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Yapım: 2010-Hindistan 
Tür: Dram, Gerilim, Romantik 
Süre: 165dk 
Yönetmen: Karan Johar
Oyuncular: Shahrukh Khan, Kajol , Kenton Duty, Zarina Wahab, 
Sonya Jehan
Senaryo: Shibani Bathija, Niranjan Iyengar
Filmin Konusu: Rızvan Khan küçüklüğünü annesiyle ıssız bir 
yerde geçiren bir müslümandır. Annesi öldükten sonra 
Amerika’ya küçük kardeşinin yanına gider. Orada Mandira
adında dul ve Hindu bir kadınla evlenir. Rızvan Khan aynı 
zamanda da Asperger Sendromu hastasıdır. Bu hastalık Otizm 
Spekturum Bozukluğu’nun bir çeşididir ve ömür boyu süren, 
sosyal etkileşim ve iletişimde sınırlı ve tekrarlanan davranışlara 
yol açan rahatsızlıktır. 11 Eylül saldırılarından sonra Mandira’nın
oğlu Raşit kesimler tarafından dövülerek öldürülür. Öldürülme 
sebebi annesi evlendikten sonra Khan soyadını almış 
olmalarıdır. Bunun üzerine Mandira, Rızvan’ı terk eder. Rızvan
ne zaman geri gelebileceğini sorunca, Mandira ona ABD 
başkanına gidip, adının Khan olduğunu ama bir terörist 
olmadığını açıklamasını ve ondan sonra geri gelmesini söyler. 
Rızvan hastalığı dolayısıyla bunu ciddiye alır ve yolculuğuna 
başlar. Başkan ile buluşmadan geri dönmeyecektir ve ona 
diyecektir ki: “Sayın Başkan, benim adım Khan ve ben bir 
terörist değilim.” 

Benim Adım Khan
Tarih: 20 Ocak 2014, Pazartesi

Saat: 14:15

(lütfen telefonla kayıt yaptırınız kontenjanımız sınırlıdır) 



Yapım:2007 Belçika, Hollanda
Tür:Dram, Psikolojik
Yönetmen ve Senaryo:Nic Balthazar
Süre:1 saat 33 dakika.
Başrol Oyuncuları:Greg Timmermans, Laura Verlinden, Jakob
Beks, Johan Heldenbergh, Maarten Claeyssens
Hikâyenin kahramanı olan Ben (Greg Timmermans), okulunda 
ve derslerinde gayet başarılı, ancak otistik rahatsızlığı sebebiyle 
asosyal bir kişiliktir. Başkalarıyla iletişim kurabildiği tek ortam 
World of Warcraft ve Knight Online tarzı bir oyun olan 
Archlord’dur. Ailesiyle ve öğretmenleriyle ilişkilerinde oldukça 
uysaldır. Gündelik hayatta bocalamamak için, elinde video 
kamerası ile diğer insanların birbirlerine olan davranışlarını 
kopyalamakta ve taklit etmeye çalışmaktadır. Kopyalayamadığı 
veya daha önce karşılaşmadığı sorunların çözümlerini ise 
hayatının bir parçası olan “Archlord” isimli oyundaki senaryolar 
üzerinden çözebileceğini hayal etmektedir. Ben, kendine yarı 
gerçek, yarı sanal bir dünya kurmuştur. Ama arkadaşları onun 
içinde bulunduğu rahatsızlığı anlamaktan ve Ben’in hayatını 
kolaylaştırmaktan uzaktır. Bilakis onu alaya almakta ve itip 
kakmaktadırlar. Ben’in hayatındaki tek dostu, oyundan arkadaşı 
olan Scarlite(Laura Verlinden)’dir. Aynı zamanda Ben’in en 
büyük destekçisi ve şifacısıdır.

Ben X
Tarih: 17 Şubat 2014, Pazartesi

Saat: 14:15

(lütfen telefonla kayıt yaptırınız kontenjanımız sınırlıdır) 



Tür : Romantik / Dram
Gösterim Tarihi : 18 Aralık 2009
Yönetmen : İlksen Başarır
Senaryo : İlksen Başarır , Mert Fırat
Görüntü Yönetmeni : Hayk Kirakosyan, R. G. C
Müzik : Uğur Akyürek
Yapım : 2009, Türkiye , 98 dk.
Oyuncular:Saadet Işıl Aksoy , Mert Fırat , Emre Karayel , Lale 
Mansur , Timur Acar , Ayten Uncuoğlu , Metin Çoşkun , Şebnem 
Köstem , Tuğrul Tülek , Tuna Kırlı
Onur’un hayatı Zeynep ile karşılaşmasıyla değişir. Kalabalık ve 
sesli barda hiç konuşmadan sona eren gece sonunda Zeynep 
Onur un aslında işitme engelli olduğunun farkına varır fakat bu 
Zeynep’in Onur’a olan ilgisini köreltmez. İş ve ailevi sorunlarla 
boğuşan Zeynep , farklı bir dünya ararken ceketini bahane 
ederek Onuru görmeye gider. Babasının annesini aldatmasıyla 
evden ayrılan ve babasını affetmeyeceğini söyleyen Zeynep bir 
çok işe başvurup en sonunda bir çağrı merkezinde iş bulur fakat 
ağır çalışma saatleri ve aldığı para kendini memnun etmiyordur. 
Tüm gün telefonda tanımadığı insanlarla konuşmak zorunda 
olan Zeynep konuşmadan anlaşabildikleri  Onur la huzur 
bulacağına inanır. Bu ilişki ikisi içinde bir sınavdan farksızdır.

Başka Dilde Aşk
Tarih: 17 Mart 2014, Pazartesi

Saat: 14:15

(lütfen telefonla kayıt yaptırınız kontenjanımız sınırlıdır) 



Film künyesi
1sa. 24dk. - Gerilim, bilim-kurgu - ABD
Yönetmen: darren aronofsky
Senaristler: sean gullette, eric watson, darren aronofsky
Film özeti / konusu
Bir matematik dehası olan max sorunlu bir kişiliğe sahiptir ve 
insan hayatının belki de en önemli buluşuna ulaşmak üzeredir. 
Son on yıl boyunca sayısal olarak tabiatın bir kodlanma 
sistemine sahip olduğunu keşfetmiş fakat bunu çözmeyi 
başaramamıştır. Her şey ama her şey onu bir tek sonuca 
götürmektedir. Ulaştığı sonuç onu daha büyük kaoslara bunun 
da ötesinde problemin merkezi olarak kendine yöneltmektedir. 
Bulduğu sır için belki de insanlar birbirlerini bile 
öldüreceklerdir. Bunu herkesten saklamalıdır. Max zincirin ilk 
halkası olan kodu kırmayı deneyerek bu riski yok etmeye karar 
verir.

Pi
Tarih: 21 Nisan 2014, Pazartesi

Saat: 14:15

(lütfen telefonla kayıt yaptırınız kontenjanımız sınırlıdır) 



Tür: Dram
Yönetmen: Martin Brest
Müzik: Thomas Newman
Süre: 2 saat 37dk
Al Pacino, Philip Seymour Hoffman, Chris O’Donnell
Öğrenci olan Charlie, harçlığını çıkarmak adına eski bir albay 
olan Frank Slade’e bakıcılık yapmaya başlayacaktır. Frank kör 
olan emekli albaydır ve oldukça ilginç bir karakteri vardır. Hafta 
sonu Charlie ile beraber geçirebilecekleri çılgın planları 
bulunmaktadır aklında her türlü eğlence şekli vardır ve Charlie 
ona eşlik etmek durumundadır.

En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülü kazanan film sinema 
tarihinde izlenmesi gereken yapımlardan bir tanesidir.
Alpacino’nunda üstün performans göstermiş ve her rolü 
oynayabileceğini ispat etmiştir.

Kadın Kokusu
Tarih: 26 Mayıs 2014, Pazartesi

Saat: 14:15

(lütfen telefonla kayıt yaptırınız kontenjanımız sınırlıdır) 



Yapım:2011 – Kanada
Tür:Dram, Romantik
Yönetmen:Jean-Marc Vallee,
Oyuncular:Vanessa Paradis, Linda Smith, Kevin Parent, Joanny
Corbeil-picher, Chanel Fontaine, Rosalie Fortier, Evelyne Brochu, 
Emile Vallée, Hélène Florent, Evelyne De La Chenelière, Michel
Dumont,
Görüntü Y.:Pierre Cottereau,
Senaryo:Jean-Marc Vallee,
Yapımcı:Jean-yves Robin, Marie-claude Poulin, Vanessa
Fourgeaud, Jean-Marc Vallee, Pierre Even, Nicolas Coppermann,
Konusu: İki kişi arasında geçen büyük bir aşk, bir çocuk hepsinin 
arasında geçen sevgiyi ele almış bir film.Yönetmeni Jean-Marc
Vallée bu filmi ile Venedik film festivalinde izleyiciyle buluşuyor. 
Sevgiyle bürünmüş bir macera yaşanıyor. Olayın biri 1960′tan bu 
güne paralel ilerleyen bir olay görünümünde diğeride Pariste 60 
larda bekar bir anne olan Jacqueline, Down sendromlu bir oğlu 
olan Jacqueline onun için herşeyi feda etmeye hazır bir anne, 
Montreal ise ondan boşanmış bir Dj. 

Ruh Eşim
Tarih: 16 Haziran 2014, Pazartesi

Saat: 14:15

(lütfen telefonla kayıt yaptırınız kontenjanımız sınırlıdır) 



Tür: Dram , Komedi , Romantik
Oyuncular: Hugh Dancy , Rose Byrne , Peter Gallagher , Frankie
Faison , Amy Irving
Yönetmen: Max Mayer
Senaryo: Max Mayer
Yapımcı: Miranda De Pencier , Leslie Urdang , Dean Vanech
Görüntü Yönetmeni: Seamus Tierney
Görüntü Yönetmeni: Christopher Lennertz
Süre: 1 saat 39 dk
Oyuncular: Hugh Dancy, Rose Byrne, Amy Irving, Frankie Faison, 
Mark Linn-Baker
Adam isimli genç, Asperger Sendromu denilen nadir görülen bir 
hastalığa yakalanmıştır (Bacaklarda işlevsizlik). Hayatına yine de 
pozitif bir şekilde devam eder ve gülümsemeyi eksik etmez. 
Yakın zamanda, yeni taşınan komşularının kızı olan Beth ile 
tanışırlar. Beth, son derece güzel ve iyimser birisidir. Adam ile 
oluşan dostlukları ilerleyen zaman içinde sevgili tarzı bir ilişkiye 
döner. Birlikte çok sıradışı ve eğlenceli anlar geçirerek hayatın 
tadına varmanın ne demek olduğunu göstereceklerdir.
Sundance Film Festivalinden ve Method Fest’ten iki ödüle layık 
görülen ve toplamda da iki ödüle daha aday gösterilen, kendi 
türünün başarılı filmlerinden birisi..
Komedi anlamında fazla bir içeriğe sahip değil; daha çok iki 
insan arasında uçurumlara ve farklılıklara rağmen birlikte 
olabilmenin çok da zor bir şey olmadığını aktaran, ve bunu 
seyirciye çok etkileyici bir şekilde empoze edebilen bir film.

Adam
Tarih: 21 Temmuz 2014, Pazartesi

Saat: 14:15

(lütfen telefonla kayıt yaptırınız kontenjanımız sınırlıdır) 



Tür: Dram, Gizem, Romantik
Yönetmen: Lasse Hallström
Müzik: Johnny Depp, Rachel Portman, Bob Last
Süre: 2 saat 1 dk
Oyuncular: Johnny Depp, Carrie-Anne Moss,Peter Stormare, 
Juliette Binoche, Alfred Molina
Anne kız bir Fransız kasabasına bir çikolata dükkanı açarlar ve o 
kasabaya oldukça renk katarlar. İnsanlara dünyadaki zevkleri ve 
insanların mutluluğu yakalamasını sağlamışlardır. Fakat bu 
gidişattan illaki karşı çıkanlar olacaktır. Belediye başkanı ise bu 
olayı engellemeye çalışır başarılı olamayınca ise hain planlarını 
devreye alacaktır.
Editör yorumu: Yeniliklerin toplum üzerindeki etkisini dram ve 
romantizm şeklinde yansıtan filmde ünlü oyunculardan Johnny
Depp ve matrix serisinden tanıdığımız Carrie-Anne Moss’u
görmekteyiz.

Çikolata
Tarih: 18 Ağustos 2014, Pazartesi

Saat: 14:15

(lütfen telefonla kayıt yaptırınız kontenjanımız sınırlıdır) 



Yönetmen Egemen Ertürk
Senaryo Egemen Ertürk
Yapımcı Pelin Ertürk , Egemen Ertürk
Müzik İlker Yurtcan
Görüntü Yönetmeni Ulaş Zeybek 
Eski bir futbol yıldızı olan Kerem'in, geçirdiği sakatlık nedeniyle 
kariyeri bitmiştir. İçki ve kumar batağında başına açılan 
belalardan kaçarken yolu Boğaz Körler Derneği ile kesişir. 
Onların kuracağı takımın antrenörü olur. Hayata bağlılıklarını 
gördüğü körlerin, düşe kalka verdikleri mücadeleye katılır.
Diğer yandan, korumacı, güçlü bir karakter olan Semra, 
üniversitede asistanlığından arta kalan zamanlarında Derneğe 
göz kulak olmaktadır. Semra da her zaman olduğu gibi derneğin 
futbol takımı kurma mücadelesinin başını çekenlerdendir.
Ve cevabını merak edeceğimiz birçok soru çıkar karşımıza;
Kerem geçmişinin yükünü üstünden atıp, sevgi dolu, neşeli ve 
hayatla barışık bu körleri Çıngıraklı Top’un sesini takip ederek 
rakip kaleye ulaştırabilecek mi?
Semra antrenör olarak takımın başına geçen Kerem’le nasıl bir 
çatışmanın içine sürüklenecek? Bu çatışma aşka dönüşecek mi?

Çıngıraklı Top
Tarih: 15 Eylül 2014, Pazartesi

Saat: 14:15

(lütfen telefonla kayıt yaptırınız kontenjanımız sınırlıdır) 



Tür:Dram, Komedi, Romantik
Süre:86 dakika
Yönetmen:Andreas öhman,
Oyuncular:Sofie Hamilton, Martin Wallström, Cecilia Forss, 
Susanne Thorson, Anna Westin, Siri Hjorton-wagner, Linda
Skogh, Bill Skarsgård
Filmin Konusu : Abi kardeş olan Sam ve Simon’un arasında ileri 
derecede bir sevgi vardır. İçlerinden birine bir şey olsa diğeri 
sürekli onu destekler ve arkasında durur. İçlerinden büyük olan 
Sam oldukça yaşama sevinci dolu ve kız arkadaşıyla zaman 
geçirmekten hoşlanan bir kişiliğe sahiptir. Küçük olan Simon ise 
asperger hastalığına yakalanmıştır ve aşırı derecede bilime 
meraklıdır. Günlerden birinde büyük kardeş Sam kız 
arkadaşından ayrılır ve depresyona girer. Bunu fark eden küçük 
kardeş Simon , abisini mutlu edebilmek için bir şeyler yapmak 
ister. Fakat Simon bilim dışında başka şeylerle uğraşmadığı için 
aşk hakkında pek bir bilgiye sahip değildir. Bilimsel yöntemlerle 
aşkın çözümünü arasada , herkesin de bildiği gibi Aşkın 
Formülü Yok. Film komedi , romantik tarzında ve oldukça iyi bir 
imdb puanına sahip. 

Aşkın Formülü Yok
Tarih: 20 Ekim 2014, Pazartesi

Saat: 14:15

(lütfen telefonla kayıt yaptırınız kontenjanımız sınırlıdır) 



Yapım: 1991 Japonya
Tür: Romantik
Süre: 101dk
Yönetmen: Takeshi Kitano
Oyuncular: Hiroko Oshima, Toshizo Fujiwara, Kuroudo Maki, 
Sabu Kawahara
Senaryo: Takeshi Kitano
Filmin Konusu: Sağır bir genç olan Shigeru ile kız arkadaşı 
Takako’nun başlarından geçenleri anlatıyor. Çöp toplayarak 
hayatını kazanan Shigeru günün birinde bir sörf tahtası bulur ve 
deniz kıyısına giderek hayal kurmaya başlar. Kitano’nun diyalog 
kullanmaktan kaçındığı ve oyuncularının yüz ve vücut 
ifadeleriyle anlatımı güçlendirdiği film sıradışı atmosferi ve 
konusuyla dikkat çekiyor.

Bir Deniz Manzarası
Tarih: 17 Kasım 2014, Pazartesi

Saat: 14:15

(lütfen telefonla kayıt yaptırınız kontenjanımız sınırlıdır) 



Yapım: 2004 ABD
Tür: Biyografi
Süre: 152dk
Yönetmen: Taylor Hackford
Oyuncular: Jamie Foxx, Kerry Washington, Regina King, Clifton
Powell
Senaryo: Taylor Hackford, James L. White
Filmin Konusu: Ray Charles’ın hayatını anlatan biyografi türünde 
bir Amerikan filmidir.

Ray
Tarih: 15 Aralık 2014, Pazartesi

Saat: 14:15

(lütfen telefonla kayıt yaptırınız kontenjanımız sınırlıdır) 



Algı ABA Terapi Merkezi
Sosyal Medyada

/Algiozelegitim
*Tüm Sosyal Medya Alanlarında /Algiozelegitim olarak bulabilirsiniz.

Bizi Takip Edin…


