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Editor’s Foreword  

Sevgili Okuyucularımız,

Eğlence kültürünün, ülkelerin geçmişten gelen çeşitli 
geleneklerini temel aldığını düşünürsek, teknolojinin 
de bu gelenekleri yönlendirmesiyle çağın beklen  leri-
ne göre şekillendiği aşikârdır. Tüm dünyada kalıplaşmış 
bir eğlence kültürü yaygınken, eğlence olgusuna zaman 
ve para ayırmanın insani bir ihtiyaç olduğunun fark 
edilmesiyle bu sektör ülkemizde yeni yeni gelişiyor.

Türkiye son yıllarda; tüke  cisinin talepleri, oyuncak üre-
 cisinin, tesis ya  rımcısının girişimleriyle son derece ge-

riden takip e   ği eğlence sektöründe ciddi bir yükseliş 
sergiliyor. Bu gelişmenin; toplumda günümüzün stresli 
yaşan  sında gereksinim duyulan bedensel ve ruhsal bir 
boşluğu gidermesi temeliyle, ciddi bir ekonomik destek 
sağlayacağı da açıkça görülüyor.

Bu açıdan gelişim gösteren eğlence dünyasının il-
gili fuarlar, yayınlar, ya  rımcılar ve elbe  e ki dev-
let nezdinde ciddi anlamda desteklenmesi gerekiyor.  

Tureks ekibi olarak bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz AT-
RAX – Eğlence, Park ve Ak  vite Ekipmanları ve Endüstri-
si Fuarı’yla dünyanın önde gelen eğlence ya  rımcılarını, 
oyuncak üre  cilerini, proje danışmanlarını İstanbul’da 
Türk eğlence sektörüyle buluşturacağız. Atraxion Maga-
zine ile de, sektördeki her türlü gelişmeyi, sektör profes-
yonellerine ulaş  rmak için gece gündüz   zlikle çalışı-
yor ve olabildiğince katkı sunmaya çalışıyoruz.

Ancak eğlence dünyasının daha çok renklenmesi, ülke 
ekonomisi için büyük bir iş hacminin yara  lması adına 
öncelikle sektörde ar-ge’ye önem veren, bilinçli üre  -
ci ve ya  rımcı fi rmaların gerek fuarlarda, gerek büyük 
projelerde kendilerini göstermeleri gerekiyor. Sektörün 
ekonomiye katma değer sağlayabilmesi için ya  rımların 
da kamu kurum ve kuruluşlarınca desteklenmesi, teşvik 
edilmesi oldukça önem taşıyor. 

Aralık ayında gerçekleşecek ATRAX Fuarı’nın ve Shining 
Star Awards-  Eğlence Ödülleri Töreni’nin eğlence dün-
yasını için verimli bir uluslararası pla  orm olmasını di-
leyerek, tüm okuyucularımızı fuarımıza davet ediyorum.

Keyifl i okumalar, 

Dear Readers,

Moving from the fact that entertainment culture in a so-
ciety is based on its various tradi  ons, we can argue that 
the entertainment culture in a society would be shaped 
in line with the expecta  ons of a certain era as a result 
of technology shaping these tradi  ons. While an almost 
standard entertainment culture is widespread al of the 
world, entertainment culture is only in its fi rst phases in 
Turkey as a result of increased awareness in the society 
that sparing  me and money for entertainment is a basic 
necessity. 

Un  l recently Turkey was quite behind the entertainment 
sector in the world but in recent years, entertainment 
sector in Turkey is on the rise with its customers, toy 
producers and investors. Moving from the fact that this 
development fi lls an important physical and emo  onal 
niche in the stressful life of our  mes, it is obvious that 
it would make signifi cant contribu  ons to the economy 
as well.

Thus, the rapidly developing entertainment sector and 
its components such as the exhibi  ons, publica  ons and 
investors need to be supported. 

As Tureks team, with ATRAX – Amusements, A  rac  ons 
and Parks Industry and Services Exhibi  on which we’ll be 
organizing for a second  me this year, we’ll be bringing 
together the leading entertainment investors, toy man-
ufacturers and project consultants and the Turkish en-
tertainment industry in Istanbul. And with Ataxion Mag-
azine, we’re working day and night with due diligence 
to communicate every development in the sector to the 
professionals of the industry and trying to contribute to 
the sector as much as we can.

However in order to make the entertainment industry 
more diverse and to create a huge business volume for 
the na  onal economy, manufacturers and investor com-
panies that place importance on R&D need to be able 
to join both the exhibi  ons and large scale projects. It is 
also crucial that investment projects are supported and 
encouraged by government ins  tu  ons in order to pro-
vide added value to the economy. 

We invite all readers to our exhibi  on with the hope that 
the ATRAX Exhibi  on and Shining Star Awards  Ceremony 
to be held in December  would serve as a frui  ul and 
eff ec  ve interna  onal pla  orm for the amusement and 
entertainment industry . 

Enjoy this issue of Atraxion, 
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Tureks Uluslararası Fuarcı-
lık organizasyonuyla Türki-
ye’nin ilk ve tek uluslararası 
Eğlence, Ak  vite, Park En-
düstrisi ve Hizmetleri Fua-
rı ATRAX, 5 - 7 Aralık 2013 
tarihleri arasında İstanbul 
Yeşilköy Fuar Merkezi’nde 
sektör profesyonelleri ile 
buluşmaya hazırlanıyor.  

Uluslararası arenadan en 
önemli eğlence ya  rımcıla-
rını İstanbul’da ağırlayacak olan ATRAX Fuarı’nın,  büyük 
anlaşmalara sahne olacağı bekleniyor. Bu yıl Ortadoğu, 
Balkan ülkeleri, Ka  as ülkeleri, Afrika ülkeleri, Rusya, 

Organized by Tureks Uluslar-
arası Fuarcılık, Turkey’s fi rst 
and only Amusement, At-
trac  ons and Park Industry 
and Services Exhibi  on AT-
RAX is ge   ng ready to meet 
the professionals of the 
sector at İstanbul Yeşilköy 
Fuar Merkezi between 5-7 
December 2013. 

ATRAX Exhibi  on which will 
be hos  ng major amuse-
ment and entertainment 
sector investors from the 

interna  onal arena in Istanbul, is expected to serve as a 
pla  orm where big business deals will be made. In addi-
 on to the number of par  cipants from the Middle East, 

Dünyanın Eğlencesi ATRAX’la İstanbul’daDünyanın Eğlencesi ATRAX’la İstanbul’da
World’s Entertainment will be in Istanbul with ATRAXWorld’s Entertainment will be in Istanbul with ATRAX

Türkiye’de henüz harekete geçen eğlence
kültürü dünyanın her yerinde son derece ak  f 

ve kalıplaşmış bir durumda. Geriden takip
e   ğimiz eğlence anlayışı ülkemizde gi   kçe 

ivme kazanmaya başladı.

Entertainment and amusement sector which has come to life 
only recently in Turkey is quite ac  ve and standardized all over 
the world. The amusement sector which we’ve been a li  le late 
to follow has started to gain momentum in our country as well.

Fu
ar

 N
ot

la
rı 

Exhibi  on Notes 
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Peki eğlence yatırımı, hangi ürünlerle, nasıl 
bir proje ile ve ne tür bir hizmetle yapılmalı? 

Sektöre, ülkeye ve yatırımcıya kazançlı olacak 
eğlence tesisi nasıl planlanmalı? Tüm bu 
soruların cevabı ATRAX 2013 Fuarı’nda!

Well then which products, what kind of projects and services 
should be used if one is planning to invest in this sector? So 

how should an entertainment center what would benefi t both 
the na  onal economy and the investor be designed? The 

answers to all these ques  ons can be found at ATRAX 2013 
Exhibi  on!

Ukrayna ve özellikle Almanya, İngiltere, Yunanistan gibi 
Avrupa ülkelerinden gelecek fuar ka  lımcısı yanı sıra zi-
yaretçi sayısının da yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Belediye parklarından, AVM eğlence alanlarına, otellerin 
su parklarından, spor –aktivite tesislerine yönelik her 

türlü oyun ekipmanının yer alacağı ATRAX Fuarı’nda, iş-
letmeler için proje danışmanlığı, ekipman teknik destek 
hizmetlerine kadar tüm sektör ih  yaçlarını karşılayan 
güçlü fi rmalar yer alıyor. 

Sektörün en önemli fi rmalarının çoktan yerini ayır   -
ğı fuar iki salon ve fuaye dışında açık alan ile birlikte 4 
bölümden oluşuyor. Hall 9’da lunapark, aquapark, simü-
lasyon, açık alan üniteleri gibi birçok eğlence seçenekle-
rinde faaliyet gösteren fi rmalar bulunurken, Hall 10’da 
ise oyun makinaları ve bowling ağırlıklı fi rmalar yer aldı. 

İngiltere, Almanya, Rusya, İran’dan ve Dubai, Singa-
pur’daki fuarlardan sonra Paris’te düzenlenen Euro 
A  rac  on Show Fuarı’nda da ka  lımcı ve ziyaretçilere 
yönelik ATRAX davet turları gerçekleş  . Geçen yıl Tür-
kiye’de ilk kez düzenlenmesine rağmen toplam 22 ülke-
den 174 ka  lımcı fi rmayı ağırlayarak sektörde önemli 
bir etki yaratan ATRAX’ın, bu seneki dalgasının çok daha 
güçlü olacağı yurtdışı turlarındaki ilgiden gözlemlendi. 

Balkan countries, Caucasian countries, African countries, 
Russia, Ukraine and especially from Germany, UK and 
Greece, the number of visitors at ATRAX as well is expect-
ed to be quite high this year.

At the ATRAX Exhibi  on which will feature a large variety 
of gaming equipment and setups for diff erent applica-

 ons ranging from municipality parks and shopping mall 
amusement areas, to water parks of hotels to sports and 
ac  vity facili  es, there will be strong and well-estab-
lished companies that provide project consultancy and 
technical support services for businesses. 

The exhibi  on where the leading companies of the sector 
have already secured their spots comprises four areas 
that include two halls and a foyer, as well as an outdoor 
area. Hall 9 will feature companies that operate in the 
fi elds of fun fair, aqua park, simula  on and outdoor gam-
ing units while Hall 10 will feature companies that oper-
ate in the fi eld of gaming machines and bowling. 

Promo  onal tours of ATRAX were made to a  ract visitors 
and par  cipants at the Euro A  rac  on Show Exhibi  on 
w hich was organized last  me in Paris a  er being orga-
nized in UK, Germany, Russia, Iran, Dubai and Singapore. 
Despite being organized for the fi rst  me in Turkey last 
year, ATRAX made a big impression on the sector by host-
ing 174 companies from 22 countries and based on the 
observa  ons during these promo  onal tours, one can 
say that ATRAX will create a much bigger impression on 
the sector this year. 

Fuar N
otları 

Exhibi  on Notes 
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ATRAX 2013 Ka  lımcı Listesi
2013 ATRAX Exhibi  ons List

6d Simülasyon Ltd. Ş                    Turkey / Türkiye
A.G.I.S Magazıne                China / Çin
Aca Filmcilik Ltd.Ş   Turkey / Türkiye
Akademi Çocuk   Turkey / Türkiye
Akışkan Oto Hidrolik Pnö. Turkey / Türkiye
Alfa Elek. San.Tic.Ltd.Ş   Turkey / Türkiye
Amega Simulasyon   Turkey / Türkiye
Amf Bowling                     Usa / Abd
Amusewınd              China / Çin
Ana Yay. - Bağ. Elm Dergisi Turkey / Türkiye
Anka Eğlence Sistemleri Turkey / Türkiye
Argus Oyuncak Park Turkey / Türkiye
Armeta Elektronik  Turkey / Türkiye
Assa Group  Turkey / Türkiye
Atakent Expo Kazakhistan / Kazakistan 
Atlan  s Oyun Makinaları Turkey / Türkiye
Atraxion Magazine  Turkey / Türkiye
Balo Tic. Turizm  Turkey / Türkiye
Balorama  Turkey / Türkiye
Baykara Otomat   Turkey / Türkiye
Bamica Group           Iran / İran
Baskül Elektronik  Turkey / Türkiye
Beijing Shibaolai Amu.                China / Çin
Brunswick                              Usa / Abd
Bursa Park  Turkey / Türkiye
CCS Spor   Turkey / Türkiye
Cemer Kent Ekipmanları Turkey / Türkiye
CP İle  şim   Turkey / Türkiye
Dedem Fotokabin Sis. Turkey / Türkiye
Delta Eğlence Ve Elektronik  Turkey / Türkiye
Dreampark   Turkey / Türkiye
Durukan Reklam  Turkey / Türkiye
EAAPA              Russia / Rusya
Eag Interna  onal            UK / İngiltere
EEGS               Bulgaria / Bulgaristan
Efes Oyun Grupları  Turkey / Türkiye
Elkon İç Ve Dış Tic.Ltd.Ş   Turkey / Türkiye
Elmac Srl              Italy / İtalya
Enada              Italy / İtalya
Erlas Reklamcılık   Turkey / Türkiye

Ertech Simülasyon   Turkey / Türkiye
Esca Amusement                China / Çin
Fabbri Group            Italy / İtalya
Facto Edizo            Italy / İtalya
Feza Otomat  Turkey / Türkiye
Fıam Automazione                Italy / İtalya
Fom Danışmanlık Ltd.Ş   Turkey / Türkiye
Fun Gate   Turkey / Türkiye
Fun Time   Turkey / Türkiye
Galeri Zeki İthalat  Turkey / Türkiye
Game Art Limited               China / Çin
Game Spectrum                 Bulgaria / Bulgaristan
German Dış Tic. Ltd.Ş   Turkey / Türkiye
Gn Media Srl               Italy / İtalya
Guangzhou Grandeur Exh.                     China / Çin
Guangzhou Lily Toys Co. Ltd.                 China / Çin
Guangzhou Shunhong Enter.                 China / Çin
Guangzhou Wahlap                China / Çin
Hera Organizasyon   Turkey / Türkiye
Hulusi Okan Koçak      -     Cihan Onur
Değerliler Ortaklığı  Turkey / Türkiye
IEC Int. Expo                 Uae / Bae
Industrias Lorenzo S.A Spain / İspanya
İhlas Magazin Grubu Turkey / Türkiye
Jora Vision Bv             Netherlands / Hollanda
Karınca Park  Turkey / Türkiye
Keyifl i Eğlence   Turkey / Türkiye
Knowledge Based Tourism                Iran / İran 
Kobilife Dergisi                               Turkey / Türkiye
Levent Lunapark Araçları  Turkey / Türkiye
Led Co Dekora  f Aydınlatma     Turkey / Türkiye
Mağaza Dergisi  Turkey / Türkiye
Maksimed Oyun&Eğl. Mak. Turkey / Türkiye
Mall Report Dergisi Turkey / Türkiye
Mami Toys Elif Özpolat Turkey / Türkiye
Mammamia Rides Srl             Italy / İtalya
Masalpark Lunapark  Turkey / Türkiye
Mecpower                        China / Çin
Meridyen Oyun Mak. Turkey / Türkiye
Mert Spor - Mesut Simavlı Turkey / Türkiye

Mertoğlu Çevre Tasarım  Turkey / Türkiye
Mich Playground Co,Ltd                        China / Çin
Mılenyum Exhibi  on                China / Çin
Moser’s Rıdes                       Italy / İtalya
Mostek Elektronik   Turkey / Türkiye
Nıceberg Studios                                       Belgium / Belçika
Ni  o Fun Tech. Co, Ltd                    China / Çin
Ocean Amusement Mac.                     China / Çin
Özişmak İs  f Makinaları                         Turkey / Türkiye
Parkash Amusement                       India / Hindistan
Pax Company Ltd                   Russia / Rusya
Peluşcu Baba                                       Turkey / Türkiye
Persian Darts Academy                             Iran / İran
Pg Elnk. Oyuncak  Turkey / Türkiye
Pie Reklam   Turkey / Türkiye
Play Life System                             Germany / Almanya
Polin Waterpark   Turkey / Türkiye
Preston & Barbieri S.R.L.                    Italy / İtalya
Proto Elektronik   Turkey / Türkiye
Raapa Educa  on Center          Russia / Rusya
Sega Amusement                              England / İngiltere
Semnox Solu  ons                            India / Hindistan
Shananai Lefunland                           China / Çin
Sial Gmbh  Germany/Almanya
Simülatör Makina Ltd.Ş   Turkey / Türkiye
Technıcal Park S.N.C                           Italy / İtalya
Tecway Development                               China / Çin
Tekin Lunapark  Turkey / Türkiye
Tekno-Set Elektronik                                      Turkey / Türkiye
TemaPark.ve İnter. Müz.Der. Turkey / Türkiye
Theme Builders  Philippines/Filipinler
Tm Mot. ve Eğ. Hiz. Turkey / Türkiye
Trıo Group  Turkey / Türkiye
Voterpark Ltd.               Ukrain / Ukrayna
Xtrem Aventures Park France /Fransa
Yeditepe   Turkey / Türkiye
Zeus Servıces Ltd.                  Bulgaria / Bulgaristan
Zhengzhou Wolong Amu.                         China / Çin
Zhongshan Redsun Amu.          China / Çin

Fu
ar

 N
ot

la
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Avrupa’nın en büyük eğlence fi rması Merlin 
Entertainments, 17 milyon Euro’luk bir ya  rımla 
B a y r a m p a ş a ’ d a k i 
Forum İstanbul AVM’de 
2009 yılında faaliyete 
geçen Türkiye’nin 
ilk dev akvaryumu 
Turkuazoo’yu Hollanda 
merkezli Global 
Aquariums fi rmasından 
sa  n aldı. 

Madame Tussauds 
Balmumu Müzesi, Legoland, London Eye, Dungeons 
ve tüm dünyada 45 farklı akvaryumu bulanan ve yılda 
14 milyon rekor ziyaretçi sayısı ile dünyanın en büyük 
akvaryum markası Sea Life’ın da sahibi olan Merlin, 
Turkuazoo’yu da sa  n alarak Türkiye pazarına hızlı bir 
giriş yap  . 

Merlin’in Avrupa’nın en canlı ve kalabalık şehri 
İstanbul’daki ilk ya  rımı olan Turkuazoo Akvaryum 
aynı zamanda Merlin’in İstanbul’u yakından tanıyarak 
bünyesinde bulundurduğu diğer markalarıyla yapacağı 
ya  rımları değerlendirmesi için önemli bir katalizör 
görevini görüyor. 

Merlin Entertainments direktörü Glenn Earlam 
Turkuazoo Akvaryum’u Merlin bünyesine dahil etmekten 
çok mutlu olduklarını belirterek “İstanbul hızla büyüyen 
turis  k bir şehir ve önemli bir yerel pazar. Merlin olarak 
amacımız böylesine önemli bir şehirde Turkuazoo 
Akvaryum’un kusursuz Türk yöne  m ekibiyle Merlin’in 
sihirini harmanlayarak Turkuazoo’nun dünya çapında bir 
akvaryum ve İstanbul’un mutlaka görülmesi gereken bir 
turis  k des  nasyonu olduğunu vurgulamak.” dedi.

Avrupa’nın Eğlence Devi Merlin, Ar  k Türkiye’de
Europe’s Amusement Giant is now in Turkey 

Avrupa’nın En Büyük Eğlence Firması Merlin 
Entertainments, Türkiye Pazarına Türkiye’nin İlk Dev 

Akvaryumu Turkuazoo’yu Sa  n Alarak Girdi.

Merlin Entertainments, Europe’s biggest entertainment company 
entered the Turkish market via its purchase of Turkuzoo, Turkey’s fi rst 

giant aquarium.

With an investment of 17 million Euros, Merlin 
Entertainments, Europe’s biggest entertainment company 
purchased Turkuazoo, Turkey’s fi rst giant aquarium, 
which was opened at Forum Istanbul AVM in 2009 from 
Netherlands-based Global Aquariums Company.

Merlin Entertainment is also the owner of Madame 
Tussauds wax museum, Legoland, London Eye, Dungeons 
and 45 aquariums in diff erent parts of the world as well as 
Sea Life, the world’s biggest aquarium brand with around 
14 million visitors per year, and the company made 
entered the Turkish market by purchasing Turkuazoo.

Turkuazoo Aquarium which is Merlin’s fi rst investment 
in Istanbul, Europe’s most vibrant and populated city, 
also serves as a cri  cal catalyzer in terms of allowing 
the company to test the waters in the Turkish market to 
make a decision to bring other brands it owns.

Merlin Entertainments’ Director Glenn Earlam indicated 
that they’re quite 
happy to be including 
Turkuazoo Aquarium 
in their brand por  olio 
and said “Istanbul is a 
rapidly growing tourist 
a  rac  on and a major 
domes  c market. As 
Merlin, our goal is 
to blend the skills of 

the perfect Turkish management team of Turkuazoo 
Aquarium with Merlin’s magic in such an important 
city and to emphasize that Turkuazoo is a world class 
aquarium and that Istanbul is among the top must-see 
tourist des  na  ons in the world.”

Yeni Projeler
New Projects
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FUNGATE markası, teknolojik gelişime uygun olarak in-
sanları farklı dünyalara taşımak üzere oyun ve eğlence 
alanları üre  mindeki lider fi rmalardan 6D Simülasyon 
fi rması ça  sı al  nda 2010 yılında kuruldu. Dünyanın 
önde gelen Laser Tag üre  cilerinden Nexus Laser Tag 
(Amerika),  5D/6D Simülasyon, İnterak  f Cafe üre  ci-
si Transas Trans-Force (Rusya), dünyanın en büyük 6D 
Sinema şirketlerinden Moviemax (İtalya), Adventure 
Course üreticisi Outdoorconcept (Avusturya), dünyanın 
en önemli oyun alanı ve So  play oyun alanı üre  cilerin-
den Cheer Amusement (Çin) Animalland ve Laser Play 
gibi birçok dünyaca ünlü marka ile çözüm ortaklığı sağ-
layarak tüm Türkiye ve Ortadoğu Yetkili Sa  cısı ve Yetkili 
Servisi haline geldi.

Firmanın sektör görüşü; “Türkiye, eğlence sektörüne bu 
sene daha da fazla ilgi gösteriyor. Bu bizi oldukça sevin-
diriyor. İlk dönemlerde algılandığı şekliyle sadece “ya  -
rım” olmaktan çıkıp, marka ve ürünlerin birbiri ile yarış  -
ğı bir endüstri haline geldi. Birbirinden büyük AVM’lerin 
ve belediyelerin şehirlerine, parklarına, iş merkezlerine 
değer katmak için yapacakları ilk iş oldu. Her yaştan in-
sanın talep yara   ğı AVM’leri şimdi belediyeler, oteller 
vb. kurumlar takip ediyor” şeklinde açıklanıyor. 

Çalışma hedefleri ise; “Sloganımız, her yaşa eğlence. 
Kurduğumuz tüm eğlence ve ak  vite alanlarında temel 
hedefi miz her yaştan insanı eğlendirebilmek. Hem gör-
sel hem de ak  vite anlamında farklı alanlar yara  yoruz. 
Şu anda dört şubemiz ile hizmet veriyoruz, bu sayıyı her 
geçen gün ar   rmayı planlıyoruz. Ayrıca birçok projeyi 
A’dan Z’ye yöne  yoruz ve kurulum yapıyoruz. Temsil 
e   ğimiz marka ve ürünleri daha fazla insan ile tanış  r-
mak en temel hedefi miz” yönünde belir  liyor. 

Eğlence, Hizmete Değer Katmak için Bir Avantaj
Entertainment sector serves as an advantage to add value to service

“Her Yaşa Eğlence Sloganımızla, birçok projeyi 
A’dan Z’ye Yöne  yoruz”

 “With our slogan of ‘entertainment for all ages’, we manage all 
aspects of numerous projects”

FUNGATE brand was founded in 2010 as part of 6D Sim-
ulasyon, one of the leading companies in the produc  on 
of gaming and entertainment areas with the purpose of 
providing unique entertainment experiences by u  lizing 
technological advancements in this area. In a short pe-
riod of  me, the company became the sole dealer and 
a  er sales service provider of leading entertainment and 
amusement products manufacturers of the world in Tur-
key and Middle East. These companies include; Nexus La-
ser Tag (USA) one of the leading Laser Tag manufacturers 
of the world; 5D/6D Simula  on; Interac  ve Cafe pro-
ducer Transas Trans-Force (Russia), Moviemax (İtalya) 
one of the biggest 6D cinema companies of the world 
(Italy); Adventure Course manufacturer Outdoorconcept 
(Austria); Cheer Amusement, one of the world’s leading 
manufacturers of gaming areas and so  play game areas 
(China); Animalland and Laser Play. 

The company’s view of the sector is summarized as fol-
lows: “This year, Turkey is showing a greater interest in 
the amusement sector. And this is quite posi  ve for us. 
Amusement sector, is no longer seen as an investment 
area, as it was the case in the beginning, and it has now 
turned into a major industry where there’s a high level 
of compe   on among leading brands and numerous 
products. Adding new entertainment alterna  ves to their 
ci  es, parks and plazas became the new priority of shop-
ping malls and municipali  es. Shopping malls, where 
customers from diff erent ages create demand, are now 
followed by municipali  es, hotels and similar businesses 
and organiza  ons.” 

Company’s business goals are summarized as follows 
“our slogan is ‘entertainment for all ages”. In all enter-
tainment and ac  vity areas we set up, our goal is to en-
tertain people of all ages. We create entertainment ar-
eas that are unique both visually and in terms of content. 
We currently serve via four branch offi  ces, and we plan 
to increase the number of branch offi  ces gradually . We 
also provide comprehensive management service for nu-
merous projects and we do installa  on work as well. Our 
main goal is to introduce the brands and products we 
represent, to a greater customer base”.
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Kurulduğu 1993 yılında video game oyun makineleri 
üreten Alfa Elektronik, şimdi İzmir-Sarnıç'ta 3.600m2 
kapalı alan üzerine kurulu showroomuyla farklı tarzda 
oyun makineleri ithali yanı sıra sa  ş sonrası kaliteli tek-
nik servis hizme   de veriyor.

Alfa Eleketronik simülasyonlu oyunlar, 3D-4D sinemalar, 
ekranlı-ekransız çocuk kiddy ride makineleri, air hockey-
ler, masa topları (langırt), basketbol, mini bowling, vi-
deo game atariler, araba yarışları, motor yarışları, çeşitli 
yarış oyunları, silahlı oyun makineleri, hediye makinele-
ri, şişme oyun alanları, top ha-
vuzları gibi farklı konseptlerde 
ürünlerle müşteri odaklı hiz-
met sunuyor. 

Firmanın sahibi Ali Derin 
sektörden beklen  lerini; 
“İşletmecilerin değişen dünya 
şartlarına ayak uydurup, farklı 
konseptler ile daha fazla müş-
teriye hizmet vermek için çaba 
sarfetmeleri gerek. Bununla beraber, tedarikçi fi rmala-
rın daha farklı ve daha geniş kitleye hitap edebilecek 
oyunları Türkiye piyasasına ge  rmek için girişimleri de 
ar   racak  r” düşüncesiyle açıklıyor. 

Ali Derin ATRAX Fuarı hakkında görüşlerini de; “ATRAX 
Fuarı sektörümüze yeni bir soluk ve renk ge  rdi. Bu sa-
yede fi rmalar sektördeki kimliklerini daha iyi yansıtabili-
yor. Fuar, ayrıca bu sektöre girmek isteyen yeni ya  rım-
cılar için de çok önemli bir  rsa   r. Biz tedarikçi fi rmalar 
içinse sektördeki yeniliklerin ne kadarını Türkiye piya-
sasına taşıyabildiğimizi görmemiz açısından da bize 
rehber olmaktadır” şeklinde açıklıyor. 

Ali Derin: “Bu Fuar, Bize Bir

Rehber Niteliğinde”
Ali Derin: “This exhibi  on, serves as a 
guide for us”

Alfa Elektronik Her Konsep  en Ürünleriyle    
Atrax Fuarı’nda Olacak

Alfa Elektronik Will be at Atrax Exhibi  on With its Products 
Off ering a Wide Range of Concepts

Since it was founded in 1993, Alfa Elektronik has been 
manufacturing gaming equipment and currently the 
company imports a variety of gaming equipment at its 
3500 m2 square showroom located in İzmir-Sarnic. Alfa 
Elektronik also provides high quality a  er sales technical 
services for its customers.

Alfa Elektronik off ers customer-focused service with its 
broad product range that includes gaming concepts such 
as simulated games, 3D-4D cinemas, kiddy ride equip-
ment with and without screens, air-hockey, foosball, 
basketball, mini bowling, Atari video games, car racing, 
motor bike racing, numerous racing games, gaming 
equipment with weapons, gi   machinery, infl ated game 
areas, and ball pools.

About his expecta  ons from the sector, Ali DERIN, the 
owner of the company says 
“Businesses need to strive 
to appeal to a broader cus-
tomer base by adap  ng 
to changing global market 
condi  ons and impor  ng 
diff erent concepts. This 
would mo  vate the suppli-
er companies to import to 

Turkey, a broader range of products to serve to a broader 
audience”. 

Ali Derin summarized his impression about ATRAX Exhibi-
 on with the following words “ATRAX Exhibi  on added a 

new dimension to our sector. It helps companies to be  er 
refl ect their business iden   es to the market. The exhibi-
 on also serves as a great opportunity for new investors 

willing to enter the market. And for supplier companies 
like us, it serves as a guide in terms of understanding the 
extent to which we are able to bring to the Turkish mar-

ket, the novel  es in the sector”.
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Hareket teknolojileri ve simülasyon alanlarında uzman 
bir projelendirme ve mühendislik fi rması olan AMEGA, 
Türkiye ve Avrupa, Ortadoğu ve Afrika başta olmak üze-
re yurt dışında birçok lokasyonda hizmet veriyor. Ayrıca 
kendi markaları Playmo  on ve Cinemo  on gibi alterna-
 f ürünleri ile sektöre çok ciddi katkılar sağlıyor.   

Türkiye ve dünyada eğlence sektörünün, teknolojinin 
gelişimiyle birlikte çok farklı boyutlara taşındığını be-
lirten AMEGA Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Hakan 
Yıldırıcı, hızla büyüyen bu pazarda ürünlerin üstün 
özellikleri ve devrim niteliğindeki farklılıkları ile ko-
layca rakiplerinin önüne geçmeyi başardıklarını vur-
guluyor. 

Yıldırıcı; hedefl erini, “AMEGA hareket teknolojisi uz-
manlığından ve yap  ğı AR-GE çalışmalarından elde 
e   ği know-how ile hayal gücünü birleş  rerek oyun 
eğlence dünyasında hızla değişen müşteri taleple-
rini doğru analiz edip, tam olarak karşılamayı amaç 
edinmiş  r” sözleriyle özetliyor.   

ATRAX Fuarı hazırlıklarını aktaran Hakan Yıldırıcı: 
“Bu yıl da aynı yerimizde, çok özel sürprizler ve 
yepyeni ürünlerimizle yer alacağız. Lisanslı özel tasarım 
PEPEE Kiddie Ride arabamızı ilk defa ATRAX’ta görücüye 
çıkaracağız. Türkiye’nin ilk ve tek gerçek yarış simülatö-
rünü üreten fi rmamız, EAS 2013 Fuarı’nda büyük beğeni 
toplayan ürünü Playmo  on PRO BETA’yı da bu fuarda 
sergileyecek. Sektörde büyük bir boşluğu doldurup çok 
önemli bir misyonu üstlenen ATRAX Fuarı’nı, yurt içi ve 
yurt dışından potansiyel  müşterilerimizi ağırlama fırsatı 

bulacağ ım ız, 
firmamız için 
çok önemli bir 
etkinlik olarak 
değerlendiri-
yoruz” dedi.

Amega, Yepyeni Ürünleriyle 
Atrax Fuarı’nda
Amega is now at the Atrax Exhibi  on
with a line of brand new products.

Hakan Yıldırıcı: “Lisanslı Özel Tasarımımızı İlk 
Defa Bu Fuarda Görücüye Çıkaracağız”

Hakan Yıldırıcı: “We’ll debut our signature designs for the fi rst 
 me at this exhibi  on”

As a leading project development and engineering com-
pany specialized in the area of movement technologies 
and simula  on, AMEGA serves both in Turkey and in 
many diff erent areas of the world with Europe, Middle 
East and Africa being the main ones. The company also 
makes signifi cant contribu  ons to its sector 

with its signature brands such as 
Playmo  on and Cinemo  on.  

Sta  ng that the amusement indus-
try both in Turkey and the world 
has come to a totally diff erent 
level thanks to advancements 
in technology, AMEGA Teknoloji 

A.Ş. General Manager Hakan 
Yıldırıcı indicates that 

they could easily go 
one step ahead of 

compe   on in this 
rapidly growing mar-

ket thanks to superior 
product features and 

novel  es that revo-
lu  onized the mar-

ket. 

Yıldırıcı summarized their goal as follows; “AMEGA aims 
to fulfi ll completely, the customer needs and demands 
that change rapidly in the ever growing amusement 
industry, by combining the know-how it accumulated 
from R&D projects it carried out and from its exper  se 
in movement technologies, AMEGA with its imagina  ve 
power.”

Hakan Yi ldirici also summarized their prepara  ons for 
ATRAX exhibi  on as follows “We’ll be at the same spot 
this year as well, with special surprises and brand new 
products. We’ll be debu  ng our signature PEPEE Kiddie 
Ride car for the fi rst  me at ATRAX. Our company, which 
produces Turkey’s fi rst and only race simulator, will be 
debu  ng its product Playmo  on PRO BETA that a  ract-
ed great a  en  on at EAS 2013 Exhibi  on, at ATRAX as 
well. We see ATRAX Exhibi  on, which we believe to be 
fi lling a very important niche in the sector and carrying 
out a great mission, as an important event for our com-
pany whereby we’d have a chance to host our poten  al 
customers both from Turkey and abroad.”
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Kurtuluş Savaşı’yla zor bir mücadele döneminden geçen 
millet,  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tam 90. Yıl önce 
29 Ekim 1923’te Cumhuriye   ilan etmesiyle bağımsızlı-
ğa kavuştu.  Kurucu Mustafa Kemal Atatürk’ün, silah ar-
kadaşları ve devlet adamlarıyla birlikte düşman işgalin-
den kurtardıkları vatana laik, bağımsız, insan haklarına 
uygun bir yöne  m imkanı sunması, her yıl Cumhuriyet 
Bayramı törenleri ile kutlanıyor. 

Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi devlet erkanının 
Anıtkabir’deki ziyare   başladı. Atatürk Kültür Merkezi’n-
de yapılan geçitlerde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan eşleriyle birlikte hazır 
bulundu. 

Anıtkabir’e akan milyonlarca insan ellerindeki bayrak-
larla bir gelincik tarlası gibi büyüleyici görünürken, Ata-
türk’ün huzurunda minnet dolu gözyaşları ve gurur duy-
guları birbirine karış  .

Tüm yur  a organize edilen halk yürüyüşleri ve aske-
ri kortejler sabah i  bariyle başladı. Resmi geçitlerde, 
uçakların gökyüzündeki harikulade şovları ve paraşüt-
çülerin Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri ile atlayışları 
izleyenleri büyüledi. 

Vatan Caddesi’nin trafi ğe kapa  lmasıyla askeri törenler 

Cumhuriyet’in 90. Yılı Coşkuyla Kutlandı
90Th Anniversary Of The Republic Celebrated With Joy

Having gone through a though period of struggle for in-
dependence with the war of independence, our na  on 
got its complete independence with the declara  on of 
the Republic 90 years ago on 29 October 1923. Founda-
 on of our Republic by Mustafa Kemal Atatürk and his 

brothers in arms crowning the country they saved from 
the invasion of the enemies with  secular and indepen-
dent governance that this country deserved is being cel-
ebrated every year with Republic Day Celebra  ons.

As it is every year, Republic Celebra  ons started with 
high state offi  cials visi  ng Anitkabir. During the parade 
held at Atatürk Kültür Merkezi, President Abdullah Gül 
and Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan were present 
with their wives. 

Thousands fl owing to Anitkabir looked like a fi eld of pop-
pies with all the ci  zens holding fl ags in their hands and 
at the presence of Ataturk, people’s tears of gra  tude 
and feelings of pride got mingled all together.

Public parades and military parades organized all over 
the country started early in the morning. During the offi  -
cial parades, the airplane shows in the sky and the para-
chu  sts jumping with Turkish fl ag and Ataturk posters in 
their hands enchanted the audience.

With Vatan Street being closed to traffi  c, military parade 
started early in the morning. People of all ages from 
all parts of Istanbul accompanied the joy of the parade    
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sabahın erken saatlerinde başladı.  İstanbul’un her ye-
rinden gelen genç yaşlı herkes, bando geçişine coşku ile 
eşlik e   .

Bursa’da 5990 kişinin oluşturduğu Atatürk Silüe   gören-
lere duygusal anlar yaşa  rken, İzmir’de tüm gün devam 
eden kutlamalarda İs  klal Marşı ve Andımız hep bir 
ağızdan söylendi.

Avrupa ve Asya kıtasını İstanbul Boğazı’nın derinliklerin-
den birbirine bağlayan Tüpgeçit’in açılışı 29 Ekim kutla-
malarına denk ge  rildi. Marmaray’ın açılışı ile Cumhuri-
yet’in demirağlarına bir yenisi eklendi.

Akşam saatlerinde İstanbul, Ankara ve büyükşehirlerin 
çoğunda fener alayları için sokağa dökülen insanlar 90. 
Yılı, ellerinde bayrakları ile marşlar söyleyerek kutladı. 

En etkileyici kutlamalardan biri de, İstanbul Boğazı’ndaki 
görsel şölen oldu. 29 Ekim gecesi Boğaz Köprüsü üzerin-
den gökyüzüne süzülen ışık ve havai fi şek gösterileri ile 
renklendi. Bu büyüleyici gösteriyi izlemek için sokaklara 
çıkan milyonlarca İstanbullu, hep birlikte marşlar söyle-
yerek Cumhuriyet’e ve Atatürk’e sevgilerini haykırdı. 

Ayrıca her yıl olduğu gibi 29 Ekim akşamı Çankaya Köş-
kü’nde devlet kademesinden ve sanat camiasından bir-
çok ismin ka  lımı ile Cumhurbaşkanı Resepsiyonu ger-
çekleş  rildi.

with pride and excitement.

While the Ataturk Silhoue  e created by 5990 ci  zens in 
Bursa caused emo  onal moments, during the celebra-
 ons that lasted the whole day in Izmir, people sang the 

na  onal anthem and the na  onal pledge all together as 
a chorus.

The opening ceremony of the Tube-tunnel that connects 
Europe and Asian con  nents at the depths of Bosporus 
corresponded to Republic Celebra  ons and the opening 
ceremony of Marmaray added another track to the iron 
web of the Republic.

Crowds fi lling out the streets in Istanbul, Ankara and 
most big ci  es in the evening for torchlight procession, 
celebrated the 90th anniversary singing marches with 
fl ags in their hands. 

One of the most impressive celebra  ons was the visual 
show in Bosporus. On the night of October 29th, Bospo-
rus Bridge took on a colorful vibe with the rays of light 
fi ltering through the skies and the fi reworks. Millions of 
Istanbulers fi lling the streets to watch this enchan  ng 
show screamed their love for the Republic and Ataturk 
by singing marches all together.

As it is every year, this year as well the Republican Recep-
 on was held at Cankaya Mansion on the night of Octo-

ber 29th with the par  cipa  on of high rank state offi  cials 
and numerous celebri  es.  
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 Türkiye’de oyun grubu ve açık alan spor aletleri üzerine 
hizmet veren öncü firmalar arasında Cemer Kent 
Ekipmanları ilk akla gelenlerden. Firmanın sürekli 
yenilenen ve gelişen ürün yelpazesini, rakiplerinden ayı-
ran farkların başında ürün kalitesi ve güvenlik anlayışı 
geliyor. 

Avrupa, Ortadoğu, 
Amerika ve Afrika kı-
talarında toplam 43 
ülkede 100’ün üzerin-
de oyun grubu ve Fit-
ness alanı kuran fi rma, 
pazar payının % 60’ını 
elinde tutuyor. 2013 yı-
lının ilk yarısında sade-
ce oyun gruplarından 
oluşan 367 park kuran 
Cemer, son iki yılda fi t-
ness alanları ile birlikte 
2 bin’e yakın noktada 
yeni oyun köyleri ve fi t-
ness alanları inşaat et-
miş. Cemer, 195 üre  m,  
55 idari personel olmak 
üzere toplam 250 kişilik 
kadrosu ile İzmir’den 
dünyaya açılıyor. 

Firma sahibi Fuat Eroğlu, sektör değerlendirmesi ve 
hedefl erini; “Parklarda çocukların beğenisine sunulan 
oyuncaklara yepyeni renk ve tarz ge  ren tasarımlar 
ülkenin dört bir yanında büyük ilgi görüyor. Bu açıdan 
fi rmamızın da en büyük hedefi , her sokak ve her ma-
hallede çocukların özgürce oyun oynayabileceği oyun 
merkezleri inşa etmek. Rengini her gün kaybeden gri bir 
dünya içerisinde gelecek nesillere renk olmak” cümlele-
riyle özetliyor.   

Fuardan hakkında görüşlerini aktaran Eroğlu: “Sektörün 
öncü fi rmalarının yer alacağı ATRAX Fuarı’nda biz de yer 
alarak, fi rmamızın hedef kitlesine en kısa yoldan ulaşıp, 
ürünlerimizi yakından tanıtma şansı bulacağız” dedi. 

Pazar Payıyla Fark Yaratan Cemer, 
Yeni Ürünlerini Tanıtmak İçin Atrax’ta
S  cking Out From The Crowd With Its Market Share, 
Cemer Will Be At Atrax To Showcase Its Latest Line 
Of Products

Fuat Eroğlu: “Fark yaratan noktamız, ürün kalitesi ve gü-
venlik anlayışımız”

Fuat Eroğlu: “Product quality and our no  on of safety are what diff eren  ates 
us from the compe   on”

Cemer Kent Ekipmanları is among the fi rst companies 
that come to mind when reminded of leading brands 
that serve gaming groups and outdoor sports equip-
ment. Product quality and no  on of safety are what dif-
feren  ates the company’s ever expanding and evolving 
product range from the compe   on.

Having set up over 100 
gaming groups and Fit-
ness areas in 42 coun-
tries in Europe, Middle 
East, America and Af-
rica, the company has 
60% share of the mar-
ket. Cemer set up 367 
parks that comprised 
only gaming groups 
during the fi rst half of 
2013, and the company 
has set up new game 
villages and fi tness ar-
eas at around 2000 
spots together with 
fi tness areas during 
the last 2 years. Ce-
mer opens itself to the 
world from Izmir with 
its team of 250 person-
nel, 195 of which are in 
produc  on and 55 are 
administra  ve.

Company’s owner Fuat Eroglu summarized his overview 
of the sector and his company’s goals as follows “De-
signs that add new colors and styles to toys and gaming 
groups off ered to kids at the parks, a  ract great a  en-
 on all over Turkey. In this regard, our company’s main 

goal is to build game centers on every street and in every 
neighborhood  where kids can play safely and freely, and 
to be a new color for future genera  ons in a world of 
grey that loses its color everyday”.

Eroglu also made the following comment about the ex-
hibi  on “By par  cipa  ng in ATRAX which will feature the 
leading companies of the sector, we’ll have a chance to 
reach the target audience of our company directly and to 
showcase our products.”
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Eğlence sektöründeki faaliyetlerine 1984 yılında bilgi-
sayarlı oyun makinaları üre  miyle başlayan Elkon Grup, 
Türkiye’deki pek çok fi rma-
ya bilgisayarlı oyun maki-
nası imal etmiş. İlerleyen 
yıllarda ise, elektromekanik 
ve mekanik oyun eğlence 
makinaları üre  miyle ürün 
yelpazesini genişletmiş. 

Firmanın renkli ve eğlenceli 
ürünleri, lunaparkların yanı 
sıra hipermarketler ve alışveriş merkezlerinin açık ve ya 
kapalı alanlarındaki oyun eğlence merkezlerinde kulla-
nılıyor. Özellikle küçükler ve büyükler için trenler, “Kiddy 
Ride” gibi hareketli oyun makinaları, konvoy, atlıkarınca, 
sekolin, akülü arabalar, salto trambolin, zıplama tram-
bolini, elma kurdu gibi ürünleri ülke genelinde ve yurt 
dışında sıkça kullanılan fi rma, ayrıca birçok devlet kuru-
muna da heykeller, reklam panoları ve maket imala   da 
yapıyor. 

Firmanın Genel Müdürü Cemal Çilingiroğlu fi rma he-
defl erini; “Daha çok hedef kitleye, daha iyi imkanlarda, 
kaliteli oyun makinaları üreterek eğlence ve park alanla-
rında Türkiye ve dünyada öncü fi rma olmak başta gelen 
hedefl erimiz arasındadır. Hedef kitlelerin memnuniye  -
ni kazanmak beklen  den çok amacımızdır” cümleleriyle 
açıklıyor. 

Fuar hazırlıkları hakkında bilgi veren Çilingiroğlu: “ATRAX 
Fuarı’na Express Train (gezi treni) ile ka  lacağız. Gelişim 
odaklı anlayışımız ile fuarda karşılaşacağımız her türlü 
olumlu ve olumsuz eleş  riye açığız” dedi. 

Express Train, Eğlenceli 
Bir Tanı  m Turu 
İçin Yola Çık  

Express Train will be 
at Atrax Exhibi-
 on for a fun 

showcase

Cemal Çilingiroğlu:
“Hedef kitlelerin memnuniye  ni kazanmak

beklen  den çok amacımızdır”

Cemal Çilingiroğlu: “Gaining the sa  sfac  on of the target
audience is not an expecta  on but a target for our company”

Having started its opera  ons in the amusement sector 
with the produc  on of computerized gaming equip-

ment in 1984, Elkon Group has produced numerous 
computerized gaming equipment for many 

companies in Turkey un  l now. And 
in the following years, the com-

pany expanded 
its product 

range with 
electromag-
ne  c and 
m e c h a n i -
cal gaming 
equipment.

The vibrant 
and fun products of 

the company are used in 
fun fairs as well as in the out-

door and indoor gaming areas of 
hypermarkets and shopping centers. 

The company’s most popular products in 
Turkey and abroad are trains for kids and adults, 

mobile gaming machinery such as the “Kiddie 
Ride”, Caravan, Carrousel, sekolin, ba  ery powered 

cars, salto trampoline, bungee trampoline and apple 
worm. The company also produces statues, adver  sing 
billboards and dummies for numerous state ins  tu  ons.

Company General Manager Cemal Çilingiroğlu summa-
rized the goals of their company as follows “Our main 
target is to become a leading company in the amuse-

ment and parks sectors in 
Turkey and in the world by 
producing high quality gam-
ing equipment to a broader 
customer base. Gaining the 
sa  sfac  on of the target 
audience is not an expec-
ta  on but a target for our 
company.”

Cilingiroglu also made comments about their prepara-
 ons  for the exhibi  on and said “We’ll join ATRAX Exhi-

bi  on with our Express Train. With our development-fo-
cused business no  on, we’re open to all kinds of posi  ve 
and nega  ve cri  cisms”

AT
RA

X’
ta

n 
H

ab
er

le
r News of ATRAX



19

Türkiye’de yaygınlaştırılması planlanan ilk Akıl Oyunları 
sınıfı, PAL Oyuncak tarafından İstanbul Esenyurt 
Cumhuriyet İlk Öğretim Okulu’nda açıldı. Türkiye’nin 
kaliteli, sağlıklı ve eği  ci oyuncak üre  cisi PAL Oyuncak, 
özel olarak tasarlanan Akıl Oyunları Sını  ’ndaki her oyun 
ile çocukların farklı bir yeteneğinin gelişmesine katkı 
sağlayacak.

Akıl Oyunları Sını  ’yla öğrenciler okulda ve günlük ha-
ya  a karşılarına çıkacak görsel algı, fi ziksel beceri ve 
denge, üretkenlik, düşünme becerileri konularına odak-
lanacak. Özel sını  aki her oyun, çocukta farklı bir yete-
neğin gelişmesi ha  a ortaya çıkması için uzmanlar tara-
 ndan hazırlanıyor. 

Pal Oyun ve Oyuncak Ürün Müdürü Murat Üstünbaş, 
Akıl Oyunları sınıfl arının Türkiye geneline yaymak için 
ilk adımın a  ldığını ha  rlatarak, “Eği  ci Oyun ve Oyun-
cak Markası PAL olarak kurumsal sosyal sorumluluk 
kapsamında başladığımız projenin ilk adımı Esenyurt 
ilçemizde a  yoruz. Zorunlu etkinlik saa  yle birlikte bu 
tür mekanlar büyük bir ihtiyaç haline geldi. Gelecek 
nesillerimiz için Türkiye genelinde Akıl Oyunları Sınıfları 
kurmaya devam edeceğiz” dedi.

Sınıf Öğretmeni Nazlı Akçay, sınıf içinde etkinlik 
yapılmasıyla öğrencilerin eğlenerek öğrenmeye başla-
dıklarını ve velilerden olumlu tepkiler aldıklarını ifade 
ederek “Velilerimiz öğrencilerin okula severek gelmele-
rinde çok etkili olduğunu ifade ediyor” dedi.

The fi rst Mind Games class that is planned to be made 
widespread across Turkey has recently been opened at 
İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Primary School. As Tur-
key’s producers of high quality, hygienic and educatory 
products, PAL Oyuncak, will contribute to the eff orts for 
helping children develop new skills with the games pro-
vided in the Minds Games class that is specially designed 
for this purpose. 

With the mind games class, the students will focus on 
issues related to visual percep  on, physical agility and 
balance, produc  vity and cogni  ve skills which they 
would come across at school or during their daily lives. 
Every game organized in the classroom is prepared by 
experts to develop and even bring out the hidden skills 
in children.

Pal Oyun ve Oyuncak Product Manager Murat Üstünbaş, 
emphasized that the fi rst step towards making Mind 
Games classes widespread all across Turkey has been 
taken and con  nued as follows “As an educatory games 
and toys brand, we’ve started this project as part of 
our social responsibility  ac  vi  es and the fi rst step was 
taken in Esenyurt district. With the new legisla  on that 
made ac  vity hours mandatory in primary schools, such 
se   ngs became a basic requirement. We’ll con  nue to 
setup Mind Games Classes for our future genera  ons all 
across Turkey”.

Classroom teacher Nazlı Akçay stated that with these 
in-class ac  vi  es, the students can now have fun while 
learning and that the parents have shown quite posi  ve 
reac  ons as well and con  nued as follows “Parents tell 
us that the ac  vity class has made their kids more willing 
to go to school”

Etkinlik Saa  , Müfredata Girdi
Ac  vity Hours Became A Mandatory Curriculum Item

Milli Eği  m Bakanlığı müfreda  a okullarda 
zorunlu etkinlik saa   koydu, ilk adımı PAL 

Oyuncak a   . 

Ministry of Educa  on made a change to the legisla  on that 
made ac  vity hours mandatory in the curriculum and

Pal Oyuncak was the fi rst to step in.

Yeni Projeler
New Projects
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ERLAS, endüstriyel ve sanatsal üre  m alanında 27 se-
nedir Seyrantepe’de hizmet vermektedir.  Anadol marka 
otomobil kasa ve yedek parça üreten fi rma şimdi ise su 
kaydırakları , deniz bisikletleri ,küçük çaplı teknelerin 
fi ber aksamı ve bazı teknelerin modifi kasyon parçaları 
üre  mleri, dev 3D reklam çalışmaları , marka dummy 
leri , endüstriyel anlamda büyük fabrika otel avm vb. 
gibi tesislerin su soğutma kulesi kabinleri üre  mi ,bele-
diyeler için este  k şehir mobilyaları ,bank , saksı , kısmi 
yeral   çöp konteyneri gibi ürünlerin üre  mi , avm sütun 
alınlık kaplamaları , temalı parklar için fi berglass çalış-
malara imza a  yor. 

Firma yetkili Volkan Buran: “Ülkemiz şuan dünya eğlen-
ce park ve ak  vite pazarında zaman olarak geriden baş-
lamış olmasının verdiği bir dezavantaj içerisinde. Ancak 
yara  cı ve a  lımcı fi rma ya da kişiler sayesinde, zamanla 
şu an geriden takip e   ğimiz uluslararası pazarda bizden 
önde olan örneklerin bile takip edeceği bir pazara sahip 
olacağımıza inanıyoruz. Firmamız da gelişen sektör ve 
yara  cı fi kirler karşısında kendisini geliş  rmeye kilitlen-
miş durumdadır.” cümleleriyle sektör değerlendirmesini 
paylaş  .

Volkan Buran fuar hakkında: “ATRAX’ta uygulamaları-
mızdan birkaç örnek sergileyeceğiz. Amacımız pazarda-
ki insanların fuar alanına 
geldiklerinde biz kimiz, 
neler yapıyoruz konula-
rında insanların ih  yaçla-
rı dahilinde fi kir alışverişi 
yapmak ve belki de daha 
önce insanların Türkiye’de 
bu iş yapılmaz önyargısını 
kırıp, çoğu işin bu man  k-
la proje aşamasında rafa 
kaldırılmasını engellemek. Çünkü geçen seneki ATRAX 
ka  lımımızda birçok kişiden bu tür yorumlar aldık. Üre-
 ci yok düşüncesiyle projelerini iptal eden ya da seyrini 

değiş  ren onlarca insanla tanış  k. Bu anlamda ATRAX 
işveren ve üre  cinin tanışması anlamında iyi bir me-
kan ve organizasyondur. Fuardan geçen sene aldığımız 
olumlu dönüşleri, bu sene de katlayarak devam e   rme 
arzusundayız” dedi.

ERLAS has been serving for 27 years in the area of in-
dustrial and ar  s  c produc  on in Seyrantepe. Having 
produced chassis and spare parts for Anadol branded 
automobiles un  l now, the company currently produc-
es a variety of products that include water-slides, sea-
bikes, fi ber parts for small boats, modifi ca  on parts for 
certain boat types, giant 3D adver  sing projects, brand 
dummies, water cooling cabinets for facili  es such as 
factors, hotels and shopping malls, aesthe  c looking city 
furniture for municipali  es, benches, fl ower pots, par  al 
underground waste bins, column frontons for shopping 
malls, and fi berglass works for themed parks.

Company offi  cial Volkan Buran shared his views about the 
sector with the following words “Currently our country 
has the disadvantage of having entered the amusement 
parks and ac  vity market quite late. However thanks to 
crea  ve companies and individuals with entrepreneurial 
spirits, we believe that in this market, which we’re now a 
follower, we’ll become a leading market that is followed 
by all companies over  me. And our company has com-

pletely focused on devel-
oping itself in the face of 
rapidly developing mar-
kets and crea  ve ideas.” 

As to the ATRAX Exhibi-
 on, Volkan BURAN made 

the following comment: 
“At ATRAX, we’ll be devel-
oping some of our appli-
ca  ons. Our goal is to tell 

our visitors and poten  al customers who we are and 
what we do and exchange informa  on with them and 
also remove the prejudice in the public that it’s not pos-
sible to do this business in Turkey and to prevent many 
project being put back on the shelf due to this miscon-
cep  on. During our par  cipa  on in ATRAX last year, we 
received many comments of that sort from visitors and 
customers. We met dozens of companies and fi rms who 
had cancelled their projects or modifi ed them thinking 
that there was no company in Turkey to manufacture the 
products they’d ask for. In this regard, ATRAX is a great 
se   ng and organiza  on in terms of bringing together 
the employers and the manufacturers. We hope to con-
 nue receiving posi  ve feedback as we did last year and 

to even get more posi  ve responses and feedback”

Dev Projelere İmza Atan Erlas, 
Önyargıları Kırıyor
Erlas, the creator giant projects will be to 
Remove the Prejudices

Volkan Buran: “Şimdi Geriden Takip E   ğimiz
Uluslararası Pazar, Zamanla Bizi Takip Etmeye 

Başlayabilir”

Volkan Buran: “The interna  onal market which we follow now might 
be following us over  me”
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Ak  viteler

Türkiye’nin her yerindeki AVM’ler çeşitli etkinlikler ve 
indirimlerle bayramı karşıladı. 

İslamiye  n en önemli iki bayramından bir olan Kurban 
Bayramı, Ekim ayının 15’i i  bariyle tüm müslümanlar 
için ibade  n verdiği huzurun, paylaşmanın ve merha-
me  n ge  rdiği mutluluğun ha  rlanmasına aracı oldu. 

Türkiye’nin çoğu ilindeki AVM yöne  mi, müslüman ale-
minin en önemli bayramında müşterilerine indirimli 
alışveriş imkanı sunmayı unutmadı. İndirim avantajıyla 
gıdadan giyime birçok alanda alışveriş yapan müşteriler, 
bayram hazırlıklarını rahatça tamamlama  rsa   buldu.

İndirimlerin yanı sıra bu yıl 9 günlük resmi ta  l ilan edi-
len Kurban Bayramı süresince tüm AVM’ler ziyaretçile-
rine ve özellikle çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleş-
 rerek eğlenceli bir bayram ta  li geçirmelerini sağladı. 

Shopping Malls all across Turkey started the Kurban 
Bayrami holiday season with numerous ac  vi  es and 
specials.

As one of the two major holidays of Islam, on October 
15th, Kurban Bayrami served as a tool to remember the 
happiness brought about by the peace of mind, sharing 
and mercy that worshipping brought for all Muslims.

Shopping mall managements in most ci  es in Turkey, re-
membered to provide discounted shopping opportuni  es 
to all their customers during this important holiday of 
the world of Islam. Discounts in almost every area from 
clothing to food, allowed the customers to make their 
Bayram prepara  ons in a cost eff ec  ve way.

In addi  on to discounts, during the Kurban Bayram holi-
day which was declared as offi  cial holiday for 9 nine days 
this year, all shopping malls organized ac  vi  es for their 
visitors and mostly for kids and helped them have a fun 
and exci  ng  holiday season this year.

Avm’lerden Kurban Bayramı 
Etkinlikleri
Kurban Bayramı Celebra  ons at The 
Shopping Malls
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Feza Otomat’ın Rengarenk Oyuncak Makinaları

Feza Otomat’s  Colorful Gaming Equipment

Oyun makinaları ve 
otomatlarının im-
ala  , ithala   ve yedek 
parça temini konu-
sunda 2005 yılından 
bu yana hizmet veren 
Feza Otomat, ürün 
kalitesi ve zamanında 
teslimat konusuna çok 
önem veriyor. Mak-
ine ve otomatlarına 
2-5 yıl garan   sunan 
Feza Otomat, makina 
içerisinde sunulması 

gereken sakız, top, oyuncak gibi ürünleri de imal ede-
biliyor. 

Feza Otomat Genel Müdürü, ülkemizdeki eğlence se-
ktörünü; “Türkiye 76 milyon nüfusu ile Ortadoğu ve 
Avrupa’ya bakıldığında büyük bir pazardır ve bu pazarda 
bulunmak bizim için bir ayrıcalık  r. Ülkemizin jeopoli-
 k konumu pazarda büyümemiz için bir şans  r. Feza 

Otomat olarak Türkiye’nin bütün şehirlerinde ürünleri- 
mizi satmaktayız. Hedefi miz ise, Ortadoğu ülkelerinden 
başlayarak tanınmak ve sonrasında Ortadoğu ve dün-
yanın diğer bölgelerinde de bir marka haline gelmek  r” 
şeklinde değerlendiriyor.

Feza Otomat Genel Müdürü; “Fuarda farklı çeşit ve 
modellerden oluşan sakız ve oyuncak otomatlarımızın 
yanı sıra bu otomatlarda sa  lan ve imala   bize ait olan 
oyuncakları da sergileyeceğiz. Bunların yanı sıra kiddy 
rider ve tokmak gibi imala  nı Uzakdoğu’da ve Türkiye’de 
yap  ğımız oyun makinaları ve para okuma sistemlerimi-
zi de sergide bulunduracağız” şeklinde fuar hazırlıklarını 
da paylaş  . 

Since 2005, Feza Otomat has been opera  ng in the mar-
ket for manufacturing and impor  ng of gaming equip-
ment and automats as well as procurement of spare 
pars for these products and the company places special 
emphasis on product quality and  mely delivery. Feza 
Otomat off ers 2-5 years of warranty for all its gaming 
equipment and automats and the company is also capa-
ble of producing side products such as gums, balls and 
toys which are off ered via these equipment.

Feza Otomat General Manager commented on the Turk-
ish amusement sector as follows; “With its popula  on of 
76 million, Turkey is a huge market compared to Middle 
East and Europe and it is a privilege for us to be ac  ve in 
this market. The strategic loca  on of our country serves 
as a great advantage that facilitates our growth in this 
market. As Feza Otomat, we sell our products in all ci  es 
across Turkey. And our goal is to increase our market rec-
ogni  on star  ng with the Middle Eastern countries and 
to turn into a brand in other parts of the world as well.

Feza Otomat General Manager also provided informa-
 on as to their company’s prepara  ons for ATRAX Exhibi-
 on and said “In addi  on to our gum and toy dispenser 

of diff erent models 
and types, we’ll also 
be showcasing toys 
dispensed by these 
equipment and man-
ufactured by us.  
Apart from these, 
we’ll be showcasing 
gaming equipment 
and money reading 
systems such as kid-
dy rider and Tokmak 
which we manufac-
ture both in Far East 
and Turkey, at this 
exhibi  on as well.”

“Ürünlerimiz Türkiye’nin her yerinde,
 hedefi miz Ortadoğu pazarında bir marka olmak”

“Our goal is to sell our products everywhere in Turkey and to become
a brand-name in the Middle East”
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Oyun parkları,  rmanma duvarları ve su oyun parkları 
ürün grupları üzerine hizmet veren Atlan  s Oyun, 1993 
yılından bu yana eğlence ve oyun sistemleri sektörün-
de faaliyet gösteriyor. Firma müşterilerinin ih  yaçları 
doğrultusunda sunduğu 
özel ürün portföyüyle, 
ru  n ve tekdüze eğlen-
ce ve oyuncak anlayışı-
na farklılıklar kazandırı-
yor.   

Firmanın tescilli mar-
kası FRESHPARK, her 
yaştan kitleye serinlerken eğlenme imkanı sunan ta  l 
köyleri, oteller, toplu konutlar ve belediyeler tara  ndan 
sıklıkla tercih ediliyor. FRESH PARK su oyun parkı, Kuzey 
Amerika’nın lider splash park fi rmalarından olan Wa-
tersplash Inc. ürünleri ile kuruluyor. 

Sektördeki değerlendirmesini sorduğumuz Firma Ortağı 
Zafer İnanç; “Son yıllarda eğlence, park ve ak  vite an-
layışındaki değişiklikler doğrultusunda, Türkiye’de de 
mevcut ru  n ürünlerin dışına çıkma ih  yacı doğmuştur. 
Bu bağlamda fi rmamız öncülük ederek, tüm ürün grup-
larında müşterilerine farklılıklar kazandıracak ürünler 
sunmaktadır” dedi. 

İnanç, firmasının fuar hedefl erini de “ATRAX Fuarı ile 
yur  çi ve yurtdışı ziyaretçilerine ih  yaçları doğrultu-
sunda kendilerine farklılık kazandıracak ürünlerimizi ta-
nıtmak istemekteyiz. ATRAX Fuarı’nda sergileyeceğimiz 
FRESHPARK su oyun parkı ürünümüzün fuarda en çok 
ilgili görecek olan ürünlerin başında geleceğine inanıyo-
ruz” şeklinde ifade e   .

Serving in the market for gaming parks, climbing walls 
and water-game parks, Atlan  s Oyun has been operat-
ing in the amusement and gaming systems sector since 
1993. With its special product por  olio it off ers in line 

with the needs of its 
customers, the compa-
ny revolu  onizes the 
tradi  onal, rou  ne no-
 on of amusement and 

toys.

As the registered trade-
mark of the company, 

FRESHPARK is the preferred brand of holiday resorts, 
hotels, housing complexes and municipali  es that off er 
both chilly and fun amusement alterna  ves to people 
of all ages. FRESHPARK water-game parks are setup us-
ing the products of Watersplash Inc., one of the leading 
splash park manufacturers in North America. 

As a response to our ques  on about his views of the sec-
tor Company’s partner Zafer Inanc said “In line with the 
changes in the no  on of amusement, parks and ac  vi  es 
in recent years, the need to go beyond exis  ng product 
ranges in Turkey emerged. Our company has led the sec-
tor in this regard  and off ers products that help its cus-
tomers diff eren  ate themselves from the compe   on in 
all product groups.” 

Inanc made the following comment as to the their com-
pany’s goals with the exhibi  on “We’re planning to 
showcase products to our local and interna  onal visitors 
that would help them diff eren  ate themselves form the 
compe   on. We believe that our water-game product 
FRESHPARK will be the center of a  en  on at this year’s 
exhibi  on”.

Zafer İnanç: “Fuarda en çok ilgili görecek ürünlerin 
başında, su oyun gruplarımızın geleceğine inanıyoruz”

Zafer İnanç: “We believe that our water-game products will be the center 
of a  en  on at this year’s exhibi  on”

Freshpark Ru  n Eğlence Anlaşına Farklılık Ka  yorFreshpark Ru  n Eğlence Anlaşına Farklılık Ka  yor
Revolu  nizing The Tradi  onal No  on Of Amusement, FreshparkRevolu  nizing The Tradi  onal No  on Of Amusement, Freshpark
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FUNEXPRESS markasıyla elektrikli mini trenler üreten 
Keyifl i Eğlence fi rması, 2009 yılından bu yana İstan-
bul’da hizmet veriyor. Gün geç  kçe gelişen ve yüksek 
kalite gerek  ren çocuk eğlence sektörünün önemli fi r-
malardan biri Keyifl i Eğlence, çevre dostu özellikte raysız 
ve elektrikli trenler üre  yor. Güçlü altyapısı, kaliteli mal-
zeme tercihi ve   z işçilik anlayışı hizmet veren fi rmanın 
ürünleri geniş bir kullanım alanına hitap ediyor.

Alışveriş merkezleri, şehir parkları, eğlence parkları, ta  l 
köyleri ve oteller gibi geniş bir müşteri yelpazesine hiz-
met sunan şirket, dünyanın dört bir yanına yap  ğı  ihra-
catlarıyla kısa bir sürede “FUNEXPRESS” ile uluslararası 
bir marka olmayı başarmış.

FUNEXPRESS’in Sa  ş 
Müdürü Emel Gürler 
sektör yorumlarını, 
“Çocuk eğlence sek-
törü son 10 yıl içinde 
en hızlı büyüyen iş 
kollarından birisi. Kişi 
başına tüke  m harca-
maları ar   kça, eğlence sektörüne olan talep büyümüş, 
pazar ürünlerle çeşitlenerek gelişmiş  r. Önümüzdeki 10 
yıl içinde pazarın büyüme hızını koruyarak genişlemeye 
devam edeceğini, ürünlerin çeşitleneceğini öngörmek-
teyiz.  Çocukların ilgisinin hızlı kaybolması nedeniyle 
pazara sürekli yeni ve inova  f ürünlerin sürülmesini ge-
lişme ve büyüme için zorunlu görüyoruz” şeklinde özet-
ledi.

Emel Gürler,  fuar için görüşlerini, “Şirke  miz, ATRAX 
fuarını hedefl erini gerçekleş  rmek konusunda önemli 
bir pla  orm olarak görmektedir. Sektör 
tedarikçilerinin ve müşterilerin bir araya 
geleceği bu bü- yük pla  ormda yer 
almak şirke  miz i ç i n 
önemli bir tanı  m ve 
 cari  rsat olacak  r” 

sözleriyle belir   .

Çevre Dostu Trenler Görücüye Çıkıyor
Showcasing Environmentally Friendly Trains 

Emel Gürler: “Çocukların ilgisinin hızlı kaybolması,
pazara sürekli inova  f ürünlerin sürülmesini

zorunlu kılıyor” 

Emel Gürler: “Increasing lack of interest on the part of the kids, pushes the 
companies to come up with innova  ve products on a regular basis”

 Keyifl i Eğlence Company, the manufacturer of electric-
ity powered mini trains under FUNEXPRESS brand has 
been in the sector since 2009 and the company’s head-
quarters is in Istanbul. As one of the major companies 
in the kids’ entertainment sector which develops rapidly 
and requires high quality, manufactures environmental-
ly friendly trackless and electricity powered trains. With 
its strong infrastructure, emphasis on the use of quality 
material, and quality workmanship, Keyifl i Eğlence has a 
wide area of use for its products. 

Serving a broad range of customers including shopping 
malls, city parks, amusement parks, holiday resorts and 

hotels, the company 
has managed to be-
come an interna  onal 
brand with its FUNEX-
PRESS brand in a rela-
 vely short amount of 
 me thanks to its ex-

ports to diff erent parts 
of the world.

FUNEXPRESS Sale Manager Emel Gürler summarized the 
company’s view of the sector as follows “Kids’ amuse-
ment sector has been growing rapidly during the last 10 
years. As per capita spending increases, demand for the 
amusement sector has grown and the market has de-
veloped with diverse products. We expect the market to 
maintain its growth and con  nue to expand and off er a 
broader range of products during the next 10 years. Due 
to the fact that the kids’ interest in amusement products 
may die quickly, we believe that it is a must to launch 
new and innova  ve products to the market in order to 
ensure growth.”

Emel Gürler summarized her views about the exhibi-
 on as follows “Our company views ATRAX Exhi-
bi  on as an important opportunity to achieve its 
goals. Taking part in this big event that will bring 

together the suppliers and customers of the sector 
would be an important opportunity for promo  ng 
o u r company and making new 

business deals.”
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Sektörden
From the Sector

İstanbul genelinde 
bulunan yeşil 
alanlar, koru ve kent 
ormanlarının özel 
güvenlik hizmeti 
ihalesini 30.5  mil-
yon TL bedelle 
Akdeniz Güvenlik 
kazandı. Firma, İs-
tanbul genelindeki 
50’den fazla park, 
koru ve kent or-
manının güvenliği 
için özel güvenlik 
personeliyle birlik-
te motorlu araçlar, 
golf arabaları ve K9 
eği  mli otuz eği  m-
li köpekle birlikte 10 yıldır hizmet veriyor.  

T.C. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul Fa  h Sultan 
Mehmet Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve 
Sabaha   n Zaim Üniversitesi’ne özel güvenlik hizme   
veren fi rma, ayrı bir uzmanlık gerek  ren vakıf üniversi-
telerinde ve kampüslerdeki özel güvenlik hizmeti port-
föyünü de geliş  riyor. 

Akdeniz Girişim Holding bünyesinde yer alan Akdeniz 
Güvenlik, Borsa İstanbul’da işlem gören tek güvenlik 
şirketi olmakla birlikte, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 
tesislerinin ve Şükrü Saracoğlu Stadı’nda yapılacak fut-
bol müsabakaları 
ve organizasyonla-
rının da güvenliğini 
sağlıyor. 

Türk Telekom’dan 
Adalet Bakanlı-
ğı’na, İstanbul 
Üniversitesi’nden 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na pek 
çok özel şirkete ve 
kamu kuruluşunun 
g ü v e n l i ğ i n i 
sağlayan fi rma, 
Türkiye’nin 76 
ilinde ve Irak, 
Mısır, Libya gibi 
yurt dışında 10 
bin personeliyle 
hizmet veriyor. 

With its bid of 30.5 
million TL, Akdeniz 
Güvenlik won the ten-
der for providing pri-
vate security services 
for green lands, parks 
and city forests with-
in the borders of the 
city of Istanbul. With 
its team of private se-
curity professionals, a 
fl eet of security vehi-
cles, golf carts and K9 
dogs, the company has 
been securing over 50 
parks and city forests 
in Istanbul for the last 
10 years. 

The company which also provides private security ser-
vices for T.C. Bezmialem Vakıf University, İstanbul Fa  h 
Sultan Mehmet University,  İstanbul Ticaret University 
and Sabaha   n Zaim University, currently expands its 
private security services at founda  on universi  es and 
campuses which require special exper  se. 

As a subsidiary of Akdeniz Girişim Holding, Akdeniz 
Güvenlik, is the only publicly traded company at Borsa Is-
tanbul and also provides private security services for Fen-
erbahce Sports Club and the soccer games and events to 
be held at Şükrü Saracoğlu Stadium. 

Providing securi-
ty services for nu-
merous private 
and public organi-
za  ons including 
Turk Telekom, The 
Ministry of Jus  ce, 
Istanbul University 
and Social Securi-
ty Administra  on  
among many oth-
ers, the company 
delivers its services 
with its 10 thou-
sand security per-
sonnel in 76 ci  es 
in Turkey as well as 
in foreign countries 
such as Iraq, Egypt 
and Libya.

 İstanbul Parkları İhalesini Akdeniz Güvenlik Aldı
Akdeniz Güvenlik Won the Tender for Security Services for Istanbul’s Parks
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“Siz hayal edin, biz gerçekleş  relim” sloganıyla hizmet 
veren Argus Park Tasarım, 10 yıllık profesyonel tecrübe-
siyle İzmir Gaziemir’de 3000 m2’lik alanda TÜV, İSO ve 
CE Belgeli üretim yapıyor. Avrupa standartlarında 1.kali-
te üre  m yapan fi rma, müşteri memnuniye  ni öncelikli 
hedef olarak gösteri-
yor. 

Türkiye’de ilk defa, 
oyun park alanı işlet-
me ve mini lunapark 
tasarımlarında, proje 
mimar kadrosuyla hiz-
met vererek 3 boyutlu 
sunuma geçiş yapan 
Argus Park,  yurt dışın-
da da başarılı faaliyet-
lere imza atarak adın-
dan söz e   riyor. 

Argus Park Pazarlama 
Sorumlusu Feride Yıl-
maz, sektörün duru-
munu ve fi rmalarının 
hedefl erini: “Eskiden 
bir lüks olarak görülen 
eğlence, günümüzde 
beden ve zihin deşarjı 
için büyük bir ihtiyaç 
haline gelmiştir. 
Argus Park olarak 
ürünlerimizle eğlence sektöründeki merdivenleri teker 
teker, ancak sağlam adımlarla  rmanmaktayız. Bu başa-
rıyı kalitemizden ödün vermemeye, müşteri ve personel 
memnuniyetini en üst sırada tutmamıza borçluyuz” 
diyerek ifade etti.

Fuar hakkında görüşlerini de paylaşan Yılmaz: “ATRAX 
Fuarı’nda, sekolin, dönme dolap, so  play, trambolin, 
palmiye ve daha birçok ürünümüzü sergileyeceğiz. Ar-
gus Park Tasarım olarak inanıyoruz ki, Tureks Fuarcılık’ın 
kaliteli ekibi ile birlikte süper bir iş başaracağız. ATRAX 
Fuarı  rmandığımız basamakların üzerine bir basamak 
daha  rmanmamıza neden olacak  r” şeklinde konuştu. 

Argus Park,  Eğlence Merdivenlerini
Yeni Ürünleriyle Tırmanıyor

Argus Park Climbing Up The Stairs Of Amusement With Its New Products

Pazarlama Sorumlusu Feride Yılmaz:
“ATRAX Fuarı ile

bir basamak daha  rmanacağız”

Marke  ng Manager Feride Yılmaz: “We’ll climb one step up with
ATRAX Exhibi  on”

Serving its customers with the slogan of “You imagine, 
we apply it”, Argus Park Design, manufactures its prod-
ucts, with its 10 years of professional experience, at a 
3000 m2 facility located in Izmir-Gaziemir. Company’s 
manufacturing process and products carry TUV, ISO and 
CE cer  fi ca  ons. Carrying out manufacturing Class A 

quality opera  ons at 
European Standards, 
the company has set 
its primary goal as 
customr sa  sfac  on.

Argus Park is the fi rst 
company in Turkey 
to have launched 
3D presenta  ons 
for game park and 
mini funfair designs 
and the company 
has started to be the 
center of a  en  on 
abroad as well, with 
successful projects it 
has completed.

Argus Park Market-
ing Manager Feride 
Yılmaz summarized 
the latest status of 
the sector as well 
as the goals of her 
company as follows 
“Amusement used to 
be viewed as a luxury 
item but now it has 
become a necessity in 

terms of ge   ng rid of daily stress of our lives. As Argus 
Park, we’re climbing the stairs of the amusement sec-
tor with slow but assured steps with our broad product 
range. We owe our success to our business philosophy 
that never comprises quality and emphasizes making 
customer and personnel sa  sfac  on our top priority”.

Yilmaz also shared her views about the exhibi  on and 
said “At ATRAX Exhibi  on, we’ll be showcasing a variety 
of products including sekolin, ferris wheel, so  play, tram-
poline, and palm tree. As Argus Park Design, we believe 
that we’ll demonstrate an extraordinary performance 
with the skilled and experienced team of Tureks Fuarcilik. 
ATRAX Exhibi  on will allow us to climb one step up above 
all the steps we’ve climbed up un  l today”. 
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Game Art, birçok farklı türden eğlence ekipmanlarını 
bünyesinde barındıran bir pla  ormdur. Jetonla çalışan 
makinelerin yanında çocuk vagonları, atlıkarıncalar, orta 
büyüklükte eğlence parkurları üre  yor. 30.000 feet kare 
genişliğindeki fabrikasında görev yapan yüksek nitelikli 
çalışan ekibi ve 10 yılı aşkın üre  m deneyimini taşıyan 
şirket, özel beklen  lerinizi karşılamak için tasarlanmış 
ürünler sunuyor.

Firmaya göre; küresel ekonomik büyümenin is  krarsızlı-
ğına karşın Türkiye çok büyük bir potansiyel pazar olarak 
güçlü bir alım gücüne sahip.  Game Art da Türkiye ve di-
ğer ülkeler ile daha fazla işbirliği yapabilmek adına ürün 
geliş  rme konusunda çok büyük zaman ve efor sarf et-
mektedir. En yeni oyun araçlarını müşterilerine en eko-
nomik biçimde sağlayarak rakiplerinin önüne geçmek 
için çok çalışmaktadır.

Alışveriş merkezleri ve  aile eğlence alanları için uygun 
olan en yeni oyuncaklarını ve fabrikalarını tanıtacak olan 
Game Art, hali hazırdaki müşterileriyle buluşup pazarın 
ve işletmelerin nabzını tutarken yeni ziyaretçilerine de 
ATRAX Fuarı’nda merhaba diyecek.

Game Art is a pla  orm for you to source many diff e-
rent types of amusement equipment. We manufacture 
coin-oprated equipment and a variety of amusement 
machines, specializing in kiddie rides, carousels amd me-
dium-sized amusement rides. Their  30,000 square feet 
factory is staff ed by a highly skilled team with over 10 
years of produc  on experience. Their team delivers pro-
ducts built to your specifi ca  ons.

Although Global Economic Growth is s  ll uncertain, Tur-
key is a great potenial market and has a strong purcha-
sing power.  Game Art, has invested a lot of  me and 
eff ort in their product development every year in order to 
get more business in Turkey or diff erent countries. They  
provide the newest products and ecomomy rides to their 
customers and try very hard to be more successful  than 
other compe  tors.

They will promote their newest amusement rides whi-
ch is suitable for shipping mall or FEC. They are looking 
forward to talk with more new visitors and introduce the-
ir products / factory to them as well as meet with their 
exis  ng customers and more understanding what they 
need and market trends in ATRAX Exhibi  on. 

Game Art: “Türkiye muazzam bir potansiyeli ve
büyük bir alım gücü olan bir ülke”

Game Art: “Turkey is a great potenial market and has a strong purchasing power” 
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Brussels 1 October 2013 – Euro A  rac  ons Show (EAS) 
2013, Europe’s largest trade show and conference for the 
amusement parks and a  rac  ons industry, was held 18 
to 20 September in Paris and set records for the size of the 
exhibit fl oor, the number of exhibitors, and the number of 
educa  on programme par  cipants. The three-day event 
is owned and produced by the Interna  onal Associa  on 
of Amusement Parks and A  rac  ons (IAAPA). 

A record 393 exhibitors from more than 40 countries 
par  cipated in EAS 2013, rep-resen  ng a 10 percent 
increase in the exhibit space over EAS 2012 and marking 
the largest exhibit fl oor in the 10-year history of EAS. 
“We are more than happy to have par  cipated in the 
2013 edi  on of Euro A  rac-  ons Show. In three days, 
we have reached out to many of our exis  ng but also 
to many new contacts,” says Benoit Cornet from Belgian 
supplier Alterface. “EAS is a must for us as we realize 
here the major part of our turnover.” 

Emmanuel Mongon from French supplier Imaginvest 
said, “The a  endance was mainly comprised of 
interested buyers and proved again that rota  ng the 
show in diff erent countries is benefi cial to a  ract local 
professionals. We had much more a  endees from all 
countries in Eastern Europe as before as well as Africa.” 
 
Operators of amusement parks, water parks, zoos, 
aquariums, museums, indoor playgrounds, casinos, and 
holiday parks used the trade show to catch up on trends 
and order new a  rac  ons for the summer season 2014 
and beyond. They looked at new innova  ons in a variety 
of products and services including mul  -dimensional 
cinemas, interac  ve dark rides and roller coasters with 
integrated mul  media,  ck-e  ng and queuing systems, 
and integrated theming products. 

18-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Euro At-        
trac  ons Show, sergi alanı büyüklüğü, ka  lımcı sayısı 
ve eği  m programlarına ka  lan ziyaretçiler bakımından 
Eğlence parkları ve ilgi merkezleri endüstrisinde Avru-
pa’nın en büyük  caret fuarı ve konferansı olma niteliği 
taşıyor. Üç gün süren etkinliğin organizasyonu Ulusla-
rarası Eğlence Parkları ve İlgi Merkezleri Birliği (IAAPA)
tara  ndan üstlenildi.

40’tan fazla ülkeden 393 ka  lımcı ile EAS 1013, bir ön-
ceki yıla göre %10’luk bir fuar alanı ar  şına imza atarak 
EAS’nin on yıllık tarihinde bir rekor kırmış oldu.

Belçikalı sağlayıcı fi rma Alterface’ten Benoit Cornet 
“2013 Euro A  rac  ons Fuarı’na ka  lmaktan büyük mut-
luluk duyuyoruz. 3 gün içerisinde eski bağlan  larımızla 
yeniden buluşup yeni bağlan  lar kurma  rsa   yakala-
dık. EAS ciromuzun önemli bir kısmını oluşturuyor. Bunu 
fark e   ğimizden beri etkinliğin bizim için önemi büyük.”

Fransız sağlayıcı şirket Imaginvest’ten Emmanuel Mon-
gon ise “Ka  lımcıların büyük çoğunluğu ilgili alıcılardan 
oluşmakta ve fuarın farklı ülkelerde düzenleniyor olması 
yerel profesyonellerin ilgisini çekiyor. Ar  k Afrika’dan 
olduğu gibi Doğu Avrupa’dan da birçok ka  lımcıyla kar-
şılaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

Eğlence parkı, su parkları, hayvanat bahçesi, casino ve 
ta  l parkı işletmecileri bu fuardan yeni trendleri öğren-
mek ve 2014 yazından başlayarak yeni sezona daha iyi 
hazırlanmak konusunda faydalanıyor. Yenilikleri takip 
ederken birbirinden farklı ürünleri ve hizmetleri ince-
leme  rsa   buluyorlar. Bunların arasında çok boyutlu 
sinemalar, interak  f karanlık tünel gezileri, mul  medya 
araçlarıyla dona  lmış roller coasterlar, biletleme ve sıra 
sistemleri ile entegre tema ürünleri bulunuyor. 

2013’te Paris’te Düzenlenen Euro A  rac  ons Show Büyük
Başarı Elde E   

Euro A  rac  ons Show 2013 in Paris a Success 

Fuar N
otları 

Exhibi  on Notes 
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German Grup, 10 yılı aşkın bir süredir masaj koltuğu, 
eğlence ve oyun makinaları alanında % 100 müşteri 
memnuniye  yle hizmet veriyor. Yurt içindeki ve yurt 
dışındaki müşterilerine uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler 
imal ve ithal eden fi rma, Türkiye’de oyun grubu ve  cari 
makina imalatı yapan birçok fi rmaya yedek parça teda-
riği de sağlıyor.

German Grup’un ürünleri arasında; masaj koltuğu, 
boks makinesi, çocuk ve yetişkin modelleriyle basket 
makinesi ve air hockey, kiddy rides, sekolin, carrusel, 
oyuncak kapma makinesi - kepçe, telefon şarj cihazı, 
playstation, poke em - itme, makas - shears fun, mizbo, 
ekranlı oyun makineleri, şişme oyun parkı ve top havuzu 
kurulumu, trambolin, ticari paralı dürbün, hummer, 
tokmak oyun makinaları & yedek parçaları ve elektronik 
devreleri, para kanalı – shuuter,  para mekanizması, 
jeton-jeton kanalı, numaratör vs. bulunuyor. 

Firmanın sektör hedefi ; “Türkiye’de imalat ve ithala  -
nı yap  ğımız eğlence ve oyun makinalarını Türkiye ve 
komşu ülke pazarlarına tanıtmayı amaçlıyoruz. Kaliteli 
ürün çeşidimiz ve dürüstlük ilkemizle yola çıkarak, sek-
törde öne çıkan başarılı fi rmalar arasında yer almayı he-
defl iyoruz” yönünde. 

Fuar beklen  leri de, “ATRAX Fuarı Türkiye’de yeni geli-
şen eğlence sektörüne yön veren bir fuar niteliğini taşı-
maktadır. Yur  çindeki imalatçıların yeni ürünleri sergi-
lemesine, ithalatçıların yeni ge  rdiği ürünleri Türkiye ve 
komşu ülke pazarlarına tanıtmalarına imkan sağlamak-
tadır” şeklinde açıklandı.

German Grup’tan Geniş Ürün Seçeneği  
A Broad Product Range from German Grup

 For over 10 years, German Grup has been serving the 
market for massage chairs and entertainment and gam-
ing equipment and 100% customer sa  sfac  on has al-
ways been the company’s priority. Manufacturing and 
impor  ng quality products at reasonable prices for its 
customers both in Turkey and abroad, the company is 
also the supplier of spare parts for numerous companies 
in Turkey that manufacture gaming equipment and com-
mercial machinery. 

Product line of German Grup includes; massage chairs, 
boxing machine, basket machine and air hockey,  with 
diff erent models for kids and adults, kiddy rides, seko-
lin, carrousel, toy grabbing machine, gaming machines 
with screens, infl atable game parks and ball pool instal-
la  on, trampoline, commercial coin binoculars, hummer, 
hammer game machines and spare parts and electronic 
circuits, money channel-shooter, coin mechanism, to-
ken-token channel and numerator.

The company’s goals in the sector are summarized as fol-
lows “Our goal is to promote to the neighboring markets, 
the amusement and gaming machinery which we manu-
facture and import in Turkey. Moving from our business 
no  on that emphasizes integrity and broad product port-
folio, our goal is to be among the prominent and success-
ful companies of the sector”.

Company offi  cials have summarized their expecta  ons 
from the exhibi  on as follows “ATRAX exhibi  on is an 
event that sets the trends in and the direc  on of the rap-
idly developing amusement sector in Turkey. It serves as 
a pla  orm whereby local manufacturers can showcase 
their latest products and importer companies can show-
case their latest arrivals to both the Turkish market and 
the markets of the neighboring countries.”
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Eğlence ve alışveriş keyfi ni bir arada sunan Aqua Florya 
Alışveriş Merkezi, birinci yaşını Candan Erçe  n’in 
muhteşem şarkıları ile eşsiz deniz manzarasına sahip 
Amfi  Tiyatro’da kutladı.

Aqua Florya’da hayranlarıyla bir araya gelen sanatçı, 
yaklaşık 5 bin kişiyle birlikte coşkuyla kutlanan konserde 
Erçe  n, “Söz Vermiş  n Bana”, “Melek”, “Kırık Kalpler 
Durağında” ve yeni çıkan albümünün en özel parçalarını 
seslendirerek, müzik severlere unutulmaz bir müzik 
keyfi  yaşa   . 

Aqua Florya’da tüm mağazalar gün boyu çeşitli 
sürprizleriyle misafi rlerine keyifl i bir gün yaşa   . 
Ziyaretçiler konser keyfi nin yanı sıra gece yarısına kadar 
açık kalan mağazalarda, gönüllerince alışveriş yapma 
 rsa   da buldu.

Aqua Florya Shopping Center which off ers fun and 
pleasure of shopping at the same  me to its visitors, 
celebrated its fi rst birthday with a party organized at the 
amphitheater with a gorgeous view of the Marmara sea, 
where Candan Erce  n gave a wonderful concert.

At this great concert that was watched by around 5 
thousand people, Erce  n performed her famous pieces 
that included “Söz Vermiş  n Bana”, “Melek”, and “Kırık 
Kalpler Durağında” as well as her best songs from her 
latest album.

In addi  on to the concert, all shops at Aqua Florya 
off ered specials and discounts that the visitors enjoyed 
a lot. In addi  on to this great concert and musical feast, 
the guests had a chance to shop for hours that remained 
open un  l midnight.

Aqua Florya’dan Candan 
Erçe  n İle Muhteşem Kutlama
Great Party With Candan Erce  n At Aqua 
Florya
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1984 yılında kurulan INDUSTRIAS LORENZO, tasarım, 
geliş  rme ve üre  m alanlarına odaklanan yapısıyla ulu-
sal ve uluslararası eğlence parkları endüstrisinde büyük 
pres  j kazanmış bir markadır. Sürekli olarak bünyesine 
ka    yeni makineler ile yeni nesil CAD-CAM sistemlerini 
bir araya ge  rmesiyle, müşterileri için kaliteli ürünleri 
ve sektörün gereksinimlerini karşılama  rsa   bulmasını 
sağlıyor.

Eğlence sektörü içinde faaliyet gösteren fi rma, bulun-
duğu sektör gibi daima yeniliyor ve gelişim gösteriyor. 
Öncü bir şirket olarak sebatla çalışmakta olan Industrias 
Lorenzo, şirket yöne  cisinin adını gururla taşımak için 
uluslararası iş planlarını yaparken tamamen İspanyol bir 
fi rma olmanın bilinciyle hareket ediyor. Firma, ürünleri-
ni farklı ülkelere ihraç ederek yurtdışına da hizmet ver-
menin ayrıcalığını yaşıyor.

Firma yöne  cilerinin belir   ğine göre; Industrias Loren-
zo için kalite en başından beri birincil ölçüt durumunda-
dır. Bu amaçtan güç alan şirket, ürünlerini ve hizmetleri-
ni her zaman daha ileriye taşımaya gayret ediyor. Sürekli 
gelişmek ve ak  f olmak kadar mevcut durum, ilerleme, 
kurulum ve geliş  rme konuları şirke  n yöne  m sistemi-
nin temel hedefl erindendir. 

İspanya’nın güçlü fi rmalarından Industrias Lorenzo Tür-
kiye’nin ilk ve tek eğlence endüstrisi organizasyonu olan 
ATRAX Fuarı’nda, şirket tüm bu nitelikleriyle kendisini 
Türkiye pazarında daha iyi tanı  rken deneyimlerini de 
paylaşmak hedefi ndedir.

 

INDUSTRIAS LORENZO S.A., founded in 1984 has dedica-
ted all the eff orts towards the Design, Development and 
Manufacturing of its products, obtaining a great pres  -
ge in the na  onal and interna  onal Amusement and Ga-
ming Machine Industry. The constant acquisi  on of new 
machinery and the incorpora  on of the last genera  on 
of CAD-CAM systems, allow us to off er to our customers 
the quality and the service that the actual market requ-
ires. 

Industrias Lorenzo S.A. is a company that has been ma-
nufacturing for a long  me, in constant evolu  on within 
the recrea  onal sector. As a pioneer company, thanks to 
its perseverance, Industrias Lorenzo S.A. keeps on hol-
ding very proudly the name of the company’s leader; it 
is a wholly owned Spanish company, with an spectacu-
lar interna  onal projec  on. It has been also possible to 
enter the foreign market by expor  ng their products to 
most countries.

From the very beginning Quality has been the striving 
force of the products manufactured and services rende-
red by Industrias Lorenzo, S.A. As the management of 
Industrias Lorenzo, S.A. is always more and more ambi-
 ous it undertakes, by means of this statement, to de-

velop, set up and improve the Management System of 
the company, as well the con  nuous improvement of its 
eff ec  veness. 

They hope for all the above men  oned reasons  to make 
themselves be  er known in the Turkish market and share 
all their experiences.

Industrias Lorenzo, Firmalarını Türkiye Pazarına Daha Iyi 
Tanıtmak Ve Deneyimlerini Paylaşmak Üzere Geliyor.”

INDUSTRIAS LORENZO S.A., Make Themselves Be  er Known İn The
Turkish Market And Share All Their Experience.Sp
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Londra Excel’de 21-23 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 
olan EAG Interna  onal kendisini yeni yılda eğlence ve 
ilgi merkezleri sektörünün başlangıç etkinliği olarak 
konumlandırıyor. Önceki yıl ile ilgili olumlu görüşler ve 
yeni yıl için yapılan rezervasyonlar fuarın ka  lımcıları 
için iyimserlik dalgası yaratmış görünüyor.

Organizatör Karen Cooke “Beşinci yılına girerken EAG 
Interna  onal endüstri tara  ndan endüstri için düzenle-
nen bir fuar olarak farklılığını ortaya koyuyor. Ekonomik 
gerilemenin mevcut olduğu bir dönemde başlamasına 
rağmen ka  lımcıların desteğiyle büyümeyi başarmış bir 
fuar. Ka  lımcılar arasında  caret örgütleri, profesyonel 
ziyaretçiler ve eğlence sektörünün önde gelen yöne  ci-
leri bulunuyor. 2014 yılıyla ilgili öngörüler EAG’nin gelişi-
mini sürdüreceği ve uluslararası camiada kaçırılmayacak 
bir etkinlik olarak kendine yer edineceği yönünde.” şek-
linde görüş belir  yor.

Şimdiye kadar Londra Excel Fuar ve Kongre Merkezi›nin 
tüm imkanlarını sonuna kadar kullanan EAG maalesef 
2014 yılında aynı tarihlerde başka bir organizasyonla te-
sisi paylaşacak.

Karen açıklamalarına devam ederken, “Ziyaretçiler bu 
yıl Excel Fuar ve Kongre Merkezi’nin etra  nda daha yo-
ğun bir hareketlilikle karşılaşacaklar. Talebe karşılık ve-
rilememesi halinde tesisin etra  nda yeni restoran ve 
tesisler açılması gündemde” dedi.

Aynı konuda “Ziyaretçilerimiz herhangi bir yetersizlikle 
karşılayacaklarını düşünmesinler, artan ziyaretçi sayısıy-
la oran  lı biçimde gereken düzenlemeler yapılacak  r” 
şeklinde güvence verdi.

 EAG Interna  onal’ın çoğu ziyaretçisi haklı olarak konak-
lama konusunda zorluk yaşayacaklarını düşünüyorlar. 
Artan talep ve yoğunluğa bağlı olarak artan oda fi yatları 
Excel Kampüsü etra  nda konaklama bakımından öngö-
rülen problemler. Ancak fuar organizatörleri bu konuda 
da en doğru çözümü bularak organizasyonun değerini 
ar  racaklarını düşünmekte. 

EAG Interna  onal 2014, taking place 21-23rd January 
at Excel London, is once again set to posi  on itself as 
the amusement and a  rac  ons industries’ launch event 
for the New Year. Indeed, with stand bookings ahead of 
previous years and many operators repor  ng posi  ve 
results for the summer season show organisers have 
no  ced a new spirit of cau  ous op  mism amongst the 
show’s par  cipants. 

Organiser Karen Cooke commented: “Now entering 
its fi  h year, EAG Interna  onal prides itself on its 
dis  nc  on of being a show for the industry put on by the 
industry. Despite being launched in a period of economic 
recession, the show has con  nued to grow thanks to 
the support of exhibitors, trade associa  ons and visi  ng 
professionals from the  amusement and a  rac  ons 
sectors. The indica  ons are that the 2014 show will 
con  nue to establish EAG Interna  onal’s posi  on as a 
truly unmissable event,” she predicted.

 Up to now, EAG Interna  onal has enjoyed exclusive use of 
ExCel’s London’s world class facili  es, however, the 2014 
show will now share the venue with another trade show. 

“Visitors will no  ce much more of a buzz around the 
ExCel campus with more visitors, addi  onal restaurants 
and other facili  es open to cope with the demand,” 
explained Karen.

“However, exhibitors should not be inconvenienced as 
ExCel’s traffi  c and drayage facili  es will be resourced 
accordingly and are more than able to cope with the 
increased throughput,” she assured.

Many of EAG Interna  onal’s visitors will be rightly 
concerned about the increased pressure on hotel 
accommoda  on both on and around the ExCel campus, 
plus the inevitable rate increases during busy periods. 
However, the show’s organisers, as ever, are determined 
to deliver maximum value.

EAG Interna  onal Beşinci Yılında
EAG Interna  onal  entering its fi  h year
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Jora Vision is a leading design and architectural compa-
ny in the European and Asian leisure industry. Their  team 
consists of more than 80 crea  ve employees who work 
together to design and realize spectacular projects for 
theme parks, zoos and recrea  onal des  na  ons. Their 
three main disciplines are Design, Project Management 
and Produc  on. Jora Vision exper  se in these domains 
and our wide range of clients make Jora Vision an inno-
va  ve, effi  cient and experienced partner.

Jora Vision is seeing the Turkish leisure ac  vity evolve 
and grow and are really looking forward to ac  vely con-
tribute to this posi  ve change. They are currently work-
ing on the design of a new and exi  ng project in Turkey. 
For now we are not at liberty to share the details but they 
recommend you keep an eye and ear out for future news! 
At the Atrax they are looking forward to mee  ng Turkey’s 
leisure indrustry professionals.

At the Atrax exhibi  on they will be promo  ng our diff er-
ent (combinable) services: Design, project management 
and produc  on. Beside their own resources they also 
have a large network of partners and theming compa-
nies. Their  sister company Jora Entertainment, for ex-
ample, can design and produce complete park shows or 
seasonal events (such as Halloween or Christmas).

During the Atrax they are looking forward to sharing 
what  they have to off er: Visitors can approach Jora for 
everything from theming advice to upgrades of holiday 
parks and family entertainment centers (FEC), from the 
design of a complete park to an all-round ride solu  on 
and much more.

Avrupa ve Asya eğlence endüstrisinin önde gelen bir fi r-
malarından Jora Vision, dizayn ve mimari alanında çalı-
şıyor. Eğlence parkları, hayvanat bahçeleri ve dinlence 
alanları için dikkat çekici projeleri tasarlayarak hayata 
geçiren fi rma bünyesinde 80’den fazla yara  cı çalışan 
bulunuyor. Üç ana çalışma alanı dizayn, proje yöne  mi 
ve üre  m olan Jora Vision, bu sahalarda uzmanlaşırken 
geniş müşteri yelpazesi fi rmayı yenilikçi, etkin ve dene-
yimli bir ortak haline ge  riyor.

Jora Vision, Türk eğlence endüstrisinin büyüyen ve geli-
şen bir alan olduğunu düşünüyor. Bu bağlamda olumlu 
bir değişime katkıda bulunabilmek adına girişimlerde 
bulunuyor. Türkiye’de halihazırda başlamış yeni bir pro-
jeleri bulunan şirket, gelişmelerle ilgili detayları açıkla-
yamasa da, sektördekilerin yeni haberleri takip etmesini 
öneriyor. 

ATRAX’taki hedef ise, Türkiye’nin eğlence endüstrisi 
liderleriyle buluşmak. Şirket fuarda tasarım, proje yö-
ne  mi ve üre  m alanlarındaki farklı ve kombinlenebi-
lir hizmetlerini görücüye çıkaracak. ATRAX süresince 
Jora Vision pek çok konuda ziyaretçilerine bilgi vermeyi 
planlıyor. Ta  l ve aile eğlence merkezlerinin temalandı-
rılması ve tavsiye - görüş paylaşımından tüm yönleri ve 
çözümleriyle yeni bir parkın en baştan tasarlanması Jora 
Vision’ın sunacağı hizmetlerden bazıları olacak. 

Jora Vision ATRAX’ta Türkiye’nin Önde Gelen Eğlence Endüstrisi 
Profesyonelleriyle Buluşacak

At the Atrax Jora Vision Is Looking Forward To Mee  ng Turkey’s
Leisure Indrustry Professionals.
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Mevlana Celaleddin Muhammed Rumi (30 Eylül 1207, 
Belh - 17 Aralık 1273, Konya), İslam ve ba   dünyasının 
en önemli tanınmış, şâir ve düşünce adamıdır. Tasavvuf-
ta Mevlevî yolunun öncüsüdür.

Mevlana her yıl, ölüm yıldönümü olan 17 Aralık tarihine 
dek gelen ha  alarda Şeb-i Arus törenleriyle anılır. Mev-
lana’nın ölüm yıldönümü olarak adlandırılan Şeb-i Arus, 
Türkçe’de düğün gecesi anlamı 
taşımaktadır. Bu şekilde anılma-
sındaki sebep ise;  Mevlana’nın 
ölüm gecesini Rabb’ine kavuş-
ma gecesi olarak düşünmesidir.  

Genel adıyla “Vuslat Yıldönümü 
Uluslararası Anma Törenleri”,  
Konya’daki Mevlana Müzesi’n-
de gerçekleş  rilmektedir. Tö-
renlerde, eskiden Mevlâna’nın 
dergâhı olmasından ötürü Mev-
lana Türbesi olarak da anılan, 
1926 yılından beri faaliyet gös-
teren müze ziyaretleri dışında 
sema gösterileri de gerçekleş-
 rilmektedir.  Mevlana’yı anma 

törenlerinde Şems-i Tebrizi tür-
besini ve camisini ziyaretler de 
ihmal edilmez. Şems-i Tebrizi, 
Mevlana’nın akıldaşı, yoldaşı 
ve sırdaşı olup, haya  nda çok 
önemli bir dönüm noktasıdır. 

Mevlana Müzesi, Topkapı Mü-
zesi’nden sonra Kültür Ba-
kanlığı’na en çok gelir ge  ren 
müzedir. Müze alanı bahçesi 
ile birlikte 6.500 m² iken, yeri is  mlak edilerek Gül 
Bahçesi olarak düzenlenen bölümlerle birlikte 
18.000 m²ye ulaşmış  r.

Geçen yıl ki kutlamalarda müze, 17                          
Aralık tarihinde 6075 kişi, anma 
ha  ası boyunca toplam 75101 
kişi tara  ndan ziyaret
edildi.

Mevlana’yı Anma Törenleri 
Yaklaşıyor
Countdown Started For Memorial
Ceremony For Mevlana

“Kardeşim sen düşünceden ibaretsin,
Geriye kalan et ve kemiksin. 

Gül düşünür gülistan olursun, 
Diken düşünür dikenlik olursun.”

“My brother, you are made of thought.
The rest is only fl ash and blood. 

Think about a rose and you become a rose garden, 

Think about the thorn and you become a thorn garden.”

Mevlana

Mevlānā Celāleddīn Muhammed Rūmī (30 September 
1207, Belh - 17 December 1273, Konya), is one of the 
most prominent poet and scholar of the world of Islam 
and the western world. He is the pioneer of Mevlevi path 
of Sufi sm.

 Every year Mevlana is memorialized during the memori-
al week of December 17th which is the date when Mevla-
na died, with numerous Şeb-i Arus celebra  ons. Şeb-i 
Arus is known as the death anniversary of Mevlana, and 
in Turkish it means the “wedding night”. The reason it 
was given that name was that the night Mevlana passed 
away is believed to be the night he fi nally he united with 
God.

These ceremonies also known 
as “The Interna  onal Memorial 
Ceremony for the Anniversary 
of Ul  mate Union” are held at 
the Mevlana Museum in Konya. 
Ceremonies cover visits to the 
Tomb of Mevlana which was 
the lodge of Mevlana in the past 
and is open since 1926 to visi-
tors as well as Sema dance per-
formances. Memorial ceremo-
nies also cover visits to Şems-i 
Tebrizi tomb and the mosque. 
Şems-i Tebrizi was the men-
tor, comrade and confi dant of 
Mevlana and was an important 
turning point in Mevlana’s life. 

Mevlana Museum is the Muse-
um of Ministry of Culture that 
generates the highest revenue 
a  er Topkapi Museum. Total 
museum area is 6.500 m² and 

with the areas arranged as Rose Gardens it reaches 
18.000 m².

During the ceremonies held last year, the museum  was 
visited by 6075 people on December 17th and by 75101 
p e o p l e during the memorial week.

 “Adalet nedir?  Ağaçları sulamak. 
Zulüm nedir?  Dikene su vermek”

“What is Jus  ce?  Watering the trees. 
What is Cruelty? Watering the thorns”

Mevlana
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Oyun eğlence salonlarına ürün sa  ş ve sa  ş sonrası tek-
nik servis hizme   sağlayan Maksimed Oyun Makinaları 
ve fi berglass’tan mamül oyun eğlence ekipmanları üre-
 mi ve ihraca   yapan Park Group Elektronik grup fi rma-

sı sektörde 2005 yılından beri faaliyet gösteriyor. 

Geniş ürün çeşitliliğimizin yanı sıra kapalı oyun parkları 
işletmeciliği ve oyun makinaları kiralaması da yapan fi r-
manın müşterileri arasında Philip Morris, Türk Telekom, 
Mobil 1,Turkcell gibi Türkiye’nin en büyük kuruluşları 
bulunuyor. Ford Otosan’ın 2012’den beri çözüm ortağı 
olan fi rmanın, %100 yerli imala   olan eğlence amaçlı 
yarış simülatörleri, Türkiye’de 81 ilde 120 Ford bayisin-
de bulunuyor. Park Group’un ürünleri ise ağırlıklı olarak 
Ortadoğu, Kuzey Amerika ve Asya ülkelerine ihraç edi-
liyor.

Türkiye eğlence pazarının durumunu özetleyen Maksi-
med Genel Müdürü Çağlar Adnan Eken: “Türkiye genç 
ve dinamik nüfusuyla dünya pazarında da tüm bakışla-
rı üzerine çeken bir ülke, bu bağlamda eğlence sektö-
rüne ya  rımların çok daha hızlı büyüyerek artacağına 
eminiz. Eğlence parkları genellikle alışveriş merkezleri 
içinde bulunmakta. Ancak yavaş yavaş temalı parklara 
doğru bir yöneliş var.  Ayrıca açık alanda hizmet veren 
tesislerde gördüler ki, rekabet için çocuğa ya  rım şart 
bu anlamda sektörün çok daha fazla büyüye- ceğ i 
kesindir” şeklinde görüşlerini aktardı. 

Eken, fuar öncesi yorumlarını da; “Maksi-
med olarak ATRAX 2013 Fuarı’nda, diğer 
fi rmalara kıyasla kaliteli eşsiz ürün çe-
şitliliğimiz, tamamına yakını yerli üre  m 
ürünlerimiz ve sürpriz kampanyalarımızla 
farkındalık yaratacağımıza eminiz. İlk 
defa lansmanını yapacağımız uzay 
modeli masa futbolu ve çocuk 
oyun bineklerimizin büyük beğeni 
toplayacağını umuyor ve sektörün 
iyi ve karlı bir fuar geçirmesini dili-
yorum” şeklinde özetledi.                                                                                                                         

Providing product sales and a  er sales technical services 
for gaming and amusement halls, Maksimed has been 
serving the amusement products sector since 2005 un-
der the Park Group Elektronik group of companies which 
manufacture and expert gaming and amusement equip-
ment and products manufactured from fi berglass. 

In addi  on to its broad product rang e, the company also 
operates indoor game parks and gaming equipment rent-
al business. Among the customers of the company are 
leading companies of Turkey such as Philip Morris, Türk 
Telekom, Mobil 1 and Turkcell. The company has been 
opera  ng as the solu  on partner of Ford Otosan since 
2012 and the race simulator equipment of the company 
which are 100% local produc  on, are delivered via 120 
Ford dealers in 81 ci  es in Turkey. Products of Park Group 
are mostly exported to Middle Eastern, North American 
and Asian countries.

Maksimed General Manager Caglar Eken who summa-
rized the current status of Turkish amusement market 
said, “With its young and dynamic popula  on, Turkey 
has become the center of a  en  on for the global amuse-
ment sector and in this regard, we’re sure that invest-
ment in the amusement sector will con  nue to increase. 
Amusement parks that are currently ac  ve in the sector 
are mostly in shopping malls. However there’s a move 
towards themed parks as well. Plus, outdoor facili  es as 
well have realized that they need to invest in children in 
order to increase their compe   ve power. So I’m sure 
that the market will defi nitely con  nue to grow.”

Eken’s comments about the exhibi  on were as 
follows: “As Maksimed, we’re sure we’ll 
be diff eren  a  ng ourselves from the 
compe   on at this event, with our 
higher quality products and broader 

range of products which are all lo-
cally produced as well as with our 

surprise campaigns. I hope that our 
space-model foosball and kiddy-ride 
toys which we’ll be debu  ng at this 
exhibi  on will a  ract a lot of a  en-
 on and hope that the exhibi  on 

would be benefi cial for everyone.”                                                                                                                        

Maksimed’in Uzay Modeli Masa FutboluMaksimed’in Uzay Modeli Masa Futbolu
MaksıMaksı ̇ṁed’s Its Space-Design Foosball Productmed’s Its Space-Design Foosball Product

Çağlar Adnan Eken:Çağlar Adnan Eken:
“Sürpriz kampanyalarımızla“Sürpriz kampanyalarımızla

fuarda farkındalık yaratacağız.”fuarda farkındalık yaratacağız.”

Çağlar Adnan Eken: “We’ll create awarenessÇağlar Adnan Eken: “We’ll create awareness
with our surprise campaigns at the exhibi  on”with our surprise campaigns at the exhibi  on”
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Bursa’da 2008 yılından bu yana İç Mekân Oyun alanları 
üzerine hizmet veren Bursapark, ürün kalitesi ve çocuk 
güvenliğini esas alarak Türkiye’nin birçok AVM, resto-
ran, hotel ve anaokulunda top havuzları, oyun grupla-
rı, trambolin, elektronik oyun makinaları ve kent mo-
bilyaları ile eğlenceli çözümler sunuyor.  Firma çocuk 
sağlığına hassasiyetle imal e   ği EN1176 normlarındaki 
ürünleriyle dünyanın 22 farklı ülkesine ihracatlar ger-
çekleş  riyor.

Bursapark Genel Müdürü Fa  h Belki, sektörün duru-
munu ve fi rmanın hedefi ni: “Türkiye’de eğlence ve park 
sektöründe dışa bağımlılığın sonucu ve çocuk sağlığı dü-
şünülmeden üre  len kalitesiz çocuk oyun alanları, yazılı 
ve görsel medyada eksik yansı  lınca tüm sektöre mal 
olabiliyor. Bu eksik ve hatalı bilgilendirmeler, ebeveyn 
olan tüke  cide sağlık sorunları nedeniyle kuşku uyan-
dırıyor. Önemle al  nı çizdiğimiz konu, tüm ürünlerimi-
zin kalite belgeleri mevcut olmasıdır. Bursapark olarak 
hedefi miz piyasaya kalite ve sağlıklı ürünler sunmaya 
devam etmek ve insanları bu konuda bilgilendirmek  r” 
sözleriyle açıklıyor.

Fuar çalışmaları hakkında bilgi veren Fa  h Belki: “AT-
RAX Fuarı’ndaki standımızda, iç mekan top havuzuna ait 
farklı konsep  e bir ürün sunmayı hedefl iyoruz. Sadece 
oyun amaçlı olmamakla birlikte görsel olarak da tüke  -
ciyi tatmin edeceğini düşünüyoruz. ATRAX bu sektörde 
tüm fi rmaları bir araya ge  rerek bilgi paylaşımı ve reka-
be   görsel olarak sunma  rsa   sağlayan, Türkiye’de geç 
kalınmış ve kesinlikle olması gereken bir fuar” dedi.

İ thal Kalitesiz Oyun Grupları,İ thal Kalitesiz Oyun Grupları,
Tüke  cide Sağlık Endişesi UyandıyorTüke  cide Sağlık Endişesi Uyandıyor

Low Quality, Importerd Gaming Groups Raise Health Concerns

Fa  h Belki: “ATRAX, Türkiye için geç kalınmış ve kesinlikle olması gereken bir fuar”

Fa  h Belki: “ATRAX is a must-have exhibi  on that should have been there long ago”

Serving as the manufacturer of indoor gaming areas 
since 2008, Bursa-based Bursapark off ers fun solu  ons 
with its products such as ball pools, gaming groups, 
trampoline, electronic gaming devices and city furniture 
at numerous shopping malls, restaurants, hotels and kin-
dergartens. Bursapark’s priority in all its opera  ons has 
always been product quality and children’s safety. With 
its products that comply with EN1176 standards and em-
phasize protec  on of children’s health, the company ex-
ports its products to 22 diff erent countries in the world. 

Bursapark General Manager Fa  h Belki summarized the 
status of the sector and the goals of their company as 
follows: “As a result of dependency on foreign products 
in the amusement and parks sector in Turkey, the market 
has been fi lled up with too many low quality products 
that put children’s health in danger and when this situ-
a  on is miscommunicated by media, unfortunately the 
local sector as a whole gets the bill and seems to be the 
cause behind this problem. This miscommunica  on rais-
es concerns among parents. What we’ve always empha-
sized is that all our products have the required quality 
cer  fi cates and comply with all relevant interna  onal 
standards. As Bursapark, our goal is to con  nue to pro-
vide high quality and hygienic products to the sector and 
to increase public awareness about the issue”

Fa  h Belki made comments about their prepara  ons 
for ATRAX Exhibi  on and said “This year we’re planning 
to feature a very special product from the indoor ball 
pool product line at our stand. Apart form its gaming 
features, we believe that this product will appeal to cus-
tomers visually as well. I believe  that ATRAX is must-have 
exhibi  on that should have been there long ago and it 
facilitates exchange of informa  on and know-how and 
showcases the compe   on in the sector by bringing to-
gether all players of the sector.”
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Türkiye’nin en büyük gayrimenkul geliş  rme pro-
jesi olarak Mesa, Artaş, Öztaş ve Kantur - Ak-
daş Ortak Girişim Grubu tara  ndan İstanbul Ata-
kent Bölgesi’nde yapılan Tema İstanbul’un toplam 
ya  rım maliye   2 Milyar Dolar. Toplam 1,5 Milyon 
metrekare alana inşa edilen projede ilk adımda sa  -

şa çıkan 1500 konutun 1050’si yedi gün içinde sa  ldı. 

Bu büyük konut proje kapsamında Türkiye’nin en bü-
yük temalı eğlence parkı,  cari alanı, oteller, residence, 
kongre ve fuar alanı da yer alıyor. Türkiye’nin en büyük 
karma gayrimenkul projesi olarak gösterilen ve tamam-
landığında 11-12 bin kişinin yaşaması beklenen konut 
projesi, yapım aşamasında 4 bin kişiye is  hdam alanı 
yaratacak.

Mesa Yöne  m Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu’nun 
açıklamasına göre, konutlara 600 milyon dolar, eğlence 
parkına ise 400 milyon dolar ya  rım yapılacak. Sosyal 
olanakların da düşünüldüğü projede beş açık ve bir ka-
palı yüzme havuzu, fi tness center, kapalı ve açık spor 
alanları, mul   spor sahası ile tenis kortları yer alacak. 
Projede 6 bin araçlık kapalı, 650 araçlık açık otopark bu-
lunacak. 

En büyük eğlence parkı kurgulanmış hikâyeleri, birbi-
rinden farklı ve renkli temaları, hayal ile gerçeği buluş-
turan kahramanları ve heyecanlı ak  viteleri ile bir ilke 
imza atacak olan Tema World, yıllık ortalama 3 milyon 
ziyaretçiyi ağırlamayı hedefl iyor. Yaklaşık 400 bin metre-
kare alan üzerine inşa edilecek eğlence parkı 3 yıl sonra 
hizmete girecek.

Turkey’s biggest real estate development projects 
realized by the partnership of Mesa, Artaş, Öztaş and 
Kantur – Aktaş, Tema Istanbul is being built in Istanbul’s 
Atakent district and has a total investment cost of 2 billion 
dollars and the project covers an area of 1.5 million 
square meters.  At the fi rst sale period, 1050 of 1500 
residences  which were put up for sale were sold in 7 days. 

This huge project also covers Turkey’s biggest amusement 
park, a trade center, hotels, residences and an expo area. 
Shown as Turkey’s ‘biggest’ mixed real estate project, 
the project will have 11-12000 residents and will provide 
jobs for 4000 people throughout its construc  on. 

According to Mesa’s CEO, Erhan Boysanoğlu, 600 
million dollars will be invested on the residences, and 
400 million dollars will be invested for the amusement 
park. Social features are included in the project with 5 
outdoor, 1 indoor swimming pools, fi tness center, indoor 
and outdoor sports areas, mul  -sports pitch and tennis 
courts, as well as an outdoor parking lot for 6000, and an 
indoor parking lot for 650 vehicles.

‘Biggest’ amusement park With stories, colorful themes, 
exci  ng ac  vi  es and characters in between reality 
and imagina  on, The Tema World will be the fi rst of its 
kind. Annual expected visitors are 3 million people. The 
amusement park will be built on 400000 square meters 
of land and will be on service a  er 3 years. 

Tema İstanbul’da  En Büyük 
 Park 

The Bıġgest Park in Tema İstanbul

Konu  a ilk master plan çalışmasına sahip olan Tema İstanbul yoğun ilgi görüyor.

Having the fi rst master plan on residen  al buildings, Tema Istanbul gathered wide a  en  on. 

Yeni Projeler
New Projects
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İmalat sektöründe 10. yaşını kutlayan Masal Park, 5 
yıldır da açık alan işletmeciliği yapıyor. Başlıca üre  m ve 
kiralamasını yap  ğı ürünler arasında; çarpışan oto, dön-
me dolap, sekolin, atlıkarınca, mini roller coaster(se-
vimli dragon), kanguru vb. geliyor. Sektörde makine ki-
ralama işi yapan tek firma özelliği ile Masalpark, şuan 
12 AVM’de 50 adet oyun makinası ile kiralama hizme   
veriyor.  

Sektör ile ilgili görüşlerini paylaşan Masalpark Müdürü 
Zafer Dal; “Türkiye’deki eğlence anlayışının kapalı alan-
larda büyümeye devam edeceğine inanıyoruz. Yalnız bu 
alanlardaki m2’lerin büyümesi lazım. Ar  k 500 - 600 m2 
değil, 2000 - 4000 m2 alanlarda hizmet verilmesinin daha 
verimli olacağına ve daha çekim gücünün yüksek olaca-
ğına inanıyoruz. Açık alanlarda ise, şu an tema parklar 
revaçta, ya  rım maliyetlerinin ve  m2 çok daha büyüye-
ceğine, özellikle bu pazara uluslararası ya  rımcıların gi-
receğini düşünüyoruz. Firmamız da bu alanlara makine 
üre  p servis ve kiralama üzerine yoğunlaşacak” şeklin-
de konuştu.

Firmanın fuar çalışmalarını aktaran Zafer Dal; “AT-
RAX Fuarı’nda bu yıl daha çok ka  lımcıya hitap edece-
ğiz. Ziyaretçilerimize kiralama yolu ile ya  rım ve bakım 
maliyetlerini düşüreceğimizi yüz yüze anlatacağız. Fuar, 
gelecek yıllarda bizimde sektörde nasıl ilerleyeceğimizin 
bir göstergesi ve yol haritamız olacak  r. Şimdiden fuar 
ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Celebra  ng its 10th anniversary in the manufacturing 
industry, Masal Park has been in the business for oper-
a  ng outdoor gaming areas for the last 5 years. Among 
the main products that the company manufactures and 
rents are bumper cars, Ferris wheel, sekolin, carrousel, 
mini roller coasters (the cute dragon) and kangaroo. As 
the only company in the sector that rents game equip-
ment, Masalpark gives game machine rental services in 
12 shopping malls with its fl eet of 50 game equipment.

Zafer Dal, General Manager of Masalpark shared his 
views about the sector with us as follows “We believe 
that the main growth in the amusement sector in Turkey 
will be observed in indoor areas. However the footage of 
such areas should increase. We believe that, instead of 
500 - 600 m2 areas, we need to be serving 2000-4000 
m2 indoor amusement facili  es which would be much 
more effi  cient and a  ract more customers. And in terms 
of outdoor areas, we can say that the theme parks are 
quite popular these days, and we believe that investment 
costs and footages will increase soon and that interna-
 onal investors will enter the market. And our company 

will focus more on manufacturing and ren  ng equipment 
for such areas.”

About their company’s prepara  ons for the exhibi  on, 
Zafer Dal said “This year, we’ll be appealing to a broad-
er audience at ATRAX Exhibi  on. At the exhibi  on, we’ll 
show our visitors how we can decrease their investment 
and maintenance cost with our rental services. The ex-
hibi  on will be an indicator as to how we’ll progress in 
the sector in the coming years and will also serve as a 
guide for us. I’d like to hereby thank to the whole exhibi-
 on team”.

Masalpark’tan Oyun Makinası 
Kiralama Hizme   
Game Equipment Rental Services from
Masalpark

Zafer Dal: “Fuarda, kiralama hizme  miz ile ya  rım ve bakım maliyetlerini
düşürdüğümüzü yüz yüze anlatacağız. 

Zafer Dal: “At the exhibi  on, we’ll show our visitors how we can decrease their investment and maintenance
cost with our rental services”.

AT
RA

X’
ta

n 
H

ab
er

le
r News of ATRAX



41
Sektörden

Fr
om

 th
e 

Se
ct

or



42

Eğlence sektöründeki faaliye  ne 1994 yılında başlayan 
Meridyen Spor, hizmetlerine dünyanın en iyi bowling 
üre  cilerinden biri olan QAMF Bowling’ in Türkiye Yet-
kili Distribütörü olarak devam ediyor.  Yaklaşık 170 sa-
londa 1000’e yakın QubicaAMF Bowling hatları kurmuş 
durumda.  

Dünyada ve ülkemizde 
gelişen “Tema  k Aile 
Eğlence Parkları’’ anla-
yışına yönelerek 2011 
yılında Meridyen Oyun 
Makinaları adıyla yolu-
na devam ediyor. Merid-
yen Games’ in ana faali-
yetleri arasında iç ve dış 
mekan eğlence konseptleri oluşturmak, teknik ve  cari 
danışmanlık, oyun makine seçimi, eğlence merkezleri 
için master plan oluşturması, oyun makinalarının yerle-
şimi ve kurulumu, operasyon ekibine ilgili tüm eği  mle-
rin verilmesi, işle  m danışmanlığı ve servis, bakım-ona-
rım hizmetleri geliyor.

Firma yöne  cilerinin sektörle ilgili genel değerlendir-
meleri “Türkiye’de eğlence sektörü halen gelişmekte 
olan bir sektör olup yurtdışındaki eğlence mekanları 
ile kıyaslandığında henüz tam bir bilincin oluşmadığını 
görmekteyiz. Bununla birlikte her geçen gün sektörde-
ki lider fi rmalarında ya  rımcılarında dünyadaki trend 
ve standartlara daha yakınlaş  ğını söylemek mümkün” 
şeklinde oldu.

Firmanın fuar hazırlıkları ise; “ATRAX 2013 Fuarı’nda, 
Qubıca AMF Bowling LLC fi rmasının muhteşem yeni 
skorlaması, dünyanın önde gelen fi rmaların video, spor 
ve diğer oyunlar, dünya devi Flagas’ın yeni büyüleyici 
ürünü off -road Adventure jip-treni, Intercard Kart siste-
mi vb. ürünlerimiz tanı  lacak” şeklinde bildirildi.

Qubica AMF Bowling LLC’in Yeni Skorlaması,
Meridyen Games Stand ında

 Qubica AMF Bowling LLC’s New Scoring System Will be Showcased at
Meridyen Games Stand

“Sektördeki fi rmaların, dünyadaki trend ve 
standartlara daha yakınlaş  ğını söylemek mümkün” 

“It’s possible to say that the companies in the sector are closer now to 
the trends and standards in the sector”

Having started its opera  ons in the amusement sector in 
1994, Meridyen Spor con  nues to serve the sector as the 
Turkey distributor of QAMF Bowling, one of the top bowl-
ing system producers of the world. Currently, around 
1000 QubicaAMF Bowling lines are setup in around 170 
bowling halls.

In line with the increas-
ing popularity of “Fam-
ily Theme Parks” in our 
country, the company 
has changed its name 
to Meridyen Oyun Mak-
ineleri. Among the main 
business ac  vi  es of 
Meridyen Games are, 
crea  on of indoor and 

outdoor amusement concepts, technical and commercial 
consultancy, gaming machinery selec  on, master plan 
development for amusement centers, se   ng up and 
installing game machinery, training of the opera  onal 
team of the amusement centers, business consultancy, 
a  er sales and maintenance services.

Company offi  cials outlined their general view of the sec-
tor as follows “Amusement sector in Turkey is s  ll devel-
oping and when we compare them to their equivalents 
abroad, we see that customer awareness has s  ll not 
been formed fully. Also, it is possible to say that both the  
leading companies in the sector and the investors are 
closer now to the trends and standards in the sector”.

Company offi  cials commented on their prepara  ons for 
the exhibi  on as follows “The wonderful new scoring sys-
tem by Qubıca AMF Bowling LLC company; video, sports 
and numerous other games by leading companies of the 
world, the new enchan  ng product by world leader Fla-
gas-the Off -road Adventure jeep-train, Intercard card 
system and many others are among our products we’ll 
be showcasing at “ATRAX 2013 Exhibi  on”.
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Mertoğlu Çevre Tasarım, ahşap ve metal iç ve dış mekân 
a  k üniteleri, geri dönüşüm a  k üniteleri, konteynerler, 
iç ve dış mekân oturma bankları, gazebolar, pergoleler, 
kamelyalar, , saksılıklar ve dış mekân fi tness aletleri üre-
 mleri konusunda kaliteli malzeme ve   z işçilikle 1993 

yılından bu yana hizmet veriyor. Firma, başta Ortadoğu 
ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkeleri olmak 
üzere, Azerbaycan, Türkmenistan, Irak, İran, Arabistan, 
Ukrayna ve Romanya’ya ihracat yapıyor.

Firmanın Dış Ticaret Müdürü Hande Mertoğlu sektör ile 
ilgili görüşlerini; “Türkiye eğlence, ak  vite ve park alan-
da ciddi bir pazar. Biz ülkemizin bu yöndeki eğilimini kali-
te ve tasarımla desteklemeye çalışıyoruz. Türkiye’de şu-
anda çocuk parkları ve kent mobilyaları konusunda lider 
fi rmalardan bir tanesiyiz ve sektörün gelişmesi için pek 
çok konuda liderlik ediyoruz. Bizler Avrupa standartla-
rında üre  m yapıyoruz ve kalite anlamında Çin’den çok 
daha yüksek kalitede ürünler verebiliyoruz ancak fi yat 
rekabe  nde sıkın  larımız olabiliyor. Bu nedenle mali-
yetleri düşürerek fi yat anlamında da rekabet edebilecek 
güce ulaş  ğımızda tüm dünyada çocuk parkı sektöründe 
söz sahibi olabilmemiz için hiçbir engel kalmayacaktır” 
sözleriyle özetledi. 

Mertoğlu fuar çalışmaları içins e; “Atrax Fuarı’nda ön-
celikli olarak yeni dizaynımız olan gemi şeklinde ahşap 
oyun grubumuzu sergileyeceğiz. Yine bunun yanında 
oyun elemanları yani tahterevalli, zıpzıp gibi farklı ta-
sarımlarda oyun aksesuarları ile standımızı zenginleş-
 receğiz. Burada yerli ve yabancı müşterilerle buluşa-

bilmeyi, ürünlerimiz ve fi rmamızı tanıtabilme  rsa  nı 
yakalayabilmeyi bekliyoruz. Mertoğlu olarak tüm fi rma-
ların başarılı ve iyi bir fuar geçirebilmelerini diliyoruz” 
dedi.  

Mertoğlu’ndan Gemi Dizaynıyla 
Yeni Ahşap Oyun Grupları
New Wooden Gaming Groups With
Ship Design From Mertoğlu 

Hande Mertoğlu: “Fiyat anlamında rekabet edebilecek güce 
ulaş  ğımızda tüm dünyada çocuk parkı sektöründe söz sahibi 
olabilmemiz için hiçbir engel kalmayacak”

Hande Mertoğlu: “By the  me we reach the point we’re able to enter into price compe-
  on, there will be no obstacles le   for us to be among the leading global companies 

that manufacture kids’ parks”.

Since 1993, Mertoğlu Çevre Tasarım has been manufac-
turing  wooden and metal indoor and outdoor waste bins, 
recycling units, containers, indoor and outdoor benches, 
gazebos, pergolas, camellias, jardinières, and outdoor 
fi tness equipment and the company’s business philos-
ophy emphasizes use of quality materials and quality 
workmanship. Company’s main export markets include 
the Middle Eastern Countries, Turkic Republics and Bal-
kan countries, as well as Azerbaijan, Turkmenistan, Iraq, 
Iran, Saudi Arabia, Ukraine and Romania.

Company’s Interna  onal Trade Director Hande Mertoğ-
lu outlined their view of the sector as follows “Turkish 
amusement, entrainment and parks market is a huge 
one. We’re trying to support this aspect of Turkey with 
high quality products and designs. We’re now among the 
leading companies of the children’s parks and city fur-
niture market in Turkey and we lead the sector in many 
ways to support its development. We manufacture at 
European standards and are able to provide products 
with higher quality than those from China however we 
some  mes have hard  me compe  ng in terms of price. 
Thus, we believe that, by the  me we reach the point 
we’re able to enter into price compe   on, there will be 
no obstacles le   for us to be among the leading global 
companies that manufacture kids’ parks.”

And about their prepara  ons for the exhibi  on, Mertog-
lu said “Our main product at ATRAX Exhibi  on will be the 
wooden gaming group designed as a ship which is a new 
design. Apart from that, with game accessories with dif-
ferent designs such as the teeter-to  er and zipzip, we’ll 
be diversifying our product line at the exhibi  on. We ex-
pect to meet local and foreign customers and promote 
our company and products to them. As Mertoglu team, 
we wish a successful exhibi  on for all  par  cipa  ng com-
panies.”
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1988’de iş dünyasına girerek sektörde 25. yılını doldu-
ran Pax Şirketler Grubu, 1993 yılından bu yana uluslara-
rası pazarda rol oynuyor. Aerospace endüstrisinde geniş 
bir deneyime sahip uzmanlar tara  ndan kurulan grup, 
uzay ekipmanlarının yanı sıra eğlence parkları bünyesin-
de hizmet veren hız trenleri ve devasa panoramik dön-
me dolaplar gibi büyük park oyuncaklarının üre  mi ve 
işletmesi konusunda uzmanlaşmış durumda. 

2010 yılı içinde Guyana Uzay Merkezi için üre  len Mobi-
le Gantry adlı ürünün tasarım ve üre  mini tamamlayan 
Pax grubu, Avrupa Uzay Ajansı ve Roscosmos şirketler 
grubu için de SOYUZ-ST uzay araçlarının taşınacağı kon-
teynırları üre   .

25 Nisan 2013 tarihine gelindiğinde Shukhov’un al  n 
madalyasıyla onurlandırılan Pax Grup, Rusya Federasyo-
nu’nun en pres  jli mühendislik ödülünü almış oldu.

ISO/ TC 254 “Eğlence araçlarının güvenliği” ser  fi kasının 
önde gelen organizasyonu olan Pax, mekanik ve eğlence 
araçlarının güvenliği alanında teknik düzenlemeler ge-
liş  rmekte ve ulusal eğlence araçları güvenlik standart-
larını belirliyor.

IAAPA ve RAAPA fuarlarının al  n sponsoru olan Pax, 
2011 yılından bu yana “PaxStar” adını verdiği dev pa-
noramic dönme dolaplarını geliştiriyor. 250 metre 
yüksekliğe çıkabilen bu araçların yapısal özellikleriyse 
birden çok uluslararası patent ile koruma altına alınmış 
durumda bulunuyor.

“PaxStar” adlı yeni dönme dolap aero-şeff af tasarımı ve 
sağlam yapısıyla dikkat çekiyor. Bu özellikleriyle PaxStar 
saniyede 30/40 metreye ulaşabilen kasırga rüzgarlarına 
dayanabiliyor. Kabinleri açık ve kapalı olarak dona  labi-
lirken kapalı kabinlerde bar, interak  f eğlence sistemleri 
ve farklı birçok özellik bulunabiliyor. Pax Grup şu anda 
buna benzer projelerini dünyanın pek çok yerinde tanıt-
makta.

ATRAX Fuarı 9. Salon A112 numaralı stan  a yeni tasa-
rımlarını görücüye çıkaracak olan fi rma ilgilenen tüm 
müşteri adaylarını merakla bekliyor. 

Pax Group of Companies has been ac  ve in business for 
25 years since 1988, in the Interna  onal market since 
1993, and is made up of specialists with large work ex-
perience in the aerospace industry. We specialize in cre-
a  on of major amusement rides such as roller coasters 
and giant panoramic wheels as well as space equipment, 
and in the sphere of parks and amusement rides opera-
 on.  

In 2010 they fi nished design and manufacture of Mo-
bile Gantry for Guiana Space Center, set of containers 
for transporta  on of SOYUZ-ST space vehicles and other 
items for European Space Agency and Roscosmos enter-
prises. 

On April 15, 2013 Pax  team was awarded by Shukhov’s 
Golden Medal – the highest engineering award of the 
Russian Federa  on - for design and manufacture of Mo-
bile Gantry. 

Pax is the is the leading organiza  on for ISO/TC 254 
“Safety of amusement rides”, the developer of technical 
regula  ons for safety of machinery and safety of amuse-
ment rides, na  onal standards for safety of amusement 
rides.

Pax  is the golden sponsor of IAAPA and RAAPA exhibi-
 ons. Star  ng from the year of 2011 Pax Group of Com-

panies has been developing a series of “PaxStar” new 
giant panoramic wheels up to 250 meters in height. This 
structure is protected by several Interna  onal patents.        

 The “PaxStar” new wheel has aero transparent and rigid 
structure. This ensures stability of the wheel against hur-
ricane winds up to 30-40 m/s and against earthquakes 
up to 9 on the Richter scale. “PaxStar” amusement ride 
may have open cabins as well as closed cabins which 
may be equipped with a bar, interac  ve excursion and 
other entertainments. At the moment they are promot-
ing several such projects in the world. 

At the ATRAX show they are e going to present a model of 
the wheel of a brand-new design and they are pleased to 
invite all interested customers to our booth A112, Hall 9.   

Pax Grup, yepyeni dev
dönme dolap modelini
ATRAX’ta görücüye çıkarıyor!
Pax  Group  will   present  a mode
of the wheel of a brand-new
design at the ATRAX
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Yabancı ya  rımcılarında önemli projelerle giriş yap  ğı 
Türkiye eğlence sektöründe, hem kamu kurumları hem 
özel kuruluşlar açısından uluslararası standartlara uy-
gun projelere imza atan bir rekabet söz konusu olmaya 
başladı. Bu girişimler sektör içinde bile hak e   ği övgüyü 
almadan daha büyük projelere örnek olamaz ve daha 
verimli adımlar a  lamaz düşüncesiyle her emeğin, her 
başarının daha geniş kitlelere tanı  lması ve onurlandı-
rılması gerek  ğine inanıyoruz.

Bu noktada Atraxion Magazine koordinasyonu ve Tu-
reks Uluslararası Fuarcılık organizasyonuyla Türkiye’de 
ilk defa tüm sektörü her alandan kucaklamayı hedefl e-
yen, başarılı projelerin herkes tara  ndan fark edilmesini 
hedefl eyen Shining Star Awards –Eğlence Ödülleri ile 
önemli bir adım a  lıyor. 

Haya  n her alanından eğlence temalı tüm sektörleri 
kucaklamak üzere 13 önemli kategoride gerçekleşen 
başvuru süreci, 15 Haziran’dan 1 Kasım 2013’e kadar 
  z bir çalışma ve yoğun bir ilgi ile sürdü. Yepyeni ren-

gârenk belediye parkları, açık alandaki büyük tema park 
ya  rımları, AVM’lerin her geçen gün geliş  rdiği eğlence 

Eğlence Endüstrisi’nin Parlayan Yıldızları Sahneye Çıkıyor!
Shining Star of Amusement Industry Hi   ng The Stage! 

Türkiye’de ilk kez, eğlence sektöründeki en başarılı ya  rımların ödüllendirileceği Shining Star 
Awards – Eğlence Ödülleri Töreni 5 Aralık 2013 akşamı Nossa Costa’da gerçekleşecek.  

Shining Star Awards Ceremony whereby the most successful investments in the amusement sector will be awarded for the fi rst  me 
in Turkey, will be held at Nossa Costa in the evening of 5 December 2013.

In the Turkish amusement sector where foreign investors 
enter with major projects as well, there’s been increasing 
compe   on between the public and private companies 
in terms of developing projects that meet interna  on-
al standards. Moving with the considera  on that such 
investments cannot trigger and mo  vate other larger 
projects unless they get the apprecia  on they deserve, 
every successful project needs to be promoted to larger 
audiences and be honored.

At this point, with the Shining Star Awards Ceremony 
that is organized by Tureks Uluslararası Fuarcılık in co-
opera  on with Atraxion Magazine that aims to embrace 
all areas of the sector and helps successful projects to be 
no  ced by all players of the sector makes a very import-
ant move.

The applica  on process of the contest that aims to em-
brace all sectors with amusement theme from all areas 
of life lasted between June 15th and November 1st and 
there was great interest from the players of the sector 
to join the contest. Among the players of the sector that 
showed the greatest interest in the Award Ceremonies 
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tesisleri, sektörde fark yaratan ürün-
ler, otellerin dev su parkları Eğlence 
Ödülleri törenine en yoğun ilgi göste-
ren adaylar arasında yer alıyor. 

Ayrıca ATRAX Fuarı’nın ka  lımcılarının 
fuarda ilk defa görücüye çıkaracağı 
yepyeni makinalar, son teknoloji hiz-
metler de jüri tara  ndan değerlendi-
rilecek ve Fuarın Yıldızları kategorisin-
de ödüllendirilecek.

Tüm adayların sektörün profesyonel 
isimlerinden oluşan jürisi tara  ndan 
önce gizli ardından genel de-
ğerlendirme toplan  sı ile 
oylanması ardından eğ-
lence dünyasının en 
başarılı ya  rımları 
belli olacak. Ödül 
sahipleri Atrax Fu-
arı’nın açılış akşamı 5 Aralık 
2013 tarihinde Nossa Costa – Yeşilköy’ de gerçekleşecek 
özel bir törende açıklanacak. 

EĞLENCENİN YILDIZLARI

En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence Merkezi 

En Başarılı Temalı Kapalı Alan Eğlence Merkezi 

En Başarılı Otel Eğlence Alanı 

En Başarılı AVM Eğlence Alanı 

En Başarılı Belediye Parkı 

En Başarılı Müze ve Ören Yeri

En Başarılı Temalı Konut Projesi 

SEKTÖRÜN YILDIZLARI

En Başarılı Yeni Ürün

Eğlence Sektöründe Yılın Girişimcisi 

En Başarılı Sahne Şovu

En Başarılı Fes  val

FUARIN YILDIZLARI

En Başarılı Stand

En Dikkat Çeken Ürün

were the brand new and colorful mu-
nicipality parks, large outdoor theme 
park investments, amusement centers 
of the shopping malls which get more 
and more diverse everyday, products 
that make a diff erence, and the giant 
water parks of the hotels.

The jury of the contest will also eval-
uate the latest machinery and latest 
technology services  that par  cipants 
will debut during the exhibi  on and 
will score them in the Stars of the Ex-
hibi  on category. 

A  er a secret evalua  on 
followed by a general 

evalua  on by the jury 
that comprises the 
professional names 

of the sector, the 
most successful investments 

of the amusement sector will be determined. The win-
ners of the contest will be announced via a special cere-
mony that will be held at Nossa Costa in Yesilkoy on the 
evening of 5 December 2013 which corresponds to the 
opening night of Atrax Exhibi  on.

‘STARS OF AMUSEMENT CATEGORY’

The Most Successful Outdoor Themed Amusement Park 

The Most Successful Indoor Themed Amusement Park 

The Most Successful Hotel Amusement Area 

Most Successful Shopping Mall 

The Most Successful Municipal Park

Most Successful Museum And Historic Site 

Most Successful Themed Residen  al Project

STARS OF THE SECTOR CATEGORY

The Most Successful New Product 

Entrepreneur Of The Year 

Most Successful Stage Performance 

Most Successful Fes  ve

STARS OF THE EXHIBITION CATEGORY 

Most Successful Stand

Most Impressive Product 
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From the Sector

Sektörden

Sahip olduğu mağaza karmasının yanı sıra Türkiye’nin 
ilk kar merkezi ‘Snowpark’ ve her ay farklı eğlence 
ak  viteleriyle alışveriş ve eğlence anlayışında farklılık 
yaratan Torium AVM, 3’üncü yaşına özel bir kampanya ile 
ziyaretçilerine heyecanlı bir alışveriş deneyimi yaşa  yor.  
Bu yılın sürprizi olarak her ay yapılacak çekilişler sonucu 
kazanan 3 şanslı müşterisine 3 Nissan Juke kazandıracak. 

Ayrıca satranç tutkunlarına bir ilki yaşatmak üzere 
Türkiye’deki AVM’ler arasında ilk bir ilke imza atan 
Torium, Besem işbirliği ile açılan kapalı salonda daimi 
bir satranç merkezi oluşturdu.  350 sporcu kapasitesine 
sahip satranç merkezinin ilk turnuvası 28-29 Eylül 
tarihlerinde gerçekleş  .

Torium shopping center has managed to make a diff erence 
in the shopping and entertainment sectors with Snowpark, 
Turkey’s fi rst snow center and diff erent entertainments 
organized every month, and the shopping center will 
help its visitors go through a unique entertainment 
experience with a special campaign in its 3rd year. With 
the campaign, every month, 3 lucky customers will win 
Nissan Jukes as a result of public drawing.

Also, with the goal of bringing a novelty for chess 
enthusiasts, Torium has set up a chess center in the 
new hall created in coopera  on with Besem. The chess 
center with a capacity of 350 players featured its fi rst 
tournament on 28 and 29 September 2013.

Eğlenceli Ak  vitelerle Dolu 
Torium 3. Yaşında! 

Full Of Fun Ac  vi  es, Torium Celebrates 
Its 3Rd Anniversary! 

Alışveriş merkezleri arasında dopdolu eğlence 
temalı etkinlikleriyle fark yaratan Torium 
3. Yaşında ziyaretçilerine büyük sürprizler 

hazırladı. 

Crea  ng a diff erence among all shopping centers with its 
diverse entertainment ac  vi  es, Torium prepared great 

surprises for its visitors in its 3rd year. 
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Ticari faaliyetlerine 1983 yılında başlayan 
fi rma, Galerizeki İthalat adıyla Tah-
takale’de kurulmuş. Şimdilerde 
Peluşcu Baba markası ile İstoç 
Toptancılar Çarşısı’nda daha 
kapsamlı bir hizmet sunuyor.  
Yurtdışındaki fabrikalarında peluş 
oyuncak üre  mini yapan fi rma, üre  m avanta-
jından güç alıyor. 

Firma, peluş oyuncak grubunda 
4 cm’den 150 cm’e kadar her 
fi yat grubuna uygun ürünle-
ri müşterilerinin beğenisine 
sunuyor. Oyun Makinalarında 
kullanılan ve çok uygun fi yat- l a r l a 
sa  şı yapılan anahtarlık ve Peluş oyuncak 
çeşitleri en çok tercih edilenler arasında. Firmanın ren-
garenk zengin ürün çeşidi uygun fi yat avantajı ile birçok 
eğlence tesisindeki önemli bir ih  yacı karşılıyor. 

Mevcut ürünlerine sürekli yenilerini ekledikleri geniş 
ürün yelpazesi ile her yıl büyüyen ve gelişen eğlence 
sektörüne katkı sağlamayı hedefl eyen Peluşcu Baba’nın 
öncelikli hedefi  ise;  ulaşabildikleri her fi rma ile müşteri 
memnuniye   odaklı çalışmak olarak belir  liyor.

Peluş Oyuncaklarda Kaliteli Üre  m 
High Quality Plush Toys 

Having started its commercial ac  vi  es in 
1983, the company was founded in 
Tahtakale under the  tle Galerizeki 

Ithalat. The company currently 
off ers a broader range of prod-
ucts at Istoc Wholesalers Bazaar 
under the “Peluscu Baba” brand. 

The company manufactures its plush 
toys at its factories abroad and the company’s 

main strength is that it manufactures its 
own products. 

In the plush toys category, the 
company off ers products rang-
ing in size from 4 cm to 150 cm 
with diff erent pricing op  ons. 

K e y ring plush toys and other plush 
t o y s , which are mostly used in gaming 
machines and are sold at reasonable prices, 
are the most preferred ones. The diverse product range 
of the company fi lls an important niche at numerous 
amusement centers with the reasonable prices off ered. 

Aiming to contribute to the rapidly developing amuse-
ment sector, Peluscu Baba expands its  product range on 
a regular basis and grows every year and the company’s 
main goal is to focus on customer sa  sfac  on in their 
business with all the customers they can reach.
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Interna  onal Expo Consults (IEC), dünya çapında aile 
eğlence ürünlerinin sergileneceği en geniş çaptaki 
yeni fuarı DEAL 2014’e hazırlanıyor. Eğlence ve ilgili 
alanlardaki en güçlü ‘  rlatma rampalarından’ biri kabul 
edilen fuar, özellikle Orta Asya’nın eğlence devlerini 
bir araya ge  riyor. Deal 2014’ün tarihleri 8-10 Nisan 
2014 olarak belirlenirken fuarın gerçekleşeceği merkez 
Birleşik Arap Emirlikleri Dubai’de ‘The Arena Hall, Dubai 
World Trade Center (DWTC)’ olarak açıklandı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi ülkeleri perakende 
eğlence ürünleri alanında hazırlıklarını son hız 
sürdürürken eğlence anlayışını oyuncaklar ve 
parkurlardan daha geniş bir alana taşıyorlar. Sinema, 
yeme – içme gibi hizmetler de ar  k sektörün dikka  ni 
çekmiş durumda. Tüke  ci tercihleri ise adrenalin 
salgılatan oyuncaklardan interak  f oyunlara, 7D 
simülasyon oyunlarından kaçış ve yüksek teknolojili 
video oyunlara yöneliyor. Dubai 20 milyon ziyaretçiyi 
hedefl ediği güçlü 2020 vizyonunu gerçekleş  rmek için 
kollarını sıvamış durumda. Emirlik eğlenceye yönelik 
ya  rımlarla güçlü bir ivme yakalamaya hazırlanıyor.

Fuarın bu yıl ki ka  lımcıları birkaç milyon dolarlık 
anlaşmalara imza atarken etkinliğin bir önceki yıla 
oranla %19 büyüdüğü belirlendi. Fuar bu yıl 33 ülkeden 
272 fi rma ve 5753 seçkin  cari ziyaretçiyi ağırlayacak.

Interna  onal Expo Consults (IEC) aims to create the 
largest ever showcase of world class family entertainment 
products at DEAL 2014. The show has grown to become 
one of the most eff ec  ve ‘launch-pads’ in the Middle East 
for all stakeholders within the amusement and related 
industries. DEAL 2014 is scheduled to be held between 
the 8th and 10th of April, 2014 and the venue will be 
‘The Arena Hall, Dubai World Trade Centre (DWTC), 
Dubai, UAE. 

The countries in the Middle East and North Africa region 
are gearing towards ‘retail entertainment’ where a 
large retail en  ty supports an entertainment zone that 
includes not just rides but cinema, food and beverages. 
Consumer preferences are gliding towards adrenalin-
pumping rides, interac  ve games, 7D simula  on games, 
redemp  on games and high-tech video games among 
others.As Dubai gears up for its ambi  ous Vision 2020 – 
aiming to a  ract 20 million visitors by 2020, the emirate 
is ramping up entertainment avenues.

Exhibitors at this year’s show signed contracts worth 
several million dollars and the show grew by 19 percent 
over the previous year. The show this year welcomed 
272 fi rms from across 33 countries and a  racted 5753 
quality trade visitors. 

DEAL 2014 Dünyanın Dört Bir 
Yanından Kilit Ka  lımcıları 
Cezbederken Tarih Yazmayı 
Hedefl iyor

DEAL 2014 Aims To Create History As 

It Aims To A  racts Key Exhibitors From 

Across The Globe
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Proto Elektronik Tasarım ve Teknoloji 2011 yılında İs-
tanbul’da, elektronik tasarım desteği sunmak üzere ku-
rulmuş. Temel olarak tüke  ci elektroniği ve endüstriyel 
kontrol sistemleri alanlarında faaliyet gösteriyor, müş-
terilerinin beklen-
 lerine özel geliş-
 rdikleri elektronik 

- yazılım tasarım  
çözümleri, proje 
teslimi veya seri 
üre  m ürün teslimi 
şeklinde hizmet ve-
riyor. Firma ürün ve 
hizmet çözümlerin-
de ilke olarak, ileri 
teknoloji küresel 
rekabet koşullarına paralel şekilde ve müşterilerin ih  -
yaçlarına yönelik kullanarak, hızlı ve güvenilir çözümler 
sunmayı benimsiyor.

Firmanın Genel Müdürü Tayfun Özişbakan, sektör ile 
ilgili görüşlerini; “Aydınlatma ve kontrol sistemleri açı-
sından değerlendirecek olursak, yerli bir fi rma olarak 
bu alanda ih  yaçların karşılanması  için yapılacak birçok 
işin olduğu görmekteyiz. Müşterilerle bu konuda yeter-
liliğimiz ve isteğimiz konusunda bilgi ve niyet paylaşmayı 
hedefl emekteyiz. Konumuzda, yurtdışı müşteriler ile te-
mas etmeyi hedefl emekteyiz” şeklinde belir   . 

Fuar öncesi hazırlıklarından bahseden Özişbakan; “Fuar 
standımızda, üre  mini yap  ğımız, E10, E14, E27 duy-
lu LED lambalar, PAR36 LED lamba, strobe lamba, RGB 
LED lambalar ve projektörler ile birlikte bunların akse-
suarı, dağı  cı modüller, DMX512 ve DALI demo kart-
larımızı sergileyeceğiz. Müşterilerimizin özel istekleri 
konusunda bilgilendirmeler yapacağız. İyi ve başarılı ge-
çecek bir fuar olmasını dilerim” dedi. 

Proto’nun Kontrol Sistemlerinde Özel Çözümleri
Unique Control System Solu  ons from Proto

Tayfun Özişbakan: “Yurtdışı müşterileri ile
temasa geçmek hedefi ndeyiz”

Tayfun Özişbakan: “Our goal is to get in touch with poten  al customers abroad”

Proto Elektronik Tasarım ve Teknoloji was founded in 
Istanbul in 2011, to provide electronic design services. 
The company mainly operates in the area of consumer 
electronics and industrial control systems and the prod-

uct range includes 
custom electron-
ic-so  ware design 
solu  ons, as well 
as mass-produced 
electronic-so  ware 
product alterna-
 ves. Company’s 

business philoso-
phy is u  liza  on 

of advanced technology parallel to global compe   on 
and customers’ needs and off ering reliable solu  ons in 
a  mely manner.

Company’s General Manager Tayfun Özişbakan summa-
rized his views about the sector as follows “Looking from 
the perspec  ve of ligh  ng and control systems, we see 
that there’s s  ll a lot to do in Turkey to meet the current 
demand. Our goal is to demonstrate to our poten  al cus-
tomers, our competency and willingness in this regard. 
We aim to get in touch with poten  al customers abroad.”

About their prepara  ons for the exhibi  on, Ozisbaskan 
said “At the exhibi  on, we’ll be showcasing E10, E14, E27 
LED lamps with socket, PAR36 LED lamps, strobe lamps, 
RGB LED lamps and projectors as well as their accesso-
ries, distribu  on modules, and DMX512 and DALI demo 
cards. We’ll also provide answers to specifi c ques  ons of 
our customers. I wish a successful exhibi  on  to all com-
panies”
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Küçükçekmece Belediyesinin vatandaşlara aileleriyle 
birlikte tarımsal amaçlı, organik tarım yapabilmek için 
sunduğu “Hobi Bahçeleri”nin hak sahipleri,  parsel nu-
maralarının Halkalı Kültür ve Sanat Merkezi’nde çekildi-
ği kura ile belirlendi.

Atakent Mahallesi’nde, 42.000 m² bir bölgede 266 adet 
bahçe şeklinde tasarlanan Hobi Parkı açıldı. Vatandaş-
ların sebze ve meyveleri ye  ş  recekleri bahçelerin bu-
lunduğu alanda ayrıca çocuk oyun alanları, kafeteryalar, 
kamelya ve piknik alanları bulunuyor. 

Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay projenin 
önemine değinerek, “Hepimizin toprağa özlemi var, bu 
proje ile bu özlemi bir nebze de olsa gidermeyi amaç-
ladık. Çocuklarımız sebzenin nasıl ye  ş  ğini yalnızca 
televizyondan görüyordu. Bu projemizle daha yakından 
görecekler, kendi ürünlerini ye  ş  rebilecekler” dedi.

The new owners of ‘Hobby Gardens’ off ered by Kucukce-
kmece Municipality to ci  zens to allow them to carry out 
organic farming ac  vi  es received their lot numbers via 
the drawing made at Halkali Culture and Art Center.

The Hobby Park that’s been constructed on a 42.000 m2 
land in Atakent Neighborhood in the form of 266 sepa-
rate gardens has just been opened. The park features nu-
merous gardens where ci  zens can do organic farming 
and grow fruits and vegetables in addi  on to children’s 
playgrounds, cafeterias, camellia and picnic areas.

Major of Kucukcekmece Aziz Yeniay emphasized the im-
portance of this project with the following  sentences; 
“We all have a longing for soil, and with this project we 
tried to curb that longing to some extent. Our kids could 
see how the plants grew only on TV, but with this project 
they’ll have fi rst hand experience and even grow their 
own vegetables and fruits”.

Küçükçekmece’de Hobi Parkı
A Hobby Park in Küçükçekmece

In an eff ort to boost tourism to the country, Zimbabwe is 
planning to build a “Disneyland in Africa”   at the world fa-
mous Victoria Falls. The government would spend more 
than $ 300m on the theme park, Tourist Minister Walter 
Mzembi said earlier this month. “We think it should be 
modeled along the size and the kind of vision that is on 
Disneyland, including hotels, entertainment parks, resta-
urants, conferencing facili  es,” he said. “This is the vision 
and we need people who can run with it.”

 President Robert Mugabe was elected for a seventh term 
in peaceful but disputed elec  ons last month.Zimbabwe 
is not leveraging the Victoria Falls enough, Mr Mzembi 
told the BBC on Tuesday, describing it as a “sleeping gi-
ant”. “It’s a wake-up call for us... We must build a new 
tourism facility with an impact,” he said.

Turizm gelirlerini yükseltme amacındaki Zimbabve, ünlü 
Viktorya Şelaleleri yakınında bir “Disneyland Africa” 
kurmayı planlıyor. Temalı park için 300 milyon dolardan 
fazla ya  rım yapmayı düşünen hüküme  n turizm baka-
nı Walter Mzembi “Disneyland boyutlarında ve benzer 
özelliklere sahip bir eğlence merkezi modellenebilir. 
İçinde oteller, eğlence parkları, restoranlar ve konferans 
salonları bulunan bir kompleks olmalı. Bu vizyonumuzu 
gerçekleş  rebilmemiz için de bu işi yürütebilecek insan-
lara ih  yacımız var” diye konuştu.

Turizm Bakanı Walter Mzembi ça  şmalar ve yüksek enf-
lasyonla mücadele eden ülkenin azalan turizmini yeni-
den canlandırmak için çalışıyor. Barışçıl ancak tar  şma-
lı seçimlerin ardından yedinci defa başkanlığa seçilen 
Robert Mugabe BBC’ye verdiği demeçte ülke turizmini 
“uykudaki dev” olarak tanımlarken “Bu bizim için bir 
uyanma zili... Etkili ve yeni bir eğlence alanı kurmamız 
gerekiyor.” diye ekledi.

Afrika’da Disneyland
Disneyland in Africa
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Semnox is a leading provider of cashless solu  on for ar-
cades, theme parks and water parks. They provide comp-
lete automa  on for your entertainment facility. With the 
Semnox’s fl agship product Parafait, you get to operate 
your entertainment center cashless, control the entry, lo-
ckers,  cke  ng, arcade game machines as well as mana-
ge the F&B/Concession sales.

 Today, Semnox has emerged as one of the most trusted 
names providing the latest in technology solu  ons at the 
most compe   ve prices for the entertainment and amu-
sement industry. Their products have been widely accep-
ted in the market because; they are complete solu  ons 
feature packed, providing in-depth business insight, they 
are compe   vely priced and they come bundled with 
fantas  c service and support.

 Many of the innova  ve operators in the world choose to 
use Parafait as it’s the most feature rich product in the 
market. All their customers con  nue to use Parafait, as 
well, as they expand their business con  nue to patronize 
Semnox.

Semnox think Turkey  is a good market for the products 
and services related to automa  ng the opera  ons of the 
FECs and parks. They expect to win some customers in 
Turkey this year. 

They would be exhibi  ng  their 3.5” Tap-To-Play reader, 
along with our fl agship product Parafait. They expect the 
leading FEC and Park operators of Turkey and surroun-
ding countries to a  end ATRAX exhibi  on.

Semnox, nakit kullanımsız oyun makinesi çözümlerinde 
lider bir fi rma olarak tema ve su parklarına hizmet veri-
yor. Eğlence tesisleri için komple bir otomasyon sağla-
yan Semnox, Parafait adlı önde gelen ürünüyle eğlence 
merkezlerinin tamamen nakit kullanımından kurtara-
cak. Nakit paraya alterna  f ödeme sistemlerine ih  yaç 
duyulan alanlar arasında giriş, malzeme dolapları, bilet-
leme, oyun makineleri konferans salonları bulunuyor.

Bugün, Semnox eğlence endüstrisinde en yeni teknoloji-
lerle uygun fi ya   bir araya ge  ren bir fi rma olarak en gü-
venilir markalardan biri konumunda. Bunun nedenleri 
arasında, derin mesleki içgörü ile desteklenen paketlen-
miş bütüncül çözümler üretmesi, fi yatlarının rekabetçi 
piyasaya uygun olması, çok başarılı bir hizmet ve destek 
ağına sahip olması ya  yor.

Dünyadaki pek çok yenilikçi işletmecinin Parafait’i ter-
cih etme sebepleri özellikle otomasyon ve operasyonel 
alanda sunduğu bu öncü hizmetler olarak özetleniyor. 
Pazardaki en geniş ürün çeşitliliğine sahip olan fi rma 
halihazırdaki müşterilerinin sadaka  ni kazanırken Sem-
nox’u da fethetme hazırlıklarını sürdürüyor. 

Aile Eğlence Merkezleri ve parklardaki otomasyon sis-
temleri bakımından Türkiye’nin iyi bir pazar olduğunu 
belirten Semnox, bu yıl Türkiye’den de yeni müşteriler 
edinme amacını güdüyor. 3.5 inçlik Tap to Play okuyucu-
ları ile lokomo  f ürünlerini belirlemiş olan fi rma yetkili-
leri Türkiye ve çevre ülkelerden lider AEM ve park işlet-
mecilerini ATRAX’a bekliyor.

Semnox, Türk ve Çevre Ülkelerdeki Lider Aile Eğlence Merkezi 
ve Park İşletmecilerini ATRAX Fuarı’na Bekliyor

Semnox  Expect The Leading FEC and Park Operators of Turkey and Surrounding
Countries to A  end ATRAX Exhibi  on.
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Sial GmbH is an European leader in vending machines 
and vending products. Sial is  a one-stop-shop for every 
operator in the bulk-vending business. Sial GmbH is the 
offi  cial distributor for Western Europe of the full line of 
the high quality Beaver Bulk Vending equipment. Fur-
thermore  they  distribute an assortment of various inter-
ac  ve vending machines. Since 2006 they import a range 
of machines worldwide and began to manufacture our 
own line of pinball machines for children.

To give operators the best choice in products, Sial GmbH 
has selected a range of high-quality, fast-moving vending 
items like toys in capsule, capsules with licence or bulk 
for every size of capsule and bouncing balls in many siz-
es. Furthermore they have a wide variety of Oak Leaf’s/
ZED gumballs, pressed candy and jawbreakers.

According to Sial GmbH Turkey is a fast-growing and 
well-funded market place with excellent possibili  es for 
development of their business in the future.

Sial  will be showcasing a wide range of (interac  ve) 
amusement devices for children like e.g. pinball ma-
chines and a variety of vending machines with diff erent 
designs and suitable fi llings.

Otomat ve otoma  k ürün dağı  m makineleri alanında 
Avrupa lideri olan Sial, kitle dağı  m konusunda çalışan 
her operatörün uğradığı tek durak haline gelmiş durum-
da. Western Europe’un yüksek kalite Beaver Otoma  k 
Ekipmanları’nın tüm toptan ha   nın yasal dağı  mcısı 
olan Sial pek çok farklı interak  f dağı  m makinesi çeşidi 
sunarak sektöre sunuyor. 
 
İşletmecilere en iyi ürün seçeneğini sunan Sial kapsül 
içinde oyuncaklar, her türden kapsül ve farklı boyutlar-
da zıplayan topların toptan sa  şı gibi hızlı hareket eden, 
yüksek kaliteli dağı  m malzemelerinin sağlayıcısı konu-
mundadır. Kauçuk/ZED zıplayan toplar, sıkış  rılmış şeker 
ve sert şekerler konusunda da geniş bir ürün yelpazesi 
Sial Ltd. tara  ndan işletmecilere ulaş  rılmaktadır.

Sial’e göre “Türkiye hızlı büyüyen ve iyi fonlanan pazar 
olarak iş dünyasının geleceği için muazzam olanaklar 
sunuyor.”

Firma çocuklara yönelik pinball oyunları, farklı tasarım 
ve ürünler ile dona  lmış otomatlar gibi geniş bir inter-
ak  f ürün yelpazesiyle fuarda ziyaretçilerini bekliyor.

Sial’e Göre “Türkiye Hızlı Büyüyen ve İyi Fonlanan Pazar Olarak 
İş Dünyasının Geleceği İçin Muazzam Olanaklar Sunuyor”

According To Sial Gmbh  ‘Turkey Iis A Fast-Growing And Well-Funded Market Place With 
Excellent Possibili  es For Development of Their Business in The Future.G
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Ebrar Elektronik Ya  rım ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve 
Ticaret A.Ş., “Dreampark” markasıyla 2012 yılından beri 
faaliyet gösteriyor. Ana faaliyet konusu çocuk eğlence ve 
oyun sektörü olan fi rma,  sektörün üre  m alanında lider 
olan UNIS, G-Look, TecWay, Wahlap, Cheer, ESAC, Yida 
Games, WIK Poland, Kalkomat, LS-Games, Guang Yang, 
Luck Amusement markalarının Türkiye ve Orta Asya 
distribütörlüklerini yürütüyor. 

Firmanın sektör hedefl erini, kurucusu Hakan Polat; 
“DreamPark Eğlence Merkezlerine ailelerin gelmesi, 
ebeveynlerin çocukları ile kaliteli zaman geçirmesi bizim 
en önemli amacımızdır. DreamPark çocuk  yatroları ve 
gelişim atölyeleri özellikle çocuklara ve ebeveynlerine 
kaliteli zaman geçirmeleri konusunda destek olmakta, 
kiddie rides, simülasyon makinaları ve eği  ciso   play 
alanları keyifl i anlar yaşamalarını sağlamaktadır. Bow-
ling alanları ile gençlere hem spor yapıp hem sohbet 
edebilecekleri alanlar yara  lmaktadır. Yılsonu i  bari 
ile son hazırlıkları devam eden 3 proje ile birlikte top-
lam 23 DreamPark Eğlence Merkezi ile misafi rlerimizle 
buluşuyor olacağız. 2016 yılı sonuna kadar DreamPark 
Eğlence Merkezi sayısını en az 50 faklı şehirde olacak 
şekilde 100’e çıkar  lması hedefl enmektedir” şeklinde 
ifade ediyor.

Polat, fuar hazırlıklarını; “ATRAX Fuarı Türkiye’deki çocuk 
eğlence sektörünün ilk ve tek fuarı olması özelliğiyle, 
yılın en çok merak edilen ve beklenen etkinliği. Sektör 
fi rmaları için önemi; birbirleri ile tanışma, yeniliklerden 
haberdar olma ve kurumsal iş ortakları ile bir araya ge-
lip fi kir alışverişinde bulunma imkanı sunması. Fuara 
bu yıl 928 metrekarelik stand ile yer alarak ka  lıyoruz. 
Fuara ka  lan ve ziyarete gelen tüm misafi rlerin müşteri 
deneyimini en üst seviyede yaşaması amaçlanmaktadır. 
Sektörde öne çıkan ve henüz hiçbir yerde sergilenmemiş 
kiddie rides ve simülasyon makinalarını sergilenecek  r. 
Stand alanında eği  ci so   play alanı ve çarpışan araba 
alanı kurulacak ve misafi rlerin deneyimlemesi için kulla-
nıma açılacak  r” cümleleriyle özetliyor. 

Ebrar Elektronik Ya  rım ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve 
Ticaret A.Ş., has been in the sector since 2012 with its 
“Dreampark” brand. Company’s main area of exper  se 
is the amusement and game products for kids and the 
company is also the Turkey and Middle East distributor 
of numerous brands of the sector which are all leaders 
in the manufacturing of amusement and game products 
for kids such as UNIS, G-Look, TecWay, Wahlap, Cheer, 
ESAC, Yida Games, WIK Poland, Kalkomat, LS-Games, 
Guang Yang, and Luck Amusement. 

Hakan Polat, the founder of the company summarized 
the goals of his company as follows, “Our main goal is to 
a  ract families and their children to Dreampark Amuse-
ment centers to spend some quality  me. DreamPark 
kids’ theatres and development workshops give the kids 
and their parents a chance to spend some quality spare 
 me and the kiddie rides, simula  on machinery and ed-

ucatory so  -play areas allow them to have some fun 
 me. Bowling areas allow the young customers to do 

sports and hang out and chat with their friends. With the 
3 projects, perpetra  ons of which are underway, we’ll 
be serving our customers with a total of 23 DreamPark 
Amusement Centers by the end of the year. Our goal is to 
increase the number of DreamPark Amusement Centers 
to 100 to cover 50 ci  es by the end od 2016.”

Polat summarized their prepara  ons for the exhibi  on as 
follows “As being the fi rst and only exhibi  on for the kids’ 
amusement sector in Turkey, Atrax Exhibi  on is the most 
awaited event of the year that everyone is curious about. 
It is important for the companies in the sector in that it 
serves as a pla  orm for them to meet each other, learn 
about the latest developments and meet up with their 
corporate business partners to exchange informa  on. 
We’ll par  cipate at this year’s event with a 928 square 
meter huge stand. Our goal is to give the highest custom-
er experience to all par  cipants and visitors of the event. 
We’ll be showcasing our kiddie rides and simula  on ma-
chinery which are at the  forefront in the sector have not 
been exhibited anywhere else yet. We’ll also set up a ed-
ucatory so  -play area and bumper car area which will be 
available for visitors to experience”.

Çocuklara Eğitici Eğlence Alanları Yaratan
Dreampark’ın Hedefi 100 Şube

The Goal Of Dreampark, Creator Of Educatory Amusement Areas For Kids Is To Open 
100 Branches

Hakan Polat: “ATRAX, yılın en çok merak edilen 
ve beklenen etkinliği”

Hakan Polat: “This year, everyone is wai  ng for and curious 
about ATRAX”
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Simülatör Makine, 2006’dan beri otomasyon, senkro-
nizasyon teknolojileri, endüstriyel programlama ve ileri 
simülasyon alanlarında hizmet veriyor. Firma, aynı za-
manda 3 Boyutlu gerçek fi lm çekiminin de öncülüğünü 
üstleniyor. İstanbul Safi r Kulesi’nde 2011 yılında kurulan 
İstanbul Helikopter Simülasyonu ve Türkiye’nin ilk 3 Bo-
yutlu İstanbul fi lmi halen türünün en iyi fi lmi ve sinema 
sistemi özelliğini koruyor. Dünya çapında 100’den fazla 
Çok Boyutlu XD Sinema Sistemi kuran Simülatör Maki-
ne, bu alanda sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da 
liderliğini üstleniyor. 

Firmanın sektör hedefl eri, “Simülatör Makine Prodük-
siyon Türkiye’de 70’ten fazla sinema sistemi kurmuş 
ve kurmaya devam ediyor. Tüm müşterilerimize en iyi 
hizme   vermeye çalışıyoruz. Amacımız sadece yeni eğ-
lence makinelerini üretmek değil, aynı zamanda kalite-
li 3 boyutlu animasyon ve 3 boyutlu gerçek çekim fi lm 
projelerini geliş  rmek  r. Firmamızın hedefi  Çok Boyutlu 
Sinema alanındaki liderliğini korumak, geliş  rmek ve XD 
Sinemamızı mümkün olabilecek bütün ülkelerde kur-
mak ve insanların eğlenebileceği ve bir an için olsa bile 
sorunlarını unu  uracak eğlenceli bir dünya yaratmak” 
cümleleriyle açıklanıyor.

Firmanın fuar görüşleri de; “ATRAX Fuarı’nda standart 
Xtreme ve Supernova modellerini sergilemek ve ya  -
rımcıların beğenisine sunacağız. Temennimiz daha fazla 
yabancı ziyaretçi ile karşılaşmak” şeklinde belir  liyor. 

Simülatör Makine has been serving the sector in the ar-
eas of automa  on, synchroniza  on technologies, indus-
trial programming and advanced simula  on products 
since 2006. The company is also the leader in the making 
of 3D real movies. Istanbul Helicopter simula  ons setup 
in Istanbul Safi re Tower in 2011 and Turkey’s fi rst 3D Is-
tanbul movie are s  ll the best in their category. Having 
setup over 100 mul  -dimensional XD Movie Systems un-
 l now, Simülatör Makine is the leader not only in Turkey 

but also in Europe in this area. 

Company offi  cials summarized the goals of their compa-
ny in the sector as follows “Simülatör Makine Prodüksiy-
on setup over 70 cinema systems in Turkey and con  nues 
to do so. We strive to give the best service to all our cus-
tomers. Our goal is not only to produce new amusement 
machines but also to make high quality 3D anima  on 
and 3D real movies. The main goal of our company is 
to maintain and advance our leadership in the fi eld of 
mul  -dimensional movie making and to setup our XD 
movie systems in many countries as  possible and to cre-
ate a world of fun where people can forget their daily 
problems and stress even if it’s for a short  me”

Company offi  cials summarized their views of the exhibi-
 on as follows “At ATRAX Exhibi  on, we’ll be showcas-

ing our standard Xtreme and Supernova models to our 
customers and poten  al investors. Our expecta  on is to 
meet with more foreign visitors”

Çok Boyutlu Sinema Sisteminin Lideri, ATRAX’ta
The Leader of Mul  -Dimensional Cinema will be at ATRAX

“Hedefi miz,  insanların eğlenebileceği ve“Hedefi miz,  insanların eğlenebileceği ve
bir an için bile olsa sorunlarını unu  uracakbir an için bile olsa sorunlarını unu  uracak

eğlenceli bir dünya yaratmak”eğlenceli bir dünya yaratmak”

“Our goal is to create a world of fun where people can“Our goal is to create a world of fun where people can
forget their daily problems and stress even if it’s for a short  me”forget their daily problems and stress even if it’s for a short  me”
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“Hayalindeki Ev?” uygulamasına projenin web ve sosyal 
ağ sayfalarından giriliyor. Uygulamada projede yer alan 
üç ayrı ev  pi için yapılan video çekimleri ile kullanıcılar 
kendi evlerini oluşturuyor. Çamlıca’da 66 bin m2 arazide 
geliş  rilen Emaar Square’de yaklaşık 1000 konut ve 
44 bin metrekare ofi s alanı, 5 yıldızlı The Addres Otel, 
meydanlı çarşı, su al   hayvanat bahçesi, oyun ve eğlence 
merkezleri bulunuyor. 
Emaar Proper  es PJSC, dünyanın en yüksek binası Burj 
Khalifa ve en büyük alışveriş ve eğlence merkezi The 
Dubai Mall’ın ya  rımcısı. Emaar, imza a   ğı Burj Khalfa, 
At.mosphere Restaurant, The Dubai Mall ve Dubai 
Akvaryumu ve Su Al   Hayvanat Bahçesi projeleri ile 5 
Guiness Dünya Rekoru’nu elinde bulunduruyor.

Gayrimenkul Sektöründe İlk 
Kez Yapılan Bir Uygulama

A new prac  ce in the real estate sector

Emaar Square tara  ndan yapılan 
uygulamada, projeden ev almak isteyenler, 

örnek evlerini kendi fotoğrafl arıyla 
kişiselleş  rerek, kendi evlerini geziyor hissini 

yaşayacak. 
With this new project developed by Emaar Square, customers 
planning to buy a house from the project can personalize their 
home using their own pictures and can experience the feeling 

of touring their own house.

“Your dream house?” applica  on can be accessed from 
the website and social media pages of the project. 
With this applica  on, the users can create their own 
house using the video recordings of three diff erent 
house types. Emaar Square that is developed on a total 
land of 66 thousand m2 in Camlica, features around 
1000 houses and 44 thousand square meters of offi  ce 
area, 5 star The Address Hotel, a bazaar with a public 
square, as well as gaming and entertainment centers.

Emaar Proper  es PJSC is also the developer of Burj Khalifa, 
the highest building in the world and the Dubai Mall, the 
biggest shopping mall and entertainment center of the 
world. With the Burj Khalfa, At.mosphere Restaurant, 
The Dubai Mall and Dubai Aquarium and Underwater 
Zoo projects it created, Emaar holds 5 Guinness World 
Records.
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Eğlence sektöründe ilk fi rmalarından Tekno-Set 1989 
yılında bu yana, eğlence ürünlerinin imala  nı, ithala  nı, 
sa  şını ve işletmesini yapıyor. Firma kuruluşundan beri 
sayısız otel, ta  l köyü, belediye ve özel kuruluşa makine 
sa  şı, işletme ve teknik servis hizme   sunmuş.

Müşterilerinin taleplerine göre, sektördeki gelişmeleri 
değerlendirerek ve dünya çapındaki fuarlar takip 
ederek makina seçimi yapan Tekno-Set, imalat ve 
ithalat dışında da ya  rımlar yaparak kendi işletmelerini 
kurmuş. Firmanın öncelikli hedefi ; kaliteli ürün, sa  ş 
sonrası hizmet ve teknik servis hizmetleriyle müşteri 
memnuniye  ni yüksek tutmak.

Tekno-Set’in air hockey, basket makineleri, kiddie ride, 
box, akülü araçlar, biletli makineler, hediye, makineleri, 
tokmaklı oyun makineleri, carousel, tren grupları, 
otomobil yarışları, motor yarışları, silahlı oyunlar, so   
play, simülatör, foto kabin, lunapark makineleri, şişme 
gruplar gibi geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. 

Firmanın Genel Müdürü Ufuk Ercan fuardaki hedefl erini; 
“Öncelikle hedefi miz fi rmamızı ve faaliyetlerimizi 
tanıtmak, fuara gelen ka  lımcılarla ile  şime geçerek 
onların taleplerini öğrenmek ve bu doğrultuda ithalat 
poli  kamızı belirlemek olacak. İthal etmeyi planladığımız 
ve Türkiye pazarına yeni girecek olan ürün gruplarının 
tanı  mını en iyi şekilde yapacak, bunları hedef kitlemize 
bire bir anlatacak ve sunumlar yapacağız. ATRAX’tan 
beklen  miz sonuç olarak müşteri por  öyünü ar  rmak ve 
sa  ş cirosunu büyütmek  r. Fuarda sergileyeceğimiz yeni 
ürünlerimiz carousel, çarpışan araba, basket, airhockey, 
araba yarışı, simülatör ve video oyun makineleri olacak.

As one of the fi rst companies of the entertainment and 
amusement sector, Tekno-Set has been manufacturing, 
impor  ng, selling and opera  ng amusement products 
and systems since 1989. Since its incorpora  on, the 
company has sold amusement and entertainment 
equipment to countless hotels, holiday resorts, 
municipali  es and private companies and provided 
opera  onal and technical support as well.

Tekno-Set selects its product range based on the customer 
requests, trends in the sector and its observa  ons at the 
global exhibi  ons and the company made investments in 
areas other than manufacturing and imports and setup 
its own facili  es. The main goal of the company is to 
main a high level of customer sa  sfac  on via high quality 
products, a  er sales service and technical services.

Tekno-Set has a broad product range that includes air 
hockey, basketball machines, gi   machines, hammered 
gaming machines, carrousels, train groups, car racing, 
motorbike racing, armed gamed, so   play, simulators, 
photo-booth, fun fair equipment, and infl atable gaming 
groups.

Company’s General Manager Ufuk Ercan summarized 
their goals at the exhibi  on as follows “Our main goal 
is to promote our company and our opera  ons, to learn 
about the demands of poten  al customers and to set 
our imports policy based on these feedbacks. At the 
exhibi  on, we’ll be making presenta  ons to introduce 
our new arrivals that will enter the Turkish market for the 
fi rst  me. Our ul  mate goal with ATRAX is to expand our 
customer por  olio and increase our revenue. The new 
products we’ll be debu  ng at the event will include the 
carrousel, bumper cars, basketball machine, air hockey, 
car race, simulator and video games.”

Tekno-Set, Fuar Gözlemleriyle İthalat Poli  kasına Yön Verecek
Tekno-Set, will shape its import policy based on its observa  on at the Exhibi  on 

Ufuk Ercan: “Beklen  miz müşteri por  öyümüzü 
ar   rmak ve sa  ş ciromuzu büyütmek” 

Ufuk Ercan: “Our goal is to expand our customer por  olio and 
increase our revenue”  
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Balo’dan Fuara Özel Sürprizler
Fair Special Surprises of Balo

Balo, dünyanın en iyi ve kaliteli oyun makine üre  cil-
erinin Türkiye Distribütörü olarak başladığı faaliye  ne 
Oyun Merkezi işletmeciliği, Operatörlük, Projeli Oyun 
ve Eğlence Mekânları tasarımı, Yüksek Kalite Standart-
larındaki Teknik Servis Hizme   ve Makine seçimi konu-
sunda verdiği danışmanlık hizmetleri ile sektörün öncü 
fi rmalarından biri olarak devam ediyor. Ürünleri ise Kid-
die Rides, Air Hockey, Video ve Simulatorler, Boks, Bas-
ketbol, Ödüllü Oyunlar, A  ş Oyunları ve dış mekan Big 
Rides grubu şeklinde sıralanabilir.

Firmanın Genel Müdürü Levent Baloğlu sektörün du-
rumunu; “Türkiye’de aileler nezih, temiz, kendisi ve 
çocukları için hiçbir 
risk teşkil etmeden 
kaliteli vakit geçire-
bildiği kapalı mekan 
eğlence merkezine 
gitme alışkanlığını 
yüksek oranda ben-
imsemiş durumda. 
Buna bağlı olarak 
da ya  rımcılar bu 
yöndeki planlarını 
daha erken tarihlere 
çekmeye başladılar. 
Hem ya  rımcıyı hem 
de son tüke  ciyi tat-
min e   ğiniz sürece 
sektörün önümüzde 
uzun yıllar büyümeye devam edeceğini söylemek müm-
kün. Bu tatminin yolu da hiç şüphesiz yüksek kaliteli, 
sorunsuz ürünlerle, hem ya  rımcıya kazandırmak hem 
de son kullanıcıya tekrar etmek isteyeceği bir deneyim 
yaşatmaktan geçiyor” şeklinde özetliyor.

Hazırlıklarını aktaran Baloğlu; “Fuarda başta Sega olmak 
üzere 20’nin üzerinde temsil e   ğimiz markanın hemen 
hepsinden ürün örneklerimiz olacak. Bazı ürünlerimiz 
ilk kez bu fuarda sergileniyor olacak. Ürünlerimiz içinde 
her yaşa hitap eden modeller ve tüm ziyaretçilerin mut-
laka görmek, denemek, bilgi almak isteyeceği ürünler 
sunacağız. Bunun yanında bu fuara özel bazı özel  rs-
atlarımız da olacak. Sadece fuarda standımızı ziyaret 
edecek misafi rlerimize sunulacak bu  rsatlar fuar takvi-
mi süresince geçerli olacak. Geç  ğimiz yıl ilk olmasına 
rağmen oldukça verimli bir fuar dönemi geçirdik. Bizim 
için olumlu bir deneyimdi. Bu yıl üstüne koyarak daha 
verimli bir fuar geçireceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Balo started its business life as the Turkey distributor of 
the top gaming machine manufacturers in the world, 
and con  nues as the leading company of the sector that 
provides numerous services which include amusement 
center opera  ons, designing gaming and entrainment 
areas, high quality technical service and consultancy 
services for selec  on of gaming equipment. Company’s 
product range covers products such as the Kiddie Rides, 
Air Hockey, Videos and Simulators, Boxing, Basketball, 
Prized Games, Shoo  ng Games and outdoor Big Rides 
product group.

Company’s General Manager Levent Baloğlu summa-
rized their view of 
the sector as follows 
“In Turkey, the fam-
ilies have now inter-
nalized to a great 
extent, the idea of 
going to amusement 
centers where they 
can spend good  me 
and also feel safe. In 
line with this chang-
ing trend, investors 
have started speed-
ing up their projects. 
One can argue that, 
as long as you make 
both the investor and 
the end-user happy, 

the sector would con  nue to grow for many years. And 
this can be done through both making the investor earn 
and enabling the end-user to have an amusement experi-
ence which he’d like to re-experience by using high quali-
ty products that don’t cause any problems.”

About their prepara  ons for the exhibi  on, Baloglu said 
“At the exhibi  on, we’ll be showcasing almost all of the, 
more than 20 brands we represent, with Sega being the 
main one. We’ll be showcasing some our products for 
the fi rst  me at this exhibi  on. Among our products will 
be those for all ages and those that all visitors would 
want to try and be informed about. We’ll also be off ering 
certain specials during this event. These specials, which 
will be available to our visitors only at our stand, will be 
off ered only during the exhibi  on dates. Even though it 
was the fi rst  me last year, we had a quite produc  ve 
exhibi  on. It was a very posi  ve experience for us. We 
believe it’s going to be even be  er.”
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Trio Grup, Türkiye’ye edutainment ve entertainment 
alanlarında ilkleri kazandırmak üzere kurulmuş, gerek 
kendi akademik kadrosu ve uzman uygulama ekibi ge-
rekse profesyonel operasyon ekibi ile benzersiz yapıda 
bir organizasyondur. Kuruluş, sektör öncülerinden dün-
ya devi Marvel, Na  onal Geographic, Smurfs, You Stunt, 
Forrec v.b. kuruluşların da stratejik ortağıdır. Ayrıca, 
Associa  on of Children’s Museum, The Hands On! In-
terna  onal, European Museum Academy gibi pek çok 
uluslararası organizasyonun üye-
si, Türkiye temsilcisi ve büyükel-
çisidir.

“Ağaç yaş iken eğilir” sözünün 
öneminin anlaşılmasıyla ortaya 
çıkmış olan ve entellektüel, dün-
ya vatandaşı, dünyaya duyarlı 
böyle bir toplumun yapı taşı olan 
gelecek nesiller ye  ş  rmek üzere 114 yıl önce kurulmuş 
olan Çocuk Müzeleri, öğrenim ve öğreti merkezleridir. 
Bir çocuk, çocuk müzesinde hoşgörülü olmayı, kamu 
kurallarını, sorumluluklarını ve haklarını, dezavantaj-
lı gruplara önem vermeyi, duyarlı olmayı, doğaya karşı 
saygıyı, hayvan sevgisini, insan değerini, başka insanlara 
değer vermeyi öğrenir. 

Türkiye’nin ilk ve tek çocuk 
müzesini başkent Ankara’da 
Kasım ayında çocuklarımızın, 
eği  mcilerimizin, ebeveyn-
lerimizin ve yeni toplumu-
muzun hizme  ne açıyoruz. 
Bu açılışla Türkiye dünyada 
çocuk müzesi olan 23. Ülke 
olacak  r. Çocuk müzelerini 
başlangıçta İstanbul ve İz-
mir olmak üzere ülke çapın-
da yaygınlaş  rması öncelikli 
amaçlarımız arasındadır.

Fuar hakkında görüşlerini aktaran Genel Müdür Fırat 
Kotan;  “Eğlence, Park, Ak  vite Endüstrisi ve Hizmetle-
ri Fuarı ATRAX’ın, eğlence endüstrisi alanında faaliyet 
gösteren ve gösterecek olan ulusal ve uluslararası 
aktörleri ve de Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinden 
ziyaretçiyi bir araya ge  rmesi bakımından sektördeki 
fuar boşluğunu doldurduğunu ve önemli bir iş yap  ğı-
nı düşünmekteyiz. Temapark, interak  f müzeler, temalı 
oteller, temalı restoranlar, temalı interak  f çocuk oyun 
alanları konularında özel ve kamu sektöründe projeden 
uygulamaya, uygulamadan operasyona tam anlamıyla 
project building alanında Atrax’da yer almaktan keyif 
alacağımıza inanıyoruz” dedi.

Trio Grup, is a unique ins  tu  on both in terms of its own 
academic team and its expert applica  on team and its 
professional opera  onal crew, founded with the goal 
of bringing certain novel  es to Turkey in the area of 
edutainment and entertainment.

Trio Group is also the strategic partner of the giants of 
the sector such as Marvel, Na  onal Geographic, Smurfs, 
You Stunt, Forrec etc. It is also the member and Turkey 
representa  ve and ambassador of numerous interna-
 onal organiza  ons such as the Associa  on of Children’s 

Museum, The Hands On! Interna  onal and European 
Museum Academy.

Children’s museums that resulted as the society’s be  er 
comprehension of the meaning of the saying “as the twig 

is bent so is the tree inclined” and 
founded 114 years ago with the 
goal of educa  ng future gener-
a  ons who are intellectual and 
world ci  zens and sensi  ve to the 
world issues, are centers of edu-
ca  on and training. In a children’s 
museum, a kid learns how to be 

considerate, and learns about public rules, his responsi-
bili  es and rights, caring for disadvantaged groups, val-
ue of humans and respec  ng and valuing other people.

We’ll be opening the fi rst and only children’s museum 
of Turkey in Ankara this No-
vember to the service of our 
children, educators, parents 
and our new society. With 
this museum, Turkey will be 
the 23rd country with a chil-
dren’s museum in the world. 
Our priority is to make chil-
dren’s museums wide spread 
all over Turkey, star  ng with 
Istanbul and Izmir in the 
short term.

General Manager Firat Kotan 
expressed his views about the exhibi  on as follow “We 
believe that ATRAX, The Amusement, a  rac  ons and 
parks industry exhibi  on fi lls a big niche in Turkey and 
the world as an event that bringing together exis  ng 
and poten  al na  onal and interna  onal players of the 
sector with visitors from Turkey and around the world 
and that it carries out a very important mission in this 
regard. We believe it would be a great pleasure for us to 
be par  cipa  ng at Atrax as a full-scale project develop-
er of theme parks, interac  ve museums, themed hotels, 
themed restaurants, and themed interac  ve children’s 
playgrounds both for the private and public sectors.”

Trio Grup’tan Gelecek
Nesillere Eği  ci Ya  rımlar
Educatory Investments for Future 
Genera  ons from Trio Group

Fırat Kotan: “Türkiye, dünyada
çocuk müzesi olan 23. ülke olacak”

Fırat Kotan: “Turkey will be the 23rd country in the 
world with a children’s museum”
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Bulgaristan’da faaliyet gösteren Zeus Services Ltd., 
online oyun sektöründe yurt içi ve yurt dışı pazarlara 
hizmet veriyor.

Çok sayıda promosyon oyununa ve genel kültür-genel 
yetenek yarışmalarına imza atan şirket, ürünlerini her 
yaş için maksimum eğlence anlayışıyla tasarlıyor ve 
hayata geçiriyor.

İnternet kafeler ve kiosklarda kullanılmak üzere sanat 
ile iç içe bir teknolojiyi oyun ve konsollarında kullanan 
şirket, bu internet erişim noktalarını son teknoloji 
ürünü dokunma  k ekranlar ve bozuk para – banknot 
girişleriyle dona  yor.

Gelişmiş teknolojinin pek çok farklı fonksiyonunun 
kullanımını maksimize etmek amacıyla zaman-ödemeli 
programlar bulunuyor, böylece eğlencenin tadı limit 
olmadan çıkarılabilmektedir. Çok farklı birçok oyunun 
bulunduğu yelpazedeki tüm ürünler gerek kurulum gerek 
işle  m aşamalarında kolaylık sağlıyor, öncü grafi kleriyle 
göz doldururken düzenli olarak güncelleniyor.

İnternet eğlenceleri konusunda ak  f ve dinamik bir 
güç geliş  rmekte olan Türkiye’de, Zeus Ltd.’ye gore bu 
sektördeki ilerlemeye etkin katkı sağlayabileceği pek 
çok meslektaşı bulunuyor.

Şirket, yerel pazarlarla yapılacak işbirliğinin karşılıklı 
fayda sağlayacağı görüşünde. ATRAX’ta ikinci yılına 
girecek olan Zeus Services, bir önceki yılda Türkiye 
online eğlence pazarına ilk adımlarını atmış  r. Bu yıl 
da çok eğlenmeyi ve pek çok yeni insana “merhaba” 
demeyi temenni ediyor.

Zeus Services Ltd is a company situated in Bulgaria 
and ac  vated in the fi eld of online gaming both in the 
domes  c and in the interna  onal market. 

The company has created numerous promo  onal games 
and a series of games of skills and general knowledge 
designed and setup to provide maximum entertainment 
for all ages.

Using state-of-the-art technology the company fi tsout 
all internet cafés with games and consoles targe  ng 
the op  mum opera  on of the internet café via mul  ple 
applica  ons and internet kiosks equipped with of the 
latest technology touchscreens and coin- and banknote 
receptor.

There are also programmes of  me charging to maximize 
the usage of advanced technology  and many more 
func  ons aiming to unlimited fun! 

All of the vast variety of the games are easy to operate 
and adjust and all include pioneering graphics and are 
steadily updated.

Turkey has lately been developing into an ac  ve and 
dynamic force regarding internetertainment and 
technology and Zeus Services feels that can contribute to 
the development of its Turkish counterparts eff ec  vely. 
The company is certain that a co-opera  on with the local 
market will be frui  ul for both sides.

Zeus Services Ltd is not taking part in the Atrax exhibi  on 
for the fi rst  me. It a  ended Atrax last year, as well 
when it started its fi rst steps into the Turkish online 
entertainment market. We expect this year to have more 
fun and meet even more people during our visit!

Zeus Services, Türk Meslektaşlarının İlerlemesine Katkıda Zeus Services, Türk Meslektaşlarının İlerlemesine Katkıda 
Bulunacağı Düşüncesiyle GeliyorBulunacağı Düşüncesiyle Geliyor

Zeus Services Feels That Can Contribute to The Development of Its Turkish Counterparts Zeus Services Feels That Can Contribute to The Development of Its Turkish Counterparts 
Eff ec  vely.Eff ec  vely.
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4 kilometre yokuş yukarı parkuruyla Türkiye’nin en zorlu 
koşu yarışı olan Red Bull Sıkıysa Yakala, bir o kadar da 
eğlenceli oluşuyla benzerlerinden ayrıldı. Yarışmanın 
sonunda Arslan’a yakalanmayarak fi nal çizgisine ilk 
ulaşan kadın ve erkek sporcu, dünyanın en zorlu 400 
metre yarışı olarak gösterilen Red Bull 400’de yarışarak 
uluslarası düzeyde ülkemizi temsil etme şansını elde e   . 
Yarışmanın birincisi Muhammet Can Ağyürek olurken, 
Ümmü Kiraz ikinci, Erolcan Yaraş ise üçüncü oldu.

Son 6 yıldır Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonu olan Ahmet 
Arslan ev sahipliğinde Alanya Belediyesi’nin katkılarıyla 
düzenlenen Red Bull Sıkıysa Yakala Yarışı, Alanya 
Belediyesi Destek Hizmetleri ve Spor Müdürü Saim 
Kanlı’nın verdiği startla 26 Ekim Cumartesi tarihinde 
gerçekleş  . Alanya Belediyesi önündeki sahilde başlayan 
ve Alanya Kalesi’nin giriş kapısında son bulan yarışta; 32 
kadın ve 102 erkek atlet yarışı birinci bi  rebilmek için 
Ahmet Arslan’la yarış  . Kadın ve erkek yarışmacıların 
start almasından 3 dakika sonra yarışa başlayan Ahmet 
Arslan, teker teker herkesi yakalamaya çalış  . Arslan’ın 
geç  ği herkesin elendiği ve  Antalya Kalesi’ne doğru 
en hızlı kaçanların kazandığı yarışmanın sonunda 15 
numara ile yarışan Muhammet Can Ağyürek birinci oldu. 

Saat 16.00’da gerçekleş  rilen ödül töreninde 
Red Bull Sıkıysa Yakala 
Yarışı’nda ilk 6’ya giren 
yarışmacılara madalyaları 
Alanya Belediye Başkanı 
Hasan Sipahioğlu 
tara  ndan takdim 
edildi. 

18 yaşındaki genç sporcu Türkiye’nin en zor
koşu yarışını kazandı 

The 18th year old young runner won the most challenging race of Turkey

Koşu severler, 26 Ekim tarihinde Alanya’da, 
Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonu Ahmet 

Arslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Red Bull 
Sıkıysa Yakala yarışında buluştu. 

Running enthusiasts met at “Red Bull – Catch me if you can 
race” that was held on a race track with a gorgeous scenery 
of Alanya on October 26th and hosted by Ahmet Arslan, the 

champion of European Mountain Running.

“Red Bull- Catch Me If You Can” which is known as the 
most challenging race track of Turkey with its 4 km uphill 
trekking route, managed to diff eren  ate itself from 
other races because of its fun vibe as well. At the end of 
the race, the fi rst male and female runners that reached 
the fi nal line without being caught by Arslan, got the 
chance to represent our country at the interna  onal level 
by racing at Red Bull 400 which is known as the world’s 
most challenging 400 meter race. Champion of the race 
was Muhammet Can Ağyürek while Ümmü Kiraz won the 
second place and Erolcan Yaraş won the third place.

“Red Bull-Catch me if you can” race which is being 
organized for the last 6 years with support from Alanya 
Municipality and hosted by Ahmet Arslan, the European 
Mountain Racing Champion, was started by Saim Kanli, 
Head of Support Services and Sports Ac  vites of Alanya 
Municipality on October 26th Saturday. During the 
race that started on the coastline in front of Alanya 
Municipality and ended at the gate of Alanya Fortress, 32 
female and 102 male athletes raced with Ahmet Arslan 
to win the race. Ahmet Arslan started the race 3 minutes 
a  er the male and female runners started the race and 
tried to catch the other runners. At the end of the race 
during which the racers who were passed by Arslan were 
eliminated and only those ran fastest to the Antalya 
Fortress won the race, Muhammet Can Agyurek who 
was number 15 during the race became the champion.

The medallions of the top 6th runners of the “Red 
Bull-Catch me if you can” race were given by Major 
of Alanya Hasan Sipahioglu to the champions 

during the award ceremony held at 4 pm.
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