
                                                                                                            
Basın Bülteni  

 
 

SARAN GROUP ŞAMPİYONLAR LİGİ, AVRUPA LİGİ ve 

AVRUPA KONFERANS LİGİ’NİN TÜRKİYE YAYIN HAKLARINI 

SATIN ALDI 
 

Spor yayıncılığının öncüsü Saran Group; UEFA Champions League, UEFA Europa League ve 
UEFA Europa Conference League’in televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu 
sonuna kadar satın aldı. Saran Group, bu üç ligin Türkiye’deki yayını için Türkiye’nin Dijital 

Platformu EXXEN ile anlaşmaya vardı.  
 

Dünyanın en önemli spor organizasyonlarını Türkiye’deki sporseverlerle buluşturan Saran 
Group; futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği UEFA Champions League, UEFA Europa 
League ve UEFA Europa Conference League’in TV ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu 
sonuna kadar satın aldı.  
 
Karşılaşmaların hangi kanalda yayınlanacağı bir süredir merak konusu olmuştu. Saran Group 
UEFA kupalarının yayın hakları için EXXEN ile anlaştı. Yediden yetmişe her kesimden 
sporseverin merakla beklediği canlı maçlar, özetler ve özel yayınlar 3 sezon boyunca 
EXXEN’de olacak.  
 
Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran konu ile ilgili şunları söyledi: “Saran 
Group olarak amacımız, tüm sporseverlerin bulundukları her yerde ve her zaman en kaliteli 
spor içeriklerine ulaşmasını sağlamak. Dünyanın en önemli spor organizasyonlarını, en geniş 
spor yelpazesini Türk sporseverlerle buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz.” 
 
UEFA Europa Conference League Bu Sezon İlk Kez Düzenlenecek 
Bu sene ilk kez gerçekleşecek olan UEFA Europa Conference League’e de, diğer iki ligde de 
olduğu gibi 32 takım katılacak. UEFA’nın kulüpler bazındaki bu yeni organizasyonuyla Avrupa 
liglerinde yarışan takım sayısının artması, şampiyona heyecanının daha çok taraftar ile 
paylaşılması hedefleniyor.  
 
Bu üç büyük kupada Türk futbolunu Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile, oynayacağı ön 
elemelerde alacakları sonuçlara göre Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor da 
temsil etme şansı bulabilecek. 
 
Beşiktaş 2021-22 Sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde! 
 

Heyecanlı bir sezonun ardından Süper Lig’de adını şampiyonluğa yazdıran ve Türkiye 
Kupası’nı da alan Beşiktaş; Chelsea’nin kendi liginde dördüncü olmasının ardından adını 
doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi’ne yazdırdı. Ligde başarılı bir sezon geçiren, ligi 84 puan ile 



                                                                                                            
lider tamamlayan, Türkiye Kupası’nı da omuzlayan Kara Kartal’ın Şampiyonlar Ligi’ne 
katılması şimdiden coşkuyla kutlanmaya başladı.  
 
Medya İletişimi İçin: Mehtap Baykan Güler – mehtap.baykan@idea-pr.com  
 
 
Saran Group Hakkında 
1990 yılından bu yana farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir şirketler topluluğu olan Saran Group, yüzde yüz öz sermayeli 
olup, medya, yayıncılık, online, turizm ve havacılık olmak üzere 5 sektörde faaliyet göstermektedir. Öncü ve lider anlayışı ile 
Ulusal kalkınma planları ile uyum sağlayarak, uzun vadeli iş planlamaları da yapan Saran Group, 33 şirket ve 3.500’ü aşkın 
çalışanıyla Türkiye’nin önde gelen gruplarından biridir. 
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