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14 yıl aradan sonra komedi hız kesmeden devam ediyor! 2002 yılında vizyona giren 

ilk filmde, Toula Amerikalı Ian’a aşık olmuş ve geleneklerine son derece bağlı 

ailesi ile unutulmaz bir Yunan düğünü yaşamıştı. Bu kez sırada yine, çılgın ve 

unutulmaz bir Yunan düğünü var! Toula, kızı Paris’i bir saniye olsun yanından 

ayırmak istemezken, Paris geleneksel ailesinin bu ilgisinden sıkılmış, başka bir 

şehirde üniversite okumak istemektedir. Tam da ailesini buna ikna etmeye 

çalışırken tanıştığı yakışıklı Amerikalı ile kahkaha dolu bir Yunan düğününe adım 

atar! “3 Haziran’da Sinemalarda!” 
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TOULA&IAN: 2002 yılındaki ilk filmde maceralı bir 

mutluluk hikayesine imza atan ikili, serinin devam 

filminde, tıpkı büyüklerinin onlara yaptıkları gibi 

kızları Paris’e unutulmaz dakikalar yaşatacaklar. 

 

PARİS: Çılgın Yunan akrabalarının 

isteklerinden bunalmış, kendisini onlardan 

en uzak yere atmak isteyen Paris, hayatının 

en karmaşık döneminde yakışıklı Bennett’le 

ile tanışıyor ve eğlenceye davet vermiş 

oluyor. 



Ve tabii, çılgın Yunan ailesi... 

 

YAYIN GRUBUMUZ HAKKINDA 

OFLAZ MEDYA GRUBU 

Oflaz Medya Grubu; Medyavizyon, MCD, SinemaTV ve Filbox gibi büyük markaları 

bünyesinde bulunduran Türk Medya Grubudur. TV yayıncılığı, prodüksiyon, sinema 

filmi dağıtımcılığı, TV platform işletmeciliği grubun ana faaliyet alanlarını 

oluşturmaktadır. 1989 yılında Medyavizyon ile film dağıtımcılığı pazarına giren Oflaz 

Medya Grubu, 1989 yılında kurduğu MCD ile beraber dünyaca ünlü tematik kanalların 

Türkiye dağıtımcısı oldu. 2005 yılında Eurosport Turkish Production, 2008 yılında 

SinemaTV markasını oluşturan Grup, bu marka altındaki 8 farklı kanalda dünyanın en 

büyük stüdyolarının filmlerini Türk izleyicisiyle buluşturdu. 2012 yılında yayın hayatına 

başlayan Kidz TV ile çocuk kanalını kuran grup, 2014 yılında Türksat uydusu üzerinde 

şifresiz ve ücretsiz yayın yapan FİL TV kanalını kurdu. Aynı yıl hayata geçirdiği dijital 

HD platform Filbox ile TV platform işletmeciliği alanına girerek büyümesini 

sürdürmektedir. 

 


