
24	  Haziran	  1983	  Australia/Melbourne	  de	  Dünya’ya	  gelen	  Tuğra	  ismail’in	  müzikle	  tanışması	  çok	  küçük	  
yaşlarda	  olmasına	  rağmen,	  ciddi	  düzeyde	  müzikle	  ilgilenmesi	  henüz	  9	  yaşında	  iken	  ,	  hiçbir	  özel	  ders	  
almadan,	  1	  hafta	  içerisinde	  gitar	  çalan	  insanları	  izleyerek	  ,	  Gitar	  çalmayı	  öğrenmesi	  ile	  başlamıştır.Ve	  
yine	  ilkokul	  yıllarında	  henüz	  9	  yaşında	  iken,	  söz	  ve	  müziği	  kendisine	  ait	  ilk	  bestesini	  üretmiştir.	  (Eller	  
bizi	  Ayırmasın	  –	  Söz/Müzik	  :	  Tuğra	  ismail)	  

 

İlkokul	  yıllarından	  başlayarak,okul	  yıllarında	  Müzikle	  ilgili	  her	  önemli	  faaliyette	  yer	  almıştır.İlk	  okul	  
yıllarında,	  Şehit	  Ertuğrul	  ilk	  okulunda	  ’	  İstiklal	  Marşı’mızı’	  hatasız	  olarak	  trampetle	  çalan	  ilk	  öğrencidir.	  

 



 

 Yine	  ilkokul	  yıllarında	  Folklör	  ,ilk	  okul	  Müzik	  korosu	  (Klavyeci	  olarak)	  yer	  almıştır.	  Müzik	  ve	  folklor	  ün	  
yanısıra	  derslerinde	  de	  başarılı	  olan	  Tuğra	  ismail,	  ilk	  okul	  yıllarında	  Üstün	  başarı	  takdirnamesi	  almıştır.	  

 

 

	  

İlk	  Okul	  yıllarından	  sonra	  da	  Folklor	  oynamaya	  ve	  gösterilere	  katılmaya	  devam	  etmiştir.	  

 

 



İlkokulu	  başarı	  ile	  tamamlayan	  Tuğra	  ismail,	  tamamen	  ingilizce	  müfredata	  sahip	  Bayraktar	  Türk	  
Maarif	  kolejini	  140	  soruda	  127	  net	  ile	  Kıbrıs	  14.sü	  olarak	  kazanmıştır.Orta	  okul	  yıllarında	  müziğinin	  
yanısıra	  sporcu	  özelliğini	  de	  geliştiren	  Tuğra	  ismail,	  okulun	  Futbol	  takımına	  da	  girmiş,	  ve	  resmi	  
müsabakalarda	  oynamıştır.	  

Futbol	  Turnavası	  Birincilik	  madalyasını	  dönemin	  KKTC	  Başbakanı	  Sn.	  Dr.	  Derviş	  Eroğlu	  dan	  alırken.	  

 

Müzik,Folklör,Futbol,Resim	  (Karikatür)	  in	  yanısıra	  KKTC	  Masa	  Tenisi	  B	  Milli	  Takımına	  da	  seçilen	  Tuğra	  
ismail	  birçok	  derece	  ve	  başarı	  elde	  etmiştir.	  

Türkiye,Antalya	  Marcopolo	  Hotel	  de	  düzenlenen	  Masa	  Tenisi	  Turnuvasında	  2.	  Lik	  ödülünü	  alırken.	  

 



Ayrıca	  Ortaokul	  yıllarında	  sayısız	  Bisiklet	  yarışı	  derecesi	  de	  bulunan	  Tuğra	  ismail,	  yine	  katıldığı	  bir	  
Bisiklet	  yarışı	  sonrası	  Birincilik	  ödülünü	  alırken;	  

 

	  

Sahip	  olduğu	  başarma	  azmi	  ile	  Tuğra	  ismail	  ,diğer	  yarışmacılara	  izleyiciler	  için	  	  inanması	  güç	  bir	  fark	  
yaratmıştı	  ;	  

 

 

 

 



	  

Başarıyla	  biten	  ortaokul	  yıllarından	  sonra,	  Türk	  Maarif	  Koleji	  (Lise)	  yıllarında	  ,	  başına	  oturduğu	  ilk	  
andan	  itibaren	  çalmaya	  başladığı	  Davul	  (Bateri)	  ile	  Müzik	  öğretmenini	  etkilemiş,	  ve	  Türk	  Maarif	  Koleji	  
Okul	  Müzik	  Grubuna	  seçilmiştir.	  

     

 

Tuğra	  ismail	  ‘in	  de	  katkısıyla	  Türk	  Maarif	  Koleji	  	  Liseler	  arası	  müzik	  yarışmalarında	  ilk	  kez	  1.	  Lik	  ödülü	  
almıştır.	  Alınan	  ödüller;	  En	  iyi	  müzik	  icrası	  1.lik	  ödülü,	  	  En	  iyi	  Beste	  dalı	  2	  .ik	  ödülü	  (Yalan	  –	  Söz/Müzik	  :	  
Tuğra	  ismail	  ve	  yine	  	  En	  iyi	  Beste	  dalı	  3.lük	  ödülü	  (Hayalin	  –	  Söz/Müzik	  :	  Tuğra	  İsmail	  yorumlayan	  
Buray	  Hossoz).	  Lise	  yıllarındaki	  tüm	  yarışmalarda	  ,müsamerelerde	  ve	  konserlerde	  Davul	  çalarken	  Ana	  
Vokal	  ve	  Geri	  Vokal	  de	  yaparak	  müzisyen	  camiiası	  ve	  öğretmenlerin	  dikkatini	  çekmiştir.	  

	  

Besteleri,Sesi,Davulu	  ve	  Gitarıyla	  Liseler	  arası	  birçok	  faaliyette	  yer	  alan	  Tuğra	  ismail,	  ‘’Liseler	  arası	  
Aytışma’’	  organizesinde	  basarili	  Popcu	  Buray	  ile	  bir	  konser	  verirken.	  

 



 

	  

Mezuniyet	  Töreninde	  Söz	  ve	  Müziği	  kendisine	  ait	  	  ‘’Yalan’’	  isimli	  bestesini	  TMK	  Okul	  Grubunda	  Bateri	  
çalıp	  aynı	  anda	  	  yorumlarken	  ;	  	  

 

 

	  

Yıl	  Sonu	  Okul	  Müsameresinde	  Tuğra	  ismail’in	  TMK	  Okul	  Grubu	  ile	  1.	  Lik	  ödülü	  aldıkları,	  Sertap	  Erener-‐	  
‘’Yolun	  Başı’’	  şarkısını	  icra	  ederken;	  

 

	  

Başarı	  ile	  biten	  Lise	  yıllarından	  sonra,	  Doğu	  Akdeniz	  Üniversitesi	  Müzik	  Bölümünü	  kazanıp,	  ufkunu	  
genişletmek	  için	  ‘’Yan	  Flüt’’	  okumayı	  tercih	  etmiştir.Kıbrıs	  lı	  ünlü	  klasik	  müzik	  icracısı,	  piyanist	  	  Aslı	  
Giray	  eşliğinde	  2004	  yılında	  Flute	  resitali	  de	  vererek	  ‘’Onur’’	  derecesiyle	  Doğu	  Akdeniz	  
Üniversitesi’nden	  başarı	  ile	  mezun	  olmuştur.	  



Hiç	  vakit	  kaybetmeden,	  yüksek	  lisans	  programı	  için	  Yakın	  Doğu	  Üniversitesi	  ‘’Pedagoji’’	  (çocuk	  
psikolojisi)	  Master	  programına	  katılan	  Tuğra	  ismail	  ,	  2007	  yılında	  Master	  Programını	  ve	  Stajlarını	  
başarı	  ile	  tamamlayıp,	  Müzik	  öğretmeni	  olmuştur.	  

Üniversite	  yıllarında	  yaptığı	  bar	  programları	  ile	  dikkatleri	  üzerine	  çeken	  Tuğra	  ismail	  ,	  çok	  geçmeden	  
Kıbrıslı	  Sanatçı	  Okan	  Ersan	  tarafından	  projesine	  ‘’Solist’’	  olmak	  için	  teklif	  almıştır	  (2003).	  Okan	  Ersan	  
ile	  sahne	  almaya	  ve	  birlikte	  müzik	  yapmaya	  başlayan	  Tuğra	  ismail	  eş	  zamanlı	  olarak	  birçok	  ünlü,ünsüz	  
müzisyenle	  de	  başarıyla	  geçen	  konserler	  vermiştir.Bunlardan	  bazıları	  ;	  

Asım	  Can	  Gündüz	  :	  Awesome	  John	  olarak	  Tüm	  Dünya	  da	  ün	  yapmış	  usta	  gitar	  virtiözü	  ile	  Kıbrıs	  NEU	  
AKM	  de	  Kanserliler	  yarına	  düzenlenen	  bir	  gece	  de	  Solist	  olarak	  birlikte	  sahne	  almıştır.(2004)	  

 

 

 

Uluslar	  arası	  Bass	  gitar	  virtiözü	  Tony	  Jones	  un	  Kıbrıs	  ta	  bulunduğu	  süre	  içerisinde,	  Tony	  Jones	  un	  
dikkatini	  çeken	  Tuğra	  ismail,	  sahne	  aldığı	  gecede	  Tony	  Johnes	  la	  birlikte	  ‘’Ain’t	  no	  Sunshine’’	  parçasını	  
birlikte	  icra	  etmiştir.	  

 



Daha	  sonraki	  sayfalarda	  detaylı	  ve	  resimli	  bir	  şekilde	  sunulacak	  olan	  Tuğra	  ismail	  in	  birlikte	  çalıştığı	  ve	  
konserler	  verdiği	  	  bazı	  müzisyenler	  ;	  

Okan	  Ersan	  (Grammy	  Aday	  adayı,	  Gitar	  Virtiözü)	  

Gür	  Akad	  (Barış	  Manço	  ve	  Kurtalan	  Ekspres	  gitaristi,	  gitar	  Virtiözü)	  ,	  	  

Alpay	  Şalt	  (Yüksek	  Sadakat,Gitarizma	  ve	  Whisky	  davulcusu),	  

Cem	  Köksal	  (Gitar	  virtiözü,Gitarizma	  ve	  efsane	  rock	  yıldızı	  rainbow	  grubunun	  solisti	  Joe	  Lynn	  Turner	  
in	  gitaristi)	  

Mert	  Topel	  (Yamaha	  Müzik	  Türkiye	  Klavye	  	  Artisti),	  

Çağatay	  Ateş	  (Whisky	  ve	  Cem	  Köksal	  ın	  bass	  gitaristi)	  

 

Uzun	  yıllardır	  Türkçe	  ve	  İngilizce	  besteler	  üreten	  Tuğra	  İsmail,Türkiye	  MESAM	  üyesidir	  ve	  yaptığı	  her	  
beste	  Türkiye	  MESAM	  tarafından	  kayıt	  altına	  alınmakta	  olup,	  telif	  hakları	  korunmaktadır.	  Kayıtlı	  
bütün	  şarkılarının	  söz,müzik	  ve	  aranjesini,kayıtlarını,şarkıların	  mixlerini	  ve	  masterlerini	  ayrıca	  şarkıda	  
kullanılan	  bütün	  müzik	  enstrumanlarını	  ve	  Vokalleri,	  kendisine	  ait	  yarı-‐profesyonel	  stüdyosunda	  tek	  
başına	  yapmakta	  ve	  çalmaktadır.	  



Tuğra, Avustralya'da birçok küçük ve büyük international festivalde. yer almıştır.

Ayrıca Marcus Starrock, Evripides Evripidou, 

Harry Christodoulouç, Hush Rocker de dahil olmak üzere bir çok virtiöz ve 

müzisyenle de çalışma şansı elde etmiştir. 

Avustralya’nın meşhur rock bass gitaristi Hush Rocker ile Konserler ve 

Festivaller den kareler. 







Anglo Indian bir film yönetmeni olan Nigel Foote ile Single çalışmasından 

kareler. Colour,in my world 





Avustralya’nın çeşitli bölgelerinde yapılan Bar programların dan kareler. 







Avustralya’lı müzisyenlerle Jamming Night @Brunswick, Melbourne, Australia. 



Tuğra'nın Gripin'e ön grup olarak sahne aldığı bir konser 

Ev Yapımı Müzik etiketiyle yayınlanan akustik versiyon 'Dile Kolay' klip 

çekiminden kareler (Still Shots) 
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