
   

 

 
 
 

Şahla Orujova ile 
“A’DAN Z’YE SAĞLIK” 

 

Konusunda uzman 5 doktor, 
5 ayrı sağlık sorununu ele alıyor… 

 
Haber Global’de, 25 Aralık Cumartesi saat 12.30’da, Şahla Orujova’nın sunduğu “A’dan Z’ye 
Sağlık” programında beş uzman, beş ayrı sağlık sorununu ele alacak.  
 
“A’dan Z’ye Sağlık”ta; Prof. Dr. Başak Kandi yüz gençleştirme ve doğal yaş almanın sırrını, Prof. 
Dr. Serdar Öztürk vücut şekillendirme işlemlerini, Prof. Dr. Altuğ Çetinkaya tiroide bağlı göz 
hastalıklarının tedavisini, Prof. Dr. Bülent Berker başarısız tüp bebek tedavisini, Uzm. Dr. Tansu 
Erakman implant sonrası bilinmesi gerekenleri anlatacak. 
 
Şahla Orujova ile “A’dan Z’ye Sağlık”ta, en yeni teşhis ve tedavi yöntemleri, tıp alanında gelişen 
teknolojiler ve sağlıkla ilgili merak edilenler uzman konuklarla birlikte her cumartesi 12.30’da Haber 
Global ekranlarına geliyor. “A’dan Z’ye Sağlık” programının kaçırdığınız bölümlerini ve özel bölüm 
videolarını youtube.com/haberglobal sayfasından izleyebilirsiniz. 
  
Haber Global Hakkında: 
 

Haber Global, ekranında sadece Türkiye’den ve dünyadan haberler değil, sokağın, insanların ve siyasal 

gündemin nabzı tutulup; doğru isimlerle doğru noktalara odaklanan haber tartışma programları, ekonomi ve 

spor bültenleri, teknoloji, sanat, magazin, haber programları ve belgeseller yayınlanmaktadır. 
 

haberglobal.com.tr web sitesinden gündemdeki son dakika haberleri, yerel ve dünyadan en güncel haberler, 

ekonomi, spor, teknoloji ve hava durumunun yanı sıra HaberGlobal.com.tr ekibinin hazırladığı fark yaratan 

özel haberlere de erişebilirsiniz. 
 

Haber Global’i; Digiturk 47. kanal, D-Smart 42. kanal, Tivibu 46. kanal, TV+ 46. kanal, Kablo TV; 71. kanal 

(HD) ve 910. kanal (SD), Türksat 3A (HD), Türksat 4A (SD)’dan seyredebilirsiniz. 
 
twitter.com, facebook.com, instagram.com, youtube.com, linkedin.com’dan @haberglobal’i takip 
edebilirsiniz. Apple Store ve Google Play’den Haber Global (HIG) uygulamasını indirebilirsiniz. 
  
YAYIN TARİHİ:              25 ARALIK 2021 / CUMARTESİ 
 

YAYIN SAATİ:               12.30 / CANLI 
       
 
Detaylı Bilgi için: 
Yonca Baltaoğlu             I Kurumsal İletişim Direktörü l 444 13 24 / 1172 l  0532 272 44 64 
Gülay Selekman İnceler I Kurumsal İletişim Müdürü   l 444 13 24 / 1206 l  0549 746 60 94 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/haberglobal
http://www.haberglobal.com.tr/
https://www.instagram.com/haberglobal/
https://www.youtube.com/haberglobal
https://www.linkedin.com/company/haberglobal/

