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Teaser Fragmanı izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=YqwFj29r810
Fragmanı izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=VruFLJR6P3o
Fragmanı indirmek için: http://bit.ly/1KhYgpu
Fotoğrafları indirmek için: http://we.tl/tLEP4Ws4Qj
Posteri indirmek için: http://we.tl/Gxv66WBJ4Y

Yeni sezonun iddialı yapımı ‘Yok Artık!’ sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor.
Yıldızlarla dolu kadrosuyla 25 Eylül’de sinema salonlarına kahkahayı getirecek filmin
yönetmenliğini ise ekranlardan da tanıdığımız Caner Özyurtlu yapıyor. ‘Tam Gaz
Komedi’ sloganıyla izleyicilerin karşısına çıkacak, ‘Yok Artık!’ın senaryosunu, fenomen
karikatürist Serkan Altuniğne’nin kaleme aldı.

KONUSU:
‘Yok Artık!’, Taksici Fikret (Erkan Kolçak Köstendil)’in, İstanbul trafiğinde karşılaştığı
enteresan, bir o kadar da komik hikayeleri beyazperdeye taşıyor. Ehliyet almaya çalışan
Asuman (Şebnem Bozoklu), iki aşk arasında kalan Faruk (Serkan Keskin), kızı kaçırılan
Cenk (Murat Akkoyunlu), sevgilisi hafızasını kaybedince ne yapacağını şaşıran Ceyda
(Demet Evgar), söylediği minicik bir yalanın kurbanı olan Semih(Çağlar Çorumlu)
eğlenceli filmin kahramanlarından bazıları...
Tamamı İstanbul'da çekilen "YOK ARTIK" için başrol oyuncularından Erkan Kolçak
Köstendil "YOLLAR" isimli bir şarkı da kaydetti. Şarkıya filmden görüntüler kullanılarak
çekilen eğlenceli klip beğeni toplamaya devam ediyor.
2014 yılında "Ulan İstanbul" dizisi için yaptığı ve Şebnem Bozoklu ile birlikte
seslendirdiği "Yanarım" Youtube'da 57 milyon kez izlenerek o yılın en çok dinlenen şarkısı
olmuştu.
Klibi izlemek için: https://youtu.be/733RUcMdjgk
Klibi İndirmek için: http://bit.ly/1Y3sirw

AC FİLM HAKKINDA:
"YOK ARTIK" 2009 yılında Alper ve Caner Özyurtlu kardeşler tarafından kurulan AC
FİLM'in beşinci filmi. Alper ve Caner Özyurtlu 2010 yılında ilk yönetmenlik denemeleri
olan "EV" filmini çektiler. Ardından yapımcılığa yoğunlaşan kardeşler
"GÖRÜNMEYENLER" adlı korku filmini yaptılar. Bu filmi 2014 İstanbul Film
Festivali'nde En İyi İlk Film Ödülü de dahil olmak üzere o yıl pek çok ödül alan "NERGİS
HANIM" ve 2014 yılının en çok izlenen yerli korku filmlerinden "ÜMMÜ SIBYAN: ZİFİR"
gibi filmler izledi. En son bu yıl Caner Özyurtlu'nun yönettiği, zengin kadrosuyla ve
eğlenceli senaryosuyla öne çıkan "YOK ARTIK"ın yapımcılığını üstlenen AC FİLM yeni
projelerin de hazırlığı içinde.

