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Intel ESL Türkiye Şampiyonası 
MediaMarkt’ın desteğiyle gerçekleşti  

 
Türkiye’nin en güçlü CS:GO takımlarının tüm hünerlerini sergilediği Intel 
ESL Türkiye Şampiyonası’nın kazanan takımı belli oldu. Rakibini 2-0’lık 
bir sonuçla geçen Arena Bulls turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. 

Tüm oyunseverlerin merakla takip ettiği ve heyecanı aylar öncesinden 
mediamarkt.com.tr ve MediaMarkt mağazalarındaki GameZone’larda 

yaşanmaya başlanan turnuva, binlerce oyunseverin katılımıyla 
Volkswagen Arena’da gerçekleşti. 

 
Tüm dünyadaki e-sporseverlerin yakından takip ettiği Intel ESL’nin Türkiye 
Şampiyonası’nın Final Maçı 11 Kasım Pazar günü, Volkswagen Arena’da 
gerçekleşti. Oyun dünyasının yıldızlarının CS:GO’da tüm yeteneklerini gösterdiği 
ve her bir takımın Türkiye’nin en iyisi olmak için çabaladığı turnuvanın kazananı, 
rakibini 2-0’la mağlup eden Arena Bulls oldu. Yaklaşık 3000 kişinin tribünlerden 
tanıklık ettiği etkinlik, Twitch’ten de tüm dünyaya canlı olarak yayınlandı. Büyük 
bir heyecana sahne olan final maçının izleyicileri arasında ise Youtube ve Twitch 
dünyasının ünlü yıldızları da vardı. 
 
MediaMarkt GameZone’larda “Oyun Keyfi” Bir Başka 
Binlerce oyunseverin tribünlerden tanıklık ettiği turnuvanın final gününde 
MediaMarkt’ın katılımcılara özel sürprizleri de oldu. Final heyecanın yaşandığı 
Volkswagen Arena’da MediaMarkt’ın kurduğu GameZone’larda ziyaretçiler  “oyun 
keyfi”ni yaşadı. Sunduğu bol çeşit ve rakipsiz fiyatlarla oyunseverlerin de 
vazgeçilmez adresi olan MediaMarkt’ın stantları, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi 
gördü. 
  
Intel ESL’nin zorlu geçen eleme süreci 
Oyuncular, oyun dünyasını bir araya getiren turnuvanın finallerine gelmek için 
uzun ve zorlu bir süreç geçirdi. Intel ESL’nin ilk etabı için düzenlenen açık 
elemelere 450’den fazla takım katıldı. Dileyen her oyuncunun takımlarıyla 
beraber katılabildiği turnuvanın açık elemelerinde başarılı olan ilk 8 takım bir üst 
tura yükseldi. Geçtiğimiz sezonun en başarılı 4 takımıyla eşleşen ilk elemenin 
başarılı 8 takımı; 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde Intel ESL Türkiye Şampiyonası 
Ligi’ne katılan takımlardan biri olmak için mücadele etti. Zorlu geçen 7 haftanın 
sonunda ise finallere kalan 4 takım, MediaMarkt’ın desteğiyle gerçekleşecek olan 
finallere katılma hakkı kazandı. 
 
Intel ESL Türkiye Şampiyonası ve MediaMarkt’ın desteğiyle ilgili açıklamalarda 
bulunan Intel Türkiye Perakende Satış Direktörü Koray Yıldız "Türkiye’de e-
spor sektörünün gelişmesine destek vermek ve yetenek havuzunun oluşmasına 
katkı sağlamak amacıyla başlattığımız Intel ESL Türkiye Şampiyonası’nin iki yıldır 
resmi sponsoru olan MediaMarkt’in sektöre verdiği destekten dolayı çok 



 
 

mutluyuz. Intel olarak, bu iş birlikteliği sonucunda oyuncuların en yeni 
teknolojilerle daha iyi deneyimler yaşamasını sağlamanın yanında dünya çapında 
başarılara imza atacak takımların oluşmasına destek vermenin heyecanını 
yaşıyoruz" dedi. 
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MediaMarkt Hakkında  

50 yıllık birikimiyle, 14 ülkede, 850’den fazla mağazası ve 65 bini aşan çalışanı ile yıllık ortalama 
2.1 milyar ziyaretçisine hizmet veren MediaMarkt-Saturn Retail Group’a bağlı MediaMarkt, dünya 
markalarını Alman uzmanlığı ve uygun fiyatlarla müşterilerine sunuyor. Kaliteli satış öncesi ve 
sonrası hizmet anlayışıyla müşterilerini ağırlayan Avrupa’nın 1 numaralı elektronik perakendecisi 
MediaMarkt, Türkiye’de ilk mağazasını 2007 Eylül ayında İstanbul Ümraniye’de açtı. 2013 yılında da 
online satış kanalı mediamarkt.com.tr’yi hayata geçirdi. Uluslararası çok kanallı stratejisi ile 
mağazacılık ve online perakendeciliğin sayısız avantajlarını müşterilerine entegre olarak sunan 
MediaMarkt’ın, 21’i İstanbul’da olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çorum, Denizli, 
Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, İzmit, Kayseri, Samsun, Malatya, Mersin, Konya, 
Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Trabzon’da toplam 70 mağazası bulunuyor. Daha fazla bilgi için 
www.mediamarkt.com.tr  
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