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Dr. Seuss' The Grinch

Movies - Filmler

Based on Dr. Seuss' beloved holiday classic. The Grinch
tells the story of a cynical grump who goes on a mission to
steal Christmas, only to have his heart changed by a young
girl's generous holiday spirit.

Doktor Seuss'un sevilen tatil klasiği. Grinch, Noel'i çalma
görevine çıkan ama küçük bir kızın cömert tatil ruhu
sayesinde fikrini değiştiren arsız bir somurtganın hikayesini
anlatıyor.

Yarrow Cheney, Scott Mosier

Benedict Cumberbatch, Cameron
Seely

01:25:42

PG

Duck Duck Goose

Movies - Filmler

A bachelor goose must form a bond with two lost ducklings
as they journey south.

Bekar bir kaz güney seyahati sırasında iki ördek yavrusuyla
bağ kurmak zorunda kalır.

Christopher Jenkins

Jim Gaffigan, Zendaya

01:31:36

PG

Ferdinand

Movies - Filmler

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

Bir çiftçinin sahiplendiği barış sever bir boğanın maceraları
konu alınıyor. Ama güzel hayatı hırçın bir boğayla karıştırılıp
boğa eğitim kampına gönderilmesiyle değişir.

Carlos Saldanha

John Cena, Kate McKinnon

01:48:00

PG

Penguins of Madagascar

Movies - Filmler

Discover the secrets of the most hilarious covert birds in
the global espionage biz: Skipper, Kowalski, Rico and
Private, who must stop the villainous Dr Octavius Brine
from destroying the world.

Kötü Dr. Octavius Brine'ın dünyayı yok etmesine engel
olması gereken, komik ajan kuşlar Skipper, Kowalski, Rico ve
Private'ın bu global görevdeki sırlarını keşfedin.

Eric Darnell, Simon J. Smith

Tom McGrath, Chris Miller,

01:31:39

PG

Yogi Bear

Movies - Filmler

With Mayor Brown planning to sell Jellystone Park, Yogi
must prove that he really is "smarter than the average bear"
as he and Boo Boo join forces with their nemesis Ranger
Smith to save their home.

Belediye başkanı Brown Jellystone Park'ını satmayı
planlarken Yogi sıradan ayılardan daha zeki olduğunu
kanıtlamalıdır. Boo Boo evlerini kurtarmak için baş
düşmanları Korucu Smith'le işbirliği yapar.

Eric Brevig

Dan Aykroyd, Justin Timberlake

01:21:00

PG

Smallfoot

Movies - Filmler

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

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

Karey Kirkpatrick, Jason Reisig

Channing Tatum, James Corden

01:36:21

PG13 / PG-13

Captain Underpants: The First Epic Movie

Movies - Filmler

Pranksters George and Harold hypnotise their principal
into thinking he's a ridiculously enthusiastic, incredibly
dimwitted superhero named Captain Underpants.

Şakacı George ve Harold müdürlerini hipnotize ederek
müdürün kendisini Captain Underpants adında komik
derecede hevesli ve kıt zekalı bir süper kahraman olduğuna
inandırır.

David Soren

Kevin Hart, Thomas Middleditch

01:28:27

PG

The Boss Baby

Movies - Filmler

A suit-wearing briefcase-carrying baby, speaking with the
voice and wit of Alec Baldwin, pairs up with his seven-year
old brother to stop the dastardly plot of the CEO of Puppy
Co.

Takım elbise giyip evrak çantası taşıyan ve Alec Baldwin'in
sesiyle karşımıza çıkan bir bebek, yedi yaşındaki abisiyle
birlik olup Puppy Şirketinin genel müdürünün alçakça planına
engel olmaya çalışır.

Tom McGrath

Alec Baldwin, Steve Buscemi

01:37:20

PG

Trolls

Movies - Filmler

After the Bergens invade Troll Village, Poppy, the happiest
Troll ever born, and the curmudgeonly Branch set off on a
journey to rescue her friends.

Bergen'ler Troll Köyünü istila edince dünyaya gelen en mutlu
Troll olan Poppy ve cimri Branch, dostlarını kurtarmak için bir
maceraya atılır.

Mike Mitchell, Walt Dohrn

Anna Kendrick, Justin Timberlake

01:32:16

PG

Kung Fu Panda 3

Movies - Filmler

After reuniting with his long lost father, fun loving panda Po
has to transform a clumsy group of pandas into
accomplished martial arts fighters in order to take down evil
warrior, Kai.

Uzun zamandır görmediği babasıyla yeniden bir araya gelen
eğlence düşkünü panda Po, kötü kalpli savaşçı Koi'yi alt
edebilmek için bir grup sakar pandayı dövüş sanatları
konusunda uzmanlaştırmaya çalışır.

Alessandro Carloni, Jennifer Yuh
Nelson

Jack Black, Bryan Cranston

01:34:42

PG

How to Train Your Dragon 2

Movies - Filmler

Heroic Viking Hiccup and his faithful dragon Toothless
must protect the peace and save the future of men and
dragons from the power-hungry Drago.

Kahraman Viking Hiccup ve sadık ejderhası Dişsiz, barışı
korumaya ve insanlarla ejderhaların geleceğini, güce aç
Drago'dan kurtarmaya çalışır.

Dean DeBlois

Jay Baruchel, Cate Blanchett

01:41:46

PG

Ayas

Movies - Filmler

Ayas is a typical boy of his ages. He plays on the streets,
goes to school and wishes that his parents would get him a
dog. Please tag along as Ayas records his own version of
the adventures he goes through.

6 yaşındaki Ayas'ın hayatından bir bölümü yansıtan film, 75
kişilik bir ekibin 3 yıllık emeği sonunda ortaya çıktı.
Hikayesinin yanı sıra kahramanları ve müzikleriyle de
çocukların ilgisini çekecek.

Hüseyin Emre Konyali, Mustafa
Tugrul Tiryaki

Selin Derin Akcin, Arda
Beyaztas, Ayse Sule Bilgiç

01:21:51

G

The Emoji Movie

Movies - Filmler

Hidden within the messaging app is Textopolis, a bustling
city where all your favorite emojis live, hoping to be
selected by the phone's user.

Mesajlaşma uygulamasının içinde saklı olan Textopolis şehri,
en sevilen emojilerin yaşadığı ve telefon kullanıcılarının
kendilerini kullanması için beklediği hareketli bir şehirdir.

Tony Leondis

T.J. Miller, James Corden

01:26:32

PG

Hotel Transylvania 3 Summer Vacation

Movies - Filmler

Join Drac, Mavis and all of your favourite monsters for fun
and adventure on the high seas as they embark on a
monster cruise vacation!

Drakula, Mavis ve en sevdiğiniz canavarlar engin denizlerde
bir gemi seyahatine çıkarken bu macera ve eğlenceye sizler
de katılın.

Genndy Tartakovsky

Adam Sandler, Andy Samberg

01:33:31

PG

Show Dogs

Movies - Filmler

A police dog teams up with a human FBI agent to go
undercover at the world's most exclusive dog show, in the
hopes of recovering a stolen baby panda.

Bir polis köpeği ve FBI ajanı çalınan yavru pandayı bulmak
için gizli görevle dünyanın en prestijli köpek gösterisine
katılırlar.

Raja Gosnell

Alan Cumming, Will Arnett

01:30:24

PG

Bilal: A New Breed of Hero

Movies - Filmler

Thrown into a world where greed and injustice rule all, Bilal
finds the courage to raise his voice and make a change.

Savaşçı olma hayali olan bir çocuk ve kardeşi bin yıl önce
kaçırılır. Hırs ve kıygı dolu dünyada Bilal değişiklik yapmaya
cesaret eder. Gerçeklerden esinlenen hikaye gerçek bir
kahramanın hikayesini anlatır.

Khurram H. Alavi, Ayman Jamal

Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ian
McShane

01:45:00

PG13 / PG-13

Early Man

Movies - Filmler

At the dawn of time, Dug and his sidekick Hognob must
unite the tribe against a mighty enemy, Lord Nooth, and his
Bronze Age City to save their home.

Zamanın başlangıcında Dug ve yardımcısı Hegnob, evlerini
koruyabilmek adına kabileyi güçlü düşmanları Lord Nooth ve
Bronz Çağı Şehrine karşı birleştirmek zorundadır.

Nick Park

Tom Hiddleston, Maisie Williams

01:27:46

PG

Isle of Dogs

Movies - Filmler

When, by Executive Decree, all the canine pets of Megasaki
Başkanlık emriyle Mesasaki'daki tüm evcil köpekler devasa
City are exiled to a vast garbage-dump, Atari sets off alone
bir çöp dökme alanına gönderilince Atari, koruma köpeği olan
and flies to Trash Island in search of his bodyguard-dog,
Spots'u bulmak için tek başına Çöp Adası'na doğru yola çıkar.
Spots.

Wes Anderson

Bryan Cranston, Koyu Rankin

01:40:43

PG13 / PG-13

The Tale of Despereaux

Movies - Filmler

Follows a brave and virtuous mouse with comically
oversized ears who dreams of becoming a knight. Banished
from his home for having such lofty ambitions, Despereaux
sets off on an amazing adventure.

Komik derecede büyük kulakları olan cesur ve erdemli bir
fare şövalye olabilmeyi hayal eder. Bu tür uçuk hayalleri
olduğu için evinden kovulan Despereaus muazzam bir
maceraya adım atar.

Sam Fell, Robert Stevenhagen

Matthew Broderick, Emma Watson

01:33:39

Not Rated

The Secret Life of Pets

Movies - Filmler

Spoiled terrier Max's comfortable life in New York is turned
upside down when his owner adopts Duke, an unruly stray
dog he takes an instant dislike to.

Şımarık teriye Max'in New York'taki rahat hayatı, sahibi hiç
sevmediği azgın sokak köpeği Duke'u sahiplendiğinde
tepetaklak olur.

Chris Renaud, Yarrow Cheney

Louis C.K., Eric Stonestreet

01:26:33

PG

Sing

Movies - Filmler

Follows a koala named Buster, who decides to host a
singing competition to attract more customers to his
theatre business. However, his decision has unexpected
consequences.

Tiyatro işine daha çok müşteri çekmek için şarkı söyleme
yarışması düzenlemeye karar veren Buster adlı bir koalanın
hikayesi. Ama kararının beklenmedik sonuçları vardır.

Garth Jennings, Christophe
Lourdelet

Matthew McConaughey, Seth
MacFarlane

01:48:00

PG

Despicable Me 3

Movies - Filmler

Reformed super-villain Gru returns for more adventures
Süper kötü kahraman Gru; Lucy, kızları ve komik minyonlarla
with Lucy, their daughters, and the zany minions. When Gru
daha fazla macera için geri döner. Gru, uzun zaman önce
Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric Guillon
learns that he has a long-lost twin brother, he rediscovers
kaybettiği bir ikizi olduğunu öğrenince, kötülüğün ne kadar
how good it feels to be bad.
iyi olduğunu yeniden keşfeder.

Steve Carell, Kristen Wiig

01:29:42

PG

Peter Rabbit

Movies - Filmler

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

Yaşlı McGregor ölünce Peter Rabbit ve ailesi malikaneyi
devralırlar ama McGregor'ın yeğeni mirasını almak için gelir
ve tavşanlar evi geri kazanmak için her şeyi altüst ederler.

Will Gluck

James Corden, Fayssal Bazzi

01:34:43

PG

The Lego Ninjago Movie

Movies - Filmler

In the battle for Ninjago City, young Lloyd, aka the Green
Ninja, and his friends must defeat evil warlord Garmadon.

Ninjago Şehrindeki savaşta, Lloyd ve arkadaşı genç Yeşil
Ninja, kötü savaşçı Garmadon'ı yener.

C. Bean, P. Fisher, B. Logan

Jackie Chan, Dave Franco

01:41:30

PG

Evliya Çelebi

Movies - Filmler

Evliya Çelebi's adventure about find immortality water.

Ölümsüzlük suyunun peşinden giden Evliya Çelebi'nin
maceraları.

Serkan Zelzele

Haluk Bilginer, Cengiz Küçükayvaz

01:20:22

Not Rated

Doru

Movies - Filmler

Doru and Karatay's adventure.

Doru ve Karatay'ın maceraları.

Can Soysal

Dilek Gürel, Ali Hocaoglu

01:31:21

Not Rated

The Lego Batman Movie

Movies - Filmler

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

Batman, Gotham'ı Joker'in düşmanlığından korumak için
bekçiyi yalnız bırakmalıdır.

Chris McKay

Jenny Slate, Ralph Fiennes

01:44:00

PG

Storks

Movies - Filmler

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

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

Nicholas Stoller, Doug Sweetland

Andy Samberg, Katie Crown

01:27:00

PG

Lego DC Comics Super Heroes

Movies - Filmler

The superheroes of the Justice League face off against their Justice League'in kahramanları, en büyük düşmanları Legion
greatest foes, the Legion of Doom.
of Doom'un üyeleriyle karşı karşıya gelir.

Rick Morales

Diedrich Bader, Troy Baker

01:16:59

Not Rated

The Lego Movie

Movies - Filmler

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

Sıradan bir LEGO karakteri yanlışlıkta dünyanın kurtarıcısı
olarak seçilir.

Phil Lord, Christopher Miller

Chris Pratt, Will Ferrell

01:41:00

PG

Teen Titans Go! To the Movies

Movies - Filmler

With a few madcap ideas and a song in their heart, the Teen
Titans head to Hollywood, certain to pull off their dream of
starring in a movie.

Birkaç çılgın fikir ve kalplerindeki şarkılarıyla Genç Titanlar
Hollywood'a gider. Amaçları, bir filmde rol alabilmektir.

Aaron Horvath, Peter Michail

Greg Cipes, Scott Menville

01:24:03

PG

Keloğlan Yeni Masal

Movies - Filmler

After being fired, Emir starts writing his own Keloğlan tale.
His life changes however, when he wakes up to find
Keloğlan himself beside him.

İşinden kovulan Emir, Keloğlan masalı yazmaya başlar.
Sonraki sabah uyandığında Keloğlan’ı yanı başında
bulmasıyla Emir’in hayatı değişir.

Süleyman Mert Özdemir

Atilla Dogukan Türkyilmaz, Yagmur
Ün, Asuman Dabak

01:23:13

PG

Bizim Köyün Şarkısı

Movies - Filmler

Cinar, a city boy, dreams of competing in the music
competition his late mother once competed in. However, his
plans are laid to waste once his father is bankrupted and
decides to move back to the village.

İstanbul’da yaşayan Çınar, bir müzik yarışmasına katılmanın
hayalini kurmaktadır. Fakat planları babasının köye geri
dönme kararıyla altüst olur.

Tugçe Soysop

Ihsan Berk Aydin, Sezai Aydin, Dora
Dalgic

01:40:02

G

Canım Kardeşim

TV - TV

Whatever happened to the sisters, Müge and Mine, is very
similar to what happened to you!

Müge ve Mine’nin başından geçenler senin yaşadıklarına çok
benziyor!

-

-

01:07:58

PG

Rafadan Tayfa

TV - TV

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

Rafadan Tayfa’da mahalle yaşamı, dayanışma, dostluk,
komedi ve eğlence hepsi burada.

-

-

01:19:46

PG

Ege ile Gaga

TV - TV

Follow Ege and Gaga as they trace new mysteries and live
exciting adventures in each episode.

Ege ile Gaga her bölümde yeni gizemlerin izini sürüyor,
heyecan dolu maceralar yaşıyor.

-

-

00:44:45

PG

İbi

TV - TV

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

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

-

-

01:18:08

PG

Pepee

TV - TV

There is much to learn for Pepee who lives with his parents,
his grandparents and his beloved baby brother Bebee. His
close firends Şila, Zulu, Köpüş and Kalem at his side, he
learns new things every day.

Annesi, babası, ninesi, dedesi ve çok sevdiği kardeşi Bebee
ile birlikte yaşayan Pepee’nin bilmesi gereken çok şey var!
Yakın arkadaşları Şila, Zulu, Köpüş ve Kalem ile her gün yeni
bilgiler öğreniyor.

-

-

01:30:03

PG

Ayas

TV - TV

Ayas, as a part of a huge family, goes on adventures in the
streets of İstanbul, never alone thanks to his cousins.

Ayas’ın tüm maceralarına İstanbul sokakları ev sahipliği
yapıyor. Kocaman bir aileye sahip olan Ayas, bu
maceralarının hiçbirinde yalnız değil; kuzenleri onun her
zaman yanınd

-

-

01:59:39

PG

Leliko

TV - TV

The new children's heroes Leli and Liko think, explore, play
and sing! And they do all these together with the kids that
are watching them!

Çocukların yeni kahramanları Leli ve Liko, düşünüyor,
buluyor, oyun oynuyor, şarkı söylüyor ve dans ediyor.
Üstelik tüm bunları onları izleyen çocuklarla birlikte yapıyor.

-

-

01:34:26

PG

Pisi

TV - TV

Meet the specail, adorable cat with one eye blue and the
other red! Pisi learns about any and all things while he
helps children with their problem-solving skills and
analytical thinking!

Tek gözü mavi, tek gözü yeşil olan bu sevimli ve özel kedi ile
çocuklar hem öğreniyor hem de çok eğleniyor! Yeni
kavramlar öğrenen Pisi, çocukların problem çözme ve
düşünme becelerilerini geliştiriyor.

-

-

01:04:20

PG

Aydamaya

TV - TV

Aydama gets into a space capsule to get to Diyarya but
things don't go as planned. Arriving at Earth instead,
Aydama's story with the human race begins.

Aydamaya, Diyarya’ya gitmek için uzay kapsülüne biner ve
Büyük Bilge’nin laboratuarından fırlatılır. İşler yolunda gitmez
ve kapsül, Diyarya’ya gitmek yerine Dünya’ya düşer.

-

-

02:55:22

PG

Nelly & Nora

TV - TV

Follows two young sisters who spend their holidays and
weekends with their parents at the family’s mobile home in
a camping park by the sea, nestled between a sheltered
beach and a farm.

Bu animasyon seride, yaz tatillerini ve haftasonlarını
ailelerinin yanında bir karavanda, bir sahil ve bir tarla
arasında geçiren iki kız kardeşin hikayesi anlatılıyor.

-

-

00:14:36

PG

Sarah & Duck

TV - TV

Sarah and her loud, quacky friend Duck are back for a
whole new series of fun and heartfelt adventures as they
explore the world around them in unexpected ways.

Sarah ve gürültülü, vaklayan arkadaşı Duck, dünyayı
alışılmadık şekillerde keşfedecekleri, eğlence dolu yeni
bölümlerle geri dönüyor.

-

-

00:14:33

PG

The Bagel & Becky Show

TV - TV

Fast-paced, edgy and unpredictable, The Bagel and Becky
Show follows the crazy adventures of a mismatched brother
and sister duo – who just happen to be a dog and a cat.

İşlerin devamlı ters gittiği hızlı, tahmin edilmesi güç The
Bagel and Becky Show'da uyumsuz iki erkek-kız kardeşin
çılgın maceralarına tanık oluyoruz. Uyumsuz demişken de
belirtelim; biri köpek, biri kedi.

-

-

00:23:09

PG

Dinopaws

TV - TV

Three very inquisitive dinosaurs are on a mighty mission to
see everything that can be seen and do everything that can
be done! Join bold, brave and resourceful Gwen, Bob and
Tony on their epic journey!

Üç pek meraklı dinozor, yaşadıkları özel gezegende
görülebilecek her şeyi görmek ve yapılabilecek her şeyi
yapmak adına göreve çıkar. Atılgan ve zeki Gwen, Bob ve
Tony'ye destansı maceralarında eşlik edin!

-

-

00:22:24

PG

The Numtums

TV - TV

Meet The Numtums – they’re furry and they’re fun! Join our
spirited gang as they take on puzzles and problems in the
world of Gumnut Gorge with help from their favourite comic
hero Super Numtum!

Numtumlarlar tüylüler ve eğlenmeyi iyi biliyorlar! Gumnut
Gorge dünyasında renkli maceralara çıkan ekibin biricik
kahramanları Super Numtum'ın da yardımıyla üstesinden
geldikleri bulmacaları kaçırmayın!

-

-

00:22:36

PG

Hey Duggee: S2E7

TV - TV

The return of the Bafta and International Emmy-winning
series for pre-school children that encourages physical
activity.

Okul öncesi çağındaki çocuklara sporu sevdiren Bafta ve
Emmy ödüllü seri geri döndü.

-

-

00:07:09

G

Andy's Safari Adventures : E4

TV - TV

-

-

00:14:03

G

Spot Bots: E4

TV - TV

In this episode the Spot Bots are playing Skizzles - their
version of skittles. The first zoople is with the Itsy Pixies Magical Match. Daisy makes a cupcake and Whoops must
make exactly the same cupcake.

Bu bölümde Spot Potlar dokuz kuka benzeri bir oyun
oynuyor. İlk tur İtsy Pixielerle. Whoops'un Daisy'ninkiyle aynı
top keki yapması gerekiyor. Yapmayı başarınca Spot Botların
farklarını bulması gerekiyor.

-

-

00:15:10

G

Sand Tales - Cinderella

TV - TV

Sweet Cinderella, mistreated by her evil stepmother and
stepsisters, is helped by a fairy godmother,
who turns Cinderella's rags into a ball gown and sends her
off to win the heart of a handsome prince.

Üvey annesi ve üvey kız kardeşlerinin çok kötü davrandığı
Cindrella'ya sihirli peri annesi yardım eder ve şatafatlı balo
kıyafetiyle onu yakışıklı prensin kalbini kazanması için
gönderir.

-

-

00:20:36

PG

Origami

TV - TV

Crane box is very popular origami in Japan, it’s also called
“Tsuru Box” Stay till the end for a little hamster-y surprise!
And this is the crane themed origami tutorial

Crane box Japonya'da çok popüler bir origamidir, ayrıca
Tsuru Box olarak bilinir. Bir hemstır sürprizine ve bu crane
temalı origami dersine hazır olun.

-

-

00:30:53

PG

Niloya

TV - TV

Living with her parents, her grandparents and her older
brother, life to Niloya is a big treasure of information. Join
Niloya as she discovers about friendship, love, culture and
world.

Annesi, babası, abisi, dedesi ve babaannesiyle köyde
yaşayan Niloya için hayat, kocaman bir bilgi hazinesi. Meraklı
Niloya arkadaşlık, sevgi, kültür ve dünya hakkında her gün
yeni şeyler öğreniyor.

-

-

04:38:28

PG

Ali ve Ayşe'nin Umre Seyahati

TV - TV

Ali and Ayşe are going to Mecca for the first time to make
Umrah in their lives. After visits Mecca and complete their
prayers, they go to Madinah. This cartoon tells the
excitement they are experiencing.

Ali ve Ayşe hayatlarında ilk defa Umre yapmak için Mekke'ye
gidiyor. Mekke'yi gezip, ibadetlerini tamamladıktan sonra
Medine'ye yola çıkıyorlar. Bu çizgi film onların yaşadığı
heyecanı anlatıyor.

-

-

00:17:15

PG

Ali and Ayşe's Umrah Adventure

TV - TV

Ali and Ayşe are going to Mecca for the first time to make
Umrah in their lives. After visits Mecca and complete their
prayers, they go to Madinah. This cartoon tells the
excitement they are experiencing.

Ali ve Ayşe hayatlarında ilk defa Umre yapmak için Mekke'ye
gidiyor. Mekke'yi gezip, ibadetlerini tamamladıktan sonra
Medine'ye yola çıkıyorlar. Bu çizgi film onların yaşadığı
heyecanı anlatıyor.

-

-

00:17:15

PG

Bunnicula

TV - TV

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

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

-

-

00:44:06

-

Dorothy and The Wizard of Oz

TV - TV

A comedic fantasy series that transports audiences back to
the wonderful and magical land of Oz.

İzleyicilerini Oz’un harika ve büyülü topraklarına alıp götüren
kurgu komedi dizisi.

-

-

00:44:27

-

Wacky Races

TV - TV

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

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

-

-

00:43:41

-

Smurfs

TV - TV

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

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

-

-

01:59:57

-

The Sylvester & Tweety Mysteries

TV - TV

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

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

-

-

01:45:05

-

Baby Looney Tunes

TV - TV

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

Dünyanın en sevilen karakterlerini okul öncesi çocuklar için
tanıyın.

-

-

01:52:43

-

The Flintstones

TV - TV

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

Ünlü Taş Devri ailesi ile Bedrock kasabasındaki eğlenceye
katılın.

-

-

03:31:39

-

Tom And Jerry Tales

TV - TV

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

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

-

-

01:53:19

-

Be Cool, Scooby-Doo!

TV - TV

Be Cool, Scooby-Doo

Be Cool, Scooby-Doo

-

-

01:54:00

-

Beware the Batman

TV - TV

Beware the Batman

Beware the Batman

-

-

01:28:00

-

The Looney Tunes Show

TV - TV

Mr.Weiner ünvanını kazanmak için Daffy sosis yeme
Daffy enters a hot dog-eating contest to try and win the title
yarışmasına katılır. Bugs, Yosemite Sam'e bir okul otobüsünü
"Mr. Weiner." Bugs is roped into helping Yosemite Sam
bir dizi motosikletin üzerinden atlatmak konusunda yardım
attempt to jump a school bus over a row of motorcycles.
eder.

-

-

02:11:45

-

Pinky & The Brain

TV - TV

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

-

-

00:20:59

PG

Andy jets off to the swamps of Zambia, in Southern Africa,
Andy, Zambiya bataklıklarındaki Pabuç Gagalıların nasıl su
to discover how shoebill chicks drink water. Along the way,
içtiğini keşfetmek adına safari jetine atlar. Yolda Afrikali av
he meets a pack of African hunting dogs, complete with
köpeklerinden oluşan bir sürüye ve tatlı yavrularına da rastlar.
adorable puppies.

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

Scooby-Doo! Mystery..

TV - TV

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

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

-

-

00:23:09

PG

The Tom and Jerry Show

TV - TV

When it seems like Spike has developed an allergic reaction
to Tom, Rick buys Ginger a hypoallergetic cat named Glory.
Could Glory be too good to be true?

Spike'ın Tom' a alerjisi olduğu gözükmektedir. Rick, Ginger'a
alerjiye neden olmayan Glory isimli yeni bir kedi alır. Glory,
gerçek olamayacak kadar mükemmel midir?

-

-

01:52:16

-

Top Cat

TV - TV

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

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

-

-

00:25:43

PG

Bebeğime Ninniler (En Seçkin Türk ve
Dünya Ninnileri)

Music - Müzik

-

-

-

-

01:36:09

-

Anne Sesinden Ninniler

Music - Müzik

-

-

-

-

01:02:25

-

Annemin Ninnileri

Music - Müzik

-

-

-

-

00:48:33

-

Bebeğime Ninniler

Music - Müzik

-

-

-

-

00:19:08

-

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

Music - Müzik

-

-

-

-

00:39:22

-

Uykudan Önce Ninniler

Music - Müzik

-

-

-

-

01:17:31

-

Children

Music - Müzik

-

-

-

-

01:29:05

-

Mary Poppins Returns

Disney - Disney

In Disney’s “Mary Poppins Returns,” a new original
musical, Mary Poppins is back to help the next generation
of the Banks family find the joy and wonder missing in their
lives following a personal loss.

Disney'in yeni "Mary Poppins Geri Dönüyor" müzikalinde,
Marry Poppins, Banks ailesinin sonraki kuşağına, yaşadıkları
bir kayıptan sonra kaybettikleri neşeyi ve heyecanı bulmaları
için yardım ediyor.

Rob Marshall

Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda

02:10:29

PG

Ralph Breaks The Internet: Wreck-It Ralph 2

Disney - Disney

When Ralph and Vanellope hit the internet to save her
game, Sugar Rush, Vanellope’s eyes are opened to new
possibilities—and Ralph worries he may lose the best friend
he’s ever had.

Ralph ve Vanellope, Vanellope'nin oyunu Sugar Rush'ı
kurtarmak için internete dalınca Vanellope yeni olasılıklar
olduğunu fark eder ve Ralph sahip olduğu en iyi dostu
kaybetmekten korkar.

Rich Moore, Phil Johnston

John C. Reilly, Sarah Silverman

01:52:40

PG

Pirates Of The Caribbean: Dead Man's
Chest

Disney - Disney

Pirate Jack Sparrow has a blood debt to pay and must seize
the fabled "Dead Man's Chest" in order to cheat death and
eternal damnation.

Korsan Jack Sparrow'un can borcu vardır ve ölümle sonsuz
lanetten kurtulmak için efsanevi "Ölü Adamın Sandığı"nı ele
geçirmek zorundadır.

Gore Verbinski

Johnny Depp, Orlando Bloom

02:22:30

PG13 / PG-13

Pirates Of The Caribbean: On Stranger
Tides

Disney - Disney

Johnny Depp returns as Captain Jack Sparrow in Pirates Of
The Caribbean: On Stranger Tides. A tale of truth, betrayal,
youth, demise — and mermaids!

Johnny Depp, Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde ile
Kaptan Jack Sparrow olarak dönüyor. Gerçek, ihanet,
gençlik, yıkım ve denizkızı hikayesi.

Gore Verbinski

Johnny Depp, Penélope Cruz

02:08:27

PG13 / PG-13

Inside Out

Disney - Disney

When 11-year-old Riley moves to a new city, her Emotions
11 yaşındaki Riley yeni bir şehre taşınınca, Duyguları bu
team up to help her through the transition. Joy, Fear, Anger, geçiş döneminde ona yardımcı olmaya çalışır. Sevinç, Korku,
Disgust and Sadness work together, but Joy and Sadness
Öfke, Tepki ve Üzüntü birlikte çalışır ancak Sevinç ile Üzüntü
get lost.
kaybolur.

Pete Docter, Ronnie Del Carmen

Amy Poehler, Bill Hader

01:35:00

PG

Jungle Book

Disney - Disney

Mowgli, a man-cub raised in the jungle by a family of
wolves, embarks on a captivating journey of self-discovery
when he’s forced to abandon the only home he’s ever
known.

Mowgli, ormanda bir kurt sürüsü tarafından büyütülen çocuk,
evi olarak bildiği tek yerden ayrılıp heyecanlı bir kendini
bulma yolculuğuna çıkar.

Jon Favreau

Neel Sethi, Bill Murray

01:46:05

PG

Cinderella

Disney - Disney

Celebrate Disney’s Cinderella, a modern classic that shines
with beauty, imagination…and magic! Despite being
mistreated by her stepmother and stepsisters, spirited Ella
resolves to take charge of her fate.

Disney'nin meşhur Cinderella uyarlaması, güzellik, hayal
gücü ve sihirle parıldayan modern bir klasik. Üvey anne ve
üvey kardeşleri tarafından kötü davranılan Ella kaderini kendi
ellerine alır.

Kenneth Branagh

Lily James, Cate Blanchett

01:45:00

PG

Pirates Of The Caribbean: At World's End

Disney - Disney

Captain Jack Sparrow is trapped in Davy Jones' Locker. His
pirate brethren begin a desperate quest to locate and
rescue him.

Kaptan Jack Sparrow, Davy Jones'un dolabında kilitli kalır.
Korsan dostları onu bulup kurtarmak için umutsuz bir
maceraya atılır.

Gore Verbinski

Johnny Depp, Orlando Bloom

02:41:24

PG13 / PG-13

Big Hero 6

Disney - Disney

Big Hero 6 is an action-packed comedy adventure about
robotics prodigy Hiro and his robot Baymax. The two team
up with a band of unlikely heroes to save the city of San
Fransokyo.

Büyük Kahraman 6, robotik dehası Hiro ve robotu Baymax
hakkında aksiyon dolu bir komedi macera filmidir. İkili San
Fransoyko şehrini kurtarmak için bir grup beklenmedik
kahramanla işbirliği yapar.

Don Hall, Chris Williams

Ryan Potter, Scott Adsit

01:42:00

PG

Pirates Of The Caribbean: The Curse Of
The Black Pearl

Disney - Disney

Join the adventures of Jack Sparrow and his nemesis
Captain Barbossa on a thrilling, high-seas adventure with a
mysterious twist!

Jack Sparrow ve ezeli düşmanı Kaptan Barbossa'nın denizler
üzerindeki heyecanlı ve şaşırtıcı sonlu macerasına siz de
katılın.

Gore Verbinski

Johnny Depp, Geoffrey Rush

02:09:44

PG13 / PG-13

Frozen

Disney - Disney

Encountering Everest-like conditions, mystical trolls and a
hilarious snowman named Olaf, Anna and Kristoff battle the
elements in a race to save the kingdom.

Everest benzeri koşullar, gizemli troller ve Olaf adında komik
bir kardan adamla karşılaşan Anna ve Kristoff, krallıklarını
kurtarmak için şartlarla mücadele eder.

Chris Buck, Jennifer Lee

Kristen Bell, Idina Menzel

01:42:21

PG

Born in China

Disney - Disney

Disneynature takes you on an epic journey into the wilds of Disneynature, sizi Çin’in vahşiliklerinde efsanevi bir seyahate
China. Follow three animal families – panda, golden monkey çıkarıyor. Üç hayvan familyası; panda, altın maymun ve kar
and snow leopard – as their stories unfold over China’s
leoparının Çin’in engin topraklarına yayılmış öyküsüne tanık
vast terrain.
olun.

Chuan Lu

John Krasinski, Claire Keim,

01:19:33

G

Disney Descendants 2

Disney - Disney

When the pressure to be royal becomes too much for Mal,
she returns to the Isle of the Lost where her archenemy
Uma, Ursula's daughter, has taken her spot as selfproclaimed queen.

Soylu olmanın baskısına daha fazla dayanamayan Mal,
Ursula’nın kızı olan can düşmanı Uma’nın kendini kraliçe ilan
ettiği Kayıp Ada’ya geri döner.

Kenny Ortega

Dove Cameron, Cameron Boyce

01:51:46

PG

Cars 3

Disney - Disney

Blindsided by a new generation of racers, Lightning
McQueen is pushed out of the sport he loves. To get back
in the game, he’ll need the help of young race technician
Cruz Ramirez.

Yeni nesil yarışçılar tarafından gafil avlanan Şimşek
McQueen, çok sevdiği spordan uzaklaşır. Yeniden havaya
girebilmek için genç yarış teknisyeni Cruz Ramirez’in
yardımına ihtiyaç duyacaktır.

John Lasseter, Joe Ranft

Owen Wilson, Bonnie Hunt

01:42:35

G

Guardians Of The Galaxy Vol. 2

Disney - Disney

Set to the sonic backdrop of Awesome Mixtape #2, Marvel
Studios’ “Guardians of the Galaxy Vol. 2” continues the
team’s adventures as they unravel the mystery of Peter
Quill’s true parentage.

Ekibin maceraları, Peter Quill’in ailesinin kim olduğu gizemini
aramalarıyla devam ediyor.

James Gunn

Chris Pratt, Zoe Saldana

02:13:57

PG13 / PG-13

Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell
No Tales

Disney - Disney

Captain Jack Sparrow is pursued by old rival Captain
Salazar and a crew of deadly ghosts who escape from the
Devil’s Triangle, determined to kill every pirate at
sea...notably him.

Kaptan Jack Sparrow, eski bir rakibi olan Kaptan Salazar ve
Şeytan Üçgeni’nden kaçan mürettebatı tarafından takip edilir.
Amaçları denizlerdeki her korsanı öldürmek; özellikle de onu.

Joachim Rønning, Espen Sandberg

Johnny Depp, Geoffrey Rush

02:08:24

PG13 / PG-13

Big Hero 6 The Series

Disney - Disney

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

Hiro ve Baymax arkadaşları Wasabi, Honey Lemon, Go Go ve
Fred ile güçlerini birleştirerek efsanevi 6 Süper Kahraman
ekibini oluşturur ve şehri bilimsel yollarla güçlendirilmiş
kötülere karşı korurlar.

Nicholas Filippi, Mark McCorkle,
Robert Schooley

Scott Adsit, Ryan Potter

01:26:39

-

Descendants: Wicked World

Disney - Disney

Join Mal, Evie, Jay and Carlos as they discover what the
future holds for them at Auradon Prep. Meet new characters
from the Isle of the Lost and Auradon and see more wicked
fun adventures.

Auradon Prep’de Mal, Evie, Jay and Carlos’u nelerin
beklediğini görmek için maceraya katılın. Isle of the Lost ve
Auradon’dan yeni karakterlerle tanışın ve yeni kötücül
maceralara hazır olun.

Aliki Theofilopoulos

Dove Cameron, Sofia Carson

01:19:36

-

Disney Mickey Mouse

Disney - Disney

In this all-new series of cartoon shorts, Mickey Mouse finds
himself in silly situations all around the world!

Bu yeni Mickey Mouse, dünyanın dört bir yanındaki aptal
olaylarda kendini buluyor!

-

-

00:37:20

-

Disney Tsum Tsum

Disney - Disney

Disney Tsum Tsum is a series of sorts following the
adventures of Tsum Tsums in Disneyland.

Disney Tsum Tsum is a series of sorts following the
adventures of Tsum Tsums in Disneyland.

-

-

00:04:00

-

DuckTales

Disney - Disney

Donald Duck, Webby, Mrs. Beakley, and Launchpad –
embark on globe-trotting adventures and treasure hunts,
uncover family secrets, and face dangerous enemies bent
on tearing them apart.

Donald Duck, Webby, Mrs. Beakley, ve Launchpad dünyayı
köşe bucak gezerken hazine avlıyor, aile sırları keşfediyor ve
kendilerini yok etmeye çalışan tehlikeli düşmanlarla
yüzleşiyor.

-

-

01:06:35

-

Elena of Avalor

Disney - Disney

Follow Elena of Avalor in her amazing adventures on her
journey to become queen.

Kraliçe olma yolculuğundaki muhteşem maceralarıyla
Avalor'un Elena'sını takip edin.

-

-

02:15:24

-

Fancy Nancy

Disney - Disney

Meet six-year-old Fancy Nancy, and follow her adventures
as she finds the extraordinary in the ordinary.

6 yaşındaki Fancy Nancy, en normal şeylerdeki müthişlikleri
açığa çıkarırken ona eşlik edin.

-

-

00:46:01

-

Goldie & Bear

Disney - Disney

Discover what happened to Goldilocks and the Three Bears.

Goldilocks ve Üç Ayı'ya ne olduğunu keşfedin.

-

-

02:00:09

-

Lab Rats: Elite Force

Disney - Disney

After Mighty Med is destroyed, Kaz, Oliver, and Skylar join
Bree and Chase in tracking down those responsible,
combining powers and bionics in a new team called the
Elite Force.

Mighty Med’in yok olması üzerine Kaz, Oliver ve Skylar
sorumluları bulmak adına Bree ve Chase ile güçlerini
birleştirir ve Elite Force’u kurar.

William Brent

William Brent, Bradley Steven Perry

00:44:04

-

Marvel's Guardians of the Galaxy

Disney - Disney

Follow the intergalactic adventures of Star Lord, and his
motley crew of misfits: Rocket Raccoon, Groot, Gamora
and Drax the Destroyer.

Star Lord'un karanlık maceralarından oluşan taktikleri izleyin:
Roket Rakunları, Groot, Gamora ve Destroyer'ın Drax'ı.

-

-

01:28:14

-

Mickey and the Roadster Racers

Disney - Disney

Micky races around the globe with his friends Minnie, Pluto,
Goofy, Daisy and Donald Duck.

Mickey, arkadaşları Minnie, Pluto, Goofy, Daisy ve Donald
Duck ile dünyayı dolaştı.

-

-

01:07:30

-

Miles from Tomorrowland

Disney - Disney

Join Miles and his intergalactic family as they venture out
into outer space!

Miles ve galaksiler arası seyahat eden ailesine katılın.

-

-

00:48:00

-

Mission Force One

Disney - Disney

The Tomorrowland Transit Authority has created an elite
team made up of five incredible kids – experts in the fields
of science, technology, engineering, arts, and maths.

Bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanında
uzmanlaşan beş çocuk, The Tomorrowland Transit
Authority’nin çabalarıyla seçkin bir ekip oluşturur.

-

-

00:47:41

-

Phineas and Ferb

Disney - Disney

Phineas and Ferb make the most of their summer by
creating fun every day, while their pet platypus moonlights
as a secret agent!

Phineas ve Ferb yaz tatilinde oyunlar oynarken, ornitorenk
casusluk oynuyor.

-

-

01:29:00

-

Sofia the First

Disney - Disney

With her mother, Miranda, now married to King Roland II,
Sofia has to learn the royal ropes!

Annesi Miranda'nın Kral II. Roland'la evlenmesinin ardından
prenses olan Sofia, kraliyet yaşantısını öğrenmelidir.

-

-

01:33:06

-

Star vs. the Forces of Evil

Disney - Disney

Teen princess Star Butterfly is sent to live with the Diaz
family on Earth, bringing along her own unique
interdimensional style.

Prenses Star Butterfly, Diaz ailesiyle yaşaması için Dünya'ya
gönderilir.

-

-

02:13:03

-

Star Wars Rebels

Disney - Disney

Tells the story of the Rebellion’s beginnings while the
Empire spreads tyranny throughout the galaxy.

İmparatorluk zaferini galaksiye yayarken Rebellion'un
başlangıcı anlatılıyor.

Melchior Zwyer, Justin Ridge

Taylor Gray, Vanessa Marshall

00:44:10

-

Tangled: The Series

Disney - Disney

Rapunzel prepares to become princess of Corona, and she
is helped by her handmaiden and friend, Cassandra.

Rapunzel Corona'nın prensesi olmaya hazırlanıyor, o ve
arkadaşı Cassandra'ya yardım ediyor.

-

-

00:45:04

-

The 7D

Disney - Disney

Bashful, Doc, Dopey, Grumpy, Happy, Sleepy and Sneezy
are back! In the whimsical world of Jollywood, Queen
Delightful relies on seven brave heroes, the 7D, to keep the
kingdom safe.

Bashful, Doc, Dopey, Grumpy, Happy, Sleepy ve Sneezy geri
döndü! Tuhaf Jollywood dünyasında krallığın kaderi yedi
cesur kahramandan oluşan 7D’nin ellerinde.

Alfred Gimeno

Dee Bradley Baker, Bill Farmer

01:34:24

-

Walk the Prank

Disney - Disney

Join Chance, pals Dusty and Bailey, and kid brother
Herman as they plan and execute pranks on their
unsuspecting targets.

Chance, küçük kardeşi Herman ve arkadaşları Dusty ve
Bailey’nin de yardımlarıyla planlar yapıyor ve gafil avlayacak
yeni kurbanlar arıyor.

Tom Gianas

Cody Veith, Jillian Shea Spaeder

00:45:28

-

Mulan

Disney - Disney

Disney's dazzling adaptation of the Chinese legend. Mulan
dresses up as a man to take her father's place in the army.

Çinli efsanenin büyüleyici Disney uyarlaması. Mulan, orduda
babasının yerini almak için erkek kılığına girer.

Tony Bancroft

Ming-Na Wen, Eddie Murphy

01:27:56

G

Pocahontas

Disney - Disney

A chance meeting between the free-spirited Pocahontas and
English settler Captain John Smith leads to a friendship
that bridges the gap between their two cultures and
changes history.

Özgür ruhlu Pocahontas ve İngiliz göçmen Kaptan John
Smith'in şansa tanışmaları, iki kültür arasında köprü
oluşturan bir arkadaşlık doğurur ve tarihi değiştirir.

Mike Gabriel

Mel Gibson, Linda Hunt

01:21:16

G

Finding Dory

Disney - Disney

Dory is living happily in the reef with Nemo and Marlin. But
when she suddenly remembers she has a family who may
be looking for her, the trio set off on an adventure to find
them.

Dory, Nemo ve Marlin'in mercanında mutluca yaşar. Ama
aniden onu arayan bir ailesi olabileceğini hatırlayınca, üçlü
onları aramak için maceraya atılır.

Andrew Stanton

Ellen DeGeneres, Albert Brooks

01:37:12

PG

Pete's Dragon

Disney - Disney

The adventures of an orphaned boy named Pete and his
best friend Elliot, who just so happens to be a dragon.

Yetim çocuk Pete ve ejderha olan en yakın arkadaşı Elliot'ın
maceralarını konu eder.

David Lowery

Bryce Dallas Howard, Robert Redford

01:42:55

PG

Beauty and The Beast

Disney - Disney

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

Sevdiğiniz hikaye ve karakterler Disney'in animasyon
klasiğinin canlı çekim uyarlaması ve en çok sevilen
masallardan birini kutlayan sinematik bir olay ile hayat
buluyor.

Bill Condon

Emma Watson, Dan Stevens

02:09:25

PG

The Chronicles Of Narnia: Prince Caspian

Disney - Disney

Peter, Susan, Edmund and Lucy find themselves back in
Narnia, where they team up with the outlawed Prince
Caspian to fight the malevolent King Miraz and restore the
rightful heir to the throne.

Peter, Susan, Edmund ve Lucy Narnia'ya geri dönerler.
Burada kötü kalpli Kral Miraz'a karşı savaşıp, tahtın asıl
varisini geri getirmek için Prens Kaspiyan ile birlik olurlar.

Andrew Adamson

Ben Barnes, Skandar Keynes

02:19:00

PG

The Chronicles Of Narnia: The Lion, The
Witch And The Wardrobe

Disney - Disney

During a game of hide and seek, Lucy ventures into a
wardrobe and out into a magical, wintery world called
Narnia, which she and her siblings are destined to free from
the clutches of the evil White Witch.

Saklambaç oynarken Lucy elbise dolabının içine girer ve
Narnia adında karlar altındaki büyülü bir dünyaya çıkar.
Burada Lucy ve kardeşleri kötü kalpli beyaz cadının
pençelerinden kurtulmaya çalışır.

Andrew Adamson

Tilda Swinton, Georgie Henley

02:23:00

PG

Queen Of Katwe

Disney - Disney

A Ugandan girl sees her world rapidly change after being
introduced to the game of chess.

Ugandalı bir kız, satranç ile tanıştırıldıktan sonra dünyasının
hızlıca değiştiğini görür.

Mira Nair

Madina Nalwanga, David Oyelowo

02:04:28

PG

Rogue One: A Star Wars Story

Disney - Disney

Following a group of rebel soldiers as they venture into the
heart of the evil Empire to steal the secret plans for the
Death Sta

Bir grup isyancı askerin şeytani Empire'ın kalbine girip, Ölüm
Yıldızı'nın gizli planlarını çalma macerasını konu eder.

Gareth Edwards

Felicity Jones, Diego Luna

02:14:06

PG13 / PG-13

Doctor Strange

Disney - Disney

Follows Dr. Stephen Strange who, in his quest to heal his
hands after an accident, discovers powerful magic in a
mysterious place known as Kamar-Taj.

Kaza geçirdikten sonra elini iyileştirmek için maceraya atılan
Dr. Stephen Strange'in Kamar-Taj diye bilinen gizemli yerde
güçlü büyüyü keşfetmesini konu eder.

Scott Derrickson

Benedict Cumberbatch, Chiwetel
Ejiofor

01:54:24

PG13 / PG-13

Captain America: Civil War

Disney - Disney

Discord over government regulations of their actions
fractures the Avengers team and pits friend against friend.

İşleri hakkındaki hükümet düzenlemeleri konusunda fikir
ayrılığına düşen Avengers ekibinde çatlamalar olur ve
arkadaşlar birbirleriyle kapışırlar.

Anthony Russo

Chris Evans, Robert Downey Jr.

02:26:42

PG13 / PG-13

Austin & Ally

Disney - Disney

Mr. Peabody, the most accomplished dog in the world, and
his mischievous boy Sherman, use their time machine to go
on amazing adventures.

İki zıt karakterli müzisyen, arkadaş canlısı şarkıcı Austin ve
içine kapanık söz yazarı Ally'nin hikâyesi.

-

-

00:45:07

-

The Lion Guard

Disney - Disney

Join Kion, second born cub of Simba and Nala, as he
becomes the leader of the Lion Guard.

Simba ve Nala'nın ikinci doğum yeri olan Kion'a katılın, çünkü
Lion Guard'ın lideri olur.

-

-

01:07:39

-

LEGO Star Wars: The Freemaker
Adventures

Disney - Disney

12-year-old Rowan Freemaker is thrown into an epic
struggle against the Empire to restore peace to the galaxy.

12 yaşındaki Rowan Freemaker, galakside barışı sağlamak
için İmparatorluğa karşı bir mücadeleye atıldı.

-

-

00:44:04

-

Marvel's Spider-Man

Disney - Disney

Peter Parker is accepted into Horizon High - a high school
for brilliant young scientific minds.

Peter Parker, bilimsel zekası yüksek olan çocuklar için bir lise
olan Horizon High'e kabul edildi.

-

-

00:44:04

-

Milo Murphy's Law

Disney - Disney

Milo turns every catastrophe that he finds himself in into an
adventure.

Milo, her felaketi maceraya dönüştürür.

-

-

00:44:08

-

Penn Zero: Part-Time Hero

Disney - Disney

Penn Zero is a regular kid with a not-so-regular job. He's a
part-time hero who goes to other dimensions to fill in for
heroes in need.

Penn Zero, normal işi olmayan normal bir çocuktur ve başka
boyutlara geçen yarı zamanlı bir kahramandır.

-

-

00:44:38

-

Puppy Dog Pals

Disney - Disney

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

Eğlenceyi seven iki Pug yavrusu, Bingo ve Rolly, macera
ararlar.

-

-

00:48:01

-

