
    

 

 

Basın Bülteni                 

 

 

Radyospor ve Ajansspor Kadrolarını Genişletmeye 
Devam Ediyor! 

 
 

Saran Group markalarından Radyospor ve Ajansspor 
kadrosuna önemli bir ismi daha dâhil etti. FIFA kokartlı eski 
hakem Bülent Yıldırım, Radyospor’da yepyeni bir programla 

sporseverlerle buluşacak. Yıldırım ayrıca, Türkiye'nin en çok 

takip edilen spor portallarından Ajansspor.com’da da, 

yazılarıyla yer alacak. 
 

Saran Group bünyesinde bulunan Radyospor ve Ajansspor, zengin içeriğiyle 

sporseverlerle buluşurken, spor dünyasının önemli isimleriyle de kadrosunu 

genişletmeye devam ediyor. Her iki marka da 2020 yılı içerisinde birçok önemli 

ismi bünyesine kattı. Şimdi de FIFA kokartlı eski hakem ve spor yorumcusu 

Bülent Yıldırım Radyospor ve Ajansspor ailesine katıldı.  

 

Spor yorumcusu ve eski hakem Bülent Yıldırım,  Türkiye’nin ilk spor radyosu 

Radyospor’da spor dünyasındaki gelişmeleri, VAR kararlarını, tartışmalı penaltı 

pozisyonlarını ve haftaya damga vuran tüm olayları her Pazartesi “Bülent 

Yıldırım'la Var Odası” programı ile dinleyicilere aktarmaya hazırlanıyor. Program 

15 Haziran Pazartesi itibarıyla sporseverlerle buluşacak.  

Yıldırım ayrıca, Türkiye'nin en çok takip edilen spor sitelerinden 

Ajansspor.com’da, futbol gündemini kaleme alacak. Yıldırım, kendine has tarzıyla 

haftanın  çarpıcı gelişmelerini spor meraklıları ile paylaşacak. 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

Bülent Yıldırım Kimdir? 

Bülent Yıldırım, 1 Mart 1972 Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde doğmuştur. 1990 

yılındaki ÖSS imtihanında Kayseri birincisi olan Yıldırım, Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. Yıldırım, 1996 

yılında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda müfettiş yardımcısı olarak iş 

hayatına başlar. Süper Lig'e terfi ettiği  2003 senesinde aynı zamanda, 

kurul  başkan yardımcılığı görevine de terfi eder ve görevini FIFA hakemliği 

göreviyle eşzamanlı olarak yürütür. Yıldırım, FIFA hakemliği döneminde de 

başarılı yurt dışı performansı sonucu 1. kategoriye kadar yükselir, üst düzey maç 

ve turnuvalarda görev alır. 

2015 yılında Ekonomi Bakanlığı İç Denetim Birim Başkanlığı görevinden kendi 

isteğiyle ayrılarak, zamanın Türkiye Futbol Federasyonu ile 4 yıllık 'Profesyonel 

Hakemlik Sözleşmesi' imzalayan ilk 9 profesyonel hakem arasına katılır. 26 sene 

yürüttüğü hakemlik kariyerinde Yıldırım’ın, 257 tanesi süper lig maçı olmak 

üzere, toplam 522 resmi lig maçında yer aldığı kaydedilmiştir. 

Yıldırım ayrıca, Hollanda’nın Amsterdam kentinde 2016 senesinde gerçekleştirilen 

IFAB’ın ilk VAR seminerine katılarak ülkemizi temsil etmiş ve VAR Protokolü'nün 

ilk Türkçe çevirisinde önemli katkılar sağlamış Türkiye liglerindeki ilk resmi 

uygulama olan Süper Kupa Finali'nde VAR olarak görev yapmış olup, Türkiye’de 

VAR konusunda uzman isimlerden birisidir. 

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. Radyospor yayınları, ayrıca tüm mobil işletim sistemleri ile uyumlu olan 
dijital aplikasyonu aracılığıyla da canlı olarak dinlenebiliyor. 

Radyospor’u Takip Edin: 

İnternetten dinlemek 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, www.ajansspor.com adresinden, App Store ve Google Play 

Store'lardan indirilebilen Ajansspor uygulamasından ve sosyal medya platformlarından 7/24 takip 
edilebilir. 
 

Saran Group hakkında 
1990 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’ü aşkın çalışanıyla Türkiye’nin önde gelen 

şirketlerinden biridir. 
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