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S SPORT PLUS’TAN F1 TUTKUNLARINA MÜJDE! 

“F1 Cuma Antrenman Turları Artık S Sport Plus’ta!” 
 

Motor sporlarında dünyanın bir numaralı organizasyonu olan Formula 1, 2021 
sezonu için hazırlıklarına tam gaz devam ederken yarış severleri 
heyecanlandıran haber S Sport Plus’tan geldi. Dev organizasyonun yeni 
sezonuyla birlikte Formula 1’in cuma günleri yapılan antrenman turları da artık 
S Sport Plus’ta canlı yayınlanacak. Böylelikle S Sport Plus, Formula 1’in 
Türkiye’de tüm yarış ve antrenman seanslarını bir arada yayınlayan tek 
platform konumunda olacak. Yeni sezon, 26 Mart’ta yapılacak sezonun ilk 
antrenman turunun ardından, 28 Mart’ta F1 Bahreyn Grand Prix’si ile başlıyor.  
 
Tüm dünyada milyonlarca insanın tutkunu olduğu, birçok farklı kesimden izleyicinin ilgiyle 
takip ettiği, dünyanın en büyük organizasyonlarından F1 2021 için heyecanlı bekleyiş devam 
ediyor. Lansmanları tamamlanan ve kadroları açıklanan yarışlarda her sene 8 gün olarak 
belirlen test sürüşleri Covid - 19 kararları nedeniyle bu sene 3 güne düşürüldü.  
 
F1 tutkunları için Formula 1 yarışlarından önce gerçekleşen antrenman turları ve sıralama 
turlarının da heyecanı büyük oluyor. F1 2021 sezonu ise Türk yarış severler için bambaşka 
olacak. 28 Mart’ta start alacak olan F1 sezonundaki tüm antrenman turları artık S Sport 
Plus’tan canlı izlenebilecek. Sezondaki ilk antrenman turu, sezonun ilk yarışı olan Bahreyn 
Grand Prix öncesi 26 Mart’ta Sakhir pistinde yapılacak. Tutkunları esas yarışı heyecanla 
beklerken Türkiye F1 tarihinde bir ilk olarak S Sport Plus; antrenman turlarını da kendi gününde 
canlı yayınlayarak yarış severlerin heyecanına ortak olacak.  

 
Çoklu Ekran Teknolojisi ile Dilediğin Yerde İzle!  
 
Her alanda sunduğu teknolojik çözümler ile seyir keyfini televizyon kavramının dışına taşıyan, 
zengin yayın içeriğini mobil cihazlar üzerinden izleyiciye ulaştıran S Sport Plus; çoklu ekran 
teknolojisi ile yarış severlere F1 keyfini dilediği yerde izleme fırsatı sunuyor. Bu teknoloji ile F1 
ve S Sport Plus’ın tüm zengin spor içeriği cep telefonundan, tabletten, bilgisayardan ya da 
televizyondan izlenebiliyor. Tutkunu olunan karşılaşmaların olduğu saatte uygun ortam 
yaratamayanların işini kolaylaştıran uygulama kullanıcısına evde, işte, seyahatte kısacası 
dilediği yerde izleme imkânı sunuyor.  
 
S Sport Plus Hakkında 
  
Saran Group bünyesinde yer alan S Sport Plus uygulaması, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, NBA, F1, UFC ve NFL gibi 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. 
  
S Sport Plus kullanıcıları, yayınları Samsung, LG ve Vestel marka Smart TVler, Android TV işletim sistemli televizyonlar, Apple 
TV ve Google Chromecast üzerinden de doğrudan geniş ekranda izleyebildikleri gibi, ayrıca mobil cihazların AirPlay özelliği ile 
geniş ekran cihazlara yansıtarak da izleyebiliyorlar.  
  
Kullanıcılar, S Sport Plus’ın “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, “Çoklu İzleme” 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 kota dostu 
özellikleriyle de kullanıcılar yayın çözünürlüğünü diledikleri şekilde ayarlayarak, yayın kalitesini ve veri kullanımını kontrol 
edebiliyorlar.  
  
Covid-19 salgını nedeniyle spor müsabakalarına verilen arada, S Sport Plus, üyelerinin artan içerik taleplerine, platforma dahil 
ettiği aksiyondan, maceraya, komediden bilim kurguya, gişe rekortmeni, bol ödüllü filmlerle yanıt veriyor. S Sport Plus 
böylelikle kullanıcılara spor keyfinin yanında film keyfini de sunmuş oluyor. 
  
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. 
Detaylı Bilgi İçin: www.ssportplus.com . 
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