
Most Production

Murat Film

Özen Film

Sinegraf Film Yapım

Sistem Film

Şeref Film

VTR Production

Birçoğunu muhtemelen defalarca izlemiş olduğunuz, ekranların klasikleşmiş 
çok sayıda yerli film ve dizisine ulaşabileceğiniz Türk film yapım şirketlerinin 
resmî YouTube hesapları

Sinema
Keyfi

Evde ailece film izleyebilirsiniz ama “Milyonlarcası arasından Evde ailece film izleyebilirsiniz ama “Milyonlarcası arasından 
hangisini acaba?” diye sorup duruyorsanız aşağıdaki hangisini acaba?” diye sorup duruyorsanız aşağıdaki 
seçenekleri değerlendirebilirsiniz.seçenekleri değerlendirebilirsiniz.

Seyredeceğiniz filmleri veya dizileri belirlerken IMDB’den yararlanıyor 
musunuz? İngilizce yayın yapan IMDB (Internet Movie Database / 
İnternet Film Veri Tabanı) tüm ülkelerin ve dönemlerin sinema ve 
televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında ayrıntılı bilgiler 
barındıran bir veri tabanıdır. İzlemek istediğiniz filmi aratıp çıkan sayfanın 
adres çubuğundaki bağlantının en sonuna “/parentalguide” eklerseniz 
filmdeki olası sakıncalı bölümleri öğrenmiş olursunuz.

Yerli Dizi ve Filmler

Arzu Film

Avşar Film

Beşiktaş Kültür Merkezi

Erman Film

Fanatik Film

Gülgen Film

Melek Film

http://kizilay.org.tr/evde-kal/
http://kizilay.org.tr/evde-kal/
https://kizilay.org.tr/evde-kal/
https://kizilay.org.tr/evde-kal/
https://www.youtube.com/channel/UC5vnjCVQWyos1pmKTd36i-w/featured
https://www.youtube.com/channel/UChpw5ERAQlYT7-BV2F9iqTQ/about
https://www.youtube.com/channel/UCN2-7MQHxM-l0mgi00xsr1Q/featured
https://www.youtube.com/user/sinegrafyapimlar/featured
https://www.youtube.com/channel/UCL_hdvwQcxxVwoBOj0f6qTA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCTGhA386sDm1QoGBUHGyGyA/featured
https://www.youtube.com/user/watchVTR/featured
https://www.youtube.com/channel/UCUALYmnkEmx8vlxIbpr2gmw/featured
https://www.youtube.com/user/avsarfilmler/featured
https://www.youtube.com/user/bkmonlinenet/featured
https://www.youtube.com/channel/UCgcwys292hCdcN6uyH-UkoA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCAJcU9SesgVqsJ8M0l7zYrA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCHov-UN-PmLR77s9IEwmOXQ/feature
https://www.youtube.com/channel/UCgF8mYTQP6kYDkK89fQulvA/featured
https://www.imdb.com/title/tt0120737/parentalguide
https://www.imdb.com/title/tt0120737/parentalguide


Seçki ve Listeler
Anne, baba ve eğitimciler için tavsiye edilen 35 film.

Dünya Sineması
İnsan tanıdıkça daha yakınlaşır tanıdığına; mesafeler yiter, farklılıkları ve 
benzerlikleri fark etmek paylaşımları çoğaltır, tanıma tanışmaya doğru yelken 
açar. Başka insanları, canlıları, mekânları ve tabii ki kültürleri tanımanın en 
üretkeni, hızlısı ve niteliklisi herhâlde sinemadır. İnternette çok miktarda film 
koleksiyonu sizleri bekliyor. Bizim derlediğimiz bir kısmı da şuracıkta.

Kore Filmleri

Rusya’dan Seçme Filmler

Sadece yaptıkları filmlerle değil sinemanın görsel diline yaptıkları katkılarıyla 
da iki isim, çoğu sinemaseverin yolculuğunda uğrağı olur mutlaka: Sergei 
Eisenstein ve Andrey Tarkovski. Her iki usta da Rusya’nın en büyük ve en 
eski film stüdyolarından biri olan Mosfilm için çalıştı. Eisenstein ve Tarkovski 
filmleri dâhil, çok sayıda Rus filmi yüksek çözünürlüklü 70 örneğiyle 
Mosfilm’in Youtube kanalında.

Dört yüzden fazla film ve 1930’lardan bugüne Kore sineması hakkında 
ayrıntılı bilgiler Ulusal Kore Film Arşivinde Ulusal Kore Film Arşivinde (KMDB) 
 
KMDB’nin seçtiği 190 film; YouTube Kore klasik filmleri kanalındaYouTube Kore klasik filmleri kanalında

http://www.kmdb.or.kr/eng/main
https://www.youtube.com/user/KoreanFilm/featured
https://www.youtube.com/user/mosfilm/featured
https://www.sabah.com.tr/galeri/sinema/anne-baba-ve-egitimciler-icin-tavsiye-edilen-35-film

