RATING R/T - SÜRE DERECELENDİ
RME

IMAGE - GÖRSEL

TİTLE - BAŞLIK

CATEGORY - KATEGORİ

SYNOPSIS

ÖZET

DIRECTOR - YÖNETMEN

CAST - OYUNCULAR

199859-37_2_1

Masal Zamanı 'Melez Prenses'

Movies - Filmler

On her birthday, Melisa finds out that she is a half-blood
hero. She writes in her diary wishing there are no adults
and children to rule the world. Her wish comes true.

Melisa, 9. yaş gününde melez bir kahraman olduğunu
öğrenir. Günlüğe "keşke büyükler olmasa ve dünyayı
çocuklar yönetse" diye yazar ve isteği gerçekleşir.
Dünyadaki yetişkinler taş olur.

Kubilay Güleçoglu

Nisan Aktas, Ebrar Alya Demirbilek,
Hakan Hatipoglu

01:30:06

Not Rated

198605-37_2_1

Köstebekgiller 1 - Perili Orman

Movies - Filmler

The adventures of a family struggling to protect the
forest, together with cute moles, against Fahri Fırfır and
Şehnaz Şıkır, who are trying to enrich their wealth.

Varlıklarına varlık katmaya çalışan Fahri Fırfır ve Şehnaz
Şıkır'a karşı, bir ormanı korumak için mücadele eden bir
ailenin maceraları.

Mustafa Kotan

İnci Türkay, Asena Keskinci, Ege Yazar

01:29:54

Not Rated

198606-37_2_1

Köstebekgiller 2 Gölge'nin Tılsımı

Movies - Filmler

Uncle Köstan saves Gölge, who had turned into a tree
because of his evil deeds.

Köstan Amca, kötülükleri yüzünden ağaca dönüşen
Gölge'yi kurtarır.

Kudret Sabanci

İnci Türkay, Asena Keskinci, Ege Yazar

01:27:17

Not Rated

198607-37_2_1

Kuklalı Köşk 2 Orman Kaşifi

Movies - Filmler

After the first adventure, Behçet and Riko, who repent of
İlk maceradan sonra hırsızlıktan pişmanlık duyan Behçet
theft, decide to hunt the Bear in the forest this time.
ve Riko, bu kez ormandaki Ayı'yı avlamaya karar verir. Ne
However, they are unaware that the puppets are camping
var ki kuklaların ormanda kamp yaptığından bihaberdirler.
in the forest.

Mustafa H. Öztürk

İnci Türkay, Asena Keskinci, Ege Yazar

01:16:12

Not Rated

198608-37_2_1

Kuklalı Köşk Hırsız Var

Movies - Filmler

Two thieves enter a house, thinking that there is no one
present. However, there are live puppets residing within
it and they try to defend the house against the thieves.

İki hırsız evde kimsenin olmadığını düşünerek bir eve
girer. Ancak içinde yaşayan canlı kuklalar, evi hırsızlara
karşı savunmaya çalışırlar.

Mustafa H. Öztürk

Kadir Çöpdemir, Serkan Sengül, Ali
Uyandiran

01:24:19

Not Rated

194176-37_2_1

Legend Of The Guardians: The Owls Of
Ga'Hoole

Movies - Filmler

An adventure based on the beloved Guardians of
Ga'Hoole books by Kathryn Lasky. The film follows Soren,
a young owl enthralled by his father's epic stories of the
Guardians of Ga'Hoole.

Kathryn Lasky'nin sevilen Guardians of Ga'Hoole
kitaplarından uyarlanan bir macera. Film, babasının
destansı hikayeleriyle büyülenen genç bir baykuş olan
Soren'in öyküsünü anlatmaktadır.

Zack Snyder

Helen Mirren, Geoffrey Rush, Jim
Sturgess

01:36:50

PG

194177-37_2_1

Scooby-Doo! And The Legend Of The
Vampire

Movies - Filmler

Music, mystery and a legendary Australian vampire are all
Scooby Doo, bu yeni, heyecan dolu filminde Avustralya'ya
part of the mix when Scooby-Doo travels Down Under for
gidiyor ve müzik, gizem ve efsanevi bir vampirle dolu
a hair-raising adventure in this all-new Scooby-Doo
büyük bir maceraya atılıyor.
movie!

Scott Jeralds

Casey Casem, Frank Welker, Jeff Bennett

01:12:14

Not Rated

191665-37_2_1

Happy Feet Two

Movies - Filmler

The latest chapter of the penguin tale returns audiences
to the magnificent landscape of Antarctica, reuniting us
with the world's most famous tap-dancing penguin.

Penguen hikayesinin en yeni bölümü, izleyiciyi
Antarktika'nın muhteşem manzarasına geri götürerek bizi
dünyanın en ünlü step dansçı pengueni ile buluşturuyor.

George Miller

Alecia "P!nk" Moore, Hank Azaria

01:39:27

PG

191681-37_2_1

Lego Dc Comics Super Heroes

Movies - Filmler

The newly formed Justice League keeps Metropolis safe
and makes evil genius Lex Luthor very unhappy. Lex builds
his own league and declares them the Legion of Doom.

Yeni kurulan Adalet Birliği, Metropolis'i güvende
tutmakta ve kötü deha Lex Luthor'u mutsuz etmektedir.
Lex, bu yüzden kendi birliğine kurar ve onlara Legion of
Doom adını verir.

Rick Morales

Dee Bradley Baker, Grey DeLisle Griffin

01:12:00

Not Rated

174945-37_2_1

The Lego Movie 2: The Second Part

Movies - Filmler

Bricksburg kahramanları yeni bir macera için bir arada. Her
şey beş senedir harika giderken, yurttaşlar yeni bir
tehlikeyle karşı karşıya: Uzaydan gelen LEGO DUPLO®
işgalcileri.

Reunites the heroes of Bricksburg in an all new
adventure. It's been five years since everything was
awesome and the citizens are facing a huge new threat:
LEGO DUPLO® invaders from outer space.

Mike Mitchell

Chris Pratt, Elizabeth Banks

01:47:16

PG

166889-37_2_1

Smallfoot

Movies - Filmler

An animated adventure for all ages, with original music
Her yaşa hitap eden bir kurgu, özgün müzikler ve dev
and an all-star cast, which turns the Bigfoot legend upside kadroyla bir araya geldi. Genç bir Yeti’nin var olmadığına
down when a bright young Yeti finds something he
inandığı bir şeyi, bir insanı bulmasıyla başlayan hikaye
thought didn’t exist—a human.
Koca Ayak efsanesini tersyüz ediyor.

Karey Kirkpatrick, Jason Reisig

Channing Tatum, James Corden

01:36:21

PG13

126504-37_2_1

Storks

Movies - Filmler

Storks deliver babies or at least they used to. Now they
deliver packages for global internet giant
Cornerstore.com.

Leyleklerin işi bebek getirmek, yani bir zamanlar öyleydi.
Şimdilerde ise global internet devi Cornerstore.com için
kargo taşıyorlar.

Nicholas Stoller, Doug Sweetland

Andy Samberg, Katie Crown

01:27:00

PG

188591-37_2_1

The Lego Batman Movie

Movies - Filmler

If Batman wants to save Gotham from The Joker's hostile
takeover, he may have to drop the lone vigilante thing.

Batman, Gotham şehrini Joker'in düşmanca istilasından
kurtarmak ister ancak bunun için tek başına sağladığı yasa
dışı adaleti bırakmak zorunda kalır.

Chris McKay

Jenny Slate, Ralph Fiennes

01:44:00

PG

187501-37_2_1

Scoob!

Movies - Filmler

Eski dostlar Scooby ve Shaggy'nin nasıl tanıştığını bilmek
SCOOB! reveals how lifelong friends Scooby and Shaggy
ister misiniz? Genç dedektifler Fred, Velma ve Daphne ile
first met and how they joined with young detectives Fred,
karşılaşıp ünlü Mystery Inc.'i nasıl kurdular? Hepsi
Velma and Daphne to form the famous Mystery Inc.
"Scoob!"da.

Tony Cervone

Will Forte, Mark Wahlberg

01:33:00

PG

115096-37_2_1

The Lego Movie

Movies - Filmler

An ordinary LEGO figure is mistakenly identified as the
key to saving the world.

Sıradan bir LEGO karakteri yanlışlıkta dünyanın kurtarıcısı
olarak seçilir.

Phil Lord, Christopher Miller

Chris Pratt, Will Ferrell

01:41:00

PG

182622-37_2_1

The Angry Birds Movie 2

Movies - Filmler

When a new threat emerges that puts both Bird and Pig
Island in danger, Chuck, Bomb, and Mighty Eagle recruit
Chuck's sister Silver and team up with pigs Leonard,
Courtney and Garry.

Hem Kuş hem Domuzcuk Adası'nı tehlikeye atan yeni bir
tehdit belirir ve Chuck, Bomb ve Yüce Kartal, Chuck'ın
kardeşi Silver'dan yardım alıp domuzcuklar Leonard,
Courtney ve Garry'e katılır.

Thurop Van Orman, John Rice

Jason Sudeikis, Josh Gad

01:36:46

PG

He may be a big-shot moneyman now, but Ted Templeton Günümüzde büyük bir iş adamı olsa dahi, Ted Templeton,
flashes back to his Boss Baby past when he and his brother kardeşi Tim ile olan rekabetinin canlanması ve şaşırtıcı bir
Tim renew their rivalry and make a shocking discovery!
keşif sonucu Patron Bebek olduğu geçmişine geri döner.

Tom McGrath

Alec Baldwin, James Marsden, Amy
Sedaris

01:45:00

PG

-

-

01:03:21

Not Rated

There are so many exciting things to explore and learn. Keşfedilecek ve öğrenilecek çok heyecan verici şeyler var.
Feed your kids’ curiosity while they learn about vehicles,
Araçları, hayvanları, dünyayı ve çok daha fazlasını
animals, the natural world and so much more.
öğrenirken çocuklarınızın merakını doyurun.

-

-

01:00:52

Not Rated

TV - TV

Six-year-old Mia experiences the world around her
through song and sometimes a bit of magic, too. A world
where animals can dance, buses are friends and rainy days
are never boring.

Altı yaşındaki Mia, dünyayı şarkılar ve bazen de biraz
sihirle deneyimler. Hayvanların dans edebildiği,
otobüslerin arkadaş olduğu ve yağmurlu günlerin asla
sıkıcı olmadığı bir dünya.

-

-

00:55:42

Not Rated

Morphle

TV - TV

Mila’s dad runs the magic pet store where you can find all
sorts of cute and quirky pets who each have their own
magic powers, and he has gifted Mila the most magic pet
of all, Morphle.

Mila'nın babası, sihirli güçleri olan sevimli ve ilginç evcil
hayvanları bulabileceğiniz sihirli evcil hayvan dükkanı
işletiyor ve Mila'ya en sihirli evcil hayvanı Morphle'i
hediye ediyor.

-

-

01:01:48

Not Rated

200818-37_2_1

Go Buster

TV - TV

Buster is a fun-loving and inquisitive yellow bus, eager to
Buster, etrafındaki dünyayı ele geçirmeye hevesli,
take on the world around him. As Buster and his friends eğlenceli ve meraklı bir sarı otobüs. Buster ve arkadaşları
grow up, follow them navigate friendship and go on fun büyürken dostluklarını keşfedin ve eğlenceli maceralara
adventures.
atılın.

-

-

01:02:06

Not Rated

200830-37_2_1

Maysa ve Bulut

TV - TV

Bulut takes the herd our for grazing early in the morning.

Bulut, sabah erkenden sürüyü otlatmaya gitmiştir…

-

-

00:11:56

Not Rated

200831-37_2_1

Keloğlan

TV - TV

Fed up with doing the work on the field, Keloglan is
hiding from his mother.

Keloğlan tarladaki işleri yapmaktan sıkılmış, annesinden
saklanmaktadır.

-

-

00:16:17

Not Rated

200832-37_2_1

Rafadan Tayfa

TV - TV

Mert and Sevim carry water for Uncle Basri.

Mert ve Sevim, Basri amcaya su götürür.

-

-

00:15:27

Not Rated

200833-37_2_1

Dijital Tayfa

TV - TV

Hayri is telling the story of the statue of the man who's
glued to his telephone.

Hayri, elinden telefonu düşürmeyen adam heykelinin
hikâyesini anlatmaktadır…

-

-

00:12:38

Not Rated

200834-37_2_1

Ege ile Gaga

TV - TV

Ege and Gaga decide to do a research to overcome their
boredom.

Ege ile Gaga can sıkıntısından kurtulmak için bir araştırma
yapmaya karar verir.

-

-

00:08:51

Not Rated

200835-37_2_1

Pırıl

TV - TV

Pırıl and Uzay try to open the box with the cipher lock
that's on the coffee table.

Pırıl ve Uzay, sehpanın üzerinde duran şifreli bir kutuyu
açmaya çalışmaktadırlar.

-

-

00:13:21

Not Rated

200836-37_2_1

İbi

TV - TV

Ibi and Tosi worry about their dad…

İbi ve Tosi, babalarını merak eder…

-

-

00:11:57

Not Rated

200837-37_2_1

Z Takımı

TV - TV

Team Z are on a TV program and Mr. B. becomes very
jealous of them.

Z Takımı, televizyon programına çıkar. Bay B, çok kıskanır…

-

-

00:12:33

Not Rated

200838-37_2_1

Bulmaca Kulesi

TV - TV

Lugit experiences winter and the snow for the first time.

Lugit, kış mevsimi ve kar ile ilk defa tanışır…

-

-

00:14:08

Not Rated

200839-37_2_1

Tozkoparan İskender

TV - TV

Can Blue Moon be saved from the trap they have fallen
into?

Mavi Ay düştüğü tuzaktan kurtulabilecek mi?

-

-

01:11:18

Not Rated

200630-37_2_1

Mimi and the Mountain Dragon

TV - TV

Every Christmas Eve, in the snowy mountains of
Switzerland, the villagers of Dorta would sound their
horns, bang their drums and shout loudly to keep the
fearsome Mountain Dragon away.

Her Noel arifesinde, İsviçre'nin karlı dağlarındaki Dorta
köylüleri, korkunç Dağ Ejderini uzak tutmak için borularını
çalar, davullarını gümbürdetir ve yüksek sesle bağırırlar.

-

-

00:25:43

Not Rated

195458-37_2_1

The Boss Baby: Family Business

Movies - Filmler

200814-37_2_1

CoComelon

TV - TV

Baby JJ and his siblings go on fun adventures with nursery,
play, exploration and learning - situations which any preschooler could relate to. Fun, relatable stories set to
catchy songs.

200815-37_2_1

Blippi

TV - TV

200816-37_2_1

Little Baby Bum

200817-37_2_1

Baby JJ ve kardeşleri, tüm okul öncesi öğrencilerinin ilgi
duyabileceği şarkılar, oyunlar ve keşiflerle eğlenceli
maceralara atılıyor. Akılda kalıcı şarkılarla eğlenceli
hikâyeler.

The funny and absurd adventures of the Zatonya
civilization that lived millions of years ago. Science,
inventions, discoveries and of course fun are all in this
series

Milyonlarca yıl önce yaşamış olan Zatonya medeniyetinin
komik ve absürt maceraları. Bilim, buluşlar, keşifler ve
tabii ki eğlence bu dizide.

-

-

01:04:15

Not Rated

TV - TV

Enjoy engaging and entertaining versions of Hans
Dünya çapında ünlülerin sesinden okunan, Hans Christian
Christian Andersen's fairytales for children, read out loud Andersen'in peri masallarının eğlenceli versiyonlarının
by world-class celebrities!
tadını çıkarın.

-

-

01:46:45

Not Rated

Bay Do'nun Müzik Sınıfı

TV - TV

Violin, Saz, Oud, Blacksea Kemancha, Darbouka and Snare
Keman, Bağlama, Ud, Karadeniz Kemençesi, Darbuka,
Drum are students of Mr Do’s Music Class. Mr Do helps his
Tuba ve Trampet Bay Do’nun Müzik Sınıfı’nın
students to cvercome their issues at school while he
öğrencileridir. Bay Do onlara müzik öğretirken sorunlarını
teaches them music.
çözmelerine yardımcı olur.

-

-

01:03:35

Not Rated

154544-37_2_1

Bunnicula

TV - TV

Chester has had enough of Bunnicula and decides to lock
Chester, Bunnicula'dan sıkılmıştır ve tavşanı geldiği
the rabbit back in the cellar crypt he came from. Later, a
bodrum mezarına geri kilitlemeye karar verir. Sonra,
magical harmonica attracts zombie fish to the Orlock
sihirli bir mızıka zombi balıkları Orlock apartmanına çeker.
apartments.

-

-

00:44:06

Not Rated

154546-37_2_1

Wacky Races

TV - TV

When the residents of Easter Island celebrate an ancient
festival with a Wacky Race, the Racers end up stirring a
giant alien menace that awakens the slumbering Easter
Island statues to conquer the world.

Paskalya Adası sakinleri Kaçık Yarışı'yla çok eski bir
festivali kutlarlar. Bu sırada Yarışçılar, Paskalya Adası
heykelini dünyayı ele geçirmek için uyandıran dev bir
uzaylı tehdidini harekete geçirir.

-

-

00:43:41

Not Rated

150380-37_2_1

Smurfs

TV - TV

Brainy declares himself king whilst Papa Smurf is away.
Then, tired of Jokey's pranks, the Smurfs ignore his
warnings about Azrael.

Şirin Baba uzakta iken Gözlüklü Şirin kendini kral ilan
eder. Şirinler, Şakacı'dan bıkar, Azman ile ilgili uyarılarını
görmezden gelir.

George Gordon, Bob Hathcock

Danny Goldman, Don Messick

01:11:41

Not Rated

150381-37_2_1

The Sylvester & Tweety Mysteries

TV - TV

In New Orleans, Granny and Tweety visit the annual
canary crooning competition.

New Orleans'ta Büyükanne ve Tweety kanaryaların rekor
kırdığı yarışmayı ziyaret ediyor.

James T. Walker

Joe Alaskey, June Foray

01:45:05

Not Rated

150382-37_2_1

Baby Looney Tunes

TV - TV

Granny gives Taz one last chance to care for something.
Then, the babies plan a surprise birthday party for
Tweety.

Büyükanne, Taz'a son şansı verir. Sonra bebekler Tweety
için sürpriz bir doğum günü partisi planlıyor.

-

Sam Vincent

01:52:43

Not Rated

150383-37_2_1

The Flintstones

TV - TV

Join the fun in the town of Bedrock with the this
fabulously famous modern Stone-Age family.

Bedrock şehrinin ünlü ailesi Çakmaktaşlarla eğlenceye
katılın.

-

Alan Reed, Jean Vander Pyl

03:31:39

Not Rated

150384-37_2_1

Tom And Jerry Tales

TV - TV

Daffy makes the right choice when he finds a purse filled Daffy, para dolu bir cüzdan bulur ve doğru seçimi yapar ve
with money. Later, Sylvester won't let Granny have any
Sylvester Büyükanne'nin kendisine vakit ayırmasına izin
time to herself.
vermez.

Neal Sternecky

-

01:53:19

Not Rated

103880-37_2_1

Be Cool, Scooby-Doo!

TV - TV

The gang visit the Crystal Canopy to solve the mystery of
the Crystal Crawler, but must remain quiet.

Ekip, Crystal Canopy'nin gizemi çözmek için Crystal
Canopy'yi ziyaret eder.

James Krenzke

Grey Griffin, Matthew Lillard

01:54:00

Not Rated

65022-37_2_1

Beware the Batman

TV - TV

Batman goes up against Professor Pyg. Alfred hires a
bodyguard for Bruce Wayne: a Japanese warrior named
Katana.

Batman, Profesör Pyg ile karşı karşıyadır. Alfred, Bruce
Wayne için bir koruma işe alır: Katana isimli Japon
savaşçıdır.

-

-

00:44:00

Not Rated

65017-37_2_1

The Tom and Jerry Show

TV - TV

Spike teaches Tom and Jerry how to defend their home
when they learn a burglar could be nearby.

Spike, Tom ve Jerry'e, bir hırsız gelmesi durumunda evi
nasıl koruyacaklarını öğretmektedir.

-

-

01:29:36

Not Rated

65018-37_2_1

The Looney Tunes Show

TV - TV

Daffy enters Gossamer in the school talent show, and
Bugs is asked to feature in a commercial.

Daffy Gossamer'ı okulun yetenek yarışmasına aday
gösterir, ve Bugs'a reklam oyunculuğu teklif edilir.

-

-

01:05:45

Not Rated

198814-37_2_1

Kukuli Music Video

TV - TV

Kukuli, a playful monkey and his friends Tinky, Minky and
Dütdüt go on various fun and educational adventures!
Join them on their next big adventure filled with songs
and endless fun!

Ele avuca sığmaz bir maymun olan Kukuli, Tinky, Minky
,Dütdüt... Her bölüm başka bir maceraya atılıyorlar, kimi
zaman eğlenirken kimi zaman da önemli hayat dersleri
öğreniyorlar.

-

-

01:02:35

Not Rated

194412-37_2_1

Küçük Panda Çok Acıktı

TV - TV

Little Panda Bobo is a tiny panda. His mother goes in
Küçük Panda Bobo minik bir pandadır. Annesi bambu
search of bamboo. Bobo goes out after his mother leaves aramaya gider. Bobo annesi evden çıktıktan sonra dışarıya
the house. Bobo's adventure begins.
çıkar . Bobonun macerası başlar.

-

-

00:07:18

NR

194413-37_2_1

Little Panda Is So Hungry

TV - TV

Little Panda Bobo is a tiny panda. His mother goes in
Küçük Panda Bobo minik bir pandadır. Annesi bambu
search of bamboo. Bobo goes out after his mother leaves aramaya gider. Bobo annesi evden çıktıktan sonra dışarıya
the house. Bobo's adventure begins.
çıkar . Bobonun macerası başlar.

-

-

00:07:18

NR

199708-37_2_1

Zatonya

TV - TV

199598-37_2_1

GivingTales

195705-37_2_1

194414-37_2_1

El Pequeño Panda Tenía Mucha Hambre

TV - TV

Little Panda Bobo is a tiny panda. His mother goes in
Küçük Panda Bobo minik bir pandadır. Annesi bambu
search of bamboo. Bobo goes out after his mother leaves aramaya gider. Bobo annesi evden çıktıktan sonra dışarıya
the house. Bobo's adventure begins.
çıkar . Bobonun macerası başlar.

-

-

00:07:25

NR

194415-37_2_1

Маленькая Проголодавшаяся Панда

TV - TV

Little Panda Bobo is a tiny panda. His mother goes in
Küçük Panda Bobo minik bir pandadır. Annesi bambu
search of bamboo. Bobo goes out after his mother leaves aramaya gider. Bobo annesi evden çıktıktan sonra dışarıya
the house. Bobo's adventure begins.
çıkar . Bobonun macerası başlar.

-

-

00:07:22

NR

194416-37_2_1

Yaramaz Kaplan Kardeşler

TV - TV

Mili and Lili are two sibling snow tigers. When playing in
the snow, the lines of the Lilin disappear. Then, their
adventure starts.

Mili ve lili kar kaplanı ve kardeştirler . Karda oynarken
lilinin çizgileri kaybolur. Çizgilerini aramaya koyulan
kardeşlerin macera dolu serüveni burada başlar.

-

-

00:08:38

NR

194417-37_2_1

Naughty Little Tiger Brothers

TV - TV

Mili and Lili are two sibling snow tigers. When playing in
the snow, the lines of the Lilin disappear. Then, their
adventure starts.

Mili ve lili kar kaplanı ve kardeştirler . Karda oynarken
lilinin çizgileri kaybolur. Çizgilerini aramaya koyulan
kardeşlerin macera dolu serüveni burada başlar.

-

-

00:08:10

NR

194418-37_2_1

Pequeños Hermanos Tigre Traviesos

TV - TV

Mili and Lili are two sibling snow tigers. When playing in
the snow, the lines of the Lilin disappear. Then, their
adventure starts.

Mili ve lili kar kaplanı ve kardeştirler . Karda oynarken
lilinin çizgileri kaybolur. Çizgilerini aramaya koyulan
kardeşlerin macera dolu serüveni burada başlar.

-

-

00:08:34

NR

194419-37_2_1

Маленькие Непослушные Тигрята

TV - TV

Mili and Lili are two sibling snow tigers. When playing in
the snow, the lines of the Lilin disappear. Then, their
adventure starts.

Mili ve lili kar kaplanı ve kardeştirler . Karda oynarken
lilinin çizgileri kaybolur. Çizgilerini aramaya koyulan
kardeşlerin macera dolu serüveni burada başlar.

-

-

00:08:34

NR

194420-37_2_1

Korkusuz Küçük Balık

TV - TV

In the depths of the ocean live a fearless little fish, a
lobster and a starfish. Three friends decide to go to the
treasure land. On their way to the treasure land, their
adventure begins.

Okyanusun derinliklerinde korkusuz küçük balık , ıstakoz
ve deniz yıldızı yaşarmış . Bu üç arkadaş hazine diyarına
gitmeye karar verir. Hazine diyarına giden serüvenleri
burada başlar.

-

-

00:07:04

NR

194421-37_2_1

Fearless Little Fish

TV - TV

In the depths of the ocean live a fearless little fish, a
lobster and a starfish. Three friends decide to go to the
treasure land. On their way to the treasure land, their
adventure begins.

Okyanusun derinliklerinde korkusuz küçük balık , ıstakoz
ve deniz yıldızı yaşarmış . Bu üç arkadaş hazine diyarına
gitmeye karar verir. Hazine diyarına giden serüvenleri
burada başlar.

-

-

00:07:13

NR

194422-37_2_1

Audaz Pequeña Pescado

TV - TV

In the depths of the ocean live a fearless little fish, a
lobster and a starfish. Three friends decide to go to the
treasure land. On their way to the treasure land, their
adventure begins.

Okyanusun derinliklerinde korkusuz küçük balık , ıstakoz
ve deniz yıldızı yaşarmış . Bu üç arkadaş hazine diyarına
gitmeye karar verir. Hazine diyarına giden serüvenleri
burada başlar.

-

-

00:07:03

NR

194423-37_2_1

Маленькая Бесстрашная Рыбка

TV - TV

In the depths of the ocean live a fearless little fish, a
lobster and a starfish. Three friends decide to go to the
treasure land. On their way to the treasure land, their
adventure begins.

Okyanusun derinliklerinde korkusuz küçük balık , ıstakoz
ve deniz yıldızı yaşarmış . Bu üç arkadaş hazine diyarına
gitmeye karar verir. Hazine diyarına giden serüvenleri
burada başlar.

-

-

00:07:19

NR

194424-37_2_1

Kahverengi Ayıcık Balını İstiyor

TV - TV

The hungry brown bear sets off in search of honey.
Adventure begins on his way to find honey.

Karnı acıkan Kahverengi ayıcık bal aramak için yola çıkar.
Bal bulmak için çıktığı yolda macera başlar.

-

-

00:07:39

NR

194425-37_2_1

Brown Bear Wants His Honey

TV - TV

The hungry brown bear sets off in search of honey.
Adventure begins on his way to find honey.

Karnı acıkan Kahverengi ayıcık bal aramak için yola çıkar.
Bal bulmak için çıktığı yolda macera başlar.

-

-

00:07:41

NR

194426-37_2_1

El oso pardo quiere su miel

TV - TV

The hungry brown bear sets off in search of honey.
Adventure begins on his way to find honey.

Karnı acıkan Kahverengi ayıcık bal aramak için yola çıkar.
Bal bulmak için çıktığı yolda macera başlar.

-

-

00:07:36

NR

194427-37_2_1

Бурый Медвежонок Хочет Мёд

TV - TV

The hungry brown bear sets off in search of honey.
Adventure begins on his way to find honey.

Karnı acıkan Kahverengi ayıcık bal aramak için yola çıkar.
Bal bulmak için çıktığı yolda macera başlar.

-

-

00:07:32

NR

194428-37_2_1

Küçük Cesur Penguen

TV - TV

The brave little penguin is wondering about the ice city.
One night, while his parents are sleeping, he decides to
go to the ice city.

Küçük cesur penguen buz şehrini merak etmektedir. Bir
gece annesi babası uyurken buz şehrine gitmeye karar
verir.

-

-

00:07:41

NR

194429-37_2_1

Brave Little Penguin

TV - TV

The brave little penguin is wondering about the ice city.
One night, while his parents are sleeping, he decides to
go to the ice city.

Küçük cesur penguen buz şehrini merak etmektedir. Bir
gece annesi babası uyurken buz şehrine gitmeye karar
verir.

-

-

00:07:40

NR

194430-37_2_1

Pequeño pingüino valiente

TV - TV

The brave little penguin is wondering about the ice city.
One night, while his parents are sleeping, he decides to
go to the ice city.

Küçük cesur penguen buz şehrini merak etmektedir. Bir
gece annesi babası uyurken buz şehrine gitmeye karar
verir.

-

-

00:07:41

NR

Küçük cesur penguen buz şehrini merak etmektedir. Bir
gece annesi babası uyurken buz şehrine gitmeye karar
verir.

-

-

00:07:42

NR

TV - TV

Jumbo does not want to swim with his friends because he Jumbo yüzmekten korktuğu için arkadaşları ile yüzmek
is afraid of swimming. Would you like to watch how the istememektedir. Bunu kimseyle paylaşmayan Jumbonun
Jumbo learns to swim?
yüzmeyi nasıl öğrendiğini izlemek ister misin?

-

-

00:07:00

NR

Jumbo Swims

TV - TV

Jumbo does not want to swim with his friends because he Jumbo yüzmekten korktuğu için arkadaşları ile yüzmek
is afraid of swimming. Would you like to watch how the istememektedir. Bunu kimseyle paylaşmayan Jumbonun
Jumbo learns to swim?
yüzmeyi nasıl öğrendiğini izlemek ister misin?

-

-

00:07:27

NR

194434-37_2_1

jumbo está nadando

TV - TV

Jumbo does not want to swim with his friends because he Jumbo yüzmekten korktuğu için arkadaşları ile yüzmek
is afraid of swimming. Would you like to watch how the istememektedir. Bunu kimseyle paylaşmayan Jumbonun
Jumbo learns to swim?
yüzmeyi nasıl öğrendiğini izlemek ister misin?

-

-

00:07:05

NR

194435-37_2_1

Джамбо Плавание

TV - TV

Jumbo does not want to swim with his friends because he Jumbo yüzmekten korktuğu için arkadaşları ile yüzmek
is afraid of swimming. Would you like to watch how the istememektedir. Bunu kimseyle paylaşmayan Jumbonun
Jumbo learns to swim?
yüzmeyi nasıl öğrendiğini izlemek ister misin?

-

-

00:07:08

NR

80503-37_2_1

Pinky & The Brain

TV - TV

These two lab mice never fail to come up with an
outlandish plan to take over the world.

Bu iki labaratuar faresi dünyayı ele geçirecek şeytani
planlar yapmaktan asla geri durmuyorlar.

-

Maurice LaMarche, Rob Paulsen

00:20:59

PG

80505-37_2_1

Scooby-Doo! Mystery..

TV - TV

Fred, Daphne, Velma, Shaggy and Scooby are on hand to
uncover the supernatural secrets of their hometown.

Fred, Daphne, Velma, Shaggy ve Scooby şehirlerindeki
doğaüstü olayları çözmek için iş başında.

-

Frank Welker, Mindy Cohn

00:23:09

PG

80504-37_2_1

Top Cat

TV - TV

It's good that a cat has nine lives, because with Top Cat's
talent for trouble, he needs every one!

Kedilerin 9 canı olması iyi ama Top Cat tam bir sorun
mıktası, bu yüzden tüm ekibe ihtyacı var.

-

Leo DeLyon, Allen Jenkins

00:25:43

PG

Omer Fener37_2_1

Kukuli

Music - Müzik

-

-

-

-

01:02:49

-

Mehtap Demir37_2_1

Bebeğime Ninniler (En Seçkin Türk ve
Dünya Ninnileri)

Music - Müzik

-

-

-

-

01:36:09

-

Özge Öz-37_2_1

Anne Sesinden Ninniler

Music - Müzik

-

-

-

-

01:02:25

-

Deniz Candan
Uzun-37_2_1

Annemin Ninnileri

Music - Müzik

-

-

-

-

00:48:33

-

Gönül Kazancı
Yeprem & Safa
Yeprem-37_2_1

Bebeğime Ninniler

Music - Müzik

-

-

-

-

00:19:08

-

Çeşitli Sanatçılar- Pop Ninniler, Vol. 1 (Sevgi, Uyku & Oyun
37_2_1
Şarkıları)

Music - Müzik

-

-

-

-

00:39:22

-

Çeşitli Sanatçılar37_2_1

Uykudan Önce Ninniler

Music - Müzik

-

-

-

-

01:17:31

-

Various Artists37_2_1

Children

Music - Müzik

-

-

-

-

01:29:05

-

200727-37_2_1

Big City Greens

Disney - Disney

Follow the offbeat adventures of 10-year-old Cricket
Green, a mischievous and optimistic country boy who
moves to the big city with his wildly out of place family.

Epey tuhaf ailesiyle birlikte büyük şehre taşınan 10
yaşındaki afacan ve iyimser taşra çocuğu Cricket Green'in
sıra dışı maceralarına eşlik edin.

-

-

01:28:44

Not Rated

194431-37_2_1

Маленький Смелый Пингвин

TV - TV

194432-37_2_1

Jumbo Yüzüyor

194433-37_2_1

The brave little penguin is wondering about the ice city.
One night, while his parents are sleeping, he decides to
go to the ice city.

200728-37_2_1

The Ghost and Molly McGee

Disney - Disney

A grumpy ghost and cheerful tween are eternally bound.

Hırçın bir hayalet neşeli bir gençle sonsuza dek bağlanır.

-

-

01:52:55

G

200729-37_2_1

Mickey Mouse Funhouse

Disney - Disney

Mickey Mouse Funhouse is a fantastical place where
Funny, a magical playhouse who talks and interacts with
Mickey, Minnie, and their pals takes the gang on
adventures.

Mickey Mouse Eğlence Evi, Mickey, Minnie ve
arkadaşlarıyla konuşup etkileşime giren büyülü bir oyun
evi olan Funny'nin ekibi maceralara çıkardığı fantastik bir
yerdir.

-

-

02:00:17

G

200730-37_2_1

Minnie's Bow-Toons: Party Palace Pals

Disney - Disney

Come join the celebration as party planners, Minnie and
Daisy, open up their own party planning business, The
Polka Dot Party Palace!

Parti organizatörlerimiz Minnie ve Daisy'nin kendi parti
planlama şirketleri olan Polka Dot Party Palace'ın açılış
kutlamalarına davetlisiniz!

-

-

00:15:11

G

200731-37_2_1

Puppy Dog Pals

Disney - Disney

-

-

01:35:58

G

200732-37_2_1

Alice's Wonderland Bakery

Disney - Disney

Büyük büyükannesinin büyülü yemek kitabı Alice'e miras
aldığında Alice, kendisini Harikalar Diyarı Fırını'nın
başında bulur ve yemeğin büyüsünü keşfeder.

-

-

01:12:15

Not Rated

200733-37_2_1

Spidey and His Amazing Friends

Disney - Disney

Spidey, Ghost-Spider, and Miles Morales team up to
Spidey, Ghost-Spider ve Miles Morales, bir araya gelerek
become The Spidey Team! With a little help from other
Spidey Team'i kuruyor. Yenilmezler'deki dostlarının da
Avenger friends, these superheroes will work together to
yardımıyla günü kurtarmak için birlikte savaşırlar.
save the day!

-

-

02:00:27

G

199434-37_2_1

Raya and the Last Dragon

Disney - Disney

In a land called Kumandra, split into five different regions,
a warrior named Raya searches for the last dragon in the
world.

Raya adındaki bir savaşçı, beş farklı bölgeye ayrılmış
Kumandra adlı bir ülkede dünyadaki son ejderhayı arar.

Don Hall, Carlos Lopez Estrada, Paul
Briggs, John Ripa

Kelly Marie Tran, Awkwafina, Gemma
Chan, Izaac Wang2

01:47:35

PG

199435-37_2_1

Onward

Disney - Disney

Two elf brothers embark on an extraordinary quest to
spend a magical day with their late dad.

İki elf kardeş, merhum babalarıyla büyülü bir gün
geçirmek için sıra dışı bir arayışa girişirler.

Dan Scanlon

Tom Holland, Chris Pratt, Julia LouisDreyfus

01:42:30

PG

195648-37_2_1

Encanto

Disney - Disney

ENCANTO follows Mirabel, her extraordinary family and
their magical house.

Stephanie Beatriz, María Botero, John
Leguizamo

01:42:11

PG

197204-37_2_1

Finding Dory

Disney - Disney

Dory sets off on a life-changing adventure to find her
family.

Dory, ailesini bulabilmek için hayatını değiştirecek bir
maceraya atılır.

Andrew Stanton, Angus MacLane

Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Ed
O'Neill

01:37:12

PG

197216-37_2_1

Soul

Disney - Disney

Jamie Foxx stars in Disney and Pixar’s "Soul," a comedy
about what makes you...YOU.

Jamie Fox, Disney ve Pixar'ın seni sen yapan şeyle alakalı
olan komedisi 'Soul'da baş rol oynuyor.

Pete Docter, Kemp Powers

Jamie Foxx, Tina Fey, Angela Bassett

01:40:38

PG

187560-37_2_1

Toy Story 4

Disney - Disney

When Bonnie takes the whole gang on her family’s road
trip, Woody ends up on an unexpected detour that
includes a reunion with his long-lost friend Bo Peep.

Bonnie, bütün ekibi ailesiyle yolculuğa çıkarır. Woody'nin
rotası beklenmedik şekilde sapar ve eski dostu Bo Peep
ile yolları kesişir.

Josh Cooley

Tom Hanks, Tim Allen

01:40:00

G

187558-37_2_1

Maleficent: Mistress of Evil

Disney - Disney

In Disney’s “Maleficent: Mistress of Evil,” Maleficent and Disney yapımı "Malefiz: Kötülüğün Gücü"nde, Malefiz ve
her goddaughter Aurora begin to question the complex
vaftiz kızı Aurora karmaşık aile bağlarını sorgulamaya
family ties that bind them.
başlar.

Joachim Rønning

Angelina Jolie, Elle Fanning

01:59:00

PG

187554-37_2_1

Aladdin

Disney - Disney

A vibrant adaptation of Disney’s classic, “Aladdin” is the
tale of Aladdin, Princess Jasmine and the Genie who may
be the key to their future.

Bir Disney klasiği olan "Aladdin"in bu coşkulu
uyarlamasında, Aladdin ve Prenses Yasemin'in geleceği
Cin'e bağlı.

Guy Ritchie

Will Smith, Mena Massoud

02:08:00

PG

199622-37_2_1

Disney Magic Bake-Off

Disney - Disney

Imagination rules and teamwork triumphs as three teams
of two race against the clock to create the most
extraordinary cakes inspired by the magic of Disney.

Disney'in büyüsünden ilham alan ve en olağanüstü
pastaları yaratmak için zamana karşı yarışan iki kişilik üç
takım hayal gücünü ve takım çalışmasını kullanıyor.

-

-

01:26:14

Not Rated

199628-37_2_1

Eye Wonder

Disney - Disney

The best magic, video illusions and electrifying viral
videos that will make your eyes say what just happened?!
Learn to master the tricks found within!

Gözlerinize inanamayacağınız en iyi sihir ve video
illüzyonları ve heyecan verici viral videolar... İçinde
bulunan hilelerde ustalaşmayı öğren!

-

-

00:22:08

Not Rated

Two fun-loving Pug puppies, Bingo and Rolly, are brothers Eğlenceyi seven iki Pug yavrusu, Bingo ve Rolly, maceraya
with an appetite for adventure!
aç kardeşlerdir!

When young Alice inherits her great grandmother’s
enchanted cookbook, she finds herself in charge of the
Wonderland Bakery and discovers the magic of food.

ENCANTO, Mirabel'i, olağanüstü ailesini ve sihirli evlerini Jared Bush, Byron Howard, Charise Castro
konu alıyor.
Smith

