
Harun CAN

1980’li yıllarda TRT Kurumu tarafından “Çocuk Saati” ve “Radyo 
Tiyatrosu” kadrolarında yetiştirilmiş, ardından 1997 - 2001 yılları 

arasında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro 
Bölümü’nü başarıyla tamamlamış, sektörde oyuncu, seslendirme 

sanatçısı, müzisyen ve prodüktör olarak tanınan bir sanatçıdır. 



Harun Can halen aktif bir biçimde oyuncu, müzisyen ve seslendirme sanatçısı 
olarak çalışmaktadır. Bu güne kadar 20.000’den fazla seslendirme projesinde 

yer almış, sayısız reklam filmine sesini vermiş, reklam müzikleri yazmış ve 
şarkılarını seslendirmiştir. 

2013 yılında ¨Korkuluk¨ ismiyle ilk müzik albümünü EMI Music etiketi ile 
yayınlayan sanatçının, bu albüm için çekmiş olduğu müzik videoları hala çeşitli 
müzik kanallarında gösterilmektedir. 2001 yılında başlayan müzik çalışmaları 

kapsamında bu güne kadar sayısız konser veren sanatçı, bu çalışmalarına 
devam etmektedir.



Disney, Warner Brothers, Paramount, Dreamworks, Pixar, Fox, Mattel, 
Fisherprice gibi sayısız çok uluslu kuruluş için müzik direktörlüğü yapmaktadır. 
Türkiye’de gösterime giren dünyaca ünlü pek çok animasyon sinema filminin 
Türkçe müziklerini yazmış, müzik direktörlüğü yapmış, şarkı sözlerini yazmış, 
bu projeler için yazdığı şarkıları bizzat kaydetmiş ve sanatçılara vokal koçluğu 

yapmıştır. 

Sayısız reklam seslendiren sanatçı, aralarında Turkcell, Doritos, Nescafe, Coca
Cola, Paypal, Fanta reklamları başta olmak üzere, sayısız tanıtım projesine ses 
vermiştir. Özellikle çocuklara ve gençlere yönelik ürünlerin tanıtımında hala en 

çok tercih edilen seslerden biridir. Sayısız markanın ve ürünün sesi olarak 
seyirci ile buluşmuştur.



Kariyerine 80'li yıllarda TRT çatısı altında başlayan sanatçı, çeşitli projelerde 
yer almıştır. 2008 yılında TRT ÇOCUK kanalının kurulumu sırasında da bulunan 
sanatçı, kanalın kurumsal tanıtım sesi olarak görev almıştır. Bu görevini 2008 

yılından beri aksatmadan sürdürmektedir. Ayrıca TRT ÇOCUK, Disney Channel, 
Cartoon Network kanallarındada yayınlanan pek çok önemli yapımın 

başrolünü seslendirmiş, müzik direktörlüğünü yapmıştır.

Sinemalarda izleyici ile buluşan pek çok önemli animasyon sinema filminin 
başrolünü üstlenen sanatçının işlerini örneklemek gerekirse, dünya çapında 

sinemalarda gösterilmiş olan “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin”, “RIO”, ¨Hotel 
Transylvania¨ gibi dev bütçeli animasyon filmlerinin başrollerini sayabiliriz. 
Sanatçı ayrıca bu filmlerin bazılarının müzik direktörlüğünü de yapmıştır.



Deadpool 2 Galası Öncesi 
Neler Oldu?

Deadpool'un Sesi Harun Can ile 
Helyumla Dublaj Yaptık!

Aquaman Mevzusu

https://www.youtube.com/watch?v=GsR9UrZXUBY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=GsR9UrZXUBY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=XLdQkvSBfSg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=XLdQkvSBfSg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=r9IJPV8qP4A
https://www.youtube.com/watch?v=r9IJPV8qP4A

