


Küçük Esnaf, Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2’nin senaristi İbrahim Büyükak 
ve yönetmeni Bedran Güzel’den yepyeni bir komedi! 
 Bayi Toplantısı için Anadolu’dan İstanbul‘a gelen üç beyaz eşyacının, üç 
günde hayatı ne kadar karışabilir? 
Namık, Sadık ve Adem hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir 
bayi toplantısında kesişir. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir 
soygun planının içinde bulurlar. 
Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket 
etmekten başka şansları yoktur. 
Küçük esnafların büyük hikâyesi hepimizi çok eğlendirecek...
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SENARYO: İBRAHİM BÜYÜKAK 

20 Ağustos 1983’te İstanbul’da doğdu.

Uludağ Üniversitesi’nde İktisat Bölümü’nü bitirdi. 

Bursa’da, Olay Gazetesi’nde, köşe yazarlığı yaptı. Gırgır, Leman ve 
Lemanyak Dergisi’nde çeşitli yazıları yayımlandı. 

2008 yılında BKM Mutfak ekibine katıldı. Televizyonda, “Çok Güzel 
Hareketler Bunlar” isimli komedi programında yazarlık ve oyunculuk yaptı.

2013 yılında Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile birlikte sevilen televizyon 
programı 3 Adam’ı yaptı. 

Sinemaya, 2009 yılında, Yılmaz Erdoğan’ın “Neşeli Hayat” filminde rol 
alarak adım attı. 

2010 yılında BKM Mutfak ekibiyle “Çok Filim Hareketler Bunlar” da yer aldı. 
2016 yılında hem senaryosuna ortak yazar olduğu hem de başrolünde 
oynadığı “Küçük Esnaf” filmini çekti. 

2017 yılında senaryosunu yazdığı ve başrolünü Oğuzhan Koç’la paylaştığı 
“Yol Arkadaşım” filminin devamı 2018’de “Yol Arkadaşım 2” ile geldi. 

İbrahim Büyükak’ın son olarak hem yazdığı hem de başrolünü oynadığı filmi 
“Bayi Toplantısı” 2020 yılında seyirciyle buluştu. 



YAPIMCI: NECATİ AKPINAR



YÖNETMEN: BEDRAN GÜZEL

21.06.1979’ da doğdu.
 
Beykent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon 
mezunu olan Bedran Güzel okuduğu sürede bir çok kısa metraj film çekti. 

2002 yılında yönetmenliğini yaptığı “Orijinal Ölüler” kısa filmi ile ‘Altın 
Aslan’ dahil olmak üzere bir çok ödül aldı.

Bugüne kadar 200’ün üzerinde projeye imza atan Bedran Güzel, 2015 
yılında TV8’de “Bana Baba Dedi” dizisi ve 2016’da  “Küçük Esnaf” adlı filmin 
yönetmen koltuğuna oturdu.  2018 yılında, kısa sürede büyük bir başarı 
kazanan “Yol Arkadaşım”’ı ve serinin devam filmi olan “Yol Arkadaşım 2”yi 
çekti.

Güzel, kliplerinin, reklamlarının ve beyazperde için çektiği yapımların yanı 
sıra “Sezen Sokakta” (2017) belgeselinin yönetmen koltuğuna da oturdu.

2018 yılında “Bülent Bey’in Hikayesi” adlı tiyatro oyununun Türkiye’de ilk 
kez kullanılan görsel içerik tasarımının yönetmenliğini de üstlenen Bedran 
Güzel’in son çektiği film olan  “Bayi Toplantısı” 2020 yılında seyirciyle 
buluştu. 




