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TİYATRONUN DEV İSMİNE ONUR ÖDÜLÜ
Doğuş Üniversitesi Onur Ödülü’nü alan Yıldız Kenter, alçakgönüllüğü ile
hayran bıraktı, konuşmasıyla hüzünlendirdi…
Doğuş Üniversitesi, Dünya Tiyatrolar Günü’nü anlamlı bir etkinlikle karşıladı.
Tiyatronun duayen ismi Devlet Sanatçısı Yıldız Kenter’e dün düzenlenen törenle
“Doğuş Üniversitesi Onur Ödülü” sunuldu. Kenter’e, ilkeli yaşamı, özellikle tiyatro
dünyası için örnek niteliği taşıyan çalışmaları ve Türkiye’de çağdaş sanat ortamının
gelişmesine yaptığı katkı nedeniyle, Doğuş Üniversitesi Sanat Kurulu kararıyla ödül
verildi.
Ödül töreni, Doğuş Üniversitesi Gelişim Orkestra ve Korosu’nun verdiği “Kışa Veda
Konseri” içinde gerçekleştirildi. Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’ndeki
konseri ve töreni, tek bir koltuğun boş kalmadığı salonda, neredeyse her yaştan
yüzlerce konuk izledi.
‘Giderayak hatırlanmak…’
Konserin ikinci yarısında, Kenter’in sanat yaşamından kesitler sunan sinevizyon
gösteriminin ardından adeta “alkış tufanı” eşliğinde Kenter sahneye çıktı. Kenter,
yaşamı boyunca en sevdiği sesin “alkış” olduğunu söyledi. “Doğuş Üniversitesi’nin
beni görmesi, hatırlaması, giderayak…” diyen Kenter’in sözleri, salonda bulunan
herkese duygulu anlar yaşattı. Kenter, “O kadar mutluyum ki… Doğuş Üniversitesi’ne
beni gördükleri, farkettikleri ve böyle muhteşem bir ödülle şereflendirdikleri için
teşekkür ediyorum” dedi.
‘Kişiliğiyle, düşünceleriyle örnek’
Kenter’e ödülünü sunan Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doğu Gözaçan
ise “Kendisi yıllardır yakın takip ettiğim, sevdiğim ve verdiğimiz ödüle fazlasıyla layık
olan bir sanatçı. Kişiliğiyle, düşünceleriyle yalnız ülkemizde değil dünyanın her

yerinde ses getiren çalışmalar gerçekleştirdi. Ben üniversitemiz adına kendisine
Onur Ödülü sunmaktan büyük onur duyuyorum” dedi.
Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elif Çepni de “Sizler gibi benim de hayranlık
duyduğum bir isme, üniversitemiz adına ödül vermekten gurur duyuyorum. Ne
mutlu bizlere” dedi. Çepni, çok şanslı bir rektör olduğunun altını çizerek, Doğuş
Üniversitesi Gelişim Orkestra ve Korosu’nun öğrenciler ile akademisyenleri aynı yerde
buluşturan, başarılı bir yapılanma olduğunu vurguladı.
Kenter sahneden gözünü ayırmadı
Törenin ardından, konser yerli ve yabancı klasikleşmiş şarkılar ile sürdü. Sahne şovları
ve dans gösterileri ile konukların unutulmaz bir gece yaşadığı konseri, Kenter sonuna
kadar büyük ilgiyle izledi. Kenter, 3 saat süren konser boyunca bir an olsun sahneden
gözünü ayırmadı ve yüzündeki gülümsemeyi hiç bırakmadı.
Doğuş Üniversitesi'nin 2012 yılında başlattığı proje ile Türkiye'yi ulusal ve uluslararası
düzeyde başarıyla temsil etmiş, alanında öncü ve kalıcı işlere imza atmış isimlere saygı
ve teşekkür sunmak amacıyla “Onur Ödülü” takdim ediliyor. Ödüllerden ilkini, şubat
ayında opera sanatçısı Hakan Aysev almıştı. Aysev ödülünü aldıktan sonra, Doğuş
Üniversitesi Gelişim Orkestra ve Korosu ile birlikte şarkı söyleyerek, unutulmaz bir
sahne performansı sunmuştu.

