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National Geographic’in nefes kesen yapımlardan oluşan eşsiz arşivine ulaşmanızı sağlayan National 
Geographic NOW seç-izle servisinin “Kayıp Hazineler” başlığı altındaki belgesellerle uygarlıkların gizemli 
tarihine göz atmaya hazır mısınız?
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www.natgeotv.com.tr



KAYIP HAZINELER
Kaliteli ve iddialı belgeselleriyle her zaman daha ötesini keşfetmenizi sağlayan National Geographic 
NOW haziran ayında da dopdolu! Birbirinden farklı konu başlıklarıyla sizi National Geographic’in 
eşsiz arşiviyle buluşturan National Geographic NOW bu ay “Kayıp Hazineler” başlığı altında yer alan 
birbirinden iddialı yapımlarla tarihin sır dolu perdesini sizler için aralıyor, dünya tarihine iz bırakan 
yapıları, hükümdarları ve çok daha fazlasını keşfetmenize yardımcı oluyor. National Geographic NOW 
seç-izle servisiyle birçok farklı içeriğe dilediğiniz zaman kolaylıkla ulaşabileceğinizi unutmayın!
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MISIR’IN KAYIP HAZINELERININ PEŞINDE

Dünyanın en eski uygarlıklarından olan, gizemi hala çözülemeyen Mısır Uygarlığı… Bilim insanları Mısır’ın gizemli tarihindeki 

kayıp parçaları bulabilmek için senelerdir büyük bir özveriyle çalışıyor. Yüksek teknolojiden de faydalanarak bu topraklardaki 

sis perdesini kaldırmaya çalışan arkeologlar ve uzmanlara siz de eşlik edin. Gizem dolu tapınaklar, sırları çözülemeyen 

firavunlar ve bu firavunların hazineleri ve mumyalama yöntemleri ile binlerce yıl ötesine National Geographic NOW ile 

gitmeye hazır mısınız? “Kayıp Hazineler” başlığı altında yer alan “Mısır’ın Kayıp Hazinelerinin Peşinde” etkileyici anlatımıyla 

sizleri destansı bir yolculuğa çıkarıyor. 



SULAR ÇEKILINCE

Yüksek teknolojiden faydalanarak nefes kesen görüntüleri sizlerle buluşturan, National Geographic ekranlarının en sevilen 

serilerinden “Sular Çekilince” National Geographic NOW ile sizlerle buluşuyor. Sualtına saklanmış gizemli hazineleri ve daha 

birçok saklı kalmış sırrı ortaya çıkaran “Sular Çekilince”de yeryüzündeki batık şehirlerden, gemi enkazlarına ve masmavi suların 

altındaki mucizelere kadar pek çok şeyi keşfetmenizi sağlayan bölümleri izlerken oldukça şaşıracaksınız. “Sular Çekilince” 

National Geographic NOW ile dilediğiniz zaman sizlerle!

3

TUT’UN HAZINELERI 

Mısır’ın efsanevi firavunlarından Tutankhamun’un mezarının 1922 yılında keşfedilmesi, Mısır tarihinin adeta yönünü değiştirdi. 

1922 yılından bu yana Tutankhamun’un paha biçilmez mezarı ve eşyaları birçok müzede sergileniyor ve tüm dünyanın ilgisini 

çekmeye devam ediyor. Bilim insanları antik dünyanın en öne çıkan hükümdarlarından olan Tutankhamun’un yaşamını 

araştırmaya, yeni bulgularla tarihin sır dolu kapılarını aralamaya devam ediyor. National Geographic NOW seç-izle servisinde 

“Kayıp Hazineler” başlığı altında izleyebileceğiniz “Tut’un Hazineleri” arkeoloji tutkunlarını ekrana kilitleyecek. Daha önce 

görülmeyen parçalarıyla dünyaca ünlü Mısır firavunu Tutankhamun’un sırlarını siz de keşfedin. “Tut’un Hazineleri” National 

Geographic NOW ile sizlerle! 




