
 

 

 
 
 

Piyasadan Büyük ALACAĞIMIZ VAR! 
Bu filmde izleyeceğiniz olaylar gerçek;  

Lakin tüm kişi, kurum ve kuruluşlar “hayal ürünüdür…” 
 
 
Sinema, Televizyon ve Medya dünyasında yaşanan birçok olaya bizzat maruz kalan ya da 
şahit olan GENÇ KAFA ekibinin ilk filmi “Piyasadan Büyük Alacağımız Var” 4 Eylül 2015 
tarihinde sinemaseverlerle buluşacak. Bu filmin hikâyesi, her ne kadar Yeşilçam geleneğinin 
ironik mizahi diliyle anlatılmış olsa da, eserlerinden ve emeklerinden başka 
kaybedecekleri hiçbir şeyleri olmayan sanatçıların, yaşadıkları olaylardan esinlenmiştir. 
 
 
 
 
Filmin kısa anlatısı: 
Oyuncu üç arkadaş Tarık (İzzet Başlak), Ediz (Ali Yiğit San) ve Kadir (Baran Erdoğan), 
tiyatrocu SavaĢ Usta’nın (Salih Kalyon) babadan kalma tiyatro salonunda (Yeşilçam 
Sahnesi) oyunlar sergilemektedirler. Başarısız Organizatör Sadri (Ali Rıza Kara) oyunlara hiç 
seyirci bulamamaktadır. Çaresizlik içindeki genç oyunculara bir gün arkadaşları Yönetmen 
Ertem (Okan Sağlam) tarafından teklif gelir. Bir dizi projesi hazırlayacaklar ve TV kanalarına 
satacaklardır. Bu fikir herkesin aklına yatar. Böylelikle artık Tarık, Kadir, Ediz’le birlikte 
Organizatör Sadri, Yönetmen Ertem ve Yönetmen yardımcısı AyĢen (Rabia Tutal), Genç 
Kafa isimli grubu kurarak işe koyulurlar. 
 
Genç Kafa ekibi kısa sürede bir senaryo yazarak demo çekerler. Büyük bir kanalın yöneticisi 
projeyi çok beğenir ama proje kanal tarafından çalınıp, adı değiştirilerek yayınlanır. 
 
Çaresizlik içindeki gençler mücadele etmeye karar verirler ama piyasa hiç de onlar kadar 
samimi, dürüst ve insani değildir. Maddi-Manevi alacaklarını tahsil etmeye azmeden Genç 
Kafa’(darlar), kendilerini trajikomik, eğlenceli, heyecanlı bir maceranın içinde bulurlar.  
 
 Bu film; Piyasadan(!) Maddi-Manevi alacağı olan herkesin, her kesimin filmi… 
 Genç Kafa bu filmle; emekleri çalındığı halde çaresiz-sessiz kalan herkes adına ironik 

bir mizah yoluyla sesini yükseltmeyi, azmin zaferini bir kez daha kanıtlamayı 
hedeflemekle kalmayıp, geniş kitlelere cesaret vermeye kararlı olduğunu gösteriyor… 

 Genç Kafa bu filmle; “HAYAL EDİN; SİZ DE YAPABİLİRSİNİZ!” diyor… 



 

 

 
 

GENÇ KAFA NEDĠR? KĠMDĠR? 
 

“ Hiç bu kadar ciddi olmamıştık! ” 
 

İnsanlar soruyor, “genç kafa nedir?” 
GSM operatörleriyle ya da ticaretle bir alakası yoktur. 

Hepimiz ünlü olup biraz daha kazanmak isteriz. 
Bu yol kimi için sinema, kimi için televizyon, kimi içinse sosyal medyadır. 

Ama bir genç kafa üyesi için bu farklıdır. 
Neden mi? 

Çünkü bir genç kafa üyesi için bunun yolu hepsidir. 
 
genç kafa;  mizahı samimiyetle izah eden, fikrine, vicdanına, irfanına güvenen, dünü 

bugüne, bugünü yarına taşıma arzusundaki genç(lerin) kafa(sı)… 

genç kafa;  köşe başları tutulmuş dünyanın köşelerini yumuşatmak için, duvarları ve kalıpları 

ince ince törpüleyen genç(lerin) kafa(sı)… 

genç kafa; Ertem Eğilmez ekolünü kendilerine ayna tutan, gülerek yazan, keyifle yöneten, 

eğlenerek oynayan, ürününü iftiharla sunan genç(lerin) kafa(sı)… 

genç kafa; dokuzdan, doksan dokuza, sizin genç (kalan) kafa(nız)…  

Ve şimdi genç kafa; ilk ürünü, 4 Eylül’de vizyona girecek olan sinema filmi “Piyasadan 
Büyük Alacağımız Var’’ ile absürt olmaktan kaçınmayan komedi anlayışını, yüksek 
samimiyetle harmanlayıp seyirciye sunuyor… Tiyatrodan televizyona, televizyondan 
sinemaya kadar uzanan bu geniş piyasadan alacaklarını, mizahı yoğun, macerası bol, 
esprisi çok bir dille anlatıyor. 
 
Yapımcılığını (7Kocalı Hürmüz, Adem’in Trenleri, Halam Geldi ve AMMAR filmlerinin 
yapımcısı) Sami Dündar’ın, yönetmenliğini genç kafa ekibinden Ekin Akçay’ın üstlendiği 
komedi filminin senaryosu da, yine genç kafa’dan Okan Metin, İzzet BaĢlak ve Ekin 
Akçay’ın kaleminden çıkıyor… 
 
Filmin başrollerini genç kafa ekibinin oyuncuları Ġzzet BaĢlak, Ali Yiğit San, Rabia Tutal, 
Ali Rıza Kara, Okan Metin’in yanı sıra, Baran Erdoğan ve Okan Sağlam paylaşıyor. 
 
genç kafa’nın, genç sanatçılarına destek veren pek çok ünlü sanatçı da “Bizim de Piyasadan 
Büyük Alacağımız Var” diyerek rol alıyor. Salih Kalyon, Melek ġahin, Cem Özer, BarıĢ 
BaĢar, Kamil Güler, Aykut TaĢkın, Tevfik Ġnceoğlu, Ali Erdoğan, Ortans Kıvanç, Cahit 
KaĢıkçılar, Mehmet Auf, BaĢay Okay ve Toprak Sergen gibi değerli isimlerin de gönüllü 
desteğini, filmimizde buram-buram hissedeceksiniz. 
 
 
 



 

“genç kafa” BAġKA NELER YAPIYOR? 
 
SOUNDTRACK: 
“Piyasadan Büyük Alacağımız Var” Filminin Soundtrack’ini ve filmin tüm müziklerini kendisi 
de bir genç kafa olan Doğa EbriĢim yaptı. Şarkı sözlerini ise genç kafa üyeleri Rabia Tutal, 
Ali Rıza Kara yazdı. Bütün şarkıları genç kafa üyeleri seslendirdi. Ayrıca Tarlaya Ektim 
Soğan ve Derdim Çoktur Hangisine Yanayım türküleri Doğa EbriĢim tarafından çok farklı 
bir yorumla düzenlendi. Cem Karaca’nın yorumuyla hafızalarımızdan silinmeyen Resimdeki 
GözyaĢları şarkısı, söz yazarı ve bestecisi Mehmet Soyarslan tarafından genç kafa’ya 
hediye edildi. Bu şarkı yepyeni bir yorumla sinemaseverler ve müzikseverlerle ilk kez 
buluşacak. 
 
Alacağımız Var adındaki şarkıya yönetmenimiz Ekin Akçay tarafından bir klip çekilerek 
başta Kral POP ekranları olmak üzere tüm internet mecrasında yayına girdi.(Klibin youtube 
linki: https://youtu.be/3TdHILJl8qY ) 

 
ALACAĞIMIZ VAR (Şarkı Sözleri) 
Sudan, elektrikten, benzinden alacağımız var 
Gaz kaçağını kibritle kontrol eden tüpçüden 
Bitmeyen kuyruklardan, telefon alarmından,  
Oksijensiz havadan alacağımız var 
Doğruyu götüren üç yanlıştan, çekmeyen her wirelesstan,  
Üç kapaktan bir bardak alacağımız var 
Alacağımız var bu düzenden, alacağımız var en tez elden 
Ustam oradan abagannuş alacağımız var 
 
Çekilen kredi faizinden alacağımız var 
Hep boş derslere giren müdür yardımcılarından 
Hayvan sevmez komşudan, 29.90'dan,  
Para üstü on kuruş alacağımız var 
Bitmeyen taksitlerden, yetersiz bakiyeden 
What can I do sometimes lan alacağımız var 
Alacağımız var bu düzenden, alacağımız var en tez elden, 
O misafir çocuğunDEN alacağımız var 
  
(uzun hava)  
Aaahhh piyasadan büyük alacağımız var aman, 
En büyük über büyük alacağımız vaaaar 
 
Alacağımız var bu düzenden alacağımız var en tez elden 
Ulan İstanbul bizim senden alacağımız var 
Alacağımız var bu düzen alacağımız var en tez elden 
Eni vici vokke Jamiryo alacağımız var 
Ronaldo'dan Messi'den yediğimiz gollerden 
Hem maddi hem manevi alacağımız var 
Seni hiç unutmıycam emir erim Ramazan 
Yeşil Vadi bizimdir alacağımız var 
 
Solistler: Rabia Tutal, İzzet Başlak, Ali Yiğit San, Ali Rıza Kara - Sözler: Rabia Tutal, Ali 
Rıza Kara, Doğa Ebrişim - Beste & Arajman: Doğa Ebrişim - Yönetmen: Ekin Akçay - 
Görüntü Yönetmeni: Yusuf Arslanyürek - Yapım: Sami Dündar Film Yapım 
 

 
 

https://youtu.be/3TdHILJl8qY


 

MĠZAH FABRĠKASI: 
Yazan, yöneten, oynayan, tasarlayan, besteleyen, güfteleyen, eğlenen, eğlendiren genç 
kafa; sinema, tiyatro, müzik ve dizi üretimini keyifle ve heyecanla sürdürüyor. 
 
Çalınan projelerine inat, üretmekten yılmayan genç kafa’nın bir de dizi projesi var. Tüm 
tasarımı tamamlanmış, senaryoları yazılmış, oyuncularının büyük bölümü seçilmiş olan 
dizinin adı Dümbüllü Mahallesi… İlk filmin vizyona girmesinin ardından demo çekimlerine 
başlanacak olan dizinin yayın tarihi ve kanalı pek yakında özel bir tanıtımla duyurulacak. 
 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve MSM konservatuarından mezun olan genç kafa 
üyelerinin olmazsa olmazı tiyatro oyunu da, yeni sezonda perdesini açacak. Yeni oyununun 
adı “ÖLÜ MÜ LAN O?” isimli yüksek prodüksiyonlu aksiyon komedi… 
 
Bu daha başlangıç diyerek pek yakında faaliyete geçecek olan genç akdemi’nin de 
müjdesini verelim. 
 
genç kafa; çok yönlü üretken yapısını kendisi dışındaki gençleri de cesaretlendirerek 
yaymayı misyon edinmiş, paylaşımcı bir yapılanmadır. 
 
Ekin Akçay, Ġzzet BaĢlak, Ali Yiğit San, Ali Rıza Kara, Rabia Tutal ve Okan Metin’den 
oluşan genç kafa kurucu-çekirdek kadrosu, şimdi de kendi bakış açılarından insanlara, 
umudu, samimiyeti, iyiliği, paylaşmayı, gülmeyi, en iyi bildikleri yolla, yani güldürerek 
anlatmak için yola çıktı, geliyor… 
 
Son olarak; 
“Sizlerden alkış alacağımız var” 
 
 

 
 
 

 
Basın danıĢmanlığı ve menajerlik: 
N1 Danışmanlık / Bircan Usallı Sılan 
 
Telefon: (+90) 216 336 69 90 
Fax: (+90) 216 336 60 26 
E-Posta: bircansilan@n1.com.tr bircansilan@gmail.com 
 
Adres: Kırtasiyeci Sok. Yeni İş Hanı No:15/8 Altıyol-Kadıköy/İstanbul 
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E K İ P 

PİYASADAN BÜYÜK ALACAĞIMIZ VAR  
    

 
Yönetmen  
Ekin Akçay 

 
Yapımcı  

Sami Dündar 
 
İZZET BAŞLAK / BARAN ERDOĞAN / ALİ YİĞİT SAN / RABİA TUTAL / OKAN SAĞLAM / ALİ RIZA KARA 
 
Okan METİN – Hamza YAZICI – Melek ŞAHİN - Kamil GÜLER – Barış BAŞAR – Başay OKAY – Ali İNAN – 

Kıvanç Baran ARSLAN – Cahit KAŞIKÇILAR – Tevfik İNCEOĞLU – Mehmet AUF – Burçin IŞIK – 
Mesut YILMAZ – Serap HATİPOĞLU – Ali ŞAHİN – Gülru Sinem AKKAYA – Yağmur Tutku SİCİMALİ - 

Sena ENER – Ebru ŞAHİN – Bülent ÇAKIRER – Baran GÜLER – Orkun SEVİNÇ – Ercüment ACAR –  
Mesut SÜRE – İlker GÜMÜŞOLUK – Kemal AYCA – Nuri ÇETİN 

ve 
Salih KALYON – Cem ÖZER – Ortans KIVANÇ – Ali ERDOĞAN – Toprak SERGEN (Dublaj) 

 
SENARYO: İzzet BAŞLAK / Okan METİN / Ekin Akçay 

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: Ufuk DİNÇ 
SANAT YÖNETMENİ: Can DIRMIKÇI & Ayşem AKTAN 

KOSTÜM: Sümeyra AYBAR 
MAKYAJ: Yıldız ÖZDEMİR 

SAÇ: Osman GÜMÜŞ 
IŞIK: Meta Işık 

SES: Kenan SEYİRCİ 
AFİŞ: Emre ERDEM (70X100) 

POST PRODÜKSİYON YÖNETİMİ: Selim ÇETİNTAŞ  
VFX: Bülent GÜNERİ 

STÜDYO: ColorUp 
SES TASARIM: Ali ÖREN 
KURGU: Sait Ali DEMİR 

RENK TASARIM: Cenk EROL (ColorUp) 
MÜZİK: Doğa EBRİŞİM 

YAPIM AMİRİ: Ali YİĞİT 
YARDIMCI YÖNETMEN: Çiğdem GİRGİN 

UYGULAYICI YAPIMCI: Ebru HAMAMCIOĞLU 
 

 

 



 

 


