
Vodafone Red’in katkılarıyla  

“BU İŞTE BİR YALNIZLIK VAR”  

13 ARALIK’TA SİNEMALARDA! 
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Yapımcılığını Fida Film’in üstlendiği, başrollerinde Özgü Namal ve Engin Altan Düzyatan’ın yer aldığı, 
yönetmenliğini Romantik Komedi filminin de yönetmeni olan Ketche’nin yaptığı “Bu İşte Bir Yalnızlık 
Var” filmi Vodafone Red’in katkılarıyla 13 Aralık’ta vizyona giriyor. Vodafone Red’liler sinemada 
haftanın 7 günü "Bu İşte Bir Yalnızlık Var"a ve diğer istedikleri filmlere bir bilet aldıklarında, ikinci 
bilete ücretsiz sahip olacaklar. 
 

Özgü Namal ve Engin Altan Düzyatan’ın yanı sıra; Emin Gürsoy, Gaye Gürsel, Ümit Erdim, Devrim Akın 
ve Merve Ateş’in de kadrosunda bulunduğu filmin konuk oyuncuları ise; Atiye, Turgut Berkes, Wilma 
Elles ve Polat Bilgin. 

 

Tuna Kiremitçi’nin yüzbinlerce okuyucuya ulaşan ve çok ses getiren aynı adlı romanından uyarlanan, 
senaryosunu “Beni Unutma” filminin de senaristi olan Burak Göral’ın yazdığı “Bu İşte Bir Yalnızlık Var” 
filminin müzikleri ise ünlü müzisyenler İskender Paydaş ve Tarkan Gözübüyük tarafından yapıldı. 
Çekimleri İstanbul Galata, İzmir ve Adalar’da ve konser sahneleri Bostancı Gösteri Merkezi ve 
Küçükçiftlik Park’ta yapılan “Bu İşte Bir Yalnızlık Var” 13 Aralık’ta seyircisiyle buluşacak… 



FİLMİN KONUSU 

Birkaç yıl öncesinde bir rock grubunda çalan Mehmet (Engin Altan Düzyatan) eşinden boşanmış, müziği 
bırakmış yalnız bir adamdır. Onu hayata bağlayan tek şey haftada bir gün görebildiği kızı Ezgi’dir. 
Mehmet, senelerdir dostları olan Ayşe (Özgü Namal) ve eşiyle hala aynı apartmanda yaşamaktadır. Bir 
gece Ayşe’yle kocası arasında şiddetli bir kavga çıkar ve eşi evi terk eder. Mehmet durumu öğrenmek 
için Ayşe’nin kapısını çalar. Mehmet’in de Ayşe’nin de kaderleri o saniyeden sonra değişmiştir artık… 

 

ÖZET 

Birkaç yıl öncesine kadar bir rock grubunda çalan, besteler yapan ve zamanında parlak bir gelecek vaat 
eden, 30’larının sonlarındaki eski müzisyen Mehmet (Engin Altan Düzyatan), müzikten uzaklaşmış, 
boşanmış, geçimini gitar tamir ederek ve özel ders vererek sağlayan bir adamdır. Onu hayata bağlayan 
en önemli şey ise haftada bir gün görebildiği 9 yaşındaki kızı Ezgi’dir (Merve Ateş). 

Mehmet, boşandıktan sonra başka biriyle evlenen eski eşi Nazlı’yla (Gaye Gürsel) kızı için hala 
görüşmektedir. Büyük bir aşkla evlendikleri Nazlı’yla artık hiç anlaşamıyor ve sürekli atışıyorlardır. 

Mehmet evliyken de sık sık görüştükleri Ayşe (Özgü Namal) ve kocası Orhan’la (Polat Bilgin)  aynı 
apartmanda oturmaktadır. Ayşe ve Orhan’ın da evlilikleri son dönemde çatırdamaktadır… 

Tartıştıkları bir akşam Orhan evi terk edince Mehmet, Ayşe’ye destek olur. Hiç kimseye gittiği yeri 
söylemeden evini terk eden Orhan kayıptır, günler geçtikçe Ayşe’nin endişesi ve merakı artar. 
Mehmet Ayşe’ye kocasını bulmakta yardım etmeye karar verir. Bu arada çok sevdiği ve ona 
zamanında çok ağabeylik yapan Nihat’ı tam da o günlerde kaybetmesinin acısını yaşıyordur. Bu acı 
haberi ulaştıran eski arkadaşı Altan (Emin Gürsoy) ona popüler bir pop şarkıcısı olan Atiye’nin 
orkestrasında iş bulur... Mehmet kendi karakterine hiç uygun bulmadığı bu işi bu işi sonrasında zevk 
alacağından habersiz bir şekilde hiç istemeden “mecburen” ve Altan’ın ısrarı yüzünden kabul eder.   

Bütün bu karışık günlerin içinde Mehmet, Ayşe’yle kocasını aramak için geçirdiği zaman içinde bu 
hayatın böyle ‘yalnız’ daha nereye kadar gideceğini sorgulamaya ve gençliklerinden beri çok iyi 
anlaştığı Ayşe’den giderek daha fazla hoşlanmaya, hatta ona şiddetli bir aşk duymaya başlar...  

 



 

KÜNYE 

Vizyon Tarihi: 13.12.2013 

Tür: Romantik, Dram 

Oyuncular: Özgü Namal, Engin Altan Düzyatan, Emin Gürsoy, 
Gaye Gürsel, Ümit Erdim, Devrim Akın, Merve Ateş, Müge Boz 
ve Atiye ve Turgut Berkes ve Wilma Elles ve Polat Bilgin 

Yönetmen: Hakan “Ketche” Kırvavaç 

Görüntü Yönetmeni: James Gucciardo 

Senaryo: Burak Göral 

Eser: Tuna Kiremitçi 

Müzik: İskender Paydaş, Tarkan Gözübüyük 

Yapımcı: Murat Akdilek 

Görselleri indirmek için: http://we.tl/suwV1kMMVf 

Fragmanı indirmek için: http://we.tl/9tgFs4go1O 

Fragmanı izlemek için: http://bit.ly/IgiCXf 

Süre: 122 dk 

Dağıtım: Tiglon 

Yapım: Fida Film 

Web Sitesi: www.buistebiryalnizlikvarfilm.com 

 www.facebook.com/biryalnizlikvar 

          www.twitter.com/biryalnizlikvar 

          www.instagram.com/buistebiryalnizlikvar 

 

 

Vodafone ve Fida Film’den “En Büyük Sinema Kampanyası” 
Vodafone ve Fida Film ortaklığındaki “Türkiye’nin En Büyük Sinema Kampanyası”, Vodafone Red’lilere 

avantajlı sinema keyfi vaat ediyor. Vodafone Red aboneleri, bir bilet aldıklarında ikinci bileti 

Vodafone’un hediyesi olarak ediniyor. Türkiye’de “tek” olma özelliğine sahip kampanya kapsamında 

Red’liler sinemaya her gittiklerinde ve haftanın hangi günü hangi seansı olursa olsun bu fırsattan 

faydalanabiliyor. “Bu İşte Bir Yalnızlık Var” filminin ana sponsoru olan Vodafone Red dünyasındaki 

Red’liler, bir ay içinde iki kez bu avantajdan yararlanabiliyor. Vodafone Red’lilerin sinema keyfini 

avantajlı yaşamak için tek yapması gereken “FIDA” yazıp 6666’ya mesaj atmak.  
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