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EĞİTİM 
1989-1990 Ankara Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi 

 

YABANCI DİL 
                       Okuma                  Yazma              Konuşma 

İngilizce                   iyi                      iyi                    orta 
Arapça                  çok iyi                 çok iyi               çok iyi 

 
 
İŞ DENEYİMLERİ 
 
Süre           Kurum Adı                           Görevi  
1987-1989    : Ekspres ve Ankara Postası    Muhabir ve Köşe Yazarlığı 
Görev Tanımı: Üniversitede eğitimi devam ederken, mezkür gazetelerde, 

haber muhabirliği, siyasi ve sosyal konularda yönelik köşe yazarlığı.  
 
1990-1996   Serbest Gazetecilik ve Muhabirliğin yanı sıra Ankara Ayrancı 

ve  Sokullu Mehmet Paşa  Liselerinde; Psikoloji – Felsefe - 
- Din bilgisi ve Ahlak dersleri sözleşmeli öğretmenlik 

 
 

 
 
 

1996-2003        KANAL A    Kurucuları arasında yer aldığı KANAL A 
Televizyonunda Program Yapımcısı ve Sunucusu olarak ta görev aldı. 

Görev Tanımı: TERAZİ adında canlı olarak yayınlanan, başta Ortadoğu- 
Afrika olmak üzere siyasi, aktüel ve sosyal konularda tartışma programı 

hazırlayıp sundu. Görevi boyunca başta TERAZİ olmak üzere 428 canlı 
yayın gerçekleştirdi. 

 
2003-2004         TV 8                          (Transfer) Program Yapımcısı ve 

Sunucusu 

mailto:bhabiboglu@yahoo.com


Görev Tanımı: Kanal A’da devam eden TERAZİ adındaki programı TV 8’e 

taşıdı. Bu TV kanalında programımın formatını, konu ve konuk anlayışını 
daha da geliştirerek, çok sayıda canlı ve paket programı hazırlayıp sundu.  

 

2004-2005         STAR TV                  Program Yapımcısı ve Sunucusu 
Görev Tanımı: TERAZİ programını Star TV’ taşıdı. İstanbul ve Ankara’dan 

yaptığı yayınlarla, Ulusal ve Uluslar arası bir çok konuda, özellikle 
Ortadoğu ve Afrika ilişkileri alanlarında programlar gerçekleştirdi.  

 
 

2005- 2006      Angora Haber Ajansı      Ortadoğu Masası Başkanlığı  
Görev Tanımı: Ortadoğu’da meydana gelen savaşlar, seçimler,        sosyal, 

siyasal ve kültürel olayları alanda takip etti. 
 

2006- 2011        Kurucuları arasında yer aldığı BEYAZ TV  TERAZİ 
Programı yapım ve sunuculuğu.  

 
2007- 2011        BEYAZ TV Genel Yayın Yönetmenliği 

 

Not : Şu ana kadar TERAZİ adlı programın yanı sıra gerçekleştirdiği canlı 
yayın 759 adettir. 

 
2008  …    Kurucuları arasında yer aldığı TÜRK ARAP-AFRİKA STRATEJİ VE 

EKONOMİK İŞBRLİĞİ ENSTİTÜSÜNDE, 2008 yılından bu güne Genel 
Sekreterlik görevine devam etmektedir. Kuruluş; Türkiye ile Ortadoğu ve 

Afrika ülkeleri arasında stratejik işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktadır.  
 

2016-…   M Medya Haber Ajansında Ortadoğu ve Afrika istihbarat 
başkanlığı yapmaktadır.  

         
 
 

 

 
ÇALIŞMALAR 

--  
-- Endonezya-Jakarta’da, Dünya Müslüman medya Kongresine Türkiye’yi 

temsilen davet edilip konuşmacı olarak katıldı.  
  

--Conrad Toplantıları olarak bilinen 1.Türk-Arap Medya paneline tebliğ.   
 

--Mesleğiyle ilgili olarak yurt içi ve dışında yaklaşık 83 konferansta 
katılımcı ve konuşmacı olarak yer aldı.  

 
--Defalarca Ortadoğu ve Afrika ülkelerine mesleki araştırma gezileri yaptı. 

 



--Güney Afrika ICC Tv, El-Cezire Tv, Endonezya Tv ve Şark’ul Evsat de 

röportajları yayınlandı. 
 

--Türkiye ve yurt dışında, gerek yazılı gerek görsel ve gerekse de internet 

medyasında birçok programa konuk olarak katıldı, röportajlar verdi. 
 

--Başarılı Tv programcısı (21 adet), başarılı gazeteci (15 adet) ve başarılı 
Tv yöneticisi dallarında (16 adet) olmak üzere 52 adet ödül aldı. 

 
--Orta-Batı-Kuzey Afrika ülkelerinde güvenlik stratejileri ve FETÖ-PDY 

terör örgütü temelinde terör örgütleri ile mücadele konularında devlet 
yetkililerine ve uluslararası akademik düzeyde konferanslar verdi.  

 
--Orta-Batı-Kuzey Afrika ülkeleri ile Türkiye’nin ekonomik, stratejik, 

kültürel, ticari işbirliği ve ilişkilerin geliştirilmesi konularında konferans ve 
panellerde konuşmacı olarak yer aldı. 

 
--Her yıl 20-24 Aralık tarihleri arasında Türk Arap-Afrika Ekonomi ve 

Stratejik İşbirliği Enstitüsü ( TASCA ) tarafından düzenlenen ve 33 

Ortadoğu ve Afrika ülkesinden katılımcıların yer aldığı, her alanda 
işbirliğinin geliştirilmesi konularında düzenlenen konferanslarda konuşmacı 

olarak yer almakta. 
 

   
 

 
 


