IMAGE - GÖRSEL

TİTLE - BAŞLIK

CATEGORY - KATEGORİ

SYNOPSIS

ÖZET

DIRECTOR - YÖNETMEN

CAST - OYUNCULAR

R/T - SÜRE

RATING DERECELENDİRME

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

NR

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

NR

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

NR

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

NR

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

-

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, flightless birds – or almost entirely. In this
paradise, Red, Chuck, and Bomb have always been
outsiders.

Film, tamamı mutlu ve uçamayan kuşlardan oluşan bir
adayı anlatıyor, en azından neredeyse tamamı mutlu. Bu
cennet 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

172609-37_2_1

SCOOBY-DOO! and the Legend of The
Vampire

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!

Müzik, gizem ve efsanevi Avustalya vampiri , tüyler
ürperten yepyeni Scooby-Doo filminin birer parçası ve
hepsi bir arada!

Scott Jeralds

Casey Kasem, Frank Welker

01:12:13

NR

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 / PG-13

166868-37_2_1

Legend of The Guardians: The Owls of
Ga'Hoole

Movies - Filmler

Zack Snyder

Jim Sturgess, Hugo Weaving

01:36:50

PG

When young owlet Soren and his older brother, Kludd,
fall into the clutches of the evil Pure Ones, their only
hope is to find the legendary Guardians of Ga' Hoole, a
mythic band of winged warriors.

Genç kukumav Soren ve abisi Kludd kötü kalpli Pure
Ones'ın pençesine düşünce, tek umutları, efsanevi
kanatlı savaşçılar olan Ga 'Hoole Muhafızlarını bulmak
olur.

126504-37_2_1

Storks

Movies - Filmler

188591-37_2_1

The Lego Batman Movie

Movies - Filmler

187501-37_2_1

Scoob!

188793-37_2_1

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

Batman, Gotham şehrini Joker'in düşmanca istilasından
If Batman wants to save Gotham from The Joker's hostile
kurtarmak ister ancak bunun için tek başına sağladığı yasa
takeover, he may have to drop the lone vigilante thing.
dışı adaleti bırakmak zorunda kalır.

Chris McKay

Jenny Slate, Ralph Fiennes

01:44:00

PG

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
karşılaşıp ünlü Mystery Inc.'i nasıl kurdular? Hepsi
Fred, Velma and Daphne to form the famous Mystery Inc.
"Scoob!"da.

Tony Cervone

Will Forte, Mark Wahlberg

01:33:00

PG

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

181362-37_2_1

Hotel Transylvania 2

Movies - Filmler

Drac is worried that his half-human, half-vampire
grandson, Dennis, isn’t showing signs of being a vampire.
Drac enlists his friends to put Dennis through a ‘monsterin-training’ boot camp.

Drac, yarı insan yarı vampir torunu Dennis'te vampirliğe
dair bir şey göremediğinden endişelidir. Drac
arkadaşlarından yardım ister ve Dennis'i bir canavar
eğitim kampına sokar.

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

188910-37_2_1

Canım Kardeşim

TV - TV

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

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

Murat Kuruz

-

00:20:59

NR

192087-37_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.

-

-

00:27:36

NR

192069-37_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.

-

-

00:16:34

NR

192077-37_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.

-

-

00:20:47

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

174927-37_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

174928-37_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

Chester has had enough of Bunnicula and decides to lock
the rabbit back in the cellar crypt he came from. Later, a
magical harmonica attracts zombie fish to the Orlock
apartments.

Chester, Bunnicula'dan sıkılmıştır ve tavşanı geldiği
bodrum mezarına geri kilitlemeye karar verir. Sonra,
sihirli bir mızıka zombi balıkları Orlock apartmanına çeker.

-

-

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

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

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

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

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

-

189273-37_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 liveSevdiğiniz hikâye ve karakterler Disney'in klasik
action adaptation of Disney’s animated classic, a
animasyonunun canlı çekim uyarlamasıyla hayat buluyor.
cinematic event celebrating one of the most beloved
Şimdiye kadar anlatılmış en sevilen masalların kutlandığı
tales ever told.
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 / PG-13

193208-37_2_1

Big City Greens

Disney - Disney

When Gloria's parents visit, she ropes the Greens into
escalating lies about her success. Cricket goes on a quest
to find the best pool in Big City.

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

-

-

01:06:12

NR

193209-37_2_1

Big Hero 6 The Series

Disney - Disney

Globby and Honey Lemon feel guilty about Nega-Globby
being trapped in the Glop-Vac. Basemax gets infected
with a virus from a spam email!

14 yaşındaki teknoloji dehası Hiro ve onun şefkatli, son
teknoloji ürünü robotu Baymax için macera devam ediyor.

-

-

00:44:06

NR

193210-37_2_1

Disney Mickey Mouse

Disney - Disney

Mickey suffers an identity crisis after realizing that all of
his friends have signature hats, but he has nothing.

Yepyeni çizgi film serisinde Mickey Mouse, kendini
dünyanın dört bir yanında saçma sapan durumlarda bulur!

-

-

00:07:20

NR

Yenilmezler Birliği, Marvel'ın en popüler süper
kahramanları Iron Man, Thor, Kaptan Amerika, Hulk,
Hawkeye, Black Widow ve yeni gelen Falcon'un heyecan
verici maceralarıyla devam ediyor.

-

-

00:44:12

NR

Disney - Disney

When Cece accidentally gets hold of Lambie's
Doc, kendisini ve Oyuncak Hastanesi arkadaşlarını en
Toysponder and transports herself to McStuffinsville, Doc
çılgın hayallerinin ötesine taşıyacak maceralarla dünyanın
and the gang must embark on a rollicking adventure to
dört bir yanında.
find her!

-

-

00:48:08

NR

Ducktales

Disney - Disney

Huey, Dewey ve Louie, zengin ama münzevi amcaları
Huey struggles to keep Fenton and Gandra's top secret
Scrooge McDuck ile tanışınca inanılmaz bir sürprizle
experiment (and their relationship) hidden from the
karşılaşırlar. Dünyanın dört bir yanında maceralara atılır,
world. Mark Beaks is desperate for one last gizmo to steal.
hazine avına başlarlar.

-

-

00:45:06

NR

193213-37_2_1

Elena Of Avalor

Disney - Disney

On the Day of the Dead, Elena tries to keep Victor and
Carla from stealing a powerful Maruvian jewel.

Elena tahtın meşru varisidir ve Büyük Konsey'in
yardımıyla Avalor'da hüküm sürmeyi öğrenmelidir.

-

-

00:45:12

NR

193214-37_2_1

Fancy Nancy

Disney - Disney

Nancy learns to make the best of things when a rainstorm
ruins the family campout. When Nancy wants her
Grandma's vanity, she learns it holds special memories
for her Grandpa.

Altı yaşındaki Fancy Nancy ile tanışın ve maceralarına
katılın. Nancy, işler planladığı gibi gitmese bile, her
durumdan harika bir şeyler çıkarılabileceğini biliyor.

-

-

00:46:38

NR

193215-37_2_1

Goldie & Bear

Disney - Disney

Goldie and Bear meet the perfect friend for Giant but he
gets too nervous around her! After her father gets a new
job, Goldie and Bear try to keep Red from moving away.

En iyi arkadaşlar Goldie ve Bear, Masal Ormanı'nda daha
fazla macera ile eğlenceye devam ediyor!

-

-

00:48:08

NR

192079-37_2_1

Lego Star Wars: The Freemaker
Adventures

Disney - Disney

The Freemakers wind up in the middle of the Battle of
Endor where Rowan has his final confrontation with MOC.

Özgürlük Savaşçıları, kendilerini Rowan'ın M-OC ile son
kez yüzleştiği Endor Savaşı'nın ortasında bulur.

-

-

00:22:06

NR

192083-37_2_1

Marvel's Guardians Of The Galaxy

Disney - Disney

Searching for a weapon strong enough to match J'son, the
Guardians seek out master boom-maker Ja Kyee.

J'son'la eşleşecek kadar güçlü bir silah arayan
Koruyucular, silah yapım ustası Ja Kyee'yi arar.

-

-

00:22:06

NR

193217-37_2_1

Marvel's Spider-Man

Disney - Disney

Kraven the Hunter does a live broadcast of his hunt for
Spider-Man.

Peter Parker, Horizon High'a kabul edilir. Okuldaki sosyal
hayatıyla gizli kimliği Örümcek Adam arasında ikili bir
hayat yaşamakta zorlanır.

-

-

00:44:12

NR

193218-37_2_1

Mickey And The Roadster Racers

Disney - Disney

Mickey challenges Professor Von Drake's Self-Racing
Racer to a race. Billy Beagle asks the Happy Helpers to
help his grandpa with some errands but the elder is full
of surprises!

Mickey, Donald, Goofy, Minnie ve Daisy, dünyanın dört
bir yanındaki yarışlarda roadster'larıyla yarışmaya
hazırlanırken Hot Dog Hills'de bir garaj işletiyorlar!

-

-

00:45:08

NR

193219-37_2_1

Miles From Tomorrowland

Disney - Disney

Miles helps Blodger overcome his fears when they have
their first day on a new space station school. Miles tries
Leo's new water maker machine with disastrous results!

Miles ve ailesinin uzay maceralarına katılın! Uzaylı yaşam
formlarını tanırken de yeni gezegenleri keşfederken de
Miles'ın galaksi araştırmalarında ailesi hep yanında!

-

-

00:48:08

NR

193220-37_2_1

Milo Murphy's Law

Disney - Disney

Milo wants to get an autograph from his favorite actor,
Tobias Toopanen, who is shooting a film in town. Elliot
Decker is hired as the school's head safety monitor.

Phineas ve Ferb'in yaratıcılarından beklenmeyeni
beklemekle ilgili bir dizi. Milo ne olursa olsun her zaman
hazırlıklı ve bilgilidir, iyimserliğinin sonu yoktur.

-

-

00:44:16

NR

193221-37_2_1

Muppet Babies

Disney - Disney

After smelling Animal's stinky feet, the gang opens a car
wash to help him clean them. Fozzie and Kermit can't
agree on how to run the Best Pals Pizza Parlor Palace.

Bebek kuklalar, hayalleri gerçekleştirmek için burada! Her
türlü oyun odası macerasında hayal güçlerini kullanan
Kermit, Piggy, Fozzie, Animal, Gonzo ve Summer'a katılın!

-

-

00:47:10

NR

193222-37_2_1

Puppy Dog Pals

Disney - Disney

When Bob brings home a lost kitty, Bingo and Rolly try to
find her a home. While in Florida, Bingo and Rolly search
for an old friend of Bob's.

Eğlenceyi seven iki Pug yavrusu, Bingo ve Rolly, eğlence
ve macera arayışında iki kardeştir!

-

-

00:48:08

NR

193223-37_2_1

Tangled: The Series

Disney - Disney

When Attila is accused of destroying Monty's Sweet
Shoppe, Rapunzel's the only one who believes the Pub
Thug's cries of innocence.

Yanında Eugene ve Cassandra ile Rapunzel, Corona
Prensesliği rolünü üstlenmeden önce keşfetmesi
gereken daha çok şey olduğunu çabucak öğrenir.

-

-

00:45:12

NR

193224-37_2_1

Vampirina

Disney - Disney

Vampirina's favorite band, The Scream Girls, come to stay
at the Scare B&B! Vee invites her friends over for a family
game night.

Vampirina, Transilvanya'dan Pennsylvania'ya taşınan
küçük bir vampir! Ailesi ve evcil hayvanlarının yanı sıra
Vee, insan dünyasının neler sunabileceği hakkında her
şeyi öğrenecek!

-

-

00:48:08

NR

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

193216-37_2_1

Marvel's Avengers Assemble

Disney - Disney

193211-37_2_1

Doc Mcstuffins

193212-37_2_1

The Avengers must stop Thanos from gaining the Power
Stone - an energy force so powerful, it could cause mass
destruction!

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!

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

Paul Hoen

Milo Manheim, Meg Donnelly

01:24:00

NR

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

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

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

The Lion King

Disney - Disney

Disney’s The Lion King, directed by Jon Favreau, journeys
Jon Favreau'nun yönettiği filmde geleceğin ormanlar kralı
to the African savanna where a future king must
Simba, hakkı olanı alabilmek için ihanet ve trajedinin
overcome betrayal and tragedy to assume his rightful
üstesinden gelmelidir.
place on Pride Rock.

Jon Favreau

Donald Glover, Seth Rogen

01:58:00

PG

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.

Josh Cooley

Tom Hanks, Tim Allen

01:40:00

G

187508-37_2_1

188794-37_2_1

188798-37_2_1

187558-37_2_1

188796-37_2_1

187560-37_2_1

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

