EN’LER

CBS’in komedi programı The
Big Bang Theory‘nin (Sheldon
Cooper’ı canlandırdığı)
yıldızı Jim Parsons’un (ABD)
tahmini 22,5 m $’lık geliri,
Parsons’ı ardışık olarak
ikinci kez senenin
en yüksek gelirli TV
aktörü yapmıştır.

TV aktörü
22.5 m $

2016’da en yüksek gelirli yazar,
polisiye-gerilim romanları
yazan Amerikalı James
Patterson’un tahmini senelik
kazancı 95 m $’dı. Bu aynı
zamanda onu en çok kazanan
yaşayan şöhret (erkek,
güncel) yapar.

Yazar
95 m $

Amerikalı David
Copperfield, 2015–16’da
tahmini 64 m $
kazanmıştır. Gelirinin
büyük bir bölümü
Las Vegas,
Nevada, ABD’deki
uzun soluklu
gösterisinden
kaynaklıdır.

CEO
131,2 m $
2015–16’da, Amerikalı John
Hammergren 131,19 m $
kazanmıştır. Hammergren,
sağlık hizmetleri,
tıbbi teknoloji ve ilaç
uzmanı olan McKesson
Corporation’ın yönetim
kurulu başkanı ve
CEO’sudur.
One Direction (İngiliz/
İrlanda) yaklaşık 110 m
$ kazanmıştır.
Gelirlerinin büyük bir
bölümünü 2015’teki
On the Road Again
Turnesi’nden
gelmiştir. Grup
hâlihazırda
kariyerine ara
vermiştir.

Amerikalı Kevin Hart, ortalama
brüt getirisi 1 m $’dan fazla
olan 100’ü aşkın yerde sahne
alarak, yıllık kazancını 87,5 m
$’a çıkmasını sağlamıştır.

2014 yılından bu yana
albüm çıkarmamış
olan Amerikalı Taylor
Swift’in 1989 Dünya
Konser Turnesi 250 m
$’lık hasılat yapmıştır.
Turne geliri şarkıcının
kazancını 170 m $’a
çıkararak, 2015’te
nazaran kazancını
iki katından daha
fazlaya çıkarmıştır.

Ünlü
170 m $

Forbes
listesinde
Dr. Phil ile aynı
sırayı paylaşan Real
Madrid’in süper yıldızı
Portekizli Cristiano
Ronaldo’nun gelirinin
32 m $’lık kısmı, Nike
gibi markalarla olan
reklam anlaşmalarından
gelmiştir.

Sporcu
88 m $

Country müzik yıldızı
Amerikalı Garth Brooks’un
Haziran 2015 ile
Haziran 2016 arasındaki
geliri 70 m $’dı. Gelirinin
büyük bir bölümü Eylül
2016’da üçüncü senesine
girmiş olan müziğe geri
dönüş turnesinden
gelmektedir.

Güreşçilikten aktörlüğe
geçen Amerikalı Dwayne
Johnson (“The Rock” olarak
da bilinir) tahminen
64,5 m $ kazanmıştır.
Bu dönemde rol aldığı
filmler arasında San
Andreas (ABD, 2015) ve
Disney’in Moana (ABD,
2016) yer almaktadır.

Komedyen
87.5 m $

Müzisyen (erkek)
70 m $

Carolina Panthers’ın
oyun kurucusu Amerikalı
Cam Newton’un Haziran
2016’da biten 12 aydaki
kazancı 53 m $’dı. Bir
spor yıldızı için olağan
dışı bir şekilde Newton’un
kazancının büyük bir
bölümü (41,1 m $), maaş
ve ikramiyelerinden
oluşmuştu. Reklamlardan
“sadece” 12 m $
kazanmıştır.

Aktör
64,5 m $

Amerikalı Kim
Kardashian
West, çoğunluğu
mobil oyunu Kim
Kardashian: Hollywood
‘dan gelen 51 m $
kazanmıştır. Oyunun
yalnızca 2015’teki
hasılatı 71,8 m $’dı.

Amerikan futbolu
oyuncusu 53 m $

SRK olarak da bilinen Hintli
Shah Rukh Khan, 201516’da 33 m $ kazandı. İlk
filmi Deewana‘dan (Hint
filmi, 1992) bu yana
80’den fazla filmde
rol almıştır ve Dilwale
(Hint filmi, 2015)
gibi popüler filmler
yapmaya devam
etmektedir.

En hızlı 100 m ve 200 m
dâhil, bir seri rekoru
elinde tutan Jamaikalı
Usain Bolt’un geliri de
artmıştır. 32,5 m $’lık
gelirinin yaklaşık 30 m $’ı
reklamlardan gelmektedir.
Bolt’un en büyük sponsoru,
10 m $’ı aşkın kazanç
sağlayan Puma’dır.

Realite TV yıldızı
51 m $

Bollywood aktörü
33 m $

CBD’deki talk
show’u Dr. Phil
olarak tanınan
Amerikan televizyon
yıldızı Dr. Phil McGraw,
2015–16 yıllarında
tahmini 88 m $
kazanmıştır.

TV Şahsiyeti
88 m $

TV yıldızı, aktris
ve 2003’ten bu
yana kendi adını
taşıyan talk-show
sunucusu Amerikalı
Ellen DeGeneres,
tahminen 75 m $
gelir elde etmiştir.

TV şahsiyeti (kadın)
75 m $

Adını en çok Hell’s
Kitchen, MasterChef ABD
ve Ramsay’s Kitchen
Nightmares gibi TV
yemek programlarıyla
duyuran İngiliz Gordon
Ramsay, yaklaşık 54 m $
kazanmıştır.

Şef
54 m $

Ardışık beşinci
senedir Modern
Family‘nin yıldızı
Kolombiyalı Sofía
Vergara, tahmini
43 m $’lık gelirle
en çok kazanan TV
aktrisidir.

TV aktrisi
43 m $

“King of Pop” en azından
finansal açıdan yaşamını
sürdürmektedir. 825 m $
kazanan Michael Jackson
(ABD, 1958–2009),
2012–13’ten beri Forbes’un
En Çok Kazanan Ölü Ünlüler
listesinde bir numaradadır.

Ölü ünlü
825 m $

Toplam varlığıyla kimse Bill Gates’den
(William H Gates III olarak da bilinir, ABD) daha
zengin değildir. Microsoft’un kurucu ortağı
olan Gates, 1995-2007 arasında, 2009’da
ve 2014’ten beri yaşayan en zengin kişidir.
3 Nisan 2017 itibarıyla serveti 86,9 milyar
$’dır. 1999’dan beri eşiyle birlikte, HIV, sıtma
ve diğer bulaşıcı hastalıkları yok etmeye
ve milyonlarca kişiyi fakirlikten kurtarmayı
amaçlayan Bill & Melinda Gates Vakfı’na
başkanlık etmektedirler.

Koşu sporcusu
32,5 m $

Müzik Grubu
110 m $

Amerikalı “Shock jock” Howard
Stern, kazandığı 85 m $’ın keyfini
sürmektedir. Aralık 2015’te Stern,
radyo istasyonu Sirius XM ile
beş senelik yeni bir kontrat
imzaladığını açıkladı.

Radyo sunucusu
85 m $

Bu posteri guinnessworldrecords.com/2018’den indirebilirsiniz.

> 90 m $

Hâlihazırda Cleveland
Cavaliers takımında olan
Amerikalı LeBron James’in
tahmini geliri 77 m $’dır.
Bu toplamın yaklaşık 54 m
$’ı Nike, Coca‑Cola ve
Samsung gibi markalarla
imzalamış olduğu, kârlı
reklam kontratlarından
gelmektedir.

Basketbol oyuncusu
77 m $

75 $–90 m $

İngiliz DJ Calvin Harris’in (d.
Adam Wiles,) geliri 63 m
$’dı. Harris, önceki iki
senede de en çok kazanan
DJ’ler listesinde ilk
sıradaydı.

Disk Jokey
63 m $

Sihirbaz
64 m $

İngiliz F1 yıldızı
Lewis Hamilton,
46 m $ gelirinin 42
m $’ını kazandığı
yarışlardan
elde etmiştir.
Hamilton, 2015’te
üçüncü kez
F1 şampiyonu
oldu.

The Hunger Games
ve X-Men gibi kârlı
serilerde üstlendiği
başroller ile tanınan
Amerikalı aktrist
Jennifer
Lawrence, 2015–
16’da eve yaklaşık
46 m $ götürdü.

60 $–75 m $

Formula 1 pilotu
46 m $

Brezilyalı Gisele
Bündchen, 2016 yılının
Haziran ayına kadar
30,5 m $ yapmıştır.
Chanel gibi markalarla
olan kontratlarının
yanı sıra, Bündchen,
cilt bakımı ve
kadın iç çamaşırı
koleksiyonlarının da
sahibidir. Modellikten
2015’te emekli olmasına
rağmen, bu girişimler
kazanç sağlamaya
devam etmektedir.

Model
30 m $

Film aktrisi
46 m $

45 $–60 m $

> 20 m $

Bu sayfalarda GWR, Forbes’a göre 1 Haziran 2015 ile 1 Haziran 2016 yılları arasındaki yıllık geliri
en yüksek olan ünlüleri sunar. Bu listede en düşük kazançlı kişinin geliri ABD’deki ortalama
birinin yıllık kazancının 500 katıdır. Fakat toplam varlık açısından biri hâlen liste başıdır…

En Çok Kazanan…
EN ZENGIN KIŞI – 86,9 MILYAR$

