
Bilinçli Esporcu Olmak 
 
Espor gün geçtikçe daha tutkulu bir hal alıyor. Elimden geldiğince sizlere üniversite 
düzeyinde espor ile ilgili bazı önemli noktalara değinmek istiyorum. 
 
Bahçeşehir Üniversitesi’ne espor bursu için başvuracak gençler yazdıklarımı dikkatlice 
okusunlar. Oyunculara burs verirken, onlara farklı bir vizyonla bakıyoruz. 
 
İlk olarak, başvuru yoluyla kabul edilmek için güçlü bir başvuru formuna sahip olmanız lazım. 
Lisedeki notlarınızı değil ancak üniversiteye girdikten sonra ki genel başarınızı takip 
ediyoruz. Akademik olarak belirli ortalamalara sahip olurken aynı zamanda espor 
çalışmalarınızı sürdürmenizi ve sosyal aktivitelerinizi arttırmanızı bekliyoruz.Bu anlamda 
rekabet ve saygı tüm BAU eSports üyelerinin vazgeçilmezi olmalıdır. Çünkü bizler sizin 
bireysel gelişimlerinizi her yönüyle desteklemek üzere programlar oluşturmaya çalışıyoruz. 
 
Espor sektöründe oyuncu olmak isteyenlere ise bazı tavsiyelerim var. Bu genellikle League 
of Legends oyuncularında aradığım bazı şeyler. Çoğu, diğer oyunlarda da geçerli tavsiyeler. 
 
 
 1- (Yeniler için) Uzmanlaşmak için bir rol seçin ve orada uzmanlaşın. Böylece bu rolde olan 
en iyi oyuncu olabilirsiniz.  
  
 2- Tekli derecelide yüksek liglerde olun. Yüksek ligde olmak tek başına yeterli değil, yanına 
karakterinizi de eklemeli ve bu ikisini kendi içinizde birleştirmelisiniz. Takımların yaşadığı 
problemlerin geneli, kötü oyunculuklardan değil, kötü iletişimli oyunculardan 
kaynaklanmaktadır. 
 
3- Her oyunda kazanmak için değil, daha iyi olmak için çabalayın. Her oyuna, kendinizi 
geliştirmek için bir fırsat olarak bakmalısınız. Sıradaki maçınız için bir hedef belirleyin ve 
bunu başarmaya çalışın. Hatalarınızı düzeltmeye başladığınızda, sıralamanız doğal olarak 
yükselecektir. 
 
4- İyi oyuncu olmak için sadece oynamanız yetmez. Oynadığınız zaman kadar, maç izlemeyi 
de öğrenmelisiniz. Bu sayede diğer oyuncuların neleri sizden farklı gördüğüne dikkat 
edebilirsiniz. Bu da takımınızın iletişimini, rotasyonlarını, harita hedeflerini ve makro 
stratejilerini arttıracaktır.. Takım oyunu oynamak, tekli dereceli oynamaktan çok daha 
farklıdır.  
 
5- Takım olarak strateji öğrenmenin yanı sıra, takım üyelerinizi eleştirebilmeli ve onlardan 
eleştiri alabilmelisiniz. 
 
6- Oyunun şampiyon çeşitliliği var. Rolünüzdeki şampiyonları oynayabiliyor olmanız 
gerekiyor. Oyun sürekli olarak güncelleniyor ve şampiyonlar güç seviyesinde değişiklikler 
yaşıyor. Metayı takip etmeyi ihmal etmemelisiniz. Her ne kadar kendi tarzınız olsa da, 
oyunda ki güncellemelerle güç dengeleri değişiyor. 
 



7- Hem oyunda hem de dışarıda olumlu bir kişi olmalısınız. Takım arkadaşlarınız düştüğü 
zaman onları kaldıracak güçte olun. 
 

- İçinizde ki savaşçıyı korurken tüm bunları yapabiliyorsanız, takımlar için harika bir 
oyuncu olabilirsiniz.  

 
Üniversite mezunu olmak ve diplomalı olarak oynamak isteyen profesyonel ve yarı 
profesyonel oyunculara bir kaç şey söylemek isterim.  
  

- Bir süre sonra yaş ve zamanla ilgili problemler yaşayacaksınız. Bu yüzden eğitim 
hayatınızı da beraberinizde getirmelisiniz. Eğitim olarak kendinize bir şey 
katmadıysanız, gelecekte bunun kaygısını çekeceksiniz. Bu yüzden eğitimin 
önceliğinin farkına varın. 

- Okulun öncelikli olduğunu anlamaları için koçunuz, menajeriniz veya takım 
sahibinizle konuşun. Özellikle ligin olduğu zamanlarda, antrenmanlarınızda esneklik 
isteyin. 

- Üniversite bölümlerine biraz araştırma yapın ve girebileceğinizden emin olduğunuz 
birkaç okul seçin. Her üniversitenin web sitesinde bilgileri mutlaka olacaktır.  

 
 

Son olarak, bir plan oluşturun ve ona sarılın.  
  
Size oyun ve üniversite kariyerlerinizde şans diliyoruz. Eğer herhangi bir sorunuz varsa veya 
BAUesports hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, web sitemizi ziyaret edin veya bize 
sosyal medya aracılığıyla ulaşın.  
 
Unutmayın, bu uzun macerada en büyük motivasyonunuz; tutkunuz ve en iyi olma isteğiniz 

olacaktır. 
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