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İstanbul GEG22 Hakkında Bilmeniz Gereken 

Temel Bilgiler 

 

 
 

 
 BÖLÜM A: GLOBAL ESPOR OYUNLARI (GEG) HAKKINDA 

 
1. Global Espor Oyunları, Global Espor Federasyonu’nun en önemli etkinliğidir. GEG, espor, spor, 

teknoloji, eğlence ve kültür arasında köprü kuran prestijli bir yarışmadır. Ulusal espor takımları, 

ulusal espor yarışmasının zirvesinde ülkelerini temsil ederek madalya için yarışır. 

 
2. #GEG2, dünya sporun geleceğine bakarken, Asya ve Avrupa'nın kesiştiği tarihi İstanbul şehrinde 

düzenlenecek. 

 
3. GEG22 İstanbul, 15-17 Aralık 2022 tarihleri arasında Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Konferans 

Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Oteldeki sporcu odaklı hizmet ve tesisler- GEF_house - 

#worldconnected topluluğuna konaklamak, antrenman yapmak, birlikte eğlenmek ve etkinlikte 

ulusal bayraklarını temsil etmek için bir alan sunuyor. 

 
4. GEG22, 65'ten fazla ülke ve bölgeden 300’den fazla esporcunun katılımıyla, 2021’de 

Singapur’da düzenlenen GEG’in iki katından fazla sporcu katılımına sahne olacak. İstanbul'daki 

Dünya Finallerinde 300'den fazla sporcu CANLI seyirci ve çok kanallı yayın önünde yarışacak. 
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5. Katılımdaki artış, esporun dünya çapında sürekli ve eşi benzeri görülmemiş bir şekilde 

büyümesini yansıtıyor ve GEF'in üç yıl önceki başlangıcından bu yana yolculuğundaki vizyoner 

liderliğinin ve sağlamlığının bir göstergesi. #GEG2022, bir yıl önceki Singapur’da düzenlenen GEG 

etkinliğinden bu yana düzenlenen yedinci CANLI etkinlik olacak. 

 
6. Etkinlikte DOTA 2 (Valve), eFootball™ 2023 (KONAMI), PUBG MOBILE (KRAFTON & Level 

Infinite) ve Street Fighter V: Champion Edition (Capcom) gibi tanınmış küresel oyunlar yer 

alacak. 

 
7. GEG22 İstanbul, İBB Spor İstanbul ve Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) tarafından 

desteklenmektedir. 
 

8. Düşünce liderleri ve fikir yaratıcılarının küresel bir buluşması olan GEFcon, #GEG22 öncesinde 15 

Aralık 2022'de gerçekleştirilecek. Daha fazla bilgi için: 

Istanbul2022geg.gg . 
 
 

 BÖLÜM B: ÖNEMLİ SOSYAL MEDYA BİLGİLERİ 
 
 

 Instagram: @ibbsporistanbul 

 Twitter: @ibbsporistanbul 

 Facebook: @ibbsporistanbul 

 Youtube: @IBBSporIstanbul 

 Twitch: /ibb_sporistanbul 

 Lınkedin: /sporistanbul 
 
 

● Instagram @globalesportsfed    

● Twitter @GE_Federation 

● TikTok @globalesportsfed 

● Facebook @GlobalEsportsFederation 

● YouTube @GlobalEsportsFederation 

● Twitch Twitch.TV/GEF 

● Linkedin @GlobalEsportsFederation 
 

 BÖLÜM C: HASHTAG’ler 
 

#worldconnected 

#GEG22 

http://www.istanbul2022geg.gg/
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 BÖLÜM D: OYUN BAŞLIKLARI HAKKINDA 
 

eFootball™ 2023 (KONAMI) 

● eFootball™ 2023 devrim niteliğinde bir futbol simülasyon oyunudur. KONAMI bu oyunu yenilik, 

kullanıcı deneyimi ve mükemmel futbol ortamının yeniden yaratılması için çabalayan bir 

platforma dönüştürdü. 

● eFootball™ 2023 yeni nesil futbol oyunudur ve mobil, bilgisayar ve konsol cihazlarında oynamak 

tamamen ücretsizdir. 

● eFootball™ serisi, Aralık 2020 itibarıyla 400 milyon mobil oyun indirmesine ek olarak dünya 

çapında 111 milyondan fazla kopya satmıştır ve KONAMI, 2020 sezonunda 1,4 milyondan fazla 

yarışmacının katıldığı "eFootball Open" espor Dünya Şampiyonasını 2010 yılından bu yana her yıl 

düzenlemektedir. 

 
DOTA 2 (Valve) 

● DOTA 2, Valve'a ait bir 5v5 MOBA oyunudur ve dünya çapında yaklaşık 8 milyon oyuncuyla en 

çok oynanan oyunlardan biridir ve Aylık Aktif Kullanıcı (MAU) sıralamasında dünya çapında en 

popüler 14. bilgisayar oyunudur. 

● Çok oyunculu çevrimiçi savaş arenası (MOBA), iki oyuncu takımının önceden belirlenmiş bir savaş 

alanında birbirlerine karşı yarıştığı strateji video oyunlarının bir alt türüdür. 

● Her oyuncu, oyun boyunca gelişen ve takımın genel stratejisine katkıda bulunan bir dizi ayırt 

edici yeteneğe sahip tek bir karakteri kontrol eder.  Nihai hedef, her takımın savaş alanının karşı 

köşesinde bulunan rakibinin ana yapısını yok etmesidir. 

 
PUBG MOBILE (KRAFTON & Level Infinite) 

● PUBG MOBILE, 2017 yılında interaktif eğlence dünyasını kasıp kavuran PUBG: BATTLEGROUNDS 

fenomenini temel almaktadır. 

● En fazla 100 oyuncu uzak bir adaya paraşütle inerek kazananın her şeyi aldığı bir savaş veriyor. 

● Oyuncular kendi silah, araç ve malzemelerini bulup çıkarmalı ve oyuncuları daralan bir oyun 

alanında savaşmaya zorlayan görsel ve taktiksel açıdan zengin bir savaş alanında her oyuncuyu 

yenmelidir. 

 
Street Fighter V: Champion Edition (Capcom) 

● Dünya çapında 48 milyon adedi aşan (30 Haziran 2022 itibariyle) kümülatif satışlarıyla Street 

Fighter, Capcom'un en ünlü serilerinden biridir ve 30 yıldan uzun bir süre önceki ilk çıkışından bu 

yana dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını heyecanlandırmıştır. 

● Son yıllarda Street Fighter, espora karşı dövüş oyunu kategorisinde itici bir güç olmuş ve varlığını 

daha da güçlendirmiştir. 

 
### 

 


