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Nefesinizi tutarak izleyeceğiniz bir film: 
“Uçak”  

27 Ocak’ta vizyonda 

 
Yıldırım düşmesi sonucu bir adaya acil iniş yapan uçak ve kaptan pilotun 

önderliğinde başlayan hayatta kalma mücadelesini konu alan Plane (Uçak), bir 
an bile temposu düşmeyen sahneleriyle sinemaseverleri nefes kesen bir 
maceraya dahil ediyor. Yönetmenliğini Jean-François Richet’in yaptığı ve 
başrolünde yetenekli oyuncu Gerard Butler’in yer aldığı Uçak, 27 Ocak’tan 

itibaren sinemalarda! 
 

 
Düşman hattına acil iniş yapan pilot ve yolcularının hayatta kalma mücadelesini konu alan 
Uçak filmi, 27 Ocak’ta izleyiciyle buluşuyor. Kaptan pilot rolünde yetenekli oyuncu Gerard 
Butler’in yer aldığı film, maceraseverleri kendine hayran bırakacak. 
 
Pilot Brodie Torrance, yıldırım düşmesi sonucu hasar alan uçağı savaş alanına dönmüş bir 
adaya indirerek yolcuları kurtarır. Fakat bu inişin hayatta kalma mücadelesinin sadece 
başlangıcı olduğunu fark eder. Bütün yolcular tehlikeli zorbalar tarafından rehin alındığında, 
Torrance’in yardım isteyeceği tek bir kişi, cinayetle suçlanan ve FBI tarafından başka bir yere 
transfer edilen Louis Gaspare’dir (Mike Colter). Torrance onda gördüğünden çok daha fazlası 
olduğunu öğrenecektir.  

Nefes kesen sahneleriyle Uçak, 27 Ocak’tan itibaren sinemalarda! 
 
Uçak Künyesi: 

Oyuncular: Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An  

Yazarlar: Charles Cumming, J.P. Davis  

Yönetmen: Jean-François Richet 
 
TME Films Hakkında: 

 
2014 yılından bu yana dünyanın önemli sinema yapım şirketlerinin Türkiye’deki pazarlama 
faaliyetlerini yürüten TME Films, sinemaseverleri prestijli yapımlarla buluşturan dağıtımcı bir 
firmadır.  Bağımsız yapımlar için TV satışları da yapan TME Films, 2020 yılına kadar 20th 
Century Fox’un Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’daki lisansörlüğünü yürütmüştür. Eylül 2022 
itibariyle Sony Pictures yapımı filmlerin ülkemizdeki dağıtımcılığını üstlenen TME Films, ayrıca 
yerli ve bağımsız yapımların da dağıtımcılığını yapmaktadır. Sektörün en hızlı büyüyen 
firmalarından olan TME Films, bugüne kadar La La Land,1917, The Fabelmans gibi ödüllü 
yapımların yanı sıra Hunger Games serisi gibi dünya çapında hit olmuş, çok sayıda gişe 
rekortmeni filmi Türk sinema izleyicisi ile buluşturmuştur.  TME Films, Sony Pictures ile birlikte 
Spiderman, Ghostbusters ve Venom gibi tüm dünyanın merakla beklediği seri filmleri ve daha 
nice kaliteli yapımı izleyiciye sunmaya devam ediyor. 
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