
   

 

 

Narmin Balayeva ile 

“POSTER” 

  

“Aşk Çağırırsan Gelir” filminin  
başrol oyuncuları Poster’de 

  
Haber Global’de, 7 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30’da, Narmin Balayeva’nın 
sunduğu “Poster”, oyuncu Keremcem, oyuncu Melis Babadağ, oyuncu Özgün Çoban ve oyuncu 
Deniz Işın’ı ağırlayacak. Bu hafta vizyona girecek olan romantik komedi filmi “Aşk Çağırırsan Gelir”in 
oyuncuları hem aşkı hem de sette yaşananları anlatacak. 
  
Poster, kendine has tarzıyla görenleri hayran bırakan yemyeşil, huzur verici ve adeta bir sanat eseri 
olan Baltalimanı’ndaki Japon Bahçesi’ni gezecek.  
  
Programda ayrıca Balayeva, beyin tembelliğinin ne olduğunu, tembelliğin önüne nasıl geçileceğini, 
bilimin unutkanlığı unutturup unutturmayacağını ve beyin sağlığını korumanın püf noktalarını 
Nöroloji Uzmanı Dr. Ece Balkuv Başaran’a soracak. 
  
  
Narmin Balayeva’nın sunduğu “Poster” programında, ünlülerin dünyası, moda rüzgarları, kültür - 
sanata dair son haberler, keşfedilmeyi bekleyen mekanlar, pratik bilgiler ve daha fazlası cumartesi 
saat 17.30’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:              07 MAYIS 2022 / CUMARTESİ 
YAYIN SAATİ:               17.30      
  
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 

  
  

  
  

  

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

