
 

 

 

TÜRK MİLLİ SPORCULARDAN S SPORT’UN 

#EVDEKAL ÇAĞRISINA DESTEK 

 

 

Saran Group, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere 
destek olmak amacıyla ünlü sporcuların #evdekal çağrısında bulunduğu 
mesajları S Sport ve S Sport2 ile S Sport ve S Sport Plus’ın sosyal medya 

hesapları üzerinden duyurmaya başladı. Sosyal farkındalık yaratmayı 
amaçlayan S Sport, Türk halkını zorunlu durumlar dışında evden çıkmamaya 

davet ediyor. 

 

 

Dünyanın en değerli genç futbolcuları arasında yer alan, Bundesliga’daki 

temsilcilerimizden milli futbolcumuz Ozan Kabak, Covid-19 salgınına ilişkin ilk 
mesajını S Sport üzerinden verdi. 

Kabak, “Ülkece zor zamanlardan geçiyoruz. Tedbirli ve dikkatli olmak 

zorundayız. Kendimizi, ailemizi ve ülkemizi korumak için lütfen zorunda 

olmadıkça dışarı çıkmayalım” dedi. 

Sosyal farkındalık kapsamında S Sport ve S Sport2 ekranlarıyla S Sport ve S 

Sport Plus’ın sosyal medya hesapları üzerinden her gün sevilen sporcuların 
mesajları Türk vatandaşlarına moral vermek için yayınlanmaya devam edecek.   

A Milli futbolcularımızdan Kenan Karaman ve Kaan Ayhan, NBA’de forma giyen 

Milli basketbolcumuz Cedi Osman, Darüşşafaka Tekfen’in genç oyuncusu ve 

milli basketbolcumuz Kartal Özmızrak, Tofaş’ta forma giyen milli 

basketbolcumuz Berk Uğurlu, Unics Kazan oyuncusu Jordan Theodore gibi 

birçok sporcu #evdekal mesajlarını S Sport ekranlarıyla S Sport ve S Sport Plus’ın 
sosyal medya hesapları üzerinden duyuracak.  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

S Sport Plus Hakkında 

 

Saran Group bünyesinde yer alan S Sport Plus uygulaması, aralarında Premier Lig, NBA, F1, Bundesliga, UFC, 
Portekiz, Hollanda Ligi’nin de yer aldığı dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını canlı yayın ve tekrar izle 
seçenekleriyle Internet üzerinden sporseverlerle buluşturuyor. Kullanıcılar izlemek istedikleri maç ya da yarış 
programını istedikleri yerde S Sport Plus’ın çoklu ekran teknolojisiyle izleyebiliyorlar. 
 
Ayrıca “Tekrar İzle” özelliği sayesinde kaçırdıkları maçın tamamını, maç biter bitmez yeniden izleyebiliyorlar. 
“Önemli Anlar” özelliği ile kullanıcılar isterlerse maçın tamamının tekrarını ya da doğrudan maçların kritik anlarına 
gidip, kaçırdıkları maçın özetine ulaşabiliyorlar. 
 
Farklı spor branşlarında her ay 300 saatin üzerinde canlı yayın gerçekleştiren S Sport Plus’ta, ”4’ü 1 Yerde” 
özelliğiyle 4 farklı canlı yayın, aynı ekran üzerinden kullanıcılar tarafından izlenebiliyor. Böylelikle hafta sonları 
aynı saatte yayınlanan maçları bir arada izleyebilmek kullanıcılara önemli bir konfor sağlıyor. S Sport Plus ile bir 
maçtan diğer maç yayına, istedikleri an istedikleri cihazda geçip, telefon, tablet, PC ya da TV cihazları üzerinden 
yayınları izleyebiliyorlar. S Sport Plus’ın görüntü kalitesi üyelerin internet hızına göre anlık olarak optimize olarak 
kesintisiz izleme zevki sağlıyor.  
 
Google Chromecast’in yanı sıra, Apple TV üzerinden de kullanıcılarına erişim imkanı sağlayan S Sport Plus 
önümüzdeki aylarda farklı Smart TV çözümleriyle de daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayınlarını geniş ekranda 
izleme fırsatı sunacak.  
 
Extreme sporlardan yelkene, rodeodan su sporlarına kadar pek çok alternatif branş ve spor belgesellerini 
üyelerine sunan S Sport Plus tüm sporseverleri sporun zenginliğini yaşamaya davet ediyor. 
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