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ZOOKEEPER

20:30   06/01/2018
Andrew, insanlarla iletişim konusunda oldukça 
sıkıntılı ancak hayvanlarla olan ilişkilerinde 
oldukça başarılı bir hayvanat bahçesi görevlisidir. 
İnsanlarla yaşadığı iletişim sıkıntısı Andrew’in 
canına tak etmiştir. Hayvanat bahçesindeki işini 
terk etme kararı alır ve insanların içine karışmaya 
karar verir. Ancak Andrew, hayvanat bahçesiyle 
ilgili bir gerçeği bilmemektedir. Hayvanlar 
konuşma yetisine sahiptir! Bir kızla tanışan 
Andrew, hayvanların kendisine doğru kızı 
bulması için yardım ettiğini öğrendiğinde hikaye 
komik bir hal alacaktır. Eğlenceli komedinin 
başrollerini Kevin James ile Rosario Dawson 
paylaşıyor. 16:30 / 12.01.2018

14:30 / 18.01.2018
22:30 / 24.01.2018

YOSEMITE

20:30   07/01/2018
1985 yılında 5. sınıfta okuyan üç arkadaş 
Chris, Joe ve Ted, Amerika Birleşik Devletlerinin 
Palo Alto adındaki cennet banliyösünde 
yaşamaktadır. Bu üç arkadaş, bir dağ aslanının 
Palo Alto’luların başına musallat olduğunu 
duyar ve dağ aslanının peşinden bir maceraya 
koşar. 2015 yapımı filmin başrolünde ünlü 
oyuncu James Franco bulunuyor.

18:30 / 13.01.2018
12:30 / 19.01.2018
22:30 / 25.01.2018

HAYVAN BAKICISI

 



20:30   10/01/2018
Amerikan Gizli Servis ajanı Pete Garrison, yaklaşık 
20 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanının 
hayatını kurşunların önüne atlayarak kurtarmış, 
teşkilatın en değerli ajanlarından biridir. Pete, 
kariyerine First Lady’nin özel koruması olarak 
devam eder. Ancak bir gün, ABD Başkanına 
tekrardan bir suikast düzenleneceği ortaya çıkar 
ve Pete bir numaralı şüpheli durumuna düşer. 
Pete artık hem başkanı korumak, hem de kendi 
adını temize çıkarmak için uğraşmak zorundadır. 
Aksiyon ve polisiye türündeki filmin başrolündeki 
2 Oscarlı  usta oyuncu Micheal Douglas’a, 
Oscarlı Kim Bassenger ile ünlü oyuncular Keifer 
Sutherland ve Eva Longoria eşlik ediyor.  

WHAT HAPPENS 
IN VEGAS

20:30   13/01/2018
Parti delisi ve çapkın Jack Fuller, evlilik ile 
uzaktan yakından alakası olmayan bir adamdır. 
Joy McNally ise ticaretle uğraşan uçuk kadın 
bir kadındır. Bu ikilinin yolları Vegas’ta kesişir. 
Birbirinden farklı iki insan atmosferin vermiş 
olduğu etkiyle Vegas’ta evlenir. Şimdi kumarda 
kazandıkları üç milyon dolar ile hatırlamakta 
zorlandıkları bir evlilik ve türlü maceralarla Jack 
ve Joy’un karşısındadır.
2008 yapımı başarılı komedi filminin başrollerini 
güzel aktrist Cameron Diaz ile ünlü oyuncu 
Ashton Kutcher paylaşıyor.

16:30 / 19.01.2018
14:30 / 25.01.2018
22:30 / 31.01.2018

12:30 / 16.01.2018
22:30 / 22.01.2018
16:30 / 28.01.2018

FEDAİ

BURADA OLAN BURADA KALIR

THE SENTINEL 



MARMADUKE

11:30   14/01/2018
Winslow çifti,Kansas şehrinden Kaliforniya’nın 
Orange Şehrine taşındıklarında kendileri ve 
aileleri için çok büyük bir karar verdiklerinin 
farkındadırlar. Yeni işlerine, arkadaş çevrelerine 
ve evlerine alışmak için çaba sarf etmektedirler. 
Ancak ailenin başında oldukça büyük bir sorun 
vardır; çok sevdikleri köpekleri Marmaduke... 
Kediler ve köpekler aleminde sıkıntılar yaşayan 
Marmaduke için işler Winslow’ların düşündüğü 
kadar kolay gitmeyecektir. Eğlenceli yapımda 
sesleriyle Oscarlı ünlü oyuncu Owen Wilson ve 
Oscarlı yıldız Emma Stone bulunuyor. 

STREET KINGS

Ludlow, sokaklar ile kendi hayatı arasındaki boşluğu 
bir türlü dolduramamış kıdemli bir polis memurudur. 
Ani bir şekilde karısını kaybeden Ludlow’un hayatı 
keyifsiz ve karanlık bir hal alır. Çalıştığı polis 
departmanındaki yozlaşmaları fark eder ve hayatını 
adadığı, kendisinin de içinde bulunduğu teşkilatına 
karşı gelmek zorunda kalır. Aksiyon ve gerilimin 
bir an bile düşmediği başarılı yapımın başrollerinde 
dünyaca ünlü yıldız Keanu Reeves ile  Oscarlı usta 
oyuncu Forest Whitaker bulunuyor.

SOKAĞIN KRALLARI

12:30 / 20.01.2018
14:30 / 26.01.2018

20:30   17/01/2018

12:30 / 23.01.2018
22:30 / 29.01.2018



RANGO

20:30   21/01/2018
Bunalımdan bir türlü çıkamayan bukalemun 
Rango’nun yolu ıssız, uzunca bir zamandır içme 
ve kullanma suyu bulunmayan bir kasabaya 
düşer. Rango, girmiş olduğu kimlik bunalımının 
da etkisiyle kendisini bir silahşör olarak tanıtır 
ve kendisini boyundan büyük maceraların 
içerisinde bulur. En iyi animasyon dalında 
Oscar Ödülü bulunan başarılı filmin yönetmen 
koltuğunda Oscar Ödüllü ünlü yönetmen Gore 
Verbinski bulunurken, Rango karakterine de 
sesiyle dünyaca ünlü yıldız Johnny Depp hayat 
veriyor.

PARANORMAL ACTIVITY: 
THE MARKED ONES 

00:30   26/01/2018
Dünyanın dört bir yanında geniş hayran 
kitlesine sahip Paranormal Activity: İşaretliler 
filmiyle izleyicilerinin karşısına çıkıyor. 
Jesse, farkedildikten sonra gizemli güçler 
tarafından lanetlenmeye başlar. Jesse’nin 
hayatı bir cehenneme dönmüştür ve ailesi, 
Jesse’yi kurtarmak için ellerinden geleni 
yapmaktadır. Fakat ailesinin çabaları pek 
yeterli olmayacaktır. Korku ve gerilimin yüksek 
dozda olduğu filmin başrollerini Andrew Jacobs 
ile Jorge Diaz paylaşıyor. 

PARANORMAL ACTIVITY: 
İŞARETLİLER

18:30 / 27.01.2018



MEET DAVE 

TOUCHED WITH 
FIRE

İki bipolar hastası Carla ve Marco, bir psikiyatri 
hastanesinde tedavi olmaktadır. Bu hastanede 
Carla ve Marco arasında bir aşk doğar. Ancak 
hastalıkları nedeniyle bu aşkın yanında korku 
da barındırmaktadırlar. Dram türündeki başarılı 
filmin başrollerini Katie Holmes ile Luke Kirby 
paylaşıyor.

BİR ÇILGININ İÇİNDE

Boyca küçük uzaylılar, dünyaya iniş yapmak için 
bir gemi inşa eder. Ancak uzaylıların gemisi
oldukça farklı bir formdadır; bir insan vücudu 
şeklinde! Küçük uzaylıların amacı kendi 
gezegenlerini kurtarmakken gemi komutanı 
kendisine dünyada bambaşka bir misyon 
edinmiştir; güzeller güzeli bir dünyalının 
kalbini çalmak! Komedi ve maceranın bir an bile 
bitmediği filmin başrollerinde Oscar Adaylığı 
bulunan Eddie Murphy ile Elizabeth Banks 
bulunuyor.

11:25   28/01/2018

20:30   28/01/2018

ATEŞLE OYNAYANLAR



21:30   02/01/2018
Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar ve Bafta 
adayı, bol ödüllü bir yapım. 30 yaşındaki Sandra 
işten atılması karşılığında iş arkadaşlarının 
yüklü bir bonus alacaklarını öğrenir. Kocasının 
yardımıyla iş arkadaşlarını bu bonustan 
vazgeçirmek ve işini korumak için yalnızca bir 
haftası vardır. 

TWO DAYS, 
ONE NIGHT

21:30   01/01/2018
5 dalda Oscar adaylığı olan, Cannes’da En İyi 
Yönetmen dalında Altın Palmiye kazanmış bir 
dram. Altın Madalyalı güreşçi Mark Schultz 1988 
Seul Olimpiyatları için bir ekip oluşturmak için 
zengin varis John du Pont tarafından Pont mülküne 
davet edilir. Shultz nihayet  saygın kardeşi, Dave’in 
gölgesinde dışarı adım atabilmek umuduyla, 
fırsatta atlar. Gizli ihtiyaçları doğrultusunda 
motivasyon bulan DuPont, dünya standardında 
bir  güreş takımını çalıştırarak onu onaylamayan 
annesi ve etrafındakilerin saygısını kazanmayı 
hedefler.

18:00 / 08.01.2018
14:35 / 14.01.2018
11:00 / 20.01.2018
16:20 / 26.01.2018

FOXCATCHER TAKIMI
FOXCATCHER

23:10 / 07.01.2018
00:50 / 16.01.2018
00:50 / 27.01.2018

İKİ GÜN, BİR GECE



THE TUCHE FAMILY

21:30   07/01/2018
Maddi zorluklar içinde yaşasalar da çalışmayı 
sevmeyen Tuche ailesine piyangodan 100 
milyon euro ikramiye çıkar. Ailenin ilk hareketi 
kendilerini bekleyen yeni hayata, Monaco’da 
başlamak olur. Ortaya kahkaha dolu bir macera 
çıkar. 

BÜYÜK İKRAMİYE

MIDNIGHT 
SPECIAL

21:30   16/01/2018
Berlin’de Altın Ayı için yarışan bir bilim kurgu 
yapımı. 8 yaşındaki oğlunun doğaüstü güçleri 
olduğunu fark eden baba, oğlunu peşindeki  
devlet ve çeşitli dini gruplardan koruyabilmek 
için bir kaçış planı yapar. Baba oğulun takımına 
Sarah ile Lucas eklenir ve bildikleri korunmalı 
yere peşlerindeki polislere ve çeşitli gruplara 
yakalanmadan varmaya çalışırlar. 

GECE YARISI

23:15 / 22.01.2018
23:15 / 28.01.2018

06:30 / 13.01.2018
18:05 / 18.01.2018
19:50 / 24.01.2018
14:00 / 30.01.2018



POCKET LISTINGAFRICA UNITED

21:30   21/01/2018
2010 Dünya Kupası’nın açılışı için beş bin kilometre 
yol kateden üç Ruandalı çocuğun hikayesi. Futbol 
uğruna çıktıkları bu yolda, yanlış otobüse binerek 
savaş bölgelerine girer, mülteci kamplarına düşer 
ve toplamda yedi ülkede bir çok farklı maceranın 
içinden geçerler. 

FUTBOL AŞKI

07:45 / 27.01.2018

21:30   19/01/2018
Nick ve Jonah MIT’de hackleme tutkusu olan 
iki birinci sınıf öğrencisidir. Nick’in kız arkadaşı 
Hailey ile birlikte Nevada’dan başladıkları 
ülke turunda büyük rakipleri  Nomad’in çok 
yakınlarında olduklarını fark ederler. Çölün 
ortasında Nomad ile yaptıkları korkunç 
yüzleşmeden sonra üçlü uyandıklarında 
kendilerini hapis bulurlar. Neden hapis 
olduklarını anlamakta zorluk çekerken 
kendilerinden çok daha önemli bir hikâyenin 
sadece bir bölümü olduklarını anlarlar.

THE SIGNAL
SİNYAL

19:45 / 25.01.2018
06:30 / 31.01.2018



THE IRON LADY

21:30   23/01/2018
Margaret Thatcher’ı canlandıran başroldeki 
Meryl Streep’in Oscar’a layık görüldüğü bir dram. 
80’lerinde Thatcher’ın Chester’deki evinde her 
sabah olduğu kocasına kahvaltı hazırladığı 
günlerden biridir. Ancak kocası Denis öleli birkaç 
yıl olmuştur. Yaşlı başbakan’ın yardımcıları, 
kızını onun sağlığı konusunda uyarırlar. Zaman 
kavramı muğlaklaşan Thatcher, sürekli anılarına 
yolculuk yaparken izleyicileri de onun sıradışı 
yaşamına tanıklık ederler. 

DEMİR LEYDİ

21:30   22/01/2018
1942, II. Dünya Savaşı sırasında Paris. Cezayirli 
göçmen Younes kaçakçılık yaparak hayatını 
sürdürmektedir. Polis’in onu yakalamasının 
ardından para kazanmaya devam etmek için 
polisle işbirliği yapar. Cami’ye katılacak ve orada 
olanları polise rapor edecektir. Ancak bu birlik 
Yahudi bir adamla beklenmedik şekilde gelişen 
dostluğunu nedeniyle son bulur. Artık o da bir 
direnişcidir ve tek amacı dostlarını korumaktır. 

FREE MEN

13:55 / 28.01.2018

ÖZGÜR ADAMLAR

17:30 / 29.01.2018



Roni’nin kızının düğün vakti kardeşinin 
eşi vefat eder. Bu beklenmedik olay zaten 
anlaşamayan iki kardeşin arasını iyice açar. 
İş seçimleri, yaşam tarzları hatta eş seçimleri 
daha farklı olamazdı. Bir yanda mazbut ve 
dini bir hayat öteki tarafta eğlenceli ve çılgın. 
Yaşlanan ve yavaş yavaş zihni bulanıklaşan 
babalarından başka ortak noktaları yok.

THE ROAD WITHIN
İÇİMİZDEKİ YOL

Tourette sendromundan muzdarip genç bir 
çocuk, yakın zamanda kaybettiği annesinin 
küllerini okyanusa dökmek için, tedavi 
gördüğü klinikten kaçarak yola çıkar. Bu 
yolculukta ona, aşık olduğu anoreksik kız 
arkadaşı da eşlik etmektedir.  

21:30   28/01/2018

21:30   27/01/2018

IT HAPPENED IN 
SAINT-TROPEZ
ST. TROPEZ HİKAYESİ



HOPELESS
ROMANTIC 

20:00   01/01/2018
Liz, sevgilisi Matt’ten ayrılmıştır. Matt, Liz’i 
unutamamış; onu geri kazanmak istemektedir. 
Romantik komedi filmlerinden görmüş olduğu 
taktiklerle Matt, Liz’i geri kazanmaya çalışır. 
Romantik komedi türündeki eğlenceli filmin 
başrollerini Christa B. Allen ile Brandon W. Jones 
paylaşıyor.

APPLE MORTGAGE 
CAKE 

20:00   03/01/2018
Angela Logan, boşanmış; üç çocuk sahibi bir 
annedir. Hayatı tamamen bir kaos içindedir. 
Evini kaybetmenin eşiğindedir. Mortgage 
kredisini ödemek için elindeki tek fırsat 
yaptığı lezzetli kekleri satmaya çalışmaktır. 
Bodrum katında yaptığı kekleri satmaya 
başlayan Angela, hiç de beklemediği geri 
dönüşler alır. Artık Angela’yı ve yaptığı 
kekleri tüm dünya tanımaya başlayacaktır. 
Kimberley Elise’in başrolde oynadığı filmin 
yönetmen koltuğunda Michael Scott oturuyor.

16:00 / 25.01.2018
12:00 / 31.01.2018

ELMALI KEK

16:00 / 21.01.2018
12:00 / 27.01.2018

ÇARESİZ AŞIK 

10:00 / 07.01.2018
14:00 / 13.01.2018
07:00 / 19.01.2018

08:00 / 09.01.2018
14:00 / 15.01.2018



WENDY 

Wendy at binmeyi bilmeyen küçük ve sevimli 
bir kızdır. Dixie adını verdiği bembeyaz bir 
atla tanışır. Dixie, küçük Wendy’nin hayatını 
birdenbire değiştirecektir. Dagmar Scheume’in 
yönetmenlik koltuğunda oturduğu Alman 
yapımı aile filminin kadrosunda Jesse Albert ve 
Rolf Berg gibi isimler bulunuyor.

20:00   05/01/2018

MOM’S DAY AWAY 

Anneler Günü kutlanmadığı için oldukça 
öfkelenen Laura, ailesinin bu umursamazlığı 
karşısında kendisini bir hafta sonu evden kaçarak 
ödüllendirmek ister. Bonnie Summerville’in 
başrolde oynadığı eğlenceli aile filminin 
yönetmen koltuğunda ise Mark Jean bulunuyor.

20:00   04/01/2018

14:00 / 11.01.2018
22:00 / 17.01.2018
14:00 / 23.01.2018
16:00 / 29.01.2018

KAÇAK ANNELER GÜNÜ

12:00 / 22.01.2018
18:00 / 28.01.2018

08:00 / 10.01.2018
22:00 / 16.01.2018



ROCKY ROAD 

20:00   13/01/2018
Harrison Burke, Wall Street’teki prestijli 
işini kaybetmiş eski bir borsacıdır. İşini 
kaybetmesinden sonra ailesinin yanına 
taşınmak zorunda kalmıştır.  Babası Harrison’a 
sahip olduğu dondurma  kamyonunda iş 
verir. Başarılı filmin başrolünde Mark Sailing 
bulunuyor.

WHILE YOU
WERE DATING 

20:00   07/01/2018
Boşanmış bir karı koca bir arkadaşlık sitesinde 
birbirleriyle tekrardan tanışır. Birbirlerinin 
kimliklerinden bir haber olan eski çift, 
buluşmak için sözleşir. Buluşma zamanı 
geldiğinde birbirlerini gören ikili oldukça 
şaşırır ve ilişkilerine bir şans daha vermeye 
karar verir. Ancak eski alışkanlıklar kolay 
kolay kaybolmayacaktır. Filmin başrollerini 
William Baldwin ve  Stefanie von Pfetten 
paylaşıyor. 

İKİNCİ BİR ŞANS

DONDURMA KAMYONU

12:00 / 25.01.2018
16:00 / 31.01.2018

22:00 / 13.01.2018
14:00 / 19.01.2018

12:00 / 19.01.2018
08:00 / 25.01.2018
14:00 / 31.01.2018



Heartstrings Yayınevi’nin yöneticileri Micheal’ın 
romantik kitabını yayınlamak istemezler. Yeni 
işe başlayan ve pek de tecrübeli olmayan 
editör Dori ise yöneticilerine katılmamaktadır. 
Yöneticilerinin hata yaptığını düşünen Dori, 
Micheal ile iletişime geçer. Ancak Micheal, 
Dori’nin pek de hayal ettiği gibi bir adam değildir. 
Romantik filmin başrollerini Charlotte Sullivan 
ile Corey Sevier paylaşıyor.

A MOVING ROMANCE

Ailesinden miras kalan şirketi devralan 
genç ve güzel Olivia, şirketin müdürü Scott 
ile türlü tartışmalar yaşamaktadır. Olivia, 
müdür Scott’ın şirketi ele geçirmek istediğini 
düşünmektedir ve bunu engellemek 
zorundadır. Başarılı aile filminin başrollerini 
Ambyr Childers ve Keegan Allen paylaşıyor.

20:00   14/01/2018

MR. WRITE 

TAŞINMA ŞİRKETİ

22:00 / 20.01.2018
14:00 / 26.01.2018

BAY YAZAR

20:00   28/01/2018
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