
 

MART 2013  

29 MART 2013 (ABD ile AYNI ANDA)  THE HOST 

 

  

Yönetmen: Andrew Niccol (The Truman Show-Lord of War- The Terminal) 

Oyuncular: Saoirse Ronan, Diane Kruger, Jake Abel, William Hurt, Frances Fisher 

Tür: Bilim Kurgu-Gerilim 

 

Dünyayı kasıp kavuran Alacakaranlık (Twilight) serisinin yazarı  Stephanie 

Meyer yine aynı adlı romanından uyarlanan “The Host” bilimkurgu gerilim 

tarzına yeni bir soluk getirmeyi planlıyor. 

Konu: Dünya görünmeyen bir düşman tarafından istila edilmişti. İnsanların 

bedenleri, bu istilacılar için sahiplik yaparken bedenler bir değişikliğe 

uğramamış gibi görünse de, zihinleri ele geçiriliyordu. Neredeyse herkes teslim 

olmuştu.  Geriye kalan birkaç insandan biri olan Melanie’nın de bedenini alan 

ruh, yetkililer tarafından bir insan bedeninin içinde yaşarken karşılaşabileceği 

zorluklar hakkında uyarılmış olsa da bedeninin sahibi zihninden vazgeçmeyi 

reddeder.  

 

Fragman: http://www.chantierfilms.com/the-host/  

http://www.chantierfilms.com/the-host/


  
NİSAN 2013  

5 NİSAN 2013 CHINESE ZODIAC 3D 

 

Yönetmen: Jackie Chan 

Oyuncular:  Jackie Chan, Oliver Platt, Laura Weissbecker 

Tür: Aksiyon 

Süre: 120 dakika 

40 milyon dolar bütçesi ile son yılların en iyi Jackie Chan filmi olan Chinese 

Zodiac, etkileyici sahneleri ile 3D olarak sinemalarda gösterime giriyor. 

Konu: Jackie Chan’in yönettiği ve Asian Hawk olarak başrolünü oynadığı Chinese 

Zodiac Fransız ve İngiliz ordularının 1860’ta İmparatorluğun Yaz Sarayı’ndan 

aldıkları 12 bronz Chinese Zodiac hayvan heykelini Asian Hawk’ın Çin’e geri 

getirmeye çalışmasını anlatmakta.  

 

 

 

Fragman: http://www.youtube.com/watch?v=4YtAbUU5jk8  

http://www.youtube.com/watch?v=4YtAbUU5jk8


 
 

19 NİSAN 2013 (ABD ile AYNI ANDA) JOBS 

 

Yönetmen: Joshua Michael Stern 

Oyuncular:  Ashton Kutcher, Dermot Mulroney, James Woods 

Tür: Biyografi- Dram 

Süre: 122 dakika 

Apple’ın efsanevi CEO’sunun hayatı 
Konu: İkonik Silikon Vadisinin ileri görüşlü mucidi Steve Jobs’u Ashton 
Kutcher’ın canlandırdığı biyografik film onu ve özel hayatının kesitlerini 
tanımlıyor, motivasyonlarını ve onu yönlendiren kişileri anlatıyor. Filmde 
buluşları ile dünyayı değiştiren Jobs’un hayatının ilk zamanları, gençlik yıllarını, 
ilk başarılarını, düşüşünü ve tekrar esas yükselişini yapışını kapsıyor.  

 

 

Fragman: 
http://www.imdb.com/video/%C4%B1mdb/vi3341657881?ref_=tt_pv_vi_1 
(Clip) 

http://www.imdb.com/video/%C4%B1mdb/vi3341657881?ref_=tt_pv_vi_1


 
 

26 NİSAN 2013 KUMA 

 

Yönetmen: Umut Dağ 

Oyuncular:  Nihal Koldaş, Begüm Akkaya, Vedat Erincin, Murathan Muslu 

Tür: Dram 

Süre: 93 dakika 

Michael Haneke’nin öğrencisi genç yönetmen Umut Dağ’ın ulusal ve 
uluslararası alanda çok beğenilen filmi KUMA alışılmışın dışında bir hikaye 

sunuyor. 
Konu: İç Anadolu’nun bir köyünde yaşayan Ayşe, gelin olarak biraz uzaklara, 
Avusturya’nın başkenti Viyana’ya gider… Ailenin annesi Fatma, üzerine kuma 
getirilmesine razıdır, hatta bu onun fikridir, zira pençesine yakalandığı kansere 
yenik düştüğü anda eşinin ve çocuklarının emin ellerde olduğunu bilmek ister. 
Fakat ailenin iki kızı, neredeyse kendileri ile yaşıt olan kumayı kabullenmeye 
yanaşmazlar. Fakat kısa bir süre sonra, beklenmedik bir gelişme, ailenin tüm 
dengelerini alt üst eder. 

 

 

Fragman: http://www.kuma-film.com/tr/ 

http://www.kuma-film.com/tr/


 
MAYIS 2013  

10 MAYIS 2013 SPRING BREAKERS 

 

Yönetmen: Harmony Korine 

Oyuncular:  Vanessa Hudgens, James Franco, Selena Gomez 

Tür: Aksiyon-Komedi- Gençlik 

Süre: 92 dakika 

 
Büyük fan kitlesine sahip olan Selena Gomez ve James Franco’dan 

aksiyon ve tehlike yüklü bir bahar tatili. 
Konu: Brit,Candy,Cotty ve Faith küçüklükten beri en iyi arkadaşlardı. 
Beraber sıkıcı bir kolejde okuyorlardı ve bir macera yaşamak için 
uğraşıyorlardı. Bunu gerçekleştirmek için tek yapmaları gereken 'Spring 
Break' (Amerikan Üniversitelerinin baharda yaptığı tatil) için para 
biriktirmekti. Parayı biriktirmeye başladıkları sırada kendilerine harika bir 
tatil yaptıracağını söyleyen rapçi 'Alien' ile tanışırlar ve birden kendilerini 
soygunların, uyuşturucuların ve kirli işlerin içinde bulurlar. 

 

 

Fragman: http://www.springbreakersmovie.com/  

http://www.springbreakersmovie.com/


 
TEMMUZ 2013  MAYIS 2013  

19 TEMMUZ 2013 IT HAPPENED IN SAINT TROPEZ 

 

Yönetmen: Danielle Thompson 

Oyuncular:  Kad Merad, Monica Belluci, Eric Elmosnino, Valerie Bonneton, Max 
Boublil 

Tür: Komedi-Dram 

Süre: - 

Konu: 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. 
Londra’dan Paris’e, New York’tan Saint Tropez’e yanlış anlaşılmalar, ihanetler 
sonucu aile dağılıyor. Ama yaşananlar birkaç aşk hikâyesinin doğmasını sağlıyor. 

 

 

Fragman: - 



 
AĞUSTOS 2013 - FİLM TEKLİFİMİZ 

16 AĞUSTOS 2013 (ABD ile AYNI ANDA) 2 GUNS 

 

Yönetmen: Baltasar Kormákur 

Oyuncular:  Mark Wahlberg, Denzel Washington 

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim 

Süre:  

ABD’de UNIVERSAL ın dağıtımını yapacağı 80 milyon dolar bütçeli 2 GUNS 
filminin başrollerini Oscar Ödüllü Denzel Washington ve Mark Wahlberg 

paylaşıyor. 
Konu: 2 Guns beraber çalışmaya zorlanan birbiriyle rakip iki büronun 2 ajanını 
takip eden hareketli bir aksiyon filmi. Ama onların eşsiz ittifaklarında büyük bir 
problem vardır: İki tarafta bir diğerinin gizli görevde ki bir federal ajan olduğunu 
bilmez. 12 aydır birbirine bağlı çalışan bu iki ajan birbirine güvenmeden 
görevlendirildikleri tüm suçluları yakalarlar. Fakat son görevlerinde para 
çalmakla suçlanınca adlarını temize çıkarmak için uğraşacaklardır. 

 

 

Fragman: - 



 
EYLÜL 2013 - FİLM TEKLİFİMİZ 

6 EYLÜL 2013 (ABD ile AYNI ANDA) RIDDICK 

 

Yönetmen: David Twohy 

Oyuncular:  Vin Diesel, Karl Urban 

Tür: Aksiyon - Bilim Kurgu 

Süre: - 

Aksiyon filmlerinin vazgeçilmez ismi Vin Diesel, hayranlarının karşısına yılın en 
iddiali bilim kurgu aksiyon yapımlarından Riddick ile çıkacak. ABD’de 

UNIVERSAL’ın dağıtımını yapacağı film aynı anda Türkiye’de gösterime 
girecek. 

Konu: Güneşin kavurduğu bir gezegende ölüme terk edilen Riddick kendini 
yırtıcı bir uzaylı türüyle karşı karşıya bulur. Hayatı için savaşırken aktive ettiği 
yardım alarmı iki gemiyi harekete geçirir. Birinde paralı askerler taşınmaktadır 
ötekine ise Riddick’in geçmişinden biri kaptanlık yapmaktadır.  

 

 

Fragman: - 

 


