
BASIN DOSYASI
BİR BİR FİLM & BLUTV ORTAK YAPIMI



Uzun zamandır iş bulamayan genç bir kadın olan Duygu, son çare olarak bankalar adına 
telefonla borç tahsilatı yapan şirketlerden birisinde çalışmaya başlar. Borçlular üzerinde 
psikolojik baskı kurma metotları öğretilen Duygu, kısa zaman içinde çalıştığı şirketin en 
başarılı  elemanlarından  birine dönüşür.  En yüksek tahsilatı yapan çalışanın ek prim kazandığı 
firmada, başka bir dişli çalışan olan Bahadır’la, Duygu arasında kıyasıya bir rekabet başlar.  
Duygu ve Bahadır arasındaki çekişme, Ceren Gürel adlı genç bir kadının dosyası üzerinde 
çalışmaya başlamalarıyla içinden çıkılmaz bir hal alır. Her ikisi de Ceren’i manipüle ederek 
kendi tarafına çekmeye çalışır. Ceren başlangıçta Duygu ile birlikte hareket etmeyi seçse de, 
Bahadır’ın çekimine karşı koyamaz ve zamanla genç adamın etki alanına girer. Ancak Ceren 
Gürel dosyası göründüğünden çok daha büyük bir sürpriz içermektedir.  

FİLM HAKKINDA 



Tunç Şahin, 1978’de Elazığ’da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul 
Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği bölümünde 
tamamlayan Şahin, film yapımı ve senaryo yazarlığı ile ilgili 
Avrupa’daki çeşitli programlara katıldı. 2002 yılında kurulan 
yapım ve dağıtım şirketi BİR FİLM’in ortakları arasında yer 
alan Şahin, 2008 yılından bu yana çeşitli kısa ve uzun metraj 
projelerde yapımcı ve yönetmen olarak yer aldı. İlk uzun 
metrajlı filmi Karışık Kaset’i 2014 yılında çeken Şahin, 2017 
yılında BluTV için çekilen 7 adet orta metrajlı filmden oluşan 
7YÜZ projesinin tasarımını yaptı ve çeşitli bölümlerinde 
senarist ve yönetmen olarak görev aldı. Tunç Şahin 2010 
yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi Radyo TV/Sinema 
bölümünde yarı zamanlı öğretim görevliliği yapmaktadır.   

2017 – 7Yüz / TV Filmleri  
(7 Bölüm Öykü, 5 Bölüm Senarist, 4 Bölüm Yönetmen)  

2014 – Karışık Kaset / Sinema Filmi  
(Senarist, Yönetmen)  

2013 – Sadece Tek Bir Gün / Kısa Film  
(Senarist, Yönetmen)  

2010 – Hamam / Kısa Film  
(Senarist, Yönetmen)  

SENARİST & YÖNETMEN
TUNÇ ŞAHİN

FİLMOGRAFİ



Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 yılında Antalya’da doğdu. Lise 
yıllarında katıldığı tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra 
profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar veren Biricik, 
Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde lisans eğitimini 
tamamlarken, bir yandan da Bornova Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu’nda  oyunculuk eğitimi aldı. Birçok oyunda sahne 
önü ve arkasında çalıştı. İstanbul’da katıldığı yetenek 
yarışmasında birinci oldu. Bugüne dek televizyon ve sinema 
dünyasında birçok karaktere hayat veren başarılı oyuncu, 
adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

BURCU BİRİCİK



Pınar Deniz,  1993 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Aslen 
Mardinli  ve Arap kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Halkla 
İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Çocukluğundan beri 
oyuncu  olma hayalleri  kuran  Pınar Deniz, oyunculuk 
eğitiminin yanı sıra dans dersleri aldı. Yer aldığı diziler ve 
filmlerden adını sıkça söz ettiren oyuncu başarılı işlere imza 
atmıştır.

PINAR DENİZ



4 Ocak 1989 doğumlu, Yeditepe Üniversitesi Oyunculuk 
Bölümü mezunudur. 2014 ve 2015 yıllarında oynadığı Kiraz 
Mevsimi projesiyle televizyona adım atan Aydın, 2016 yılında 
İnadına Aşk, N’olur Ayrılalım ve Altınsoylar projelerinde ve 
Semra Dündar’ın yönettiği Oğlan Bizim Kız Bizim filminde rol 
almıştır. 2018’de Masum Değiliz, 2019’da Canevim projesinde 
rol aldıktan sonra, 2020’de Şeref Sözü dizisinde Faruk Malik 
karakterine hayat veren oyuncu, 2020 yılında ayrıca Tunç 
Şahin’in yönettiği İnsanlar İkiye Ayrılır isimli sinema filminde 
rol almıştır.

ARAS AYDIN



Başak Daşman 1981 yılında İstanbul, Kadıköy’de doğdu. 
Lise eğitimini Halide Edip Adıvar’da tamamladıktan sonra , 
MSGSÜ Sanat Tarihi ve MSM Tiyatro Bölümlerinden mezun 
oldu. Okul hayatı sırasında, sahneye çıkmaya ve kamera 
karşısında rol almaya başladı. O yıllardan beri sinema 
filmlerinde, dizilerde ve tiyatro sahnesinde profesyonel olarak 
çalışmakta.  Kısa film senaryoları yazıp çeken Başak Daşman, 
ilk öykü kitabını da 2017 yılında çıkarmıştır. Halen profesyonel 
oyunculuğunun yanı sıra, seslendirme, tiyatro eğitmenliği ve 
yazarlık yapmaktadır.

BAŞAK DAŞMAN 



Erdem Akakçe 13 Aralık 1975 doğumludur. Bilkent 
Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tiyatro 
Bölümü mezunudur. Profesyonel oyunculuğa Dostlar 
Tiyatrosu’nda oynanan ‘’Yalınayak Sokrates’’ ile başlamış 
ve devamında ‘’Yarışma’’ adlı oyundaki rolüyle Avni Dilligil; 
‘’Yaşasın Savaş’’ oyunundaki rolü ile Ankara Sanat Kurumu; 
‘’Fay Hattı’’ oyunundaki rolü ile Afife Jale ödülünün sahibi 
olmuştur. Oyunculuk kariyerinde sayısız sinema filmi ve 
televizyon dizisinde rol alan oyuncu, tiyatro oyunculuğunu 
da eş zamanlı sürdürmektedir.  Erdem Akakçe, en son DasDas 
Sahne’nin oyunu Ben Varım’da oynamış, TRT’de yayınlanan 
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde ve Bir Film & BluTV ortak 
yapımı olan İnsanlar İkiye Ayrılır Sinema filminde rol almıştır.

ERDEM AKAKÇE



Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu Sonrasında 
Kadir Has Üniversitesi’nde Film ve Drama-Oyunculuk 
Programı’nda yüksek lisans eğitimine devam etti. Tiyatro 
Hemhâl’in kurucularındandır. Şu anda Sevgili Arsız Ölüm - 
Dirmit ve Tırnak İçinde Hizmetçiler oyunlarında oynamaktadır. 
Sinema, televizyon   ve  tiyatro  alanında  çalışmalarını  sürdürüyor. 
İnsanlar İkiye Ayrılır, İki Şafak Arasında, Küçük şeyler gibi 
sinema filmelerinde rol aldı. İnsanlar İkiye Ayrılır filmindeki 
performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En 
İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. 

NEZAKET ERDEN



Bugüne kadar yazdığım hemen her şey kendi 
hayatımda yaşadığım olay ve duygulara 
dayanıyor. İnsanlar İkiye Ayrılır da benim ve 
ailemin bankalarla yaşadığı bir dizi talihsiz 
olaydan yola çıkarak yazdığım bir senaryo.
 
Birkaç yıl önce bankalar adına arayan bir 
kişiyle yaptığım konuşmanın sonucunda 
çok sıkıntılı birkaç gün geçirmiş ve sürecin 
sonunda kendimi ziyadesiyle kandırılmış 
ve köşeye sıkışmış hissetmiştim. O telefon 
konuşması ve devamında hissettiğim öfke 
uzun bir süre aklımı kurcaladı. Bu öfke bir 
süre sonra yerini, bir merak duygusuna 
bıraktı. Bir insanın nasıl olur da, halihazırda 
zor durumda bulunan insanları daha da 
köşeye sıkıştırabilecek bir işte çalışabildiğini 
düşündüm. Kısa bir araştırmadan sonra bu 
kurumlarda çalışan personelin büyük bir 
kısmının yaptıkları işin duygusal yüküne 
katlanamadıklarını, bu nedenle şirketlerde 
yoğun bir eleman devridaimi olduğunu 
öğrenince, öfkemin hedefi telefondaki 
kişilerden, onları bu şartlarda çalışmaya iten 
sisteme döndü. 
 

Hikayeye nasıl karar verdiniz? 
İlhamınızı nereden aldınız?

YÖNETMENLE 
RÖPORTAJ



Fikrin ilk olarak belirmesiyle, son versiyonun 
arasında iki yıla yaklaşan bir süre var. Başta 
hikayeyi aracı kurumların eline düşen bir 
borçlu olan Ceren üzerinden anlatmaya 
karar verdim. Ancak sonra versiyonlarda 
hikayenin merkezine bu kurumlardan birinde 
borç tahsilatı yapan Duygu geçti. 
 
Seyircimin de, tıpkı Ceren gibi olan biteni 
anlamlandırmakta güçlü çekeceği ve kime 
güveneceğini bilmediği bir histe tutmak için, 
sürprizli bir anlatı seçtim. Bu da hikayenin 
üç farklı zaman diliminin birbiri içine geçtiği 
bir yapıyı seçmeme yol açtı. Uzun yıllardır 
birlikte çalıştığım senaryo editörü Derya 
Yanmış ile birlikte yapı üstüne uğraşırken, 
paralelde araştırma sürecine de devam ettik. 
Aracı kurumların verdiği eğitim planlarını 
bulduk, internetteki şikayet sayfalarından bu 
kurumlarla ilgili yapılmış şikayetleri derledik, 
hukukçulardan danışmanlık aldık. Senaryo 
2019 Aralık ayında son haline gelmiş oldu.

Yapımcım Ersan Çongar ile birlikte 7YÜZ 
sonrasında uzun metraj bir film yapma 
kararımız vardı. Bir iş yerinde geçen, bir 
kara film yapma fikri de ilk olarak Ersan’dan 
çıktı. Ülke sinemasında beyaz yakalı, orta 
sınıf şehirli insan temsilinin eksik olduğunu 
düşünüyoruz. Öte yandan bu grup tam 
da sinemaya giden izleyici demografisinin 
önemli bir kısmını oluşturuyor. İnsanlar İkiye 
Ayrılır, kahramanlarını hepimizin tanıdığı, 
bazen av, bazense avcı olarak yollarımızın 
kesiştiği bu insanları hikayenin merkezine 
almayı hedefliyor. Saydığım sebeplerin 
haricinde İnsanlar İkiye Ayrılır’ı yapma 
motivasyonlarımdan birisi de Bechdel 
testini geçen bir hikaye yazmış olmaktı. 
7YÜZ sonrası, internette gezinirken denk 
geldiğim, 1985 yılında Alison Bechdel 
adında bir karikatüristin ortaya koyduğu 
bu kritere göre, filmlerin Bechdel testinden 
geçebilmesi için, filmde diyaloğu olan en az 
iki kadın karakterin birbirleriyle, minimum bir 
sahne boyunca erkeklerle ilgisi olmayan bir 
konudan bahsetmesi gerekiyor. Daha önce 
yazdığım senaryoların pek çoğunun bu basit 
kuralı karşılamadığını şaşırarak fark edince, 
doğrudan bu kriteri karşılayacak bir hikaye  
kurmaya karar verdim. İnsanlar İkiye Ayrılır 
da bu amaçla, merkezinde kadınların olduğu, 
doğrusuyla yanlışıyla kadınların hikayeye yön 
verdikleri bir film olma iddiasıyla yapıldı.

Senaryo yazım aşaması 
ne kadar sürdü? Bu filmi neden yapmak istediniz?



Ben kara filmleri seviyorum. 80 ve 90’lardaki 
Basic Instinct, Body Heat, Final Analysis, 
L.A. Confidential gibi filmleri seyrederek 
büyüdüm ve kara film dünyasında geçen 
bir film yapma fikri beni hep çekti. Filmi 
yaparken de hem klasik kara film, hem de 
neo-noir denilen türün yakın örneklerini 
tekrar izledim. Soğuk savaş sonrası tekinsiz 
atmosferdeki ‘noir’ karakterlerini, bugünün 
acımasız finansal dünyasına çekme fikri 
beni cezbetti. Hikayenin yapısına çalışırken, 
Social Network, Old Boy, Usual Suspects 
gibi sürprizli filmlerin senaryoları ve David 
Mamet’in işleri üzerine uzun süre çalıştım. 
 

İnsanlar İkiye Ayrılır, ofisler, cam paravanlar, 
görüşme odaları ve dokümanların hakim 
olduğu gri yeşil bir atmosferde geçiyor. 
Karakterlerimizden Duygu’nun ait olduğu 
bu dünyaya kontrastı, Ceren’le getirmek 
istedim. Ceren, Duygu’nun bütün rijitliğine 
karşın hayat dolu, cıvıl cıvıl bir kadın. Ceren’le 
beraber dışarı çıkıyor, yiyor, oyun oynuyor, 
gülüyor, ağlıyoruz. Bu iki karakterin dünyaları 
arasındaki fark filmin atmosferini yaratıyor.
 

Görüntü Yönetmenimiz Sebastian Weber 
ile 3 ayı aşkın şekilde istisnasız her gün 
senaryo üzerinde çalıştık. Sebastian bir 
görüntü yönetmeninin sorumluluk alanlarını 
yerine getirmekle kalmadı, film boyunca 
hikayeden, her türlü görsel unsura üzerine 
birlikte akıl yürütebileceğim, yaratıcı bir 
ortak olarak projeye dahil oldu. Kurguda, 
7YÜZ’den sonra ikinci kez  Doruk Kaya ile 
birlikte çalıştık. Doruk ön hazırlık kısmında 
projeye dahil oldu. Yapı o kadar çetrefilliydi 
ki, sahnelerin sıralarına, nasıl açılıp, 
nasıl kapanacaklarına ritmine önceden 
karar vermemiz gerekiyordu. Hikayenin 
sürprizli anlatımı  nedeniyle masada  büyük 
değişiklikler yapamayacağımız için sete 
girmeden önce Doruk’la senaryonun 
üzerinden geçip, son bir versiyon daha 
çıkardık. Müzik kısmında bundan önceki 
tüm filmlerimde olduğu üzere yine Safa 
Hendem ve Mehmet Cem Ünal’la çalıştık. 
Uzun yıllara dayanan işbirliğimiz sayesinde 
çok kısa zamanda filmin müzik dünyası 
üzerinde anlaştık. Safa ve Mehmet uzun 
süren ve çok özenli bir çalışma sonrasında, 
önceki işlerimizden farklı olarak bu kez daha 
elektronik, daha karanlık bir yere gittiler.  
Filmdeki animasyon kısımları için, sektördeki 
en yetenekli animasyon yönetmenlerinden 
birisi olan Ayşe Ünal ile çalıştık. 

 

Ayşe ve ekibi, film açılış ve kapanışında 
aradığım, hikayeye tezat olan masal 
sahnelerini kusursuz bir şekilde canlandırdı. 

Proje için referans aldığınız 
filmler var mı?

Dünyayı kurarken görüntü 
yönetimi, kurgu ve müzik gİbi
teknik unsurlara nasıl karar 
verdİnİz?



Hemen her projenin öyküsel ya da yapım 
koşullarıyla ilgili zorlukları olabiliyor. Ancak 
İnsanlar İkiye Ayrılır’ın şüphesiz en zorlayıcı 
yanı, filmi pandemi koşullarında çekmemizdi. 
Filme 25 Mart 2020 tarihinde motor 
demeyi planlıyorduk. Ancak Türkiye’de 
Covid19 vakalarının çıkmasıyla birlikte 
18 Mart günü çekimleri belirsiz bir süre 
ertelemek durumunda kaldık. Orijinal çekim 
takviminden yaklaşık iki buçuk ay sonra 6 
Haziran’da tekrar sete çıktığımızda, önceden 
belirlediğimiz çekim koşullarımızdan, 
bazı ekip başlarımıza, hatta senaryomuza 
kadar pek çok şey değişmişti. Covid19 
koşullarında sete çıkan ilk film ekibi olmanın 
verdiği endişe ve sorumlulukla, olağan üstü 
önemler alarak filme motor dedik. Filmin 
uygulayıcı yapımcısı Anna Maria Arslanoğlu, 
yardımcı yönetmeni ve dönemin Sinema-TV 
Sendikası yönetim kurulu üyesi Merve Toz, 
yapım koordinatörü  Sinan Çelik, pandemi 
boyunca çekilen sonraki filmler için de örnek 
teşkil edecek bir çalışma akışı çıkardılar. 
Yeni güvenlik önlemleri altında çalışmanın 
getirdiği zorlukların  haricinde, senaryoya 
da küçük müdahalelerde bulunmam gerekti. 
Bazı iç mekan seçimlerimi dış mekana taşıdım 
ya da bazı sahnelerde ufak değişikliklerde 
bulundum. Bunlar zorunlu müdahaleler 
olsa da, son  tahlilde bütün değişikliklerin 
hikayeye katkısı olduğunu düşünüyorum.

Bu projenin önceki işlerinize göre 
zorlayıcı kısmı neydi?



Casting’de 7YÜZ’de de birlikte çalıştığımız 
Mine Güler’le ilerledik. Mine ile birbirimizi o 
kadar iyi tanıyoruz ki, senaryoyu okuduktan 
sonra bana neredeyse nokta atışı sayılacak 
öneri listesi çıkardı. Bu yüzden oyuncu 
seçiminde görece hızlı ilerledik diyebilirim.
Duygu karakteri için referans olarak aklımda 
Kim Novak, Tippi Hedren, Janet Leigh gibi 
Hitchcock kadınları ya da Lana Turner ya 
da Lauren Bacall gibi klasik noir kadınları 
vardı. Bu arketipin soğuk, mesafeli yanının 
üzerine, karakterin senaryodaki ketum 
hali de eklenince, Duygu’nun seyirciyle 
bağ kuramayacak bir karakter olmasından 
endişeleniyordum. Burcu Biricik tam da bu 
anlamda harika bir iş çıkardı. Duygu gibi 
gizemli bir karakterin derinliğini çıkarmak 
ve motivasyonunu anlatabilmek için, farklı 
zamanlardaki tavır ve tutumları arasındaki 
kontrastın altını çizmemiz gerekiyordu. 
Burcu, Duygu’nun her üç zaman dilimindeki 
hali için, farklı vücut postürleri, ses tonları 
buldu ancak bunları hiçbir noktada 
hikayenin önüne geçmesine, gizemlerini 
ele vermesine fırsat vermeyecek nüansta 
oyununa yerleştirdi. Prova sürecinde 
Burcu’nun karakteri çıkarışını görmek, gittiği 
yolları, denediği farklı yöntemleri izlemek 
ve üzerinde  mutabık kaldığımız  kararlar 
üzerinde oyununu keskinleştirmesini 
deneyimlemek çok keyifliydi.

Oyuncularla deneyimleriniz 
nasıldı? Pınar Deniz’le ilk toplantımızda birbirimizi o 

kadar iyi anladık ki, o an Ceren’i onun oynaması 
gerektiğine emin oldum. Kağıt üzerindeki 
haliyle iflas etmiş, hayattaki her şeyini 
kaybetmiş bir kadın olan Ceren karakteri düşük 
enerjili, depresif karanlık bir yerden oynamak 
tercih edilebilir. Ancak ben Ceren’i Duygu’ya 
kontrast olarak, bol yanlış yapan, risk alan ve 
yaşamayı seven genç bir kadın olarak kurdum. 
Pınar’a bunu anlattım ve metni eline aldığı 
anda, Ceren’e tam olarak benimle aynı yerden 
baktığını fark ettim. Film boyunca en yüksek 
iniş, çıkışını gördüğümüz karakter Ceren 
olmasına rağmen, Pınar bu yükün altından 
büyük bir kolaylıkla kalktı. Bahadır karakteri, 
film boyunca seyircide bir nevi pusula görevi 
görüyor. Hikayenin bazı kısımlarında ona ikna 
olup, ondan hoşlanıyoruz, başka anlarda bizi 
tedirgin ediyor, motivasyonlarından emin 
olamıyoruz.  Bahadır’ın iki kadından hangisinin 
tarafında olduğuna  karar vermemiz gerekiyor.  
Bahadır’ı oynayacak oyuncunun karakterin 
hem çekici kısmını, hem de tekinsiz kısmını 
organik bir şekilde aksettirebilmesi benim için 
çok önemliydi. Aras Aydın, Bahadır’ın bıçak 
sırtı tekinsizliğini yansıtmak için kusursuz bir 
seçim oldu. Aras, ilk tanıştığımız andan, filmin 
bittiği son güne kadar, Bahadır’la ilgili bizi 
diken üstünde tutan oyunuyla beklentimin 
çok üstünde bir iş çıkardı. Eray’ı canlandıran 
Erdem Akakçe ekibe son dahil olan isim oldu.  



Tilbe karakteri senaryonun ilk versiyonlarında 
çok ön planda değil. O sıralarda tiyatroda 
üst üste Nezaket Erden’in oynadığı Dirmit 
ve Tırnak İçinde Hizmetçiler’i izledim. 
Nezaket’ten o kadar etkilendim ki, masa 
başına oturduğumda Tilbe, Nezaket gibi 
konuşmaya başladı ve her versiyonda rolünü 
artırdı. Rolü onun için yazmış olmama rağmen 
oyuncu seçimi başladığında Nezaket’le 
de normal bir seçme gibi buluşup, metni 
okumaya başladık. O çalışma sırasında 
Nezaket’in sadece muazzam bir oyuncu 
olmakla kalmayıp, çok da iyi bir yazar olduğunu 
fark ettim. Nezaket’in provalarda Tilbe’nin 
diyaloglarında küçük değişiklikler, eklemeler 
yapmaya başladı. Bunların hepsini not aldım 
ve neredeyse eksiksiz hepsini senaryonun 
son versiyonunda kullandım. Nezaket gibi 
Başak Daşman’ı da sahnede izleyip hayran 
olmuş ve bir gün mutlaka çalışmak istediğim 
oyuncular arasına adımı yazmıştım. Başak’la 
masaya oturduğumuz ilk an ne kadar doğru 
bir karar verdiğime emin oldum. İnsanlar İkiye 
Ayrılır’da bütün hikayeyi Başak’ın oynadığı 
Müge karakterinin gözünden dinliyoruz. 
Hikaye onun gelmesiyle başlıyor, onun 
gidişiyle sona eriyor. Müge’nin iş yerinde 
üzerine giydiği ciddi ve tavizsiz haliyle, dış 
dünyadaki hınzır ve cana yakın hali arasındaki 
farkı büyük bir ustalıkla veren Başak, bu 
hikayenin hafiyesi olarak harika bir iş çıkardı.

Eray benim yazdığım gerçek anlamda 
ilk kötü karakter. Karakterin tek boyutlu, 
şablon bir tipleme olarak algılanması ile 
ilgili endişelerim vardı. Ancak Erdem, 
Eray’ı aklamaya kalkmadan, o kadar tanıdık 
bir yerde oynadı ki, izleyicilerin hepsinin 
hayatlarının her anında Eray gibi insanlarla 
karşılaştıklarını düşüneceklerinden eminim.



BASIN ODASI

GÖRSELLER

İLK AFİŞ

TEASER

GEREKLİ 
ŞEYLER
Süre: 101 dk

https://www.birfilm.net/basin-insanlar-ikiye-ayrilir
https://we.tl/t-FKLzSQz8cE
https://we.tl/t-VuecSeyTtK
https://we.tl/t-iCrbNLojXp
https://www.facebook.com/insanlarikiyeayrilirfilm
https://twitter.com/i2a_film
https://www.instagram.com/insanlar_ikiye_ayrilir/


Yönetmen    Tunç Şahin

Senaryo    Tunç Şahin

Oyuncular    BURCU BİRİCİK
     PINAR DENİZ
     ARAS AYDIN
     BAŞAK DAŞMAN
     ERDEM AKAKÇE
     NEZAKET ERDEN
     GÖKAY MÜFTÜOĞLU
     SABAHATTİN YAKUT

Konuk Oyuncular     HAZAL TÜRESAN
     METİN AKDÜLGER

Yapımcılar    ERSAN ÇONGAR
     DENİZ ŞAŞMAZ OFLAZ
     SARP KALFAOĞLU

Uygulayıcı Yapımcı    ANNA MARİA ASLANOĞLU

Ortak Yapımcılar    ALI KAAN EGE
     KEMAL URAL
     TUNÇ ŞAHİN

Görüntü Yönetmeni    SEBASTIAN WEBER

Kurgu      DORUK KAYA

Müzik      SAFA HENDEM
     MEHMET CEM ÜNAL

Oyuncu Seçimi    MİNE GÜLER

Ses      SEÇKİN AKYILDIZ

Ses Tasarımı & Final Mix   FATİH RAĞBET
     ELİ HALİGUA

Sanat Yönetmeni    ATİLLA ÇELİK

Kostüm Tasarımı    TUBA ATAÇ

Saç & Makyaj     ESMA KESKİN

Animasyon Kreatif Yönetmen  AYŞE ÜNAL

Senaryo Editörü    DERYA YANMIŞ

Yardımcı Yönetmen    MERVE TOZ

Yapım Koordinatörü    SİNAN ÇELİK

Yapım Amiri     AYHAN ÇELİK

KÜNYE
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