DIRECTOR - YÖNETMEN

CAST - OYUNCULAR

R/T - SÜRE

RATING DERECELENDİ
RME

An adventure based on the beloved Guardians of Ga'Hoole
Kathryn Lasky'nin sevilen Guardians of Ga'Hoole
books by Kathryn Lasky. The film follows Soren, a young owl kitaplarından uyarlanan bir macera. Film, babasının destansı
enthralled by his father's epic stories of the Guardians of
hikayeleriyle büyülenen genç bir baykuş olan Soren'in
Ga'Hoole.
öyküsünü anlatmaktadır.

Zack Snyder

Helen Mirren, Geoffrey Rush, Jim Sturgess

01:36:50

PG

Movies - Filmler

Music, mystery and a legendary Australian vampire are all
part of the mix when Scooby-Doo travels Down Under for a
hair-raising adventure in this all-new Scooby-Doo movie!

Scooby Doo, bu yeni, heyecan dolu filminde Avustralya'ya
gidiyor ve müzik, gizem ve efsanevi bir vampirle dolu büyük
bir maceraya atılıyor.

Scott Jeralds

Casey Casem, Frank Welker, Jeff Bennett

01:12:14

Not Rated

Space Jam

Movies - Filmler

Captured by Bugs Bunny to foil a gang of space creatures,
Michael Jordan must play the basketball game of his life to
save the beloved cartoon heroes.

Bir grup uzaylı yaratıkla savaşması için Bugs Bunny
tarafından kaçırılan Michael Jordan'ın sevdiği çizgi film
karakterlerini kurtarmak için hayatının maçını oynaması
gerekmektedir.

Joseph Pytka

Michael Jordan, Wayne Knight, Theresa
Randle, Manner Washington

01:27:22

PG

189258-37_2_1

The Boss Baby: Family Business

Movies - Filmler

He may be a big-shot moneyman now, but Ted Templeton
flashes back to his Boss Baby past when he and his brother
Tim renew their rivalry and make a shocking discovery!

Mauritius'taki bilgili girişimciler, başkalarının da başarılı
olmasına yardım etmek için teknolojiden ve iş birlikçi bir
yaklaşımdan faydalanıyor, başarıya giden bir plan
oluşturuyor.

-

-

01:45:00

PG

191612-37_2_1

Kral Şakir Korsanlar Diyarı

Movies - Filmler

Shakir and his family embark on a treacherous journey to
retrieve a golden cannon and defeat an underwater monster
threatening the city.

Shakir ve ailesi, altın bir savaş topunu geri almak ve şehri
tehdit eden su altı canavarını yenmek için tehlikeli bir
yolculuğa çıkar.

Berk Tokay, Haluk Can Dizdaroglu

Onur Akgülgil, Hakan Akin

01:31:00

Not Rated

191613-37_2_1

Can Dostlar

Movies - Filmler

When their fun in the park is threatened by a
neighbourhood nagger, a group of friends declares war to
play freely on their turf.

Parktaki eğlenceleri mahallenin dırdırcısı tarafından tehdit
edildiğinde, bir grup arkadaş kendi sahalarında özgürce
oynamak için savaş ilan eder.

Tugçe Soysop

Selim Bayraktar, Berat Efe Parlar

01:43:00

Not Rated

191614-37_2_1

Gamonya Hayaller Ülkesi

Movies - Filmler

After an unfortunate incident, Umut finds himself in a
colourful, fantasy world where he regains hope and learns
to dream again.

Talihsiz bir olaydan sonra Umut kendini, yeniden umut edip
hayal kurmayı öğrendiği rengarenk bir hayal dünyasında
bulur.

Tugçe Soysop

Berat Efe Parlar, Eda Doger

01:43:00

Not Rated

172598-37_2_1

Peter Rabbit

Movies - Filmler

Peter Rabbit and family take over the manor house of Old
McGregor when he dies, but McGregor’s nephew arrives to
claim his inheritance, so the bunnies wreak havoc to win it
back.

Peter Tavşan ve ailesi Yaşlı McGregor öldüğünde ondan
kalan malikaneyi alıyor, ama McGregor'un yeğeni miras
üzerinde hak iddia etmek için dönüyor, tavşanlar onu geri
almak için savaş açıyor.

Will Gluck

James Corden, Fayssal Bazzi

01:34:43

PG

189275-37_2_1

Peter Rabbit 2: The Runaway

Movies - Filmler

Peter Rabbit, the lovable rogue is back with all of his friends
in a hilarious, all-new, out-of-the-garden adventure!

Sevimli asi geri döndü. Bea, Thomas ve tavşanlar bir aile
olarak barış yapsalar da, Peter tüm çabalarına rağmen
haylaz doğasından bir türlü sıyrılamayacağa benziyor.

Will Gluck

Rose Byrne, Domhnall Gleeson

01:34:00

PG

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

187590-37_2_1

Konuşan Hayvanlar

Movies - Filmler

Can lives with his family within the boundaries of a
protected area for animals. Can loves animals and he is
special because he communicates with them.

Can ailesiyle birlikte hayvanların koruma altında tutulduğu
bir bölgede yaşamaktadır. Hayvanları çok sevmektedir.
Onlarla konuşabildiği için özeldir de.

Mustafa Kotan

Emir Özyakışır, Ayça Erturan

01:32:14

NR

187592-37_2_1

Canım Kardeşim

Movies - Filmler

Muge and Mine are sisters. Their life changes completely
when they stumble across an alien in the forest.

Kız kardeşler Müge ve Mine, ormanda bir uzaylıya
rastlayınca hayatları tamamen değişir.

Murat Kuruz

N/A

01:28:31

NR

185782-37_2_1

Keloğlan Yeni Masal

Movies - Filmler

Known for his practical intelligence and clean heart,
Keloğlan cannot be indifferent to Cankız's call for help.
Keloğlan and his friends must fight against the oppressors
who try to deplete the animals.

Pratik zekası ve temiz kalpliliği ile bilinen Keloğlan, Cankız’ın
yardım çağrısına kayıtsız kalamaz. Keloğlan ve arkadaşları
hayvanların soyunu tüketmeye çalışan zalimlere karşı
savaşmak zorundadır.

Süleyman Mert Özdemir

Atilla Doğukan Türkyılmaz, Yağmur
Ün, Asuman Dabak

01:23:14

G

178180-37_2_1

The Angry Birds Movie

Movies - Filmler

The movie takes us to an island populated entirely by happy, Film, tamamı mutlu ve uçamayan kuşlardan oluşan bir adayı
flightless birds – or almost entirely. In this paradise, Red,
anlatıyor, en azından neredeyse tamamı mutlu. Bu cennet
Chuck, and Bomb have always been outsiders.
adada Red, Chuck ve Bomb daima dışlanmaktadır.

Clay Kaytis, Fergal Reilly

Jason Sudeikis, Josh Gad

01:37:01

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

174945-37_2_1

The Lego Movie 2: The Second Part

Movies - Filmler

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.

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.

Mike Mitchell

Chris Pratt, Elizabeth Banks

01:47:16

PG

IMAGE - GÖRSEL

TİTLE - BAŞLIK

CATEGORY - KATEGORİ

194176-37_2_1

Legend Of The Guardians: The Owls Of
Ga'Hoole

Movies - Filmler

194177-37_2_1

Scooby-Doo! And The Legend Of The
Vampire

194617-37_2_1

SYNOPSIS

ÖZET

166889-37_2_1

Smallfoot

Movies - Filmler

An animated adventure for all ages, with original music and
an all-star cast, which turns the Bigfoot legend upside down
when a bright young Yeti finds something he thought didn’t
exist—a human.

Her yaşa hitap eden bir kurgu, özgün müzikler ve dev
kadroyla bir araya geldi. Genç bir Yeti’nin var olmadığına
inandığı bir şeyi, bir insanı bulmasıyla başlayan hikaye 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

SCOOB! reveals how lifelong friends Scooby and Shaggy first
met and how they joined with young detectives Fred, Velma
and Daphne to form the famous Mystery Inc.

Eski dostlar Scooby ve Shaggy'nin nasıl tanıştığını bilmek
ister misiniz? Genç dedektifler Fred, Velma ve Daphne ile
karşılaşıp ünlü Mystery Inc.'i nasıl kurdular? Hepsi
"Scoob!"da.

Tony Cervone

Will Forte, Mark Wahlberg

01:33:00

PG

188793-37_2_1

Ferdinand

Movies - Filmler

Centres on the adventures of a peace-loving bull, who is
adopted by a farmer. However, his idyllic life changes after
he’s mistaken for a beast and is taken away to a bull training
camp.

Barışçıl boğa Ferdinand bir çiftçi tarafından sahiplenilir.
Yanlış anlaşılmalar sonucu canavar olduğu sanılınca eğitim
kampına gönderilir ve huzurlu hayatı altüst olur.

Carlos Saldanha

John Cena, Kate McKinnon

01:48:00

PG

191583-37_2_1

Hotel Transylvania

Movies - Filmler

Welcome to Hotel Transylvania, Dracula’s lavish five-stake
resort, where monsters and their families can live it up, free
to be the monsters they are without humans to bother
them.

İnsanlar onları rahatsız etmeden canavarların ve ailelerinin
rahat bir nefes aldığı Dracula'nın beş kazıklı dinlenme
tesisine, Transylvania Oteli'ne hoş geldiniz.

Genndy Tartakovsky

Kevin James, Selena Gomez

01:31:00

PG

181362-37_2_1

Hotel Transylvania 2

Movies - Filmler

Drac is worried that his half-human, half-vampire grandson,
Drac, yarı insan yarı vampir torunu Dennis'te vampirliğe dair
Dennis, isn’t showing signs of being a vampire. Drac enlists
bir şey göremediğinden endişelidir. Drac arkadaşlarından
his friends to put Dennis through a ‘monster-in-training’
yardım ister ve Dennis'i bir canavar eğitim kampına sokar.
boot camp.

Genndy Tartakovsky

Adam Sandler, Andy Samberg

01:29:11

PG

179687-37_2_1

Cloudy with a Chance of Meatballs 2

Movies - Filmler

Flint Lockwood and friends are forced to leave their town of
Swallow Falls. But when it is discovered that sentient food
beasts have overrun the island, they are asked to return to
save the world…again.

Flint Lockwood ve arkadaşları Swallow Falls'u terk etmek
zorunda kalır. Ama akıllı yemek canavarları adayı işgal
ettiğinde dünyayı bir kere daha kurtarmak için geri
çağrılırlar.

Cody Cameron, Kris Pearn

Bill Hader, Anna Faris

01:34:41

PG

175350-37_2_1

Ice Age: Dawn Of The Dinosaurs

Movies - Filmler

The gang discover a whole new world with some very scary
inhabitants. Meanwhile, Scrat goes nuts over the beautiful
Scratte, but is she trying to win his heart - or steal his acorn?

Çete, çok korkutucu sakinleri olan yepyeni bir dünya
keşfeder. Bu esnada Scrat, güzel Scratte'ye aşık olur ancak
acaba Scratte'nin amacı Scrat'ın gönlünü mü yoksa meşe
palamudunu mu çalmaktır?

Carlos Saldanha, Mike Thurmeier

Ray Romano, John Leguizamo

01:34:08

PG

175351-37_2_1

Ice Age: Continental Drift

Movies - Filmler

Manny, Diego and Sid are sent off on an epic seafaring quest
after Scrat's nutty pursuit of an acorn sets an entire
continent adrift, and bump into prehistoric pirates as they
explore their brave new world.

Scrat'in meşe palamudu peşine düşüp, bir kıtanın
sürüklenmesine neden olmasıyla Manny, Diego ve Sid yeni
bir deniz macerasına atılır ve yeni dünyalarını keşfederken
tarih öncesi korsanlarla karşılaşır.

Steve Martino, Mike Thurmeier

Ray Romano, Denis Leary

01:27:49

PG

175352-37_2_1

Ice Age: The Meltdown

Movies - Filmler

The Ice Age is coming to an end, and the animals are loving
their new world. But when Manny, Sid and Diego realise
that the melting ice will flood their valley they must figure
out a way to escape.

Buz Devri sona yaklaşırken hayvanlar da yeni dünyalarını çok
sevmektedir. Ancak Manny, Sid ve Diego eriyen buzun
vadilerini sular altında bırakacağını anlayınca kaçmak için bir
yol bulmak zorunda kalırlar.

Carlos Saldanha

Ray Romano, John Leguizamo

01:30:40

PG

186366-37_2_1

Spies in Disguise

Movies - Filmler

Super spy Lance Sterling and scientist Walter Beckett are
almost exact opposites. But when events take an
unexpected turn, this unlikely duo is forced to team up

Süper ajan Lance Sterling ve bilim insanı Walter Becket
birbirlerinin tamamen zıttı karakterlerdir. Ancak
beklenmedik olaylar yaşanınca, bu uyumsuz ikili birlikte
çalışmaya mecbur kalır.

Troy Quane, Nick Bruno

Will Smith, Tom Holland

01:41:51

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

194505-37_2_1

Canım Kardeşim

TV - TV

Muge and Mine are sisters. Their life changes completely
when they stumble across an alien in the forest.

Müge ve Mine iki kız kardeştir. Ormanda bir uzaylıya
rastladıklarında hayatları tamamen değişir.

-

-

00:20:00

NR

194506-37_2_1

Rafadan Tayfa

TV - TV

Neighbourhood, solidarity, friendship, comedy and
entertainment, they are all in “Rafadan Tayfa”.

Komşuluk, dayanışma, dostluk, komedi ve eğlence hepsi
“Rafadan Tayfa”da.

-

-

00:26:00

NR

194507-37_2_1

Ege Ile Gaga

TV - TV

Follow Ege and Gaga as they trace new mysteries and live
exciting adventure.

Yeni gizemlerin izini süren ve heyecan verici maceralar
yaşayan Ege ve Gaga'yı takip edin.

-

-

00:16:00

NR

194508-37_2_1

Ibi

TV - TV

İbi and Tosi goes on a journey to discover Baldiyar. As they
search for the Baldiyar Atlas that Tosi inherited, Hoppa and
Pumba decide to join them.İbi and Tosi goes on a journey to
discover Baldiyar.

İbi ve Tosi, Baldiyar’ı keşfetmek için bir yolculuğa çıkıyor.
Tosi’ye miras kalan resimli Baldiyar Atlası’nı ararken, Hoppa
ve Pumba da İbi’ye eşlik ediyor.

-

-

00:20:00

NR

194400-37_2_1

Bulmaca Kulesi - Bölüm 29

TV - TV

This time, a skateboard rink is in front of our heroes.
However, they need to make their own skateboards. As with
everything, the nature of skateboarding is to go fast.

Kahramanlarımızın önüne bu kez bir kaykay pisti çıkar.
Ancak kendi kaykaylarını yapmaları gerekir. Her şeyin bir
doğası olduğu gibi kaykayın da doğası hızlı gitmektir.

-

-

00:10:00

NR

194401-37_2_1

Tozkoparan - Bölüm 1

TV - TV

Mete Sağlam, who imagines himself as the king archer
Tozkoparan in his imagination, has not been able to do
archery until today due to his illness and his mother's
protective attitudes.

Hayal dünyasında kendisini şahbaz okçu Tozkoparan olarak
hayal eden Mete Sağlam, rahatsızlığı ve annesinin korumacı
tavırlarından dolayı bugüne kadar okçuluk yapamamıştır.

-

-

01:07:00

NR

194412-37_2_1

Küçük Panda Çok Acıktı

TV - TV

Little Panda Bobo is a tiny panda. His mother goes in search
of bamboo. Bobo goes out after his mother leaves the
house. Bobo's adventure begins.

Küçük Panda Bobo minik bir pandadır. Annesi bambu
aramaya gider. Bobo annesi evden çıktıktan sonra dışarıya
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 search
of bamboo. Bobo goes out after his mother leaves the
house. Bobo's adventure begins.

Küçük Panda Bobo minik bir pandadır. Annesi bambu
aramaya gider. Bobo annesi evden çıktıktan sonra dışarıya
çıkar . Bobonun macerası başlar.

-

-

00:07:18

NR

194414-37_2_1

El Pequeño Panda Tenía Mucha Hambre

TV - TV

Little Panda Bobo is a tiny panda. His mother goes in search
of bamboo. Bobo goes out after his mother leaves the
house. Bobo's adventure begins.

Küçük Panda Bobo minik bir pandadır. Annesi bambu
aramaya gider. Bobo annesi evden çıktıktan sonra dışarıya
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 search
of bamboo. Bobo goes out after his mother leaves the
house. Bobo's adventure begins.

Küçük Panda Bobo minik bir pandadır. Annesi bambu
aramaya gider. Bobo annesi evden çıktıktan sonra dışarıya
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
Küçük cesur penguen buz şehrini merak etmektedir. Bir gece
night, while his parents are sleeping, he decides to go to the
annesi babası uyurken buz şehrine gitmeye karar verir.
ice city.

-

-

00:07:41

NR

194429-37_2_1

Brave Little Penguin

TV - TV

The brave little penguin is wondering about the ice city. One
Küçük cesur penguen buz şehrini merak etmektedir. Bir gece
night, while his parents are sleeping, he decides to go to the
annesi babası uyurken buz şehrine gitmeye karar verir.
ice city.

-

-

00:07:40

NR

194430-37_2_1

Pequeño pingüino valiente

TV - TV

The brave little penguin is wondering about the ice city. One
Küçük cesur penguen buz şehrini merak etmektedir. Bir gece
night, while his parents are sleeping, he decides to go to the
annesi babası uyurken buz şehrine gitmeye karar verir.
ice city.

-

-

00:07:41

NR

194431-37_2_1

Маленький Смелый Пингвин

TV - TV

The brave little penguin is wondering about the ice city. One
Küçük cesur penguen buz şehrini merak etmektedir. Bir gece
night, while his parents are sleeping, he decides to go to the
annesi babası uyurken buz şehrine gitmeye karar verir.
ice city.

-

-

00:07:42

NR

194432-37_2_1

Jumbo Yüzüyor

TV - TV

Jumbo does not want to swim with his friends because he is
afraid of swimming. Would you like to watch how the
Jumbo learns to swim?

Jumbo yüzmekten korktuğu için arkadaşları ile yüzmek
istememektedir. Bunu kimseyle paylaşmayan Jumbonun
yüzmeyi nasıl öğrendiğini izlemek ister misin?

-

-

00:07:00

NR

194433-37_2_1

Jumbo Swims

TV - TV

Jumbo does not want to swim with his friends because he is
afraid of swimming. Would you like to watch how the
Jumbo learns to swim?

Jumbo yüzmekten korktuğu için arkadaşları ile yüzmek
istememektedir. Bunu kimseyle paylaşmayan Jumbonun
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 is
afraid of swimming. Would you like to watch how the
Jumbo learns to swim?

Jumbo yüzmekten korktuğu için arkadaşları ile yüzmek
istememektedir. Bunu kimseyle paylaşmayan Jumbonun
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 is
afraid of swimming. Would you like to watch how the
Jumbo learns to swim?

Jumbo yüzmekten korktuğu için arkadaşları ile yüzmek
istememektedir. Bunu kimseyle paylaşmayan Jumbonun
yüzmeyi nasıl öğrendiğini izlemek ister misin?

-

-

00:07:08

NR

193207-37_2_1

Bulmaca Kulesi

TV - TV

Can, Mert and Aslı are three friends who are interested in
science. One day, while they are trying the machine
invented by Can, they fall into the Puzzle Tower.

Can, Mert ve Aslı bilime merak salmış üç arkadaştır. Bir gün
Can'ın icat ettiği makineyi denerlerken Bulmaca Kulesi'ne
düşerler.

-

-

00:20:51

NR

194600-37_2_1

Yusuf'un Dünyası

TV - TV

Yusuf’un Dünyası tells children about basic teachings of our
religion by real life examples.

Yusuf'un Dünyası çocuklara dinimizin temel öğretilerini
hayatın içinden örneklerle aktarıyor.

-

-

03:34:34

PG

194599-37_2_1

Şeker Hoca

TV - TV

We are reuniting children with Nasreddin Hodja in a cutest
way.

Nasreddin Hoca’yı en tatlı haliyle çocuklarla buluşturuyoruz.

-

-

03:24:43

PG

154544-37_2_1

Bunnicula

TV - TV

Follows the paranormal comedy adventures of Bunnicula
the vampire rabbit who, instead of drinking blood, drains
the juice of carrots and other vegetables to boost his
supernatural abilities.

Doğaüstü yetenekleri kullanabilmek için kan içmek yerine
havuç ve diğer sebzelerin suyunu içen vampir tavşan
Bunnicula’nın alışılmadık komedi maceralarını izleyin.

-

-

00:44:06

Not Rated

154546-37_2_1

Wacky Races

TV - TV

A reboot of the classic Hanna-Barbera series, in which a host
of iconic characters race against each other.

Bir grup ikonik karakterin birbirleriyle yarıştığı klasik HannaBarbera serisi yeniden başlıyor.

-

-

00:43:41

Not Rated

150380-37_2_1

Smurfs

TV - TV

The tiny, blue Smurfs dwell joyfully together in a medieval
forest village.

Küçük, mavi şirinler bir ortaçağ orman köyünde neşeli bir
şekilde yaşar.

-

-

01:11:41

Not Rated

150381-37_2_1

The Sylvester & Tweety Mysteries

TV - TV

Granny, Sylvester and Tweety unravel exciting and
adventurous mysteries all over the world.

Büyükanne, Sylvester ve Tweety, dünyanın dört bir
yanındaki heyecan verici ve maceracı gizemleri ortaya
çıkarıyor.

-

-

01:45:05

Not Rated

150382-37_2_1

Baby Looney Tunes

TV - TV

Introduces the world's most beloved cartoon characters as
precocious pre-schoolers.

Dünyanın en sevilen karakterlerini okul öncesi çocuklar için
tanıyın.

-

-

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.

Ünlü Taş Devri ailesi ile Bedrock kasabasındaki eğlenceye
katılın.

-

-

03:31:39

Not Rated

150384-37_2_1

Tom And Jerry Tales

TV - TV

Tom and Jerry return to basics, chasing each other in an allnew series of hilarious cartoon shorts.

Birbirlerini kovalayan Tom ve Jerry'i yepyeni komik çizgi
filmde izleyin.

-

-

01:53:19

Not Rated

103880-37_2_1

Be Cool, Scooby-Doo!

TV - TV

Be Cool, Scooby-Doo!

Be Cool, Scooby-Doo!

-

-

01:54:00

Not Rated

65022-37_2_1

Beware the Batman

TV - TV

Beware the Batman

Beware the Batman

-

-

00:44:00

Not Rated

65018-37_2_1

The Looney Tunes Show

TV - TV

The Looney Tunes Show

The Looney Tunes Show

-

-

01:05:45

Not Rated

80503-37_2_1

Pinky & The Brain

TV - TV

-

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

65017-37_2_1

The Tom and Jerry Show

TV - TV

The Tom and Jerry Show

The Tom and Jerry Show

-

-

01:29:36

Not Rated

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

146553-37_2_1

Bebeğime Ninniler (En Seçkin Türk ve
Dünya Ninnileri)

Music - Müzik

-

-

-

-

01:36:09

-

146554-37_2_1

Anne Sesinden Ninniler

Music - Müzik

-

-

-

-

01:02:25

-

146555-37_2_1

Annemin Ninnileri

Music - Müzik

-

-

-

-

00:48:33

-

146556-37_2_1

Bebeğime Ninniler

Music - Müzik

-

-

-

-

00:19:08

-

146558-37_2_1

Pop Ninniler, Vol. 1 (Sevgi, Uyku & Oyun
Şarkıları)

Music - Müzik

-

-

-

-

00:39:22

-

146559-37_2_1

Uykudan Önce Ninniler

Music - Müzik

-

-

-

-

01:17:31

-

97357-37_2_1

Children

Music - Müzik

-

-

-

-

01:29:05

-

194706-37_2_1

Big City Greens

Disney - Disney

Follow the offbeat adventures of 10-year-old Cricket Green, Epey tuhaf ailesiyle birlikte büyük şehre taşınan 10 yaşındaki
a mischievous and optimistic country boy who moves to the
afacan ve iyimser taşra çocuğu Cricket Green'in sıra dışı
big city with his wildly out of place family.
maceralarına eşlik edin.

-

-

01:06:00

NR

194707-37_2_1

Big Hero 6 The SerieS

Disney - Disney

Hiro and Baymax, along with friends Wasabi, Honey Lemon,
Go Go and Fred, form the legendary superhero team Big
Hero 6, protecting their city from scientifically-enhanced
villains.

Hiro ve Baymax, arkadaşları Wasabi, Honey Lemon, Go Go
ve Fred ile birlikte şehirlerini kötü adamlardan koruyan
efsanevi süper kahraman ekibi Big Hero 6'i oluşturur.

-

-

01:28:00

NR

194637-37_2_1

Ducktales

Disney - Disney

Huey, Dewey, and Louie are in for an epic surprise when
they meet their wealthy but reclusive uncle, Scrooge
McDuck. The family embark on globe-trotting adventures
and treasure hunts.

Huey, Dewey ve Louie, zengin ama münzevi amcaları
Scrooge McDuck ile tanışınca inanılmaz bir sürprizle
karşılaşırlar. Dünyanın dört bir yanında maceralara atılır,
hazine avına başlarlar.

-

-

01:09:00

NR

194640-37_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.

-

-

01:37:04

NR

194638-37_2_1

Disney Mickey Mouse

Disney - Disney

All-new series of cartoon shorts, Mickey Mouse finds himself Yepyeni çizgi film serisinde Mickey Mouse, kendini dünyanın
in silly situations around the world!
dört bir yanında saçma sapan durumlarda bulur!

-

-

00:20:00

NR

These two lab mice never fail to come up with an outlandish Bu iki labaratuar faresi dünyayı ele geçirecek şeytani planlar
plan to take over the world.
yapmaktan asla geri durmuyorlar.

194639-37_2_1

Puppy Dog Pals

Disney - Disney

Two fun-loving Pug puppies, Bingo and Rolly, are brothers
with an appetite for adventure!

Eğlenceyi seven iki Pug yavrusu, Bingo ve Rolly, maceraya aç
kardeşlerdir!

-

-

01:36:00

NR

194641-37_2_1

Mickey Mouse Mixed-Up Adventures

Disney - Disney

Hot Dog! Get mixed-up with Mickey and all of his pals in his
new house in Hot Dog Hills! Mickey, Donald, Goofy, Minnie,
Daisy, Pluto and Chip 'n Dale have new surprises in store!

Sosisli Sandviç aşkına! Mickey ve dostları, Mickey'nin Hot
Dog Hills'teki yeni evinde! Mickey, Donald, Goofy, Minnie,
Daisy, Pluto ve Chip 'N Dale yeni sürprizler sunuyor.

-

-

01:40:00

NR

194642-37_2_1

Mickey Mouse Hot Diggity-Dog Tales

Disney - Disney

Hot diggity dog! Mickey and Pluto celebrate their loving
friendship with lots of fun, as they pal-around Hot Dog Hills!

Mickey ve Pluto, Hot Dog Hills'te dolaşarak sevgi dolu
dostluklarını eğlenceli bir şekilde kutluyor.

-

-

00:08:10

NR

194643-37_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!

-

-

00:12:00

NR

194644-37_2_1

Mira, Royal Detective

Disney - Disney

Royal Detective Mira’s mystery-solving adventures
continue, leading her to help old friends and new as well as
travel to the south where she cracks cases in the kingdom of
Naiyapuram.

Kraliyet Dedektifi Mira'nın gizem çözme maceraları devam
ediyor. Mira, güneye yolculuk ederek Naiyapuram
Krallığı'ndaki olayları çözüyor.

-

-

01:36:00

NR

194646-37_2_1

The Chicken Squad

Disney - Disney

BAGAWK! Say hello to the Chicken Squad, the world’s
greatest team of backyard helpers! This sibling trio is a team
of eager community helpers and clever problem-solvers.

GIDAK! Dünyanın en iyi bahçe asistanları ekibi Chicken
Squad'a merhaba deyin. Üç kardeşten oluşan bu ekip, halka
yardımcı oluyor, sorunları çözüyor.

-

-

01:36:00

NR

194645-37_2_1

Spidey And His Amazing Friends

Disney - Disney

Spidey, our favorite web-slinger is teaming up with GhostSpider and Miles Morales to make up The Spidey Team, with
some assistance from Spidey’s comical but loyal Spider-bot,
TRACE-E.

En sevdiğimiz ağ atıcımız Spidey, Ghost-Spider ve Miles
Morales ile birlikte çalışarak Spidey'in komik ama sadık
Spider-bot'u TRACE-E'nin de yardımıyla The Spidey Team'i
oluşturur.

-

-

01:36:23

NR

193546-37_2_1

Raya And The Last Dragon

Disney - Disney

Raya must track down the legendary last dragon to stop an
evil force. But it will take more than a dragon to save the
world—it’s going to take trust and teamwork too.

Raya, şeytani gücü durdurmak için efsanevi son ejderhanın
izini sürmelidir. Ancak dünyayı kurtarmak için sadece
ejderha yeterli değildir, güven ve takım çalışması da gerekir.

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

Gemma Chan, Awkwafina

01:47:35

PG

191562-37_2_1

Mary Poppins Returns

Disney - Disney

In “Mary Poppins Returns,” an all new original musical and
sequel, Mary Poppins is back to help the next generation of
the Banks family.

Yepyeni bir orijinal müzikal ve devam filmi olan "Marry
Poppins: Sihirli Dadı"da Marry Poppins, Banks Ailesi'nin
gelecek nesline yardım etmek için geri dönüyor.

Rob Marshall

Lin-Manuel Miranda, Ben Wishaw

02:10:38

PG

191564-37_2_1

The Nutcracker And The Four Realms

Disney - Disney

When Clara finds herself in a mysterious world that’s home
to Land of Snowflakes, Land of Flowers and Land of Sweets,
she must brave the Fourth Realm to return harmony to the
world.

Clara kendini Kar Taneleri Ülkesi, Çiçekler Ülkesi ve Tatlılar
Ülkesine ev sahipliği yapan gizemli bir dünyada bulur ve
dünyaya uyumu getirmek için Dördüncü Diyar'a göğüs
germelidir.

Joe Johnston, Lasse Hallström

Mackenzie Foy, Eugenio Derbez

01:39:25

PG

191566-37_2_1

A Wrinkle In Time

Disney - Disney

From visionary director Ava DuVernay comes Disney’s “A
Wrinkle in Time,” an epic adventure based on Madeleine
L’Engle’s timeless classic.

Vizyon sahibi yönetmen Ava DuVernay'den Disney'in
"Zamanda Kıvrılması" geliyor. Madeleine L'Engle'ın zamansız
klasiğine dayanan destansı bir macera.

Ava DuVernay

Storm Reid, Levi Miller

01:49:45

PG

191568-37_2_1

Ralph Breaks The Internet: Wreck-It Ralph 2

Disney - Disney

In Disney’s Ralph Breaks the Internet Ralph and Vanellope
risk it all by traveling to the world wide web—which may or
may not survive Ralph’s wrecking.

Meşhur Disney kahramanları Ralph ve Vanellope, Ralph ve
İnternet'te internetin içine girerek büyük bir risk alıyor.
Bakalım internet Ralph'in yıkımından sağ çıkabilecek mi?

Rich Moore, Phil Johnston

Gal Gadot, Jack McBrayer

01:52:41

PG

191570-37_2_1

Beauty And The Beast

Disney - Disney

The story and characters you love come to life in the liveaction adaptation of Disney’s animated classic, a cinematic
event celebrating one of the most beloved tales ever told.

Sevdiğiniz hikâye ve karakterler Disney'in klasik
animasyonunun canlı çekim uyarlamasıyla hayat buluyor.
Şimdiye kadar anlatılmış en sevilen masalların kutlandığı bir
sinema etkinliği.

Bill Condon

Luke Evans, Kevin Kline

02:09:25

PG

191572-37_2_1

Alice Through The Looking Glass

Disney - Disney

Alice embarks on a perilous race against time to save the
Mad Hatter.

Alice, Çılgın Şapkacı'yı kurtarmak için zaman ile çok riskli bir
yarışa girer.

James Bobin

Johnny Depp, Mia Wasikowska

01:53:00

PG

191574-37_2_1

Up

Disney - Disney

An unlikely pair set to the sky for the adventure of their lives.

Alışılmadık bir çift, hayatlarının macerası için gökyüzüne
çıkar.

Pete Docter

Delroy Lindo, Jordan Nagai

01:36:18

PG

189279-37_2_1

Luca

Disney - Disney

Luca, a young sea monster, spends an unforgetabble
summer on the Italian Riviera.

Genç bir deniz canavarı olan Luca, İtalyan Rivierası'nda
unutulmaz bir yaz geçirir.

Enrico Casarosa

Giacomo Gianniotti, Jack Dylan Grazer

01:35:22

PG13

187554-37_2_1

Aladdin

Disney - Disney

A vibrant adaptation of Disney’s classic, “Aladdin” is the tale
Bir Disney klasiği olan "Aladdin"in bu coşkulu
of Aladdin, Princess Jasmine and the Genie who may be the uyarlamasında, Aladdin ve Prenses Yasemin'in geleceği Cin'e
key to their future.
bağlı.

Guy Ritchie

Will Smith, Mena Massoud

02:08:00

PG

187508-37_2_1

Disney's Zombies 2

Disney - Disney

Zed and Addison continue to steer Seabrook High toward
unity! But the arrival of a group of mysterious werewolves
shakes things up and causes a rift between Zed and Addison!

Paul Hoen

Milo Manheim, Meg Donnelly

01:24:00

NR

Zed ve Addison Seabrook Lisesi'ni birleştirmeye çalışır ama
gizemli kurt adamların gelişiyle her şey altüst olur. Zed ve
Addison arasında anlaşmazlık çıkar!

188794-37_2_1

Dumbo

Disney - Disney

From Disney and director Tim Burton, the new live-action
“Dumbo” expands on the beloved classic story where
differences are celebrated, family is cherished and dreams
take flight.

Tim Burton'ın yönettiği bu Disney filminde "Dumbo"
bambaşka bir boyut kazanıyor. Farklılıklar kucaklanıyor,
ailenin önemi üzerinde duruluyor ve hayaller gerçek oluyor.

Tim Burton

Colin Farrell, Michael Keaton

01:52:00

PG

188798-37_2_1

Frozen II

Disney - Disney

Together with Anna, Kristoff, Olaf and Sven, Elsa faces a
dangerous but remarkable journey into the unknown in
search of truths about the past.

Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven geçmişin gizemini çözmek
üzere tehlikeli ama bir o kadar da olağanüstü bir yolculuğa
çıkar.

Chris Buck, Jennifer Lee

Kristen Bell, Idina Menzel

01:43:00

PG

187558-37_2_1

Maleficent: Mistress of Evil

Disney - Disney

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

Joachim Rønning

Angelina Jolie, Elle Fanning

01:59:00

PG

188796-37_2_1

The Lion King

Disney - Disney

Disney’s The Lion King, directed by Jon Favreau, journeys to
the African savanna where a future king must overcome
betrayal and tragedy to assume his rightful place on Pride
Rock.

Jon Favreau'nun yönettiği filmde geleceğin ormanlar kralı
Simba, hakkı olanı alabilmek için ihanet ve trajedinin
üstesinden gelmelidir.

Jon Favreau

Donald Glover, Seth Rogen

01:58:00

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

