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Vizioon kanalları broşürde yer alan içeriklerin yayın tarihi ve saatinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

THE WILD GIRL



SPACE
STATION 76 
UZAY İSTASYONU 76

20:30   01/05/2016
1970’leri bir uzay ikmal istasyonuna taşırsanız 
ne olur? Bir bilim kurgu fi lminde görmeye 
alışkın olduğumuz klişeler, 70’lerin teknolojisi 
ve hayat tarzı. Bugünün bakış açısı, espirili 
anlatımıyla farklı dokuları bir araya getiren 
fi lmin başrolünde iki yıldız Patrick Wilson ve Liv 
Tyler’ı izliyoruz. 

18:30 / 25.05.2016 
16:30 / 31.05.2016

18:30 / 07.05.2016 
12:30 / 13.05.2016
22:30 / 19.05.2016

FATHER OF
INVENTION 
MUCİT BABASI

20:30   05/05/2016
Yaptığı son icat başına iş açınca Robert Axle 
8 yıl hapse mahkum olur. Özgürlüğüne 
kavuştuğunda ise dışarda pek çok şeyin 
değiştiğini farkeder. Artık hem kendine yeni 
bir icat bulup hayatını geri almalı hem de 
kızının güvenini geri kazanmalıdır. Başrolde 
iki Oscar Ödülüne sahip Kevin Spacey’e 
Camilla Belle ve Heather Graham eşlik ediyor. 

14:30 / 11.05.2016
18:30 / 17.05.2016

16:30 / 23.05.2016
12:30 / 29.05.2016



SALT
AJAN SALT 

20:30   08/05/2016
Evelyn Salt şerefi ve ülkesi adına yemin etmiş 
idealist bir ajandır. Salt’un Rus ajanı olduğunu 
iddia eden bir itirafçı onun tüm dünyasını altüst 
edecektir. Masumiyetini kanıtlamak adına kaçan 
ve şüpheleri daha çok üzerine çeken Salt şimdi 
tüm tecrübesini kullanmak ve pek çok soruya da 
cevap bulmak zorunda kalacaktır. Gerçekten Salt 
kimdir? En iyi ses miksaj dalında Oscar’a aday 
gösterilen filmin başrolünde Oscar Ödüllü oyuncu 
Angelina Jolie’yi izliyoruz. 

WHAT
DOESN’T
KILL YOU
SUÇ AĞI 
20:30   10/05/2016
İki eski arkadaş Brian ve Paulie çocukluklarından 
beri beraber küçük suçlar işlerler. Yaşları 
büyüdükçe yaptıkları işler de ciddileşir. Suç 
dünyasında yer edinmeye başlayan ikili, 
tehlikeli bir gangster için çalışmaya başlayınca 
bu dünyanın içinde kaybolur. Kısa bir süre sonra 
iki arkadaş, iki farklı dünya arasında sıkışacak ve 
zor bir seçime zorlanacaktır. Filmin başrollerinde 
Ethan Hawke ve Mark Ruff alo’yu izliyoruz. 

12:30 /  16.05.2016
22:30 /  22.05.2016
14:30 /  28.05.2016

18:30 / 14.05.2016
12:30 / 20.05.2016
22:30 / 26.05.2016



THE PRETTY 
ONE 
İKİZ HAYAT 
20:30   13/05/2016
Biri diğerinden daha güzel olup tek yumurta 
ikizi olan kardeşlerden güzel olan hayatını 
kaybeder. Hayatta kalan kız kardeş ise ölen 
kardeşinin kimliğine bürünerek onun dairesine 
yerleşir. Hep yerinde olmak istediği kardeşinin 
hayatını yaşamaya başlayan genç kız yarattığı 
dünya ve gerçekler arasında kararsız kalır. 
Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Zoe 
Kazan üstlenirken, başrollerde yine Zoe Kazan, 
Jake Johnson ve Ron Livingston’ı izliyoruz. 

THE CODE
SON OYUN 

20:30   14/05/2016
Ripley işinin ehli, prensipleri olan sıra dışı bir 
soyguncudur. Bir gün en az kendisi kadar usta bir 
hırsız olan Jack ile bir soygunda karşılaşır ve son 
işi için aradığı ortağı bulduğunu düşünür. Rus 
mafyasına olan borcunu ödemek için gireceği 
büyük soygunda ikiliden biri prensipleri bozunca 
işler her zamankinden karmaşık bir hal alacaktır. 
Filmin başrollerinde iki usta oyuncu Morgan 
Freeman ve Antonio Banderas’ı izliyoruz. 

16:30 / 20.05.2016
14:30 / 26.05.2016

16:30 / 19.05.2016
12:30 / 25.05.2016
22:30 / 31.05.2016



TERMINATOR 
SALVATION 
TERMİNATÖR KURTULUŞ 

20:30   15/05/2016
2018 yılında korkulan olmuştur ve makineler 
sistemi ele geçirmiştir. John Connor önderliğinde 
bir grup insan Skynet’e karşı direniştedir. Tüm 
bu kaosun ortasında geçmişten mi gelecekten 
mi geldiği belli olmayan Marcus Wright ekibe 
katılır. Connor ve Wright makinelerin insanlığı 
yok etmesi olası olan o büyük saldırıya karşı 
mücadele etmeye çabalar. Filmin başrollerinde 
Oscar ve Altın Küre sahibi oyuncu Christian Bale 
ve Sam Worthington’u izliyoruz. 

18:30 / 21.05.2016
12:30 / 27.05.2016

MY SUMMER IN 
PROVENCE 
DEDEMLE BU YAZ 

20:30   20/05/2016
Üç kardeş Lea, Adrien ve Theo yaz tatilini 
geçirmek üzere Provence’e dedelerinin 
yanına giderler. Aile içinde yaşanan gerilimler 
yüzünden tatilleri kaosa dönüşecektir. Anne ve 
babaları boşanmanın eşiğindedir, babaları evi 
terk etmek üzeredir. Filmin başrolünde Fransız 
oyuncu Jean Reno’yu izliyoruz. 

16:30 / 26.05.2016



HANCOCK
HANCOCK

Süper kahraman John Hancock özel hayatında 
yaşadığı problemler yüzünden toplumdaki 
itibarını yitirmiştir. Pek çok hayat kurtardığı 
gibi, ölçüsüz davranışlarıyla Los Angeles’a aynı 
zamanda milyarlarca kayıp yaşatmıştır. Halkla 
ilişkiler uzmanı Ray onun süper kahraman 
imajını geri getirebileceğine inanmıştır.   Ancak 
bilinmeyen bir nedenden ötürü karısı Mary 
onu ne kendisinin ne de ailesinin yakınında 
istemektedir. Filmin başrollerinde iki Oscar 
adaylığı bulunan Will Smith, ödüllü oyuncu 
Charlize Theron ve  Jason Bateman’ı izliyoruz. 

THE GHOST 
WRITER 
HAYALET YAZAR 

20:30   29/05/2016
Eski İngiliz başbakanının anılarını yazmak için 
tutulan yazar kendisini bir anda CIA’den silah 
endüstrisine, Beyaz Saray’dan Downing Street 
10 adresine uzanan karma karışık ve esrarengiz 
bir ağın ortasında buluyor. Şahit olmaması 
gereken pek çok olayla karşılaşan, bilmemesi 
gereken bir çok dosyaya erişen yazarın hayatı 
girdiği bu işle değişiyor. Filmin senaristlik ve 
yönetmenliğini Oscar Ödüllü yönetmen Roman 
Polanski üstlenirken, başrollerde Altın Küre 
adaylıkları bulunan Ewan McGregor ve Pierce 
Brosnan’ı izliyoruz. 

20:30   28/05/2016



GÖLGEDE DANS
21:30    07.05.2016
Gösterildiği çeşitli festivallerde 8 ödül ve 8 
adaylık kazanan fi lmin yönetmeni James Marsh. 
Yaslı bir eş, bir anne, bir terörist. Eski bir IRA 
üyesi olan Colette McVeigh, Londra’da metroya 
bomba yerleştirme suçlamasıyla tutuklanır 
ve onu sorgulayan MI5 subayı Mac, iki seçenek 
sunar: Ya susacak ve 25 yıl hapis cezasına 
çarptırılacak ya da kendi ailesine karşı casusluk 
yapacaktır.

SHADOW 
DANCER

BREAD AND
ROSES
EKMEK VE GÜLLER
21:30   02.05.2016
Usta yönetmen Ken Loach’a Altın Palmiye 
adaylığı getiren 5 ödüllü fi lmin konusu kaçak 
göçmenlik üzerine.Meksika sınırından illegal 
olarak Los Angeles’a geçen Maya, ablası 
Rosa’nın evine yerleşir. Rosa ona, sendikasız ve 
güvencesiz işçi çalıştırılan bir şirkette temizlik işi 
bulur. Hizmet işçileri sendikası, Sam Shapiro’yu 
‘temizlik işçileri için adalet’ kampanyasını 
örgütlemek üzere görevlendirir. Maya’yı tutkulu 
bir dinleyici olarak örgütlemeye çalışan Sam, 
ondan hoşlanmaya başlar. Hasta kocasını 
düşünmek zorunda olan Rosa, bu ilişkiye karşı 
çıkar. İşçiler halkın desteğini sağlamak üzere 
çaba harcarken, şirket yönetimi de işçileri 
bölmeye ve akıllarını çelmeye çalışır. 

11:00 / 20.05.2016
13:30 / 26.05.2016

16:35 / 08.05.2016
19:35 / 14.05.2016

18:10 / 25.05.2016
15:55 / 30.05.2016

19:45 / 13.05.2016
23:35 / 19.05.2016



GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL KADIN
21:30    12.05.2016
Gösterildiği çeşitli festivallerde 20 ödül ve 28 
adaylık kazanan fi lm, Paolo Vizi imzasını taşıyor. 
Kocasından şiddet gördüğü için iki çocuğuyla 
birlikte evini terk eden, güzelliği dillere destan 
Anna, 1970’lerin İtalya’sında oyuncu olmak için 
bir maceranın içine girer. 40 yıllık bir zamanı 
kaplayan fi lm, Anna ve iki çocuğunun yıllar 
içinde değişen hayatlarını, İtalya’nın değişen 
yüzünü de sergileyerek ortaya koyuyor.

HARMONY
LESSONS
UYUM DERSLERİ

21:30   10.05.2016
Berlinde Altın Ayı’ya aday gösterilen ve Gümüş 
Ayı ile ödüllendirilen, genç yönetmen Emir 
Baigazin’den bir gençlik hikayesi. Aslan, oldukça 
titiz bir çocuktur. Fakat sınıfta, arkadaşları 
tarafından küçük düşürülünce bundan çok 
etkilenir. Okuldaki bütün kötülüklerin, herkesle 
kavga eden ve parasını zorla alan Bolat’tan 
kaynaklandığını düşünür. Aslan, okulu bunlardan 
temizlemek için harekete geçmeye karar verir.

THE FIRST 
BEAUTIFUL 
THING

18:00 / 16.05.2016
14:05  / 22.05.2016
12:15  / 28.05.2016

11:15 / 18.05.2016
17:45 / 24.05.2016
10:45 / 30.05.2016



POCKET LISTING

AFİLLİ DELİKANLI
21:30    16.05.2016
Cannes’da En İyi Senaryo ödülünü kazanan Sweet 
Sixteen, usta yönetmen Ken Loach’un, toplumun 
alt katmanlarını resmettiği sarsıcı bir dram. Annesi 
hapiste olan Liam, etrafındaki sefi l yaşamdan 
bıkmış ve anlamını tam da bilemese de bir aile olma 
özlemiyle yanıp tutuşan bir gençtir. 16. yaş gününde 
annesi içerden çıkacak ve özlemini duyduğu aile 
olma halini yaşayacağını düşünen Liam, bu çıkış 
için hazırlıklar yapmaya başlar. Ancak bu hazırlıklar, 
genç Liam’ı, kaçtığı kanunsuzluğa doğru çekecektir.

ID:A
KAYIP KİMLİK

21:30    13.05.2016
Aliena, bir gün, bir nehrin kıyısında, yara bere 
içerisinde ve hafızasını kaybetmiş şekilde uyanır. 
Neler olduğunu çözmeye çalışırken bir takım 
insanlar tarafından takip edildiğini farkeder. Aliena 
canını kurtarmak için kaçmaya başladığında, 
gazetede gördüğü bir haber, büyük bir gizemin 
parçası olduğunu gösterecektir.

23:15 / 25.05.2016

SWEET
SIXTEEN



21:30   18.05.2016
Laura genç ve güzel bir kızdır ve artık kendi 
kendine evlenme zamanının geldiğini düşünür. 
Hayallerinde ki erkeğin ne zaman karşısına 
çıkacağını düşünüp dururken 2 tane karizmatik 
erkekle tanışır. Acaba hangisi hayatının erkeği 
olacaktır. Bu ikili arasında takılı kalan Laura 
seçim konusunda bi hayli zorlanacaktır.

A SCREAMING 
MAN
HAYKIRAN ADAM

21:30    17.05.2016
Cannes’da Altın Palmiye için yarışıp, Jüri Özel 
Ödülü kazanan fi lm, Çadlı bir yönetmenin çekip 
Cannes’da yarışan ilk fi lm olma özelliğini de 
taşıyor. Çad’da acımasızca süren savaş ortamında, 
Adam adlı yüzme şampiyonu bir baba otelde 
güvenlik biriminde çalışmaya başlamıştır. İç 
savaşta ortalıkta bir sürü aldatmaca ve ölüm kol 
gezerken, onun sahip olduğu tek bir kişi vardır; asla 
yalnız bırakmak istemediği oğlu Koma. Hükümet, 
isyancılara karşı yürüttüğü savaş için halktan ya 
para ya da insan gücü istemeye başlar. Yerel bir 
otorite, hükümetin bu talebi için Adam’ın üzerinde 
baskı kuracaktır, ancak Adam’ın hiç parası yoktur.

GÖKKUŞAĞININ ALTINDA

UNDER THE 
RAINBOW

18:20 / 23.05.2016
14:50 / 29.05.2016

23:10 / 24.05.2016
19:20 / 30.05.2016



POCKET LISTING

YAĞMURU BİLE
21:30    31.05.2016
İspanya’nın Oscar için aday gösterdiği; Berlin’de 
Panorama İzleyici Ödülü kazanan, gösterildiği 
festivallerde 21 ödül ve 16 adaylık kazanan bir Iciar 
Bollain fi lmi. Takıntılı idealist Sebastian, Kristof 
Kolomb ile ilgili bir fi lm çekmeye kararlıdır, ama bu 
Hıristiyan kahramanın mitini tersine çevirecek, 
açgözlülüğünü ve vahşi eğilimlerini gösterecektir. 
En ucuz ve Latin Amerika’da en “yerli” ülke olan 
Bolivya’daki çekimler sırasında, Kolomb’dan 500 yıl 
sonra toplumsal huzursuzluk patlar. Halk en temel 
hayati madde olan su için savaşmaya başlamıştır. 

THE AGES OF 
LOVE
HER YERDE AŞK

21:30    19.05.2016
İş için uzak bir sahil kasabasına gelen avukat, 
karısını ilk defa aldatan ünlü bir televizyoncu, en 
yakın arkadaşının kızına aşık olan Amerikalı… 
İtalya’da aşkın farklı hallerine bakış atan eğlenceli 
bir romantik komedi. 

EVEN
THE RAIN

12:45 / 25.05.2016
17:25 / 31.05.2016



A CRUSH
ON YOU 
VURULMUŞUM SANA 

Ben Martin hoşlandığı kadına isimsiz aşk 
mektupları yollamaktadır. Ancak adresler 
karışınca yapılan tüm itirafl ar yanlış kişiye, 
Chloe’nin yeni terkedilmiş, kalbi kırık iş arkadaşı 
Charley’e gidecektir. Filmin başrollerinde Brigid 
Brannagh, Sean Patrick Flanery ve Christine 
Scott Bennett’i izliyoruz. 

10:00 / 20.05.2016
16:00 / 26.05.2016

12:00 / 08.05.2016
14:00 / 14.05.2016

LOVE’S
EVERLASTING 
COURAGE 
AŞKIN GÜCÜ 

Kendilerine ait çiftliklerinde herşey yolunda 
giderken Clark’ın eşini kaybetmesi ile bütün 
düzen bozulur. Kızına artık tek başına bakmak 
zorunda kalan babayı zor günler beklemektedir. 
İrlanda’nın yeşil doğasını arka plana alan fi lmin 
başrolünde Wes Brown’u izliyoruz. 

20:00   03/05/2016

18:00 / 21.05.2016
16:00 / 27.05.2016

10:00 / 09.05.2016
22:00 / 15.05.2016

20:00   02/05/2016



LOVE’S
EVERLASTING 
COURAGE 

BIBI & TINA 
BİBİ VE TİNA  

20:00   06/05/2016
Bibi özel güçleri olan genç bir kızdır. En yakın 
arkadaşı ile o yaz günlerini bir at çiftliğinde 
geçirirler. Diğer yazların aksine onları birkaç 
problem beklemektedir. Yeni tanıştıkları 
Sophia güvenilmez bir kız olduğu gibi Tina’nın 
erkek arkadaşı Alexander’ın peşinden 
ayrılmamaktadır. Filmin başrollerinde Lina 
Larissa Strahl ve Lisa-Marie Koroll yer alıyor. 

WHY I
KIDNAPPED
MY BOSS 
PATRONUMU NEDEN KAÇIRDIM? 
20:00   07/05/2016
Anna’nın patronu Max çalışılması çok zor bir 
adamdır. Bir gün beraber geçirdikleri kazada 
Max başını çarparak hafızasını kaybeder. Bu 
durumu fırsat olarak gören Anna patronunu 
eve götürür ve ona istediği herşeyi yaptırarak 
intikam alır. Max’in bu halinin çok tatlı 
olduğunu düşünen Anna elbet bir gün gerçek 
dünyaya geri dönmek zorunda kalacaktır. 
Başrollerde Julia Hartmann ve Stephan 
Luca’yı izliyoruz. 

14:00 / 24.05.2016
16:00 / 30.05.2016

14:00 / 25.05.2016
16:00 / 31.05.2016

12:00 / 12.05.2016
22:00 / 18.05.2016

12:00 / 13.05.2016
16:00 / 19.05.2016



A HUSBAND’S 
CONFESSION 
BİR ADAMIN İTİRAFI

20:00   08/05/2016
Evan Tanner’ın hayatı ard arda gelen bir 
sürü olayla alt üst olmuştur. Yeğeninin ikinci 
kez hapse girmesi, patronu ile bitmeyen 
sıkıntıları ve son olarak savaş yıllarındaki bir 
ilişkisinden olan çocuğunun ortaya çıkması... 
Patronu ve yeğenin öldürülmesi arasındaki 
bağlantı ortaya çıkınca Evan bir karar vermek 
zorunda kalacaktır. Filmin başrollerinde
JR Bourne, Allie Gonino’yu izliyoruz. 

22:00 /  14.05.2016
14:00 /  20.05.2016
14:00 /  26.05.2016

IN THE DARK 
KARANLIĞIN ARDI 
20:00   15/05/2016
Geçirdiği trafi k kazasının ardından Alijandra 
sadece ailesini değil görme duyusunu da 
kaybetmiştir. Yeni hayatında ona yardımcı 
olması için birlikte çalışmaya başladığı Jeff  
ilk günler hayatını kolaylaştırsa da, genç 
kadının hayatında olan gizemli olaylarla ilgisi 
olup olmadığı şüphe uyandıracaktır. Gözleri 
görmeyen Alijandra’nın güveneceği tek şey 
hisleridir. Filmin başrollerinde Elisabeth Rohm 
ve Sam Page’i izliyoruz. 

22:00 /  21.05.2016
14:00 /  27.05.2016



DOODLEBOPS 
ROCKIN’ ROAD 
SHOW  

Her Cumartesi ve Pazar
Saat 9:00 ile 10:00 arasında
Doodle gençleri müzik yapmayı çok seviyor. 
Şimdi Deedee, Rooney ve Moe otobüslerine 
atlayıp konser turuna çıkıyor. Sevimli Doodle’lar 
şarkı söylüyor, dans ediyor, eğleniyor, aynı 
zamanda da miniklere öğretici skeçler sunuyor. 
Eğlenceli muzik grubu Doodle’ların renkli ve 
şarkı dolu maceralarına ortak oluyoruz. Daha 
önce Amerika ve İngiltere Disney Channel’da 
yayınlanan çizgi dizi Türkiye’de ilk kez Vizioon 
Aile kanalında yayınlanacak. 

VAHŞİ KIZ 

DOODLE SHOW 

20:00   22/05/2016
Fotoğrafçı Ned Giles zengin Meksikalı toprak 
sahibinin vahşi Apaçiler tarafından kaçırılan 
oğlunu bulmak için yürütülen bir araştırma 
ekibine katılır. Ned kendini bir anda tüyler 
ürperten bir kaçış hikayesinin içinde bulur. 
Hikaye küçük çocuğun, yakalanan bir Apaçi kızı 
ile takas edilmesine kadar uzanacaktır. Başrolde 
Brian Austin Green’i izliyoruz. 

22:00 /  28.05.2016

THE WILD
GIRL 
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12 ay taahhüt sözünüze
ayda sadece

9TL
24 ay taahhüt sözünüze 
ayda sadece

6TL

Vizioon Sinema Paketi

12 ay taahhüt sözünüze
ayda sadece

12TL
24 ay taahhüt sözünüze 
ayda sadece

9TL

Altın Sinema Paketi

BiZE HER YER
SiNEMA
Şimdi Bize Her Yer Sinema Kampanyası ile


