Basın Bülteni

Radyospor ve Ajansspor Önemli Bir İsmi Daha
Transfer Etti
Deneyimli gazeteci Ceyhun Kuburlu, 22 Kasım itibariyle Radyospor ve
Ajansspor’da görev alacak.
Saran Group markalarından Radyospor ve Ajansspor kadrosuna önemli bir ismi daha dahil
etti. Ekonomi gazeteciliğinin usta ismi Ceyhun Kuburlu, artık Radyospor ve Ajansspor
kadrosunda.
“Spor Ekonomisi” 22 Kasım’da Başlıyor
Deneyimli gazeteci Türkiye’nin ilk spor radyosu Radyospor’da, her cuma saat 13:00-14:00
arasında “Spor Ekonomisi” adlı programıyla dinleyicilerle buluşacak. İlk programına 22
Kasım Cuma günü başlayacak olan Ceyhun Kuburlu, Türkiye’de ve dünyada sporun
ekonomisini, yatırımları ve bu alandaki gelişmeleri çok özel konuklarıyla masaya yatıracak.
Ekonomi gazeteciliğinin usta ismi Ceyhun Kuburlu, Türkiye'nin en çok takip edilen spor
sitelerinden Ajansspor’da da, futbol başta olmak üzere sporun her dalından haberleri ile spor
gündeminin nabzını tutacak.
Saran Group bünyesinde bulunan Radyospor ve Ajansspor daha önce kadrosuna Hürriyet
Gazetesinin başarılı spor editörü ve yazarı Kenan Başaran’ı dahil etmişti. Başaran, her
Perşembe ve Cuma günleri saat 18:30 – 20:00 arasında “Soyunma Odası” programı ile
Radyospor’da, köşe yazısı ve spora dair haberleri ile de Ajansspor’da spor meraklıları ile
buluşuyor.
Ceyhun Kuburlu Kimdir?
Türkiye’nin orta eğitim-öğrenim düzeyinde ‘gazeteci okulu’ olarak bilinen Aydın Doğan Anadolu İletişim
Meslek Lisesi’nden mezun olan Ceyhun Kuburlu, 2001 yılında Hürriyet Gazetesi’nde stajyer olarak işe
başladı.
Lise öğreniminin ardından tam zamanlı olarak Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi’nde görev yapmaya
başlayan Ceyhun Kuburlu, aynı zamanda Bilgi Üniversitesi’nde Radyo TV Programcılığı ve Anadolu
Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi eğitimi aldı.

Kuburlu, 2009 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Basın Yayın ve Enformasyon
Genel Müdürlüğü (BYEGM) koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında, Washington'da İngilizce
dil eğitimi almaya hak kazanan 30 gazeteci arasında yer aldı.
2011 yılından itibaren Hürriyet Gazetesi’nde ekonomi editörlüğü görevini üstlenen Kuburlu, bu
görevinin yanı sıra aynı gazetede Türkiye’de ekonomi alanında başarı gösteren isimlerin öykülerini
haberleştirdiği yazı dizisiyle de ilgi gördü.
Ceyhun Kuburlu, 2012 yılında Türkiye’de henüz bilinmeye başlanan spor ekonomisi alanında kısa
zamanda uzmanlaşıp dikkat çeken haberlere imza atmaya başladı. Söz konusu çalışmalar gazete ve
televizyonlar yardımıyla ulaştırıldığı kamuoyunun ilgisini çekerken, birçok medya organı spor
ekonomisi alanında haberler sunmaya başladı.
Kuburlu meslek yaşamı boyunca ses getiren haber ve çalışmalarıyla Ekonomi Gazetecileri Derneği ve
Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen yarışmalarda çeşitli ödüllere de layık görüldü.
Ceyhun Kuburlu’nun 2018’de yazarlığını üstlendiği ve Hürriyet Kitap’tan yayınlanan “Deli misin sen?”
kitabında Türkiye’nin ekonomik tarihine damga vurmuş şirketlerin öykülerine yer verdi. İlgi gören kitap,
kısa sürede beşinci baskısını gerçekleştirdi.
Radyospor hakkında:
Saran Group bünyesinde bulunan, Türkiye'nin ilk spor radyosu olan Radyospor, zirvedeki yerini
koruyor. “Sporun tek adresi” sloganı ile yayın yapan Radyospor, gündemi belirleyen kaliteli içeriği ile
gazete ve televizyonlarda en fazla referans gösterilen spor radyosu. Yayın akışının tamamını spor
programları ve canlı spor yayınlarına ayıran Radyospor, 07 – 24 saatleri arasında sporun her
dalından haber veriyor. İnternet sitesi www.radyospor.com da her an güncellenen içeriğiyle doğru ve
tarafsız haber arayanlara geniş bir alternatif sunuyor. Radyospor yayınları, ayrıca tüm mobil işletim
sistemleri ile uyumlu olan dijital aplikasyonu aracılığıyla da stüdyodan canlı olarak izlenebiliyor ya da
dinlenebiliyor.
Radyospor’u Takip Edin:
İnternetten dinlemek veya izlemek için: http://www.radyospor.com/
Uydu: Türksat 4A. F:12605, Polorizasyon: Dikey, S:27500, Fac: 2/3
Android: Radyospor
İOS: Radyospor
Twitter/radyospor
Facebook/radyospor
Instagram/radyospor
Ajansspor hakkında:
Saran Group bünyesinde bulunan, Türkiye'nin bir numaralı spor portalı Ajansspor, Türkiye’de ve
dünyada gelişen tüm spor haberlerini anında ve tarafsız olarak kullanıcısına sunuyor. Zengin ve
sürekli güncellenen içeriğiyle, Ajansspor.com adresinden ve sosyal medya platformlarından 7/24 takip
edilebilir.
Saran Group Hakkında

1995 yılından bu yana farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir şirketler
topluluğu olan Saran Group, yüzde yüz öz sermayeli olup, medya,
yayıncılık, online, turizm, havacılık, ve savunma olmak üzere 6 sektörde faaliyet göstermektedir.
Ulusal kalkınma planları ile uyum sağlayarak, uzun vadeli iş planlamaları da yapan Saran Group, 33
şirket ve 3.500’i aşkın çalışanıyla Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biridir.
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