“BU ENERJİ KİMDE VAR” BELGESELİ
S SPORT ve S SPORT PLUS’TA BAŞLIYOR
Türkiye’nin premier spor kanalı S Sport; başarıları ile gurur kaynağı
olan paralimpik milli sporcuların başarı hikayelerini daha geniş
kitlelere ulaştırmak amacıyla bir belgesel serisi hazırladı. “Bu Enerji
Kimde Var” belgesel serisi Zorlu Enerji’nin katkılarıyla 22 Ocak Cuma
günü S Sport ekranları ve S Sport Plus uygulamasında yayınlanacak.
Dünyanın en önemli spor organizasyonlarını izleyici ile buluşturan ve birbirinden farklı birçok
spor branşını ekranlara taşıyan S Sport; Zorlu Enerji’nin katkılarıyla “Bu Enerji Kimde Var”
isimli bir belgesel serisine imza attı. Sporda edindikleri başarılarla Türkiye’nin gurur kaynağı
olan 10 paralimpik milli sporcunun başarı hikayelerini konu alan belgesel serisinin lansmanı
Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, S Sport Genel Müdürü Emre Eren, Zorlu
Enerji CEO’su Sinan Ak ve hikayenin gerçek kahramanlarının katılımıyla online gerçekleşen
basın toplantısında yapıldı.
Paralimpik milli sporcuların başarılarını tüm Türkiye’ye duyurmak, paralimpik sporculara
ilişkin farkındalığın oluşmasına destek olmak amacıyla hayata geçen projede 10 milli sporcu
yer alıyor. Futbolda Barış Telli, yüzmede Beytullah Eroğlu, teniste Fatih Karataş, güllede Eda
Yıldırım, okçulukta Elif Nil Mısır, eskrimde Gündem İntepe, atletizmde Hamide Kurt
Doğangün, Basketbol’da Özgür Gürbulak, Tekvando’da Gamze Güral, triatlonda Abdulkadir
Özoğul’un başarı öykülerinin anlatıldığı Bu Enerji Kimde Var Belgeseli 22 Ocak Cuma
gününden itibaren her Cuma saat 21:00’de S Sport ve S Sport Plus’ta.
Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran: “Paralimpik Milli Sporcularımız eğer
istenirse her şeyin başarılabileceğini ispatlıyor”
Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin
Saran “Paralimpik Milli sporcularımız, uluslararası arenada elde ettikleri başarılarla hepimizin
göğsünü kabartıyor. Ancak daha da önemli olan bir şey var, o da bu sporcularımızın bizlere ve
özellikle de gençlere eğer istenirse her şeyin başarılabileceğini ispatlamaları” dedi. Saran,
paralimpik sporcuların başarılarını mümkün olan en geniş kitleye ulaştırmanın, sporun her
alanında yer alan bir kurum olarak öncelikli görevleri olduğunu belirtti.
Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak: “Çeşitliliğin, eşitliğin ve kapsayıcılığın ön planda olduğu işlere
imza atıyoruz”
Bu Enerji Kimde Var Belgeseli Ana Sponsoru Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak ise şunları dile
getirdi: ‘’Sporcularımızın inancı, çalışma azmi ve tutkusu sayesinde heyecan verici ve anlamlı
bir proje için bir araya geldik. Tüm sporcularımızı yürekten kutluyor ve başarılarının devamını

diliyorum. Zorlu Enerji olarak “Geleceğin Enerji Şirketi” olma hedefimiz doğrultusunda,
toplumun sürdürülebilirliğinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Biz inovatif ve teknolojik
yeniliklerden beslenen sürdürülebilir bir gelecek hayalini kurduğumuz bu dönüşümümüze
“Akıllı Hayat” adını verdik. Bu dönüşümün en önemli adımlarından biri de; çeşitliliğin, eşitliğin
ve kapsayıcılığın ön planda olduğu işlere imza atarak yaşadığımız toplum için fayda
sağlayabilmek. Biz de Zorlu Enerji olarak, “çeşitlilik ve kapsayıcılık” yaklaşımımızla, ‘ben değil
biz diyerek’ engellerin ortadan kaldırıldığı eşit bir dünya için çalışmalarımıza başladık.’’
S Sport Genel Müdürü Emre Eren: “Bu Enerji Kimde Var, umutları yeşerten bir proje”
Kurulduğu günden bu yana, S Sport’un yayın politikası ve değerleriyle hayatın her alanında
fırsat eşitliğini desteklediğini belirten S Sport Genel Müdürü Emre Eren: “Hayatın birçok
alanında olduğu gibi, sporda da sadece çok çalışmak değil, disiplin, tutku, inanç ve azim
başarıyı getiriyor. Ve tabii fırsat eşitliği. Bu alanda destek sağlamaya ve çalışmaya devam
edeceğiz.” dedi. Eren “Bu Enerji Kimde Var sadece milli sporcularımızın spordaki başarılarını
anlatan bir proje değil, umudu yeşerten bir proje olduğunu düşünüyorum. Diliyoruz ki Bu
Enerji Kimde Var sporun yaygınlaşmasına vesile olur, daha fazla sporcumuza ve sporcu
adaylarına örnek olur, umut olur” dedi.

