
PAUL BLART: 
MALL COP 2

12 YEARS
A SLAVE

ŞU
B

AT
  2

0
17

126 turksatkablo.com.tr /turksatkablo /turksatkablo

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

STONEMOUTH



HAPPY FEET 
TWO

20:30   05/02/2017
Penguenler Krallığı’nda yaşayan ve marifetli 
bir dansçı olan Eric, yeteneklerini keşfetmeye 
başlarken diğer yandan ailesi ve arkadaşları 
yuvalarına karşı yeni bir tehditin olduğunu 
görür. Bu tehlikeye karşı gelebilmek için herkesi 
bir araya toplayan Eric’in babası Mumble, el birliği 
ile sorunlarının üstesinden gelmeye çalışacaktır. 
Filmin seslendirmesini usta sanatçılar Elijah 
Wood, Robin Williams ve Pink üstleniyor.

18:30 / 11.02.2017
16:30 / 17.02.2017
22:30 / 23.02.2017

14:30 / 12.02.2017
16:30 / 18.02.2017

KATE &
LEOPOLD 
20:30   06/02/2017
Erkek arkadaşı Stuart’la olan ilişkisinin 
bittiğine inanmak istemeyen Kate ısrarlı 
aramalarına rağmen ona bir türlü ulaşamaz.  
Stuart’ın evine gitmeye karar veren Kate 
yolda 19. yüzyıldan fırlamışa benzeyen 
kıyafetler giyen Leopold adında bir adamla 
tanışır. Zaman boşluğundan geçip 21. yüzyıla 
giren bir 19. yüzyıl beyefendisi olan Leopold 
ve Kate arasında bir yakınlaşma başlar. Filmin 
başrollerini Meg Ryan ve Hugh Jackman 
paylaşıyor.

NEŞELİ AYAKLAR 2 

BÜYÜLÜ ÇİFT 



PAUL BLART: 
MALL COP 2 
SAKAR KORUMA 2 

ŞÖHRETE BİR ADIM 

20:30  12/02/2017
Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 
Paul Blart, Amerika’da gerçekleşecek olan 
güvenlik görevlileri fuarına katılmaya karar 
verir. Kızı Maya’yı da yanına alarak, baba 
kız Las Vegas’daki seminerin yolunu tutar. 
İkili gittikleri seminerde olayları dışarıdan 
izlerken bir soygun vakası gerçekleşir. Bu 
soygun, onun kendisini kanıtlaması için iyi 
bir fırsat olacaktır. İlk filmin devamı şeklinde 
çekilen filmde yine Kevin James’i başrol olarak 
izliyoruz. 

ALMOST
FAMOUS 

20:30   13/02/2017
William, 15 yaşında yaşıtlarından farkı olmayan 
diğerlerine göre biraz daha antisosyal bir çocuktur. 
Tutucu ve disiplinli bir annenin çevrelediği 
yaşantısı, müzik hakkında yazdığı yazıların 
Rolling Stones dergisi tarafından fark edilmesi ile 
tamamıyla değiştirecektir. En İyi Senaryo dalında 
Oscar Ödülü kazanan filmin yönetmenliğini 
Cameron Crowe yaparken başrolleri ise Billy 
Crudup, Patrick Fugit ve Kate Hudson paylaşıyor

12:30 /  19.02.2017
16:30 /  25.02.2017

18:30 / 18.02.2017
14:30 / 24.02.2017



THE PERKS OF 
BEING A WALL 
FLOWER 
SAKSI OLMANIN FAYDALARI 

20:30   17/02/2017
90′lı yıllarda lisede birinci olmuş sınıf öğrencisi 
olan Charlie, çok utangaç ve bir o kadar da 
duygusal bir kişiliğe sahiptir. Charlie bir yandan 
değişen çevresini gözlemlerken bir yandan da 
intihar eden en iyi arkadaşı Michael’ın şokunu 
atlatmaya çalışmaktadır. Charlie tüm bunlarla 
karanlık günler geçirse de hayata umut dolu 
gözlerle bakmakta ve bildiği dogrulardan 
vazgeçmemek için savaşmaktadır. Filmin 
başrollerinde Logan Lerman, Emma Watson ve 
Ezra Miller yer alıyor. 

10:30 / 23.02.2017

THE FIFTH
ESTATE

20:30   18/02/2017
Dünyayı bir dönem sarsan Wikileaks olayının 
ayrıntılarını anlatan film, bu siteyi kuran iki 
arkadaş Julian Assange ile Daniel Domscheit-
Berg’ün aralarında yaşanmış arkadaşlık ve 
iş ilişkilerini gözler önüne seriyor. Bir gecede 
sessizce açığa vurulan gizli belgelerle tüm 
dünyayı yerinden oynatan Wikileaks sitesini 
anlatan filmin yönetmen koltuğunda Bill Condon 
oturuyor. Başrollerde ise bir Oscar Adaylığı 
bulunan Benedict Cumberbatch’e Daniel Brühl 
eşlik ediyor.

WIKILEAKS: BEŞİNCİ
KUVVET 

18:30 / 24.02.2017



THE DARK 
KNIGHT RISES 
KARA ŞÖVALYE
YÜKSELİYOR 
20:30   19/02/2017
Batman’in gücü bu defa en azılı düşmanlarından 
biri olan Bane’in yeni planlarını durdurmak için 
yeterli olmayacaktır. Kedi kadın ile anlaşma 
yaparak Gotham  şehrini koruyacak aynı 
zamanda da Bane’in şehire karşı uygulamaya 
koyacağı korkunç planı öğrenmeye çalışacaktır. 
Ancak hiçbir güç Bane’in yapmak üzere olduğu 
eylemlerin önüne geçemez. Batman hayatında 
ilk defa kendisinden katbekat güçlü bir rakiple 
karşı karşıya olduğunu anlar. Christopher 
Nolan’ ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin 
başrollerinde Christian Bale ve Tom Hardy yer 
almaktadır.

18:30 / 25.02.2017

CHARLIE AND
THE CHOCOLATE 
FACTORY 
CHARLIE’NİN ÇİKOLATA
FABRİKASI 
20:30   25/02/2017
Willy Wonka’nın fantastik ve esrarengiz 
çikolata fabrikası tüm dünya tarafından merak 
edilen bir yerdir. Charlie ise ailesi ile yaşayan 
fakir bir çocuktur. Charlie’nin en büyük merakı 
bu fabrikayı görmektir. Willy Wonka ise 
fabrikasında üretilen beş çikolata ambalajını 
getirene fabrikasını gezme şansı tanımaktadır. 
Charlie’nin çikolata alacak kadar parası olmadığı 
için fabrikaya girmek için her türlü zorluğa 
başvuracaktır. Tim Burton’ın yönetmenliğini 
yapmış olduğu En İyi Kostüm dalında Oscar’a 
aday gösterilen filmin başrolünde usta oyuncu 
Johnny Depp yer alıyor.

18:30 / 25.02.2017



INCEPTION

STEP UP
REVOLUTION 

Profesyonel bir dansçı olmak için Miami’ye 
gelen Emily, dans ettiği grubun lideri Sean’dan 
çok hoşlanmaktadır. Şimdi ekibin kazanması 
gereken bir yarışma vardır. Ancak Emily’nin 
babasının inşaat planları Sean’ın yaşadığı 
bölgeyi tehdit altında bırakır. Çatışan duyguların 
arasında kalan Emily ve arkadaşlarının tüm bu 
engellere karşı bir arada olmaları gerekmektedir. 
Filmin başrollerinde Kathryn McCormick ve 
Ryan Guzman yer alıyor. 

BAŞLANGIÇ 

Dom Cobb çok yetenekli bir hırsızdır. Tuzağa 
düşüreceği ve her şeyini almak için kafasına 
koyduğu herhangi birini mutlaka soyabilir. Asıl 
uzmanlık alanı ise bir insanın en zayıf anında 
zihnine girerek o kişiyi en karanlık köşede 
sıkıştırmaktır. Cobb’a son işinde oldukça sıradışı 
bir teklif sunulur. Kabul ettiği bu teklif ile 
imkânsızı başarmak zorundadır. Usta yönetmen 
Christopher Nolan’ın yönetmenliğini yaptığı 
dört Oscar Ödüllü filmin başrolünde Leonardo 
DiCaprio Joseph Gordon-Levitt ve  Ellen Page yer 
alıyor. 

20:30   26/02/2017

20:30   28/02/2017

SOKAK DANSI 4: İSYAN 



21:30    07/02/2017
Hukuk fakültesinden atılıp, hayatını akışa 
bırakarak yaşayan genç bir adamın, yaşadığı 
şehir Berlin’in sokaklarındaki amaçsız gezisi. 
Kız arkadaşı tarafından terkedilen, babasının da 
harçlığını kestiği Niko’nun trajikomik öyküsü.

OH BOY

23:10   03/02/2017
Yeni bir başlangıç düşüncesinde olan Alman bir 
aile çocukları ile birlikte Norveç’in kuzeyinde 
buz tutmuş denizin kıyısında bir yere taşınırlar. 
Aile kazançlar elde etmek için buralara kadar 
gelmiştir, ancak hayat onlara başka süprizler 
hazırlayacaktır. 

01:00 / 11.02.2017
01:00 / 20.02.2017
01:30 / 28.02.2017

18:15 / 13.02.2017
15:00 / 19.02.2017
12:40 / 25.02.2017

MERHAMET

EYVAH

MERCY 



21:30    14/02/2017
John May’in yalnız ve tekdüze hayatının tek 
sıradışı unsuru işidir. John kimsesiz şekilde ölen 
insanların geçmişlerini ve akrabalarını araştırır; 
cenazelerini büyük bir titizlikle planlar. Tek 
tutkusu olan işini bir gün kaybettiğinde ise, 
işvereninden özel izin alarak son bir dosyayı 
kapatmak için çalışmaya devam eder. Bu 
dosya üzerindeki çalışması, hayatını kökten 
değiştirecektir. 

TAKLUB

21:30   10/02/2017
Filipinler’in Tacloban şehrini vuran Haiyan 
Süper Tayfunu büyük bir can ve mal kaybıyla 
sonuçlanmıştır. Tayfun sonrası Bebeth, Larry 
ve Erwin’in kendi kaybettikleri yakınlarını 
ararken yolları birbiri ile kesişir. 

STILL LIFE
DURGUN HAYAT

19:50 / 16.02.2017
08:10 / 22.02.2017
16:15 / 28.02.2017

18:10 / 20.02.2017
14:30 / 26.02.2017



POCKET LISTING

21:30    16/02/2017
Genç bir Alman kadın, Şili’ye giderken, aktarma 
yapacağı uçağı Buenos Aires’te kaçırır. Tek 
kelime bilmediği halde duyduğu İspanyolca 
bir ninni oldukça tanıdık gelir. Bu durumu 
çözebilmek için Almanya’daki babası ile 
telefonda konuştuktan sonra bu hiç tanımadığı 
şehirde kalarak araştırmaya karar verir. Bir 
zaman sonra babası, hiç bilmediği bir geçmişle 
ilgili bilgiler vermeye başlar.  

THE STRAIGHT 
LINE

İÇİMDEKİ ŞARKI

21:30    15/02/2017
Eski bir atlet olan Leila 5 yıl cezaevinde yatmış ve 
tahliye olup dışarı çıkmıştır. Yeniden başlamaya 
çalışan Leila, bir kaza sonrası görme engelli olan 
Yannick ile tanışır. Kendisi de bir atlet olan Yannick, 
tekrar koşabilmek için bir rehbere ihtiyacı vardır ve 
Leila bu iş için en doğru insan gibi görünmektedir. 
Ailesinin ve arkadaşlarının sürekli üzerine 
titremesinde bunalan Yannick için en, Leila’nın 
sessizliği ilaç gibi gelir. 

THE DAY I WAS 
NOT BORN

11:45 / 22.02.2017
17:55 / 28.02.2017

23:20 / 21.02.2017
19:40 / 27.02.2017

BAŞLAMA ÇİZGİSİ



21:30   19/02/2017
François Nouel, Dünyanın en ünlü bisiklet 
yarışı olan Tour de France’ın sıkı bir takipçisi 
ve hayranıdır. Bir gün bu yarışmaya kendisi de 
katılmaya karar verir. Film bir grup arkadaşın 
bu yarış içerisindeki zorlu koşullara karşı 
gösterdikleri azim ve cesaretin mizahi bir 
anlatımıdır.

SEA FOG

21:30    17/02/2017
Balıkçı teknesi Jeonjiho’nun mürettabatı kötü 
giden bir avdan sonra para kazanabilmek için, 
tekneye  Çin’den Kore’ye kaçan mültecileri alır. 
Seyir halinde yakalandıkları şiddetli rüzgar ve 
dalgalardan zarar gören teknenin peşine bir de 
Güney Kore Deniz Polisi düşer.

BÜYÜK YARIŞ

TOUR
DE FORCE

19:35 / 23.02.2017

23:15 / 25.02.2017

DENİZDE SİS



POCKET LISTING

12 YILLIK ESARET

21:30    28/02/2017
İç Savaş öncesi Amerika Birleşik Devletleri’nde 
ailesiyle birlikte özgür bir adam olarak yaşayan 
Solomon Northup, köle olarak kaçırılır ve satılır. 
Solomon’u satın alan Edwin Epps zalim bir 
adam olmanın yanı sıra beklenmeyecek bir 
nezakete de sahiptir. Solomon sadece hayatta 
kalmak için değil aynı zamanda onuru için de 
yaşamaya çalışmaktadır. Usta yönetmen, Steve 
McQueen’in 9 dalda Oscar adayı olup, 3 Oscar 
kazanan 200’den fazla ödüllü başyapıtı.

LESSONS OF A 
DREAM 

21:30    24/02/2017
19. yüzyılın sonlarında, Oxford mezunu genç bir 
öğretmen, Almanya’daki katı disiplinli okullardan 
birine İngilizce öğretmesi için davet edilir. İlk dersten 
itibaren önyargılarla mücadele etmek zorunda 
kalacağını anlayan Konrad; yeni gelişmekte olan 
futbolu öğrencilere tanıtarak yenilikçi bir yaklaşıma 
yönelir. Bu durum tabii ki herkes tarafından hoş 
karşılanmayacaktır. 

12 YEARS A 
SLAVE

KONRAD KOCH’UN
BÜYÜK RÜYASI



Çılgınca bir hayal gücüne sahip olan Max, 
hayali arkadaşları, büyük beyaz köpekbalıkları 
tarafından büyütülen bir erkek çocuk ve volkan 
gücüne sahip bir kız çocuğu ile gezegenlerini yok 
olmaktan kurtarmak için işe koyulur. Bu macera 
Max’e sıradan bir çocuğun bile sıra dışı olmak 
için her şeye sahip olduğunu gösterecektir. 
Filmin başrollerini Taylor Lautner ve Taylor 
Dooley paylaşmaktadır.

16:00 / 21.02.2017
12:00 / 27.02.2017

14:00 / 09.02.2017
22:00 / 15.02.2017

A CRY FOR 
JUSTICE 
ADALET İÇİN ÇAĞRI 

Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde 
Jackie’nin oğlu Jason cinayetle suçlanmaktadır 
ve savcılık onu ömür boyu hapse mahkum 
etmiştir. Oğlunun kurtulma ihtimaline karşı 
Jackie, sonuna kadar savaşmaya hazırdır. 
Bir annenin oğlunun özgürlüğü için verdiği 
mücadeleyi izlediğimiz filmin başrollerini 
Francine Locke ve Drew Matthews paylaşıyor. 

20:00   05/02/2017

12:00 / 23.02.201720:00 / 11.02.2017
14:00 / 17.02.2017

20:00   03/02/2017

THE ADVENTURES 
OF SHARKBOY
AND LAVAGIRL 
KÖPEKBALIĞI VE VOLKAN 
KIZIN MACERALARI 



THE RETURN 
OF THE PINK 
PANTHER 
PEMBE PANTER’İN DÖNÜŞÜ 

20:00   06/02/2017
Meşhur Pembe Panter elması kraliyet müzesinden 
esrarengiz bir şekilde çalınınca, Başmüfettiş 
Dreyfus, gönülsüzce de olsa Clouseau’yu göreve 
çağırmak durumunda kalır. Soygunun ilk akla 
gelen faili, elbette ki esrarengiz hırsız Phantom 
ya da asıl adıyla Sör Charles Litton’dan başkası 
değildir. Yönetmenliğini Blake Edwards’ın yaptığı 
filmin başrollerinde Peter Sellers ve Christopher 
Plummer   yer almaktadır.

STONEMOUTH

20:00   12/02/2017
Steward Gilmour çocukluğunda yaşadığı yere, 
evine geri döner ve en yakın arkadaşının 
ölümünün perde arkasındaki gerçekleri 
ortaya çıkarmaya çalışır. Ian Banks’ ın en çok 
satan romanlar arasında yer almış kitabından 
uyarlanan filmin başrollerinde Naomi Battrick 
ve Christian Cooke yer almaktadır.

12:00 / 12.02.2017
14:00 / 18.02.2017
16:00 / 24.02.2017

22:00 / 18.02.2017
14:00 / 24.02.2017



CURSE OF THE 
PINK PANTHER 
PEMBE PANTER’İN LANETİ 

Müfettiş  Clouseau denizde kaybolduktan 
sonra bütün dünya onu aramak için elinden 
geleni yapar. Ancak Clouseau’nun düşmanı 
olan polis şefi Dreyfus onun bulunmasını 
istemez. Dreyfus en sakar polisi bu vazifeye 
getirince işler karışmaya başlayacaktır. 
Yönetmenliğini Blake Edwards’ın yaptığı 
filmin başrollerinde David Niven ve Robert 
Wagner yer almaktadır.

20:00   20/02/2017

THE
PINK PANTHER
STRIKES AGAIN 

Başmüfettiş  Clouseau yüzünden akıl 
hastanesine kaldırılan Polis Şefi Charles 
Dreyfus, hastaneden kaçıp Clouseau’yu 
öldürmek için onu kovalamaya başlar. Dreyfus 
önceleri basit yöntemler denerken sonunda 
hedeflerini büyütüp dünyayı yok etmeyi 
bile düşünür. Ancak Başmüfettiş Clouseau 
kendi yöntemleriyle olaya el koyacaktır.  
Yönetmenliğini Blake Edwards’ın yaptığı 
filmin başrollerinde Peter Sellers ve Herbert 
Lom yer alıyor. 

20:00   13/02/2017

PEMBE PANTER’İN İNTİKAMI 

12:00 / 26.02.2017

12:00 / 19.02.2017
14:00 / 25.02.2017



20:00   26/02/2017

20:00   24/02/2017

THE BOAT 
BUILDER 

IT HAD TO BE 
YOU 

DENİZCİ 

O SENSİN 

Şehrin etrafında ‘’deli kaptan’’ olarak bilinen 
yaşlı ve hayata küsmüş bir denizci, isteksizce 
de olsa öksüz genç çocuğa yarım kalan 
gemisini tamamlayana kadar göz kulak olur. 
İkili arasındaki bağ gitgide daha da sağlamlaşır 
ve onu bunaltan sahil köyünden kaçmanın 
tek yolu bu tekne olur. Filmin başrollerinde 
Geleceğe Dönüş Serisinden tanıdığımız profesör 
Christopher Lloyd, Jane Kaczmarek ve David 
Lascher yer almaktadır.

Sonia, her zaman gösterişli ve heyecan verici bir 
hayat hayal eden genç bir şarkı sözü yazarıdır. 
Aniden gelen bir evlilik teklifi ile şaşkınlık içinde 
kalan Sonia, evli arkadaşlarının saflarına katılıp 
hayatını standart bir şekilde yaşamaya devam 
mı edecek yoksa fantazileri ve hayallerini mi 
tercih edecektir? Filmin başrollerini Cristin 
Milioti ve Dan Soder paylaşıyor.




