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Künye 
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Yönetmen  

Görkem Yeltan  

Oyuncular   

Turgut: Kaan Çakır Peri: Pınar Tuncegil Alin: Alin Yeltan Derin: Derin Yeltan 
Ömer: Ali Altuğ Sinan: Okan Yalabık Yelda: Yeşim Koçak Ahmet: Barış Yıldırım  

Yan Roller  

Yasemin: Yasemin Akyıldız Deniz: Doruk Kuyumcu Ali: Ali Çakır Sokaktaki 
Çocuklar: Alin Duru Demirbaş, Kuzey Kuyumcu, Çınar Akpınar 

Karina Film  

Yapımcılar Yalçın Akyıldız, Mehmet Güreli, Görkem Yeltan  

Senaryo Asuman Kafaoğlu Büke, Yalçın Akyıldız, Görkem Yeltan Proje 
Danışmanları Ümmü Burhan, Emre Arda Senaryo Danışmanı Nilüfer Uğur 
Dalay Görüntü Yönetmeni Ercan Özkan Kurgu Alican Özker Sanat Yönetmeni 
Başak Aysayın Çakır Orijinal Müzik Yalçın Akyıldız Sualtı Görüntü Yönetmeni 
Mert Gökalp Ses Kayıt Ömür Müldür  
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Sinopsis 

 

Anne-babaları ölen ve anneannelerinin Kanada’ya gidişiyle kısa süreliğine 

amcalarının Bodrum’daki evine yollanan iki kız kardeşe bakıcı olarak ayarlanan 

pilates hocasıyla kızların amcaları arasında bir yakınlaşma başlar. Kızlar 

Bodrum’da onlarla yaşamak istemekte, Kanada’ya gitmek istememektedirler. 

Engeli yüzünden kızların orada yaşamalarını düşünemeyen amcalarının bu 

konudaki kararları değişmeye başlamışken, sevdiği kadının ondan gizlediği bir 

gerçeği öğrenir. Kızlar Bodrum’da mı kalacaktır yoksa gitmek istemedikleri 

Kanada’ya mı yollanacaklardır? 

 

Aramızdaki bağlar 
öylesine kuvvetli ki 

çözemezsin. 
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A B C 

D E F 

Yeni bir aile nasıl kurulur? 

Hayatta kendi başlarına kalakalmış bir kadın, bir erkek ile anne, 

babalarını kaybetmiş iki çocuğun yolları kesiştiğinde hiç kimse o 

yolun sonunun hangi denize açılacağını bilemez. 
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Oyuncu 

Konservatuar tiyatro 
bölümü mezunu olan 
Görkem Yeltan, çeşitli 
diziler, filmler ve 
oyunlarda rol almıştır. 
Oynadığı filmlerden 
“Uzak İhtimal” ve 
“Eylül” filmleriyle En İyi 
Kadın Oyuncu Ödülü’ne 
layık görülmüştür. 
  

Yazar 

Senaryo ekibinde yer 
aldığı “Uzak İhtimal” 
filmiyle En İyi Senaryo 
Ödülü’nü de almıştır. Bu 
film Rotterdam Film 
Festivali’nde En İyi Film 
Ödülü almıştır. 
 
Görkem Yeltan’ın 
yayımlanmış on dokuz 
çocuk kitabı vardır. Şarkı 
sözü yazarlığı ve 
senaristlik de 
yapmaktadır.  
 
 
 

Yönetmen 

 
Görkem Yeltan iki kez 
yönetmenlik koltuğuna 
oturmuştur. “Yemekteydik 
ve Karar Verdim” 
filminin festival yolculuğu 
başarıyla sürmüş,  ikinci 
uzun metraj filmi 
Bağcık’ın çekimlerini 
tamamlamış 2018 İstanbul 
Film Festivali’nde özel 
gösterimini 
gerçekleştirmiştir.  
 

Yönetmen: Görkem Yeltan 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bir ailenin hikayesini anlatmayı seçmiştim yönetmenliğini üstlendiğim ilk filmde. 
Var olan, nefes alıp veren bir aileydi bu. Tüm karmaşalarıyla, bireyleri üzerindeki 
olumlu, olumsuz etkileriyle.  

Kurulmakta olan, yeni doğan bir aileye çevirdim yönümü bu kez. Filmin adını 
senaryo ekibimizle sürdürdüğümüz çalışmamızda “Bağcık” koymamız da bu yüzden. 
Aile bağına gönderme niteliği taşıyan bu ismi çok seviyorum. Ailenin kurulmasını da 
fazlaca önemsediğimden olsa gerek bu sevimli, oyuncaklı ismi düşünmek bile beni 
fazlasıyla mutlu ediyor. Aileye böyle bakabilmek umutlu bir bakış. Önem 
verdiklerimizle birlikte bizi mutlu eden sevimli oyunlar kurmayı da seviyorum.  

Oyuncu olarak hayatıma giren sinema, çocuk kitapları, şarkı sözleri ve makalelerle de 
birlikte olsa gerek beni bu durakta bıraktı. Gelen gideni izlemeyi, geliş-gidiş 
biçimlerini içime işlemeyi seçtim durduğum yerde. Uzun bir süre. Şimdiyse 
büyüleyici bir otobüse atlayıp yolculuk yapmanın, ağzım kulaklarımda geri 
dönmenin ne demek olduğunu da çok iyi biliyorum. Vaz geçilmez bir heyecan ve 
tutkuya dönüştü bu yolculuk biçimi benim için. Şimdi yeni otobüsümüzü 
durağımızda cilalayıp, bakımını yaparken elimde tuttuğum, beni bu otobüse sıkı sıkı 
bağlayan minicik bağcığıma bakıyorum. Bir bağcığın bir otobüse nasıl da şevk 
verdiğini, onu nasıl da eğlendirdiğini gördükçe heyecandan kalbim sanki 
kulaklarımda atıyor.  

Hayatta mutluluğa da yer var! Fazlasıyla. Ben bu hikayeyle yola koyulan yolcuların 
tümünün bu mutluluğu da yaşamalarını istedim. Yaşayacaklarından eminim. 

Yönetmen Görüşü 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAFERAĞA MAHALLESİ 
SAKIZ SOKAK NO:2/1 DAİRE 4 KADIKÖY – İSTANBUL 

0216 330 42 46 

Fragman 
https://vimeo.com/263345985  

İzleme Linki 

https://vimeo.com/258236799 
 
Lütfen şifre için irtibata geçiniz: 
info@yeditepekultur.com  
 


