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Ödüllü yönetmenlerden nefes kesen belgeselleri, birbirinden kaliteli yapımları ve ses getiren lokal içerikleriyle 
eşsiz bir arşive sahip National Geographic’in en beğenilen ve en güncel yapımları National Geographic NOW 
ile sizlerle buluşmaya devam ediyor.

National Geographic NOW ile Nisan ayında masmavi suların derinliklerinde yaşayan canlıların dünyası sizlerle 
buluşuyor. “Okyanuslar” başlığı altında yer alan yapımlarla okyanusları ve çok daha fazlasını keşfetmeye
hazır mısınız? 
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OKYANUSLAR

VAHŞI DOĞA VE INSAN

OKYANUSLARIN ÇARPIŞTIĞI 
YER 

OKYANUSUN DEVLERI

DERINLERDEKI DÜNYA  

Son teknoloji kullanılarak elde edilen çarpıcı görüntülerle 

doğanın tüm gizemini gözler önüne seren “Vahşi Doğa 

ve İnsan” ile insanların vahşi yaşam ile olan ilişkisini daha 

yakından keşfedin. Dr. M. Sanjayan bizi insan ve hayvanın 

buluştuğu sınırlara götürüyor. “Vahşi Doğa ve İnsan” 

National Geographic NOW ile sizlerle. 

National Geographic NOW ile Orta Amerika’ya doğru bir 

yolculuğa çıkıyoruz. Birbirinden yırtıcı türlere ev sahipliği 

yapan bu coğrafyanın derin maviliklerindeki yaşam 

mücadelesi ve çok daha fazlası “Okyanusların Çarpıştığı 

Yer” ile sizlerle buluşuyor. 

Yüzeyin altında, masmavi derinliklerde yaşayan görkemli 

canlıların dünyası sizleri bekliyor. “Okyanusun Devleri” 

nefes kesen görüntüleriyle Nisan ayı boyunca National 

Geographic NOW’da. 

Bilim insanları, en son teknolojiden yararlanarak, 

okyanusların sır dolu dünyasını keşfe çıkıyor. Suyun 

altındaki mağaralar, gizemli yapılar, sıra dışı canlılar ile 

bambaşka bir dünyanın kapılarını aralayan “Derinlerdeki 

Dünya” ile bu serüvene siz de katılın. 

Birbirinden farklı türlerin yaşadığı nefes kesen masmavi bir yolculuk… National Geographic’in ses 
getiren belgesellerinin yer aldığı eşsiz arşivine ulaşmanızı sağlayan National Geographic NOW ile 
Nisan ayında okyanusların büyülü dünyasını keşfedin. Birbirinden farklı türlere ev sahipliği yapan sualtı 
dünyasının merak uyandıran gizemini ekrana taşıyan belgesellerle size görsel bir şölen sunan
National Geographic NOW ile daha ötesi bu ay sizlerle!
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JANE GOODALL: UMUT

OKAVANGO: RÜYALAR NEHRI 

National Geographic Kaşifi Primatolog Jane Goodall 1986 yılında katıldığı bir seminerde şempazalerin karşılaştığı tehditin 

büyüklüğünü öğrenir ve sonrasında “aktivist” kimliğiyle çalışmalara başlar. Sürdürülebilir bir gelecek yaratmak amacıyla 

nesilden nesile aktarılacak bir umut mesajının yayılması için çalışan ünlü bilim insanının ilham veren hikayesi “Jane Goodall: 

Umut” National Geographic NOW’da

Güney Afrika’da yer alan ve muhteşem bir doğaya sahip olan Okavango Nehri’ndeki vahşi yaşam hikayelerine tanık olacağınız 

“Okavango: Rüyalar Nehri”ni Nisan ayında National Geographic NOW üzerinden izleyebilirsiniz. 
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BIRBIRINDEN IDDIALI YAPIMLAR VE ÇOK DAHA 
FAZLASI NISAN AYI BOYUNCA SIZLERLE!



PHOTO ARK 
Dünyaca ünlü National Geographic fotoğrafısı Joel Sartore’nin vahşi hayatı ve yaşam alanlarını 
etkileyen konulara dair bir farkındalık yaratmak adına, geleceği tehlike altına girmiş hayvan 
türlerini fotoğraflayarak oluşturduğu fotoğraf koleksiyonu “Photo Ark”ı yaratma sürecini anlatan 
belgeseller Şubat ayında National Geographic NOW ile sizlerle buluşuyor. Dünyanın dört bir 
yanına giderek, nesli tehlike altındaki türlerin fotoğraflarını, stüdyo kalitesinde çekmeyi başaran 
ünlü fotoğrafçının, bir arşiv niteliği taşıyan bu anlamlı projesini ele alan “Photo Ark” belgeselleri 
şubat ayında National Geographic NOW’da. “Photo Ark” belgeselleriyle Joel Sartore’nin ne tür 
zorluklarla bu projeyi yürütmeye çalıştığını görecek ve belki de daha önce hiç görmediğiniz 
hayvan türlerini yakından tanıma fırsatı elde edeceksiniz.

National Geographic’in en popüler ve en çok 
ziyaret edilen sergisi olma unvanını taşıyan 
“Photo Ark” sergisi geçtiğimiz yıl şubat ayında 
ilk kez İstanbullu doğa ve fotoğraf tutkunlarıyla 
buluşmuştu. Şimdi ise bu eşsiz arşiv dijital 
dünyada da sizlerle bir arada! Türkiye’ye 
özgü endemik türleriyle birlikte 70’i aşkın 
hayvan fotoğrafının yer aldığı “Photo Ark” 
sergisini 360 derece sanal tur deneyimiyle  
www.natgeotv.com.tr’den ziyaret edebilirsiniz. 
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