
        
 

 
  

 

Ajanda’ya  

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden 

“TV Haber Araştırma” ödülü! 

  
  

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 63 yıldır düzenlediği “Türkiye Gazetecilik Başarı 
Ödülleri”, Burhan Felek konferans salonunda gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.  
  
“Ajanda” programı “Taliban liderlerini yetiştiren Medrese” haberi ile “TV Haber 
Araştırma” dalında ödüle layık görüldü. Ödül, Ajanda programının Yapımcısı ve Sunucusu 
Benan Kepsutlu ve Kameraman Kıvanç Tunçbaş’a takdim edildi. 

Benan Kepsutlu, “Ajanda programına 13 yıl önce başladık ve yola çıkarken ki gayem, 
haberin izini sokakta, sahada araştırmaya devam etmekti. Yurt içinde ve yurt dışında 
hazırladığımız dosyalarda hem olayların içine mümkün olduğunca girdik hem de 
muhataplarıyla konuşmaya çalıştık.” dedi. 

“Taliban liderlerini yetiştiren Medrese” haberinde, Ağustos ayında Afganistan yönetimini 
ele geçiren Taliban’ın yetiştirildiği yer olan Hakkani medresesi dünya televizyonlarında ilk 
defa ekrana getirildi. Dosyanın içerisinde örgütün lideri Sulamu Hakkani ile de röportaj 
yapıldı.  

Ajanda programı 26 Eylül 2021’de beri Haber Global’de ekrana geliyor. Türkiye ve dünya 
gündeminin çarpıcı başlıkları, yerinden hazırlanan haber dosyaları ve haftalık olarak dış 
basında Türkiye hakkında çıkan haberler her pazar saat 20.00’de Haber Global’de ekrana 
taşınıyor. 

Törende gazete, televizyon, internet alanında haber yapan birçok gazeteciye siyasal, 
ekonomi, sağlık, toplum, kültür – sanat – magazin, köşe yazısı ve röportaj haber dallarında 
ödül verdi.  
  

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. 
  
Haber Global’in Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Elnur Abdullayev, CEO’su televizyon ve dijital 
yayıncılığın genç ve tecrübeli ismi Mammad Gulmammadov’dur. Kanalın Genel Yayın 
Yönetmeni Tuba Atav, TV Haber Koordinatörü Serdar Akdoğar, Prime Time Yayınları Koordinatörü 
Temel Okaygün, Ankara Temsilcisi Işınsu Tezkan Tüz, Web- Haber Koordinatörü Sercan 
Tezcanoğlu, Kurumsal İletişim Direktörü Ayşe Yonca Baltaoğlu, TV ve Web Reklam Grup 
Başkanı Gürcan Korkmaz’dır. 
  
 

 

 

 

 

 

 



        
 

 
  

 

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

