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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 Mart ayında “Arabalar” başlığı altında yer alan yapımlar sayesinde otomobil 
dünyasını keşfedecek, aynı zamanda vahşi doğanın en sessiz ancak en yırtıcı canlıları arasında yer alan 
yılanların yaşam mücadelelerine tanık olacaksınız.
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ARABALAR

ARABA S.O.S SINIR TANIMAYAN 
ARABALAR 

İnsanların otomobil hayallerini gerçekleştiren “Araba S.O.S” 

National Geographic NOW ile sizlerle. Fuzz Townshend ve 

Tim Shaw’un sunumuyla ekrana gelen yapımda 1930’ların 

klasik aile arabalarından 1970’lerin İtalyan spor arabalarına, 

birbirinden farklı otomobil modellerini onları hak eden 

sahipleriyle buluşturuyor. Farklı araba modellerine özel 

bir ilgi duyuyorsanız, “Araba S.O.S” izlerken oldukça keyif 

alacaksınız. 

Yüksek teknoloji kullanılarak üretilen ve üst düzey 

performans göstererek fark yaratan arabaların dünyasını 

keşfedin. “Sınır Tanımayan Arabalar” sanat ve bilimin 

muhteşem bir bilişimi olarak kabul edilen bu otomobillerin 

ardındaki mühendislik sırlarına odaklanıyor ve yapılış 

aşamalarını gösteriyor. “Sınır Tanımayan Arabalar” mart 

ayında “Arabalar” başlığı altında National Geographic 

NOW’da sizlerle. 

National Geographic NOW ile otomobil dünyasını keşfetmeye hazır mısınız? Araba tutkunlarının 
merakla ve büyük bir ilgiyle takip ettiği “Araba S.O.S”, “Sınır Tanımayan Arabalar” ve “Olağanüstü Hurda 
Arabalar” gibi yapımlar ve çok daha fazlası mart ayı boyunca National Geographic NOW servisinde, 
“Arabalar” başlığı altında sizleri bekliyor. 
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OLAĞANÜSTÜ HURDA ARABALAR  

Boyzone grubunun üyesi ve aynı zamanda profesyonel drift sürücüsü olan Shane Lynch’in önderliğindeki iki amatör ekibin 

süper bir araba yapmaları için sadece 4 günleri var. Mühendis Ralph Hosier’in rehberliğindeki takımların mükemmelliğe 

ulaşmak için ne kadar çaba sarf ettiğini izlerken, başarılı bir sonuç elde etmenin ne kadar zor olduğuna da tanık oluyoruz. 

“Olağanüstü Hurda Arabalar” mart ayında “Arabalar” başlığı altında National Geographic NOW ile sizlerle. 



YILANLAR
Mart ayında yeryüzünün en sessiz, ancak en yırtıcı hayvan türlerinden yılanların yaşam mücadelesine 
National Geographic NOW ile sizler de tanık olmaya ne dersiniz? National Geographic NOW ile 
“Yılanlar” başlığı altında yer alan birbirinden iddialı belgesellerle yılanların ölümcül yeteneklerini 
izleyecek, bu hayvanların sırlarla dolu dünyasını keşfedeceksiniz. Birbirinden farklı yılan türlerinin 
yaşam mücadelesi ve çok daha fazlasını mart ayında National Geographic NOW’da bulabilirsiniz. 

3



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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