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Seriale turcesti subtitrate romaneste



Fără să-ți imaginezi Turcia imposibilă? Desigur, nici o serie este plin de pasiune, povești de dragoste, trădări, depășirea problemelor, intrigi și răsturnări de situație incredibile. Orice spectator poate învăța ceva nou și neobișnuit de la ei. Cultură diferită, mentalitate și stil de viață face cu adevărat fascinant
pentru a viziona. Serialele tv turcești captează activ piețele de televiziune din întreaga lume, iar în ultimii ani popularitatea serialelor tradiționale turcești a crescut și asupra telespectatorilor români, sporind considerabil audiența posturilor tv de nișă. Tema principală a tuturor acestor filme turcești este
dragostea, și fiecare telenovelă este unică în felul său. Asa ca am decis sa alegem o lista a serialelor turcesti, subtitrate in romana, pentru a va organiza seara excelenta. Unele au fost prezentate oficial pe diferite canale TV, în timp ce altele sunt disponibile numai pe Internet, de exemplu pe YouTube.
Seria noastră include recomandări din 16 seriale cele mai bune, live și apreciate din cea mai extraordinară țară estică, care au câștigat audiențe maxime și au fost admirate de români. Serialul este un serial de dragoste turcesc care a câștigat peste 1.500.000 de telespectatori. Filmul spune povestea de
dragoste a oamenilor care se opun destinului. Istoria are un început fericit și un sfârșit imprevizibil. De la primul episod, în 2011, serialul a lovit toată Turcia și apoi a intrat în România. Serialul turcesc, care este disponibil și online, a fost urmărit de peste 1.650.000 de telespectatori în 2016, când a apărut
pentru prima dată la TELEVIZOR. A fost unul dintre cele mai așteptate proiecte de televiziune. Evenimentele acestei povești au loc în timpul marelui Imperiu Otoman și prezintă domnia lui Ahmed I. În contextul în față al relației este marele conducător Qasim Sultan - cea mai puternică femeie din istoria
otomană care, la 13 ani, a reușit să depășească multe provocări și să doboare dușmani puternici. Deci, nu vă puteți îndoi că acest proiect vă va surprinde cu siguranță. Serialul tradus în limba română – Deila a primit peste 1.750.000 de telespectatori români din 2012. Filmul spune despre două familii
extinse, Sarigol Borazoglu și Salimoglu, care locuiesc într-un sat. Există o mulțime de bucurie în familia Brazoglu - băiatul mai mic, Ihsan, se căsătorește cu Deila, o fată simplă din Istanbul.Dar de-a lungul drumului, Deila este setat să se confrunte cu multe experimente de viață. Subtitrat în serie în limba
română, despre tânăra și frumoasa Ifa, care locuiește cu tatăl și sora ei mai mică într-unul dintre cele mai vechi cartiere din Istanbul. Îl iubește pe Samil, șoferul. Dar el se căsătorește cu un om de afaceri bogat și continuă să iubească Samil, dă eroul soarta surprizelor cele mai neașteptate în valoare de
ceas. Un film de dragoste turcesc realizat în 2017 și recent subtitrat în limba română. O poveste foarte frumoasă între Sly - un doctor care salvează oameni, și Farhett care, dimpotrivă, poate lua viața unui om fără să clipească. Rutele lor se suprapun atunci când Ashley este adusă cu forța la casa unde ar
trebui să efectueze o operațiune. Aici eroul este martor la crimă și trebuie să moară. Dar mâna lui Farhett nu stă să-l omoare și îi dă Selei încă o șansă la viață. Serialul turcesc din 2014, subtitrat în limba română, a înregistrat peste 1.850.000 de telespectatori în România, dar acum îl puteți găsi pe
YouTube. Filmul fascinant vă va traduce într-o lume plină de dragoste, pasiune, înșelăciune și experimente de viață dificile. Protagonii, o fată frumoasă tânără pe nume Giolan și omul de afaceri foarte bogat, Jihan, lupta pentru dragostea lor și să încerce să depășească multe obstacole și gelozii. Giolan a
crescut într-o familie săracă și a pierdut totul prin muncă grea. Acum are o casă, o slujbă și o familie. Lumea trăiește o viață complet diferită. El este bogat, deține o rețea de restaurante care îi aduce un venit stabil. Are doi copii și o soție cu care nu a reușit niciodată să-și găsească fericirea. Cu toate
acestea, el nu a plecat pentru că el a pus onoarea mai presus de propriile sale dorințe. Ce au în comun acești doi tineri? Serialul turcesc a avut un public record în România. Bătălia dintre primăvară și farmec cu o singură suflare a fost urmărită noapte de noapte pe The Day Channel, cucerind peste
2.200.000 de spectatori. Doi tineri îndrăgostiți au vrut să-și unească destinele, dar tatăl fetei s-a opus căsătoriei lor. Fata descoperă mai târziu că este însărcinată și dă naștere unei fiice pe nume Bahar. Copilul a fost trimis într-un mic oraș de provincie unde a crescut. După ce a împlinit 12 ani, Bahar vrea
să-și găsească părinții cu orice preț. O altă serie care a fost produsă în Turcia a devenit în curând foarte populară în teritoriile românești. Povestea se desfășoară în jurul unei familii normale - Yorukkhan, care locuiește în Antakya. Eroul este un tânăr care, în ciuda succesului său, simte că viața lui este
complet unică. Dar într-o zi soarta a decis să o prezinte unei tinere femei, după care viața ei plictisitoare a luat o altă turnură. Serialul este plin de înșelăciune, pasiune, ură și, desigur, dragoste fără de care nu există nici un episod turcesc. Cântece turcești din serie au cucerit întreaga lume. În România,
Film Urmărit de peste 2.800.000 de telespectatori în timpul difuzării sale la TV. Autoritățile turce au încercat să interzică seria din cauza contradicțiilor oribile din film, iar adevărații patrioți ai Turciei au hărțuit în mod repetat scriitorii episoadelor. Istoria erei sultanului Sultan Sultan relatează dragostea sa
magnifică și pasională pentru frumoasa ucraineană Roque Salana. La baza scenariului se află mai multe romane și arhive istorice. Nu orice turc poate accepta influența acestei femei puternice, inteligente și carismatice asupra sultanului ei preferat. Conform scenariului și legilor credinței islamice, sultanul
ar putea avea patru soții legitime și mai multe servitoare. Roxana a fost capturată și transferată la Istanbul, unde i-a fost dăruită sultanului. A fost sedus de ucraineni și căsătorit, și a crescut pentru a fi gradul inițial de soție. Această serie de dragoste turcească nu a putut fi pierdut de la sfatul nostru.
Filmul, care a fost lansat în 2015, a fost aclamat de peste 2.300.000 de spectatori. Serialul turcesc poate fi găsit cu ușurință pe YouTube. Filmul spune povestea tragediei care a făcut multe victime, despre povestea iubirii pasionale și, desigur, a răzbunării. Campionul Kamal, un tânăr tipic, fiul frizerului,
lucrează miner. Naha este fiica unui om de afaceri care este în pragul falimentului. O iubește pe Camille, iar aventura, care este răsfățată egoist și bogată, este o nebunie nevăzută. Tatăl lui Emer este gata să facă orice din cauza bucuriei fiului său iubit și prin șantaj, și cere consimțământul pentru o nuntă
de tineret. Nevăzut și Camille aparțin unor universuri complet diferite, dar cu toate acestea, există sentimente foarte puternice între ele. Vor putea ei să-și salveze dragostea și să-și construiască fericirea în ciuda obstacolelor și circumstanțelor? Seria 2017 este un remake al seriei coreene The Secrets of
Love. Mary și Ocatta trebuiau să se căsătorească până când circumstanțele neașteptate ale planurilor lor au fost seduse. Oque Tay este un procuror tânăr cu un viitor luminos, dar ucide o femeie și fuge de la locul faptei în urma unui accident rutier. Mariam pretinde responsabilitatea pentru crimă și merge
la închisoare. După ce și-a ispășit pedeapsa, Maryam nu mai este la fel. El este acum etichetat ca criminal, iar soțul femeii decedate visează la răzbunare. Serialul turcesc, subtitrat în limba română, a fost difuzat între 2016 și 2018 și îi spune lui Ali că este închis pentru o crimă. Ea este setat pentru a fi
eliberat în curând, în secret transportă o corespondență cu o fată ea promite să aștepte și iubește să joace nunta El. La prima vedere este un basm de dragoste, dar nu este atât de simplu. Eroul este sora omului din care Ar trebui să iasă Ali. Și toată corespondența asta nu e decât un complot răzbunător
al ucigașului. El nu știe că Ali a preluat crima pentru fratele său, care poate fi închis cu soția și copiii săi. Este una dintre cele mai noi serii turcești în care se vorbește despre dragostea lui Kozgon și Deila. Tații lor erau polițiști, lucrau împreună, iar Deila și Kozgon erau îndrăgostiți încă din copilărie. Dar
tatăl Deilei își trădează partenerul, el moare și fiul și soția lui trebuie să plece în altă țară sub un nou nume. Douăzeci de ani mai târziu, Kuzgon este plin de o dorință de răzbunare pentru patria sa cu patria sa. Dar aici o întâlnește pe Deila, dragostea din copilărie și întreaga sa viață, dar lucrurile sunt
foarte dificile, deoarece Kozgon a venit pentru un alt scop. Un alt nou spectacol turcesc merită văzut. Este vorba despre două mame și surori: Imran și Umai. Ei se îndrăgostesc de același bărbat, dar viețile lor se opun: Imran și fiica sa Khayat trăiesc sub presiunea soțului ei într-un sat mic, iar Amy
trăiește în lux cu fiica ei, Highal, în Istanbul. După ani de zile în care surorile s-au ciocni din nou, fetele celor două surori se îndrăgostesc de unul și de unul dintre tineri, ceea ce a dus la noi evenimente neașteptate și informații despre relatările din trecut. Serialul turcesc despre adolescenți, răzbunare și
prietenie este produsul anului 2019. Kahn și Dakhikhangir sunt prieteni din copilărie. Soarta lor a fost extrem de crudă și a costat moartea unui prieten în timp ce comiteau furturi. Emisiunea spune despre răzbunarea din trecut, care încă doare. Acești doi tineri vor începe să învețe despre evenimentele de
acum mulți ani, căutând adevărul în mijlocul de a face lucruri murdare și minciuni. Când cresc, se implică într-o viață dominată de bani, răzvrătire și mafie, simbolizată de inel. Puteți viziona acest serial turcesc online pe YouTube, unde îl puteți găsi și subtitlu în limba română. Acesta este un serial de
comedie romantic. Daphne este chelneriță la restaurantul unde omul de afaceri are o întâlnire dezastruoasă cu femei. Pentru a încerca să scape de Rău, Omar spune că Daphne este prietena lui și o sărută. Văzând chimia dintre cei doi, Thmanman îi oferă fetei o sumă mare de bani pentru a-l face pe
Omar să se îndrăgostească de ea. Daphn acceptă oferta și se implică ca asistent al unui bărbat. Dar asta e din ce în ce mai cusut de obiceiurile lui Omar... Dacă ați găsit erori de ortografie, selectați textul și apăsați Ctrl+Enter. Recunoscător!
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