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Kore dizisi izle yeppuda

The legend izle kore dizisi yeppudaa. Best kimchi in koreatown. Best kimchi in seoul. Time kore dizisi izle yeppuda. Mask kore dizisi izle yeppudaa. Best kimchi korea. Best korean kimchi. Pasta kore dizisi izle yeppudaa.
Apartman sakinleri, başkalarına karşı korku ve güvensizlik içindeyken hayatta kalmak için mücadele ederler. Fakat agresif ve inatçı kişiliğiyle kendini ofiste kimseye açamaz. Ji Yoon-soo (Lim Soo Jung), 18 yaşındayken ilk kez tanışmalarından dört yıl sonra eski öğrencisiyle karşılaştığında bu durum ciddi bir skandala sürüklenir. Zekasıyla daha beş
yaşında bir matematik bilgi yarışması programında üniversitesi öğrencilerinin bile çözemediği matematik problemlerini çözerek dünyayı şaşırtır ve 10 yaşında MIT'ye girmeye hak kazanır. 2021 Han Hyo-joo, Park Hyung-sik, Jo Woo-jin, Park Joo-hee, Lee Ji-ha Dram Trans-Siberian Pathfinders (IMDb: 9.2) Beş erkek Trans-Sibirya Demiryolu trenini
Rusya'yı dolaşmak için kullanıyor. Li Seon Gyun, Kim Nam Gil, Li Sang Yeob, Ko Gyu Pil ve Kim Min Sik de yakın arkadaş olan beş oyuncu. 2018 Lee Bo-young, Heo Yool, Ko Sung-hee, Son Suk-ku, Lee Jae-yoon Dram Oyuncular: Lee Il-hwa, Jong-in Kim (Kai), Park Eun-Bin, Kim Sook Bölüm Sayısı: 6 Yapım Yılı: 2016 Türü: Dram, Komedi, Romantik
Choco Bank Konusu: Kore yapımı bir web dizisi olan bu romantik-komedi, üniversite mezuniyeti sonrasında 5 yıl boyunca iş bulamayan Kim Eun-haeng isimli gencin, Ha Cho-co isimli bir kızın işlettiği bir pastanede işe başlamasını anlatıyor. Her şeyin farkına varır ve onu evlat edinmeye karar verir. Oyuncular: Kim Young-kwang, Yuri Kwon, Ji-Hoon
Lee Bölüm Sayısı: 4 Yapım Yılı: 2016 Türü: Dram, Komedi, Romantik Gogh The Starry Night Konusu: 'Gogh The Starry Night' isimli, Van Gogh'un "Yıldızlı Gece" tablosuna göndermelerle dolu bu mini Kore dizisinde, kariyerinde başarılı Gogh ismindeki bir kızın özel hayatında da başarılı olmak için verdiği mücadele anlatılıyor. Bu yolculuk nasıl
bitecek? Güzel bir Kore dizisi izlemek istiyorum ama fazla da bağlanmak istemiyorum diyenler için mini mini Kore dizisi önerileri işte bu listede! Oyuncular: Lee Hong-bin, Jin Ki-joo, Ahn Bo-Hyun Bölüm Sayısı: 10 Yapım Yılı: 2017 Türü: Komedi, Romantik Wednesday 3:30 PM Konusu: Romantik-komedi türündeki 2017 mini Kore dizisi Wednesday 3:39
PM, Sun Eun-Woo ismindeki genç ve güzel bir kızın, çocukluk arkadaşı Yoon Jae-Won ile kafa kafaya vererek eski erkek arkadaşını tekrar elde etmeye çalışmasını eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Oyuncular: Kim Joo-Hyuk, Chun Wo-Hee, Shin Hyun-Bin Bölüm Sayısı: 8 Yapım Yılı: 2017 Türü: Dram Argon Konusu: "Argon" isimli bir haber programının
sunucusu olan ve çalıştığı kanaldaki otoritesi sarsılamaz görünen Kim Baek-Jin'in yanında çalışmaya başlayan muhabir Lee Yeon-Hwa isimli genç kadınla birlikte sahte haberlerle dolu medyayla verdikleri mücadeleler anlatılıyor. Ama insanlara iyiymiş, sorun yokmuş gibi rol yapmaktadır. Ancak 12 yaşında okulu bırakmaya karar verir ve daha sonra
kimsenin onu bulamaması için ortadan kaybolur. Bazıları bu zaman yolculuğunun detaylarını hatırlarken, bazıları ne olduğunu anlayamayacaktır. Oyuncular: Han Seung-Yeon, Lee Seo-Won Bölüm Sayısı: 10 Yapım Yılı: 2017 Türü: Dram, Komedi, Romantik Last Minute Romance Konusu: Bu tatlı ve biraz da acıklı mini Kore dizisindeyse kanser hastası bir
kızın, hayranı olduğu oyuncuya benzeyen birini bulması ve son günlerinde onunla yaşadığı fırtınalı aşk anlatılıyor. Dizinin ismi birbirlerine aşık oldukları yaşlarından gelmektedir. Asya Oyunları'nda çalışırken Na Hee Do (Kim Tae Ri) adında bir eskrim sporcusu ile tanışır. 2021 Jun Ji-hyun, Ju Ji-hoon, Sung Dong-il, Oh Jung-se, Kim Young-ok Dram,
Gizem (IMDb: 9.1) 1998'de Asya ekonomik krizi zamanında geçen Twenty-Five, Twenty-One (2022) dizisinde, Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) 23 yaşında muhabir olduktan sonra Asya Oyunları için bir spor muhabiri olarak iş bulur. 2020 Yoon Shi Yoon, Kyung Soo-jin, Shin So-yul, Cho Wan-ki, Cha Yup Bilim Kurgu, Fantazi, Gizem, Suç Güney Koreli genç bir
ere verilen asker kaçaklarını yakalama görevi, her bir askerin zorunlu hizmet sırasında dayanmaya çalıştığı acı gerçekleri ortaya çıkarır. Yaklaşan kıyamet insanların dinmeyen susuzluktan muzdarip olduğu yeni bir tür bulaşıcı hastalık biçimine geldiğinde şehir dibe vurur. Oyuncular: Kim So-hyun(Kang Ye-Rim), Lee Min-hyuk(Seo Sang-Woo), Kim Daye (Ahn Si-Yeon), Kim Ji-An (Do Do-Hen), Baek Seung-do(Oh Ki-Chul) Bölüm Sayısı: 12 Yapım Yılı: 2016 Türü: Dram, Fantastik, Gerilim, Gizem, Gençlik Nightmare Teacher Konusu: "Ne dilediğine dikkat et çünkü gerçek olabilir!" Bu söz, gerilim dolu, Kore yapımı mini dizilerden biri olan 'Nightmare Teacher'ın konusunu çok iyi özetliyor.
Oyuncular: Sun-ho Kim, Sung-joo Kim, You-young Lee Bölüm Sayısı: 4 Yapım Yılı: 2018 Türü: Romantik You Drive Me Crazy Konusu: 2018 yapımı mini Kore dizilerinden biri olan You Drive Me Crazy 30'ar dakikalık 4 bölümden oluşuyor ve oldukça sevimli ve romantik bir Kore dizisi. 2019 Kim Nam-gil, Lee Sun-kyun, Lee Sang-yeob, Go Gyu-pil, Min-sik
Kim Komedi, Macera (IMDb: 9.2) Dizi, dokunduğu her şeyin yok olmasına neden olan 'yıkım' adı ile bilinen bir adam (Seo In-Guk) ile kaderini değiştirmek için hayatını tehlikeye atan bir kadının (Park Bo-Young) etrafında dönmektedir. Bu 5 adam seyahat etmenin gerçek anlamını keşfederken bu adamlarla sizde güzel yolculuğa çıkın. İki bekçi, Jiri Dağı
Milli Parkı'nda hayatı tehlikede olan insanları kurtarmaya çalışacak. Salgın nedeniyle, yüksek katlı apartman mühürlenir. Kore dizileriyle ilgili diğer listelerimiz için buradan buyurun: Mutlaka İzlenmesi Gereken En İyi Güney Kore Dizileri Sayfa 1 Melancholia dizisinde, Baek Seung Yoo (Lee Do Hyun), soğuk görünümlü, insanlara karşı mesafeli olan
birisidir. Tamamlanmış mini kore dizilerinden Argon'u izlerken gerim gerim gerileceksiniz. Seyahatleri herhangi bir sorun olmadan sorunsuz gidecek mi? Büyük şehirde yeni bir yüksek katlı apartman inşa edilmiştir. Ji Yoon-soo (Lim Soo Jung) ise Bae Seung-yoo' nun (Lee Do Hyun) matematik öğretmenidir. Apartman binasında farklı geçmişlere sahip
sakinler yaşamaktadır. Şimdi de en çok izlenenlerinden derlediğimiz şöyle güzel bir mini Kore dizileri listesi paylaşıyoruz sizlerle. Oyuncular: Yoo Seung-Ho, Han Ye-Ri, Kim Min-seok, Jung Soo-in (Solar) Bölüm Sayısı: 8 Yapım Yılı: 2015 Türü: Dram, Komedi, Romantik Imaginary Cat Konusu: Jong-Hyun adındaki genç adam hep hayalini kurduğu,
internet çizgi romancılığı(webtoon) yapabileceği bir ofiste iş bulur. 2021 Jung Hae-in, Koo Kyo-hwan, Kim Sung-kyun, Son Suk-ku Dram Dizi, Jiri Dağı Milli Parkı'ndaki en iyi bekçi olan Seo Yi Gang (Jun Ji Hyun) ve karanlık bir sırra sahip çaylak bekçi olan Kang Hyun Joo'nun (Joo Ji Hoon) etrafında dönecek. 2021 Yeri, Yang Hong-seok, Lee Sang-jun,
Kim Gyeol-yu Bilim Kurgu, Dram, Fantazi, Gizem Dizi, değer verdiği bir kişinin ölümündeki gerçeği bulmak amacıyla farklı bir paralel dünyaya geçen Seo Do-Won’un (Yoon Si-Yoon) hikâyesini konu almaktadır. Onun tek dert ortağı, bir gece yolda bulduğu Boggil isimli sarman kedi olacaktır. 2021 Im Soo-jung, Lee Do-hyun, Choi Dae-hoon, Jin Kyung,
Jang Hyun-sung Dram Happines, yakın gelecekte geçen ince psikolojik savaşı ve meydana gelen sınıf ayrımcılığını anlatıyor. Lee Bo-Young ise Heo Yool'un okulunda geçici öğretmen olarak görev yapmaktadır. Öğrencilerin hayallerini gerçekleştirme vaadiyle Yosan Lisesi'nde işe başlayan "Kabus Öğretmen"in yöntemleri tüylerinizi ürpertecek!
Oyuncular: Cha Eun-woo, Kim Sae-ron, Seo Kang-joon, Lee So-yeon, Moon Bin Bölüm Sayısı: 12 Yapım Yılı: 2015 Türü: Dram, Fantastik, Komedi, Romantik To Be Continued Konusu: Okul konulu mini Kore dizisi 'To Be Continued' (Devam Edecek), her bölümü 15 dakika süren çıtır bir online Kore dizisi. K-Pop tarzı müzik yapan erkek müzik grubu
sahneye çıkmadan bir gün önce geçmişe gider ve okullarından bir kızın yardımıyla günümüze dönerler. Oyuncular: Lee Kwang-Soo, Son Soo-Hyun, Kwak Dong-Yeon Bölüm Sayısı: 2 Yapım Yılı: 2016 Türü: Dram, Spor Puck! Konusu: Dram türündeki bu mini Kore dizisinde Jo Joon-Man isimli genç adam, üniversitedeki buz hokeyi takımına girdikten sonra
kendini ve hayatın anlamını kavrıyor. Canlandırıcı gülümsemesine ve sıcak görünümüne rağmen, kafasına koyduğu şeylerin peşinden koşan güçlü bir karaktere sahiptir. 2022 Kim Tae-ri, Nam Joo-hyuk, Bona, Choi Hyun-wook, Lee Joo-myung Dram Heo Yool annesi Ko Sung-Hee tarafından istismara uğramaktadır. Sonraki yıl kaybettikleri güvenlerini
yeniden kazanarak 25, 21 yaşlarında birbirlerine aşık olurlar. 2021 Park Bo-young, Seo In-guk, Lee Soo-hyuk, Kang Tae-oh, Shin Do-Hyun Bilim Kurgu, Dram, Fantazi (IMDb: 9.2) 10 yıl önce doğum gününde intihar ederek kaybettiği ilk aşkı ve ardında bıraktığı gizemli fotoğraflarıyla geçmişle bugün arasında gidip gelen bir fantastik-romantik drama.
Ancak 23 ve 19 yaşlarına geldiklerinde birbirlerine zarar verirler. Felaketin eşiğinde olan bir toplumda 22 ve 18 yaşlarında ki Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) ve Na Hee Do (Kim Tae Ri) ilk beklenmedik karşılaşmalarını yaşarlar. 2018'in en iyi mini Kore dizilerinden olan You Drive Me Crazy, Kim Rae-Wan ile Eun-Seong isminde, biri Fransızca çevirmeni
biri de ressam olan iki iyi arkadaşın romantizme dönüşen ilişkisini konu alıyor.
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