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GÜNES GÜNES. .

Güneş Güneş, 1984 SOFYA doğumlu. 2003 yılında Izmir Işılay Saygın Anadolu 
Güzel Sanatlar Lisesi’nin resim bölümünden mezun oldu. 2007 yılında İzmir
Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi, resim bölümünde ögrenimini 
tamamladı. Güzel Sanatlar eğitimi boyunca resim, heykel, grafik dallarında 
ögrenim gördü. Özel sinema dersleri aldı. Çeşitli festivallerden ödül toplayan 
‘’Zerre’’ filminin yönetmeni Erdem Tepegöz ile 2003 yılında Izmir ''Sineroman''
belgesel film  atölyesini oluşturdular ; bir süre beraber çalıştılar.

Aşk-ı Memnu, Ateşe Yürümek, Seni Bana Yazmışlar, Umutsuz Ev Kadınları, 
Eve Giden Yol 1914 gibi dizi ve sinema filmlerinde yönetmen yardımcılığı yaptı.
2005-2007 yılında İzmir Akademi Ege'de yarı zamanlı oyunculuk eğitimi aldı. 
Sofya ITZHAK FINZI atölyesinde yaz workshoplarına katılarak drama egitimi aldı.
Sinema, dizi, kurmaca filmlerde ufak roller üstlendi. Yurt içinde ve yurt dışında 
(Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Istanbul, Izmir...) resim sergileri açtı; 
özel koleksiyonlarda resimleri bulunuyor. Çektiği kısa filmlerden yurt içi ve 
yurt dışı festivallerinde çeşitli ödüller kazandı. "Sarı Sıcak,Geçmiş "  gibi 
uluslararasi ödüllü bir çok sinema filminde yardımcı yönetmenlik yaptı.
Halen sektörde; klip, tanıtım, drama, belgesel, reklam, program ve film 
yönetmenliğine devam etmektedir.
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Durmuş, 45 yaşlarında, ticaret kafası olmayan, ticareti iyi bildiğini sanan, herkese akıl verme konusunda da geri kalmayan,
ilkokulu bile bitirememiş, hayata tutunmayı başaramamış, sevgisiz ve çoğunlukla yalnız büyümüş,saf,insanlara çok çabuk inanan,
çocuk ruhlu bir adamdır.Küçük yaşta ailesi tarafından terk edilmiş,aslen Bulgaristan göçmeni olan Durmuşa küçük yaşta babaannesi 
sahip çıkmıştır.Durmuş,sevgisiz büyümenin yanı sıra hep yokluk içinde yetişmiştir.Durmuş,özgüveni eksik yetişmiş bir bireydir. 
Bir süre ailesini aramış fakat umudunu yitirdikten sonra da kendi ayakları üzerinde durmak için İstanbula gelmiştir.

Bulgaristan’ın ‘’Haskovo’’ kasabasında yaşayan babaannesinin İstanbul’da bodrum katında bir evi vardır, 
Durmuşa orada yaşaması için evin anahtarını teslim etmiştir.Baraka tadındaki bu evde babaannesi olan Pakis’in çiçekleri 
ve hayvanları da mevcuttur. Pakis,huysuz bir babaannedir,fakat çocukluktan beri Durmuşa tek sahip çıkan kişi de odur.
Pakis, ara sıra İstanbul’a gelir ve geldiği zaman da barakasının hep pis,bakımsız olduğunu görür ve Durmuşa kızar,
Durmuşu defalarca uyarmıştır.Evi teslim eder Durmuşa fakat Durmuş,çok sorumsuz ve dikkatsiz olduğu için evdeki ne çiçeklere 
ne de hayvanlara bakar.Son gezmeye gelişinden sonra Durmuşu son kez uyarır ve geri döndüğünde evini pis,bakımsız gördüğü
taktirde Durmuşu evden kovacağını söyler.Başlangıçta bu durumu ciddiye almayan Durmuşun başına gelecek vardır.

Durmuş’un hayatında babadan yadigar ‘’ anadol ’’ bir araba vardır ve babaannesinin teslim ettiği baraka … 
Durmuş’un hayatta tek varlığı bu iki şeydir. Bir süre sonra onları da kaybedecektir. Durmuş, uzun yıllar arkadaşı olan 
Cemal ile birlikte ‘’ korsan taksi ‘’ işine girerler. Cemal Durmuş’un aksine uyanık,kara para aklayan,her gece evinde kadın olan,s
ahtekar ve üç kağıtçı biridir,Durmuşa sürekli müşteri ayarlamaktadır fakat ayarladığı bu müşterilerden Durmuş yeterince
para kazanamaz,çoğu Cemal’in gereksiz arkadaşlarıdır,Cemal bir nevi Durmuşu kullanır,
fakat Durmuş kullanıldığının farkında bile değildir,bir süre sonra Cemal ile Durmuş’un araları açılacaktır..

Cemal,türk filmlerinden fırlamış gibi bohem yaşayan ,elinde viskisi,üzerinden hiç çıkarmadığı bornozu,oturduğu 
yerden para kazanan,kız düşkünü fucker bir adamdır..Durmuşun başı ne zaman sıkışsa,Cemal’e koşar, Cemal dost gibi gözüküp 
kendi çıkarları doğrultusunda Durmuşu tatlı dille yollar,Durmuş’un,Cemale ihtiyacı varken çoğu zaman Cemal yanında olmaz,
bazen kızlar için bile Durmuşu ekebilir.Ufak şeylere ve sebeplere Durmuşu değişebilir.Cemal’in gözünü para bürümüştür,
kirli işlere girer,tefecilerle anlaşır.Fakat uğraştığı gizli işlerden de kimsenin haberi olmaz.Karda yürür,iz bırakmaz cinsten bir adamdır.
Durmuş’un,korsan taksi yaparken polislerle başı derttedir.Ne zaman bir trafik polisi görse panik yapar,kendini ele verecek her türlü 
davranışta bulunur ; neyseki trafik polisleriyle girdiği her türlü diyalogta kolayca sıyrılmayı başarır, zaman zaman bu duruma 
kendisi dahi inanamaz … 
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Durmuş’un bir çok tuhaf müşterisi vardır ve herkese göre uyumlu davranmak zorunda kalır,müşterilerin çoğunu da Cemal ayarlar;
nerde ne kadar tuhaf tip varsa Cemal sayesinde Durmuşa denk gelir;müşterilerle ilişkisi zaman zaman komik durumlara yol açar.
Özellikle polislerin durdurduğu andaki üçlü ittifak (polis,durmuş,müşteri arasında) epey ter döktürücü cinstendir.

Durmuş,bir zaman sonra Cemalin ayarladığı garip müşteri profilinden sıkılr;sanırki durağa bağlanırsa daha nezih insanlarla karşılaşacaktır.
Durmuş,müşterilerine mizansenler yazıp,çizer; her müşterisine onları anımsatacak farklı isimler takar,yakın davranır,kırk yıllık dostlarıymış
profili çizer dışarıdan gören birine ... Polise yakalandıkları zaman nasıl davranmaları gerektiğini anlatır,bazen herşey istediği gibi gider,
bazen de ufak potlar kırarlar;ama her halükarda her türlü durumdan sıyrılmayı başarır.

Durmuş, başlangıçta her türlü müşteriyi ayarlayan Cemalle bir süre sonra oturup konuşur ve durağa bağlanmak istediğini söyler.
Durmuş bu işi bir durağa bağlanırsa daha keyifli ve profesyonel yapacağını düşünür.Müşterilerin profilinin belli olacağını ve para konusunda da 
ümitlendiğini Cemalle paylaşır,başta Cemal’in pek işine gelmez bu durum fakat zamanla Durmuşun baskısıyla,durağa bağlanırlar.
Cemal’in sürekli müşteri ayarlama konusunda yardımcı olan Hasan abisi vardır, Hasan abisi sayesinde durak işleten Fikret diye 
bir adamla tanışırlar ve durağa bağlarlar Durmuşu. Durmuş,eksik özgüven ile büyüdüğü için kendini ıspatlama çabasındadır,
hayata ve insanlara … Durmuş’un babaannesi Pakis çok geçmeden yine memleketine döner,ama bu sefer Durmuşu ciddi uyarır,
döndüğünde evi pis görürse,Durmuşu evden sonsuza kadar kovacağını söyler.
Durmuş ciddiye almaz,Durağa bağlandığı gün,babaannesini memlekete uğurlar,arkasından bütün evi değiştirir,herşeyi kendi istediği 
gibi dekore eder. Durmuş,durağa bağlandığı andan itibaren,ofiste çeşitli değişiklikler yapar,patron gibi davranır;gören duyan 
Adalet Bakanlığı’na baş müdür seçilmiş sanır,havalar civalar gırla gider …

Ofise arkadaşlarını toplar,kendini patron gibi gösterir arkadaşlarına;Cemal ve Fikretten zılgıtı yiyince normale döner.
Durağa bağlandığı esnada müşterileri ile çeşitli diyaloglara girer,polislerle olan diyaloglarda traji- komik sonuçlar ortaya çıkar…
Durmuş,her müşteriye bir kılıf belirler,sen amcamın oğlusun,sen kuzenim,sen teyzem gibilerinden …
Babaannesi gittikten sonra,Bulgaristandan Durmuş’un daha önce hiç görmediği bir kuzeni gelir.
Durmuş şaşırır,bir süre Durmuşta kalacağını söyler. Sürekli karşılaştığı bir trafik polisi vardır,polisi ne zaman görse ve polis durdursa yanında
tuhaf müşteriler vardır Durmuş’un … 

En sonunda, şikayetler üzerine sivil polisler ve trafik polislerinin (sürekli gördüğü aynı polis) yaptığı iş birliği içinde trafikte yakalanır …
Polisler arabayı bağlar,trafiğe çıkma cezası verirler.Arabadan olduğu akşam babaannesi tekrar barakaya gelir ve dediği gibi yapar,
Durmuşu kovalar,Durmuş sokakta kalır. Durmuş hem arabasından hem de kaldığı barakadan (evden) olur.
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Durmuş için yeni bir hayat başlar.Durmuş, önce Cemalde bir süre kalmak ister fakat Cemal,Durmuş’un arabayı kaptırmasından ona kızar 
ve evde sürekli bir kadın olduğundan Durmuşun gelmesini,kalmasını istemez.

Durmuş,çaresizlikten tek tek müşterilerini arar,tarzının bu olduğunu söyler,götürdüğü müşterilerin en azından evinde bir gece kalması 
gerektiğini anlatır,çaresizlikten ne diyeceğini ve ne yapacağını şaşırır,kimileri sert tepki verir,kimisi Durmuşu yanına alır sahip çıkar,
ama kaldığı evlerde yaşadığı komik durumlar izleyiciyi epey güldürecektir.Durmuş,zaman zaman belalı müşterilerine de denk gelir,
bu traji-komik durumlardan kendini epey zor kurtaracaktır. Cemal,Durmuş’un dışarda kaldığı anlarda,tefecilerle anlaşır,onlardan para alır,
karanlık işler peşindedir. Cemal,tefecilerden aldığı para dolu çantayı bagaja koyar.Fikret’in durağının önüne park eder arabayı,
bu esnada iddaa oynayıp geleceğini söyler Fikrete… O esnada Fikret’in yanına Durmuş gelir,Fikret,Antalyaya gidecek bir kızı otogar’a
bırakmasını rica eder,Durmuş bu işleri bıraktığını fakat Fikret’in hatrı için son kez yapacağını söyler (aslında Durmuş,Fikrete de kızgındır ve kırgındır).

Para dolu çantanın olduğu arabayı Durmuş alır.Durmuş,Yugoslavyadan gelen Papatya isimli bir türk kızını otogar’a bırakacaktır 
fakat onu görür görmez aşık olur,kendinden çok fazla şey bulur kızda… Papatya, Antalya’ya bırakmasını ister,Durmuş ise hiç itiraz etmeden 
Papatya’yı Antalya’ya götürmek için kabul eder,Otogar’a bırakmak üzere çıktığı yolculuk Antalyada son bulur.Papatya,yıllar önce kendisini
terk etmiş,annesini bulmaya gitmektedir.Babası Samet ise İstanbulda baş komiserdir.Fikret’in arkadaşıdır aynı zamanda;
Durmuş sonrasında başına geleceklerden habersizdir.

Cemal,içinde para dolu çantanın olduğu arabayı Durmuşun götürdüğünü duyunca köpürür,Fikretle birbirlerine girerler.
Cemal ortalığı bulandırmadan para dolu çantanın peşine düşer,Fikret, Samete de haber verir,kızını Korsan birinin kaçırdığı söyler 
ve apar topar Antalyaya giderler. Durmuş ve Papatya bu esnada yakınlaşır,fakat Papatya annesini bir türlü bulamaz,bunun için de çok üzülür.
Durmuş,annesini bulması konusunda Papatyaya yardımcı olur,aklına bir hinlik gelir ve kuzeni Hörüyü Antalyaya çağırır,Hörüye fotoğraf gönderir,
Papatya'nın annesinin kılığına girmesini ister.
Bu esnada Fikret,Cemal ve Samet ekibi ile Durmuş ve Papatya'nın kaldıkları hoteli basar,olaylar bir anda karışır,herkes birbirine girer … 
Cemal,valizi aramaya koyulur,çaktırmak istemez,hengamenin arasından sıyrılır, fakat valiz çoktan kaybolmuştur…
Papatya,Durmuşa kızar,onunla dalga geçtiğini düşünür,Samet Durmuşa ağır bir laf eder ve kızını alıp İstanbula döner,
Durmuş çok üzülür,Durmuşun başına gelenler,pişmiş tavuğun başına gelmez … Sonraki olaylar zinciri komediye dönüşür.

Finalde ise;Durmuş,çiçekçi dükkanı açmış hayatını düzgün ilerletme kararı almış,huzurlu yaşamaktadır.
Çiçekçi dükkanının önünü Papatyalarla döşemiştir,Papatya çıkar gelir,Durmuş çok şaşırır ve onca olaydan sonra evlenme kararı alırlar…
Mutlu,bahtiyar bir sonla biter film… Her karesi güldürü öğeleriyle dolu olan film,aynı zamanda kişinin düşünüp,sorgulamasına da yol açacaktır.
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DURMUS: 45 yaşlarında, kel, bodur, şişman, hayatı umursamaz gibi gözüken, ticaret kafası olmayan ama herkesten 
fazla herşeyi bildiğini sanıp akıl veren, yüreginde kötülük olmayan, ilk okulu yarıda terk etmiş, saf bir adamdır. Aslen Bulgaristan 
göçmeni olan Durmuş, küçük yaşta anne ve baba tarafından terk edildiginden sevgisiz ve yalnız büyümüştür ona sahip çıkan 
tek kişi babaannesi Pakis’tir. Durmuş'un iyi niyetli ve saf oluşu hatta sorumsuzluğu hayatta çok şey kaybettirir kendisine... 
Korsan taksi işine giriştikleri andan itibaren saflığı, iyi niyeti, sorumsuzluğu ve cahilliğinden ötürü başı beladan kurtulmayacaktır.

.

CEMAL: 40-45 yaşlarında ince, uzun, esmer bir adamdır. Durmuş’a göre daha uyanık, üç kagıtçı, samimiyetsiz biridir. Tek derdi 
para ve kadınlardır; evi sürekli kadın doludur, Durmuş ile Durmuş'un İstanbul’a geldigi ilk yıllarda tanışmıştır; Durmuş, Cemal'in 
uzun yıllar arkadaşı olmasına ragmen Durmuş'un zor zamanlarında Durmuş’a yardımcı olmaz; vefasız biridir. Kendi çıkarları 
doğrultusunda hareket eden bir tiptir, insanları kullanmayı sever.Durmuş’a sürekli müşteri ayarlayan ve bu müşterilerden para kazanır.
Durmuş’un hakkını vermez çogu zaman onu yarı yolda bırakır. Giriştikleri korsan taksi işinde Cemal kirli işler çevirirken, Durmuş’un 
sırtından para kazanma yoluna gidecektir.

PAKIS: 70-80 yaş aralıgında huysuz bir babaannedir.Yaşına rağmen dinç,esprili,huysuz mu huysuz,beyaz tenli,lüle lüle saçları olan
mavi gözlü bir kadındır. Özünde güçlü ve merhametli biridir,ama damarına basıldığında herkesi bir çırpıda silebilir. Onun doğruları
dogrudur,dediklerini bire bir uygular. Gayet net bir kadındır, karar verdiği şeyleri yapar. Durmuş ona oğlundan tek yadigardır, gelinini hiç
sevmez ;kaçmasının sebebini hep gelinine baglar...Durmuş'a acımıştır, Istanbul'da baraka gibi bodrum katında bir artı bir evi vardır,
Durmuş'a evin anahtarını teslim etmiştir, ara ara memleketine gider (Bulgaristan). Gezmek için Istanbul'a geldiginde Durmuş ile 
hep kavga eder, hayvanlarına ve çiçeklerine Durmuş� bakmaz; en sonunda Durmuş'u evden kovar.

.



Karakter analizleri
. .

Papatya: 30-35 yaş aralıgında sarışın, uzun boylu, renkli gözlü tam bir göçmen kızıdır. Yugoslavya'dan gelmiş, kaybolan annesini 
Antalya'da bulmak için Antalya'ya gitmek üzereyken Durmuş ile tanışırlar. Papatya, çocukluktan beri sevgisiz büyümüş,
tıpkı Durmuş gibidir. Birbirlerinde çok ortak yön bulurlar. Istanbulda başlayan yolculuk Antalyada biter, iki gencin arasında da 
sonradan güzel bir ilişki başlayacaktır.

FIKRET: Fikret 50-55 yaş aralığında esmer, doğulu bir tiptir. Uzun yıllar korsan taksi işletmekte, bir kaç defa başı belaya girmesine 
rağmen bu işi bırakmamış, gerçek meslek haline getirmiş  bir adamdır. Cemal'in tanıdığı Hasan'ın arkadaşıdır. Yasak, kirli işleri 
alttan alta götürmektedir, fakat bunu kimse bilmemektedir. Cemal'e daha yakındır. Cemal'in üç kağıtçılığına göz göre göre göz yumar.
Cemal ile birleşip, Durmuş'a karşı duracaklardır.

Samet: 55-65 yaş aralığında uzun boylu, biraz toplu, karizmatik bir komiserdir. Fikret ve Hasan'ın arkadaşıdır. İyi niyetli, merhametli
biridir, babacandır. Fikret'in korsan taksi işini defalarca uyarmıştır ve görmemezlikten gelmiştir; ona rağmen Fikret bu işi
bırakmamıştır. Arkadaş  olduklarında da Samet çoğu zaman duyarsız kalmıştır. Papatya Samet'in kızıdır, hayatta kızından başka kimsesi
yoktur Samet'in. Bu yüzden kızını da kaybetmek istemez; kızının Yugoslavya'da tek başına yaşaması yeterince Samet'i üzüyordur. 
Papatya ve Durmuş arasındaki ilişkiyi öğrenir öğrenmez sinirden köpürecektir. Fikret ve Cemal kendi üç kağıtçılıklarını gizlemek adına
Samet'i Durmuş'un üzerine salacaklardır. Durmuş'un,Papatya'yı kaçırdığını söyleyerek ortalığı bulandıracaklardır.

.

HÖRÜ: 28-31 yaşlarında çocuk ruhlu, kaba,akli dengesini yitirmiş gibi davranan ,şuursuz bir kızdır. Bulgaristan'ın bir köyünde
yetişmiş, şehir çok fazla görmemiş, ukala, yarı saf, toplu ,beyaz tenli renkli gözlü, sevimli bir bayandır. Durmuş'un oturduğu yeri
öğrenerek, İstanbul'a Durmuş'a misafir kalmaya gidecektir, Cemalle bir anda samimileşen Hörü'yü, Durmuş'un da içinde olduğu 
komik olaylar zinciri beklemektedir.
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Polis: 30-40 yaş aralığında trafik polis memurudur. İnce, uzun boylu, kumral bir polistir. Durmuş’la başı beladadır, her seferinde
Durmuş’la denk gelmesi ve sürekli farklı insan tipleriyle karşısına çıkması, polisi iyiden iyiye şüphelendirir. Bu karşılaşma ilerleyen
sahnelerde komedi unsurunu da arttıracaktır.

doroty (Kerime): 75-80 yaşlarında eski psikolog bir bayandır. Gerçek adı Kerime'dir. Durmuş, bayana Doroty adını verir. 
Nedeni ise altın kızlardaki Doroty'ye çok benzemesidir. Uzun yıllar meditasyon ve reiki ile ugraşan Doroty, Durmuş'a hayatla
ilgili bir takım tüyolar verir. Kendini yeni tanıştığı insanlara gizleyen bir kadındır Doroty, başta belli etmese de insan psikolojisinden
çok iyi anlar. Çıktıkları bir günlük yolculukta,Durmuş, hayata dair çok şeyi farkedecektir ama yolculuğun sonu 
ikisinin de beklediği gibi sonuçlanmaz.

SEzgin (sISKO NURI): Yeşilçam'dan tanıdıgımız şişko Nuri, büyümüş ve Durmuş'un karşısına müşteri olarak çıkacaktır. 
Nuri kısa boylu, tombul ,sevimli görüntüsüyle ,Durmuş'la olan diyaloglarında izleyiciyi epey güldürecektir.

.

ITALYAN TENOR: Ünlü Italyan tenör'ün ta kendisidir. İtalya'da yaşamakta,dünyaca ünlü bir operettir. 
Türkiye'ye bir konser için gelmiştir. 35 yaşlarında adaleli, uzun boylu, sportif bir vücuda sahip Massimillano, Cemal'in arkadaşıdır. 
Massimillano, Türkiye’ye geldiğinde Durmuş'un dalgınlıkları yüzünden başına geleceklerden habersizdir.

.

.

. . .

. .
.

..



muhtemel oyuncu kadrosu

DURMUŞ KARAKTERİ

Çağlar Çorumlu Mustafa ÜstündağKemal Kuruçay Erkan Köse Erdem Akakçe Engin Günaydın



muhtemel oyuncu kadrosu

CEMAL KARAKTERİ

Cem ÖzerZafer Algöz Cemal Hünal



muhtemel oyuncu kadrosu

PAPATYA KARAKTERİ

Ivana Sert Wilma Elles Begüm Kütük



muhtemel oyuncu kadrosu

PAKİS KARAKTERİ

Suna Sancaktar Massimiliano Drapello

İTALYAN TENÖR



muhtemel oyuncu kadrosu
MİSAFİR OYUNCULAR

Bülent Çolak Yeşim Ceren Bozoğlu Serdar OrçinEce Gürsel
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Veriler BoxOffice Türkiye’den alınmıştır.

Verilerin yıllara göre dağılımını incelediğimizde her geçen yıl
artarak devam eden bir sinema izleyicisi olduğunu görüyoruz.

.



SUNULAN IMKANLAR
.

Film içinde ürün yerleştirme ve 

reklam * Ürün/Hizmet/Uygulamanın kullanımı
* Senaryo içerisinde değişiklik hakkı

Ürün yerleşimine uygun sektörler için iletişime geçiniz.

Sundu - Sunar şeklide

TV’de ve sosyal medyada fragman

Özel Gala Gecesi imkanları

Promosyon ve kampanya 
düzenleme hakkı

Logo bulundurma hakkı

parayiip korsanlari



Sponsorluk paketlerI
.

Film Jeneriğinde Sunar-Sundu

Film Kapanış Jeneriğinde Logo

Gala Gecesi Davetiyesi

Sosyal Medya Kuruma Özel Paylaşım

Şirket içi Özel Gösterim

Film Teaserı ve Fragman Açılış Logo

Gala Sponsor Panosu Logo

Basın Bülteni Kurum İsmi

Sponsorluk Hakları ANA
Sponsor

50 Adet

CO
Sponsor

Destek
Sponsor

Kartvızıt
Sponsor

x

20 Adet

x

x

x

10 Adet

x
x

x
x
x
x

2 Adet

x



Sponsorluk paketlerI
.

KATEGORILER ANA
Sponsor

CO
Sponsor

Destek
Sponsor

Kartvızıt
Sponsor

Sponsorluk Bütçeleri
1.250.000 TL

+
KDV

350.000 TL
+

KDV

100.000 TL
+

KDV

30.000 TL
+

KDV

parayiip korsanlari



ILETISIM
.. .

.

Ozan Yolcu
ozan@anasponsor.com

+90 538 410 60 48


