
ESL Play’e Nasıl Kayıt Olunur? Turnuvaya Nasıl Katılınır?
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// Nasıl Kayıt Olunur?
ESL Play Kayıt

ESL Play’de turnuvalara katılabilmek için bir hesabınız olması gerekli. Hemen 
bir hesap oluşturmak için ana sayfada sağ üste bulunan kayıt ol butonuna 
basabilirsiniz. Eğer bir hesabınız varsa giriş yap’a tıklayarak hesabınıza 
girebilirsiniz.



// Nasıl Kayıt Olunur?
ESL Play Kayıt

Hesabınız varsa yukarıdaki alana hesap bilgilerinizi girerek giriş yapabilirsiniz. 
Eğer bir hesabınız yoksa alt taraftaki Hesap Oluştur butonuna tıklayın.



// Nasıl Kayıt Olunur?
ESL Play Kayıt

Yukarıda hesaplarınız ile ESL Play hesabı oluşturabilir ya da aşağıda sizden 
istenen bilgileri doldurarak yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Kayıt olduktan 
sonra turnuvaya katılmak için ESL Play hesabınıza giriş yapmalısınız.



// Turnuvaya kayıt olmak
ESL Play Turnuvalarına Kayıt

ESL Play’de katılabileceğin turnuvalar genelde* ana sayfada Gelecek 
Turnuvalar altında gözükür. Bu alandan sana uygun saat ve tarihteki bir 
turnuvayı seçerek ona katılabilirsin. Örneğin PUBG Lite turnuvasına katılalım.



// Turnuvaya kayıt olmak

Bu alanda 
turnuvanın ne 
zaman 
başlayacağını ve 
turnuvayı katılmak 
için hangi 
gereksinimleri 
karşılamamız 
gerektiğini 
görebiliriz.

ESL Play Turnuvalarına Kayıt

Turnuvaya tıkladığında karşına böyle bir sayfa gelmeli. Sağ tarafta en üstte 
bulunan panel çok önemli. Buradan turnuvaya katılmak için bilgilerimizi 
girmeliyiz.



// Turnuvaya kayıt olmak
ESL Play Turnuvalarına Kayıt

Turnuva sayfasında sağ 
üstte bulunan kayıt ol 
kısmını daha yakından 
inceleyelim. Bizden 
ikamet (yaşadığımız 
ülkeyi), yaşımızı ve PUBG 
Lite oyun içi adımızı 
istiyor. Eğer sizde bu 
kısımlar kırmızı olarak 
gözüküyorsa yanda 
bulunan butonlar 
yardımıyla ayarlarınızı 
kolayca yapabilirsiniz. 

Kaydı tamamlamak için yukarıdaki tüm adımları 
tamamladıktan sonra kayıt ol butonuna basmak.

PUBG Lite Nickname kısmı, oyun 
içinde gözüken, diğer tüm 
oyuncuların gördüğü adınızdır. 
Steam adınızı yazmamanız gerekli. 
Eğer adınızı doğru yazmazsanız 
puan alamazsınız.



// Turnuvaya kayıt olmak
ESL Play Turnuvalarına Kayıt

Turnuvaya kayıt olduktan sonra, turnuva ana sayfasından turnuvanın ne zaman başlayacağını ve ne 
zaman check-in yapmanız gerektiğini görebilirsiniz. Check-in turnuvaya katılabilmeniz için gereken 
en önemli adımlardan birisi. Bu alanda belirtilen saatte siteye gelerek turnuva sayfasından check-in 
butonuna tıklamanız gerekli. Eğer bu butona tıklamazsanız turnuva ağacında adınızı göremezsiniz.



// Turnuvaya kayıt olmak
ESL Play Turnuvalarına Kayıt

Sayfanın biraz altında Önemli Kurallar kısmını göreceksiniz. Bu alan her turnuva için farklılık 
göstermektedir. Lütfen bu alanda yazılan her şeyi ve tüm turnuva kurallarını okuduğunuzdan 
emin olun. Turnuvaya katılırken tüm kuralları okuduğunuzu kabul edersiniz ve turnuva 
sırasında da hakemler kuralları okuduğunuzu varsayarak karar verirler.



// Turnuvaya kayıt olmak
ESL Play Turnuvalarına Kayıt

Maç saati geldiğinde rakipleriniz belli olacaktır. Rakibiniz belli olduğunda 
turnuva sayfasında sağ taraftaki menüde maçınızı görebileceksiniz. Lobi 
bilgilerini görebilmek için sıradaki maç’a tıklayın ve maç bilgisi ekranına 
gidin. 

Turnuva boyunca maçları kaçırmamak için ESL PUBG Discord’unu da takip 
ediyor olmalısınız. İlk maçın ardından ESL Play üzerinde gözüken diğer maç 
saatleri tahminidir. Maçların uzaması ya da erken bitmesi durumunda maç 
saatleri değişiklik gösterebilir. Adminler bir sonraki lobinin ne zaman 
başlayacağını Discord üzerinden duyuracaklardır. 



// Turnuvaya kayıt olmak
ESL Play Turnuvalarına Kayıt

Maça tıkladıktan sonra maçın bilgilerinin gözüktüğü ekranı göreceksiniz. Bu alandaki bilgiler 
sadece size ve sizinle aynı lobiye girecek oyunculara gözükmektedir. Buradaki bilgileri başka 
oyuncularla paylaşmamanız gerekmektedir.

Discord üzerinden hakemler lobi hazır, lütfen tüm oyuncular lobiye girsin dedikten 15dk sonra maç 
başlar bu nedenle hakemleri ve diğer oyuncuları bekletmeden en kısa sürede lobiye girdiğinizden 
emin olun.



// Turnuvaya kayıt olmak
ESL Play Turnuvalarına Kayıt

Her maçın lobi bilgileri farklıdır. Bu nedenle hangi maçın oynandığından veya doğru maç 
sayfasında olduğunuzdan emin olmanız gerekmektedir. Hakemler Discord üzerinden sıradaki 
maçın hangi grup ve hangi maç olduğunu bildirmektedir.

Her maç bittiğinde takımlar yine bu sayfadaki maç medyası kısmından, herhangi bir sorun olması 
durumunda sonuçlarını kanıtlamak için maç sonucunu gösteren ekran görüntülerini almalı ve bu 
alana yüklemelidir. Ekran görüntüsü yüklenirken round-oyuncuismi olarak yüklenmelidir.



// Turnuvaya kayıt olmak
ESL Play Turnuvalarına Kayıt

Her round ya da maç sonunda turnuva sayfasında bulunan sıralamalar butonuna tıklayarak işaretli 
kısımdan sıralamanızı görebilirsiniz. Sıralamalar maç sonlandıktan 20 dakika içinde güncellenir. Bu 
alandan hangi grupta ve hangi turda olduğunuzu da takip edebilirsiniz. Sağ-Sol ok tuşları ile gruplar 
ve round’lar arasından geçiş yapabilirsiniz.
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