




Kral Şakir eğlencesi şimdi sinema 
perdesine taşınıyor!

7’den 77’ye herkesin severek izlediği Kral Şakir sizi yepyeni 
bir maceraya sürükleyecek. Laboratuvarda yapılan bir deney 
yüzünden Fil Necati’nin telefonundaki oyun ile gerçek dünya 

arasında bir kapı açılır. Şakir dünyayı kurtarmak için 
ailesi ile kendini Fil Necati’nin cep telefonunun içindeki 
oyunlarda bulur. Bu ekibin tek yapması gereken bütün 

oyunları tamamlayıp, gerçek dünya sona ermeden 
oyunu durdurmaktır. 

Macera dolu bu yolculukta onları durdurmaya çalışacak 
düşmanlar ve pek çok tehlikeli video oyunu kahramanlarımızı 

beklemektedir. Grafi2000 ve BKM ekibinden eğlence dolu 
Kral Şakir, 11 Mayıs’ta tüm sinemalarda!
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VAROL YAŞAROĞLU (YARATICI)

1968 yılının Mart ayında İzmir’de doğdu. 

İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdi. İ.T.Ü İnşaat Mühendisliği’nden 1989 yılında 
mezun oldu. İ.Ü. İktisat Fakültesi-Para Banka Bölümü’nde master yaptı. 
 
“Bilişim dünyası ile mizah dünyasını birleştiren” kreatif uygulamaları ile 
özelikle televizyon, internet, mobil ortamlarda, yazılı ve görsel mecralar 
için projeler üreten Grafi2000 Prodüksiyon firmasının kurucusu.  

Firması ile “Grafi2000.com - İnternet sitesi”, 
“Koca Kafalar ile Baba Haber Bülteni - TV Programı”,
“Öyle Bir Geçer Zaman Ki - TV Dizisi, 
“Benim Adım Gültepe”- TV Dizisi, Fırıldak Ailesi”, 
“Kral Şakir” gibi birçok projeye imza attı. 



HALUK CAN DİZDAROĞLU 
(YÖNETMEN - SENARYO)  

1983’te İstanbul’da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema 
Bölümü’nden mezun oldu. Pek çok televizyon projesinde animatörlük 
yaptıktan sonra senaryo yazmaya karar verdi. 2013 yılında Star Tv’de 
yayınlanan “Fırıldak Ailesi” adlı çizgi diziyi yazdı yönetti. 
Trt Çocuk’ta yayınlanan “Çınar” adlı çocuk dramasının birinci sezonunu 
yönetti. 2017 yılında Fırıldak Ailesinin sinema filmini yazdı ve yönetti. 
Kendisi Cartoon Network’ün ilk yerli çizgi film projesi olan “Kral Şakir”in 
proje tasarımcısı ve senaristidir. 
Halen de yazmaya devam etmektedir. 



BERK TOKAY (YÖNETMEN) 

1980 İstanbul doğumlu Berk Tokay, 2002 senesinde Bilkent Üniversitesi 
İletişim ve Tasarım Bölümü’nden mezun olduktan sonra Varol Yaşaroğlu 
ile birlikte ‘Grafi2000 Prodüksiyon Şirketi’ni kurdu. 
Yaptıkları televizyon dizileri, animasyonları ve reklam işlerinin “Yaratıcı 
Yönetmenlik” görevi Berk Tokay’a aittir. 
Halen faaliyette olan şirketin son işi “Fırıldak Ailesi - Batsın Bu Orta 
Dünya” isimli sinema filmidir.
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