
     
 

    

 

Buket Aydın ile 

TARAFINI SEÇ 

 

Merkez medya mı, sosyal medya mı? 
  
  
Haber Global’de, her hafta iki ünlü ismin birbirine tamamen zıt fikirleri savunduğu, birinin soruları 
yanıtlarken, diğerinin “Kapsül Oda”da beklediği Buket Aydın’ın sunduğu “Tarafını Seç” 
programının 12 Aralık Pazar günü saat 22.00’deki konukları, gazeteci – yazar Ertuğrul Özkök ve 
sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur olacak.  
  
Bir tarafta Özkök diğer tarafta Uğur, “Merkez medya mı, sosyal medya mı?” konusunda izleyicileri 
kendi savundukları konuda taraflarına çekmeye çalışacak. 
Ertuğrul Özkök ve Oğuzhan Uğur “Hangi medya daha güçlü, hangisi daha etkili?” sorusundan 
yola çıkarak “Tarafını Seç” programında karşı karşıya gelecek.  
  
Konuklar savundukları fikirle herkesi ikna etmeye çalışacak. İzleyiciler de tartışma sırasında sosyal 
medya aracılığıyla #tarafınıseç ile hem sorularını iletebilecek hem de Buket Aydın’ın instagram 
hesabındaki hikayesinden oylamaya katılabilecek. 
İzleyicilerin oylama yapabileceği sosyal medya hesabı: 
instagram.com/buketay/ 
  

“Buket Aydın ile Tarafını Seç”in 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:        12 ARALIK 2021 / PAZAR 

YAYIN SAATİ:         22.00 / 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 
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