
   

 

 

Narmin Balayeva ile 

“POSTER” 

  

Cansel Elçin ve Cenay Türksever 
Poster’de 

  
Haber Global’de, her cumartesi saat 12.30’da, Narmin Balayeva’nın sunduğu “Poster”, oyuncu 
Cansel Elçin ve Cenay Türksever’i ağırlayacak. Yerli yapım bilim kurgu dizisi Börü 2039’da 
oynayacak olan Elçin ve Türksever, diziye nasıl dahil olduklarını ve sette neler yaşadıklarını 
anlatacak. 
 

Poster, fotoğraftan videoya, resimden yerleştirmeye 59 sanatçının eserlerinin yer aldığı Arter’de yer 
alan “OyunBu” sergisini gezecek.  
 

Programda ayrıca Balayeva, gece yemek yemenin vücudumuzda nelere yol açtığını ve az yemek 
yense de alınan kiloları Dr. Ayşegül Çoruhlu’ya soracak. Çoruhlu, sirkadiyen beslenmenin 
inceliklerini açıklayacak.  
 
  
Narmin Balayeva’nın sunduğu “Poster” programında, ünlülerin dünyası, moda rüzgarları, kültür - 
sanata dair son haberler, keşfedilmeyi bekleyen mekanlar, pratik bilgiler ve daha fazlası her 
cumartesi saat 12.30’da Haber Global’de ekrana geliyor. 
  
“Poster” 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. 
 

youtube.com, twitter.com, instagram.com, tiktok.com, facebook.com, linkedin.com’dan 

@haberglobal’i takip edebilirsiniz. Apple Store ve Google Play’den Haber Global (HIG) uygulamasını 
indirebilirsiniz. 
  
YAYIN TARİHİ:              26 MART 2022 / CUMARTESİ 
YAYIN SAATİ:               12.30      
 
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 
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