
 

Dereboyu Caddesi No:89 Daire:4 – (212) 259 2035 – (532) 697 5643 
iletifimformu@cvpinteractive.com – www.cvpinteractive.com 

BAŞROLLERİNDE TAMER KARADAĞLI ve SEDA EĞRİDERE'nin 
OYNADIĞI ALINA PROJESİNİN ÇEKİMLERİNE BAŞLANDI 

 

CVP FILM başrollerini ünlü oyuncu Tamer 
Karadağlı ve Amerikalı ünlü tiyatro oyuncusu Seda 
Eğridere'nin paylaştığı ALINA projesinin 
çekimlerine İstanbul'da başladı.  

ALINA (Seda Eğridere); gerçek kimliği bugüne 
kadar tespit edilememiş bir gizli ajanın kimliğini 
bulmak ve inancını kaybetmiş bir halka umut 
vermek için verdiği savaşın hikayesidir. Fırat 
Yılmaz (Tamer Karadağlı) isimli MİT ajanı 
tarafından evlat edinillip Melisa Eryılmaz adı verilen ALINA; çocukluğundan itibaren casus 
olarak yetiştirilmiştir. Çocukluk yıllarında sık sık Fırat Yılmaz ile yurt dışı seyahatlerine çıkan 
ALINA bu sayede Rusça, Bulgarca, Almanca ve Arapça'yı öğrendiği gibi MI-6, CSR, CESIS, 
BND, SGDN, SAVAK Haber Alma Teşkilatlarıyla bağlantılar kurmuştur. MİT adına sayısız 
operasyonda görev ALİNA'nın gündem yaratmış birçok olayın arkasında yer aldığı 
kanıtlanmamakla birlikte tahmin edilmektedir.  

 

Mart 2013'te vizyona girmesi planlanan filmden önce 
Kasım 2012'de ALINA'nın sadece mobil ve internet 
ortamında yayınlanacak 8 bölümden oluşan web-
dizisi seyirciyle buluşacaktır. Yapımcı Aytekin Zengin 
yayınlanacak web-dizi ile seyirciyi filmde hikayenin 
başladığı tarihten öncesine götürüp, karakterlerin 
geçmişleri hakkında detaylı bilgi vereceklerini ve bu 
sayede seyircilere bir film deneyiminden çok daha 
fazlasını sunmayı hedeflediklerini belirtmektedir.  

Çekimleri izleyenlerin senaryosu ve kurgusuyla Amerikan aksiyon filmlerine benzettiği ALINA 
için yapımcı Aytekin Zengin; biraz Nikita, biraz Kurtlar Vadisi, biraz Alias ve biraz da Ezel 
diyerek seyircilere aksiyon, entrika ve komplo teorileriyle dolu bir projenin sözünü vermiş 
oluyor. Tanıtım filmini Avrupalı yönetmen Vladimir Jedlicka'nın çektiği ALINA'da dikkat çeken 
bir diğer unsur da LOST ve PRISON BREAK gibi dizilerin yönetmeni Bobby Roth'un Nisan 
ayında seti ziyaret edip proje için danışmanlık yapacak olması. 
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OYUNCULAR 
 

Tamer Karadağlı 
 
Tamer Karağlı, ilkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşmiştir. 
Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda ise sıklıkla Akün Sineması'na 
giderdi. Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği 
seslendirme sanatına başlamıştır. Sonra Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı 
oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi 
macerası başlamıştır. TED Ankara Koleji'nden sonra Çankaya Lisesi'nden 
ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro 
Bölümünden mezun olan sanatçı ilk filmini 1993 yılında çevirdi. Birçok ünlü 
oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, 8 farklı İngilizce lehçesini 
konuşmaktadır. 

 
 
Seda Eğridere 
 
Wisconsin'de American Players Theatre bünyesinde birçok oyunda rol alan 
Seda Eğridere, Los Angeles'a taşındıktan sonra Al Pacino, Robert De Niro, 
Dustin Hoffman, Scarlett Johansson, Angelina Jolie gibi Hollywood'un en 
başarlı oyuncularının eğitim aldığı metod oyunculuğu okulu The Lee 
Strasberg Theater and Film Institute'te oyunculuk eğitimini tamamlamıştır. 
Hollywood'ta ilgiyle karşılanan Proof, Closer, The Shape of Things gibi 
başarılı oyunlarda başrol oynayarak Amerika'da kendine sadık bir hayran 
kitlesi edinen Seda Eğridere'nin ismi şimdiden Hollywood'un gelecek vaad 
eden yabancı kökenli oyuncularıyla birlikte anılmaktadır. 
 

 
YAPIM EKİBİ 

Vladamir Jedlicka - Yönetmen 

Vladamir Jedlicka İsviçre'de başladığı kariyerine Hollywood'ta aldığı sinema eğitimiyle 
devam etmiştir. Çektiği reklam filmleriyle birçok uluslararası ödülün sahibi olan Jedlicka'nın 
müşterileri arasında BMG, Danone, Vodafone, Ford, Virgin Records gibi dünya devleri 
bulunmakta ve çektiği projeler 50'den fazla ülkede gösterilmektedir. Jedlicka ayrıca birçok 
müzik grubuna ve Robbie Williams'a çektiği video müzik klipleriyle de tanınmaktadır. Şu 
anda çekeceği ilk uzun metraj projesi için ön hazırlık aşamasında olan genç yönetmen 
Avrupa'nın gelecek vaad eden yönetmenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 

Dustin Pearlman - Görüntü Yönetmeni 

Dustin Pearlman’ın filmografisinde JP. Riley'nin ödüllü filmi "Act Naturally" (HVX-200/Letus 
35); Arthur Fuller'in "Stacking Chips"'i (Red One); Los Angeles Downtown Film Festivali'nden 
ödüllü "Lucia No Besa A Nadle" (DVX-100A); 2007 New York Film/Televizyon Festivali'nden 
ödüllü "The Grass Is Greener" (HVX-200) ve Heinz Ketchup, Canon USA, Toyota gibi 
Amerikan devlerinin reklam filmleri yer almaktadır. 
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CVP INTERACTIVE HAKKINDA 

CVP INTERACTIVE Türkiye'de sinema sektöründeki kaliteli reklam, dizi ve interaktif 
multimedya açığını kapatmak amacıyla Amerika'da sinema sektöründe 10 yılı aşkın bir 
süredir çalışan deneyimli bir ekibin bir araya gelmesiyle, multimedya sektöründe uzun yıllar 
Milli Eğitim Bakanlığı'na hizmet vermiş Aytekin Zengin önderliğinde 2010 yılında Türkiye 
pazarına girmiştir. CVP INTERACTIVE REKLAM, WEB-DİZİ, MULTİMEDYA, FİLM 
FESTİVAL DANIŞMANLIĞI ve LINE-PRODUCTION alanlarında uzmanlaşmakta ve 
sektördeki yenilikleri Türkiye pazarına ilk getiren firma olarak sinema ve film sektöründe öne 
çıkmaktadır. 

CVP INTERACTIVE, çalışmalarında LOST ve PRISON BREAK dizilerinin yönetmeni 
BOBBY ROTH, MR.&MRS. SMITH ve DUPLEX filmlerinin Sanat Departmanı Sorumlusu 
ALEX THOMPSON, BROKEN ANGEL ve STAY COOL filmlerinin Görüntü Yönetmeni 
DUSTIN PEARLMAN gibi Hollywood'un ünlü sinemacılarıyla; Warner Brothers, Universal 
gibi stüdyolarla çalışmış Multimedya Uzmanı Brent Roberts; ve CROUCHING TIGER 
HIDDEN DRAGON, POLLACK gibi filmlere kazandırdığı Oscarlarla tanınan PR Sorumlusu 
Reid Roosvelt ile çalışmakta ve dünya standartlarında hizmet vermektedir. 

CVP INTERACTIVE'in son dönem öne çıkan işlerinden bir diğeri de Nisan ayında 
çekimlerine başlanacak, TAMER KARADAĞLI ve SEDA EĞRİDERE'nin başrolleri 
paylaşacağı aksiyon tarzında çekilecek ALINA filmidir. 
 

 

ALINA Tanıtım Videosu  : http://www.youtube.com/watch?v=vLeL_Y-0rT8 
ALINA Resmi Web Sitesi  : http://www.whoisalina.com 
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