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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. 
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EVCIL HAYVANLAR

IMKANSIZ KÖPEKLER

EGZOTIK HAYVANLARA ILK YARDIM

Uzman Matt Beisner eşliğinde köpeklerin davranışlarının ardında yatan esas nedenleri keşfetmeye hazır mısınız? Matt Beisner, 

evcil hayvanlar dünyasının en sevilen türlerinden köpeklerin davranışlarını anlamamızı sağlıyor ve benzersiz yaklaşımıyla 

köpek sahiplerinin, köpeklerini daha iyi tanımalarına yardımcı oluyor. Köpek ve sahibinin arasındaki sevgi, sadakat ve güvene 

dayanan ilişkiyi geliştirmeye yönelik çalışmalarıyla köpek sahiplerine adeta “rehberlik” eden Matt Beisner ile köpeğinizin 

ihtiyaçlarının ardında yatan nedenlere odaklanacaak ve aynı zamanda köpeğinizle aranızdaki ilişkinin daha çok güçlendiğini 

hissedeceksiniz. “İmkansız Köpekler” ilham veren bölümleriyle National Geographic NOW’da sizlerle!

Dr. Susan Kelleher, Güney Florida’nın en işlek hayvan bakım merkezlerinden birini işletiyor ve burada kangurulardan 

maymunlara, kuşlardan tavşanlara kadar aklınıza gelebilecek birçok farklı hayvanı tedavi ediyor. National Geographic NOW 

üzerinden izleyebileceğiniz “Egzotik Hayvanlara İlk Yardım” ile Susan Kelleher’in bu yolculuğuna siz de eşlik edin. Birbirinden 

farklı hayvan türlerinin tedavi edildiği bu bakım merkezinde Dr. Susan Kelleher ve ekibi büyük bir özveriyle hayvanları 

iyileştirmeye çalışıyor. “Egzotik Hayvanlara İlk Yardım” dilediğiniz zaman izleyebilmeniz için National Geographic NOW’da 

sizlerle!

National Geographic NOW, mayıs ayında evcil hayvanların sıra dışı dünyasının kapılarını sizler için 
aralıyor. Birbirinden farklı konu başlıklarıyla sizleri National Geographic’in eşsiz arşiviyle bir araya 
getiren National Geographic NOW ile dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde siz de daha ötesini keşfedin!
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YUKON VETERINERI 

Dr. Michelle Oakley için her gün aslında yeni bir macera anlamına geliyor! Yukon bölgesinde yaşayan birbirinden farklı hayvan 

türünün sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşayabilmeleri için çaba sarf eden Dr. Oakley’e, nam-ı diğer “Yukon Veterineri”ne ve 

yaşadıklarına daha yakından bakın. Benzersiz bir doğada yaşayan hayvanlarla tek tek ilgilenen Dr. Michelle Oakley ile “Yukon 

Veterineri” Mayıs ayında National Geographic NOW ile sizlerle buluşuyor. 
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PLANET POSSIBLE

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 Mayıs ayında National Geographic NOW üzerinden izleyebilirsiniz. 

Daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için 133 yıldır bilime ve keşfe verdiği desteğin yanı sıra, 
canlıların soylarının tükenmesini önlemek ve toplumu bilinçlendirmek üzere sayısız projeye imza atan 
National Geographic, bu sene “Planet Possible” adını verdiği bir platformu hayata geçirdi. Siz de bu 
platformu daha yakından keşfetmek isterseniz, National Geographic NOW servisinde yer alan “Planet 
Possible” konu başlığı altındaki belgeselleri izleyebilir, daha sürdürülebilir yarınlar için neler yapmamız 
gerektiğini yakından keşfedebilirsiniz. Birlikte Her Şey Mümkün! 
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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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