
TurkishFilmChannel, ortakları olan Altınsay Filmworks and Asi Film ile İstanbul ofisinin resmi 

açılışını duyuruyor 

Istanbul 18 Eylül, 2012 – TurkishFilmChannel FILMPOT LLC tarafından ABD’nin Seattle 

kentinde Türk sinemasına dair artan izleyici talebini karşılamak için kuruldu. FILMPOT şirketi 

Temmuz 2012’de Türk Sinema ve TV dünyasının bilinen iki şirketi olan Altınsay Filmworks ve Asi 

Film ile ortaklık kurdu. TurkishFilmChannel bu ortaklık sonucunda yeni  şirket kimliği olan TFC 

Film Yapım Tic. Ltd. Şti. ve yeni İstanbul ofisinde uluslararası tecrübeye sahip ekibiyle yoluna 

daha güçlü devam edecek.  TurkishFilmChannel ortağı olan Hüseyin Karabey konuya ilişkin 

olarak “Bu proje ile seyircimiz nerede olursa olsun ona ulaşacağız." dedi.

TurkishFilmChannel – Türkiye’de üretilen filmlerin dünyaya online dağıtımında bir ilk 

TurkishFilmChannel’ın amacı dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar izleyicilerin Türk filmlerine 

kolayca ulaşabilmelerini sağlarken haksahiplerine de yeni ve daimi bir gelir kaynağı yaratmak. 

Yönetmen ve yapım şirketleri gibi haksahipleri ile çalışan TurkishfilmChannel kaliteli Türk filmleri 

arayan online yayıncılar için de bir adres olmuş durumda.

TurkishFilmChannel ortağı İbrahim Altınsay: “TurkishFilmChannel ile birlikte Türkiye sinemasına 

dünya pazarlarından gelir sağlayacağız."

Türk film endüstrisi kalitesi ve büyüyen üretimi ile hem yerli hem yabancı izleyicilerin ilgisini 

çekiyor. Türkiye sineması Cannes, Sundance, Tribeca, Locarno, Toronto, Venice, Rotterdam, 

Berlin, Valencia gibi dünyanın en büyük festivallerinde ödüller kazanmaya devam ediyor.

TurkishFilmChannel kurucularından İlker Cengiz: “Türkiye’de üretilen kaliteli yapımlara Türkiye 

dışında da ilgi büyüyor ama bu filmlere ulaşmak halen zor. Amacımız filmlerimizi benim gibi 

yurtdışında yaşayanların, Türk filmlerine ilgi duyan yerli ve yabancı bütün sinemaverlerin 

seyredebilmesi için bütün dünyada ulaşılır kılmak”. Dışişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 4 

milyonu Avrupa Birliği ülkelerinde, 300.000’i Kuzey Amerika’da, 150.000’i in Avustralya’da ve 

200.000’i Ortadoğu’da olmak üzere yaklaşık 5 milyon vatandaşımız Türkiye dışında yaşıyor. 

TURKISHFILMCHANNEL TÜRK FİLMLERİNİ 
DÜNYADA ONLINE OLARAK ULAŞILABILIR HALE GETİRİYOR



Türk filmleri online yayın yapan yayıncılar ile bütün dünyada ulaşılır hale geliyor

TurkishFilmChannel Amazon Instant Video, MUBI,  Ximon,  WatchBox, IndieFlix ve YouTube gibi 

yayıncılarla geliştirdiği işbirliği ile Türk filmlerine online ulaşmak için tek kaynağı sağlıyor. Bu 

işbirlikleri ile kataloğundaki filmler bütün dünyada ulaşılır oluyor.

Türk Sinemasının ödüllü yönetmeni Zeki Demirkubuz “Hem sinema hem de iş dünyasındaki 

becerilerine güvenerek filmlerimi TurkishFilmChannel’a rahatlıkla emanet ediyorum.”

TurkishFilmChannel bugüne kadar yirmiden fazla yönetmen ve yapım şirketi ile anlaşmalar yaptı. 

Bu anlaşmalar ile kataloğuna 62 film ve belgesel katan TurkishFilmChannel bir taraftan 

kataloğunu büyütürken bir taraftan da yeni yayıncıları yayın ağına katmak için çalışıyor. Bu 

faaliyetlerinin yanında TurkishFilmChannel Zeki Demirkubuz filmlerinin Kuzey Amerikadaki 

gösterimleri için 35 mm kopyalarını da New York’ta bulunduruyor.

TurkishFilmChannel Adana Film Pazarında

19. Altın Koza Film Festivali kapsamında bu yıl ilki düzenlenen film pazarına 

TurkishFilmChannel alıcı olarak davet edildi. 17-19 Eylül tarihleri arasında Adana’da bulunacak 

olan TurkishFilmChannel ekibi katılımcı yönetmen ve yapımcılarla filmlerinin dijital dağıtımı ve 

dijital korsanla mücadelesi için görüşmeler yaparak anlaşma zemini arayacak.

TurkishFilmChannel’ın diğer hizmetleri

Altınsay Filmworks ve Asi Film ortaklıkları ile yeni TFC ekibi yeni hizmetler de sunmaya başladı:

• Dijital korsanlığa karşı koruma

• Film festivallleri ile iletişim

• Altyazılar ve kalite kontrolü

• TV dağıtım danışmanlığı

Daha çok bilgi için:

Susan Akıcı 

susan@turkishfilmchannel.com (İngilizce) 

media@turkishfilmchannel.com (Türkçe)

www.turkishfilmchannel.com 



TURKISHFILMCHANNEL

Türkiye’de üretilen filmlerin online dağıtımı alanında lider olan TurkishFilmChannel (TFC), 

FILMPOT LLC tarafından ABD’nin Seattle kentinde Türk sinemasına dair artan izleyici talebini 

karşılamak için kuruldu. FILMPOT şirketi Temmuz 2012’de Türk Sinema ve TV dünyasının 

bilinen iki şirketi olan Altınsay Filmworks ve Asi Film ile ortaklık kurdu. TurkishFilmChannel bu 

ortaklık sonucunda yeni  şirket kimliği olan TFC Film Yapım Tic. Ltd. Şti. ve yeni İstanbul 

ofisinde uluslararası tecrübeye sahip ekibiyle yoluna daha güçlü devam edecek.  FILMPOT LLC, 

Asi Film and Altınsay Filmworks ortaklığı ile kurulan TFC Film Yapım Tic. Ltd Şti 

TurkishFilmChannel markasını, kataloğunu ve dağıtım kanallarını kullanmaya devam edecek.

TurkishFilmChannel’ın amacı dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar izleyicilerin Türk filmlerine 

kolayca ulaşabilmelerini sağlarken haksahiplerine de yeni ve daimi bir gelir kaynağı yaratmak. 

Yönetmen ve yapım şirketleri gibi haksahipleri ile çalışan TurkishfilmChannel kaliteli Türk filmleri 

arayan online yayıncılar için de bir adres olmuş durumda. 

TurkishFilmChannel Amazon Instant Video, MUBI,  Ximon,  WatchBox, IndieFlix ve YouTube gibi 

yayıncılarla geliştirdiği işbirliği ile Türk filmlerine online ulaşmak için tek kaynağı sağlıyor. Bu 

işbirlikleri ile kataloğundaki filmler bütün dünyada ulaşılır oluyor. TurkishFilmChannel bugüne 

kadar yirmiden fazla yönetmen ve yapım şirketi ile anlaşmalar yaptı. Bu anlaşmalar ile kataloğuna 

62 film ve belgesel katan TurkishFilmChannel bir taraftan kataloğunu büyütürken bir taraftan da 

yeni yayıncıları yayın ağına katmak için çalışıyor. Bu faaliyetlerinin yanında TurkishFilmChannel 

Zeki Demirkubuz filmlerinin Kuzey Amerikadaki gösterimleri için 35 mm kopyalarını da New 

York’ta bulunduruyor. 

TurkishFilmChannel kataloğundaki kimi filmleri yayına hazır hale getirmek için ses kalitesinin 

arttırılması, altyazıların hazırlanması ve düzeltilmesi gibi çalışmalar da yaptı. Bu çabalar 

sayesinde kataloğundaki filmlerin 80’den fazla ülkede seyredilmesini sağladı.

TurkishFilmChannel’ın Diğer Hizmetleri

Altınsay Filmworks ve Asi Film ortaklıkları ile yeni TFC ekibi yeni hizmetler de sunmaya başladı:

• Dijital korsanlığa karşı koruma

• Film festivallleri ile iletişim

• Altyazılar ve kalite kontrolü

• TV dağıtım danışmanlığı



TFC ORTAK ŞİRKETLERİ

FILMPOT

FILMPOT Seattle’da yaşayan ve Türk filmlerine ulaşmanın zorluğunu yaşayan bir grup arkadaş 

tarafından kuruldu.  FILMPOT olarak TurkishFilmChannel markasını yarattılar ve kataloglarında 

biraraya getirdikleri filmlerin dijital dağıtımını yapmaya başladılar. Bu süreçte FILMPOT dağıtım 

kanalları ile bağlantılar kurdu ve Türkiye’nin önemli yönetmen ve yapımcıları ile çalışmaya 

başladı. Temmuz 2012’de Asi Film ve Altınsay Filmworks ile ortaklık kuran FILMPOT  ilki 2012 

sonbaharında yapılacak olan Seattle Türk Filmleri Festivali için Seattle Uluslararası Film Festivali 

komitesi ile beraber çalışıyor.

ASİ Film 

Asi Film Yapım yaklaşık 10 yıldır bağımsız filmcilerin oluşturduğu kolektif bir yapıdır. Bu süre 

içinde yerel ve uluslararası birçok yönetmeni bir araya getiren projeler gerçekleştirmiştir. 2006 

yılında bu oluşumun kurucularından Hüseyin Karabey'in "Gitmek" adlı film ile Asi Film resmi bir 

yapı da kazanmıştır. Asi Filmin ilk ve uzun metraj projesi "Gitmek" filmi 30'a yakın ülkede 

gösterilmiş ve 18 uluslararası ödül kazanmıştır. 

Belgesel projeleri ve uzun metraj çalışmalarını kollektif bir yapıda gerçekleştiren Asi Film en son 

7 yönetmenli "Unutma Beni İstanbul" uzun metraj kurmaca filmi gerçekleştirmiştir. Birçok farklı 

projede gerçekleştirilen ortak yapımlara hala devam etmektedir.

Altınsay Filmworks – Altınsay Filmişleri 

Bir televizyon ve film yapım şirketi olan Altınsay Filmworks, İbrahim Altınsay tarafından 2006 

yılında kurulmuştur.  2010 yılında Altınsay Filmworks bir ilk olan Unutma Beni İstanbul 

projesinde yapımcılık rölü üstlenmiştir. 2011 yılında Altınsay Filmworks bir belgesel olan 

OFF-SIDE projesinde de yapımcı olmuştur.

Kardeş şirketi olan TriPlay münhasır olarak 30’dan fazla TV kanalını temsil etmekte ve TV 

kanallarına, interaktif servislere, mobil uygulamalara, Pay TV, Web TV ve IPTV yayınlarına, ayrıca 

mobil operatörlere içerik temin etmekte ve üretmektedir.



TURKISHFILMCHANNEL EKİBİ

Yönetim Ekibi

Serdal Doğan: Yönetici Ortak (serdal@turkishfilmchannel.com)

İlker Cengiz: Yönetici Ortak (ilker@turkishfilmchannel.com )

İlker, Bilgisayar Bilimleri dalında aldığı lisans ve yüksek lisans dereceleri sonrasinda Seattle’a 

taşındı ve Microsoft’ta birçok yazılım geliştirme mühendisliği ve liderlik pozisyonlarında çalıştı. 

Kendisi gibi Seattle’da yaşayan ve Türk filmleri seyretmeyi seven arkadaşları ile 

TurkishFilmChannel projesi için beraber çalışmaya başladı. O zamandan beri 

TurkishFilmChannel’ı aktif olarak yöneten İlker, İstanbul ofisinin kurulması ile beraber İstanbul’a 

yerleşti.

Ortaklar

Serdal Doğan

İlker Cengiz

İbrahim Altınsay: Altınsay Filmworks ve Triplay şirketlerinin kurucusu, yapımcı

"TurkishFilmChannel ile birlikte Türkiye sinemasına dünya pazarlarından gelir sağlayacağız."

Hüseyin Karabey: Asi Film kurucusu, ödüllü yönetmen

"Bu proje ile seyircimiz nerede olursa olsun ona ulaşacağız."

TFC İstanbul ekibi

Baptiste Gacoin: Editör ve Teknik lider

Fransa’da edebiyat eğitimi alan Baptiste okulunun son yılında sinema ile ilgilenmeye başladı. 

Chris Marker ve Hans Jürgen Syberberg’in işlerini konu alan iki Yüksek Lisans tezi yazdı. 2 yıl 

süren teorik çalışma sonrasi İsviçre’nin Lausanne kentine sanat okumak için taşındı. Sanat okulu 

olan ECAL’da  montajda uzmanlaşarak sinema yüksek lisansı yaptı. 2010’da Hüseyin Karabey ile 

tanıştıktan sonra Beni Unutma İstanbul projesinde Mary Stefen’ın yanında yardımcı editor olarak 

çalıştı. O zamandan beri birçok yönetmen ve yapım ekibi için editörlük ve post-prodüksiyon 

danışmanlığı yapan Baptiste 2 yıldır İstanbul’da yaşıyor.



Leah Polito: Proje Yöneticisi (leah@turkishfilmchannel.com)  

Fikirlerin Karşılaştırmalı Tarihi alanında lisans derecesi olan Leah yüksek lisans derecesini de 

Yetişkin Eğitimi alanında aldı. Washington Üniversitesinde çalıştığı süre içinde İnsan Kaynakları 

bölümünde süreç geliştirme ve uygulama alanlarında deneyim kazandı. Leah, Temmuz 2012’de 

İstanbul’a taşınıp ekip kurma, müşteri bağlantıları ve devam etmekte olan projeler için süreç 

geliştirme ve yönetme sorumluluklarını alarak TurkishFilmChannel’a katıldı.

Susan Akıcı: Pazarlama ve İş Geliştirme (susan@turkishfilmchannel.com)

Almanya’da Mannheim Üniversitesinde İş Ekonomisi eğitimi alan Susan, uluslararası pazarlama 

ve ürün yönetimindeki 10 yıllık deneyimini TurkishFilmChannel’a taşıdı.  Çeşitli Avrupa 

pazarlarında bilgi teknolojileri ve telekom şirketlerinde çalışan, son olarak Sony Mobil’de Akdeniz 

ülke pazarlarının yöneticiliğini yapan Susan TurkishFilmChannel ekibinde Pazarlama ve İş 

Geliştirme alanlarının sorumluluğunu aldı.

Zeren Özdamar: TFC Blog Editör ve Yazarı (zeren@turkishfilmchannel.com)  

Zeren’in sinemaya ilgisi lise yıllarında başladı ve üniversite yıllarında artarak devam etti. 

Cleveland’da yaşadığı sure boyunca Kuzey Amerika’nın en iyi sanat sinemalarından olan 

Cleveland Cinematheque salonlarında film seyretme fırsatı oldu. 2012’de TurkishFilmChannel ile 

tanışan Zeren TFC Blog’una editor ve yazar olarak katkıda bulunmaya başladı. Dünya ve Türk 

sinemasını yakından takip eden Zeren halen Japonya’da yaşıyor. 



Bağlantılar ve iletişim bilgileri

http://turkishfilmchannel.com

www.twitter.com/turkishfilmch

www.facebook.com/turkishfilmchannel

http://turkishfilmchannel.com/blog

http://asifilm.com.tr/en

http://altinsay.com.tr

TurkishFilmChannel ofisleri:

FILMPOT LLC      TFC Film Yapım Tic. Ltd Şti.

1818 25th Ave Unit B     İnönü Mahallesi Elmadağ Cd No:4 Kat:5

Seattle, WA, 98122     Şişli/İstanbul

ABD       TÜRKİYE

Medya iletişim:

Susan Akıcı susan@turkishfilmchannel.com (İngilizce)

media@turkishfilmchannel.com (Türkçe) 

Genel iletişim:

İlker Cengiz: ilker@turkishfilmchannel.com  Serdal Doğan: serdal@turkishfilmchannel.com

+90 (536) 718-1814     +90 (555) 372-0495

Beraber çalıştığımız yayıncılar

Amazon Instant Video

MUBI

Ximon

IndieFlix

Youtube 

TheWatchBox



Beraber çalıştığımız haksahipleri

Zeki Demirkubuz – Mavi Film

Hüseyin Karabey – Asi Film

Fatoş Güney – Güney Vakfi

Semih Kaplanoğlu – Kaplan Film

Kutluğ Ataman – Saatleri Ayarlama Enstitüsü

İnan Temelkuran – Temelkuran Film

Sevilay Demirci – Yeni Sinemacılık

Mehmet Eryilmaz – Çan Organizasyon Film Yapım

Mehmet Güleryüz – Güleryüz Film Prodüksiyon

Yamaç Okur – Bulut Film

Elvan Albayrak – Ares Media Net

Yavuz Altun – Tiyatro Yeniden

M. Fazıl Coşkun – Hokus Fokus

Burak Yamanlıca – LUP Film

Aydın Sayman – De Yapımcılık

Yılmaz Atadeniz – Atadeniz Film

Handan Öztürk – Gala Ajans

Emine Yıldırım – Giyotin Film

Mehmet Ali Arslan – Logos Film Yapım

Sedat Yılmaz –  Karıncalar Film

Nezih Ünen  – Nezih Ünen Film

İsa Yıldız

Selma Köksal –  Oyuncular Tiyatro


