yerel yönetimlere aktarmaktadır.
Silivri Belediyesinin Tarım uygulamaları yakın bir gelecekte Trakya’yı Aromatik
bitki merkezi yapacak ve Ülkenin Tarımsal Kalkınmasında önemli bir paya sahip
olmasını sağlayacaktır.
Kültür Sanat Konusunda da adeta Büyükşehir Belediyesi ile yarışan Silivri
Belediyesi kısıtlı ekonomik yapısına rağmen Silivri halkının çocuğu, genci, yaşlısı,
engellisi, yoksulu, dul ve yetimlerin umudu olmayı sürdürmekte olup ünlü/ünsüz
tiyatroların Silivri ile buluşturması, Türkiye’ye yön veren düşünce insanları ile bir
araya getirmesi, Mahalle konseyleri ile yerimden yönetim var etmesi, mahalle evleri ile evde yalnızca çocuk yetiştiren anneleri meslek sahibi yaparak aile bütçesine
ciddi katkı sağlaması, işsiz ve vasıfsız gençlere eğitimler vererek meslek ve iş sahibi yapması, kimsesiz ya da ilgilenecek yakınlarının yanında olmaması nedeniyle
mağduriyet yaşayan yaşlıların Sağlık ve gündelik yaşamlarına katkı sağlayan hizmetlerin aksamasız yürütülmesi, ihtiyaç sahibi ailelerin rencide olmadan yiyecek
giyecek yardımlarının kurduğu Gıda Bankası aracılığıyla düzenli olarak sağlanması Silivri Belediyesi’nin örnek olan hizmetlerinin bazılarını oluşturmaktadır.
İstanbul Endüstriyel kazanç girdisinin ciddi bir bölümüne sahip olan dumansız sanayinin yer aldığı Silivri’de Din ve Kültür Turizmi 2003 yılından günümüze
büyük ivme kazanmıştır.
42 km² lik Sahili ile İstanbul’un en uzun Sayfiyesine sahip Silivri, Belediye
hizmetleri ve açtığı yeri dinlence alanları ile hem İstanbul halkının nefes alacak
bahçesi hem de istihdam oluşturmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
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YILIN EN İYİ ESTETİK HASTANESİ
Astra Group bünyesinde faaliyet gösteren Astra Sağlık’ın estetik ve plastik
cerrahi hastaneler zinciri Esteticium; Latince “Estetik Merkezi” anlamına gelmektedir. Tıp alanındaki 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 estetik, 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 memnuniyeti ilkesi ile hizmet vermekteyiz.
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YILIN EN İYİ TURİZM ACENTASI
Astra Group bünyesinde yer alan enerji, inşaat, medya, bilişim, reklamcılık
ve turizm alanında faaliyet gösteren şirketlerden biri olan Shimdigo Travel’ın
en önemli misyon ve önceliği, tıpkı grubumuzun diğer şirketleri gibi, her şeyden önce bulunduğu sektöre değer ve inovasyon katmaktır.
Bu misyon çerçevesinde Shimdigo Travel; müşterilerinin tatil, seyahat ve
ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik; yurt içi ve yurt dışı turları, kültür turları, gemi turları, dünya şehir otelleri, uçak biletleri, vize işlemleri, her türlü
paket tur programları ile transfer ve araç kiralama servislerinin bütününde
hizmet vermektedir.
Teknolojinin sağladığı imkânlar ile bir tıkla istenilen bilgiye ulaşılan günümüzde, Shimdigo Travel ailesi olarak tüm turizm ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde
karşılamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda sistem alt yapımızı uzman ekibimiz
ve konusunda deneyimli çözüm ortaklarımız ile birlikte oluşturduk.
Dünya standartlarında hizmet sunmayı amaçlayan bir turizm şirketi olarak,
bireysel hizmetler dışında kurumların tatil ve seyahat ihtiyaçlarını karşılamaya, etkinlik ve organizasyon faaliyetlerine destek olmaya yönelik kurumsal
hizmetler de sunuyoruz. Karşılıklı memnuniyet, hızlı ve kaliteli hizmet ilkelerimizden taviz vermeden; her biri alanının en iyisi olan çözüm ortaklarımızla,
müşterilerimize her zaman en ideal hizmeti sunuyoruz.
İstanbul, Nişantaşı’nda bulunan merkez ofisimizde sizleri ağırlamaktan
memnuniyet duyarız,
Saygılarımızla,
Shimdigo Travel Ailesi
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YILIN EN TARZ
SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ ÜRÜNÜ
WELLA PROFESSIONALS EIMI
SAÇ ŞEKİLLENDİRMEDE EIMI DEVRİMİ
SAÇ ŞEKİLLENDİRMEDE EN YENİ TREND: EIMI
Wella Professionals, bireyselliğin ve stilin gücünü temsil eden yeni şekillendirme ürün ailesi EIMI ile kusursuz saçlara imza atıyor.
İleri teknoloji ve araştırmalar ile yaratılan EIMI, yeni nesil şekillendirme
ürünleri ile kişiye özel güzelliği simgeliyor. Wella Professionals’ın bireysellikten ilham alarak geliştirdiği EIMI, aynı zamanda ben-kendim anlamına gelen I-ME olarak da tanımlanıyor. Farklı tutuş seviyesindeki 30 ürün çeşidi ile
dikkat çeken EIMI, yenilikçi ürünleri ile kişiye kendi stilini yaratma imkânı
sunuyor.
Portföyündeki hacim, yumuşaklık, doku, parlaklık veren ve sabitleyen 5
farklı ürün kategorisine sahip olan EIMI, saç şekillendirmede yeni bir dönem
başlatıyor.
EIMI saç şekillendiriciler tüm seçkin Wella Professionals salonlarında.
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YILIN EN TARZ GİYİNEN İŞADAMI

Ramazan Burak TELLİ

Avrupagöz ve Avrupa Yatırım Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı olan başarılı genç iş adamı Ramazan Burak Telli, 2007 yılında uzun yıllardır kullandığı
gözlüklerden kurtulmak için bugün sahibi olduğu Avrupagöz Merkezi’ne gidiyor. Geçirdiği ameliyatı gerçekleştiren doktorun aynı zamanda merkezin sahibi
olduğunu öğreniyor. Ameliyat ve tedavi sürecinde hasta doktor ilişkileri önce
dostluğa sonra da ortaklığa kadar ilerliyor.
Sağlık sektöründeki gelişmeleri yakından takip eden ve konuya ilgisi artan Telli, 2008 yılında tek bir merkezde hizmet veren Avrupagöz’e ortak oluyor. Sağlık
sektöründeki ilerlemeyi gören Telli, 2009 yılında Avrupagöz’ün bütün hisselerini
satın alıyor.
Satın aldığı tek merkezde hizmet veren Avrupagöz’ü kısa sürede büyüterek,
göz sağlığı alanında önemli başarılara imza atıyor. 12 göz merkezi, 2 genel hastane ve 1 diyaliz merkezi ile sağlık hizmeti veren Avrupagöz Grubu sağlık hizmeti
konusunda hızlı bir yükseliş gösteriyor.
Uzman hekim kadrosunu son teknoloji cihazlara yatırım yaparak destekleyen
Avrupagöz’ün başarısı uluslararası platformda da ilgi çekiyor. 2014 yılında Suudi Arabistan sermayeli Nesma Holding ve Reaya Holding yüzde 25’er hisse ile
Avrupagöz’e ortak oluyor.
Aynı zamanda Telli, 2015 yılında da Avrupa Yatırım Holding’i hayata geçirerek
başarısını ikiye katlıyor. Avrupa Yatırım Holding gelişimini sağlık, iletişim, inşaat ve enerji sektörleri yer almak üzere büyümeye devam ediyor.
Genç yaşta atıldığı ticaret hayatında başarıyı yakalamasının sırrının işini sevmesi ve çok çalışması olduğunu söylen Telli, gerek yatırımlarla gerekse ileriyi
görme ve fırsatları değerlendirme konusunda üstün performansa sahip girişimci
ruhu taşıyan başarılı bir girişimci. Engelsiz Yaşam Vakfı kurucu üyesi olan Ramazan Burak Telli evli ve iki erkek çocuk babası…
İmajına ve kişisel bakımına düşkün olan Telli, günümüz moda trendlerini yakından takip ediyor. Giyim tarzı, renkler, modeller, aksesuarlar onun için çok
önemlidir. Giydikleriyle her zaman şık bir görünüme sahip olmayı iyi başarıyor.
Alışverişi çok seven Telli, resmi kıyafetler içinde de günlük tarzıyla da aynı oranda cool görünmeyi yakalıyor.
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YILIN EN BAŞARILI ERKEK
GİYİM MARKASI
İdolteks Tekstil 2009 yılında yarattığı TORRES markası ile damatlık anlayışına
yeni bir bakış açısı katarak tekstil dünyasındaki yolculuğuna başlamıştır.
Bu yolculukta genç ve yaratıcı ekibi ile birlikte dünya standartlarındaki kumaş
ve aksesuarları işleyerek ürettiği damatlıkların hikayeleri ile sizleri TORRES’in
büyülü dünyasına davet etmektedir. “Sadece damatlık üretiyoruz” ilkesi, kalitesi
ve sıra dışı tasarımlarıyla dünya markaları arasındaki yerini alarak tüm Avrupa’da
ve uluslararası pazarda kendine yer edinmiş ve başarısını kanıtlamıştır.
Stil sahibi damatlar için tasarlanmış, kendine has tarzı ile dünya trendlerini
başarıyla yansıtan damatlıklarımızın hikayelerinde kendinize ait bir hikaye mutlaka bulabilirsiniz. Bizi daha yakından tanımak için merkez satış mağazamıza ve
200 noktada bulunan corner mağazalarımıza bekliyoruz.
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YILIN EN HAYIRSEVER
HAYVAN HASTANESİ
Anatolia Hayvan Hastanesi 1994 yılında İstanbul’da kuruldu. Hayvan sağlığı
alanında tam teşekküllü yapısıyla tıbbi ve bilimsel çalışmalarına devam eden Hastanemiz bünyesinde tam teşekküllü yoğun bakım, ameliyathane, laboratuvar ve
eczane ünitelerini de barındırmaktadır.
Faaliyet alanımızdaki tüm tıbbi ve akademik gelişmeleri, son teknolojileri takip
ederek bunların kurum içerisinde uygulanması ve kullanılması ile en doğru tanı,
tedavi ve cerrahi çalışmalar temel hedefimizdir.
Hastanemiz bir profesör, bir doçent ve yedi deneyimli veteriner hekim olmak
üzere geniş bir hekim kadrosu yanında, yine deneyimli yardımcı personeliyle hizmet vermektedir.
Çeşitli üniversitelerle eğitim alanında sürdürülen işbirlikleri sonucu deneyimlerin karşılıklı paylaşılması bizim için büyük önem taşımaktadır. Her yıl düzenli
olarak gerçekleştirdiğimiz staj eğitim programları ile meslek adayı veteriner hekimlerin yetiştirilmesine katkı sağlamaktayız.
Hastanemiz verdiği hizmet ve çalışmaları ile alanında bir referans merkezi olmayı sürdürmektedir.
Sosyal projelere verdiğimiz önemin bir sonucu olarak çok sayıda dernek, kurum, hayvan hakları platformları yanında hayvan dostları ile de yoğun bir işbirliği
içerisindeyiz.
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