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CATEGORY / KATEGORİ

SYNOPSIS

ÖZET

Kevin Can Wait

Comedy - Komedi

A newly-retired police officer looking to spending more quality time with
his family discovers he faces tougher challenges at home.

Ailesi ile daha kaliteli vakit geçirmek isteyen yeni emekli polis memuru,
evinde daha zorlu koşullarla karşı karşıya olduğunu keşfetti.

Speechless

Comedy - Komedi

It’s Kenneth’s first day as JJ’s aide, and Maya remains conflicted about his
ability to handle JJ's needs. But JJ knows he’s made the right decision.

Kenneth'ın JJ'in asistanı olarak ilk günüdür ve Maya, JJ'in ihtiyaçlarını
karşılayacağından şüphelidir. Ama JJ doğru kararı verdiğini biliyordur.

The Big Bang Theory

Comedy - Komedi

Leonard and Sheldon are brilliant physicists who understand how the
universe works, except how interact with people, especially women.

Leonard ve Sheldon evrenin nasıl işlediğini çözmüş ama kadınlarla iletişim
kurmaktan hiç anlamayan çok zeki iki fizikçidir.

The Goldbergs

Comedy - Komedi

The Goldbergs are your typical '80s family, solving one problem at a time
with family values and a disregard for political correctness.

Goldbergler, aile sorunlarını tek tek ele alan, politik olaylara kesin bir
duruşa sahip tipik bir 80'ler ailesi.

The Middle

Comedy - Komedi

Parents are the real heroes - but we think Frankie Heck, loving wife and
mother of three, must be some kind of superhero.

Ebeveynler hayatımızdaki gerçek kahramanlardır. Üç çocuk annesi Frankie
Heck ise bir süper kahraman olabilir.

Young Sheldon

Comedy - Komedi

Follows the early life of Sheldon Cooper, one of the protagonists from the
Big Bang Theory.

Big Bang Teorisinin baş karakterlerinden biri olan Sheldon Cooper'in
yaşamını izleyin.

Powerless

Comedy - Komedi

A superhero comedy based in the Batman universe.

Batman dünyasına dayanan bir süper kahraman komedisi.

People of Earth

Comedy - Komedi

Follows skeptical journalist Ozzie Graham, who investigates a support
group to write about the member's supposed alien encounters.

Üyelerin varsayılan uzaylı karşılaşmasını yazmak için destek grubunu
araştıran şüpheci gazeteci Ozzie Graham'ı izleyin.

Rush Hour

Comedy - Komedi

A high-stakes, action-packed one-hour series featuring the fun buddy-cop
dynamic and fast-cracking comedic moments audiences crave.

Bu bir saatlik heyecan ve aksiyon dolu polisiye, seyirciye aradığı eğlenceyi
sunuyor.

Absentia

Drama - Drama

Arrow

Drama - Drama

Billionaire playboy Oliver Queen returns from the dead after a violent
shipwreck and becomes the vigilante Arrow.

Zengin iş adamı Oliver Queen, ölümcül bir deniz kazasının ardından şehre
dönerek kahraman Arrow kimliğine bürünür.

Blindspot

Drama - Drama

A vast international plot explodes when a women is discovered in Times
Square covered in mysterious tattoos.

Kimliği belirsiz ve tüm vücudu dövmelerle kaplı bir kadın aniden Times
Meydanı'nda belirince uluslararası bir eylem planı ortaya çıkar.

Deception

Drama - Drama

As Cameron continues to focus on helping his brother, he and Kay get to
work on a case that has unknowing tourists participating in a reality show.
Yet it’s anything but real, it’s deadly.

Cameron kardeşine yardım etmeye odaklanmayı sürdürürken Kay ve
kendisi, hiçbir şeyden haberi olmayan turistlerin dahil edildiği tehlikeli bir
realite programı vakasında birlikte çalışır.

Krypton

Drama - Drama

After the failed coup, the Voice of Rao orders Daron-Vex to punish the
conspirators. Lyta and Dev-Em go in search of Jayna in the Outlands, but
get more than they bargained for.

Başarısız darbenin ardından, Rao'nun Sesi Daron- Vex'e komplocuları
öldürmesini emreder. Lyta ve Dev-Em Outlands'de Jayna'yı aramaya
gider, ama aradıklarından fazlasını bulurlar.

Legends of Tomorrow

Drama - Drama

Rip Hunter travels back in time to the 21st century where he brings
together a new team of heroes and villains.

Rip Hunter zamanda yolculuk yaparak 21. yüzyılda yaşayan bir grup süper
kahramandan oluşan bir ekip kurar.

Lethal Weapon

Drama - Drama

Follows the story of classic cop duo Riggs and Murtaugh as they work a
crime-ridden beat in modern-day Los Angeles.

İki ortak Riggs ve Murtaugh, günümüz Los Angeles'ında suç işleyenleri
yakalamak için çalışırlar.

Major Crimes

Drama - Drama

Savunma avukatı Linda Rothman, kürsüdeyken Dedektif Amy Sykes'ın
A murder case goes sideways at trial when defense attorney Linda Rothman
güvenilirliğini yerle bir edince, cinayet vakası mahkemede beklenmedik bir
is able to destroy Det. Amy Sykes's credibility on the stand.
hal alır.

S.W.A.T.

Drama - Drama

A high-octane dramatic action series that takes a realistic and sensitive look
at the brave men and women who form the elite unit of Metro Special
Weapons and Tactics of the LAPD.

Los Angeles Polis Departmanının Metro S.W.A.T birliğini oluşturan cesur
erkek ve kadınları, gerçekçi ve hassas bir gözle ele alan hareketli bir
dramatik aksiyon dizisi.

Supernatural

Drama - Drama

The Winchester brothers crisscross the country, battling every kind of
supernatural threat they encounter along the way.

Winchester kardeşler doğaüstü güçlere karşı verdikleri savaşta tüm ülkeyi
dolaşıyor ve yollarına çıkan tüm tehditleri yok ediyor.

The Blacklist

Drama - Drama

With his criminal empire destroyed, Red enlists Liz to help him rebuild it
by working as bounty hunters to bring a fugitive embezzler to trial.

Suç imparatorluğu çöken Red, şebekeyi yeniden kurabilmek için Liz'den
yardım ister. Bunun için de kaçak bir dolandırıcıyı mahkemeye getirmek
amacıyla kefalet avcısı olarak çalışmaları gerekmektedir.

The Flash

Drama - Drama

After nine months in a coma, Barry awakens to find his life has changed –
the accident has given him the power of super speed.

Barry, dokuz ay komada kalmasının ardından uyanır ve süper güçleri
olduğunu keşfeder.

The Gifted

Drama - Drama

Tells the emotional story of a suburban couple whose ordinary lives are
rocked by the sudden discovery that their teenage children possess mutant
powers.

Ergen çocuklarının mutant güçleri olduklarını öğrendiklerinde sıradan
hayatları altüst olan bir banliyö çiftinin duygusal hikayesi.

The Good Doctor

Drama - Drama

Follows a surgeon with Savant syndrome who is recruited into the surgical
unit of a prestigious hospital. But can a person who doesn't have the ability
to relate to people actually save their lives?

Filmde prestijli bir hastanenin cerrahi ekibine katılan Savant Sendrom’lu
genç bir doktorun öyküsünü izleyeceğiz. Peki ama insanlarla ilişki kurma
yetisi olmayan biri, hastalarının hayatını kurtarabilir mi?

Timeless

Drama - Drama

The Time Team chases Rittenhouse to a stock car race in the 1950s where
Wyatt learns that his favourite race car driver is a Rittenhouse sleeper
agent on a mission to destroy the American car industry.

Zaman Timi, Rittenhouse'u 1950'lerdeki bir araba yarışına kadar kovalar.
Wyatt da en sevdiği yarış pilotunun, Rittenhouse'un Amerika'daki araba
sanayisini çökertmek isteyen ajanı olduğunu öğrenir.

Diriliş: Ertuğrul

Drama - Drama

Story of the ruler who determined the fate of the world.

Dünyanın kaderini belirleyen hükümdarın hikâyesi.

Mehmetçik “Kutlu Zafer”

Drama - Drama

Follows the story of Mehmet and his fellows as they take on the challenges
of World War I with nothing but patriotism that is in their hearts.

Birinci Cihan Harbi’nde, gönlünde vatan sevgisinden başka bir şey
bulunmayan Mehmet ve arkadaşlarının destansı hikâyesi anlatılıyor.

Yunus Emre

Drama - Drama

Yunus Emre is well-known of judicious and respectful by the society, begins
his spiritual journey to Tapduk Emre’s lodge.

Adaleti ile tanınan ve toplum tarafından saygı gören Yunus Emre’nin
manevi yolculuğu Tapduk Emre dergahına girişi ile başlar.

A witness linking Emily to a new murder victim threatens to separate Emily Emily'yi yeni bir cinayet kurbanıyla ilişkilendiren bir tanık, Emily'yi bir kez
from her family once again.
daha ailesinden ayırmakla tehdit eder.

Payitaht "Abdülhamid"

Drama - Drama

Abdulhamid,34th Sultan of Ottoman Empire, made his mark in history,
meanwhile worldwide affairs reveals in 1890’s.

Tarihe damgasını vuran Osmanlı Padişahı Abdülhamid’in son 13 yılı ve
1890’larda yaşanan dünyadaki bütün gelişmeler konu alınmıştır.

Better Call Saul

Drama - Drama

The trials and tribulations of a criminal lawyer in the time leading up to
establishing his strip mall law office in New Mexico.

Bir ceza avukatının New Mexico'da kendi bürosunu açmadan önce aldığı
davaları ve yaşadığı talihsizlikler.

Chance

Drama - Drama

Focuses on Eldon Chance, a forensic neuropsychiatrist who reluctantly gets
sucked into a violent and dangerous world.

Zorla şiddetli ve tehlikeli bir dünyaya çekilen, adli nöropsikiyatrist Eldon
Chance'e odaklanın.

Frequency

Drama - Drama

Follows a father and daughter who are supernaturally reunited two decades
after his suspicious and untimely death.

Bir babanın şüpheli ve zamansız ölümünden 20 yıl sonra, baba ve kızı
doğaüstü bir şekilde yeniden kavuşurlar.

Gotham

Drama - Drama

Gotham is an origin story of the great DC Comics supervillains and
vigilantes, revealing an entirely new chapter.

Gotham, DC Comics'in kötü adamları ve kahramanlarının başlangıç
hikâyeleri konu alıyor.

Longmire

Drama - Drama

Set in big sky country that focuses on a Wyoming sheriff rebuilding his life
and career after the death of his wife.

Wyoming'd yaşayan ve yeni bir hayat ve aile kuran bir şerifin hikayesi.

Person of Interest

Drama - Drama

A former CIA agent teams up with a mysterious billionaire to prevent
violent crimes by using their own brand of vigilante justice.

Eski bir CIA ajanı, suçları işlenmeden önce kendi yöntemleriyle önlemek
için gizemli bir milyonerle iş birliği yapar.

Riverdale

Drama - Drama

When an incident at the Sheriff’s station triggers an all-out war between the
North and the Southside, Archie and Jughead find themselves in the fight of
their lives.

Şerif'in karakolunda yaşanan bir olay Kuzeyliler ve Güneyliler arasında
büyük bir savaşın patlamasına neden olunca Archie ve Jughead kendilerini
hayatlarının savaşının ortasında bulur.

Supergirl

Drama - Drama

In an effort to protect Kal-El, the future Superman, a 13-year old Kara Zor- Bebekken Dünya'ya gönderilen Kal-El'i koruması için peşinden gönderilen
El was launched from Krypton moments after her baby cousin.
13 yaşındaki kuzeni Kara Zoe-El'in hikâyesi.

The 100

Drama - Drama

It's been 97 years since the Earth was devastated by a nuclear apocalypse.

Nükleer bir savaştan doksan yedi yıl sonra, 100 mahkum gençten oluşan bir
grup dünyadaki insanlığın tamamen yok olmasını önlemelidir.

The Americans

Drama - Drama

The complex marriage of two KGB spies posing as Americans in suburban
Washington D.C. shortly after Ronald Reagan is elected President.

Dizide iki KGB ajanının Ronald Reagan'ın başkan seçilmesinin ardından
Amerikalı bir çift rolünde Washington'a yerleşmesi konu alınıyor.

The Mentalist Season 7

Drama - Drama

Patrick Jane is employed as an independent consultant working with the
California Bureau of Investigation to solve crimes.

Patrick Jane, Kaliforniya Araştırma Bürosu'na suçları çözmeleri için
yardım eden bir danışmandır.

The Originals

Drama - Drama

Centers on the Original vampire family and the dangerous vampirewerewolf hybrid who returns to the French Quarter of New Orleans.

Original vampir ailesiyle New Orleans French Quarter'a geri dönen
tehlikeli bir vampir-kurt adam melezinin yaşadıkları.

Megastructures

Science & Tech - Bilim ve teknoloji

Take an eye-popping look at the greatest structures and machines ever
created as we focus on some of the world's modern-day super-human
miracles of construction.

İnşa edilmiş en harika yapılara ve makinelere göz atın ve günümüzün dudak
uçuklatacak inşaat mucizelerini keşfedin.

Car S.O.S.

Science & Tech - Bilim ve teknoloji

Tim and Fuzz have picked up a 1999 Subaru Impreza, a Japanese boy racer
car that won titles on the rally tracks and the hearts of many adoring fans.
Its two litre, boxer engine set it apart from its rivals.

Tim Fuzz 1999 model bir Subaru Impreza alır. Çocukluğundan beri
Imprezaları seven araç sahibi Matt onu on yıl önce yenileme projesi olarak
almıştır. Matt'in ailesi CAR S.O.S'den Impreza için yardım ister.

Supercar Megabuild

Science & Tech - Bilim ve teknoloji

Each episode features one extraordinary and ambitious project that
challenges the team to show that even perfection can be perfected.

Ekibimiz her bölümde farklı, özel ve mükemmel bir araba üzerinde
mükemmelin daha iyisini yaratmaya çalışıyor.

Brain Games

Science & Tech - Bilim ve teknoloji

Features interactive games designed to mess with your mind and reveal the
inner-working.

Beyninize oyun oynamak üzere tasarlanmış interaktif oyunlar ve deneylerle
aklınızın nasıl.

Twin Turbos: E5 - NASCAR Dreams

Science & Tech - Bilim ve teknoloji

Doug drives Joey Logano's new F-150 into the shop. The Debertis have
agreed to build it for the racing superstar. In exchange, Joey's offered to
help launch Brad's racing career by getting him onto asphalt.

Doug dükkanda yeni bir kamyon kullanıyor. Bu Debertis'in yerış yıldızı için
yapmayı kabul ettiği Joey logano'ya ait F-150. Bu iş karşılığında, Joey,
Brad'i asfalta sokarak yarış kariyerini başlatmayı önerdi.

Above and Beyond: NASA's Journey to
Tomorrow: E1

Science & Tech - Bilim ve teknoloji

As NASA celebrates its 60th anniversary, Discovery Channel shines a
spotlight on the historic institution taking us to the moon, to the surface of
Mars, to the outer edge of our solar system and beyond.

NASA 60. yıl dönümünü kutlarken, Discovery Channel tarihi enstitünün
bizi aya, Mars yüzeyine ve solar sistem ve ötesine götürmesini inceliyor.

Fish Tank Kings: S1E2 - Fish upon a Star

Science & Tech - Bilim ve teknoloji

Ben and Francis head out to meet up with a previous client, Max, who is
looking for a massive upgrade in a tank - he wants one three-to-four times
the size of his current aquarium.

Ben ve Francis büyük akvaryumunu geliştirmek isteyen özel müşterileri
olan Max'le buluşmaya gider. Ben iş odaklıdır ama Francis başka bir deniz
tutkuuyla konuşmaktan memnundur.

Building Wild

Science & Tech - Bilim ve teknoloji

BBC Click

Science & Tech - Bilim ve teknoloji

The Wonderful World of Blood

Science & Tech - Bilim ve teknoloji

This fascinating film sees Michael Mosley put himself through some extreme Michael Mosley, kanımızın bizi hastalıktan nasıl koruduğunu, yaralıyken
challenges to discover how our blood protects us from infection, heals us
bizi nasıl iyileştirdiğini ve bize nasıl güç verdiğini bulmak adına bir dizi çok
when we’re wounded, and powers our lives.
zor testten geçiyor.

Voyager: To The Final Frontier

Science & Tech - Bilim ve teknoloji

Thirty five years after leaving Earth, the Voyager spacecraft is about to
leave the solar system. This fascinating documentary draws on footage and
images from the NASA and BBC archives.

Dünya'dan ayrılmasının üzerinden 35 yıl geçmiş olan Voyager uzay aracı,
Güneş Sistemi'nden ayrılmak üzeredir. NASA ve BBC'nin arşivlerinden
kayıtların ve fotoğrafların yer verildiği büyüleyici bir belgesel.

Mars

Science & Tech - Bilim ve teknoloji

The series unpacks what the greatest minds in space exploration are doing
today, and dramatizes the world they are creating as they pull off
mankind’s greatest feat - interplanetary travel and colonization.

Uzay keşfini mümkün kılmaya çalışan büyük dehaların neler yaptığını ve
yarattıkları şeylerin nelere olanak tanıyacağını hiç merak ettiniz mi?
Gezegenler arası seyahat ve kolonileşme o kadar da uzak değil.

Tribes, Animals & Me: S2E2 - Eagle
People of Mongolia

Science & Tech - Bilim ve teknoloji

Wildlife cameraman Gordon Buchanan joins a family of nomads to learn
about golden eagles from the expert hunters of the Kazakh people of
western Mongolia and help them train a young eagle to hunt.

Vahşi doğa kameramanı Gordon Buchanan, altın kartallar hakkında bilgi
sahibi olmak ve genç bir kartalı eğitmek üzere göçebe bir Kazak aileye
katılıyor.

Diesel Brothers: S2E1 - Big Bro Bus

Science & Tech - Bilim ve teknoloji

The Dieselsellerz crew are known worldwide for their crazy online videos
and their incredible, over the top truck builds. In this episode, a new client
asks for the biggest build yet.

İnternet videolarıyla ve inanılmaz abartılı kamyon dizaynlarıyla bilinen
Dieselsellerz ekibi, şuana kadar yaptıkları en büyük kamyonu yapmak üzere.

Increasingly, Americans are shunning the city lifestyle and heading into the
Her geçen gün, daha çok Amerikalı şehir hayatını bırakıp doğal alanlara
wild to create their own unplugged paradise. But most need a little help and taşınıyor ve kendi cennetini yaratmaya çalışıyor fakat pek çoğunun yardıma
that’s where the Cabin Kings come in.
ihtiyacı var. İşte bu noktada devreye Cabin Kings giriyor.
Click finds out what it is like to walk on the moon, tries to balance on 'eskates' and speaks to Google's 'Security Princess'

Click ayda yürümenin nasıl bir şey olduğunu keşfeder, 'e-skate' üzerinde
dengede durmaya çalışır ve Google'ın 'Güvenlik Prensesi' ile konuşur.

World’s Toughest Fixes: S3E2 - San
Francisco Bridge

Science & Tech - Bilim ve teknoloji

Motorists planning a trip out of San Francisco this Labor Day weekend had
better leave early and plan on getting home late… otherwise they’re in for
the mother of all traffic jams.

Labor Day gününde San Francisco'dan çıkmak isteyen sürücülerin
dikkatine: Erken yola koyulun yoksa hayatınızda görebileceğiniz en sıkışık
traikflerden birinde kalabilirsiniz!

Street Genius: S2E6 - Pedal To The
Metal

Science & Tech - Bilim ve teknoloji

Tim Shaw invites us to guess the outcome of his outrageous experimets.
We’ll find out what happens to two bottles under extreme pressure or how
to open a wine bottle without a corkscrew.

Tim Shaw bizi inanılmaz deney sonuçlarını tahmin etmeye çağırıyor. İki
şişeye basınç altında neler olduğunu veya tirbuşon olmadan şarap şişesi
açmayı öğreniyoruz.

Star Talk: S3E17 - The Science of the
Weather

Science & Tech - Bilim ve teknoloji

Neil deGrasse Tyson interviews NOAA Administrator Kathryn D. Sullivan
and talks to comedian Scott Adsit, scientists Radley Horton, David
Grinspoon and Bill Nye about climate.

Neil deGrasse Tyson bu bölümde NOAA Yöneticisi Kathryn D. Sullivan ile
görüşüyor. Komedyen Scott Adsit, bilim insanı Radley Horton, David
Grinspoon ve Bill Nye gibi isimlerle iklim üzerine konuşuyor.

Science of Stupid: S5E8

Science & Tech - Bilim ve teknoloji

In this episode, we learn how many ways there are to injure and humiliate
yourself running on sand, carry wedding cakes or doing high-fives.

Bu bölümüzde de kumda koşarken, düğün pastası taşırken ya da beşlik
çakarken kendinizi nasıl sakatlayıp, komik duruma düşebileceğinizi
öğreneceksiniz.

Machine Impossible: S1E3 -Future Speed

Science & Tech - Bilim ve teknoloji

Cosmos: A Spacetime Odyssey

Science & Tech - Bilim ve teknoloji

Neil de Grasse Tyson takes us on a journey into the very fabric of our
existence to explore the atomic and sub-atomic structure of the Universe.

Neil de Grasse Tyson, Evrenin atomsal ve atomaltı yapısını keşfedip bizi
varlığımızın temeline bir yolculuğa çıkarıyor.

The Big Picture with Kal Penn

Science & Tech - Bilim ve teknoloji

Travel to north-eastern Nevada, where more gold has been found than in
the entire California Gold Rush.

California Gold Rush'taki altın madenlerinden daha fazla altın bulunan
Kuzeydoğu Nevada'ya seyehat edin.

AOTM - Rolando Villazón

My Music Planet - My Music Planet

If you need any advice about Salzburg, you should check out video that we
prepared for you!

Salzburg hakkında tavsiyeye ihtiyaç duyuyorsanız, sizin için hazırladığımız
videoya göz atın!

Off News: Imagine Dragons Tour
Interview

My Music Planet - My Music Planet

You will gain more information about Imagine Dragons after watching
interview.

Röportajı izledikten sonra Imagine Dragons hakkında daha fazla bilgi
ediceksiniz.

Off Live: Jake Bugg - Lightning Bolt

My Music Planet - My Music Planet

Would you like to feel like you are at the concert?

Oturduğunuz yerden konsere katılmak ister misiniz?

Off New Talent: Raye - Body Language

My Music Planet - My Music Planet

Raye is presenting song of "Body Language" by amazing study with
orchestra.

Raye, "Body Language" şarkısını orkestra eşliğinde sunuyor.

Off Backstage: Florence + The Machine
– Breath Of Life

My Music Planet - My Music Planet

Snow White and the Huntsman's soundtrack Breath Of Life's backstage
study is ready to watch!

Pamuk Prenses ve Avcı filminin müziği Breathe Of Life'ın sahne arkası
çalışmaları hazır!

Concert: Santiano- Mit den Gezeiten
Live aus der o2 World Hamburg

My Music Planet - My Music Planet

Don't miss the Santiano's Hamburg concert.

Santiano'nun Paris'te verdiği konseri kaçırmamalısınız.

Concert: John Mellencamp - In Session
Soundcheck 2007

My Music Planet - My Music Planet

You're invited to watch the fabolous live performance of John Mellencamp
in 2017.

John Mellencamp'ın 2007'de verdiği efsane konseri izlemeye davetlisiniz.

By Genre - Alternative

My Music Planet - My Music Planet

Lean back and fly with alternative music videos.

Arkanıza yaslanın ve alternatif müzik ile uçuşa geçin!

City of the Month - Salzburg

My Music Planet - My Music Planet

Salzburg, the lovely city, which has nature friendly people. Lets take a trip.

Salzburg hakkında tavsiyeye ihtiyaç duyuyorsanız, sizin için hazırladığımız
videoya göz atın!

By Mood - Coffee Break

My Music Planet - My Music Planet

Best pop music videos accompany you to have a good time!

En iyi pop müzik videoları iyi vakit geçirmeniz için size eşlik ediyor.

By Mood - Spring Equinox

My Music Planet - My Music Planet

Videos of alternative and rock musics are ready!

Alternatif ve rock müzikten oluşan video klipler karşınızda!

By Destination - Europe

My Music Planet - My Music Planet

20 music videos for you to understand Europen music culture.

Avrupa müzik kültürü hakkında daha fazla öğrenmeniz için 20 müzik
videosu.

AOTM - Jonas Blue

My Music Planet - My Music Planet

A nice chat about Malta with British DJ and producer Jonas Blue.

İngiliz şarkıcı Jonas Blue New York'a dair en iyi anılarını, favori
yemeklerini ve çok daha fazlasını anlatıyor!

AOTM - Kendji Girac

My Music Planet - My Music Planet

An intimate conversation with talented singer Kendji Girac about the city:
Lisbon.

Yetenekli Fransız şarkıcı Kendji Girac ile şehri hakkında samimi bir
konuşma: Lizbon

AOTM - Ólafur Arnalds

My Music Planet - My Music Planet

Icelandic artist Ólafur Arnalds talks about his memories and favorite things
in Shiraz

İzlandalı sanatçı Ólafur Arnalds Şiraz’daki anılarını ve sevdiği şeyleri
anlatıyor.

AOTM - J Balvin

My Music Planet - My Music Planet

An interview with Colombian singer J Balvin about Buenos Airea and his
favorites about the city.

Kolombiyalı şarkıcı J Balvin ile Buenos Aires ve bu şehir hakkında en
sevdiği şeyler hakkında bir röportaj.

AOTM - Lisa Batiashvili

My Music Planet - My Music Planet

The violinist Lisa Batiashvili tells us Tbilisi in her perception.

Keman virtüözü Lisa Batiashvili kendi gözünden Tiflis'i anlattı.

AOTM - Ibrahim Maalouf

My Music Planet - My Music Planet

French-Lebanese trumpet player and composer Ibrahim Maalouf joins us in
this sincere conversation about New York.

Lübnan asıllı Fransız trompetçi ve bestesi Ibrahim Maalouf, New York
hakkında samimi bir sohbet için bize katılıyor.

AOTM - Jonas Blue

My Music Planet - My Music Planet

A nice chat about Malta with British DJ and producer Jonas Blue.

Britanyalı DJ ve prodüktör Jonas Blue ile Malta hakkında samimi bir
sohbet.

AOTM - JP Cooper

My Music Planet - My Music Planet

Max and Mischa hit the road into the future of cars and encounter some of
Max ve Mischa arabaların geleceğine doğru bir yolculuğa çıkıyor ve en
the craziest, smartest and most hi-tech vehicles on the planet. They will then çılgın, en zeki ve en ileri teknoloji ürünü araçları inceliyor. Ayrıca kendileri
attempt to make their own mark on the future of cars.
de geleceğin arabalarında bir iz bırakmak istiyorlar.

Here's the great chance to hear a conversation about Valencia from English
Valensiya'yı İngiliz müzisyen JP Cooper'dan dinlemek için harika bir fırsat.
musician JP Cooper.

AOTM - Deeperise

My Music Planet - My Music Planet

A great conservation about Yekaterinburg with talented DJ. You should
listen Yekaterinburg from Deeperise's perspective.

Yetenekli DJ'le Yekaterinburg hakkında samimi bir sohbet.
Yekaterinburg'u Deeperise'ın perspektifinden dinleyin!

AOTM - Oh Wonder

My Music Planet - My Music Planet

Here's the great chance to hear a conversation about Tokyo from English
indie-pop duo Oh Wonder.

Tokyo'yu İngiliz indie-pop ikilisi Oh Wonder'dan dinlemek için harika bir
fırsat.

AOTM - Sheppard

My Music Planet - My Music Planet

A conversation about the city Singapore with Australian indie pop band
Sheppard, You will feel like you are there.

Avusturalyalı indie pop grubu Shepprad ile Singapur hakkında
gerçekleştirdiğimiz sohbet ile kendinizi ordaymış gibi hissedeceksiniz.

AOTM - Luis Fonsi

My Music Planet - My Music Planet

Here's the great chance to hear a conversation about Madrid from Puerto
Rican musician Luis Fonsi.

Madrid'i Porto Rikolu müzisyen Luis Fonsi'den dinlemek için harika bir
fırsat.

AOTM - Imagine Dragons

My Music Planet - My Music Planet

A nice chat over Amsterdam with the famous rock band Imagine Dragons!

Dünyaca ünlü rock grubu Imagine Dragons ile Amsterdam üzerine güzel bir
sohbet.

AOTM - Emeli Sande

My Music Planet - My Music Planet

This intimate conversation about the city Rotterdam with Scottish Soul
artist Emeli Sande, will be very enjoyable for you.

İskoç Soul sanatçısı Emeli Sande ile Rotterdam şehri hakkında
gerçekleştirilen bu samimi sohbet çok hoşunuza gidecek.

AOTM - Martin Solveig

My Music Planet - My Music Planet

A sincere conservation about Rome with a French DJ. You should listen
about Rome from Martin Solveig's perspective.

Fransız DJ'le Roma hakkında samimi bir sohbet. Roma'yı bir de Martin
Solveig'in perspektifinden dinlemelisiniz!

AOTM- SLIMANE

My Music Planet - My Music Planet

Here's the chance to find a conversation about Oran from this talented
Algerian-French musician's perspective.

Oran'ı Cezayir asıllı Fransız müziyen SLIMANE'nin bakış açısından
dinlemek için harika bir fırsat.

AOTM- KUNGS

My Music Planet - My Music Planet

Here's the chance to find a conversation about Paris from talented French
musician. You'll love to hear about Paris from his perspective.

Fransız müzisyenle Paris hakkında kısa bir sohbet. Paris'i KUNGS'un
perspektifinden dinlemeyi seveceksiniz.

AOTM - Alessia Cara

My Music Planet - My Music Planet

Here's the chance to hear a conversation about Nice from this talented
young musician. You will feel like walking around Nice streets.

Genç ve yetenekli müzisyenden Nice'i dinlemek için bir şans! Sanki Nice
sokaklarında geziniyormuş gibi hissedeceksiniz.

AOTM - Max

My Music Planet - My Music Planet

Here's the chance to hear a conversation about this great city from this
wonderful musician. You will feel like you are there.

Harika müzisyenden bu güzel şehri dinlemek için bir şans! Oradaymış gibi
hissedeceksiniz.

AOTM - Norah Jones

My Music Planet - My Music Planet

Small and candid conversation with Norah Jones. We are sure you'll decide
to go to Barcelona after that!

Norah Jones ile küçük ve içten bir sohbet. Eminiz ki bu videodan sonra
Barcelona'ya gitmek isteyeceksiniz!

AOTM-Kaiser Chiefs

My Music Planet - My Music Planet

New York is always a good idea for a conversation. English indie-rock band
answering questions about New York and travel!

New York her zaman iyi bir sohbet konusu. İngiliz indie-rock grubu New
York ve seyahat hakkındaki sorularımızı yanıtlıyor.

AOTM - Travis

My Music Planet - My Music Planet

The famous rock band Travis, who made their fans happy with their new
album "Everything at Once", talks about Oslo.

Yeni albümleri "Everything at Once" hayranlarını sevindiren ünlü rock
grubu Travis, Oslo hakkında konuşuyor.

One Republic

My Music Planet - My Music Planet

OneRepublic is an American, self-proclaimed “genreless”, band formed in
Colorado Springs in 2002. OneRepublic rose to prominence in 2007, when
‘Apologize’ began its reign as the most popular digital download in
American history.

2002 senesinde Colorado Springs’te kurulan grup, müzik türlerini
‘’tarzsız’’ olarak betimliyor. Şarkı yazarı Ryan Tedder öncülüğünde
2007’de ‘Apologize’ isimli parçaları ile Amerikan tarihinde hatrı sayılır bir
dijital indirme oranına ulaştılar.

Ireland

My Music Planet - My Music Planet

Irish Music has been created in various genres on the island of Ireland. In
recent decades Irish music in many different genres has been very successful
internationally. However the most successful genres have been rock,
popular and traditional fusion.

İrlanda müziği pekçok farklı türde müziği içerir. Son yıllarda İrlanda,
müzikleri ile uluslarası arenada da başarı elde etmiştir. Ancak en başarılı
türleri rock, pop ve geleneksel füzyondur.

Keisza

My Music Planet - My Music Planet

Canadian dancer, singer, and songwriter Kiesza has a strong and emotive
voice. She makes dance-oriented music that touches upon house music. Her
debut album “Sound of a Woman” has received outstanding reviews from
critics.

Kanadalı dansçı, şarkıcı ve söz yazarı Kiesza’nın güçlü ve duygusal bir sesi
var. House müziğine yaklaşan dans odaklı müzik yapmaktadır ve çıkış
albümü eleştirmenler tarafından olumlu değerlendirilmiştir.

Berlin, Germany

My Music Planet - My Music Planet

Germany is one of the largest music markets in Europe. You will listen to a
highly extensive German music and style in this wonderful playlist.

Almanya, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise en güçlü üçüncü müzik
endüstrisini barındırıyor. Bu listede ise en iyi Alman şarkılarını
bulacaksınız, tadını çıkarın.

BØRNS

My Music Planet - My Music Planet

BØRNS may hail originally from the lower peninsula of Michigan but his
dreamy blend of folk, glam and electro rock sounds like it comes straight
from the cosmos.

Aslında Michigan doğumlu olan BØRNS; folk, glam ve elektronik ritimleri
bir araya getirerek bize sanki başka bir gezegenden gelen büyüleyici müzik
harmanını sunuyor.

Ella Eyre

My Music Planet - My Music Planet

An amazing playlist from English singer Ella Eyre. She is best known for
her collaborations with Rudimental on their UK number one single
‘Waiting All Night’.

İngiliz şarkıcı Ella Eyre’ın parçalarından oluşan bir liste. Ella Eyre,
Rudimental ile yaptığı iş birliği sonucu hazırladığı ve İngiltere listelerinde
birinci sıraya yerleşen parçası ‘Waiting All Night’ ile popüler olmuştu.

Melody Gardot

My Music Planet - My Music Planet

American jazz singer Melody Gardot and her best songs. She has been
influenced by such blues and jazz artists as Judy Garland, Janis Joplin,
Miles Davis and Nina Simone.

Amerikalı caz şarkıcısı Melody Gardot ve en güzel şarkıları. Sanatçının
ilham aldığı sanatçılar arasında Judy Garland, Janis Joplin, Miles Davis ve
Nina Simone gibi isimler bulunuyor.

Ryn Weaver

My Music Planet - My Music Planet

Ryn Weaver and her best songs from her debut album The Fool. The Fool
also features Weaver’s hit single “OctaHate”. The Fool is produced by
Benny Blanco and Michael Angelakos.

Ryn Weaver ve çıkış albümü The Fool’dan en iyi şarkılar. The Fool,
Weaver’ın hit parçası OctaHate’I sunuyor. Albümün yapımcılığını ise
Benny Blanco ve Michael Angelakos üstleniyor.

Coeur de Pirate

My Music Planet - My Music Planet

Young and talented musician Cœur de Pirate and best songs from her selftitled debut album.

Genç ve başarılı müzisyen Cœur de Pirate ve kendi ismini verdiği çıkış
albümünden en iyi şarkılar.

Ben L'Oncle

My Music Planet - My Music Planet

French soul singer Ben L'Oncle Soul and great songs from his album.

Fransız soul şarkıcısı Ben L'Oncle Soul ve albümünden en iyi şarkılar.

Marina Kaye

My Music Planet - My Music Planet

French talent Marina Kaye and her beautiful songs picked from her albums.

Fransız yetenek Kaye ve albümlerinden seçilen değerli şarkıları.

Ibrahim Maalouf

My Music Planet - My Music Planet

One of the most important figures of contemporary jazz, Ibrahim Maalouf
and his tribute album for Oum Kalthoum.

Çağdaş cazın en önemli figürlerinden biri olan Ibrahim Maalouf ve Oum
Kalthoum için tribute albümü.

Cris Cab

My Music Planet - My Music Planet

Talented musician Cris Cab and his best known songs.

Yetenekli sanatçı Cris Cab ve en bilinen şarkıları.

Gregory Porter

My Music Planet - My Music Planet

Super-smooth jazz and soul singer Gregory Porter won a Grammy Award
in 2014, with his third album Liquid Spirit.

Başarılı jazz ve soul şarkıcısı Gregory Porter üçüncü albümü Liquid Spirit
ile 2014'de Grammy Ödülü kazanmıştır.

Hiba Tawaji

My Music Planet - My Music Planet

This playlist is the nature of Hiba Tawaji's archive containing her very best
songs .

Bu çalma listesi Hiba Tawaji'nin en sevilen şarkılarının bulunguğu arşiv
niteliğindedir.

X Ambassadors

My Music Planet - My Music Planet

Alternative rock band X Ambassadors and songs from their debut album
VHS, including "Renegades".

Alternatif rock grubu X Ambassadors ve Renagades'in de içlerinde
bulunduğu çıkış albümleri VHS'den şarkılar.

Joyce Jonathan

My Music Planet - My Music Planet

A playlist full of french singer Joyce Jonathan's gold songs. Joyce is
considered as France's first internet spawned success.

Joyce Jonathan'ın altın değerindeki şarkılarından oluşan bir liste. Joyce
Fransa'nın ilk internet ünlüsü olarakkabul ediliyor.

Nathan Sykes - AOTM

My Music Planet - My Music Planet

Well known for being part of The Wanted, Nathan Sykes is getting better
known for his solo works and hits new singles.

Wanted grubu üyeliğiyle tanınan Nathan Sykes, solo kariyeriyle ön plana
çıkmaya başladı ve yeni single'ları ile karşımızda.

Will.i.am - AOM

My Music Planet - My Music Planet

Grammy Award winner Will.i.am keeps on rocking with his awesome
songs. In this list you can find his most amazing songs.

Grammy ödüllü Will.i.am nefis şarkılarıyla ortalığı sallamaya devam
ediyor. Bu listede harika şarkılarından bazılarını bulabilirsin.

Hozier - AOM

My Music Planet - My Music Planet

Irish singer and songwriter Hozier and great songs from his albums.

İrlandalı şarkıcı ve söz yazarı Hozier ve albümlerindeki başarılı
şarkılarından oluşan bir liste.

AOTM_The Avener

My Music Planet - My Music Planet

French music producer The Avener expressed his feelings about Nice in this
video.

Fransız müzisyen The Avener'ın Nice hakkındaki duygularını ifade ettiği
video.

Dursun Ali Erzincanlı

My Music Planet - My Music Planet

30 Birds Poetry

30 Birds Poetry

Maroon 5

My Music Planet - My Music Planet

Maroon 5 is an American pop rock band that originated in Los Angeles.
They have five studio albums. They have been the recipients of three
Grammy Awards. Since their debut in 2002, the band has sold more than
27 million albums worldwide.

Maroon 5, Los Angeles asıllı, bir Amerikalı pop rock grubudur. Beş stüdyo
albümleri vardır ve üç Grammy Ödülü almışlardır. 2002’de
kurulmalarından bu yana, dünya çapında 27 milyon albümleri satılmıştır.

Enrique Iglesias

My Music Planet - My Music Planet

Meet Artist of the Month, Enrique Iglesias and listen to him talking about
Istanbul.

Meet Artist of the Month, Enrique Iglesias and listen to him talking about
Istanbul.

Aloe Blacc

My Music Planet - My Music Planet

Meet Artist of this Month, Aloe Blacc. He's talking about Paris.

Ayın Sanatçısı Aloe Blacc Parisi'i anlatıyor.

Tove Lo

My Music Planet - My Music Planet

AOTM - Alvaro Soler

My Music Planet - My Music Planet

Alvaros Soler tells us about his favorite moments, street dish and many
more about Barcelona in this interview.

Bu röportajda Alvaros Soler bize Barselona hakkında orada yaşadığı en iyi
anılarını, sokak yemeklerini ve çok daha fazlasını anlatıyor.

Chef Diet

Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good

Healthy tips for your flight from Dr. Öz, fly good feel good.

Dr. Öz’den sağlıklı bir uçuş için ipuçları...

Circulation of Blood in inflight

Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good

Healthy tips for your flight from Dr. Öz, fly good feel good.

Dr. Öz’den sağlıklı bir uçuş için ipuçları...

Flight Compression

Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good

Healthy tips for your flight from Dr. Öz, fly good feel good.

Dr. Öz’den sağlıklı bir uçuş için ipuçları...

Jetlag

Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good

Healthy tips for your flight from Dr. Öz, fly good feel good.

Dr. Öz’den sağlıklı bir uçuş için ipuçları...

Meditation Donna D Cruz

Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good

Healthy tips for your flight from Dr. Öz, fly good feel good.

Dr. Öz’den sağlıklı bir uçuş için ipuçları...

Pilot Blood Pressure

Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good

Healthy tips for your flight from Dr. Öz, fly good feel good.

Dr. Öz’den sağlıklı bir uçuş için ipuçları...

Fly Good Feel Good

Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good

Explore Fly Good Feel Good project for a comfortable flight experience!

Konforlu bir uçuş deneyimi için Fly Good Feel Good projesini keşfedin!

Air Travel with Children and Babies

Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good

Useful informations for a comfortable flight experience during pregnancy.

Hamilelikte rahat bir uçuş deneyimi yaşamak için faydalı öneriler.

What to Eat During Flight

Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good

Beneficial food and drink recommandations that can be consumed during
the flight.

Uçuş esnasında tüketebileceğiniz faydalı yiyecek ve içecek önerileri.

Precautions for Ear and Nasal
Congestions During Air Travel

Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good

How to avoid nasal congestion and ear problems during the flight.

Uçuş sırasında burun tıkanıklılarını ve kulak sorunlarını nasıl önleriz?

Air Travel During Pregnancy

Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good

Useful informations for a comfortable flight experience during pregnancy.

Hamilelikte rahat bir uçuş deneyimi yaşamak için faydalı öneriler.

Fear of Flying

Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good

Useful informations and recommandations to conquer aviatophobia.

Uçuş fobisini yenmeniz için faydalı olabilecek bilgiler ve öneriler.

Pre Flight Preparations

Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good

Useful informations and recommandations for getting prepared for a flight.

Uçuş öncesi yapabileceğiniz hazırlıklarla ilgili faydalı bilgi ve öneriler.

Tove Lo, is a Swedish singer and songwriter. She gained attention with her
Tove Lo İsveç asıllı şarkıcı ve söz yazarıdır.Yeni single’ı “Habits” ile
new single "Habits" and she began to take place in playlists. In this audio, dikkatleri çekmiş ve dinleyenlerin çalma listelerinde yer almaya başlamıştır.
playlist you will find wonderful and catchy songs from her albums.
Bu listede onun harika ve ilgi çekici şarkılarından bir seçki bulacaksınız.

Jetlag

Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good

What should we pay attention to in order to avoid getting effected by jetlag
after the flight.

Uçuş sonrası jet lag’den etkilenmemek için nelere dikkat etmeliyiz?

Cabin Exercises

Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good

Useful exercises that provide your body to relax during the flight.

Uçuş sırasında vücudunuzun rahatlamasını sağlayan faydalı egzersizler.

Massage Exercises Before The Flight and
During The Flight

Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good

Massage techniques that can be done before and during the flight.

Uçuş öncesi yapabileceğiniz hazırlıklarla ilgili faydalı bilgi ve öneriler.

Dr. OZ Fly Good Feel Good Video

Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good

Famous Dr. Oz is now in with you on our Turkish Airlines flights.

Ünlü Dr. Mehmet Öz artık Türk Hava Yolları uçuşlarında sizlerle.

Deep Rest

Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good

Deep Rest

Deep Rest

For Kids

Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good

For Kids

For Kids
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Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good
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Foundations-08

Good Morning

Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good

Good Morning

Good Morning

Pain

Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
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Pain

Pain

Relax

Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
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Relax

Relax

Sleep Well

Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good

Sleep Well

Sleep Well

Welcome-01

Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good

Welcome-01

Welcome-01

Welcome-02
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Welcome-03
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Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good
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Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good

Welcome-05

Welcome-05

Forest Sounds

Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good

Spring enthusiasm that you can find peace in the biggest forest lands of
Istanbul with its nature, sunshine and birds in Polonezköy Natural Park,
Belgrade Forest and Ataturk Arboretum.

İstanbul'un büyük orman alanlarından ormanlarında Polonezköy Tabiat
Parkı , Belgrad Ormanı ve Atatürk Arboretum'unda kuşlar , güneş ışıkları
ve doğa ile huzur bulabileceğiniz bahar coşkusu.

Istanbul Sounds

Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good

Let’s have a peaceful day in Istanbul. After starting the day in Çengelköy,
let’s roam to Üsküdar and the Maiden Tower, Karakoy, Gülhane Park,
Hagia Sophia and Blue Mosque, and Hippodrome.

İstanbul'da bir gün geçirelim. Çengelköy'de günü karşılayıp , Üsküdar ve
Kız Kulesi'nden , Karaköy , Gülhane Parkı , Ayasofya ve Sultanahmet
Cami'ne ve Hipodrom meydanına uzanalım.

Lakes Sounds

Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good

We will listen the crystal sounds of snowflakes in Gölcük Natural Park and
entertain you in Kanlıgöl. Karagöl in İzmir is a nature wonder. You will
enjoy the nature at Uzungöl Trabzon and Sapanca Lake.

Gölcük Tabiat Parkı'nda kar tanelerinin kristal seslerini dinleyeceğiz ve
Kanlı Göl'de sizi ağırlayacak. İzmir Karagöl bir doğa harikası. Trabzon
Uzun Göl ve Sapanca Gölü'nde doğanın keyfini çıkaracaksınız.

Mountains And Hills Sounds

Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good

It is time to take a fresh breath in the nature views. We will look at the gulf
from Yamanlar Mountain, İzmir. The sunset in Kaş brings summer breeze
and Kıyıköy carries the waves of the Black Sea ashore.

Doğa manzaralarında ciğerlerinizi tazeleme vakti geldi. İzmir Yamanlar
dağından Körfeze bakacağız ve güneyde Kaş'ın gün batımı yazın ılık
esintilerini getiriyor. Kıyıköy Karadeniz dalgalarını sahile taşıyor.

Sea And waves Sounds

Fly Good Feel Good - Fly Good Feel
Good

The waves of Aegean Sea hugs you in Seferihisar just after Foça. The
windmills gives you an amazing tranquility. We are sure that you haven’t
seen Pembe Kayalar before. The day ends in Sarıgerme beach.

Foça'dan sonra Seferihsar'a Ege'nin dalgaları sizi kucaklıyor. Bozcaada'da
yeldeğirmenleri harika bir sakinlik veriyor. Pembe Kayalar'ı eminiz daha
önce hiç görmediniz. Finali Sarıgerme plajında yapıyoruz.

Tony Schwartz on Managing Your
Energy for Sustainable High
Performance

Education - Education

Tony Schwartz explains how to build more capacity by moving between
expending and intermittently renewing your core energy needs.

Tony Schwartz çekirdek enerjinizin ihtiyaçlarını harcamakla ara sıra
yenilemek arasında gidip gelerek kapasitenizi nasıl artıracağınızı açıklıyor.

Education - Education

Learn how to improve your networking skills, and maintain and leverage
your relationships to close more deals.

İletişim yeteneklerinizi geliştirmeyi, sürdürmeyi ve ilişkilerinizi iş bağlamak
için nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Education - Education

Lead like a boss. Get short, actionable tips to step up your leadership game,
from expert Dr. Todd Dewett.

Patron gibi yönetin. Dr. Todd Dewett'ten liderlik yeteneğinizi artırmanın
kısa ve etkili yollarını öğrenin.

Smart Cities: Solving Urban Problems
Using Technology

Education - Education

Find out how smart cities like Palo Alto, California are using technology to
create a better quality of life for their citizens.

Kaliforniya'daki Palo Alto gibi akıllı şehirlerin vatandaşlarına daha kaliteli
bir yaşam sunmak için teknolojiyi nasıl kullandığını öğrenin.

Virtual Reality Foundations

Education - Education

Get an overview of virtual reality—what it is, where it's used, and what's in
store for the future of VR.

Sanal gerçekliğe göz atın. Nedir, nered kullanılır ve sanal gerçekliği
gelecekte ne bekliyor.

Türk Hava Yolları Havacılık
Akademimizin Tanıtım Videosu

Education - Education

Türk Hava Yolları Havacılık Akademimizin Tanıtım Videosu

Türk Hava Yolları Havacılık Akademimizin Tanıtım Videosu

Uçuş Korkusunu Yenme Programı

Education - Education

Uçuş Korkusunu Yenme Programı

Uçuş Korkusunu Yenme Programı

Doğal Kaynak Tüketimi Nedir?

Education - Education

Natural resources are all natural substances that meet the needs of human
beings and which exist in the natural human surrounding.

Doğal kaynaklar, insanın doğal çevresinde bulunan ve gereksinimleri
giderecek bir şekilde kullanılabilen tüm doğal varlıklardır.

Çevre Nedir?

Education - Education

Environment is the physical, biological, social, economic and cultural setting
in which humans and other living things interact mutually in a lifelong
relationship.

Çevre, insanların ve diğer canlıların, karşılıklı olarak etkileşim içinde
bulunduğu, fiziki, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.

Gürültü Kirliliği Nedir?

Education - Education

Sounds that are unpleasant and have a negative effect on people is called
noise. Especially in big cities, noise density is notably higher and above the
limits set by the World Health Organization.

İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen seslere gürültü
denir. Özellikle büyük kentlerimizde,oldukça yüksek seviyededir.

Miles and Smiles Üyesi Nasıl Olunur?

Education - Education

This training explains how to become a member of Turkish Airlines
Frequent Flyer Program Miles & Smiles.

Türk Hava Yolları Özel Yolcu Programı Miles&Smiles'a nasıl üye
olunabileceği aktarıltılmaktadır.

Airline Industry Training

Education - Education

This training aims to introduce the terms and concepts within the "Airline
Industry" topic.

Bu eğitim, "Havayolu Sektörü" konusundaki terim ve kavramları tanıtmayı
amaçlamaktadır.

Value Chain In Aviation Training

Education - Education

This training aims to introduce the terms and concepts within the "Value
Chain in Aviation Industry" topic.

Bu eğitim, "Havacılık Sektöründe Değer Zinciri" konusundaki terim ve
kavramları tanıtmayı amaçlamaktadır.

Airline Demand & Supply Training

Education - Education

This training aims to introduce the terms and concepts within the "Airline
Demand & Supply" topic.

Bu eğitim, "Havayolu Arz ve Talebi" konusundaki terim ve kavramları
tanıtmayı amaçlamaktadır.

Airline Sources Of Finance Training

Education - Education

This training aims to introduce the terms and concepts within the "Airline
Sources of Finance" topic.

Bu eğitim, "Havayolu Finans Kaynakları" konusundaki terim ve
kavramları tanıtmayı amaçlamaktadır.

Zeb’s Big Fish

Documentary - Belgesel

Zeb Hogan is travelling to the tropical Bahamas to brave some of the most
shark-infested waters in the world.

Zeb Hogan, dünyanın köpek balığı yoğunluğu en yüksek sularından birinde
ölüme meydan okumak üzere tropik Bahama Adaları'na gidiyor.

Wicked Tuna

Documentary - Belgesel

New England will bring fierce competition to Captain Dave Carraro this
season with Hot Tuna, Hard Merchandise, Wicked Pissah and Fish Hawk
competing for the Champion title. Let the tuna season begin!

Kaptan Dave Carraro’nun bu sezon New England’da ciddi rakipleri olacak;
Hot Tuna, Hard Merchandise, Wicked Pissah ve Fish Hawk Şampiyonluk
için yarışacaklar. Ton balığı sezonu başlasın!

Dolmabahçe Sarayı

Documentary - Belgesel

A finesse, a story, a life experience in its each room, each hall, each item…
Dolmabahce Palace that keeps over 150 years old memories of our history
still alive...

Her odasında, salonunda, eşyasında bir incelik, bir hikâye, bir
yaşanmışlık… Tarihimizin 150 yılı aşkın hatıralarını hala dipdiri yaşatan
Dolmabahçe Sarayı...

Beylerbeyi Sarayı

Documentary - Belgesel

One of the rare symbols of Istanbul silhouette, which has been adorning the 150 yıldır boğazı süsleyen, İstanbul silüetinin nadide sembollerinden birisi...
Bosphorus for 150 years... A palace presented to the world's cultural
Dünya kültür mirasına armağan edilmiş bir saray... Bir padişahın denizlere
heritage... A reflection of a sultan's love for the seas…
olan aşkının yansıması...

Çanakkale Destanı 1915

Documentary - Belgesel

The story of the resistance movement of a divided nation defeated in the
Balkan War. The tale of the victory of Turks gained against The Allied
Forces, which attacked Galipoli to help Russian to invade Istanbul.

Balkan savaşı’ndan hezimete uğrayarak ayrılan bir milletin ayağa
kalkışının, dirilişinin hikayesi. Rusya’ya yardım etmek ve İstanbul’u işgâl
etmek için Çanakkale’ye büyük bir donanma ile saldıran müttefik
kuvvetlere karşı zafer öyküsü.

Boğazın Balıkları

Documentary - Belgesel

A special table with fish and appetizers.

Balık ve mezelerin buluştuğu özel bir sofra

Son Buluşma

Documentary - Belgesel

The last witnesses of Turkish Indepence War, Veterans Omer Kuyuk,
Yakup Satar and Veysel Turan are sharing their memories on the war in
SON BULUSMA.

Kurtuluş Savaşı’nın son tanıkları, Gazi Ömer Küyük, Gazi Yakup Satar ve
Gazi Veysel Turan’ın günlük yaşamları ve savaş yıllarına dair anıları SON
BULUŞMA’da gözler önüne seriliyor

Big Cat Tales: E1 - Rebirth in the Mara

Documentary - Belgesel

Jonathan and Angela Scott return to the Masai Mara to reunite with Marsh Jonathan ve Angela Scott 40 yıldır takip ettikleri bir asllan nesli olan Marsh
Pride - lions that they follow for over 40 years. Jackson tracks Mara
Pride'la tekrar iletişim kurmak için Masai Mara'ya dönüyor. Jackson
cheetah, Malaika, as she hunts to provide food for her cubs.
yavruları için avlanan meşhur Mara çitasını izliyor.

Extinct Or Alive: E1 - Formosan
Clouded Leopard

Documentary - Belgesel

Forrest Gallante treks deep into the jungles of Taiwan, in search of a fierce
but beautiful predator, the Formosan Clouded Leopard. Officially declared
extinct only recently.

Forrest Gallante vahşi ama güzel yırtıcı Formosan Clouded Leoparının
peşide Tayvan ormanlarının derinliklerine iniyor. Resmi olarak tükenen
hayvanı görenler ve izler halen var olduklarını gösteriyor.

Yıldız Şale

Documentary - Belgesel

Yıldız Chalet, which is called chalet due to its external similarity to a
"chalet" that means mountain house in French, was part of Yıldız Palace
group of buildings…

Adını, dış görünümündeki benzerliğinden dolayı “dağ evi” anlamına gelen
Fransızca “chalet” sözcüğünden alan Yıldız Şale Köşkü Yıldız Sarayı
yapılar topluluğunun bir parçasıydı…

Yıldız Şale Merasim Dairesi

Documentary - Belgesel

The Ceremonial Hall stands out in the mansion for the single piece
handmade Hereke carpet that covers its floor of 406 m2 entirely…

Kristal şamdanlar eşliğinde yürünen koridorlar görkemli odalara açılırken,
Köşk’te öne çıkan 406 metrekarelik zemininin tamamını kaplayan tek parça
el dokuması Hereke halısıyla Tören Salonu…

Networking for Sales Professionals

Lead Like a Boss

Those who visit Küçüksu Pavilion integrate with the history while entering,
Dolmabahçe Sarayı ile aynı mimari tarzın uygulandığı Küçüksu Kasrı’nı
through green glass doors, the rooms embracing intense blue depths of the görenler, yeşil camlı kapılardan, boğazın masmavi derinliklerini kucaklayan
Bosphorus.
odalara girerken tarihle bütünleşiyor.

Küçüksu Kasrı

Documentary - Belgesel

Maslak Kasırları

Documentary - Belgesel

Sultan Abdulhamid II says, “There are Maslak Pavilions over Tarabya.
Southwestern wind can blow there very rarely; it's always northeastern
wind… that's very beautiful.”

“Tarabya üzerinde Maslak Kasırları vardır. Oraya lodos nadir gelebilir,
hep poyrazdır. Boğaz’ın Karadeniz’e açıldığı noktayı tamamıyla görür, pek
güzeldir” Bu sözlerle anlatıyor Sultan II. Abdülhamid.

Aynalıkavak Kasrı

Documentary - Belgesel

But what a pavilion! The ornamentation on its walls is like Husrev's ‘seven
colors’. Its order and arrangement resemble heaven epics. These were the
verses Sheikh Galib used to describe Aynalıkavak Pavilion

Ama ne kasır! Duvarının nakşı, Husrev'in ‘heft-rengi’ gibidir. Nizamı,
intizamı cennet destanlarını hatırlatır." İşte bu mısralarla anlatıyordu Şeyh
Galib Aynalıkavak Kasrı’nı…

Ihlamur Kasırları

Documentary - Belgesel

Linden Pavilion, ordered to be built by Sultan Abdulmecid and named after
the linden trees in its garden, was also used for official receptions in
addition to being a resting place for the sultan.

Sultan Abdülmecid’in yaptırdığı ve adını bahçesindeki ıhlamur
ağaçlarından alan Ihlamur Kasırları; yalnızca padişahın dinlenme mekânı
olarak değil, resmi kabuller ve törenler için de kullanılmış.

Saray Koleksiyonları Müzesi

Documentary - Belgesel

Our lives' indispensable objects… Shoes, clothes, chairs, glasses, clocks,
books, pens… How were these objects in the Ottoman Palaces?

Yaşantımızın vazgeçilmez objeleri… Ayakkabılar, giysiler, sandalyeler,
bardaklar, saatler, kitaplar, kalemler… Peki ya Osmanlı Sarayları’nda bu
objeler nasıldı?

Resim Müzesi

Documentary - Belgesel

Crown prince's palace is the Museum of Paintings today… Famous British
painter William Turner said, “Painting is silent poetry”. In the museum,
mysterious stories are coming to the light.

Veliahd sarayı olmak üzere inşa ettirilmiş olan mekân günümüzde Resim
müzesi… ünlü İngiliz ressam William Turner; “Resim sessiz şiirdir” demiş.
Müzede gizemli hikayeler gün yüzüne çıkıyor.

Yıldız Çini ve Porselen Fabrika-i
Hümayunu

Documentary - Belgesel

The prestigious factory of the state that had a strong tradition of art, which
bears the memory of Sultan Abdulhamid II… The works of art produced
here had adorned the palaces of numerous rulers.

Sultan II. Abdülhamid’in hatırasını taşıyan, güçlü bir sanat geleneği olan
devletin prestij fabrikası… Buradan çıkan eserler nice hükümdarların
saraylarını süslemiş.

Florya Atatürk Deniz Köşkü

Documentary - Belgesel

The mansion that stores the memories of Veteran Mustafa Kemal Atatürk
has been built in the form of a ship on pillars rising from the sea, and
connected to the land through a bridge.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anılarını saklayan köşk denizden yükselen
sütunlar üzerine gemi şeklinde inşa edilmiş ve karaya bir köprü ile
bağlanmış.

Akdeniz'in Altın Kenti Maraş

Documentary - Belgesel

The capital of poetry and literature in Anatolia …The host of countless
civilizations throughout history

Şiirin ve edebiyatın Andolu’daki başkenti…Tarih boyunca sayısız
medeniyetin ev sahibi

Afrika'nın İncisi Namibya

Documentary - Belgesel

A geography where civilizations grew with myths, peace with tolerance The
vastness of the Namib Desert - The pearl of Africa ‘Namibia’

Medeniyetlerin efsanelerle, barışın hoşgörüyle büyüdüğü bir coğrafya
Namib çölünün uçsuz bucaksız derinliği… Afrika’nın İncisi ‘Namibya’

Anadolu Erenleri

Documentary - Belgesel

İstanbul’s worship centers, the unique artworks of Islam, Minarets that rise İstanbul’un ibadet merkezleri, İslam dininin en eşsiz yapıtları, Yeditepeden
on seven hills
yükselen minareler

İstanbul'da Lale Mevsimi

Documentary - Belgesel

Sharkwrecked

Documentary - Belgesel

Every year more than 450 boats sink in US waters and 8 out of 10 of these
Her yıl 450'den fazla tekne Amerikan sularında batar. Kurtulanlar
are small leisure craft and fishing vessels. Survivors plunge into deep water, cankurtaran yelekleri, yiyecekleri ve içme suları oladan suda kalır. Devreye
often with no life vest, food or fresh water.
aç köpekbalıkları girince olay ölüm kalım savaşına dönüşür.

Anadolu Gümüş Sanatı

Documentary - Belgesel

The precious convergence of luster and health, The unparalleled symbol of
Anatolian culture for millennia Gleaming and pure; in other words:‘The art
of Anatolian silver’.

Işıltının sağlıkla buluştuğu bir değer, Binlerce yıllık Anadolu kültürünün
eşsiz simgesi,'Parıltının ve saflığın bir diğer adı' 'Anadolu Gümüş Sanatı'

Türk Kahvaltısı

Documentary - Belgesel

A cuisine both delicious and healthy. The finest flavors of a cuisine
thousands of years old Turkish Breakfast “Where flavor, health and
culture meet”

Sağlığın ve damak tadının buluştuğu bir yemek kültürü Binlerce yıllık
Anadolu mutfağının en özel tatları Türk Kahvaltısı 'Lezzetin, sağlık ve
kültürle buluşma noktası'

Benim Güzel Seyahatim Türkiye

Documentary - Belgesel

Japanese tourist Akari is in Turkey. The historical sites of Istanbul, the
delicious Turkish cuisine, the beauty of Cappadocia and the white of
Pamukkale

Japon Turist Akari Türkiye’de İstanbul’un tarihi alanları,lezzetli Türk
mutfağı, Kapadokya’nın güzelliği ve Pamukkale’nin beyazı

Maria By Callas

Documentary - Belgesel

Tom Volf's Maria By Callas is the first film to tell the life story of the
legendary Greek/American opera singer completely in her own words.

Tom Volf'un yönettiği Maria By Callas, efsanevi Amerikalı-Yunan opera
sanatçısı Maria Callas'ın kendi hayatını kendi sözleriyle anlattığı ilk
yapımdır.

Anadolu Cam Sanatı

Documentary - Belgesel

'Oriental Glass Art from Anatolia' Visions forged in flame and captured in
glass the convergence of aesthetics, art and creativity. A Love Affair
between Sand and Fire

'Anadolu Cam Sanatı' Ateşin zerafete, hayallerin cama dönüştüğü bir düş.
Estetiğin, sanat ve yaratıcılıkla buluştuğu nokta: Kumun Ateş ile Aşkı

Kız Kulesi

Documentary - Belgesel

A tower joining East and West. Where Asia and Europe meet The
Maiden’s Tower. Where history meets romance

Asya'nın ve Avrupa'nın buluşma noktası Doğuyu ve Batıyı birleştiren bir
kule Kız Kulesi. 'Tarihin aşkla buluşma noktası'

Continent 7: Antarctica: S1E5 - Science
of Survival

Documentary - Belgesel

Science in Antarctica will shut down for the winter. Scott Base has pleanty
of logistics to manage in order to send teams out to finish their missions for
the season.

Antartika'daki bilim çalışmaları, kışın gelişiyle durmak üzere. Scott Base'in
ekiplerini dönemin son görevlerine göndermek için halletmesi gereken çok
fazla lojistik işi var.

Anadolu Aslanı Kayseri

Documentary - Belgesel

The door of the east to the west, Anatolia's gateway to the world The most
popular stop along the historical Silk Road The Lion of Anatolia.

Doğunun batıya, Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı Tarihi İpek yolunun
en gözde durağı ‘Anadolu Aslanı Kayseri’.

Top 10 İstanbul

Documentary - Belgesel

Top 10 İstanbul

Top 10 İstanbul

Alien Sharks - Greatest Hits

Documentary - Belgesel

Alien Sharks has searched the deepest, darkest reaches of the ocean, looking
for strange creatures Mother Nature could muster. This special features the
strangest discoveries and most memorable moments.

Alien Sharks, okyanusun en derin ve karanlık köşelerini mesken belledi ve
Doğa Ana'nın bize sunabileceği en değişik yaratıkları keşfe çıktı. Bu özel
bölüm, ilginç keşiflerin en akılda kalıcılarını kapsıyor.

Celebrity Animal Encounters: E1

Documentary - Belgesel

When Rob Corddry's wife brings home an illegal pet hedgehog for his
Rob Corddry'nin eşi, eve kızları için kaçak bir kirpi getirince, aile bu suçun
daughters, he and his family worry their criminal behavior will land them in
hapiste bitmesinden korkar. Aile bu sevimli sığınmacıya ne kadar
jail. How long can they harbor their adorable fugitive?
bakabilecektir?

Vet Gone Wild: E1 - Into the Elephant
Kingdom

Documentary - Belgesel

Descended from a long line of veterinarians, Australian vet, Dr. Chris
Brown takes viewers on an adventure around the world as he helps save
and treat animals in need of medical attention.

Veterinerlerle dolu bir soydan gelen Avusturalyalı veteriner Dr. Chris
Brown, dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç hayvanların imdadına
koşuyor.

Soufra

Documentary - Belgesel

Follows the intrepid entrepreneur and refugee Mariam AlShaar as she
attempts to expand her catering business into a food truck business with a
little help from Kickstarter.

Gözü pek bir girişimci ve sığınmacı olan Mariam AlShaar’ın, yemek servisi
işini Kickstarter’dan yardım alarak yemek kamyonu işine çevirme çabasına
tanık oluyoruz.

America's National Parks

Documentary - Belgesel

Very few people really know Grand Canyon, which has been visited
millions of times. Follow the epic journey here and meet charismatic
California condors, bighorn sheep and acorn woodpeckers.

Milyonlarca kez ziyaret edilen Büyük Kanyon’u gerçekten tanıyan az kişi
var. Kanyon’daki epik serüveni takip edin; karizmatik tepeli akbabaları, iri
boynuzlu koyunları, sarı alınlı ağaçkakanları ile tanışın.

When tulip season arrives, it changes everything around it, making them
look like itself.

Lale mevsimi geldiğinde çevresindeki herşeyi değiştirir, kendine benzetir.

Wild Florida: S1E2 - Croc Coast

Documentary - Belgesel

The Florida coastline seems nice, but the wild inhabitants here cannot cope
with constant human intervention. Crocs outlived dinosaurs, but now they
face another pressure and danger.

Florida sahilleri hoş gözükse de vahşi yaşam sürekli insan müdahalesi ile
başa çıkamıyor. Timsahlar dinozorlardan daha çok yaşadı ama şu anda
başka tür bir baskı ve tehlike altındalar.

Milas Tarihin Bahçesi

Documentary - Belgesel

The capital of antique Caria and the Menteşe Seigniory.

Antik Karia ve Menteşe Beyliği’nin başkenti

Hi Jolly

Documentary - Belgesel

It is a documentary that tells about Hasan Ali, who is a folk hero that
becomes the most important figure of Deve Taburu Project, for the first
time.

Bir halk kahramanı olan ve Deve Taburu projesinin en önemli ismi haline
gelen Hasan Ali'nin gerçek hikayesini ilk defa anlatan belgeseldir.

Untamed Americas

Documentary - Belgesel

Nuri Paşa: Namlunun Ucunda Bir Hayat

Documentary - Belgesel

It tells about the life of Nuri Pasha who produces ammunition and sends
armament to Palestinians who are fighting for their freedom.

Osmanlı için silah üreten ve özgürlük mücadelesindeki Filistinlilere cephane
gönderen Nuri Paşa'nın hayatını anlatmaktadır.

Ege'nin İncisi; Muğla

Documentary - Belgesel

The magnificent geography of the Aegean since the antique age, A
mythological world where history, nature and civilizations meet

Antik çağdan günümüze Ege’nin muhteşem coğrafyası, Tarihin, doğanın ve
medeniyetlerin buluştuğu mitolojik bir dünya

Cesar to the Rescue: For the love of Leon

Documentary - Belgesel

Cesar receives a call from Susan and Sunny, who are concerned that their
friend Caitlin can't control her adopted dog. Cesar begins a rehabilitation
of Leon, first acclimating him to other dogs.

Arkadaşları Caitlin'in sahiplendiği köpeği kontrol etmekte zorlandığını
düşünen Susan ve Sunny Cesar'a telefon açıyor. Cesar da Leon'un
rehabilitasyonuna onu köpeklerle bir arada olmaya alıştırarak başlıyor.

Sevan The Craftsman

Documentary - Belgesel

This documentary film tells the story of Sevan Bıçakcı, an expert on
transforming gems into majestic works of art, through the design and the
making process of an emerald ring.

Belgesel film, değerli taşları birer sanat eserine dönüştürme konusunda
uzman olan Sevan Bıçakçı'nın hikayesini anlatmaktadır. Zümrüt bir
yüzüğün tasarım ve yapım sürecine paralel olarak anlatıyor.

Güneydoğu Anadolu Mutfağı

Documentary - Belgesel

A very special table where the traditional tastes of Southeast Anatolia
cuisine are presented The cuisine of Southeast Anatolia

Güneydoğu Anadolu mutfağının geleneksel lezzetlerinin sunulduğu çok özel
bir sofra… Güneydoğu Anadolu Mutfağı

Kervan- Kadim Medeniyetin Yol Hikayesi

Documentary - Belgesel

Millions of travelers are visiting Nevshehir to witness the beauties of
Cappadocia. A thousand year ago, explorers came here too. The biggest
witness of this fact is Saruhan caravanserai.

Milyonlarca gezgin, Kapadokya'nın güzelliklerine şahit olmak için
Nevsehir'i ziyaret ediyor. Bin yıl önce de kaşifler buraya gelirdi. Bunun en
büyük şahidi de Sahuhan Kervansaray'ı.

The Greatest Ears in Town: The Arif
Mardin Story

Documentary - Belgesel

This film chronicles the life of Grammy Award-winning producer Arif
Mardin, the man behind the success of iconic artists like Aretha Franklin,
Bette Midler and Norah Jones. A must-see for music lovers.

Maya 10 haftalık ve ailesinin sınırlarını zorlamaya başlıyor. Giles Willow
adında bir çitanın bakımını üstleniyor. Maya ve Willow şimdi barınakta
diğer kedilerle birlikte yaşıyor.

Titanic: 20 Years Later with James
Cameron

Documentary - Belgesel

James Cameron gathers his team of experts to re-open the case file on the
famous maritime disaster portrayed in his hit movie, asking: what did we
get right…and what did we get wrong?

James Cameron en sevilen filminde sahneye aktardığı deniz kazasının
dosyasını bu defa uzmanlarla birlikte açıyor. Soru şu: Filmde neler
doğruydu, neler yanlıştı?

Jaguar vs. Croc

Documentary - Belgesel

A rare glimpse into the life of the jaguar, which delivers remarkable footage
of these powerful water cats as they hunt and raise cubs. Watch as a jaguar
takes down a caiman, a cousin of the crocodile.

Jaguarın hayatına göz atan, nadir rastlanan bu muazzam görüntülerde, bu
güçlü su kedileri avlanır ve yavrularını yetiştirir. Jaguarı, timsahın kuzeni
kaymanı alt ederken izleyin.

Years of Living Dangerously

Documentary - Belgesel

David Letterman travels to India, whose government has committed to an
ambitious renewable energy plan. Cecily Strong travels to Florida and
Nevada, where he explores the politics of solar energy.

David Letterman Hindistan'a gider. Hindistan hükümeti kendinihırslı bir
yenilenebilir enerji planına adamıştır. Cecily Strong, güneş enerjisi
konusundaki politikayı incelemek için Florida ve Nevada'ya gider.

Parched

Documentary - Belgesel

Illegal dumping affects a cattle farmer’s ability to make a living, and oil
companies are getting away with water contamination.

Yasadışı atık boşaltma büyükbaş hayvancılık yapanların geçinebilmesini
etkiliyor ve suları kirletmeleri petrol şirketlerinin yanına kar kalıyor.

Shark vs Predator

Documentary - Belgesel

Sharks are fearsome predators that rule the sea. However, seals, crocodiles,
octopi, bobcats and even birds have been seen going head-to-head with
them.

Köpek balıkları denize hükmeden korkusuz avcılardır. Ama, fokların,
timsahların, ahtapotların ve hatta kuşların bile onlara kafa tuttuğu
görülmüştür.

Saltanat Sobalari

Documentary - Belgesel

In the Ottoman Empire, people used heating stove, and in the 20th century
it was switched to the radiator heating system.

Osmanlı Devletinde 19. Yüzyılda sobaların devri başlamış, 20. Yüzyılda ise
kalorifer sistemine geçilmiştir.

Tekke-I Mürgan

Documentary - Belgesel

The culture of bird palaces continued in the Ottoman, in important
structures and in some houses.

Kuş sarayları kültürü, Osmanlı döneminde camilerde, önemli yapılarda ve
bazı evlerde gelişerek devam ettirilmiştir.

Altay Dağlarinda Türk Sesleri

Documentary - Belgesel

Altay Mountains, rising to the sky, the homeland of the Turksish people.

Altay Dağları. Başı dumanlı, gökyüzüne doğru yükselen bu sıra dağlar
Türklerin ata yurdudur.

Altay'In Çocuklari Kazaklar

Documentary - Belgesel

Nomad Kazakhs live with their thousands of years traditions in their daily
life in Ms. Olgii Province of Mongolia.

Moğolistan’ın Bayan Olgii Eyaletinde yaşayan göçebe Kazaklar binlerce
yıllık geleneklerini gündelik hayatlarında da sürdürüyor.

Continent 7

Documentary - Belgesel

As winter approaches, field teams finish up their science for the season.

Kış yaklaşırken arazi ekibi işlerini tamamlar.

On Freddie Roach

Documentary - Belgesel

Introduction to the life of Freddie Roach, boxing trainer and Parkinson’s
patient.

Bir boks antrenörü ve Parkinson hastası Freddie Roach'un hayatı.

East To West

Documentary - Belgesel

From the dawn of mankind in Gobekli Tepe to the beginnings of
agriculture in Catal Hoyuk and the first cities and empires of Mesopotamia,
At the dawn of mankind this land between the rivers Euphrates and Tigres
was the cradle of civilization.

İnsanlığın Göbeklitepe'deki başlangıçlarından Çatalhöyük'teki tarımın
ortaya çıkışına, Mezopotamya'daki ilk şehir ve krallıklara... Mezopotamya
düzlüklerinde, yani Dicle-Fırat havzasında başlayan uygarlık yolculuğu….

The River Flowing Westward

Documentary - Belgesel

From the dawn of mankind in Gobekli Tepe to the beginnings of
agriculture in Catal Hoyuk and the first cities and empires of Mesopotamia,
At the dawn of mankind this land between the rivers Euphrates and Tigres
was the cradle of civilization.

İnsanlığın Göbeklitepe'deki başlangıçlarından Çatalhöyük'teki tarımın
ortaya çıkışına, Mezopotamya'daki ilk şehir ve krallıklara... Mezopotamya
düzlüklerinde, yani Dicle-Fırat havzasında başlayan uygarlık yolculuğu….

Nazi Megastructures 2

Documentary - Belgesel

More than 390 miles long, Hitler's Siegfried Line was one of the greatest
fortifications in the history of warfare.

390 mil uzunluğunda olan Hitler'in Siegfried Hattı, savaş tarihinde en
büyük sınır alanlarından biriydi.

Istanbul - Flow Through the City of Tales
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Kahire
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As the flood season arrives, witness the mighty Amazon River transform its
Taşkın mevsimi başlayınca Amazon Nehri'nin kenarlarının nasıl da,
banks into into a watery world where dolphins hunt along the forest floor, yunusların orman tabanında avlandığı ve sinsi bir jaguarın timsah avladığı,
and an elusive jaguar takes down a caiman crocodile.
sularla kaplı bir dünyaya dönüştürdüğüne tanık olun.
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Capetown
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Dar Es Salaam

Destinations - Uçuş Noktalarımız

-

-

Entebbe / Kampala

Destinations - Uçuş Noktalarımız

-

-

Johannesburg

Destinations - Uçuş Noktalarımız

-

-

Johannesburg

Destinations - Uçuş Noktalarımız

-

-

Nairobi
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Los Angeles
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New York
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Rio De Janerio
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Rio De Janerio
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Sao Paulo
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Toronto
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Hong Kong
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Hong Kong
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İslamabad
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Katmandu
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Singapore
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Tiflis
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Ulan Batur
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Barcelona

Destinations - Uçuş Noktalarımız

-

-

Bibao

Destinations - Uçuş Noktalarımız

-

-

Cluj Napoca
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Dubai
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Marseille
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Minsk
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Nice
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Porto
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Prague
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Skopje
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Vilnius
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Vienna

Destinations - Uçuş Noktalarımız

-

-

Amsterdam
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Andalucia
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Belgrade
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Berlin
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Berlin
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Bordo
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Bordeaux
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Bruksel
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Brussels
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Budapeşte
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Budapest
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Dublin (İrlanda)
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Dublin (İrlanda)
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Dubrovnik
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Dubrovnik
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Kıbrıs
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North Cyprus
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Kosova
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Kosovo
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Kostence
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Constanta
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Ljubljana
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Ljubljana
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Londra
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London
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Malta
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Malta
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Moskova
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Napoli
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Naples
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Oslo
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Paris
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Paris
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Roma
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Rome

Destinations - Uçuş Noktalarımız

-

-

Saraybosna
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Sarajevo
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Sofya
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St.Petersburg

Destinations - Uçuş Noktalarımız

-

-

Stockholm

Destinations - Uçuş Noktalarımız

-

-

Stockholm
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Tiran
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Valensiya
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Venedik
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Zagreb
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Zurih
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Edinburgh
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Kopenhag
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Copenhagen
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Dolmabahçe Sarayı

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

A finesse, a story, a life experience in its each room, each hall, each item…
Dolmabahce Palace that keeps over 150 years old memories of our history
still alive...

Her odasında, salonunda, eşyasında bir incelik, bir hikâye, bir
yaşanmışlık… Tarihimizin 150 yılı aşkın hatıralarını hala dipdiri yaşatan
Dolmabahçe Sarayı...

Beylerbeyi Sarayı

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

One of the rare symbols of Istanbul silhouette, which has been adorning the 150 yıldır boğazı süsleyen, İstanbul silüetinin nadide sembollerinden birisi...
Bosphorus for 150 years... A palace presented to the world's cultural
Dünya kültür mirasına armağan edilmiş bir saray... Bir padişahın denizlere
heritage... A reflection of a sultan's love for the seas…
olan aşkının yansıması...

Yıldız Şale

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

Yıldız Chalet, which is called chalet due to its external similarity to a
"chalet" that means mountain house in French, was part of Yıldız Palace
group of buildings…

Adını, dış görünümündeki benzerliğinden dolayı “dağ evi” anlamına gelen
Fransızca “chalet” sözcüğünden alan Yıldız Şale Köşkü Yıldız Sarayı
yapılar topluluğunun bir parçasıydı…

Yıldız Şale Merasim Dairesi

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

The Ceremonial Hall stands out in the mansion for the single piece
handmade Hereke carpet that covers its floor of 406 m2 entirely…

Kristal şamdanlar eşliğinde yürünen koridorlar görkemli odalara açılırken,
Köşk’te öne çıkan 406 metrekarelik zemininin tamamını kaplayan tek parça
el dokuması Hereke halısıyla Tören Salonu…

Küçüksu Kasrı

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

Maslak Kasırları

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

Sultan Abdulhamid II says, “There are Maslak Pavilions over Tarabya.
Southwestern wind can blow there very rarely; it's always northeastern
wind… that's very beautiful.”

“Tarabya üzerinde Maslak Kasırları vardır. Oraya lodos nadir gelebilir,
hep poyrazdır. Boğaz’ın Karadeniz’e açıldığı noktayı tamamıyla görür, pek
güzeldir” Bu sözlerle anlatıyor Sultan II. Abdülhamid.

Aynalıkavak Kasrı

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

But what a pavilion! The ornamentation on its walls is like Husrev's ‘seven
colors’. Its order and arrangement resemble heaven epics. These were the
verses Sheikh Galib used to describe Aynalıkavak Pavilion

Ama ne kasır! Duvarının nakşı, Husrev'in ‘heft-rengi’ gibidir. Nizamı,
intizamı cennet destanlarını hatırlatır." İşte bu mısralarla anlatıyordu Şeyh
Galib Aynalıkavak Kasrı’nı…

Ihlamur Kasırları

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

Linden Pavilion, ordered to be built by Sultan Abdulmecid and named after
the linden trees in its garden, was also used for official receptions in
addition to being a resting place for the sultan.

Sultan Abdülmecid’in yaptırdığı ve adını bahçesindeki ıhlamur
ağaçlarından alan Ihlamur Kasırları; yalnızca padişahın dinlenme mekânı
olarak değil, resmi kabuller ve törenler için de kullanılmış.

Saray Koleksiyonları Müzesi

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

Our lives' indispensable objects… Shoes, clothes, chairs, glasses, clocks,
books, pens… How were these objects in the Ottoman Palaces?

Yaşantımızın vazgeçilmez objeleri… Ayakkabılar, giysiler, sandalyeler,
bardaklar, saatler, kitaplar, kalemler… Peki ya Osmanlı Sarayları’nda bu
objeler nasıldı?

Resim Müzesi

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

Crown prince's palace is the Museum of Paintings today… Famous British
painter William Turner said, “Painting is silent poetry”. In the museum,
mysterious stories are coming to the light.

Veliahd sarayı olmak üzere inşa ettirilmiş olan mekân günümüzde Resim
müzesi… ünlü İngiliz ressam William Turner; “Resim sessiz şiirdir” demiş.
Müzede gizemli hikayeler gün yüzüne çıkıyor.

Yıldız Çini ve Porselen Fabrika-i
Hümayunu

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

The prestigious factory of the state that had a strong tradition of art, which
bears the memory of Sultan Abdulhamid II… The works of art produced
here had adorned the palaces of numerous rulers.

Sultan II. Abdülhamid’in hatırasını taşıyan, güçlü bir sanat geleneği olan
devletin prestij fabrikası… Buradan çıkan eserler nice hükümdarların
saraylarını süslemiş.

Florya Atatürk Deniz Köşkü

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

The mansion that stores the memories of Veteran Mustafa Kemal Atatürk
has been built in the form of a ship on pillars rising from the sea, and
connected to the land through a bridge.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anılarını saklayan köşk denizden yükselen
sütunlar üzerine gemi şeklinde inşa edilmiş ve karaya bir köprü ile
bağlanmış.

Akdeniz'in Altın Kenti Maraş

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

The capital of poetry and literature in Anatolia …The host of countless
civilizations throughout history

Şiirin ve edebiyatın Andolu’daki başkenti…Tarih boyunca sayısız
medeniyetin ev sahibi

İstanbul'da Yedi Camii

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

İstanbul'da Lale Mevsimi

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

When tulip season arrives, it changes everything around it, making them
look like itself.

Lale mevsimi geldiğinde çevresindeki herşeyi değiştirir, kendine benzetir.

Benim Güzel Seyahatim Türkiye

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

Japanese tourist Akari is in Turkey. The historical sites of Istanbul, the
delicious Turkish cuisine, the beauty of Cappadocia and the white of
Pamukkale

Japon Turist Akari Türkiye’de İstanbul’un tarihi alanları,lezzetli Türk
mutfağı, Kapadokya’nın güzelliği ve Pamukkale’nin beyazı

Kar ve İstanbul

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

Snow is a white veil that enhances the beauties of Istanbul. The nature and Kar, İstanbul'un güzelliklerine güzellik katan beyaz bir örtüdür. Düşen her
atmosphere of Istanbul becomes more attractive with each snowflake falling.
kar tanesi İstanbul'un doğası ve güzelliklerini daha da çekici kılar.

Anadolu Cam Sanatı

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

'Oriental Glass Art from Anatolia' Visions forged in flame and captured in
glass the convergence of aesthetics, art and creativity. A Love Affair
between Sand and Fire

'Anadolu Cam Sanatı' Ateşin zerafete, hayallerin cama dönüştüğü bir düş.
Estetiğin, sanat ve yaratıcılıkla buluştuğu nokta: Kumun Ateş ile Aşkı

Kız Kulesi

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

A tower joining East and West. Where Asia and Europe meet The
Maiden’s Tower. Where history meets romance

Asya'nın ve Avrupa'nın buluşma noktası Doğuyu ve Batıyı birleştiren bir
kule Kız Kulesi. 'Tarihin aşkla buluşma noktası'

Anadolu Aslanı Kayseri

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

The door of the east to the west, Anatolia's gateway to the world The most
popular stop along the historical Silk Road The Lion of Anatolia.

Doğunun batıya, Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı Tarihi İpek yolunun
en gözde durağı ‘Anadolu Aslanı Kayseri’.

Those who visit Küçüksu Pavilion integrate with the history while entering,
Dolmabahçe Sarayı ile aynı mimari tarzın uygulandığı Küçüksu Kasrı’nı
through green glass doors, the rooms embracing intense blue depths of the görenler, yeşil camlı kapılardan, boğazın masmavi derinliklerini kucaklayan
Bosphorus.
odalara girerken tarihle bütünleşiyor.

İstanbul’s worship centers, the unique artworks of Islam, Minarets that rise İstanbul’un ibadet merkezleri, İslam dininin en eşsiz yapıtları, Yeditepeden
on seven hills
yükselen minareler

Top 10 İstanbul

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

Top 10 İstanbul

Top 10 İstanbul

What Does It Take To Be Truly Great

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

What Does İt Take To Be Truly Great.

Gerçekten Harika Olmak İçin Ne Yapıyor

Milas Tarihin Bahçesi

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

The capital of antique Caria and the Menteşe Seigniory.

Antik Karia ve Menteşe Beyliği’nin başkenti

Ege'nin İncisi; Muğla

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

The magnificent geography of the Aegean since the antique age, A
mythological world where history, nature and civilizations meet

Antik çağdan günümüze Ege’nin muhteşem coğrafyası, Tarihin, doğanın ve
medeniyetlerin buluştuğu mitolojik bir dünya

Beautiful Destinations in Turkey

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

Beautiful Destinations in Turkey

Türkiye’de gidilecek en güzel yerler.

Türkiye'nin Müzeleri

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

Ancient Orient Museum, Istanbul archeology Museum, Cinili Mansion

Eski Şark Eserleri Müzesi, İstanbul arkeoloji Müzesi, Çinili Köşk

Van "Doğunun Güzeli"

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

Van is a historical city that has hosted many civilizations for centuries and a
city takes its name from the biggest lake in Anatolia.

Van, asırlardır medeniyetlerin varolduğu, ismini Anadolu’nun en büyük
gölünden alan tarihsel bir kenttir.

Güneş Şehri Mardin

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

The city where civilizations meet myths. A geography where architecture
meets art and aesthetics 'Mardin: The City of the Sun'

Medeniyetlerin efsanelerle, barışın hoşgörüyle, mimarinin sanat ve estetikle
buluştuğu bir coğrafya ‘Mardin: Güneş Şehri ’.

Antalya Akdenizin Cenneti

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

A land where sun meet see a fairy tale world of legendary civilizations
Antalya ‘Mediterranean Paradise’.

Güneşin deniz ile birleştiği bir coğrafya Medeniyetlerin efsanelerle
bütünleştiği masalsı bir dünya.

Türk Kahvesi

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

A taste that defies time. The intersection point of taste and joy. The favorite
drink of history since the Ottomans.

Zamana meydan okuyan bir tat. Lezzetin keyif ile buluşma
noktası.Osmanlı’dan günümüze tarihin en sevilen içeceği.

Karadeniz'in Göz Bebeği "Trabzon"

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

The capital of sports, dance, art and music, The apple of the eye of the
Black Sea ‘Trabzon’.

Doyumsuz doğa manzaraları ve Eşsiz lezzetleri…Sporun, dansın, sanatın ve
müziğin başkenti, Karadeniz’in göz bebeği, ‘Trabzon’.

Hezarfen Ahmed Çelebi

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

Award-winning Flutter, brings together Herzarfen's story with technology.

Girdiği film festivallerinden aldığı ödüllerle ilgi çeken Flutter, ilk uçan insan
Hezarfen’in hikayesini teknoloji ile buluşturuyor.

Once Upon a Time in Cappadocia

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

Once Upon a Time in Cappadocia

Once Upon a Time in Cappadocia

Bursa

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

Bursa

Bursa

Civilization

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

Civilization

Medeniyet

Gallipoli

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

Gallipoli

Gelibolu

Topkapı Palace

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

Topkapı Palace

Topkapı Sarayı

Turkish Breakfast

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

Turkish Breakfast

Turkish Breakfast

Turkish Delight

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

Turkish Delight

Turkish Delight

Wellness

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

Wellness

Sağlık

An Anatolian Tale Keeps A Secret

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

An Anatolian Tale Keeps A Secret

Bir Anadolu Masalı Bir Sırrı Saklıyor

Forgotten Anatolian Tales At Kabak
Cove

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

Forgotten Anatolian Tales At Kabak Cove

Kabak koyu'nda unutulan anadolu eserleri

How Nasreddin Hodja Rescued The
Moon

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

How Nasreddin Hodja Rescued The Moon

Nasreddin Hoca, Ay'ı nasıl kurtardı?

Legend Of The Pervanes

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

Legend Of The Pervanes

Pervanes Efsanesi

Tales From The Lycian Way

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

Tales From The Lycian Way

Likya Yolu'ndan Öyküler

The Legend Of The Eternal Flames Of
Chimera

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

The Legend Of The Eternal Flames Of Chimera

Chimera'nın Ebedi Ateşlerinin Efsanesi

Turkey Home

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

Turkey Home

Turkey Home

The Heart of Turkey

Discover Turkey - Türkiye'yi Keşfet

The Heart of Turkey will visit events such as festivals, fashion shows and
exhibitions to share some of the most exciting moments in Istanbul and
beyond.

İstanbul’un en heyecan verici anlarından bazılarını ve daha da fazlasını
paylaşmak için “The Heart of Turkey” (Türkiye’nin Kalbi) festivaller…

Inside Africa

Travel - Seyahat

Inside Africa highlights the true diversity of the continent as seen through
the prism of different cultures and religions and the mediums of art, music,
travel and literature.

Inside Africa, Afrika'da kültürel çeşitliliğin ne kadar fazla olduğunu ve
farklı kültürlerin merceklerinden sanata, müziğe ve edebiyata ne kadar
farklı yaklaşımlar olduğunu gözler önüne seriyor.

African Voices

Travel - Seyahat

African Voices highlights the continent's most dazzling trendsetters who
create their own subcultures in areas such as travel, fashion, art, music,
technology and architecture.

African Voices, Afrika'ya yeni soluklar getiren ve yeni alt kültürler
oluşturan gezginlerin, modacıların, sanatçıların, bilim adamlarının ve
mimarların incelendiği bir program.

CNN:Destination: E4 - India

Travel - Seyahat

India’s deep-rooted history in wellness dates back thousands of years
making the country an ideal place for a little R&R and a perfect location for
some physical and mental detox.

Hindistan'ın binlerce yıllık şifacılık tarihi ülkeyi dinlenip rahatlamak için
ideal bir yer yaparken, fiziksel ve mental bir detoks için mükemmel bir
lokasyon haline getiriyor.

Afrika'nın İncisi Namibya

Travel - Seyahat

A geography where civilizations grew with myths, peace with tolerance The
vastness of the Namib Desert - The pearl of Africa ‘Namibia’

Medeniyetlerin efsanelerle, barışın hoşgörüyle büyüdüğü bir coğrafya
Namib çölünün uçsuz bucaksız derinliği… Afrika’nın İncisi ‘Namibya’

İstanbul'da Lale Mevsimi

Travel - Seyahat

When tulip season arrives, it changes everything around it, making them
look like itself.

Lale mevsimi geldiğinde çevresindeki herşeyi değiştirir, kendine benzetir.

Deltas of the World: E2 - Ebro-Delta –
The Green Jewel

Travel - Seyahat

South of Barcelona lies the Ebro Delta. Its beaches are a refuge for
migratory and native bird species. The delta is known for the numerous
pink flamingos that nest near the glittering white saltworks.

Barcelona'nın güneyinde Ebro Deltası bulunur. Plaj ve lagünleri göçmen ve
yerel kuşlar için iyi bir sığınaktır. Delta bembeyaz tuz fabrikasının yanına
yuva yapan pembe filamingolarıyla meşhurdur.

Benim Güzel Seyahatim Türkiye

Travel - Seyahat

Japanese tourist Akari is in Turkey. The historical sites of Istanbul, the
delicious Turkish cuisine, the beauty of Cappadocia and the white of
Pamukkale

Japon Turist Akari Türkiye’de İstanbul’un tarihi alanları,lezzetli Türk
mutfağı, Kapadokya’nın güzelliği ve Pamukkale’nin beyazı

Wonders of

Travel - Seyahat

Every traveler wants to find the secrets and live like a local. Ashley Colburn
journeys through a land that Americans have yet to discover. Neighbouring
Italy along the Adriatic Sea-Croatia is unspoiled.

Her gezgin sırları öğrenip yerli gibi yaşamak ister ama Hırvatistan'da bir
olursunuz. Hırvatistan'ın harikalarında Ashley Colburn Amerikalıların
keşfetmediği bir yere gidiyor.

BBC Travel Show

Travel - Seyahat

Whether you’re exploring new locations or the latest dare-devil stunts, The
Travel Show gets beneath the surface of the places it visits to bring you the
very best in consumer and travel journalism.

Yeni yerler keşfetmek için olsun, ölüme meydan okuyan sporlar yapmak
için olsun; The Travel Show'da gidilen her yer, size tüketici ve seyahat
gazeteciliğini en iyi şekilde sunmak adına didik didik aranıyor.

Kız Kulesi

Travel - Seyahat

A tower joining East and West. Where Asia and Europe meet The
Maiden’s Tower. Where history meets romance

Asya'nın ve Avrupa'nın buluşma noktası Doğuyu ve Batıyı birleştiren bir
kule Kız Kulesi. 'Tarihin aşkla buluşma noktası'

Inside the Middle East: 21 - Comic Book
Heroes

Travel - Seyahat

The phenomenal success of Black Panther, Marvel’s first superhero of
African descent, got us thinking - how long before an Arab superhero goes
mainstream and what will he or she look like?

Afrika kökenli bir adamın hikayenin ana karakteri olduğu Marvel'ın Kara
Panter filminin büyük başarısı bizi düşündürdü: ne zaman Arap bir süper
kahraman olacak ve acaba bu kahraman neye benzeyecek?

Anadolu Aslanı Kayseri

Travel - Seyahat

The door of the east to the west, Anatolia's gateway to the world The most
popular stop along the historical Silk Road The Lion of Anatolia.

Doğunun batıya, Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı Tarihi İpek yolunun
en gözde durağı ‘Anadolu Aslanı Kayseri’.

Top 10 İstanbul

Travel - Seyahat

Top 10 İstanbul

Top 10 İstanbul

China From Above: S1E2 - The Future is
Now

Travel - Seyahat

Get an incredible bird's-eye view of how China's billion-plus population
lives, travels and builds its cities. Plus, find out how its industrialization is
impacting the planet.

Çin'in milyarlık nüfusunun inanılmaz yaşamını, hareketlerini ve şehir
kurmalarını kuş bakışı izleyebilirsiniz. Ayrıca sanayileşmenin gezegenimizi
nasıl etkilediğini de öğreneceksiniz.

Milas Tarihin Bahçesi

Travel - Seyahat

The capital of antique Caria and the Menteşe Seigniory.

Antik Karia ve Menteşe Beyliği’nin başkenti

Ege'nin İncisi; Muğla

Travel - Seyahat

The magnificent geography of the Aegean since the antique age, A
mythological world where history, nature and civilizations meet

Antik çağdan günümüze Ege’nin muhteşem coğrafyası, Tarihin, doğanın ve
medeniyetlerin buluştuğu mitolojik bir dünya

Güneydoğu Anadolu Mutfağı

Travel - Seyahat

A very special table where the traditional tastes of Southeast Anatolia
cuisine are presented The cuisine of Southeast Anatolia

Güneydoğu Anadolu mutfağının geleneksel lezzetlerinin sunulduğu çok özel
bir sofra… Güneydoğu Anadolu Mutfağı

Lost in China

Travel - Seyahat

Jeff and Peter celebrate Chinese New Year in Yunnan before heading to a
festival that celebrates the cultures and customs of the Lisu people.

Jeff ve Peter, Lisu halkının kültür ve geleneklerini kutlayan bir festivale
gitmeden önce Yünnan'da, Çin Yeni Yılı'nı kutluyorlar.

Tokyo

Travel - Seyahat

A unique city where history and culture meets tradition The heart of Japanthe Sun Empire Tokyo.

Geleneksel olarak Japonya'nın kalbiyle buluşan eşsiz bir tarih ve kültür
şehri - Sun Empire Tokyo.

Vietnam

Travel - Seyahat

Vietnam

Vietnam

Cappadocia

Travel - Seyahat

A journey to unique, traditional and exceptional destinations..

Değişik geleneklerle beslenen, uygarlıkların içinde dolaşan bir gezginin
notlarıyla, belgesel tadındaki aktüel program Ayna, yepyeni bölümlerle
sizlerle...

Cappadocia

Travel - Seyahat

A journey to unique, traditional and exceptional destinations..

Değişik geleneklerle beslenen, uygarlıkların içinde dolaşan bir gezginin
notlarıyla, belgesel tadındaki aktüel program Ayna, yepyeni bölümlerle
sizlerle...

Haccı Yaşamak

Travel - Seyahat

A documentary about Hajj.

Hac ibadeti hakkında bir belgesel.

Taipei

Travel - Seyahat

The modern face of Asia The capital of technology and innovation An asset
that rises from tradition to the future ‘Taipei’.

Asya’nın modern yüzü Teknoloji ve yeniliğin başkenti Gelenekten geleceğe
yükselen bir değer ‘Taipei’.

Treehouse Masters: S7E1 - Double
Treehouse Extravaganza

Lifestyle - Yaşam Tarzı

For the first time ever, Pete and his team take on building two treehouses, in
two states, at the same time! In Maine, a couple wants a magical treehouse,
In Massachusetts, a Tudor-style theatre treehouse!

İlk kez Pete ve ekibi, ayrı eyaletlerde, ayrı ekiplerle, aynı anda iki ağaç ev
yapıyor. Maine'deki aile meşhur çocuk kitabını hatırlatan bir ev isterken,
Massachussetts'te NTS Tudor tarzı bir ev istiyor.

Ice Road Rescue

Lifestyle - Yaşam Tarzı

The weather is about to change, but for now it’s all about small jobs and
some snowmobile rivalry. When the bad weather arrives, it's good times for
Thord, but not for the foreign or Norwegian truck drivers.

Güneyde hava değişmek üzere ama her şey küçük işler ve kar motoru
rekabetiyle ilgili. Hava kötüleşince Thord için iyi ama yabancı ve Norveçli
kamyoncular için değil.

Cake Boss

Lifestyle - Yaşam Tarzı

Cake Boss' invites you to meet Buddy Valastro - one of the most successful
and renowned cake artists in America.

Amerika'nın en ünlü ve başarılı pasta yapımcılarından biri olan Buddy
Valastro ile tanışın.

My World Kitchen

Lifestyle - Yaşam Tarzı

The charming children’s cookery show is back with more talented young
cooks taking over the kitchen to celebrate their heritage.

Eğlenceli çocuk aşçı programı yetenekli genç aşçılarla hız kesmeden devam
ediyor.

Insane Pools Off The Deep End

Lifestyle - Yaşam Tarzı

Cooper's Treasure: S2E1 - 500 Million
Dollar List

Lifestyle - Yaşam Tarzı

Darrell and crew make the first big discovery of the expedition as they
follow clues and Gordon Cooper's treasure map from space to an area
known as the "holy grail" of colonial era shipwrecks in the Bahamas

İpuçlarını ve Cooper'ın haritasını takip ederek uzaydan koloniler
döneminin gemi artıklarının "kutsal kâsesi" olarak adlandırılan bir bölgeye
ulaşan Darrell ve ekibi, gezinin ilk büyük keşfini yaparlar.

Nadiya's Family Favourites: S1E1

Lifestyle - Yaşam Tarzı

Nadiya Hussain creates dishes for the perfect family day out, visits
a rapeseed farm in Northampton and meets Gillian, Cornish Pasty Amateur
World Champion.

Nadiya Hussain leziz yemekler yapıyor, Northampton'daki bir kolza
tarlasını ziyaret ediyor ve Cornish Pasty Dünya Amatör Şampiyonası
birincisi olan Gillian'la görüşüyor.

Year Million

Lifestyle - Yaşam Tarzı

Explores what it will be like to be human one million years into the future.

Bir milyon yıl boyunca insan olmanın gelecekte nasıl bir şey olacağı
araştırılıyor.

Design HQ

Lifestyle - Yaşam Tarzı

Ashiesh Shah meets Hrithik Roshan. Hrithik shares how he uses quotes as
art across his house and how he is extremely methodical when it comes to
picking furniture, colour and even art.

Ashiesh Shah, Hrithik Rohan ile tanışır. Hrithik evinde alıntıları nasıl sanat
olarak kullandığını ve mobilya, renk ve hatta sanat eseri seçerken bile ne
kadar sistemli olduğunu paylaşır.

Design HQ: S1E3-Pernia – The
monochrome fashionista

Lifestyle - Yaşam Tarzı

The Westminster Kennel Club All Breed
Dog Show: S1E1-Championship 1

Lifestyle - Yaşam Tarzı

This is a spectacular and historic annual event that brings together more
than 200 dog breeds – not to mention some very special individual canine
stars for a week of top-flight showmanship and competition.

Bu muazzam ve geleneksel etkinlik, 200'ü aşkın köpek ırkının yanı sıra özel
köpek yıldızları da bir araya topluyor. Bir hafta süren, gösteri ve
yarışmalardan oluşan bu etkinliği kaçırmayın.

When Nature Calls: S1E11 - Bobcat in
the Coup

Lifestyle - Yaşam Tarzı

Two pigeon-eating bobcats are getting into trouble in Tucson, and must be
relocated to prevent further destruction. Out in suburban Chicago, mink
are killing thousands of dollars of koi fish.

Güvercin yiyen iki vaşak Tuscon'da başlarını derde sokar ve daha fazla
zarara neden olmadan vaşakların bulunması gerekmektedir. Şikago
banliyösündeyse vizonlar, binlerce dolarlık koi balığını öldürmektedir.

Sara's Istanbul Delight

Lifestyle - Yaşam Tarzı

Sara associates Istanbul's romantic side with the colour red. She starts her
İstanbul adventure in Spice Bazaar, which is a paradise for chefs, and she
meets smell expert Vedat Ozan.

Sara, İstanbul'un romantik tarafını kırmızı renkle ilişkilendiriyor. İstanbul
macerasına, aşçılar için cennet olan ve koku uzmanı Vedat Ozan ile
buluştuğu Mısır Çarşısı'ndan başlıyor.

Strippers Cars for Cash

Lifestyle - Yaşam Tarzı

The teams are given a mere £250 to buy their vehicle of choice. Frankie
persuades Ben to go for a Suzuki Samurai. Meanwhile, George and Sheldon
settle on a Fiat Seicento.

Takımlara istedikleri aracı almaları için yalnızca 250 pound veriliyor.
Frankie, Ben'i Suzuki Samurai almaya ikna ediyor. O sırada George ve
Sheldon, Fiat Seicento'ya karar veriyor.

Japon Mutfağı

Lifestyle - Yaşam Tarzı

Japanese culinary culture, is a culinary culture where taste meets elegance
and aesthetics blends into taste.

Japon mutfağı, kültür, lezzet, zerafet ve estetiğin harmanlandığı bir mutfak
kültürüdür.

Özel Röportaj

Sport - Spor

Pele, mostly known as football world's legend gave an exclusive interview to
beIN sports

beIN Sports’un özel röportajlarında futbol efsanesi olarak tanınan Pele
konuk oldu.

Vay Bee

Sport - Spor

Interesting shots, accidents, moves and cheers in the sports world last week. Interesting shots, accidents, moves and cheers in the sports world last week.

The Challenge

Sport - Spor

This episode is all about climbing; with bouldering in Austria, chasing ‘The
Place of Happiness’ in Brazil and making first winter ascents in Patagonia.

Bu bölüm tırmanmakla ilgili. Avusturya'nın büyük kayaları, Brezilya'da
mutlu yerinizi aramak ve Patagonya'da ilk tırmanışınızı yapmak.

Living Golf: E183 - Golf In France

Sport - Spor

The staging of the Ryder Cup in Paris at the end of September has shone a
light on golf in France like never before. Snow-capped mountains have
replaced rolling green fairways.

Ryner Kupasının eylül sonunda Paris'te yapılması, Fransa'da golfü parlattı.
Ülkelerin golf için sunduklarını ve oyunun Fransa'daki kadar diğer
ülkelerde de popüler olup olamayacağını görmek için dolaştık.

1 Efsane 10 Gol Alan Shearer

Sport - Spor

Starts and ends with a video clip showing shearer's goal celebrations. In
general it includes his best 10 goals during his carreer.

Alan Shearer’in kariyeri boyunca attığı en iyi 10 gol ve gol sevinçleri.

1 Yıldız 10 Gol-Alex

Sport - Spor

Starts and ends with a video clip showing his goal celebrations. In general it
includes his best 10 goals during his turkey carreer.

Alex de Souza’nın Türkiye’deki en iyi 10 golü ve gol sevinçleri.

Derbi Quiz (Galatasaray-Fenerbahçe)

Sport - Spor

beIN Sports commentators answer the questions which are related with the
beIN Sports yorumcuları ile çekilen derbide oynayan takımlara özel sorular
derby teams. There are some fun details both at the beginning and at the
ve eğlenceli detaylar.
end.

My Hero Jesse Lingard

Sport - Spor

An exciting programme in which football world's important figures talk
about their idols

Futbol dünyasının önemli isimlerinin idol aldıkları futbolcu ya da teknik
adamları anlattıkları keyifli bir program.

Sweet and Sour

Sport - Spor

Sweet and Sour is not just a ski/snowboard film focused on performance. It
is also the story of two men who would do anything to achieve their goals:
shred Alaskan steepest line with a new approach.

Sweet and Sour sadece performansa odaklı bir kayak filmi değil, aynı
zamanda Alaska'nın en dik hattını farklı yaklaşımla geçmek amacını yerine
getirmek için her şeyi yapan iki karizmatik adamın hikayesi.

Luka Doncic The Future is Now

Sport - Spor

Luka Doncic finds himself in uncharted territory. From his first
EuroLeague appearance at age 16, he improved his game. Recently turned
19, he is a serious candidate to become the youngest EuroLeague MVP.

Turkish Airlines EuroLeague unvan yarışmasının genç yıldızı Luka Doncic
bu sezon kendini meçhul bir yerde buldu. Yakınlarda 19'una bastı ve
şimdiden ligin en değerli oyuncusu olmaya aday.

Belgrade Cradle of Basketball

Sport - Spor

The first Final Four ever to take place in Belgrade. The boundless passion
for the game in the Serbian capital explains the success that the city's
players and coaches have enjoyed at the Final Four.

Bu hafta Belgrat'taki ilk dörtlü finalin müjdecisi olabilir ama Avrupa
basketbol sezonunun en büyük olayında şehrin etkisi daha iyi olamazdı.
Basketbolun beşiği Belgrat, belgesel serisinin son durağı.

Gigi Datome One of a Kind

Sport - Spor

With his long beard and curiosity, Luigi "Gigi" Datome looks like a world
explorer. When he's not on the court swishing shots, Datome can be found
exploring art, music and culture wherever he can find them.

Uzun sakalları ve sınırsız merakıyla Luigi "Gigi" Datome kast
departmanınca gönderilmiş gibi. Çünkü sahada atış yapmadığı zamanlarda
Datome'u sanat, müzik ve kültürle uğraşırken bulabilirsiniz.

The Home Glory

Sport - Spor

Take a walk through Belgrade during the Turkish Airlines EuroLeague
Final Four with two exceptional guides, former continental champions
Bogdan Bogdanovic and Pero Antic.

Turkish Airlines Euroleague sırasında eski kıta şampiyonu Bogdan
Bogdanovic ve Pero Antic ile Belgrat'ta geziye çıkın. Ekpe Uddoh'un ve
Dusko Savanovic'in işbirliğiyle her şeyi onların özünden göreceksiniz.

Euroleague TOP 10

Sport - Spor

A compilation of top 10 moves in the first week games of Turkish Airlines
Euroleage.

Turkish Airlines Euroleague'de ilk haftanın en dikkat çeken 10 hareketinin
derlendiği program

Lucas Congdon has gone off the deep end, building custom pools and
Lucas Congdon kişiye özel havuzlar ve bahçeler kurmakla kafayı
gardens. His Florida-based company, Lucas Lagoons, creates grand, nature- bozmuştur. Florida çıkışlı şirketi Lucas Lagoons, ülkenin dört bir yanındaki
inspired backyard oases across the country.
evlerin arka bahçelerinde doğal görünümlü vahalar oluşturur.

Ashiesh Shah meets fashionista Pernia Qureshi. She talks about specific art
Asheiesh Shah, moda tutkunu Pernia Qureshi'yle bir araya geliyor ve
pieces and furniture specially made for her. They also talk about how colour birlikte özel olarak Pernia için tasarlanan sanat eserleri ve mobilyalardan ve
is used.
bu parçalarda renklerin kullanımından da söz ediyorlar.

Koş

Sport - Spor

A sports documentary about the lives of professional and amateur long
distance runners and how they fell in love with this sport.

Profesyonel ve amatör uzun mesafe koşucularının kendi yaşam öykülerini ve
spora bağlanma hikayelerini anlattığı bir spor belgeseli

Lefter Belgeseli

Sport - Spor

A documentary about Lefter Kucukandonyadis, a legend of Fenerbahce and
Turkish national soccer team. Super Toto Super League is named after him
for the 2018-2019 season.

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2018 sezonuna isminin verildiği,
Fenerbahçe'nin ve milli takımın efsane ismi LefTer Küçükandonyadis'in
yaşam öyküsünün anlatıldığı belgesel

Soyunma Odası

Sport - Spor

3 legends of Turkish soccer chat about the interesting moments they had
during their career.

Türk futboluna damga vurmuş 3 efsane futbolcunun bir araya geldiği ve
kariyerindeki ilginç anıları paylaştığı sohbet programı

Wesley Sneijder Röportajı

Sport - Spor

An interview with the Dutch soccer legend Wesley Sneijder who also played
in Galatasaray for a time about his career.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollandalı futbol efsanesi Wesley
Sneijder ile kariyeri üzerine yapılan özel röportaj

Fed Cup Final Highlights

Sport - Spor

USA won its 18th Fed Cup title - and first in 17 years - after defeating
Belarus in a decisive fifth rubber in Minsk.

ABD, Belarus'u yenerek, 17 yıl aradan sonra ilk kez şampiyon oluyor ve
tarihindeki 18. Fed kupasını Minsk'ten evine götürüyor.

Davis Cup Final Highlights

Sport - Spor

France claimed its 10th Davis Cup title – the first since 2001 – after
defeating Belgium 3-2 in a thrilling Final in Lille.

Fransa, çekişmeli final maçında Belarus'u 3-2 yenerek 2001'den bu yana ilk
kez kazandığı Davis kupasını 10. kez eve götürüyor.

Best of 2017 - Fed Cup

Sport - Spor

Best action from all rounds of the exhilarating 2017 Fed Cup, the 55th
edition of the most important tournament between national teams in
women's tennis.

Uluslararası kadın tenis takımlarının arasındaki çekişmenin 55. yılında,
2017 Fed Kupası'nın en heyecanlı anları.

CNBC Conversation

Business - İş Dünyası

CNBC Conversation lets the person talk for themselves. From Heads of
state to business leaders, entrepreneurs and entertainment titans, all have a
unique story.

CNBC Conversation'da kişi, kendi adına konuşur. Devlet başkanlarından
girişimcelere, marka yöneticilerinden eğlence sektörünün devlerine pek çok
insan, farklı hikayeleriyle programa konuk oluyor.

Managing Asia

Business - İş Dünyası

Managing Asia is the Asia Pacific region's ground-breaking interview
programme featuring CEOs, entrepreneurs and other business leaders.

Managing Asia, Asya Pasifik Bölgesi'nin CEO'ları, girişimcileri, ve farklı iş
yöneticileriye dolu ses getiren bir söyleşi programı.

Marketing. Media. Money: Spotify

Business - İş Dünyası

On the 7th of October 2008 a small Swedish tech firm began a music
streaming business. A decade later that company is one of the most famous
brands in music and tech. How is marketing going on for Spotify?

7 Ekim 2008'de İsveçli bir firma bir müzik akışı işine girdi. On yıl sonra
Spotify müzik ve teknolojinin en meşhur markası oldu. Peki Spotify'ın
pazarlaması nasıl yürüyor? Bu bölümde bunu öğreneceğiz.

World View Hong Kong

Business - İş Dünyası

Hong Kong - A dynamic financial centre on the verge of a major
transformation, the greater bay area inititiative aims to unite Hong Kong's
economy with Macau and9 cities in the Pearl River Delta

Dinamik bir finansal merkez olan Hong Kong büyük bir dönüşümün
eşiğinde. Hükümetin planı Hong Kong ekonomisini Macau ve Pearl Nehri
deltasındaki dokuz şehirle birleştirmek.

CNBC Debate

Business - İş Dünyası

Dan Murphy meets with representatives from LinkedIn, Twitter, UOB,
Playbuzz and Circles Life to talk about how companies shall view and
operate with Gen Z.

Dan Murphy LinkedIn, Twitter, UOB, Playbuzz ve Circles Life
şirketlerinden temsilcilerle bir araya gelerek Z Jenerasyonu’nun şirketler
tarafından nasıl görülmesi ve avantaja çevrilmesi gerektiğini konuşuyor.

Talkin' Success: E1

Business - İş Dünyası

An inspiring and empowering documentary series about entrepreneurship.
Shares real business owners’ stories with our viewers to educate them on
their own path to wealth, success and happiness.

Girişimcilik üzerine ilham veren bir belgesel serisi. Gerçek iş sahiplerinin
izleyicilerle bir araya geldiği bu seride tecrübeler, hikayeler ve tavsiyeler
dinleyenlere yol gösteriyor.

INVEST ON BOARD

Business - İş Dünyası

Invest on Board is a one of a kind opportunity for investors flying Turkish Türk Hava Yolları ve eTohum işbirliği ile hayata geçen Invest on Board ile,
Airlines to invest in hand-picked startups. In partnership with eTohum and
uçuşunuz sırasında, gelecek vaad eden start-up'ları yakından tanıma,
Turkish Airlines, this application features the video pitches of strong
projelerini birinci ağızdan dinleme ve onlarla iletişime geçme fırsatı
startups with huge potential.
bulacaksınız.

Fincloud

Business - İş Dünyası

Their major competitive advantage lies in combining gamification,
competition between players which makes learning the topics easier&fun.

Rakiplerine karşı en önemli özellikleri finansı öğretirken oyunlaştırma
teknolojilerini ve bireyler arasında yarışma yapabilmesinde.

Dentamob

Business - İş Dünyası

Technology offers an affordable cost, thanks to its attachability to
commercially-available smart phones and tablets.

Akıllı telefon ve tabletlerin kameralarına takılabilir aygıtıyla ve mobil
uygulama desteğiyle rakiplerine göre çok ekonomik ve akıllı çözüm sunuyor.

Qvob

Business - İş Dünyası

Solution is an artificial intelligence data analysis & marketing automation
software for Amazon e-commerce marketplace vendors.

Veri analizi yaparken yapay zeka yapısını kullanan yönetim sistemi Amazon
eticaret pazarında optimum işletim sunuyor.

Junivo

Business - İş Dünyası

Junivo provides online analytics for the offline world that helps marketers
measure offline ROI and create smarter promotions.

Parekende sektörünü sayılabilir hale getirerek veri madenciliği yaparak,
akıllı promosyon yönetimi sağlar.

Micno

Business - İş Dünyası

Revolutionary new sunscreen ingredient technology which is safe,
transparent, active and reliable mineral based “MicNo”.

Şeffaf ve rakiplerine göre daha etkili ve ekonomik güneş koruyucusu etken
madde teknolojisidir.

Vavien

Business - İş Dünyası

Solution for door lock manufacturers, which integrates with their on-going
products, and can connect to internet, wired or wireless.

Eski kapı kilitlerini akıllı hale getiren ve uzaktan yönetimine sağlayan
platform ve mobil uygulama suitidir.

Cybelle

Business - İş Dünyası

First Follicle-by-Follicle Targeted Shooting Laser Hair Removal Device.

Ağrısız ve lekesiz lazer epilasyon teknolojisidir, dünyada ilk defa deriyi
değil kıl kökünü kamera ile tespit edip yokeder.

Mikro-P

Business - İş Dünyası

Colonial IoT Robots coming. A Novel IoT & Swarm Robotics Homebrew
Platform with a multi-sensors.

Tek ve koloni halinde çoklu sensör taşıyabileyen geliştirme ioT
platformudur.

Ottoo

Business - İş Dünyası

Ottoo develops solutions for automotive ecosystem players and drivers
using vehicle data.

Ottoo, araç verilerini kullanarak otomotiv ekosistem oyuncuları ve
sürücüler için çözümler geliştirir.

Onlock

Business - İş Dünyası

Onlock is a smart lock that enables you to manage your door with your
smartphone. A smart lock that brings innovation to doors.

Onlock, kapı kilidinizi cep telefonunuzla yönetebilmenize imkan sağlayan
akıllı kilit sistemidir. Kapınıza yenilik getiren akıllı kilit.

Codela

Business - İş Dünyası

Everything about coding interviews in one place

Codela, yazilimci adaylarin teknik bilgilerini olcebilecegi ve gelistirebilecegi
otomatik degerlendirme yapan bir platformdur.

Dopigo

Business - İş Dünyası

Dopigo is a powerful cloud based inventory & order management software
for modern online businesses. We combine all online marketplace sales
channels in one place.

Dopigo internette satış yapan tüm eticaret girişimcilerinin operasyonel
süreçlerini tek bir noktadan kolayca yönetmelerini sağlayan B2B bir
çözümdür.

Viravira

Business - İş Dünyası

Viravira is an online yacht rental aggregator which provides thousands of
yachts from different sources to end users.

Viravira, farklı kaynaklardan topladığı binlerce tekneyi, son kullanıcıların
erişimine sunan online bir tekne kiralama platformudur.

Botanalytics

Business - İş Dünyası

Conversational analytics for chatbots and virtual assistants based on AI,
NLP and machine learning technologies

Chatbotlar ve sanal asistanlar için yapay zeka, doğal dilde anlama ve
makine öğrenimi teknolojileri sayesinde konuşma analizi

Gamehub

Business - İş Dünyası

GameHub is cloud gaming platform that allows video game players to play
computer games on their web browser without downloading on their
devices.

GameHub, kullanıcıların bilgisayar oyunlarını indirmeden ve yüklemeden
oynadıkları bir bulut oyun platformudur.

Noffix

Business - İş Dünyası

NKolayOfis is a cloud-based Mini-ERP application that has been
specifically developed for SMEs with online multi-bank aggregation.

NKolayOfis çoklu ticari banka entegrasyonu olan KOBİ'lere yönelik yeni
nesil bulut tabanlı Mini-ERP sistemidir.

Buseet

Business - İş Dünyası

Buseet is a bus platform, providing a new mode of transportation for the
middle class that is both convenient and affordable.

Buseet, orta sınıfa hem kolay hem de uygun bir ulaşım yolu sunan bir
otobüs platformudur.

Intelitaap

Business - İş Dünyası

InteliTaap provides Indoor analytics through Machine Learning to help
retailers improve In-Store Customer Experience.

InteliTaap, perakendecilerin mağaza içi müşteri deneyimini iyileştirmeleri
için, öğrenen makine kullanımı ile dahili analiz sağlar.

Paym-es

Business - İş Dünyası

Paym.es is a secure payment chatbot that helps users sell or purchase items
by asking them a series of questions like chatting with a friend on
Messenger apps.

Paymes bir arkadaşınız ile sohbet eder gibi, mesajlaşma uygulamaları
üzerinden ürünlerinizi satmanıza ve güvenli bir şekilde satın almanıza
olanak sağlar.

Poltio

Business - İş Dünyası

Poltio.com is a unique social polling platform that aggregates, monetize data
and also drives engagement with embeddable SaaS features.

Bir sosyal anket platformu Poltio.com, reklam, data ve araştırma hizmeti
verir, her platformda kullanılabilir SAAS özellikleri vardır.

Alya: A 3D Printer Based Learning
Platform

Business - İş Dünyası

Alya helps children learn and acquire life skills earlier through play. The
designs are under different subjects like Astronomy, Biology, Geography
under Play, Make, Invent, Explore categories.

Alya, çocuklara hayati beceriler kazandırmak için oyunla yardımcı oluyor.
Tasarımları da Astronomi, Biyoloji, Coğrafya gibi konuları içerirken Oyna,
Yap, İcat Et, Keşfet kategorilerinde sunuluyor.

WeWalk

Business - İş Dünyası

WeWALK transforms the usual white cane into an innovative smart cane,
increases visually impaired people’s ability to move independently and
promotes full-participation into social life.

WeWALK sıradan beyaz bastonu, yenilikçi bir akıllı bastona dönüştürüyor
ve görme engellilerin daha bağımsız hareket edebilmesine olanak sağlayıp,
onları toplumda tam anlamıyla yer almaya teşvik ediyor.

Pangea Sun

Business - İş Dünyası

Pangea Electronics stands for innovative, eco-friendly and a sustainable
technology. Pangea can do everything that is expected of a notebook and
more: Its individual parts can be exchanged to your needs.

Pangea Electronics, yenilikçi, doğa dostu ve sürdürülebilir teknolojiyi
demek. Pangae bir notebook'tan beklenenleri ve daha fazlasını yapabilir. Ve
münferit parçaları ihtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz.

BinYaprak

Business - İş Dünyası

A lack of opportunities still plagues women in the workspace in many
countries. Melek Pulatkonak wanted to provide these opportunities to
young women in Turkey. So she founded a digital platform, Binyaprak.

Pek çok ülkedeki fırsat eksikliği, kadınları işyerlerinde olumsuz anlamda
etkiliyor. Melek Pulatkonak, Türkiye'deki kadınlara fırsat vermek için
Binyaprak adındaki dijital platformu kuruyor.

Amandla EduFootball

Business - İş Dünyası

Florian Zech spent a year in an orphanage in Cape Town. Seeing how
children there had little chance of escaping violence, he started Night
League football to keep youngsters off the streets.

Florian Zech, Cape Town'daki bir yetimhanede bir yıl geçirir. Çocukların
şiddetten kaçmak için az bir şansı olduğunu görünce de onları sokaklardan
uzak tutmak için Gece Ligi futbolu projesini hayata geçirir.

Volunteer Vision

Business - İş Dünyası

VerBem

Business - İş Dünyası

Ralf Toenjes is the co-founder of the non-governmental organization that
produces eyeglasses for a dollar. He also founded VerBem, and VerBem
aims to help 1 million people with vision limitations by 2021. "

Ralf Toenjes, bir dolara gözlük imal eden bir sivil toplum örgütünün
kurucusu. Aynı zamanda da VerBem'in kurucusu olan VerBem, 2021 yılına
dek 1 milyon gözü bozuk kişiye yardım etmeyi hedefliyor.

The Picha Project

Business - İş Dünyası

Three tutors in a refugee shelter in Malaysia noticed the mouth-watering
aromas that wafted around as refugees cooked their meals. They wanted to
give these families an income so the Picha Project was born.

Malezya'daki bir mülteci kampında öğretmenlik yapan üç arkadaş,
mültecilerin pişirdiği yemeklerden yükselen o müthiş aromaları fark edip,
onlara gelir kapısı açmak amacıyla Picha Projesini başlatıyor.

Reflect

Business - İş Dünyası

Fashion and activism can go together, assert Ece Altunmaral and Edipcan
Yildiz, the founders of a fashion label that provides a voice for social issues
and enables disadvantaged youth to follow their dreams.

Sosyal konulara el atan ve dezavantajlı gençlerin hayallerinin peşinden
gitmesine olanak vermeye çalışan markanın kurucuları Ece Altunmaral ve
Edipcan Yıldız'a göre moda ve aktivizm kol kola yürüyebilir.

Carlotas

Business - İş Dünyası

Carla Douglas, Carla Scheidenegger and Fabiana Guiterrez founded
Carlotas, which produces creative learning material and tutoring formats to
promote empathy and teach children to question social norms.

Carla Douglas, Carla Scheidenegger ve Fabiana Guiterrez'in kurduğu
Carlotas eğitim materyalleri üretiyor ve çocukların empati gelişimiyle
sosyal normları sorgulamalarını sağlayacak formatlar geliştiriyor.

Surgitate

Business - İş Dünyası

Surgitate

Surgitate

Nanografen

Business - İş Dünyası

Nanografen

Nanografen

Fazla Gıda

Business - İş Dünyası

Fazla Gıda

Fazla Gıda

Reminis

Business - İş Dünyası

Reminis

Reminis

AutoTrainBrain

Business - İş Dünyası

AutoTrainBrain

AutoTrainBrain

Freepark

Business - İş Dünyası

Freepark

Freepark

Mobilus AŞ

Business - İş Dünyası

Mobilus AŞ

Mobilus AŞ

Otsimo

Business - İş Dünyası

Otsimo

Otsimo

Ecomodation

Business - İş Dünyası

Ecomodation

Ecomodation

Güldür Güldür Show

Theater - Tiyatro

Built on the premise of a teacher and theatre students with a classroom
performance, the audience contributes with everyday anecdotes from their
lives. Each show also has a guest star.

Tiyatro öğrencileri ile öğretmenlerinin sınıf performansı gösterdiği
programda seyirciler de kendi hayatlarından anekdotlarla gösteriye katkıda
bulunuyorlar. Her bölümde ayrıca bir de konuk sanatçı var.

After spending years in the corporate volunteering sector, Suska Dreesbach- Yıllarca kurumsal gönüllülük programlarında yer alan Suska DreesbachBundy, Barbara Scheck and Julia Winkler realized that companies were
Bundy, Barbara Scheck ve Julia Winkler şirketlerin sosyal projelerde yer
willing to engage socially but were held back.
almak istediğini ancak kendilerini geri çektiklerini fark ediyor.

Güldüy Güldüy Show

Theater - Tiyatro

Wouldn’t you like to see the sketches of “Güldür Güldür Show” from the
children’s perspective? Talented children of Turkey come together with the
host as Ezo Sunal.

“Güldür Güldür Show” skeçlerini çocuk gözüyle görmek istemez misiniz?
Türkiye’nin yetenekleri çocukları bu programda Ezo Sunal’ın
sunuculuğunda bir araya geliyor.

Arkadaşım Hoşgeldin

Theater - Tiyatro

Hosted by Tolga Çevik and Ezgi Mola, every week there are celebrity
guests and the audience is taken to different places, periods and situations.

Tolga Çevik ve Ezgi Mola'nın her hafta ünlü konuklar eşliğinde, seyircisini
bambaşka yerlere, zamanlara ve durumlara götürdüğü, hem sahnede hem
de ekranda büyük ilgi ve beğeni ile izlenen programı.

Turkish Airlines and IBB Lansman

Theater - Tiyatro

Turkish Airlines and IBB Lansman

Turkish Airlines and IBB Lansman

Saadet Hanım

Theater - Tiyatro

Teacher Saadet drops by the bank withdraw money for her son's birthday
preparation.

Oğlu Sermet’in doğum günü için bir dizi planlar yapan Saadet Hanım’ın
yolu müşterisi olduğu bankanın şubesine düşüyor.

Geç Kalanlar

Theater - Tiyatro

The mistakes made in marriages and ending relationships of man&woman
because of carelessness in modern world.

Evlilik içinde yapılan hatalar, modern dünyada kadın erkek ilişkilerinin
karşılıklı özensizlik yüzünden biten aşkları.

Karıncalar (Bir Savaş Vardı)

Theater - Tiyatro

In a war of no reason a soldier wishes war to end immediately and reunite
with his girlfriend.

Bir asker amacını bilmediği bir savaşın içerisinde yer alırken bir an önce
savaşın bitmesini ve sevgilisine kavuşmayı ümit eder.

Hayal-i Temsil

Theater - Tiyatro

A play in which two women struggle for theater and their commitment to
their work with passion.

İki kadının tiyatro için verdikleri mücadeleyi, büyük bir tutku ile işlerine
olan bağlılıklarını anlatan bir oyun.

Pollyanna

Theater - Tiyatro

After moving to her aunt's house Pollyanna gains everyone's love with glad
game.

Teyzesinin yanına taşındıktan sonra herkesin hayatını değiştiren Pollyanna
mutluluk oyunuyla herkesin sevgisini kazanır.

Ambalaj Atıkları

Environment - Çevre Bilinci

It shows how the waste left in the environment will return to us in the
future, and gives a message that the future should not be trashed.

Çevrede bırakılan atıkların gelecekte bize nasıl geri döneceğini gösteriyor
ve geleceği güzel yaşayalım mesajı ile çevreye çöp atılmaması mesajı veriyor.

Jingle Hip-Hop

Environment - Çevre Bilinci

Melodic jingle saying "Throw your waste in the wastebin".

At çöpü çöpe at yazılı melodik mesaj.

Koşu

Environment - Çevre Bilinci

The woman runner throws a bottle on the grass. The boy from the back is
takes the bottle saying polluting the environment is wrong.

Koşu yapan kadın elindeki şişeyi çimene atıyor. Arkasından gelen çocuk
plastik şişeyi alıyor ve çevreyi bu şekilde kirletmenin yanlış olduğunu
söylüyor.

Çekirdek

Environment - Çevre Bilinci

We see the garbage-filled place after a mother leaves all her waste in the
park. A child says we should not leave such a pollution behind us.

Parkta çekirdek çitleyen, kabuklarını yere atan kadın gittikten sonra çöp
dolu yeri görüyoruz. Bir çocuk arkamızda böyle bir kirlilik bırakmayalım
diyor.

Çöp Atma

Environment - Çevre Bilinci

The woman runner throws a bottle on the grass. The boy from the back is
takes the bottle saying polluting the environment is wrong.

Arabadan atılan plastik şişe görüyoruz. Arkadan gelen sürücü plastik şişeyi
alıyor ve güzel ülkemizi, bu güzel doğayı etrafa çöp atarak bozmayalım
diyor.

