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

DR.KEN



S.W.A.T 

20:30   02/11/2016
S.W.A.T. olarak adlandırılan ekibin görevi rehine 
kurtarmak ve yüksek riskli tutuklama, arama ve 
terörle mücadele operasyonlarıdır. Aldıkları bu 
son görev ise görünüşte diğer görevlerden farkı 
olmayan bir görevdir. Ukala iki çavuş ile iki zeki 
polisin, uyuşturucu kaçakçılarını yakalamak için 
yaptıkları iş birliğini anlatan filmin başrollerini 
ödüllü oyuncular Samuel L.Jackson, Colin Farrell 
ve Michelle Rodriguez paylaşıyor. 

16:30 / 20.11.2016
10:30 / 26.11.2016 

22:30 / 23.11.2016
10:30 / 29.11.2016 

12:30 / 08.11.2016 
22:30 / 14.11.2016

16:30 / 11.11.2016 
14:30 / 17.11.2016

FURRY
VENGEANCE 

20:30   05/11/2016
Emlakçı Dan Sanders son projesinde orman 
alanlarının yok edileceğini geç de olsa 
öğrenir, işini kaybedeceğinden korktuğu için 
susar, ancak akıllı hayvanlar intikam için 
harekete geçmişlerdir. Filmin başrolünde usta 
oyuncu Brendan Fraser’ı izliyoruz.

TÜYLÜ BELA 

ÖZEL TİM 



BAD COUNTRY 
KÖTÜLÜK DİYARI 

CHARLIE’NİN MELEKLERİ: 
TAM GAZ 

20:30   06/11/2016
Gerçek hayattan uyarlanan bir muhbirlik 
hikayesi. Bir dedektif, bir muhbir ve çökertilecek 
organize suç şebekesi etrafında dönen olayları 
izliyoruz. Filmin başrolünde Willem Dafoe’ye 
Matt Dillion ve Amy Smart eşlik ediyor. 

CHARLIE’S
ANGELS:
FULL THROTTLE 

20:30   08/11/2016
Çalınan şifreli bir yüzük, teşkilatın içindeki 
köstebek, bir ölü ve katilin peşindeki melekler 
aralarına katılan eski meleklerden bir tanesi ile 
oldukça tehlikeli bir mücadeleye girişecektir. 
Başrollerde Drew Barrymore, Lucy Liu ve 
Cameron Diaz’ı izliyoruz. 

12:30 /  14.11.2016
22:30 /  20.11.2016
14:30 /  26.11.2016

18:30 / 12.11.2016
12:30 / 18.11.2016
22:30 / 24.11.2016



50 TO 1 
BÜYÜK SÜRPRİZ 

20:30   13/11/2016
Eski bar arkadaşı olan kovboylar 10 yıl aradan 
sonra düzenlenecek bir at yarışı ve ucundaki 
ödüller için tekrar bir araya gelirler, para 
amaç olunca dostluklar bir kenara atılacak ve 
kendilerini hayatlarını değiştiren bir maceranın 
içinde bulacaklardır. Filmin başrollerini Skeet 
Ulrich, Christian Kane ve William Devane 
paylaşıyor.

18:30 / 19.11.2016
12:30 / 25.11.2016

CLOUDY WITH 
A CHANCE OF 
MEATBALLS 2 

20:30   19/11/2016
İlk filmde suyu gıda maddesine çeviren icadını bir 
işlev bozukluğu nedeniyle imha etmek zorunda 
kalan Flint, makinesinin tekrar çalıştığına şahit 
olur. Bu sefer aletin ortaya çıkardığı yiyecek-
hayvan karışımı mutant yaratıklarla savaşmak 
zorunda kalacaklardır.  Filmin yönetmenliğini 
Cody Cameron ve Kris Pearn paylaşıyor. 

KÖFTE YAĞMURU 2

16:30 / 25.11.2016



HOME SWEET 
HELL 
BENİM ŞEYTAN KARIM 

20:30   20/11/2016
Don’un iyi bir işi ve karısı vardır. Ancak hayatına 
giren bir başka kadın kendisine şantaj yapınca 
Don ve karısı bu kadını yok etmek için iş birliği 
yapar. Bir süre sonra işler içinden çıkılmayacak 
bir hal alacaktır. Filmin oyuncu kadrosunda 
ise Katherine Heigh, Patrick Wilson, Jordana 
Brewster gibi başarılı isimleri izliyoruz. 

18:30 / 26.11.2016

SOMETHING 
BARROWED 
ÖDÜNÇ SEVGİLİ 

20:30   25/11/2016
30 yaşındaki Rachel, avukat, bekar ve tam 
anlamıyla bir New Yorklu; aşık olduğu Dex ise, 
arkadaşı Darcy ile nişanlıdır ve düğün gününe 
çok az kalmıştır. Dostunun ve hayatının aşkı 
arasında kalan Rachel’ın kafası iyice karışmıştır. 
Yönetmenliğini The Girl Next Door filminde 
de imzası olan Luke Greenfield’in üstlendiği 
yapımın, başrollerini ise Kate Hudson, Ginnifer 
Goodwin ve Colin Egglesfield paylaşıyor.



THE WEDDING 
RINGER

Sosyal hayatta çekingen biri olan Doug Harris 
evlenmek üzeredir. Pek arkadaşı olmayan 
ve evlenme arifesinde olan Doug sağdıç da 
bulamamaktadır.  Çözüm olarak Best Man. Inc 
şirketine başvurup şirketin  Ceo’su olan sahte 
sağdıç Jimmy ile tanışınca işler iyice karışacaktır. 
Filmin başrollerini iki başarılı komedyen Kevin 
Hart ve Josh Gad paylaşmaktadır.

BROTHERS

Afganistan’da askerlik yapan Sam, evli ve iki 
çocuk babasıdır, ABD’deki kardeşi Tommy ise 
zekası ve çekiciliği ile yolunu bulan bir serseridir. 
Görev sırasında öldüğü haberi gelen Sam’in 
yokluğunda Tommy aileye sahip çıkmak ister, 
oysa Sam ölmemiştir ve eve döndüdüğünde 
hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Yönetmenliğini 
Jim Sheridan’ın yaptığı filmin başrollerini Jake 
Gyllenhaal, Natalie Portman ve Tobey Maguire 
paylaşıyor.  

ÇILGIN DÜĞÜN 

KARDEŞLER 

20:30   27/11/2016

20:30   28/11/2016



SOĞUK CENNET

21:30    04/11/2016
Londra’da zor bir hayat yaşayan Dave şiddet dolu 
çevresinde uyuşturucu satarak geçinmektedir. 
Attığı bazı yanlış adımlar, en yakın arkadaşı 
Tarıq’ın ölümüne neden olunca, Dave suçluluk 
içinde kıvranmaya başlar. Eski yaşamını 
geride bırakarak aradığı huzuru İslam’da bulan 
Dave’in geçmişi, onun peşini o kadar kolay 
bırakmayacaktır.

SNOW IN
PARADISE

21:30   02/11/2016
Avustralyalı yazar Tim Winton’ın öykülerinden 
uyarlanmış ödüllü bir yapım. Zamanın 
durdurulamaz akışı, pişmanlık, bağımlılık ve 
takıntı gibi temalar üzerinden geçmişimizin 
günümüzü nasıl şekillendirdiği ve rastgele 
olayların insanı nasıl kaçınılmaz şekilde 
değişitirebildiğinin hikayesi. 

10:25 / 20.11.2016
17:40 / 26.11.2016

23:10 / 16.11.2016

19:40 / 08.11.2016
19:40 / 14.11.2016

DÖNÜŞ

THE
TURNING



21:30    14/11/2016
Paolo Virzi’den kırktan fazla ödül kazanmış 
modern bir drama. Carla Bernaschi, ve Dino 
Robelli adlı iki emlakçı dünyaca ünlü Como gölü 
yakınlarında yaşamaktadırlar. Paradan başka 
bir hiçbir şeye değer vermeyen bu ikili; dört 
dörtlük ilerleyen bir noel gecesinde yaşadıkları 
bir kaza ile, hayatlarının bambaşka bir yöne 
savruluşuna ve kaderlerinin nasıl değişeceğine 
şahit olacaklardır.

THE
BROTHERHOOD 
GÖZYAŞI KARDEŞLİĞİ

21:30   11/11/2016
Renier isyankar kızı ile bir başına kalmış, dul, 
alkolik ve kumarbaz bir eski polistir. Herhangi 
bir düzenli işte dikiş tutturamadığı için zorluk 
çekmektedirler. Bir gün tuhaf bir iş teklifi 
alır. Boş bir ofiste masada oturup, telefonun 
çalmasını beklemek ve çaldıktan sonra, siyah bir 
çantayı belirlenen yere götürüp teslim etmek. 
Ancak tek bir kural vardı. Asla çantanın içine 
bakmamalıdır.

HUMAN
CAPITAL
İNSAN SERMAYESİ

19:45 / 17.11.2016
23:25 / 23.11.2016
16:30 / 29.11.2016

15:50 / 20.11.2016
19:35 / 26.11.2016



POCKET LISTING

ZAMAN YOLCULARI

21:30    17/11/2016
Seattle’da yayınlanan bir gazete ilanı ile, bir 
süpermarket çalışanı zaman yolculuğu yapmak 
için yanına bir eş aramaktadır. Bu ilandan 
haber yapmak için yayınlayan Kenneth ile 
görüşmeye giden 3 stajyer muhabirden Daius, 
zamanla Kenneth ile yakınlaşmaya başlar. Tüm 
bunların ötesinde, ilk bakışta kaçık gibi görünen 
Kenneth’in zamanda yolculuğun sırrını çözmüş 
olabileceği yönünden şüpheler de belirmeye 
başlamıştır. 

BLACK COAL, 
THIN ICE
İNCE BUZ, KARA KÖMÜR
21:30    15/11/2016
Yi’nan Diao’dan Berlin’de Altın Ayı’ya layık görülen 
bir polisiye. 99 yılında Çin’in kuzeyinde küçük 
bir köyde vahşi cinayetler işlenmeye başlar ve 
korkunç durumda ceset parçaları bulunur. Olayı 
soruşturan polisler kanlı bir olayda öldürülürler. 
Soruşturmacılardan geriye kalan tek polis 
görevinden alınır ve bir fabrikada güvenlik 
görevlisi olarak çalışmaya başlar. 5 yıl sonra eski 
bir meslekdaşının da yardımı ile soruşturmayı, bu 
kez tek başına, yeniden açmaya karar verir. Oldukça 
çarpıcı ipuçlarına ulaşacaktır.

SAFETY NOT 
GUARANTEED

12:00 / 23.11.2016
18:15 / 29.11.2016

17:50 / 21.11.2016
14:00 / 27.11.2016



21:30   23/11/2016
50li yaşlarda ve parasız bir Amerikalı olan 
Mathias’a babasından Pariste bir mülk kalır. 
Bunu satmak için hemen harekete geçen 
Mathias, sırlarla dolu babasının söylemediği 
bir gerçeği keşfeder. Evin klasik anlamda satışı 
pek mümkün değildir, çünkü ömürlük kira 
olarak nitelenebilecek bir sözleşme vardır. Hatta 
kiracıya para bile ödemek zorunda kalabileceği 
gerçeği ile karşılaşınca Mathias, babasından 
daha da nefret eder. 

CELL 211
HÜCRE 211

21:30    18/11/2016
Bol ödüllü bir Daniel Monzón filmi. Juan işe 
yeni başlayacak olan bir gardiyandır. Yeni ekip 
arkadaşları ona cezaevini gezidiriken, başına 
düşen bir nesne nedeni ile bayılır ve arkadaşları 
onu boş olan 211 numaralı hücreye taşır. Juan 
ayıldığında cezaevinde bir isyan başlamıştır ve 
hayatta kalabilmek için mahkum gibi görünmesi 
gerekmektedir. 2010 Goya ödüllerinin En İyi film 
dahil 8’ini kazanmıştır.

BEKLENMEDİK MİSAFİR
MY OLD LADY 

23:20 / 29.11.2016



POCKET LISTING
ARTİST

21:30    28/11/2016
Usta yönetmen Michel Hazanavicius’tan tam 
5 Oscarlı ve toplamda 150 ödüllü bir başyapıt. 
Sinemanın sessiz olduğu 1920li yıllarda, en 
sevilen ve kazanan sanatçı olan George Valentin, 
sesin sinemaya girişi ile birlikte zirveden 
düşüşe geçer. Hemen yanı başında yetişen 
Peppy Miller adlı genç kadın ise sesle birlikte 
sinemada yükselişe geçer. Hollywood’taki 
devrim niteliğindeki bu teknolojik değişim, pek 
çok insanın hayatını ve kariyerini derinden 
sarsarken, biri zirveden düşen, diğeri zirveye 
çıkan bu ikilinin aralarında kıvılcımlanan aşk da, 
değişimlerle gölgelenir. 

ATTILA
MARCEL
21:30    27/11/2016
İki yaşından itibaren, kendisini büyüten iki halası ile 
birlikte yaşayan Paul, halalarının da isteği ile yıllar 
boyunca piyano dersi almış ve bu konuda tutku ile 
çalışmıştır. Kendisini sadece müziğe odakladığından 
dış dünyadan kopuk şekilde yaşayan Paul; bir 
gün aynı apartmanda yaşayan bayan Proust ile 
tanışır. Proust’un ikram ettiği özel bitki çayını içince, 
hafızasındaki bazı boşlukları hatırlamaya başlar 
ve çocukluğunun hiç de halalarının anlattığı gibi 
olmadığını keşfeder.

THE ARTIST



CYPRIEN

Hayatı boyunca hiç ilişkisi olmamış Cyprien 
hayatını mutsuz bir insan olarak sürdürmektedir. 
Bir gün işinden kovulur ve sihirli bir deodorant 
keşfeder, bu onun yaşamını büyük ölçüde 
değiştirir. Filmin başrolünde Fransız aktör Elie 
Semoun yer alıyor. 

12:00 / 21.11.2016
18:00 / 27.11.2016

14:00 / 09.11.2016
22:00 / 15.11.2016

THE FIRST
TIME 
İLK KEZ 

Mezun olmasına çok kısa bir süre kalmış olan 
son sınıf öğrencisi Dave ile farklı bir okulda 
okuyan birinci sınıf öğrencisi Aubrey bir 
arkadaşlarının partisinde tanışırlar. Sıradan 
bir karşılaşma ile başlayan ilişkileri bir anda 
çok romantik ve karmaşık bir hal alır. İki 
gencin bir hafta sonu boyunca yaşadıklarını 
anlatan filmin başrollerinde Dylan O’Brien ve 
Britt Robertson yer almaktadır.

20:00   05/11/2016

14:00 / 23.11.2016
16:00 / 29.11.2016

12:00 / 11.11.2016
22:00 / 17.11.2016

20:00   03/11/2016



ACCIDENTAL 
SWITCH 
KAYIP BAVUL 

20:00   06/11/2016
Jennifer havaalanında bagajların arasından 
aceleyle siyah valizini alır fakat daha sonra bu 
valizin kendisine ait olmadığını fark eder. Kısa 
süre sonra gelen bir esrarengiz telefonla, bir 
adam Jennifer’a ulaşır ve talimatlarını yerine 
getirmezse kızına zarar vereceğini söyler. 
Başrollerde Jamie Luner, Steven Brand, Audrey 
Whitby’ı izliyoruz. 

LIFE’S AN ITCH 
YOGA HOCASI

20:30   10/11/2016
30’lu yaşlarına merdiven dayamış olan 
Roger iki çocuk babasıdır. İki çocuğu ve 
ailesiyle işindeki yaratıcılığı da korumaya 
çalışmaktadır. Karısı ve çocuklarının tatile 
gittiğini öğrenince kendine kalacak zaman 
için heyecanlanan Roger’ın hevesi kursağında 
kalacaktır. Çünkü arka bahçelerine yeni bir 
yoga hocası taşınmıştır. Filmin başrolünde 
Rossi Morreale, Andrea Bogart ve Ali Corbin’i 
izliyoruz.  

14:00 / 16.11.2016
22:00 / 22.11.2016
12:00 / 28.11.2016

12:00 / 24.11.2016
16:30 / 30.11.2016

22:00 / 12.11.2016
14:00 / 18.11.2016



HOLLYWOOD 
TRASH 
ÇÖPÇÜLER KRALI 

Hollywood sokaklarında çöpçülük yapan iki 
yakın arkadaş çöpten hayatlarının fırsatını 
bulur. En İyi Yardımcı Oyuncu Oscar’ını tesadüf 
eseri çöpte bulunca bir gecede gelen şöhretle 
iki adam yepyeni ve değişik bir maceraya 
atılır. Filmin başrollerinde Jed Rees, John Huck, 
Darryl Hannah ve William Baldwin’i izliyoruz. 

20:00   20/11/2016

HOLIDAZE
BAŞKA HAYAT 

Amansız bir işkolik olan Melody, kız arkadaşları 
ile geçirdiği tatillerden çok mutludur ancak 
patronunun kendisini çocukluğunun geçtiği 
yere göndermesi ile işler karışır.Artık ailesi 
ve çocukluk aşkı Carter ile yeniden bir araya 
gelmesi gerekmektedir. Filmin başrollerini 
Jennie Garth, Cameron Mathison, Kristin 
Booth paylaşmaktadır.

20:00   13/11/2016

22:00 / 19.11.2016
14:00 / 25.11.2016

22:00 / 26.11.2016



20:00   27/11/2016

CHRISTMAS 
WITH HOLLY 
HOLLY İLE YILBAŞI 

Annesinin ölümü ile travma geçiren ve 
konuşmayı bırakan altı yaşında bir kız çocuğu 
ve ona bakan üç amcanın hikayesi ile aile 
bağlarının önemini gözler onüne seren bir film. 
Filmin yönetmen koltuğunda Allan Arkush 
oturuyor, oyuncu kadrosunda ise Sean Faris, 
Eloise Mumford ve Daniel Eric Gold’u izliyoruz. 

Eğlenceli, duygusal bir döneme damgasını 
vurmuş klasik aile filmleri bundan böyle 
Vizioon Aile’de sizlerle. Hollywood’un 
sevilen yıldızları, en unutulmaz senaryoları, 
çocukluğumuzu hatırlatan filmler tüm aile 
için tekrar ekranlara geliyor. 

Zamanın eskitemediği,
unutulmayan aile filmleri
Kasım’dan itibaren
Vizioon Aile’de

GRUMPIER OLD MEN 
DAHA HINZIR İKİ ADAM 
07/11/2016

SENSE AND SENSIBILITY 
AŞK VE YAŞAM 
14/11/2016

THREE AMIGOS 
ÜÇ KABADAYI 
21/11/2016




