
       

 

 

 

Buket Güler ile 

MESELE 

  
“Ekonomide ve İstanbul’da kış alarmı”, “Siyasette kutuplaşma polemiği” 

ve “İttifaklarda yeni senaryolar” 

  
Haber Global’de, salı saat 20.00’de Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan olaylarını Buket 
Güler uzman konuklarıyla “Mesele” programında değerlendiriyor. 
  
Türkiye enflasyon sorununu tartışırken gündeme İstanbul’u kilitleyen kar yağışı ve enerji 
kesintileri geldi. 
Ekonomide yaşananlar halkın cebini ve siyaseti nasıl etkiler?  
Siyasette terör polemiklerinin ardından şimdi de Sezen Aksu'nun şarkı sözleri tartışılıyor. 

Siyaseti bölen polemikler neden arttı, neye yol açacak?  

Parti liderleri arasındaki görüşme trafiği yoğunlaşırken ortaya çıkan ittifak senaryoları için 
kim, ne diyor?  
 

25 Ocak Salı günü saat 20.00’de Haber Global’de,Buket Güler soracak; AK Parti 26. Dönem 

Milletvekili Mehmet Metiner, CHP 23. Dönem Milletvekili Çetin Soysal, 24. Dönem Milletvekili 
Dr. Sinan Oğan ve Gazeteci Faruk Aksoy “Mesele”de yanıtlayacak. 
  
“Mesele”nin 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 OCAK 2022 / SALI 
YAYIN SAATİ:               20.00 / 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.youtube.com/haberglobal
http://www.haberglobal.com.tr/
https://www.instagram.com/haberglobal/
https://www.youtube.com/haberglobal
https://www.linkedin.com/company/haberglobal/

