
     
 

    

 

Sultan Arınır ile 
GÜN İÇİNDEN 

 

 

Haber Global’de, 13 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi 12.00 – 14.00 saatleri 
arasında “Gün İçinden” haber kuşağını Sultan Arınır sunmaya başlıyor. Arınır, gün içinde 
yaşanan gelişmeleri ve gündeme ilişkin en son haberleri canlı bağlantılar ve uzman 
konuklarla ekrana taşıyacak. “Dün ne olmuştu?”, “Bugün ne bekleniyor?” sorularının tüm 
yanıtları Haber Global ekranlarında olacak. 
 

Sultan Arınır Hakkında: 

1987 yılında doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Sosyoloji okudu. Reuters'ta 'Making 
Television News' eğitimi aldı. Haberciliğe üniversitenin son senesi, 2009 yılında Cnn Türk 
televizyonunda başladı. 
 

Önce muhabirlik ardından haber spikerliği yaptı. 2013 yılında Ntv'ye transfer oldu.  
Haber spikerliğinin yanı sıra pek çok ödül alan, engellilerin başarı hikayelerinin anlatıldığı “Yeter ki İste” 
isimli bir program sundu.  
 

Aynı zamanda “Tekno Hayat” isimli bir programla da 2 sezon boyunca teknoloji ve bilim dünyasından 
son gelişmeleri aktardı.  
 

2018 yılında Cnn Türk'e döndü. Yaklaşık 4 yıl gün içi haberlerini sundu. Tartışma programlarında da 
moderatörlük görevi üstlendi.  
 

2021 yılının sonunda Haber Global'e transfer oldu. Hafta içi 12.00 – 14.00 saatleri arasında “Gün 
İçinden” haber kuşağı ile gündeme ilişkin son durumu aktaracak.  
 

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:       13 ARALIK 2021 / PAZARTESİ 
 

YAYIN SAATİ:        12.00 / 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 

 

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

