
 

Murat Ham 1975 yılında Braunschweig (Almanya) kentinde dünyaya geldi. O gazetecilik 
eğitimi almıştır ve tamamladı hem de Freie Universität Berlin’de yüksek öğrenimini 
tamamlayan Murat Ham’ın uzmanlık alanı siyasi iletişim, medya ve gazetecilik araştırmalarıdır. 
Ödüllü yazar uzun yıllardır mesleki deneyimi var ve yazılı basında, internet yayınlarında ve 
radyo-televizyon kurumlarında uzun yıllar redaktörlük ve redaksiyon şefliği yaptı. İsviçreli bir 
halkla ilişkiler ajansının Berlin ofisinin şefi olan ve pek çok diğer tanınmış müşteriler için 
çalışmaları var ve birçok kitap hem de romanları da bulunmaktadır.  
 
Şu anda o bir gazeteci, yazar, moderatör, coach, iletişimi danışmanı, yazar, editör, lektör, 
öğretim görevlisi, ana konuşmacı, sözcü ve scrum usta. Müşteriler - birçok tanınmış şirketler 
de dahil olmak üzere, Berlin'de bulunan start-ups ve çok sayıda orta boyutlu şirketler -
hizmetlerini ve yenilikçi iletişim kavramlarını kullanırlar. 
 
Bir gazeteci olarak yaptığı çalışmaların sırasında onun çeşitli raporlarla - özellikle iş raporlama 
- değerli ve heyecan verici deneyimler toplanmıştır. Otomotiv, teknik ve eğitim sektöründe olan 
konular daha da meslek yaşamın arasında olmaya devam etmektedir. Tanıtımı, kurulması, 
şeffaflık yaratmak ve çok sayıda ekiplerin iletişim kanallarına özen göstermek önemli görev 
alanlarıdır. Bundan başka geniş iletişim stratejilerinin geliştirilmesi, danışmanlık ve uygulama 
içermektedir. Aynı zamanda siyasi ve iletişim danışmanlığına zengin pratik bilgilere sahip 
oluyor.  
 
Ödüller, yayınlar ve tiyatro çalışmaları 
 
Şubat 2014 yılında romanı “Liebeslügen” (“Aşk yalanları”) yayınladı. Aktörler yeniden romanın 
“Berliner Liebesfluchten” (“Berlinli aşk kaçışları”) bir parçasını gösterdi, bir üçlemenin ilk 
bölümünden. Mayıs 2014 yılında ona Gelecek Ödülü 2014 (“Zukunftspreis 2014”) 
Tiyatrom'dan verildi 30 yıl Berlin'de Türk Tiyatrosu jübile parçası olarak. Gelecek Ödülü 2014 
sertifikasında bunar okunabilir: “Kültürlerarası iletişim geleceğin anahtarıdır. Sayın Murat Ham 
bu alanda yaptığı mükemmel çalışmaları ve olağanüstü taahhüdü için “Gelecek Ödülü 2014“ 
Berlin‘de 30 yıllık Türk tiyatrosunun yıldönümü çerçevesinin içinde veriliyor. Biz sayın Murat 
Ham için sürekli başarı ve çok sayıda taklitçi devamını diliyoruz." 
 
Murat Ham bir yıldan fazla süren etkinlik serisinin başkanıdı (“Türk-Alman edebiyat akşamı”). 
17. Kasım 2013 edebiyat akşamı için aktörler Murat Ham’ın romanı “Berlinli aşk kaçışları“ ilk 
kez Berlin’de (Tiyatrom) gösterdi. Yayın evi ve editörler bu romanını Mayıs 2013'te “AYIN 
KİTABI” olarak seçti. Ekim 2011’da ibidem yayın evinde yazdığı “Fremde Heimat Deutschland 
– Leben zwischen Ankommen und Abschied” adlı kitabı yayınlamış (“Yabancı Vatan Almanya 
– Geliş ve ayrılış tarihleri arasında yaşam”). ibidem adlı yayın evi tarafından yayımlanan 
eserin önsözünü Berlin Eyaleti Başbakanı Klaus Wowereit yazmıştır. Bu kitap Karlsruher Kitap 
Ödülü 2012 için adaydı. Kasım 2012'da tredition yayın evinde yazdığı kitabı “Suche nach 
Glück: Leben mit der zerrinnenden Zeit” yayınlamışdı (“Mutluluk için ara: Azalan ömür süresi”). 
 
2009 yılında Lübbe yayın grubunda yazdığı “Jung, erfolgreich, türkisch: Ein etwas anderes 
Porträt der Migranten in Deutschland” kitabı piyasaya çıkmıştır (“Genç, Başarılı, Türk: 
Almanya’daki göçmenlerin farklı bir portresi”). Kitabın önsözünü Federal bakan Dr. Wolfgang 
Schäuble yazmıştır. 
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