
    
 

 
  

 

Kürşad Tüzmen ile 

BENİM ŞEHRİM 

  

Niğde 

  

Haber Global’de, 24 Nisan Pazar günü saat 11.15’te, eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ile 
“Benim Şehrim” Niğde’den ekrana gelmeye devam ediyor. 
  
Tüzmen, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ile saraylara halı ihraç eden halıcılık birliğine gidiyor. 
Anadolu’nun ilk kadın valisi Hüdavent Hatun Türbesi’ni ziyaret ediyor. Dünyanın sayılı araştırma 
merkezlerinden olan Patates Araştırma Merkezi’ni yerinde inceliyor. Tarihte ilk defa saklanmadan 
yapılmış kiliselerden biri olan Konstantin ve Helena kiliselerini ziyaret ediyor. Kapadokya 
bölgesinin doğal soğuk hava depolarında saklanan peynirin tadına bakıyor. 
  
Motosiklet tutkusuyla da bilinen eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen “Benim Şehrim”de, her 
pazar saat 11.15’te, cennet ülkemizi karış karış geziyor. Bazen yol üstünde bir mola yerinde, 
bazen de bir köy kahvesinde halkla sohbet eden Tüzmen, gelenek göreneklerimizi, halk 
oyunlarımızı, şarkılarımızı, türkülerimizi, yöresel lezzetlerimizi ve hikayelerimizi Haber Global’de 
izleyicilerle buluşturuyor. “Benim Şehrim”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. 
  
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:         24 NİSAN 2022 / PAZAR 
  

YAYIN SAATİ:          11.15 
  
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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