
	

	
	
HAYATİ	TEHLİKE:	(Toygan	Avanoğlu)	

Adı Hayati, Soyadı Tehlike… 35 yaşlarında Konyalı, komik, eğlenceli, neşeli bir 
etli ekmek ustası. Aynı zamanda gözü kara bir halk adamı, esnaf… Pideleri 
kadar meşhur olan bir şeyi daha var; o da sakarlıkları... Pideci dükkanını 
mafyalar basınca sivil polis olan çocukluk arkadaşı Utku’dan yardım ister. Utku 
mafya tarafından vurulur. Hayati, Utku’nun çok gizli bir operasyonu kendi 
yüzünden yarım bıraktığını anlar. Utku’nun yerine geçip operasyonu bizzat 
yürütme kararı alır. Konyalı bir etli ekmekçi iken özel ajan kılığına girer. Ajan 
olarak kendini hiç de alışık olmadığı bir dünyanın içinde bulur. Kılıktan kılığa 
girmektedir. Yaptığı garip planlarla suç dünyasının içinde komik durumlar 
yaratır. Ancak opersayondan vaz geçmek niyetinde değildir. Operasyon; Büyük 
Rus maftasının kızını kendine aşık edip, kızı üzerinden Rus mafyasına ulaşıp 
adamı adalete teslim etmektir. Ancak Hayati, kıza kendisi aşık olur… 
	
	

LİNDA: (Öznur Serçeler) 
Rus Baron Vitel’in 25 yaşlarındaki Türkiye aşığı güzel kızı. Zengin bir arkadaş 
çevresi var. İstanbul’da bir malikanede tek başına yaşamaktadır. Babası Vitel 
O’nu ayda bir kere görmeye gelir. Hayati, Linda ile iletişim kurabilmek için her 
yola başvurur. Önce zıtlaşmaşlar ve sakarlıklar sonucu yanlış anlaşılmalarla 
başlayan iletişimleri sonrada Linda’nın  Hayati’nin yanında çok eğlenmesiyle 
sıcak bir arkadaşlığa dönüşür. Hayati kızı kendine aşık etmeye çalışırken 
kandisi kıza aşık olur. Fakat sonradan anlaşılır ki Linda da Hayati’ye karşı aynı 
hisleri beslemektedir. 

 
 

N.UTKU TUTUK: (Anıl İlter) 
Hayati’nin çocukluk arkadaşı, süt kardeşi. 35 yaşlarında. Emniyetin kurduğu özel 
bir birimde gizli görevler yürüten bir ajan. İlk ismi ‘Naci’ olduğundan Hayati O’na 
Nutku Tutuk demektedir.  İlkokulu aynı yerde okumuşlar ama sonra Utku, polis 
okulunu kazanarak Konya’dan ayrılmıştır. Fakat doslukları hiç bitmemiştir. Uzun 
zamandan beri yurt dışında, Ukrayna’da Vitel adında bir Rus baronu 
yakalamaya çalışmaktadır. Utku, Vitel’in son zamanlarda İstanbul’a gelip gittiğini 
fark eder. Vitel’i İstanbul’da yakalamaya karar verir. Vitel’in kızı üzerinden bir 
plan yapmıştır. Kızı kendine aşık edip Vitel’le damadı olarak tanışacak, bu 
aşamada Emniyet birimleri aracılığıyla adamı yakalayacaktır. Ancak Hayati’ye 
yardım ederken vurulunca O’nun kurduğu bu kapsamlı planı Hayati Tehlike 
üstlenir. 

 
 



	

 
 
 
AJAN 42: (ZEYNEP ŞAHİN) 
Utku’nun opresayonun Türkiye ayağı için görevlendirdiği 30 yaşlarında 
Ukraynalı bir kadın ajan. Masa başı görevi vardır. Operasyonun beynidir. Utku 
vurulunca Hayati O’nunla bağlantıya geçer ve operasyon için hayati derecede 
önemli bilgileri alır. Adının Konya plakasıyla aynı olmasından dolayı Hayati 
Tehlike Ajan 42’ye özel bir muhabbet besler.  Ajan 42 opresyonu Ukrayna’dan 
yönetir ve Hayati Tehlike ile Halogram bağlantı üzerinden irtibat kurar. Bir türlü 
canlısını göremediği için de Ajan 42, Hayati Tehlike için ayrıca bir merak 
konusudur.  
 
DELİ SİNAN: (ERKAN PETEKKAYA) 
45 yaşlarında, Hayati’ nin dükkanının bulunduğu bölgeye hakim olan bir sokak 
mafyasının lideri. Lakabından da anlaşılacağı üzere deli… Tek korkusu tabii ki 
polis. Polis haricinde herkese zarar verebilecek bir tip. Hayati’ nin ve çevredeki 
esnafın korkulu rüyası. Çünkü her dikkandan nerdeyse dükkan kirası kadar 
haraç almaktadır. Hayati’den de haraç isterken sivil polis olan Utku’yu farkında 
olmadan vurur. Deli Sinan’ın korktuğu başına gelir. Kaçar ancak Hayati Tehlike 
peşine düşmüştür ve ne yazık ki Hayati’den kaçış yoktur. 
 

 
VİTEL: (ŞOTA ARVELADZE)  
45 yaşlarında bir Rus Mafyası… Bir çok mafta kolunun lideri olduğu için ona 
Baron diyorlar. Acımasız… Affetmeyen biri… Avrupa’da yürüttüğü kirli işlerinde 
Türkiye’yi köprü olarak kullandığı için emniyet tarafından takibe alınmış. 
Emniyet’in kurduğu özel bir birim tarafından Avrupa’da takip edilip yakalanmaya 
çalışıyor.  Ancak kılıktan kılığa girip kimlik değiştirdiği için özel birimi sürekli 
atlatıyor. Hayatta paradan sonraki en büyük tutkusu kızı Linda… Kızını görmek 
için mutlaka her ay Türkiye’ye değişik kılıklarda ve kimliklerde giriş yapıyor. 
 
AMİR (ALTAN ERKEKLİ) 
65 yaşlarında, Emniyet’in Vitel’i yakalamak için kurduğu özel birimin başındaki 
amirdir. Çok başarılı bir meslak hayatını artık tamamlayıp emeklilik hayatına 
geçiş yapmak üzeredir. Gençliğinde kuruma büyük yararlılıklar gösterdiğinden 
Amir’i bu göreve biraz da onore etmek için vermişler. Yaşı ilerlediği için hafif 
delimsek bir hal almıştır. Bu delimseklikle de Hayati Tehlike’nin ‘dahiyane’ 
fikirlerinden etkilenip onları Kabul etmekle kalmıyor hatta Konyalı bir etli ekmekçi 
olan Hayati Tehlike’yi operasyonun başına geçiriyor.  


