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Editörün Notu

Editor’s Foreword

Yeni Bir Yılda, Yeni Bir Sayıyla Herkese Merhaba!
Hello to Everyone With a New Issue in the New Year!
Sevgili Okurlarımız,

Dear Readers,

Bildiğiniz gibi Aralık ayında, eğlencenin profesyonelleri
ATRAX Fuarı için İstanbul’da biraraya geldi. Eş koordinasyonla ilerleyen Shining Star Eğlence Ödülleri Töreni
ise çok eğlenceli bir geceyle ilk kez sektördeki başarılı
projeleri gündeme taşıdı.

As you all know, professionals of the amusement sector gathered in Istanbul at the ATRAX Exhibi on in December. And the Shining Star Amusement Awards held
concurrently with the exhibi on brought to the sector’s
agenda for the ﬁrst me, numerous successful projects
via a very fun event organized in the evening of the
award ceremony.

Bu sayımızda ağırlıklı olarak Türkiye’nin eğlence anlayışına yön veren firma yöne cilerinin, ülkemiz eğlence
anlayışı ve fuar hakkında görüşlerini sizlere aktaracağız.
Mevsimin vazgeçilmez sporu ve en eğlenceli ak vitesi
olan snowboardın Türkiye’deki durumuna yakından bakacağız.
Dünyadan etkileyici projeleri tanı rken, kaçırılmaması gereken uluslararası fuarları da unutmadık. Üstelik
dünyanın çeşitli odak bölgelerindeki bu fuarlarda ak f
ka lımcı olacağımızın, böylece dergimizi, fuarımızı ve ülkemiz eğlence endüstrisini dünyaya taşıyacağımızın da
al nı çizmeliyim.
Başarıyla geride bırak ğımız fuar ve ödül töreninin huzuruyla, 2014’ün planlamalarına başladığımızı müjdelemeliyim. Planlamalarda sizlerden gelen geliş rici tavsiyeleri de dikkate alarak daha emin adımlarla ilerlemeye
devam edeceğiz.
Sektörümüzü çok daha güçlü bir noktaya taşımanın ancak tüm aktörlerinin desteğiyle mümkün olacağı düşüncesiyle, bu yıl emeği geçen ka lımcılarımıza, ödül adaylarımıza, jüri ve ekibimize teşekkür ederim.
Gönlünüzdeki tüm hayallerinizin gerçekleş ği bir yıl olması umuduyla…

In this issue of our magazine, we focused mostly on the
reviews and comments of the execu ves of the leading
amusement companies of Turkey that set the standards
in the sector, about the amusement no on in Turkey and
about the exhibi on. We’ll also take a closer look at the
latest trends in snowboarding, the indispensible sport
and most fun ac vity of the season.
While introducing impressive project from all around the
world, we didn’t forget to men on interna onal exhibions that shouldn’t be missed either. I should also emphasize that we will be ac vely par cipa ng in these exhibi ons held in numerous focus areas of the world and
promo ng our magazine, exhibi on and the amusement
industry of our country to the world.
I’d like to share the good news with you that, with the
peace of mind brought about by the successful organiza on of our exhibi on and the award ceremony, we’ve
already started working on and planning our projects
for year 2014. We’ll con nue planning our projects with
more assured steps by taking into account your valuable
feedback as well.
Moving from the belief that it is possible to make our
sector stronger only with the support of all players of the
industry, I’d like to express my gra tude to all par cipant
companies, award nominees, the jury and our team for
all their eﬀorts and hard work.
Wishing you a year when all your dreams come true...

Duygu SAYGI
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Ödül Töreni

Award Ceremony

En Başarılı ve En Eğlenceli Projeler,
Shining Star Awards’ta Parladı
The most fun and most successful projects gli ered during the
Shining Star Awards
Türkiye’de ilk kez eğlence dünyasını kucaklamak ve onurlandırmak amacıyla koordine edilen
“Shining Star Awards 2013 – Eğlence Ödülleri Töreni”, 5 Aralık 2013 akşamı Nossa Costa
Yeşilköy’de düzenlendi.
“Shining Star Awards 2013 –Amusement Awards Ceremony” organized for the 1st me in Turkey with the goal of awarding
and honoring the world of amusement was held at Nossa Costa Yesilkoy on 5 December 2013.

ATRAX
Fuarı’nın
ka lımcıları,
ödül
adayları ve sektörün
değerli
isimlerinin
davetli olduğu gecede
9 ödül sahiplerini
buldu. Ödül sahipleri,
sektöre daha önemli
katkılar
sağlamak
için büyük projeler
gerçekleştirmeye
devam
edeceklerini
dile ge rdiler.
Organizatör
Tureks
Uluslararası Fuarcılık
Genel Müdürü Nergis
Aslan:
“Türkiye’nin
büyümeye açık sektörünü geliş rebilmek amacıyla
öncelikle ATRAX Fuarıyla adım a k. Fuarın geçen yılki
başarısından güç alarak ATRAXion Magazine adlı eğlence
endüstrisi dergimizle sektörün bilgi akışını sağlamayı
hedefledik. Şimdi ise, “Shining Star Awards 2013
Eğlence Ödülleri” ile sektördeki başarılı projeleri ulusal
ve uluslararası kamuoyuna taşıyacağız, yeni projelerin
teşvik edilerek sektörün güçlenmesine destek olmaya
çalışacağız. Adaylarımıza, jürimize ve ekibimize teşekkür
ediyorum” şeklinde görüşlerini aktardı.
En Başarılı Yeni Ürün Ödülü’nün XD Cinema ürünüyle
kazanan Simülatör Makine adına konuşan Bakıt
Baydalıev’in “Eğlence Makinalarımız şuan tüm dünyada
mevcut ve kurulumlarımız sürekli devam ediyor. Türk
mühendisliğinin ulaş ğı nokta ve çıtayı gün geç kçe
daha da yukarılara taşımayı amaçlıyoruz” cümlesi
sektörün Türkiye’de nasıl bir gelişme kayde ğinin
göstergesi oldu.
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Among the guests of
the award ceremony
were the par cipant
companies of ATRAX
Exhibi on,
award
nominees
and
prominent names of
the sector and a total
of 9 awards found their
winners. The winners
of the awards indicated
that they will con nue
to develop large-scale
projects with the goal
of making greater
contribu ons to the
sector.
Nergis Aslan, General
Manager of Tureks
Uluslararası Fuarcılık,
the organizer of the
even expressed her views about the event as follows:
“We took an ini a ve with ATRAX exhibi on with the goal
of contribu ng to the eﬀorts for helping the amusement
industry of Turkey, which is quite open for growth, to
grow further. Mo vated with the success of the last
year’s event, we aimed to become the main source of
informa on and communica on in the sector with our
magazine dedicated to the amusement industry, called
the ATRAXion Magazine. And now with the “Shining
Star Awards 2013 –Amusement Awards Ceremony” we
will be introducing the successful projects in the sector
to the na onal and interna onal public and we will try
to support the eﬀorts for making this sector stronger
by encouraging new projects. I would like to thank our
nominees, our jury and our team.
About the event, Bakıt Baydalıev who delivered a speech
on behalf of Simülatör Makine, the winner of “ the award
for best new product” with their XD Cinema product
said “ our amusement equipment are currently set up
all over the world and we con nue to set up new ones
at new loca ons. Our goal is to keep on raising the bar
for Turkish engineering in this area.” and Baydaliev’s this
comment served as the best proof of the progress that
the amusement sector has made in Turkey.

Award Ceremony
Ödül Töreni

Ödül Töreni

Shining Star Awards 2013 – Eğlence Ödülleri Sahipleri
Shining Star Awards 2013 – The Winners Of The Amusement Awards
En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence Merkezi, Anadolu Harikalar Diyarı oldu. Ödülü Sayın Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ'ye, JLL Ülke
Başkanı ve Alışveriş Merkezi Ya rımcıları Derneği Başkan Yardımcısı Avi ALKAŞ takdim e .
The winner of the Award for Best Outdoor Themed
Amusement Center was Anadolu Harikalar Diyarı. The
award was presented to Mayor of Kayseri Mr. Mehmet
ÖZHASEKİ by JLL Country Manager and Vice President of
the Society of Shopping Center Investors Mr. Avi ALKAŞ.

En Başarılı Temalı Kapalı Alan Eğlence Merkezi seçilen
ise Funlab Eğlence Dünyası oldu. Kazanan Balo firması
adına Yöne m Kurulu Başkanı Levent BALOĞLU'na
ödülünü, Polin Waterpark Pazarlama Müdürü Şöhret
PAKİS takdim e .
The winner of the Award for Best Indoor Themed Amusement Center was Funlab Eğlence Dünyası. The award
was presented to Chairman of the Board Mr. Levent BALOĞLU on behalf of Balo Company, by Polin Waterpark
Marke ng Manager Şöhret PAKİS.

En Başarılı Yeni Ürün, SUPERNOVA XD CINEMA seçildi.
Kazanan Simülatör Makina adına Pazarlama Müdürü
Bakıt BAYDALIEV'e ödülünü, Yeditepe Group Arge Yöne cisi Coşkun GEZER takdim e .
The Award for Most Successful New Product went to
SUPERNOVA XD CINEMA. The award was presented
to Marke ng Manager Mr. Bakıt BAYDALIEV on behalf
of Simülatör Makina by Yeditepe Group R&D Director
Coşkun GEZER.

En Başarılı Otel Eğlence Merkezi seçilen ise Aqua Fantasy
Aquapark oldu. Kazanan Aqua Fantasy Aquapark Hotel
& SPA adına Yöne m Kurulu Üyesi Murat Saatçioğlu'na
ödülünü, Tureks Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü
Nergis ASLAN takdim e .
The winner of the Award for Most Successful Hotel
Amusement Center was Aqua Fantasy Aquapark. The
award was presented to Aqua Fantasy Aquapark Hotel &
SPA Board Member Murat Saatçioğlu by Tureks Uluslararası Fuarcılık General Manager Nergis ASLAN.
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Ödül Töreni

Award Ceremony

En Başarılı Belediye Parkı , Gaziantep Şahinbey Belediyesi seçildi. Ödülü Gaziantep Şahinbey Belediyesi Başkan
Yardımcısı Dr. Ali AYTEK'e, Tureks Uluslararası Fuarcılık
Genel Koordinatörü Zafer ASLAN takdim e .
The Award for the Most Successful Municipal Park went
to Sahinbey Municipality. The award was presented to
Deputy Mayor of Gaziantep-Sahinbey Dr. Ali AYTEK by
Tureks Uluslararası Fuarcılık General Coordinator Zafer
ASLAN.

En Başarılı Fes val ödülünü, Uluslararası Folklor Fesvali aldı. Ödülü Gaziantep Şahinbey Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Ali AYTEK'e, Tema Park ve Müzeciler
Derneği Başkanı Murat KARAKUL takdim e .
The award for Most Successful Fes val went to the Interna onal Folk Fes val. The award was presented to Deputy Mayor of Gaziantep-Sahinbey Dr. Ali AYTEK by the
President of the Society of Theme Parks and Interac ve
Museums Murat KARAKUL.

En Başarılı Müze ise Ankara Çocuk Müzesi oldu. Kazanan
Trio Group'un CEO'su Kubilay Yalçın'a ödülünü, Ankara
Üniversitesi Eği m Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Müze
Eği mi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Çakır İLHAN
takdim e .
The winner of the Award for Most Successful Museum
was Ankara Kids’ Museum. The award was presented to
Trio Group CEO Kubilay Yalcin by the Dean of the School
of Educa onal Sciences and Head of the Department of
Museum Educa on of Ankara University Prof. Dr. Ayşe
Çakır İLHAN.

Fuarın Yıldızları Kategorisinde En Başarılı Stant
Cemer Kent Ekipmanları seçilirken, En Dikkat Çekici
Ürün seçilen Yapay Kaya Tırmanma Duvarı - İp Parkuru
oldu. Kazanan Cemer Kent Ekipmanları adına Türkiye
Sa ş ve Pazarlama Sorumlusu Cihat Tuncel'e ödülünü
Tureks Uluslararası Fuarcılık adına Onur ÖZBAY takdim
e .
In the “Stars of the Exhibi on” category, the award for
the Most Successful Stand went to Kent Ekipmanları while
The Ar ﬁcial Climbing Wall and Rope Race Track won the
award for The Most A rac ve Product. The award was
presented to Sales and Marke ng Manager Cihat Tuncel on behalf of Cemer Kent Ekipmanları by Onur ÖZBAY
from Tureks Uluslararası Fuarcılık.
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ATRAX Fuarı’nın Gala Gecesi Stres Aldı
Gala Night Of ATRAX Exhibi on Took Away All The Stress

Dünyanın 24 farklı ülkesinden gelen
eğlence sektörü profesyonelini buluşturan
ATRAX renkli bir gala gecesine imza a .
Bringing together the professionals of the amusement industry
from 24 diﬀerent countries of the world, ATRAX had a vibrant
gala night.

ATRAX Fuarı’nın ilk akşamı, Shining Star Awards Eğlence Ödülleri Töreni sonrasında gerçekleşen ATRAX Gala
Yemeği’nde Türk mo flerinin yer aldığı gösteriler, fuar
ka lımcılarına renkli bir gece yaşa . Gala Yemeği son
derece renkli gösterileriyle özellikle yurtdışından gelen
konuklardan tam not aldı.

The gala dinner invitation which took place after the Shining Star
Amusement Awards on the evening of the ATRAX exhibition featured dance shows with elements of Turkish folk dances, and was a
great occasion for the participant companies to spend some good
time. With its colorful and vibrant organization and shows the gala
dinner invitation was the favorite of especially the visitors from
abroad.

Misafirler, Türk geleneklerini yansıtmak için Türk eğlenceleri temalı hazırlanan eğlence şovlarıyla hem doyasıya
eğlendiler, hem fuarın yorgunluğunu unu ular.

With the shows featuring elements of traditional Turkish entertainment with the goal of reflecting Turkish traditions, the guests had
great fun and at the same time got rid of all the weariness of the
event.

Dansçıların misafirlere gülsuyu ikramıyla başlayan gece,
halk oyunları ekibinin farklı yörelere ait ezgileriyle hareketlendi. Ardından Aşuk ile Maşuk’un geleneksel şovu
izleyenlerden alkış aldı. Gece etkileyici perküsyon dinlesi ve oryantal dans gösterileriyle devam e .
Fuar ka lımcıları ve ödül töreni konukları, işleri bir kenara bırakıp son derece renkli ve çok hareketli bir geceyle
eğlencenin tadına vardılar.
Gece sonrası yapılan röportajlarda ka lımcılar, gala gecesini fuardan ayrı bir organizasyon olarak değerlendirdiklerini, çünkü gala eğlencesinin ayrı bir başarıya sahip
olduğunun al nı çizdiler.

The tempo of the gala night which started with dancers offering
rosewater to the guests increased with the traditional folk music
tunes and the dance show of the traditional Turkish density. Following the dance show, the traditional performance of Asuk and
Masuk received a great applause from the crowd. The gala night
continued with impressive percussion performance and belly dancing shows.
Event participants and guests of the amusement towards forgot all
about business and enjoyed this colorful and fun night to the extent
possible. During the interviews made at the end of the gala night
the participants stated that they saw the gala night as an event separate from the exhibition itself because the gala night itself was a
completely different success.
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ATRAX’tan Haberler

News of ATRAX

Dünyadan

Around the World

Singapur Gardens Bay’in mimarı İstanbul’da!
The architect of Singapore Gardens Bay visi ng İstanbul!
Kendi enerjisini üreten dünyanın en büyük tropikal bahçesinin mimarı Patrick Bellew,
3.Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi için İstanbul’da!
Patrick Bellew, the architect of the word’s largest tropical garden that is capable of genera ng its own energy is coming to Istanbul
for the 3rd Interna onal Green Buildings Summit!

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK)’in bu yıl
üçüncü kez düzenleyeceği “Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi”, 20-21 Şubat 2014 tarihlerinde Lü i Kırdar Kongre
Merkezi’nde gerçekleşecek.

Interna onal Green Buildings Summit, which will be organized by the Society of Environment Friendly Green Buildings (CEDBIK) for the 3rd me this year, will be held at Lu i
Kirdar Conven on Center between 20-21 February 2014.

Zirve’nin bu yılki konuşmacılardan biri de “2012 World
Building of the Year” ödülünü kazanan ve sürdürülebilirlik konusunda uluslararası bir örnek olarak gösterilen
Singapur Gardens Bay’in çevre mühendisi, Atelier Ten
kurucusu Patrick Bellew.

One of the speakers of the summit this year will be Patrick Bellew, founder of Atelier Ten and the environmental engineer of Singapore Gardens Bay, a project that
won the award for “2012 World Building of the Year”
and is recognized as an interna onal exemplary project
in the area of sustainability.

Singapur Marinasında yer alan 30.000 metrekarelik
Gardens by the Bay, dünyanın bir numaralı tropikal
bahçesi olarak biliniyor. Dünya çapında pek çok tasarım
ve çevreci proje ödülünün de sahibi olan bahçe, 1 milyar
dolara inşa edildi.

30 thousand meter square Gardens by the Bay located at
Singapore Marina, is known as the number one tropical
garden of the world. Having won numerous design and
environment related project awards at the global level,
the garden cost US$1 billion to construct.

Tüm dünyada büyük yankı uyandıran Gardens Bay için
yüksekliği 25-50 metre olan yapay ağaçlar üre ldi.
Gündüz güneş ışınlarını toplayıp gece ışıldayan bu yapay
ağaçların dalları güneş paneli görevi görüyor. Ayrıca
bu ağaçlar parkta hava akımı sağlamak için van latör
görevi de görüyor ve sık yağan yağmurlarda yağmur
suyunu daha hijyenik bir şekilde kanalize ediyorlar.
Özetle bu yapay ağaçlar sadece güneş ışığı depolamak
yerine çoklu çözümler sağlayacak yeni teknolojileri de
barındırıyor.

Gardens Bay had repercussions all over the world and
for this project, ar ficial trees as high as 25 to 50 m
were produced. These ar ficial trees, which collect
sunlight during the day and sparkle during the night
also have branches that serve as solar panels. These
trees also serve as vents to ensure air flow inside the
park and ensure more hygienic drainage of rainwater in
this tropical area where rainy weather is quite common.
In summary, these ar ficial trees not only store solar
energy but also nest novel technologies that would
provide mul ple solu ons.

10
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ATRAX, Milyon Dolarlık Anlaşmalara
Ev Sahipliği Yap
ATRAX, The Most Fun Event Of Turkey Was Great Fun For
Professionals And Kids Alike

Türkiye’nin ilk ve tek Uluslararası Eğlence, Ak vite, Park Endüstrisi ve Hizmetleri Fuarı ATRAX
2013, ikinci yılında da başarıyla sonuçlandı.
ATRAX 2013- Amusement, a rac ons and parks industry and services exhibi on which is the ﬁrst and
only event of its sector in Turkey, has been a great success in its second year as well.
İstanbul Fuar Merkezi’nde 5-6-7 Aralık’ta düzenlenen
ATRAX 2013, profesyonel ilgililerden minik ziyaretçilere
kadar 8158 kişiyi eğlence endüstrisinin en gözde
firmalarıyla buluşturdu.
Son teknoloji ürünlerin ilk kez sektöre tanı ldığı
ATRAX 2013’te, 24 ülkeden en büyük eğlence
markalarının distribütörlüğünü yapan
apan 183
ka lımcı firma ka lırken 370 marka
tanı ldı.
Milyon Dolarlık Ürünler
Fuarın profesyonel ziyaretçileri
olan Belediye Başkanları, Park
ve Bahçeler Müdürleri, Peyzaj
Mimarları, Otel ve AVM’lerin
İşletme
Müdürleri,
Sa n
Alma ve Eğlence Müdürleri,
tema park – eğlence tesisi
ya rımcıları
ve
işletmecilerii
ürünler hakkında detaylı bilgi aldı.
dı.
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ATRAX 2013 exhibi on was held at Istanbul Fuar Merkezi
on 5-6-7 December 2013, brought together the leading
companies of the amusement sector and 8.158 visitors
that comprised a broad range of audience ranging from
kids to professionals and oﬃcials.
At ATRAX 2013 where by the latest technology
products have been introduced to the sector,
183 par cipant companies ac ng as the
distributors of global amusement
brands
from
24
countries
represented and introduced 370
diﬀerent brands from all over the
world.
Million Dollar Products
During the event, professional
visitors such as mayors,
heads of parks and gardens
general directorates, landscape
architectures, managers of hotels
and shopping malls, procurement
directors and amusement facility
directors, investors and execu ves

Projelendirme
çalışmalarına
kadar
verilen milyon dolarlık
birçok
ya rımın
ATRAX’taki
ön
görüşmesi
başarıyla
sonuçlandı.
Kurulan iş bağlan ları ve
projelendirme teklifleri
için uzun bir çalışma
dönemine gireceklerini
ha a
üre mde
ar rmaya gideceklerini
belirten
firmalar
olduğu gibi, sergilenen
eğlence
makinaları
için fuar esnasında
anlık
sözleşmelerin

gerçekleşmesi de ka lımcıları bir hayli memnun e .
Eğlenceye Dair Herşey
ATRAX’taydı
Savunma
bakanlığı
gibi kurumların eği m
amaçlı kullandığı gerçek
bir Boeing uçağının
kokpi
ile
birebir
dizayna sahip Uçuş
Simülasyonu, Türkiye’de
hiçbir yerde bulunmayan
ve sadece Amerika için
üretilen uzay simülasyon
aracı,
Formula1’de
yarışıyormuş hissini veren
araç
simülasyonları,
Türkiye’nin ilk hareketli
motosiklet simülasyonu, izleyicinin dört tarafını saran

of theme parks and
amusement
facili es
have been briefed about
the latest products.
ATRAX 2013 served
as a pla orm for
numerous
milliondollar
investments
where
companies
and poten al buyers
made their preliminary
mee ngs.
There
have
been
companies which have
indicated that they will
be entering long term
business agreements
thanks to the new
business connec ons and project proposals as well as

those which signed business deals for the amusement
products they exhibited
right
during
the
exhibi on.
Everything
Amusement
ATRAX

about
was at

The Flight Simulator
which
is
designed
totally the same as
the cockpit of a real
Boeing aircra which
is used for training
purposes by ins tu ons
such as the Ministry
of Defense, the space
simulator that is one of
its kind in Turkey and
has been manufactured
only for use in USA, vehicle simulators, simula ng the
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Formula 1 driving experience, the ﬁrst mobile motorcycle
simula on of Turkey, special movie theater designs with
movie screens on four sides to create 3D experience for
the viewers, and the funfair toys that take the adults to
their childhood years were the center of a en on of both
the visitors and the press.
Melih Gökçek selected a product for Ankapark

sinema salonu perdeleri ile 360 derece filmin kahramanı
olabildiği sinema salonları, gelenlerin çocukluğuna
inebileceği lunapark oyuncakları ziyaretçiler ve basın
tara ndan yoğun ilgi gördü.
Melih Gökçek, Ankapark İçin Ürün Seçti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek
Ankara’da kurmayı planladığı “Ankapark” adlı tema
park için tüm firmaların stantlarını gezerek ürünleri
denedi ve uzmanlardan uzun süren briefler aldı.
Gökçek, kameralara “Yeni projemiz Ankapark için eksik
ürünlerimiz var mı, yeni ürünler neler diye incelemelere
geldik” diye görüşlerini bildirdi.

14
4

Mayor of Ankara Melih Gökçek toured the stands of
all par cipa ng companies to select a product for the
new theme park called “Ankapark” which is planned to
be constructed in Ankara and received brieﬁngs from
experts. To the cameras, Gokcek said, “We came here
to see if we’re missing any product for our new project
Ankapark and to see what the new products in the sector
are”.
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Dünya Standartlarına Hızla Yaklaşacağız
“We’ll Achieve World Standards In A Very Short Time”
Türkiye’deki eğlence anlayışının daha ilerleyeceği çok yol
Amusement no on in Turkey s ll has a long way to go.
In my opinion it will not take too long before we achieve
var. Dünya geneline bence hızlıca yaklaşacağız. AVM’ler
that global no on of amusement and shopping malls
buna önderlik yapacak. Bu sektörün büyümesindeki en
will be playing a pioneerönemli destek eğlence meing role in this regard. The
kanlarına verilen yerler olamajor support given to the
Speedcity
Genel
Müdürü
Ali
Özgün’den
eğlence
cak r.
growth of the sector will
sektörüne dair pozi f yorumlar
be in the form of alloca ng
Sektörde fark yaratmak için Speedcity General Manager Ali Özgün made posi ve comments more space to amusement
ar-gemizde gerçek yarış
facili es.
regarding the entertainment sector
pilotları hislerini yakalaIn order to be able to make
maya çalışıyoruz. Bu noka diﬀerence in the sector,
tada geçmişimde yarışmış
we place great emphasis on R&D and compete like F-1
bir kişi olmanın avantajı var. Örneğin, düzgün bir yarış
pilots. At this point I see my racing background as a great
aracının motor gücünden çok daha etkili olan fren gücüadvantage. For example only a real racer knows that in
nün olduğunu işin içindeki kişi bilir.
a proper racing car, break power is more important than
the engine power.
ATRAX 2013 müthiş . Hem yerli, yabancı ya rımcılar,
Artax 2013 has been great.
hem de basının ilgisi üsWe a racted the a en on
tümüzdeydi. 2014’de yine
of both local and foreign inburadayız. ATRAX Fuarı’nvestors and the press. We’ll
daki temaslarımız ile çok
be here in 2014 as well. I’m
ilginç gelişmeler yaşanacasure our connec ons in ATğı kesin.
RAX will yield their fruits in
the form of business deals
Shining Star Eğlence Ödüland result in interes ng deleri’ne de umarım 2014’te
velopments.
dahil olabiliriz. Sonuç
I hope we can join the
olarak mükemmel bir iş
Shining Star Amusement
çıkartıyorsunuz.
Burada
Awards in 2014. In short,
olmaktan mutluluk duyuyou’re doing a great job. I’m
yorum.
so happy to be here.
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ATRAX Ciddi Rakamlarda
Kazanç Yaratacak
ATRAX To Create Signiﬁcant
Sales Volumes
Açıkhava Fabrikası Sanat Yönetmeni Hüseyin
Derdiyok Ve Üre m Planlama Sorumlusu
Burak Usmangil’den ATRAX Değerlendirmesi
Açıkhava Fabrikası Art Director Hüseyin Derdiyok and Producon Planning Manager Burak Usmangil’s review of ATRAX

Firma olarak, 3 boyutlu ürün üretimi ve tema parklar
yapıyoruz. ATRAX’a bu yıl ilk kez ka ldık ve bizim için
çok efek f geç ğini söyleyebiliriz. Fuar esnasında, iş
hacminin rakamsal olarak şimdiden belirtmesi zor olan
büyük projeler için görüşmelerimiz oldu. Bu projelerin
gerçekleşmesi ile ciddi rakamlarda kazancımız olacak,
biz de bu projeleri ATRAX Fuarı’nın katkısı olarak her
yerde anlatacağız.
Bu yıl ka lımımız son anda verilen bir karardı ama gelecek yıl da kesin bu fuardayız ve daha geniş bir yer ile
daha etkileyici bir stantla bulunacağız.
Sektörün tanınması açısından eğlence ödülleri iyi düşünülmüş bir fikir, ulusal reklamı da çok daha geniş çaplı bir planlama yürütülürse önemli katkısı olur. Ayrıca
inovasyon alanında bir kategori eklenebilir, örneğin biz
silikon heykellerle bu ödül töreninde yer alabilirdik. Aslında VIALAND’ın ürünlerini de yapmış bir firma olarak
mutlaka ödül adayı da olmak isterdik ama dediğim gibi
fuara ka lmamız bile geç bir karar oldu.
Fuarı geliş rmek için önerebileceğimiz, Türkiye pazarına girmek isteyen firmaları yakalamak adına dünyadaki
fuarların ka lımcıları ile özel temaslar ar rılırsa etkisi
olacak r. Ayrıca fuarın süresini bir iki gün ar rmakta
faydalı olacak r. Çünkü buraya ge rilen ürünler kurulumu ve sökümü zahmetli büyüklükte, fuar buna değecek
daha fazla zaman tanımalı.

Our company produces 3D products and theme parks.
We joined ATRAX for the ﬁrs me this year and I can say
it’s been a quite eﬀec ve experience for us. During the
event, we made some business contacts for large-scale
projects but it is hard to express them in terms of business volume at this point. If we realize these projects,
they will translate into big sales volumes and we’ll talk
about it everywhere as being the contribu on of ATRAX
Exhibi on.
This year, we decided to join the event at the last moment but we’ll deﬁnitely be at the exhibi on next year
and we’ll have a larger exhibi on area and a more impressive stand.
Amusement awards is a great idea in terms of promo ng
the sector and it would be much more eﬀec ve if it is adver sed much be er at the na onal level. It is also possible to add a category in the ﬁeld of innova on. For example, we could have joined this contest with our silicon
statues. In fact, we wish we could have been nominated
as a company that has created products for VIALAND as
well but as I men oned before even the decision to join
the event was made at the last minute.
As a recommenda on for further improvement of the
event, I can say that it would be a good idea to contact
the par cipants of the other similar exhibi ons in the
world to a ract companies to the Turkish market. Also, it
would be be er if the dura on of the sector can be one
or two days longer. Because it takes a lot of me and effort to assemble and demount the products exhibited in
this exhibi on, and because of that the exhibi on should
be long enough to worth all the eﬀort.
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Dünya Standartlarına
Eşdeğer Durumdayız
We do business at
world standards
Alba Yönetici Asistanı Funda Gedikli: “Bu yılki
atmosferden daha memnun kaldık”
Alba Execu ve Assistant Funda Gedikli: “we liked the vibe this
year be er”

Alba Bilgi Teknolojileri olarak eğlence sektörünün üre m odaklı bir mühendislikk firmasıyız ve kartlı sistemler yapıyoruz. Gelişkin ar-ge mühendislik altyapımız ile eğlence
ğlence
sektöründe yara cı, innova f yeni ürünler
nler geliş rmeye devam edeceğiz. Aslında bu sektöde y e n i
firmalardan biriyiz.
İki yıldır fuara ka lıyoruz, geçen yıla göre bu yıl daha da
iyiydi, görüşmelerimiz oldukça pozi f geç , sözel olarak
birkaç firma ile ön anlaşmalar da oldu diyebiliriz. Genel
anlamda bu yılki atmosferden çok daha memnun kaldık.
Türkiye’nin eğlence pazarını yurtdışı ile kıyaslarsak bence eğlence sektöründe dünya standartlarına da eşdeğer
durumdayız. Ha a belki bazı noktalarda birçok yabancı
firmadan daha bile iyi olduğumuz söylenebilir.
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Alba B
Bilgi Teknolojileri is a manufacturing
oriented engineerufactu
ing company
of the sector and
c
we manufacture card-based
systems.
With our advanced
sys
R&D
engineering infrastrucR
ture,
we’ll con nue to det
velop
ve crea ve and innova ve
products in the amusement sector.
In fact we’re re
rela vely a new company in
the sector.
We’ve been joining this exhib
exhibi on for the last two years
and this year’s event was much be er than the one last
year. We’ve quite posi ve business nego a ons and I
can say that we verbally agreed with a few companies.
In general, we liked this year’s vibe be er.
Comparing the Turkish amusement market with that
abroad, I can say that we’ve reached world standards in
the amusement sector. I can even say we’re be er than
foreign companies in certain areas.

Yerli Üre me Önem Vermeliyiz
We Need To Emphasize Domes c Produc on More

Sektörün en eski firmalardan biri olarak 15 yıldır
oyun ve eğlence sektörüne hizmet veriyoruz.
Gerek Tayvan, Çin gerek
İngiltere Polonya firmalarının ürünlerini tedarik edip yur çi piyasaya
Alfa İth. Sor. Halil Uluğnuyan
zaman zaman da belir“Fuar Görüşmelerine Bakılırsa, %20-30 Ekstra Stok
li ülkelere ürünlerimizi
İh yacımız Olacak”
gönderiyoruz.
Alfa Res. of Import Halil Uluğnuyan

As one of the oldest companies in this sector, we’ve
been serving the gaming
and amusement sector
for the last 15 years. We
mostly import and sell
products of companies
from Taiwan, China, UK
and Poland in the domesc market and we also export them to certain countries.

ATRAX’ı bu sene iyi bul“Based on our nego a ons during the exhibi on, it looks like we’ll I think this year’s ATRAX
dum, özellikle Ortadoneed 20-30% more inventory”
was good. We’ve been
ğu’dan ziyaretçilerimizable to contact poten al
le iyi kontaklar kurduk.
customers especially from the Middle East. We’ll be conÖnümüzdeki günlerde iletişime geçip muhtemelen yeni
tac ng them in the days ahead and probably make new
anlaşmalar imzalayacağız. Bu sene planlamalarımızda
business deals. We had made inventory planning taking
ATRAX fuarı ve yaz sezonu için ürünlerimizi stoklaşmışinto account ATRAX exhibi on and the summer season
k ama %20-30 civarında ekstra stok ar şına ih yacımız
but it looks like we’ll need 20-30% more inventory.
olacak gibi görülüyor.
I can say amusement industry in Turkey has almost
Dünyanın eğlence standartlarına yakınız. Ama genel
caught up with the world standards. But looking at the
olarak Türk firmalar bak ğımızda ithalatçı firmaların
Turkish companies in general, I can say that the cusmalları, haliyle yurtdışından gelen müşteri için fiyatlar
tomers ﬁnd the prices of imported products a li le high.
yüksek gelebiliyor. Bunu geliş rmek için öncelikle yerli
To overcome this problem, ﬁrst of all, we need to focus
üre me geçip, kendi oyun eğlence makinalarımızı pamore on domes c produc on and on manufacturing and
zarlamaya önem vermemiz lazım.
marke ng our amusement product brands.
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Sektörü Geliş recek Bir Derneğe İh yaç Var
An Associa on That Would Help The Sector Develop Is Needed
Yeni nesil ile birlikte gelişen sektörde, eğlence araçları ve sunulan
hizmetler de şekillenmeye başladı.
Klasik eğlenceler, teknolojik olarak
geliş rilebilen eğlence ürünlerine
dönüştü. Örneğin, Playmo on ve
Cinemo on markalarımız, en çok
talep edilen eğlence ak viteleri
araçları arasında yer alıyor.

In the amusement sector that develops and grows with the new generaon, amusement tools and services
provided started to be re-shaped as
well. Classical amusements have
transformed into amusement products that can be developed technologically. For example our Playmo on and Cinemo on brands are
among the most demanded amusement ac vity tools.

Amega olarak sektörde büyüyebilAmega Yöne ci Ortağı Hakan Yıldırıcı
As Amega, we believe that in ormek ve yer edinebilmek için katma
der to be able to grow and secure
değerli yara cı özgün fikirlerle var
our place in the sector, a company
olmanın gerekliliğini savunuyoruz. Bu yüzden sektörü,
needs unique ideas that can create added value. Thus,
we follow the sector and the events in Turkey and abroad
yur çi ve yurtdışı etkinliklerini yakından takip ediyoruz.
very closely.
Bu sektörde, dünyada kabul gören en önemli organiThe groundwork for the most important and globally aczasyonun temeli 96 yıl önce a ldı. Ülkemiz sektörünün
cepted event in this sector was laid 96 years ago. The
de böyle bir yapılanmaya hızla ih yacı var. Öncelikle,
amusement sector in our country as well needs such rebir birlik veya dernek oluşturulmasının olumlu katkılar
structuring. First of all, we believe that crea on of an assağlayacağına inanısocia on of a society
yoruz. Bu konuda da
would make posi ve
contribu ons. In this
sektördeki değerli firregard, we’ve already
malarla bir araya geleAmega Yöne ci Ortağı Hakan Yıldırıcı: “Katma Değer started to work on this
rek yakın zamanda ilk
issue with other valuYaratan Özgün Fikirler Gerekli”
adımları atmak üzere
able ﬁrms in the sector.
planlamalara başladık.
We also believe that
Shining Star Eğlence Amega Execu ve Partner Hakan Yıldırıcı: “We need unique ideas that would Shining Star Amusement Awards will lead
Ödülleri de, sektörücreate added value”
the development of
müzün gelişimine ve
the sector and pioneer
yeni girişimlere örnek
new ini a ves.
teşkil edecek r.
ATRAX Exhibi on which has ﬁlled the gap for the amuseTürkiye’de eğlence ak viteleri sektörünün açığını büyük
ment ac vi es in Turkey to a great extent and which piölçüde kapatan ve öncü niteliği taşıyan ATRAX fuarı, geoneers the sector in this regard, has been a big success
çen yıl olduğu gibi bu yıl da verimli geç . Yur çi ve yurtas it was last year. We’ve been able to meet numerous
visitors both from Turkey and abroad. We had a chance
dışından birçok ziyaretçimiz ile bir araya geldik. Projeleri
to talk about their projects and to introduce them our
hakkında görüşme ve yeni ürünlerimizi tanıtma rsa
new products. Both the design and the technological suyakaladık. Playmo on markamızın hem tasarımı hem de
periority of our Playmo on brand beat the compe on
teknolojik üstünlüğü özellikle yurtdışından gelen talephard as demonstrated by the high level of demand we
lerde simülatörlerimizi rakipsiz kıldı. Böylece, müşteri
saw from abroad. This way, we had a chance to expand
por öyümüzü ar rma olanağı bulduk.
our customer proﬁle.
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Sektörün Büyümesi İçin Yeni Firmalara Tolerans Tanınmalı
New Companies Need To Be Supported In Order To Achieve
Growth In The Sector
AVM
kültüründeki
büyük
değişiklikler ile birçok firma
“AVM
Eğlence”
sektöründe
faaliyetlerini hızlandırdı. Bu açıdan
dünyadaki birçok ülkeden hızlı
olarak büyümekteyiz. Ayrıca hızla
çoğalan tema parklar ile yepyeni
bir sektörün oluşumunu birlikte
gözlemlemekteyiz.
Birincil
hedeflerimiz,
dünya
klasmanında ürünler çıkarmak ve
uluslararası kabul görecek eğlence
simülasyon ürünleri geliş rebilmek.
Müşteri
memnuniye
ve
işletmelerin karlılığı bizim en çok önemsediğimiz bir diğer konu.

Parallel to the changes in the
shopping mall culture, most
companies accelerated their
opera ons in the Shopping Mall
Amusement sector. In this area,
we’ve been growing much faster
than most other countries in the
world. Apart from this, we’re all
witnessing the emergence of a
brand new sector thanks to the
theme parks that have been
increasing in number recently.
Our primary goal is to develop
products at world standards and
create simula on products that
will achieve global acceptance.
Customer sa sfac on and business proﬁtability are two
other issues that we place great emphasis on.

Sektörün büyümesi için ATRAX gibi fuar organizasyonlarının
In order for the sector to maintain its growth pace, it is
büyüyerek devam etmesi ve daha fazla yabancının ziyaret
crucial for events such as ATRAX to con nue with ever
etmesinin sağlanması çok önemli. Dolayısıyla bizim gibi ARGE
increasing par cipa on and to a ract more foreign
ürünleri üreten firmaların
professional visitors. As
devlet desteğini daha fazla
a result, companies like
alması ve çıkan ürünlerin Animanya Simülasyon Genel Müdürü Hüseyin Öztürk: us that produce R&D
products need to receive
dünya çapında sa ş ve
“Ar-ge ürünleri üreten firmalar devlet tara ndan
more
government
pazarlamasına da katkıda
support.
Government
daha
fazla
desteklenmeli”
bulunması firmaların ARGE
support in the sales and
faaliyetlerini ar rmalarını Animanya Simülasyon General Manager Hüseyin Öztürk: “There should marke ng
processes
sağlayacak r.
of these products at
be more state support for companies that produce R&D products”
a global scale as well
Fuar bizim açımızdan çok
would
allow
these
verimli geç . Hem yeni
companies to increase their R&D ac vi es.
ürünümüzü tanıtma rsa mız oldu hem de fuar sayesinde
The exhibi on has been a quite eﬀec ve one for us.
bolca reklam yap k. Birkaç ulusal kanalda ürünümüz hakkında
We both had a chance to introduce our new product
haber yapıldı. Gelecek yıl yeni ürünlerimiz ile daha büyük bir
and adver se thanks to the event itself. A few na onal
stand ve organizasyon ile ka lmayı planlıyoruz.
channels featured our products in their news shows. Next
year, we’re planning to join with our new products, and
ATRAX Fuarında roll360 ürünümüz ile ilgili birçok sa ş
a bigger stand and a bigger team. At ATRAX Exhibi on,
görüşmesi yap k. Tahmin ediyorum ki uzun vadede birçok geri
we made numerous contacts for our roll360 product. I
dönüş alacağız. Kaporası alınan sa şlarımızın ciro hacmi 800
think in the long term, most of these contacts will turn
into business deals. Total sales volume of ﬁnalized deals
bin TL civarındadır.
for which we received down
payment is around 800.000 TL.
Önümüzdeki yıl Eğlence Ödülleri
We’re also planning to join the
Törenine de ka lmak niye ndeyiz.
Amusement Awards Ceremony
next year. Finally, I’d like to
Son olarak eklemek istediğim;
say that those companies that
bu sektöre büyük ya rım yapan
have made big investments in
firmaların, sektöre girmeye çalışan
this sector need to show more
firmalara daha fazla toleranslı
tolerance to the new companies
olması ve katkıda bulunması. Aksi
trying to enter the sector and
support them. Otherwise, this
takdirde kısır bir döngüde yenilikçi
vicious circle will con nue and
olmayan ürünler ile sektörün
sector’s growth would slow
büyümesi yavaşlayacak r.
down due to obsolete products.
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Ülkemizde Üretime Başlanması Güzel Bir Gelişme
It’s Great to See Domes c Produc on Taking Oﬀ

İzmir’de kurulan Argus Park’ın
sektörde 10 senelik bir geçmişi
var. Firma olarak, iç mekânlarda
so play çocuk oyun alanlarında
dekorasyonlar yapıyoruz.

Founded in Izmir, Argus Park has 10
years of history in the amusement
sector. Our company provides interior decora on services for so
play children’s gaming areas.

ARGUS Sat. ve Paz. Yet.
It’s our ﬁrst year in ATRAX. Especially
Bu yıl ATRAX’a ilk kez ka lıyoruz.
Ahmet Çe nkal
our mee ngs with foreign customers
Özellikle yurtdışından gelen müşte“Tatmin Edici Görüşmeler Yap k” were quite frui ul and promising.
rilerle görüşmelerimiz çok iyi geçWe’ve seen a quite sa sfactory de. Bizi gayet tatmin edecek bir taResp. Sales & Mark. Ahmet Çe nkal
mand. We’ve made two agreements
lep aldık. Şuana kadar iki anlaşma “We’ve made promising business contacts” un l now and they’ve ben ﬁnalized
yap k, %90 netleş , rakamsal iş
around 90% and it will translate into
hacmi 20-50bin dolar arasında bir sa şımız görülüyor.
a business volume of around 20 to 50 thousand USD.
Ayrıca bunlar dışında önümüzdeki ha alarda üzerinde
Apart from that, we made mee ngs for some projects,
çalışacağımız proje görüşmelerimiz de oldu. Onların rawhich will be working on during the days ahead. Those
kamları da proje boyutuna bağlı olarak iş hacminde ar ş
projects as well will be boos ng our sales volume for this
year depending on the size of the project.
yaratacak r.
Bu ödül yaklaşımının ne olursa olsun mutlaka faydası
olacak r. Profesyonellerin bir araya gelmesinin ve iyi
olanın ortaya çıkar lması adına önemli bir gelişme diye
düşünüyorum.

That this award approach would deﬁnitely beneﬁt the
sector as a whole in the long run. I see it as a great occasion for bringing together the professionals and bringing
out the good works in the industry.

Türk eğlence pazarını dünya standartlarıyla kıyaslarsak,
doğrusu şu ki Amerika ve Japonya gibi gelişmiş ülkeleri hala geriden takip ediyoruz. Mesela burada yenilikçi
olarak görünen şeyler bundan 5 yıl önce Orlando’da
Tokyo’da görülen şeyler. Ama yerli üre mlerde ar k bir
şekilde yapılmaya başlandı. Dünya genelinde yapılan
şeyler, farklı şekilde olsa burada da yapılmaya başlandı. Burada yeni ürün gibi görülenlerin çoğu ithalat belki,
ama bunların bazıları yeni yeni ülkemizde üretilmeye
başlandı. Henüz onlar kadar iyi olmasa bile ülkemizde
yerli üre min başlamış olması güzel bir gelişme.

Comparing the Turkish amusement sector with the global standards I can say that we s ll lag behind developed
countries like USA and Japan in this sector. I mean, products we see as innova ve ones here are actually products
that were already out there in places like Orlando or Tokyo 5 years ago. However, there’s promising restructuring eﬀorts going on in local manufacturing as well. Most
products here that people think are new are actually
imported products but some of them have started to be
produced in our country recently. Even though local produc on is not as good as the imported ones, it is promising to see local manufacturing taking oﬀ.
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Pazarın Büyümesi İçin Daha Fazla Bilgilendirme Gerekiyor
More Informa on Sharing Is Needed For The Market To Grow
Dünya ile kıyaslandıWhen compared to
the global amusement
ğında sektörün ülkesector, the amusemizde gelişmeye ve
ment sector in our
büyümeye çok açık
country is very open
olduğunu görüyoruz.
to the development
and growth. AmuseAilelerin tamamına
ment centers that alaynı anda eğlenme
low family members
rsa veren eğlenof all ages spend fun
ce merkezleri, ar k
me at the same
AVM’lerde, otel ve
spot, have become
the must haves of the
büyük gayrimenkul
shopping malls, hotels
ya rımlarında olmazand large-scale real
sa olmaz. Ayrıca anaestate investments.
okullarından restoThere are also many
ranlara kadar birçok
other poten al markets ranging from kinpotansiyel pazar da
dergartens to restauBalo Yöne m Kurulu Başkanı Levent Baloğlu:
var. Hem mevcut hem
rants. We believe that
“Ya rımcıya Uygun Projeler Geliş rilmeli”
de potansiyel alanlathe sector will con nrın doğru değerlenBalo chairman of the board Levent Baloğlu: “Projects that meet the investors’ ue to grow as a result
dirilmesiyle sektörün
of correct and eﬀecneeds should be developed”
ve u liza on of both
önümüzdeki uzun yılexis
ng and poten al
lar büyüyerek gelişeareas.
ceğini düşünüyoruz.
In order for the market to grow, exis ng and poten al
Pazarın büyüyebilmesi için, mevcut ve potansiyel ya investors need to be informed more eﬀec vely so that
they would be more involved with the sector. There needs
rımcıları daha fazla sektörün içine sokmak için bilgilento be more sector related publica ons and sources of indirme gerekiyor. Sektörle ilgili daha çok yayın, daha fazla
forma on. And for the development of the sector, I think
temas noktası gerekiyor. Sektörün gelişimi içinse, sanıwhat ma ers most is developing correct projects that
yorum en önemli kısım ya rımcıya uygun doğru projelemeet the needs of the investors. The crucial point here is
rin geliş rilmesidir. Ya rımcıyı, işletmesini, lokasyonunu
carrying out a detailed analysis of the investor, the business, the loca on and the customer proﬁle and coming
ve müşteri profilini iyi analiz ederek doğru ürünlerden
up
with the correct project that comprises the correct
oluşan doğru projeyi belirlemek ve sonuçta ya rımcıyı
products and eventually ensuring investor sa sfac on.
mutlu etmek en önemli nokta.
This year’s exhibi on was far be er than the ﬁrst one in
Fuar her bakımdan ilkinden daha iyiydi. Eminim yer yıl
every aspect. And I am sure it will keep on ge ng be er
daha iyiye doğru gidecek. Radyo reklamından, dergilere
every year. The event was adver sed through numerous
channels including radio commercials, magazines and
ve bilboardlara kadar birçok yerde duyuruları yapıldı ve
billboards and this helped increase the number of visitors
bu da ziyaretçi sayısını olumlu yönde etkiledi. Öneri olacoming to the event. As a recommenda on I can say that
rak belki ziyaretçilere sunulan ikramların ar rılmasının
it will be beneﬁcial for the event if the organizers diversifaydalı olacağını söyleyebilirim.
ﬁed the oﬀerings provided to the visitors.
Bu ödül organizasyonu fuara kesinlikle güzel bir renk
ka ve verimli oldu. FunLab markamızla En İyi Temalı
Kapalı Alan Eğlence Merkezi ödülünü kazandık. Oldukça gurur verici ve daha iyileri için i ci bir güç olduğunu
söylemeliyim.
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This award contest deﬁnitely added a posi ve vibe to the
exhibi on and it was really eﬀec ve. We won the award
for “Best Themed Indoor Amusement Center” with our
FunLab brand. It is a great source of pride for us as well
as a great mo va on for coming up with be er products
in the future.

Eğlence Ödülleri, Heyecanlı Bir Çalışma Temposu Yaratacak
Amusement Awards Will Trigger Greater
Enthusiasm in the Business

Baykara Gen. Müd.

Ulaş Baykara
“Türk Mille Olarak Teknolojiyi
Çok Çabuk Harcıyoruz”
Baykara Gen. Man. Ulaş Baykara
“Turkish society makes technology
obsolete so fast”

Baykara, Türkiye’de hâlihazırda profesyonel anlamda
otomat makinaları üreten tek firma. Aynı zamanda yine
dünyada lider mekanik otomat makinaları üreten firmaların da distribütörüyüz.
Türk eğlence endüstrisini değerlendirdiğimizde, işin
gerçeği biz ar k dünya standardını yakalamış durumdayız. Çünkü Türk mille olarak uç noktaları seviyoruz ve
teknolojiyi de çok çabuk harcıyoruz. Bu sürekli yenilik
arzusuna yetebilmek için işletmecilerde, üre cilerde,
ihracatçılarda çok ciddi bir baskı var haliyle, ki bence
Türkiye’deki tedarikçiler bu tüke m taleplerini çok güzel
karşılayabiliyorlar.
Fuar bu yıl, geçen seneye göre sağlıklı bir ziyaretçi kitlesine sahip. Daha çok alım odaklı, sektörle ilgili araş rma yapmaya gelen kişiler gördük. Fuar vesilesiyle güzel
kontaklarımız oluştu, bu seneki fuar bence daha başarılı
oldu.
ATRAX’taki görüşmelerimiz arasında ihracat anlaşmaları var, iç piyasadan sa ş anlaşmalarımız da var. Tahmin
ediyorum ki, yara ğı iş hacmi başlangıç olarak 400 bin
dolar seviyesinde, yanı sıra yıllık çalışmalar için çok daha
gelecek vaad eden görüşmelerimiz oldu.
Zaten sektöre ATRAX’ın bir katkısı var, eğlence ödülleri
sayesinde de tedarikçilerin biraz daha heyecanla çalışmasına etkisi olacak r. Çünkü fuar yeni bir ürünü birçok farklı değişik kitleye sunma imkanı sunuyor, eğlence
Ödülleri de bu etkiyi ar racak r.

Baykara is s ll the only company in Turkey manufacturing professional grade vending machines. We’re also the
Turkish distributor of world’s leading manufacturers of
vending machines.
Looking at the Turkish amusement industry, I can say
that we’ve actually caught up with the rest of the world.
Because as Turkish society, we love the extremes and we
make technology obsolete so fast. And in order catch up
with this constant demand for innova on and novelty,
businesses, manufacturers and exporters are working so
hard, and there’s great pressure on them. But I think the
Turkish suppliers handle this great demand so well.
I think the exhibi on has a more focused visitor proﬁle
this year. They were more focused on buying and more
into researching about this sector. We’ve been able to
make promising business contacts and I think this year’s
event was more eﬀec ve than the last year’s.
The business nego a ons we made during ATRAX include export agreements and domes c sales agreements
as well. I can say that the sales volume ini ally created buy this year’s event is around 400.000 USD. Plus we
also made numerous other contacts, which I believe will
translate into sales during the year.
ATRAX makes great contribu on to the sector and the
amusement awards will deﬁnitely bring more enthusiasm to the sector as a whole. Because the event allows
you to introduce diﬀerent products to diﬀerent target
groups.
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Dünyada Ahşap Kullanımına Yöneliş Var
Wood U liza on is Globally on the Rise

Gökçen Berke Ayşegül Bircan:
“Dünya Standartlarında Kalite Dengesi Sağlanmalı”
Gökçen Berke Ayşegül Bircan:

As Gökçen Berke we
Gökçen Berke olarak
“We need to achieve an overall quality level that matches the world
manufacture children’s
Berke Toys markasıyla
standards”
play groups under Berke
çocuk oyun grupları, perToys brand, and decoragolalar, oturma grupları,
ve units such as pergoaydınlatma direkleri gibi dekora f ürünler üretiyoruz.
las, sofa suits, and ligh ng poles.
ATRAX’a ka lma amacımız ahşap ürünlerimizi göstermek . İlk iki günü bizim için yoğun geçti, olumlu dönüşler aldık. Fuarda sa ş da yap k, kesinleşmeyen anlaşmalarımız da oldu, tahminen ilk etapta 30-40 bin lira
civarı bir dönüş alacağız. Genel anlamda organizasyonu
başarılı bulduk, gelecek yıllarda da yer alacağız.

Our goal by par cipa ng in ATRAX was basically to showcase our wooden products. The ﬁrst two days were quite
busy for us. We actually sold products and made business contacts during the event and I think all of them will
translate into a business volume of around 30-40 thousand Liras ini ally. I think it was a successful organiza on
overall and we’ll be there next year as well.

Eğlence endüstrimiz henüz dünya standartlara yaklaşmadı, o profesyonellik yok. Tasarım açısından geride
olduğumuz söylenemez ama kalite dengesi sağlanmalı.
Devle n düzenlediği bazı kontrol işlemleri önemli bir
konu, TSE belgeleri gibi. Bunlar bizim firmamız da mevcut, ama genel olarak ahşap ürünler sektöründe eksiklikler var. Diğer yandan dünyaya bak ğımızda gelişmeler
olumlu, çünkü gözlemlediğimize göre, malzeme talebinde ahşaba dönüş var.

Our amusement industry hasn’t caught up with world
standards yet, we don’t have that level of professionalism yet. I can’t say we lag behind design-wise but we
need to reach the world standards in terms of quality.
Some aspects of State’s control of the industry, such as
the TSE cer ﬁca ons are important. Our company has
them but there are some regulatory shortcomings in the
wooden products sector in general. On the other hand,
when you look at the rest of the world, we see posi ve
developments, because as far as we see that wood u liza on is globally on the rise in the sector.

Belediye parkı dediğimiz zaman hep kaydırak salıncak
gibi klasik çizgiler vardı, ama bu anlayış son 3-4 senedir
değişiyor. İnsanlar, belediye sa nalma yetkilileri ve peyzaj mimarları da daha kullanışlı, daha özgün tasarımları
tercih ediyorlar. Bu da sektörü gelişime doğru ilerle yor.

Talking about municipal parks we always think about tradi onal items such as slides or swings but this has been
changing for the last 3-4 years. Ci zens, procurement
oﬃcials of the municipal oﬃces and landscape architectures now prefer more unique designs. And this triggers
growth in the sector.

Eğlence ödülleri organizasyonu ilk olmasına rağmen oldukça kuvvetliydi, önümüzdeki süreçlerde de firmaları
teşvik edeceğini düşünüyorum.

In my opinion, even though it was its ﬁrst me, the
Amusement Awards was a success and was very eﬀecve and I believe it would be a mo va ng factor for the
companies in the years ahead as well.
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Avantajımız: Avrupa
Kadar Kaliteli Ama
Onlar Kadar Pahalı
Olmamak
Our advantage: to have the
same quality with Europe but
being cheaper than them

Bursapark Genel Müdürü Fa h Belki:
“Türkiye’nin En İyileri Burada”
Bursapark General Manager Fa h Belki: “You have the best of
Turkey here ”

Bursapark, beş yıl içerisinde Türkiye ve yurtdışında birçok alışveriş merkezi, restaurant anaokulu gibi birçok
alana so play oyun alanlarımızdan imal e k. Türkiye’de
piyasanın %55’ine sahibiz ve şuanda 22 ülkeye ihracat
da yapmaktayız.
Dünya standartlarını aşmak için kaliteyi güvenlikle bağdaş rmalıyız çünkü söz konusu çocuk. Bunlara özen
gösterdiğimiz sürece Avrupa standartlarına yaklaşırız.
Üre lenlere bakıldığında, kalite ve sağlık ser fikaları
açısından da ulaş ğımıza inanıyorum, daha da iyiye gidiyoruz. Özellikle Arap bölgesinde Dubai, Ürdün, Arabistan çok fazla ürün veriyoruz. Benim gözlemlediğim Türk
firmalarına bakış, Avrupa kadar kaliteli ama onlar kadar
pahalı değil gözüyle bakılıyor.

During the last 5 years, Bursapark set up so play gaming area at a numerous spots in Turkey and abroad which
include shopping malls, restaurants and kindergartens.
Currently we have a 55% market share in Turkey and we
export our products to 22 diﬀerent countries.
In order to exceed the world standards we need to associate quality with safety because our target audience is
kids. As long as we place necessary emphasis on these issues we will get closer to European standards. And looking at the products being manufactured I see that we
have already reached those standards in terms of quality
and health cer ﬁcates and I can say we are even ge ng
be er. We sell a lot of products especially to the Arabic
region that includes Dubai, Jordan and Saudi Arabia. In
my opinion the foreigners’ view of the Turkish companies in this sector can be summarized as follows: equal
to European products in terms of quality but s ll cheaper
than them.

İlk kez ka ldığımız ATRAX, bizim için çok yararlı geç .
Reklam ve pres jimiz açısından müthiş rsat oldu. Ticaret yapıp görüşemediğimiz müşterilerimizle biraraya
gelebildik, rakip firmalarımızla sohbet etme imkanı bulduk, kendi adıma söyleyeyim ki çok faydalıydı. Fuarın
ka lımcı kadrosu çok iyi, Türkiye’nin en iyileri de, gelişmekte olan firmalar da burada. Ziyaretçi profili olarak
da yurtdışı ağı gayet iyi çalışmış gibi.

We joined ATRAX for the 1st me and it was a very effec ve event for us. It was a great opportunity for us to
adver se and boost our pres ge in the market. We had
a chance to meet in person, our customers with whom
we’ve been making business but haven’t been able to
meet in person and we had a chance to the chats with
the company oﬃcials from the compe on, so I can say,
for us it was there very frui ul event. Par cipant proﬁle
of the exhibi on is really great. You have balked the top
companies of Turkey and the newly emerging ones. And
looking at the visitor proﬁle I can say that marke ng guys
have worked really hard abroad.

Gala gecesinde çok eğlendik. Önümüzdeki senelerde
firmaların ödül töreninde önplana çıkmaya özen göstereceğine inanıyorum. Elbe e bizde orada en güzel ürün,
en güzel stant olarak anons edilmek isteriz. Bence çok
katkısı olacak r.

We had great fun at the gala organiza on. I believe that
the companies will place more emphasis on being at the
forefront at the award ceremonies in the coming years.
Of course we also would like to be presented as having
the best products and the best exhibi on stand during
that event. I’m sure it will be really helpful.
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Türkiye Büyük Bir Pazar
Turkey Is A Big Market

Cemer Kent Cihat Tuncel: “Pazarda Daha
Alacak Çok Yol Var”
Cemer Kent Cihat Tuncel: “there is a long way to
go in this market ”

Cemer,
mer çocuk oyun parkları konusunda 20.
20 Yılını kutkut
layan, Türkiye’nin bu alanda en köklü ve sektör lideri
firmasıdır. Türkiye’yi dünya standartlarıyla değerlendirdiğimizde Avrupa ve Amerika’nın gerisindeyiz ama çevremizdeki Rusya, Balkan ve Ortadoğu ülkelerinin hepsinden ileri durumdayız. Pazarda daha alacak çok yol var,
Türkiye’nin kendisi büyük bir pazar.
Fuarda yur çinden yurtdışından avm, lunapark ve ürecilerden ortaklı yapalım gibi teklifler aldık. Bunlar hem
biz, hem Türkiye’miz açısından sevindirici. ATRAX’ta profesyonel olarak nitelendirdiğimiz ağırlıklı olarak avmler,
lunapark, bu macera parkurları kurmak işletmek isteyen
ya rımcılar ziyaretçilerimiz arasındaydı. Son gün ise doğaldır, halk genelinde daha amatör ziyaretler de oldu.
Ama bugün de bizim açımızdan değerli bir gündü. Çünkü
biz öncelikle çocuklarımıza bu yeni nesil oyun gruplarını,
macera parkurlarını sevdirerek marke mizi genişletebiliriz. Önümüzdeki sene de inşallah daha geniş bir stant
alanı ile burada olmayı planlıyoruz.
Eğlence ödülleri ya rımcıları ve üre cileri teşvik edecekr, devam etmesi gerek ğini düşünüyorum. Biz üre ciler biraz zora katlanarak arge, tasarım, üre m ve büyük
ya rımlarla bu işleri yapıyoruz. Dolayısıyla bunlar belki
küçük ama bizleri teşvik eden, mutlu eden detaylar.

Celebra ng its 20th anniversary in the area of manufacturing children’s gaming parks, Cemer is the most profound and leading the company of Turkish amusement
sector. Comparing Turkish amusement sector to world
standards I can say that we leg behind Europe and the US
but we are s ll ahead of our neighboring countries such
as Russia, Balkan countries and the Middle East countries. There is s ll a lot of way to go in this market and
Turkey itself is already a big market.
During the course of the exhibi on, the receipt partnership oﬀers from shopping malls, fun fair companies
and manufacturers both from Turkey and abroad. This
is good news both for us and the Turkish amusement
sector. Our visitor proﬁle in ATRAX comprised mostly
professional investors such as the shopping malls, fun
fair companies and other investors willing to set up such
amusement products. And naturally during the last day
of the event, common people were higher in number but
that was an important day for us as well because they
comprise mostly families with kids. And we know that we
can increase our market share if kids love these new genera on gaming groups and adventure playgrounds. We
are planning to be here next year as well with a larger
stand.
I believe that the amusement awards will encourage and
mo vate the investors and manufacturers so I believe it
should con nue. Us, manufacturers face a lot of challenges, work intensively on research and development,
design and manufacturing and make big investments. So
as a result I can say that these may be small details but
they encourage us and make us happy.
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Televizyon Var Oldukça Gelişim Durmaz
You will have development as long as you have TV

Dal Lunapark Koordinatörü Esra Çelik: “Çocuklarımıza
Yurtdışındaki Teknolojiyi Sunabilmeliyiz”
Dal Lunapark’ın ürünlerin arasında çeşitli yaş
gruplarına uygun rideslar bulunuyor.

Dal Lunapark Coordinator Esra Çelik: “We need to be
able to provide our children with the technology they
have abroad”

Türk eğlence endüstrisi ciddi anlamda gelişiyor. Zaten
televizyon denilen nesne var oldukça hiçbir kapıyı kapatamazsınız. Çünkü burada çocuklar yaşamasa da, dünyaca ünlü parkları çizgi filmlerden bile görüyorlar, birçok
görseli zaten oradan yakalıyorlar. Bu yüzden lunapark
anlayışı ar k onlara yetmiyor, biz de Türk firmaları olarak bu teknolojiyi onlara sunabilmeliyiz. Vialand zaten
bunun öncülüğünü yap , ayrıca bildiğim kadarıyla birçok belediye de ar k tema park kavramına yöneliyor.
Umarım bundan sonra hızla gelişmeye devam edecek.

Product range of Dal Lunapark comprises ‘rides’
for diﬀerent age groups.

Turkish amusement industry is making serious
progress. And as long as you have that media called television you just can’t stop the spread of informa on and
knowledge. Because even if they don’t have it here, kids
can watch the world-famous parks even in cartoons on
TV and learn about most visuals there anyway. So fun
fairs are no longer fun for them and so, as Turkish companies, we should be able to provide them with this technology. Vialand has already been leading the sector in
this area and as far as I know most municipali es are
shi ing towards the concept of team parks anyway. And
I hope it will con nue to become widespread from now
on.

ATRAX’ın ka lımcı niteliği oldukça doğru, ziyaretçilerde
ha a içi daha çok profesyonel temsilciler, son gün halkın
da olduğu karma bir profil gördük. Fuarda bizi bilerek
gelen özel müşterilerimiz de var, zaten yabancı görüşmelerimizi fuara planlamış k, böylece kontrat yapma
imkanımız oldu. Fuar esnasında değeri 200 bin Euro civarı ön görüşmeler yap k.

Par cipant proﬁle of ATRAX was so right and the visitor proﬁle was a good mix of professionals during the
weekdays and the general public on the last day of the
event. During the event, we also had some special customers that came to the event speciﬁcally for mee ng
with us. We had already planned to meet foreign companies during the events and so we had a chance to ﬁnalize business deals with them. I can say that the ini al
business nego a ons we made will translate into a sales
volume of around €200,000.

Açıkçası organizasyonda profesyonellik açısından inanılmaz bir iş yapılmış, keşke reklamımız daha fazla yapabilseydik. Ödül töreni sektörden olmayanları bu projelerle,
verimlilikleriyle ilgili bilgilendirebilmeli. Hangi ya rım
için hangi bütçeyle neler yapılabildiği gibi detayları duyurdukça, sektöre katkısı artacak r.

To be honest the exhibi on was really a great success in
terms of level of professionalism but I wish we could have
adver sed more. The amusements awards should serve
to inform those outside the sector about these projects
and their eﬃciencies. Amusement awards will be more
beneﬁcial for the sector if details such as what budgets
result in what kind of projects are shared with the public.
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Ödül Töreni Sektöre Renk Kattı
Amusement Awards Spiced Up the Industry

Durukan aslında bir reklam ajansı, Atatürk Havalimanı çevresindeki reklam alanlarını işle yoruz.
Aynı zamanda çok boyutlu ürünlerde sinema, dinozor gibi özel
ürünlerde ithala mız da var.

Durukan Reklam İsmail Duru:

Türkiye eğlence endüstrisinde “Sektörde Gelişmeler Devam Edecek”

D
Durukan
is actually an adver sing
a
agency, and we run and manage
tthe adver sing spots around Atatu
urk Airport. Also in the large-scale
p
products category, we have special products such as the cinema
and the dinosaur.

kişisel olarak dünya standartları- İsmail Duru from Durukan Reklam: “Developments Personally, I believe that we’ve
caught up with the standards of
nı yakaladık diye düşünüyorum.
in the amusement sector will con nue”
the global amusement industry.
Ama sektörde diğer firmalar kaBut as we’re not as old as the othdar eski olmadığımız için kapsamlı
er companies in the sector, I can’t
bir şey söyleyemem. Genel görügeneralize it. My overall view is that the amusement secşüm, eğlence sektöründe gelişmelerin hızla devam edetor would con nue to develop in full thro le.
ceği yönünde.
The visitor proﬁle of ATRAX was more diverse on the last
ATRAX’ın ziyaretçi profili; son gün biraz halkla renklendi
day but during the ﬁrst two days we were able to catch
ama ilk iki gün oldukça doğru bir hedef kitleyi yakalathe correct target audience. During the event, we made
dık. Fuar esnasında sa ş odaklı çok sayıda görüşmemiz
numerous sales-oriented business mee ngs and with a
oldu ve bu görüşmelerin gerçekleşme oranlarını yüksek
high probability most of them will translate into actual
olması sevindirici bir durum.
sales.
Eğlence ödülleri töreni ise çok güzeldi, genel anlamda
sektöre bir renk ka . Ayrıca yakın zamanda başka bir
fuar galasındaydım ve şunu söylemeliyim ki sizin galanız
gerçekten genele göre çok iyiydi.

Amusement Awards was great as well and I can say it
spiced up the sector. Recently I was at a gala invita on
of another exhibi on and I need to say that yours was
much be er.

ATRAX’ı geliş rmek adına yapabileceğiniz her şeyi yap ğınızı düşünüyorum, iyi de reklam yap ğınızı görebiliyorum. Sadece iki hall arasında gerekli dengenin kurulması
gerekli, gördüğüm biraz yoğunluk farkı yaşanabiliyor.

I think you’ve done everything you could to make ATRAX
be er. And I know you’re adver sing it so well. I just think
that you need to achieve a be er balance between the
two halls. I mean one was more crowded than the other.
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Eğlence Merkezleri Avm’lerin Çekim Noktası
Amusement centers are the point of a rac on for shopping mall
visitors
Dreampark Yön. Kur. Başkanı Hakan Polat: “Gelişim İçin Yenilik ve Güvenlik Şart”
Dreampark chairman of the board Hakan Polat: “Innova on and safety is a must for development”
Türkiye’de eğlence anlayışının geliş ğinin göstergesi, son 10 yılda
diğer dünya ülkeleri seviyesine
ulaşmasıdır. Ayrıca araş rmalara
göre; ekonomik farkların Türkiye’deki eğlence anlayışında önemli
bir ayrım noktası yara ğı da görülüyor.

The most visible indicator that
amusement no on in Turkey has
come a long way is that Turkey has
reached the same level with the
other countries in the world during
the last 10 years. Studies also show
that income diﬀerences in Turkey
create obvious diﬀerences in the
no on of amusement in diﬀerent
parts of the society.

Gelişim için, popüler kültürü yakaCatching up with the popular culture and con nues improvement is
Diğer önemli unsur ise güvenlik,
a must for development. Another
çünkü küçük yaş çocuk gruplarına
Dreampark Yön. Kur. Başkanı
important factor is safety because
Hakan Polat
da hitap ediyoruz. Ya rımcıların
our customer proﬁle comprises litbu unsurları göz önünde buluntle kids as well. It is crucial that the
investors take into account all these aspects. What difdurmaları çok önemli. Sektördeki diğer firmalardan bizi
feren ates us from the other companies in the sector is
ayıran ise yenilikçi olmamız, ayrıca müşterilerimize özel
our innova ve approach and the way we make our cusdeneyimler yaşa rken onlara kendilerini güvende histomers feel safe while experiencing unique amusement
se rmemizdir.
alterna ves.
lamak ve sürekli yenilenmek şart.

Sektörde büyüme için, AVM ya rımcılarının bizleri kira
geliri elde edecekleri bir sektör olarak değil, avm’lerde müşteri çekim noktası olduğumuzu görmeleri gerek. Aksi takdirde sektörün küçülmeye gitmek zorunda
kalacağı ve kalitenin de giderek düşeceği aşikardır.

In order to ensure growth in the sector, shopping mall
investors should see us as the center of a rac on for the
customers in the shopping malls rather than as a sector
that would merely be a source of rental income. Otherwise the sector will deﬁnitely shrink and quality it would
eventually degrade.

ATRAX ilk seneye göre daha hareketli geç . Özellikle
Ortadoğu’dan çok fazla müşteriyle ile şim kurduk, bu
firmalarla görüşmelerimiz devam etmektedir. Seneye daha iyi olacağını düşünüyoruz, ancak bunun için de
gerekli pazarlama bütçelerinin ayrılması önemli. Ayrıca
3 kategoride verilen Eğlence Ödülleri, yeni projeleri teşvik edecek ve başarıları ar racak r.
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This year, ATRAX was more vibrant. We made connecons with a lot of customers especially from the Middle
East and we are s ll in the process of nego a ng with
these companies. We believe it will be much be er next
year however the organizers need to focus more on the
marke ng side. Also the amusement awards, which are
given in 3 categories, will deﬁnitely encourage new projects and increase success in the sector.

33

ATRAX’tan Haberler

News of ATRAX

ELMAC Tiziano Tredese:
ATRAX 2013 Bizim İçin Çok İyi
Bir Tecrübe
ATRAX Tiziano Tredese 2013
Has Been A Good Experience

İstanbul ve Ankara’da mevcut olan pek çok FEC ve
Bowlıng merkezine yaptığımız ziyaretlere göre, Türkiye’deki jetonlu eğlence araçları sektörü, Dubai, Moskova ve Orlando’daki en iyi lokasyonlarda bulunanlar ile
aynı yüksek seviyeye sahip.
Bize göre, Türkiye’deki FEC sektörünün hızlı şekilde gelişmesini ve büyümesini sağlamanın tek yolu, toplu bir
şekilde, doğru kalite ve sayıda Bilet Ödüllü oyun makinelerinin pazara sokulmasıdır. ‘Doğum günü par si lokasyonlarının’, ‘Bilet Ödüllü Makinelere’ sahip özel bir
alanı bulunmalıdır (çocukları ve aileleri için). Bütün yeni
ve eski Kiddie Rideları az bir ya rım ile Bilet Ödüllü makinelere çevirmek için, operatörlerin WinKiddy ürünümüzü eklemeleri gereklidir.

In our opinion, and a er our visit in many FEC’s & Bowling Centers in Istanbul and Ankara, the coin-op sector in
Turkey is at the same high level of the best loca on in
Dubai, Moscow & Orlando.
In our opinion, the only way to ensure a quick development and growth of the Turkish FEC’s is to introduce, in
a massive way, the right quan ty and the quality of Ticket Redemp on machines. The ‘birthday par es loca on’
must have a special area with ‘dedicated Ticket Redempon’ (for children & their parents).
In all the new & old Kiddie Rides, the operators have to
add our WinKiddy, in order to change them, with a low
investment, into Ticket Redemp on machines.

Bütün Bowling Merkezlerinin, bowling kulvarlarına
WinBowling ürünümüzü kurmaları gereklidir; bu sayede bowling oynayan müşteriler de belirli sayıda bilet
kazanabilmekte ve bowling oynamak için harcadıkları
paranın bir kısmını küçük alet, ödül vs. şeklinde ‘geri
alabilmektedirler’.Diğer bir deyişle, bize göre Arcades’in
müşterileri, FEC ve Bowling merkezlerinde, elektronik
ev oyunlarından tamamen farklı elektro-mekanik oyunlar bulabilmeli ve oyunlardan geriye bir şey alabilmelidirler. (Lunaparklardaki A ş Oyunu gibi).

All the Bowling Centers have to install our WinBowling
on their lanes; in this way, also bowlers win a certain
amount of ckets and they “redeem” parts of their expenses to play bowling into gadgets, prizes, etc. In other words, in our opinion, the Arcades’ customers have
to ﬁnd, in FEC’s & Bowling Centers, electro-mechanical
games completely diﬀerent from the electronic home
games and they must have something back from the
games (like the Shoo ng Galley in Luna Parks).

ATRAX 2013 bizim için çok iyi bir tecrübe oldu. Benim
kendi firmam adına tek problem, jetonlu makine pazarının büyük kısmının 3-4 büyük ithalatçı/operatörün
elinde bulunması. Bu firmalar en iyi ekipmanlara sahip
olabilmekteler. ELMAC bu büyük operatörlerinden bir
tanesine GALILEO Ticket Eater, WinBowling ve WinKiddy
ürünlerinden birer örnek bırakmayı başarabilmiş r.

ATRAX 2013 has been a good experience. The only problem, for my ﬁrm, is that the majority of the coin-op market is in the hands of 3-4 big Importers/Operators. They
can have all the best equipment.

Sa şlarımız konusunda net bir şey söylemem mümkün
değil. ATRAX tecrübemizin sonuçlarını ancak bir test dönemi sonrasında (kısa ve pozi f olmasını umarım) bilebilirim. Yine de ELMAC için bu, hali hazırda çok iyi bir
sonuçtur.
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ELMAC succeeded in leaving on one of this BIG Operators samples of its GALILEO Ticket Eater, WinBowling and
WinKiddy.
I cannot give any indica on on the value of our sales:
only a er the test period (we hope short and posi ve) I
could know the results of our ATRAX.Anyway, for ELMAC,
this is already a great result.

Önemli İşlere İmza Atacağız
We Will Signed Important Works
Ertech simülasyon, güçlü
sayılabilecek
firmalardan biri olarak 7 yıldır
sektörde hizmet veriyor.
Üre me önce sinema simülatörleriyle başladık,
ar k racing simülatör
grubunda da ürünlerimiz
var. Türk mühendislerimizle %100 yerli üre m
yapıyoruz.

As one of the strongest
companies in the industry, Ertech Simülasyon
has been serving the sector for the last 7 years.
We started manufacturing ﬁrst with the cinema
simulators and we now
have products in the racing simulator range as
well. All our products are
designed by Turkish engineers and manufactured
in Turkey.

Dünya ile karşılaş rırsak,
I can’t comment on the
Türkiye’deki
firmaları
other companies but at
ERTECH adına Hilmi Alper Özcan
genelleyemem ama firleast for our company,
“Çok iyi kartvizitler aldığımıza inanıyorum.”
mamızın özellikle al nı
comparing the Turkish
çiziyorum cinemagicx ile
ERTECH – Hilmi Alper Özcan “I believe we have great business cards amusement sector with
the rest of the world, I
simülatör sinemalarda
at hand.”
can say that we’ve exdünyanın üzerinde olduceeded world standard
ğunu ve yeni ürünümüz
s with our cinemagicx branded simulators and that the
premiusların da bu performansla hiçbir yerde olmadığıperformance of our new product Premius is currently unnı düşünüyorum.
matched.
Geçen yıl da fuardaydık, aldığımız görüşlere göre bu yıl
çok daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca böyle
bir organizasyonun tanı mının hem medya hem yurtdışı ağında çok daha güçlü yapılması gerek ğine inanıyorum.
Fuarda proje bütçelerinin yüksek olduğunu düşünürsek
sa ş olması kolay değil ama ön anlaşma aşamalarına
geldik. Çok iyi kartvizitler aldığımıza inanıyorum, ürünlerimizi çok beğenenler oldu, bunlarla fuar sonrasında
çalışma performansımıza bağlı olarak önemli işlere imza
atacağımı düşünüyorum.

We joined ATRAX last year too and based on my observa ons I can say that this year’s event was much be er.
I also believe that, such an event needs to be promoted
and marketed much be er at the interna onal level and
in the media.
Considering the fact that project budgets at the exhibion were quite high, I can say that it is not easy to create
sales but we’ve made some preliminary agreements. I
believe we have great business cards at hand and most
companies fell in love with our products and I believe
that we’ll be entering into important business deals with
most of them depending on our work performance a er
the exhibi on.
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Uzun Soluklu Proje Çalışmalarımız Olacak
We’ll Have Some Long-Term Projects
As Atlan s, we join the exhibi on with our Freshpark and
Canada based Watersplash
brands. We set up splash
parks in North America.
We also set up splash parks
in Turkey under our Freshpark brand. We set up many
splash parks for the metropolitan municipality.

Atlan s
olarak
fuara
Freshpark ve Kanada merkezli firmamız Watersplash
markalarımızla ka lıyoruz.
Kuzey Amerika’da (splash) su
oyun parkları kurulumu yapıyoruz. Türkiye’de de freshpark tescilli markamızla su
oyun parkları kuruyoruz. Büyükşehir Belediyesi için çok
park kurduk.
Türk endüstrisini dünya ile
kıyaslayınca mesela bu bizim
su parklarımız açısından henüz Avrupa normları bile
yok, sadece Amerika ve kanada standartları mevcut.

Freshpark Zafer İnanç: “Ödül Törenini
sürdürmek önemli”
Zafer İnanç from Freshpark: “It’s important to con nue the
Amusement Awards”

Bu yıl ATRAX’a ilk kez ka lıyoruz, ziyaretçi profili çok uygun. Özellikle otel müşterilerimizden ve belediyelerden
gelenlerde var, yurtdışından gelen müşteri de oldu. Görüşmelerimiz iş hacmi şuan belli değil, çünkü önce proje
çalışmalarımız olacak, görüşmelerimiz için yaklaşık 3035 adet proje çalışmamız olacak. Bu projeler onaylandığında yaklaşık 5-6 milyon TL bir iş hacmi yaratacak. Proje
çalışmaları çok uzun bir süreç, çünkü maliyet hacim çok
yüksek. Kurulum süreleri ise proje büyüklüğüne göre
değişir ama 3 ha a ile 3 aya kadar yayılabilir.
Eğlence Ödülleri Töreni çok güzel bir geceydi, her sektörü teşvik eden bir çalışma oldu. Üre ciyi de sa şı da
kamu kuruluşlarını bile hepsini teşvik edecek r, şimdi
bunu sürdürmek önemli.
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Comparing
the
Turkish
amusement sector with that
in the world, I can say that
Europe doesn’t even has
splash park standards. These
standards exist only in US
and Canada.

This is our ﬁrst year in ATRAX, and the visitor proﬁle is
great. We had poten al customers mostly from the hotels and municipali es as well
as those from abroad. I’m currently not sure about the
total sales volume to be generated by these business nego a ons because we need to ﬁrst develop the projects,
which will be around 30 to 35. If these projects get approved, they will crate a business volume of around 5 to
6 million Turkish Liras. Project development is a long process because the costs are big. And the set up mes diﬀer
depending on the size of the project but usually they’re
around 3 weeks to 3 months.
Amusement Awards was great, and it did a great job in
terms of boos ng mo va on in the sector. I’m sure it
would mo vate both the manufacturers and the public
ins tu ons and it would increase sales. I think it is important to con nue with that.
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Türkiye’de Ciddi Bir A lım Var
Turkey Has Made A Great Leap
As Funtech, we manufacture lasertag-weapon
based products. Soon,
we’ll start to manufacture gaming equipment as
well. Our Lasertag equipment are now available
for gaming at Bayrampaşa Forum İstanbul and
everyone interested can
go see them.

Funtech teknolojik ürünleri olarak lasertag silahlı
ürünleri üre yoruz. Yakın
zamanda eğlence oyun
makinaları da üretmeye
başlayacağız. Lasertag cihazlarımız ar k Bayrampaşa Forum İstanbul’da
oynanabiliyor, ilgilenenler
inceleyebilirler.
Bu sene ATRAX’a ikinci
ka lımımız, görüşmelerimiz sonucu fuar sonrası
detaylı çalışmalarımız olacak. Bugüne dek olan görüşmelerin gerçekleşmeFuntech Okan Koçak: “Yerli Firmalarımızı İddialı
siyle, fuar bizim için 50-75
Ürünleri İçin Tebrik Ediyorum.”
bin dolar arası bir iş hacmi
yaratmış olacak.
Funtech Okan Koçak: “Congratula ons to the local companies for all

This year was our second year in ATRAX and as
a result of the business
deals we made during the
event, we’ll be working
hard in the coming days.
The exhibi on created
a business volume of 50
to 75 thousand USD as a
result of the business contacts we made.

Eğlence ödülleri törenine
ka lmayı çok isterdik ama
şuan çok büyük iki projemiz var o yüzden zaman ayıramadık. Ka lmasak bile
bence çok güzel bir düşünce, firmalar için özel bir plaket
ile en iyi ilan edilmek çok değerli açıkçası.

We would love to join the
award ceremony but we
currently have two largescale projects underway
so we didn’t have me for that. But we s ll believe it’s
a great idea and I believe, for the companies, being announced as the best in the sector and being rewarded a
plaque is a great thing.

Sektör olarak Çin engelini biraz daha aş k sanıyorum.
Önceden Türk malları bu kadar kaliteli değildi bu yüzden
tutulmuyordu. Şuan Türkiye’de çok ciddi bir a lım var,
devle n de ciddi destekleri var. Çevreme bakınca İzmir,
Ankara, İstanbul’dan birçok firma çok güzel iddialı ürünler çıkarmışlar, her birini tebrik ediyorum. Yurtdışı ürünlerine de bakıyorum ve hiçbir fark göremiyorum, bu eğlence sektörü için çok güzel bir gelişme. Dünyayla eşit
düzeyde gi ğimize inanıyorum ve bu beni çok memnun
ediyor.

I think as a sector, we’ve overcome the China barrier a little more. Turkish products weren’t as high quality as they
are now so they used to fail in the market. But Turkey
has made a great leap and there’s also big government
support. Looking around, I see that numerous companies
from Izmir, Ankara and Istanbul have put out some great
work, they have great products and I’d say “congratulaons to all of them”. I look at the products from abroad
and I can’t see much of a diﬀerence and this is a great
development for the amusement sector. I think we have
caught up with the world standards and I’m proud of
that.

those great products”
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Ülkemizde Eğlenmek Yeni Yeni Öğreniliyor
Amusement No on In Turkey Changing Slowly
Due to lower living standards in our country, entertainment is actually seen as a luxury item in our society.
Thus, companies in Turkey are reluctant to invest in the
entertainment and amusement sector in Turkey due to
the economic condi ons it is in. Customer proﬁle is very
limited as well. Our people have just started to learn
about amusement thanks to new amusement events and
parks.
We get a chance to discover the gaming equipment sector via the exhibi ons in Turkey and abroad. Our goal is
to constantly increase our capital and make our company the market leader in Turkey. We’re constantly in
touch with gaming equipment manufacturers and we’re
striving to research the interest of Turkish society in difÜlkemizde yaşam standartlarının düşük olması sebeferent product concepts and doing our best to diversify
biyle, Türk insanı eğlenceyi en son planda görmektedir.
our product range. I recommend local companies to emBu sebeple, Türkiye’de firmalar eğlence sektörüne buphasize product quality in their
lunduğu ekonomik durumdan
manufacturing processes and
open their companies to world
dolayı çok fazla ya rım yapGerman
GRUP
Müdürü
Nure
n
Pişkin:
markets.
mamaktadır. Müşteri por öyü

“Yerli Firmalar Dünya Pazarına Açılmalı”

de kısıtlı bulunmaktadır. Şimdi
insanlar yeni yeni eğlence ak- German GRUP General Manager Nure n Pişkin: “Local
viteleriyle ve parklarda eğlen- companies need to open themselves to the world markets”
meyi öğrenmektedir.
Oyun makinaları sektörünü
yur çi ve yurtdışı fuarlarda ziyaret ediyoruz. Sürekli sermaye ar rımı gerçekleş rip firmamızın Türkiye’de lider
olmasını hedefliyoruz. Oyun makinaları imalatçılarıyla
sürekli ile şim halinde olup farklı ürün konseptlerine
Türkiye pazarının ilgisini araş rıp, farklı ürün guruplarını
bünyemizde bulundurmaya gayret ediyoruz. Yerli firmaların da Türkiye’de kaliteli ürünlerin imala nı yapmasını
ve dünya pazarına açılmasını tavsiye ediyorum.
Sektörün gelişebilmesi için öncelikle ÖTV ve KDV oranlarının düşürülmesine ih yaç var.

In order for the sector to grow
further, ﬁrst of all SCT (Special
Consump on Tax) and VAT rates
need to be decreased.

I deﬁnitely believe that the date
of the ARAX exhibi on needs to
be shi ed to spring, which is the investment season for
the sector. Also, the event may be con nued on Sunday
as well, considering the fact that some companies are
located out of town.
Even though we have the advantage of supplying goods
to European and Asian countries very fast due to the geographical loca on of our country, we see that the export
levels in the amusement sector in Turkey are very low. I
believe that ATRAX exhibi on needs to be promoted more
intensely and marketed be er in order to increase both
exports and the number of visitors coming to the event.

ATRAX Fuarı tarihinin mutlaka sektörün ya rım sezonu
olan ilkbahar aylarına kaydırılması gerek ğini düşünüyorum. Ayrıca şehir dışından gelecek firmalarda düşünülerek fuar Pazar günü de devam e rilebilir.
Ülkemizin coğrafi özelliği ile Avrupa, Asya ülkelerine çok
hızlı ürün tedarik edebilme şansımız olduğu halde eğlence sektöründe yurtdışı ihraca çok düşüktür. Buna
katkı sağlamak ve ziyaretçiyi de ar rmak adına ATRAX
fuarının yurtdışı tanı mlarının ar rılması gerek ğine
inanıyorum.
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Devlet Desteği Önemli
Government Support is Crucial
Levent Lunapark Ankaralı bir
firma, hepsi kendi imala mız
olan 30’a yakın farklı lunapark
makinası ürünümüz var, yurtdışına ihracatlarını da yapıyoruz.

Levent Lunapark is an Ankara based company and we
have around 30 diﬀerent fun
fair machines all of which are
manufactured in-house and
we also export them to other
markets.

Fuarın düzeyi, ka lımcıların
kalitesinden belli oluyor. Fuar
esnasında Türkiye genelinden birçok yeni firmayla çok
olumlu görüşmemiz oldu, ayrıca eski müşterilerimiz olan
Levent Lunapark’tan Murat Öz: “Sektörün
yurtdışı firmalarımızla da fuDurması Mümkün Değil”
arda görüşme rsa yakaladık. Yap ğımız ön görüşmeleMurat Öz from Levent Lunapark: “The sector just won’t slow
rin bir ikisi bile gerçekleşirse
down”
ortalama 200 bin 300 bin TL
civarında bir iş hacmi oluşaon average.
cak r.

The level of the exhibi on is
clearly demonstrated by the
quality of the par cipant companies. During the event, we
made quite eﬀec ve business
mee ngs with numerous poten al customers and we also
had a chance to meet our exis ng customers from abroad.
Even one or two of our business mee ngs materialize into
sales they will translate into a
business volume of easy 200
to 300 thousand Turkish Liras

Ödül töreniyle bu sektörde olanların hepsini biraraya
toplamayı başardığınız için ilerleyen yıllarda da verimli
bir etkinlik olacak r. Fuar olduğu sürece burada yer alacağımız gibi ödül yarışmasına da gelecek yıl dahil olmak
isteriz.
Türkiye eğlence sektörünün dünya standartlarına yaklaş ğını söylemek şuan biraz zor. Bunu için sanayimizin
daha gelişmiş olması lazım, destek yok, destek olmayınca zor. Bize biraz destek olsa dünyada yapılan en büyük
ürünleri hemen hemen bizler de yapabiliriz.
Gelişim açısındansa Türkiye’de ar k sektörün durması
mümkün değil. Halkımız eski küçük makinaları istemiyor, haliyle firmalar da yenilik peşinde.
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As the award ceremony brought together all players of
the sector, I’m sure the sector will con nue to beneﬁt
from the event in the coming years as well. We’ll join the
exhibi on as long as it is organized and we’d like to join
the award ceremony next year.
It is a li le hard to say right now that the Turkish amusement sector has caught up with world standards. Our industry needs to develop more and there’s no government
support and without government support, it’s not easy. If
we had even a small support, we would be able to manufacture the large-scale products, which are manufactured in other markets in the world right now.
In terms of the sector’s development, I can say that the
sector just won’t slow down. Our people just don’t want
to use the old and obsolete amusement equipment and
this mo vates the companies to look for novel es.

Kiralama Yoluyla AVM’lere
Karlılık Sunuyoruz
We provide proﬁtability to shopping
malls by means of leasing
Masalpark 2004 yılında kurulduğunda açık alanlarda
oyuncak imala ile başladı.
Avm’lerin oyun salonlarını
hızla 100 m2’den 600m2’ye
kadar büyütmesi dış makinaların iç alanlara girmesini sağladı. Biz de yönümüzü
avm’lerdeki oyun salonlarına
çevirdik. Makinaları kiralama
yoluyla sunarak onların ya rım maliyet yükünü azal yoruz.

When it was established in
year 2004, Masalpark started out as a manufacturer of
outdoor toys. But as the shopping malls expanded the total
footages of their gaming areas from 100 m² to 600 m² we
were able to sell our outdoor
products for indoor gaming
areas as well. And so we focused more on the gaming areas of the shopping malls. We
ease their investment burden
by oﬀering them lease op ons
for this equipment.

And during the event we proFuarda kiralama yönümüzü Masalpark Gen. Müd. Zafer Dal: “İnsanları moted this leasing aspect of
Mutlu Etmek Güzel Bir Şey”
tanı k, gayet olumlu geç .
our company and overall, the
event was very frui ul for us.
Şuana kadar ki görüşmeleriAs
a result of our nego a ons
Masalpark
General
Manager
Zafer
Dal:
“it’s
a
great
feeling
mizde üç tane Avm’nin oyun
un l now we agreed to rent
to
make
others
happy”
parklar için kiralama şeklinde
out our products for the gamanlaş k. Aslında ya rım maliing parks of 3 diﬀerent shopping malls. Actually these products cost 200 to 400,000
ye m 200 - 400 bin TL arasınTurkish Liras to setup, and we will have made that money
da, satmış olsaydık bu parayı birebir kazanırdık ama biz
if he had sold the products but we prefer to rent them
kiralıyoruz, bu demek oluyor ki bu anlaş ğımız Avm’lerout and this means that we ease the investment burden
de bu bütçe kadar bir sa ş ücre yerine kiralama yoluyof the shopping malls by helping them save that amount
la kazançlı çıkıyor.
of money.
Ödül Töreni’nin tabii katkısı olacak, insanları mutlu etmek özel bir şey. Gayet güzeldi, ama keşke eğlence kısmından ayrış rmak için fuarda yapsaydınız bence daha
etkili olabilirdi.

I am sure the awards ceremony will contribute to the
sector and it is a good thing to make others happy. The
award ceremony was great but I wish you had organized
it at the exhibi on to make it focus more on business
than entertainment.

Açıkçası ben Avrupa’da, İtalya, Roma, Cenova’da fuarlara ka lıyorum ve bizim üre ğimiz ürünlerin onlardan
eksiği yok, az bir teknoloji farkı var ama ben inanıyorum
ki onu da çok yakın zamanda kapatacağız. Örneğin İtalyan firmaları da fuarımızda, bu da ülkemiz sektörünün
de büyüdüğünün göstergesi.

I frequently join exhibi ons in Europe such as in Italy,
Rome and Genoa and I can tell you that their products
are no be er than ours. There is a ny technology difference but I believe that we will be able to close that
gap soon. As you see Italian companies as well are at our
exhibi on and this shows that the amusement sector in
Turkey has come a long way.
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Dünya Standartları ATRAX Sayesinde Yakalanacak
World standards will be achieved thanks to ATRAX

Meridyen oyun firması tema k aile eğlence anlayışına yoğunlaşmış durumda, dünyanın en seçkin bowling, video
games, biletli oyunlar, çocuk oyunları
büyük ekipmanları gibi ürünleriyle
müşterilerimiz karşısındayız. Planlama
ve dizayn aşamalarında onlara destek
oluyoruz.
Türk Eğlence sektörü, henüz dünya
standartlarını yakalamadı. ATRAX buna
bir ön ayak olacak umut ediyorum.

Meridyen Games Gen. Müd. Yard.

Elvis Akay:
“ATRAX İlk Ve En Düzgün
Fuar”
Meridyen Games Assistant General
Manager Elvis Akay: “ATRAX is the ﬁrst
and most proper event in this ﬁeld”

Meridyen
is a company that focuses
M
on
o team-based family entertainment
and
we oﬀer our customers a wide
a
range
of products in this area that
r
include
the world’s most dis nc ve
in
bowling games, video games, cketed
games and children’s games with large
equipment. We provide support to our
customers in the planning and design
phases.
Turkish amusement sector hasn’t
caught up with the world standards
yet. I hope ATRAX will facilitate that.

Doğrusu ATRAX çok önemli bir fuardır, çünkü eğlence
konusunda şimdiye kadar düzenlenen ilk ve en düzgün
fuardır. Yurtdışında tanı mı müthiş oluyor, yur çi ne yönelik biraz daha fazla tanı m gerek ğine inanıyorum.

To be honest, ATRAX is a very important exhibi on in the
amusement sector because it is the ﬁrst and only proper exhibi on organized in the amusement sector. I think
they’re doing a great job while promo ng the event
abroad but in my opinion they need to promote it be er
in Turkey.

Mevcut müşterilerimizin dışında gerçekten çok ciddi yarımcılar geldi. Fuar görüşmelerini sa ş rakamı olarak
vermek doğru olmaz ama fuardaki ürünleri baz alarak
yaklaşık 200-300 bin dolarlık bir sa ş olduğu söylenebilir. Fuar sonrası gerçek tablo da ortaya çıkacak r.

In addi on to our exis ng customers we had a chance to
meet new and important investors. I don’t think it will be
correct to translate the business nego a ons into sales
volumes at this point but based on the products at the
exhibi on I can say that we’ve been able to sell products
worth 200 to 300 thousand USD. We will have the exact
ﬁgures a er the event.

Ödül Töreni’nin sektöre elbe e ki katkısı olacağını düşünüyorum, zaten ertesi gün herkesin onu konuştuğunu
söyleyebilirim.

I am sure the award ceremony will contribute a lot to the
sector. I already know that everyone was talking about it
on the day a er the ceremony.
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Türk Eğlence Sektörü Yükselişte
Amusement Industry In Turkey Speeds Up
PAX GROUP Uluslararası Departman Uzmanı Margarita Vysotskaya:
“Pax, Güvenlik Standardizasyonu Anlamında Lider Bir Rol Oynuyor”
PAX GROUP Uluslararası Departman Uzmanı Margarita Vysotskaya: “Pax, Güvenlik Standardizasyonu Anlamında
Lider Bir Rol Oynuyor”

ATRAX Expo 2013’de yap ğımız
gözlemlere dayanarak, Türkiye’deki eğlence sektörünün
yükselişte olduğunu ve büyük
gelişme potansiyeline sahip
olduğunu söyleyebilirim. Yakın gelecekte, sektörde en son
teknolojiye sahip yeni ve başarılı tesislerin sayısının artmasını
bekliyoruz.
Bu yıl, 25. yılını kutlayan Pax
Group of Companies için jübile
niteliğindeydi. 1989 yılında Pax
ilk hız treni serisini Rusya’da inşa e . Bunu 1992 yılında
ilk looped-coaster izledi. 1995 yılında ise Pax Avrupa’nın
en büyük dönme dolabının kurulumunu gerçekleş rirken, 2005 ila 2011 yılları arasında ise Pax bir mobil rampa olan Soyuz fırlatma rampasının ana tesisini inşa etti.
Bu proje ile Pax/Fransız mühendis ekibi ve Baş Tasarımcı
I. Barmin, Bilimsel ve Mühendislik Dernekleri Birliği tara ndan, Shukhov’un adının verildiği Al n Madalya ile
ödüllendirildi.
Firmamız uluslararası güvenlik standardizasyonu anlamında lider rol oynamaya devam etmektedir. 2010
yılında, Rusya Federasyonunun girişimi ile ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) bünyesinde ‘Eğlence
Araçlarında ve Makinelerinde Güvenlik’ N 254 Teknik
Komitesi oluşturulmuştur. Komitenin başkanlığını Dr.
Vladimir Gnezdilov yapmakta olup baş sekreter olarak
Anna Novikova atanmış r. 2011 ila 2013 yılları arasında
TC254 ISO 17842-1, -2, -3’ün üç farklı bölümünü, ‘Eğlence Araçları ve Eğlence Makinelerinin Güvenliği’ mevzua nı ve ISO 17929 teknik spesifikasyonu olan ‘Eğlence
Araçları Kullanıcıları Üzerindeki Biyomekanik Etkiler’
mevzuatlarını hazırlamış r. TC254 komite üyeleri arasında ka lımcı 17 ülkenin temsilcileri veya çeşitli uluslararası organizasyonların temsilcileri vardır. Standartların
temelini oluşturma anlamında komite içerisinde 3 farklı
çalışma grubu oluşturulmuştur.
2014 yılında, ISO 17929 ‘Eğlence Araçları Kullanıcıları
Üzerindeki Biyomekanik Etkiler’ standardı onaylanacak
olup 2015 yılında da 2015 ISO 17842 standartlar serisinin onaylanması planlanmaktadır. Bu standartlar, eğlence araçlarının kalitesini yükseltecek ve tüm dünyada
eğlence araçlarının mevzuata uygunluğuna değerlendirme anlamındaki kuralları tek p hale ge recek olan Rusya’daki standartlar dâhil olmak üzere ulusal standartların birbiriyle uyumlu hale gelmesine sağlayacak r.

Having par cipated in ATRAX
expo 2013 we may say that
amusement industry in Turkey
speeds up and has a great poten al for the development. In
the near future we hope to see
in Turkey new modern state-ofart achievements in the industry.
This year was a jubilee one for
Pax Group of Companies that
celebrated the 25th anniversary of establishment. In 1989
Pax built the ﬁrst series of roller coasters in Russia, in 1992 - the ﬁrst looped coaster,
in 1995 Pax installed the Europe’s biggest observa on
wheel and in 2005-2011 Pax built the principal facility of the Soyuz launcher service – a Mobile Gantry, for
which Pax/French engineers team and General Designer
I. Barmin were awarded with Golden Medal named after Shukhov by the Union of Scien ﬁc and Engineering
Socie es.
This year Pax installed and commissioned in the city of
Yaroslavl a new amusement ride “Golden Arrow”, the
largest roller coaster in Russia. However, we are focusing
on three new giant wheel projects of 150m to 220m in
height. We hope to commission the ﬁrst of these wheels
the next year.
Pax con nues to play the leading role in the Interna onal
safety standardiza on. In 2010 on the Russian Federa on
ini a ve, Technical Commi ee N 254 “Safety of Amusement Rides and Amusement Devices” was established in
the ISO (Interna onal Organiza on for Standardiza on)
. The commi ee was chaired by Dr. Vladimir Gnezdilov
with Anna Novikova appointed as a secretary. Over 20112013 TC 254 developed three parts of ISO 17842-1, -2, -3
“Safety of Amusement Rides and Amusement Devices”
and Technical Speciﬁca on ISO 17929 “Biomechanical
Eﬀects on Amusement Ride Passengers”. TC 254 includes
par cipa ng members of 17 countries and several Interna onal organiza ons. There are three working groups
in the commi ee to develop the base of the standards.
In 2014 Technical Speciﬁca on ISO 17929 “Biomechanical Eﬀects on Amusement Ride Passengers” is to be approved and in 2015 ISO 17842 series of standards is to be
approved. They will serve as a basis for harmoniza on of
na onal standards including the Russian ones that will
enhance the quality of amusement rides and unify rules
for conformity assessment of amusement rides throughout the world.
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Sektörde Devlet Desteğine İh yaç Var
We Need Government Support In The Sector
Yurtdışı ile sektörümüzü karşılaş rdığımızda, bizde her
ürün çok hızlı tüketiliyor.
Ülkemizde sürekli ilginç ve
yeni bir ürün arayışı var, ama
sektör bu hızda bir yara cılık
için yeterli imkanlara sahip de
değil, olması da beklenemez.
Firma olarak hep daha güvenli, standartlara uygun, gelişrerek hızlı üre m yapmaya,

Pie Reklam Gen. Müd.

Comparing the Turkish amusement sector with the rest of
the world, I can say that all
products in Turkey are being
consumed so fast. Customers are constantly in search
of interes ng and innova ve
projects. However the amusement sector in Turkey doesn’t
have the resources or capacity to come up with such rapid
crea vity and you can’t expect that from the sector right
now.

Kaan Ülker: “Yara cı Ve Standartlara Uygun Our company always emphayeni fikirleri eski ürünlere
sizes safe products that comÜre m Yapılmalı”
ply with the relevant standards
adapte ederek farklılaş rmaas well as fast produc on and
Pie
Reklam
General
Manager
Kaan
Ülker:
“manufacturing
ya çalışıyoruz. Sektördeki ülshould be crea ve and comply with the relevant standards” adap ng old products to new
kemiz firmalarının bizce yapideas. In our opinion the most
important thing that the comması gereken en önemli şey,
panies in the Turkish amusement sector need to do is to
yara cı olmaları, standartları takip ederek üre m yapbe more crea ve and comply with the relevant standards
maları olabilir.
in their manufacturing processes.
Sektörün kalkınması için özellikle üreticilerin her türlü
devlet desteğine ih yaç var.

Especially the manufacturers need all kinds of government support in order for the sector to develop and grow
as a whole.

Yurtdışı çalışmalarımıza daha fazla önem verdiğimiz için
kendi ülkemizde biraz zayıf kalmış k. ATRAX, bu açığı kapamamız için bize faydalı oluyor diyebilirim. Ziyaretçi sayısının artması da
bizi her sene daha
büyük ve iyi bir
stand ile ATRAX’a
ka lmaya teşvik
edecek r.

Because we had been emphasizing our opera ons abroad
more, we were kind of weak in the Turkish market. I can
say that ATRAX helped us focus again on the Turkish
market. As the number of visitors to the exhibi on increases every year
we will be more
mo vated to join
the events with a
larger and be er
stand in the coming years.

Shining Star Eğlence Ödülleri genel olarak faydalı
ve eğlenceli bir
düşünce. Teşvik
edip etmeyeceği
ilerleyen yıllarda
daha netleşir.
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I think the Shining
Star Amusement
Awards is a great
and fun idea and I
think it will beneﬁt
the sector a lot.
Whether or not
it will encourage
be er work in the
sector will be obvious in the coming
years.

Türkiye Pazarı Çok Önemli Bir Fırsa r
Turkey Markets Is A Very Important Opportunity

Türkiye genel anlamda bu işi yapmak için çok iyi bir yer
ve Türkiye’nin stratejik önemini bu fuarı ziyaret eden
profesyonel ziyaretçilerin çeşitliliği de ortaya koyuyor.
Eğlence sektörü hızla büyümekte olup geleceğe yönelik
ciddi potansiyel arz ediyor.

Turkey is a good place for business overall and the strategic importance of the place is s ll evident by the diversity
of people visi ng the expo. The amusement industry is
growing rapidly and it does have some real poten al for
the future.

Türkiye pazarı bizim gibi bir firma için çok önemli bir
The Turkish market is a real ﬁnd for a company like ours.
rsat. Ya rımcılar ekonomik,
The people look for economiaynı zamanda güçlü ürünler
arayışında olup yeni ve daha
cal yet powerful products and
iyi seçenekleri de incelemeye
Semnox Pazarlama ve Sa ş Müdürü Shreyas are also ready to look at new
hazırlar. Kanımca zirvede
and be er op ons. I think we
Rai: “Fuar Gerçekten Bir Efsaneydi”
olma anlamında çok iyi bir fineed a great balance of PricSemnox Marke ng And Sales Manager Shreyas Rai:” The
yat, kalite, hizmet dengesine
ing-Quality-Service to be on
Show Has Been “Phenomenal”
sahibiz.
top.
ATRAX, Türkiye pazarı hakATRAX was our ﬁrst step tokında bilgi veren ilk adım ve
bu açıkça söylemeliyim ki
wards the Turkey market and
fuar gerçekten bir efsaneydi. Önümüzdeki yıl için tavI will have to say the show has been “Phenomenal” . For
siyem fuar alandaki çalışmaların fuardan bir gün önce
the next year I would recommend that the Expo hall be
tamamlanmış olmasıdır.
completed a day before the expo..
Gerçekleş receğimiz toplam sa ş hacmini şu anda konfirme etmek mümkün değil ancak bir yıl zar nda netleşecek olan oldukça olumlu iş görüşmeleri yapmış bulunduğumuzu söyleyebilirim.

The value of sales cannot be conﬁrmed as of now but
we can conﬁrm that we have been able to get some real
good deals which will be clear within a year’s me.
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Bu Hızla Gidersek Dünya Standartlarını Aşacağız
We Will Exceed World Standards With This Pace

Simülatör olarak, 20 yıllık
bir otomasyon tecrübesiyle
yaklaşık 6 yıldır bu sistemleri
üretmeye devam ediyoruz.
40 farklı ülkede 160 tane ürün
sa k.

A Simülatör, with our 20
As
y
years
of automa on experie
ence,
we have been manufa
facturing
these systems for
the
t last 6 years. Un l now, we
sold
160 units of these prods
ucts
u to 40 diﬀerent countries.

Some of the companies in TurBazı sektörlerde dünya stanSimülatör Gen. Müd.
in certain sectors do mandartların üzerinde üre m
Mustafa Mertcan “ATRAX Özel Bir Ortam” key
ufacturing
above world stanyapan firmalarımız var bizim
dards. But in general, even
gibi. Ama genel olarak hala
Simülatör Gen. Man.
though it now has a much bet“Made in Turkey” yani insanMustafa Mertcan: “ATRAX is a unique se ng”
ter connota on, the concept
ların algısında her ne kadar
of “Made in Turkey” is s ll not
perceived as having as good
eskisi gibi ucuz görünmese
quality as “Made in USA”. But in my opinion with the curde, yine bir Amerikan kadar henüz değeri yok. Yine de
rent pace, within the next 5 to 10 years we will be able
bence bu hızla gidersek belki 5-10 yıl içinde onların stanto manufacture at be er standards and at be er prices.
dartlarından daha üstün ve daha iyi fiyatlara ürünler salabileceğini düşünüyorum.
In terms of growth and development, in my opinion, the
current direc on of the sector is the right one. And I think
Sektörde gelişim için şuanda gidilen yol oldukça doğru,
ATRAX contributes a lot to the Turkish amusement sector. It oﬀers a very unique pla orm that helps reveal the
ATRAX da bence çok önemli bir katkı sağlıyor Türkiye’ye.
exis ng poten al of the industry. I think Europe is quite
Varolan potansiyeli açığa çıkarmak için çok özel bir orinterested in this event both due to its loca on and its
tam burası. Konumu ve potansiyeli için Avrupa bence bu
poten al. I believe the event will con nue to grow in the
fuara ilgi gösteriyor. Gelecek yıllarda çok daha büyüyeyears ahead.
ceğine inanıyorum.
Last year’s ATRAX was quite eﬀec ve for us and that is
Geçen yıl verim alıp 2.kez ka ldığımız ATRAX, bu senethe reason we joined this year as well. And this year’s
event has been quite frui ul for us too. We had really
de çok güzel geçiyor. Gayet başarılı görüşmeler yaşadık.
successful business nego a ons. Would deﬁnitely benMutlaka fuarın bize faydası var ve biz de fuara katkı sağeﬁt from this event and we believe that we contribute
ladığımızı düşünüyoruz. Eğlence Ödülleri çok güzel bir
to the event as well. Amusement awards is a great idea
düşünce, kendi bünyenizde yapıyor olmanız önemli,
and it is very important that you organize it in-house and
farklı kapsamlarda olması da güzel. Böyle devam edilthat it covers diﬀerent categories. I think it should go on
meli.
like this.
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İhracat İçin Ar-Ge, Ar-Ge İçinse
Devlet Desteği Gerekli
We need R&D for Exports and we need Government
Support for R&D

Tekno-Set Ltd. Gen. Müd./ Gen. Man.
Ufuk Ercan

Türkiye; gelişen ekonomisine paralel olarak son
yıllarda dünya eğlence trendi yakalamak üzere. En yeni
teknolojik ürünleri ülkemizde görmek mümkün hale
geldi. AVM’ler, eğlence sektörüne mekan sağlamakla
sektörün lokomo fi haline geldi.
Tekno-Set olarak sektörde büyümek ve hedeflerimize
ulaşmak amacıyla kurumsallaşma yolunda adımlar
a yoruz. Misyon ve vizyonumuzdan ödün vermeden
sektörde güvenilir bir marka olmak için çalışıyoruz.

Parallel to its ever-growing economy, Turkey has almost
caught up with the global amusement trends in recent
years. It is now possible to see the latest technology
products in our country. Shopping malls became the
locomo ves of the sector by providing space for the
amusement sector.
As Tekno-Set, we’re taking big steps towards
ins tu onaliza on in order to grow and reach our
targets. We’re striving to become a reputable brand in
our sector without compromising our mission and vision.

Sektörün büyümesi için ithalat yapan değil, kendi
markasını ihraç eden bir ülke haline gelmeliyiz, yerli
üre me önem vermemiz gerekiyor. Bunun içinde arge
çalışmalarına kaynak yaratmalıyız. Bu noktada devle n;
düşük faizli ve uzun vadeli kredi, KDV indirimi, teşvik
primi gibi sektörel desteklerini bekliyoruz.

In order for the sector to grow, we need to become a
country that exports its own amusement brands rather
than impor ng them. To do this, we need to allocate
more funding for R&D. At this point, we’re expec ng
funding support from the government in the form of
low interest and long –term loans, VAT exemp ons and
incen ve premiums.

Bu yılki fuar firmamız açısında olumlu geç . Ayrıca
gelecek yıl fuarın yazılı ve görsel medyada tanı mının
ar rılması ile medya k kişilerin fuara ka lımının
sağlanmasının da faydalı olacağını düşünüyorum.

This year’s exhibi on was very eﬀec ve and posi ve
for our company. I also believe that it would be very
beneﬁcial for the event if there’s more media coverage
by invita on of celebri es to the exhibi on.
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Dünya Standartlarına Ulaşmak İçin Bilgilendirme Gerekli
We need to increase public awareness to reach world standards

Firmamızın ürünleri, dünyada
yeni ve Türkiye için çok daha
yeni olan akıllı telefon ve tabletlerle kullanılan oyun aksesuarları ve konsolları üzerine.
Uygulamaları GooglePlay’den
indirilerek en az 1 veya 2 ürünü
ücretsiz indirilebilen çok farklı,
zevkli eğlence seçenekleri sunuyoruz.

Xapp Toys Kurum. Sat. Yöne cisi

Hasan İpek: “Sektörün Tanı ma İh yacı
Var”
Corp. Sal. Man. Hasan İpek:
“Presenta on of the Sector Needs”

Eğlence sektörümüz olarak
dünya standartlarına henüz
ulaşamadık, bunun için yazılı ve görsel basında eğlence
sektörünün ciddi bir tanı ma ih yacı var. Bilgilendirmeler gerekli. Bir gerçek daha var ki, akıllı tablet ve telefon
kullanıcısının yaş grubu 4 yaşlarına kadar gerilemekte.
Bununla birlikte bu tanı cı desteklerle birlikte gerçek
kullanım amaçları ve özellikleri daha anlaşılır hale gelecek r. Böylece sektörde gelişim hızlanacak r.
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The products of our company
are rela vely new in the world
and they comprise mostly the
gaming accessories and consoles used in smart phones and
Tablet PCs, which is a rela vely
new area in Turkey. We provide
extremely fun entertainment
alterna ves, applica ons of
which can be downloaded from
Google Play free of charge at
least for one or 2 products.

Our amusement sector hasn’t
reached the world standards
yet. The amusement sector needs to be promoted heavily in the wri en and visual media. The public awareness
needs to be increased. And there’s also the fact that the
average age of the smart tablet and smart phone users
has come down to 4 years. With such promo onal support, the main purposes of use and the features of such
products will be much more clariﬁed in the minds of the
consumers. And all these eﬀort would trigger growth
and development in the sector.

İşin Başındayız ve Sermaye Büyüyor
It’s Just The Beginning And The Capital Is Growing Constantly
Türkiye’de gelişmekte olan park
ve eğlence sektöründe lider firmalardan birisiyiz bunun sebebi
dünya çapındaki 18 firmanın Türkiye genel bayisi ve projelendirme kuruluşu olmamızın verdiği
güç. Dünyanın en iyi çelik roller
coaster firmasının temsilcisiyiz,
en gelişmiş su parklarını kuran
bir diğer firma ile de işbirliğindeyiz. Çünkü bu iş aynı zamanda
insan sağlığı ile ilgili ve güvenlik
çok önemli. Bizde onlarla ilerliyoruz ve Yeditepe olarak işletmelere anahtar teslim eği m
veriyoruz.

Yeditepe Ar-Ge Yön.

Coşkun Gezer: “Türkiye İpi
Yakaladığında Hızla İlerleyecek”

We are one of the leading companies over the parks and
amusement sector which is s ll
in its development phase in Turkey and the reason behind this
is the power brought about by
being the Turkish distributor of
18 global companies and being
a project-based company. We
are also the Turkish distributor
of the world’s leading steel roller
coaster manufacturing company
and we have a partnership with
another company that produces
the world’s most advanced water parks. We move forward with
those companies and as Yeditepe, we provide turnkey training
to numerous companies.

Compared to world standards
Turkish amusement sector is in
its very early stages but I believe
that once the sector in Turkey
grabs the rope it will accelerate very fast. The total capital in the market is constantly increasing and now you
see municipali es alloca ng budgets up to $200 million
for such an amusement projects. What we have at the
corner is Istanbul theme park, which is a $2.5 million
project.

Yeditepe R&D Director Coşkun Gezer: “ Turkey will
run in full thro le once it grabs the ropes”

Türkiye dünya standartlarına
göre işin çok başında, ama o ipi
yakaladığı zaman bir anda çok hızlanacak. Sermaye şimdi büyüyor tabi, ar k belediyeler 200 milyon ayırıyor.
Yine şimdi 2,5 milyon dolarlık bir proje olan İstanbul
tema park geliyor.
Bizim fuar görüşmelerimizde iş hacmi çok yüksek, çünkü
bu ürünlerin biri 7.5-8 milyon dolar. Örneğin Melih Gökçek henüz almadı ama Ankapark için 4 tane aldığında
20-24 milyon dolarlardan bahsediyoruz.

ATRAX’ı dünyadaki fuarların ilk yıllarına göre değerlendirmeli ve bence onlara göre çok daha iyi bir başlangıç
aşamasındayız. Ayrıca yabancı ortaklarımızdan da olumlu dönüşler alıyorum. Ödül töreni de şüphesiz sektöre
çok şey katacak.

Business volume created as a result of our business nego a ons during the event is quite high because each of
these products cost $7.5 to 8 million dollars. For example
when Ankara Municipality buys 4 of these products for
the Anka Park it will cost around $20-$24 million.
It would be more logical to compare ATRAX to the inial years of other similar exhibi ons in the world and in
that regard I can say that ATRAX made a much be er
start compared to those events. I’ve also received quite
posi ve feedback from our foreign partners. The amusements awards will contribute a lot to the sector as well.
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Timo Snowboard Akademi 15 Yaşında
Timo Snowboard Academy 15 Years Old
Timo Snowboard Akademi’nin kuruluş fikri nasıl doğdu?

How did you come up with the idea of
Timo Snowboarding Academy?

Uzun yıllardır içinde olduğum ve gönül
verdiğim kış sporlarından snowboardla ilgili özellikle Kartalkaya Bölgesi’nde
kalıcı bir iz bırakmak ve snowboard
dalında topluma faydalı sporcular yeş rmek amacıyla Timo Snowboard
Akademisi’ni kurdum.

I’ve been into and fond of snowboarding for many years and with the goal
of training successful snowboarders
and crea ng a reputa on and pu ng
a hallmark on snowboarding history in
the Kartalkaya Region, I founded the
Timo Snowboarding Academy. By doing something that hasn’t been done in
Turkey I reached my career goal, which
was pu ng out much be er work in
ski and snowboard teaching which has
always been my dream career. I have
always had this idealist and entrepreneurial spirit. And the Timo Snowboarding Academy, which I founded 15
years ago, is one of the major accomplishments in my life.

Türkiye’de benzeri olmayan bir ilke
imza atarak hep hayal e ğim kayak
ve snowboard öğretmenlik mesleğimde daha güzel işler yapma hedeflerimi
gerçekleş rdim. Hep idealist girişimci
bir kişilikte oldum. Tam 15 yıl önce kurmuş olduğum Timo Snowboard Akademi de haya aki yap ğım işlerimden
en önemlisidir.
Timo SnowPark’ın özellikleri nelerdir? Hangi hizmetler sunuluyor?

Timuçin DOĞAN

Timo Snowpark Avrupa Standartlarında tasarlanmış
Türkiye’nin ilk snowparkıdır. Snowboardcuların çeşitli
atlayışları ve figürleri yapmalarına imkan tanıyan snowpark, 6 farklı seviyede kicker rampa, 1 tabletop, çeşitli
railler ve boxlardan oluşuyor. Toplam 15 farklı engel ile
her sezon yeniden tasarlayarak, snowpark kullanıcılarına yepyeni bir heyecan sunmaya gayret ediyoruz. Timo
Snowpark’ın en büyük özelliği Türkiye’de snowboard
yapanların seviyesine uygun olmasıdır (Türkiye’deki
snowboard seviyesi dünyadaki snowboard seviyesinin
20 sene gerisinde). Timo snowpark otelin merkezi li lerinin (Nazlı, Narin) ve ana pistlerinin arasında bulunuyor. Dağın her noktasından arka yüzeyi hariç belirgin
olarak görülebilir ve kolayca ulaşılabilir bir konumda. Bu
özelliği de snowboardcular için görünebilme görebilme açısından ayrıcalık taşıyor. Bütün snowboardcular
hünerlerini göstermek kadar izlenilmekten de keyif alıyorlar. Mevcut üniteler
ve yeni üniteler her
yıl sezon öncesinde kontrolden
geçirilerek
hazır hale ge r i l i y o r.
Timo Snowpark
sezon
süresince
düzenli
o l a r a k
p a r k
personeli
tara ndan (shaper) tanzim
ediliyor. Rampa
girişleri kesilerek
belirgin hale geriliyor. Rampa
inişleri kontrol ediliyor.
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So what are the features of Timo SnowPark? What kind of services do you provide?

Timo Snowpark is Turkey’s ﬁrst snowpark designed at European standards. The snow park allows the snowboarders to do diﬀerent jumps and ﬁgures and comprises kicker ramps of 6 diﬀerent levels, 1 tabletop, numerous rails
and boxes. With a total of 15 diﬀerent barriers we redesign our snow park every year to oﬀer a new level of excitement to our sportsmen. The most important feature
of Timo Snowpark is that it matches the skill levels of the
Turkey snowboarders. (Snowboarding skill level in Turkey
is 20 years behind that of the world). Timo snowpark is
located right next to the main chairli s (Nazlı, Narin)
and the main tracts of the hotel. It is easily visible and
accessible from every spot on the mountain except for
the rear surface. So it makes it very easy to see and to
be seen for snowboarders and that’s why snowboarders
prefer it.
All snowboarders enjoy demonstra ng their skills as
much as they enjoy being watched. Exis ng units and the
new units all go through checks before the start of the
new season. Timo Snowpark is regularly being arranged
by the park personnel (shaper) throughout the season.
Ramp entrances are cut to make them more visible.
Ramp landings are checked as well. Safety checks are
carried out on
Box and rail entrances and
landings. Units
and ramps
that are
not functioning
properl y
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Röportaj

Box ve rail girişleri ve inişleri emniyetli hale ge riliyor.
Bozuk olan üniteler ve rampalar kazalara sebebiyet vermemek için kapa lıyor. Snowparkımızda ağırlıklı olarak
her seviye freestyle dersler veriyoruz. Buna ek olarak,
snowparkımız freestyle şovlar amatör amaçlı yarışlar ve
organizasyonlara da imkân sunuyor.
Eği mler kimler tara ndan ne sıklıkla veriliyor?
Eği mler Akademinin Profesyonel ser fikalı eğitmenleri tara ndan veriliyor. Kış sezonunun her günü eğitmen
kadromuz grup veya bireysel
el olarak dersleri veriyor. Eğitim programları sezon süresince
resince devam ediyor ve 6
kademeli eği m programımız
mız dünya standartlarını güncel olarak takip ediyor.
diyor.
Öğrenciziyaretçi
ilgisindeki yıllara göre
artışı rakamlarla belirtir
misiniz?
İlk başladığımız yıllarda 15
5
boardumuz ve 1 eğitmeninimiz varken bugün 450 board,
rd,
8 eğitmen ve 10 teknisyen (kiralama ve bakım görevlilerimiz)
imiz)
ile hizmet vermekteyiz. O yıllarda 15.000-20.000 sezonluk
uk konaklama varken, günümüzde
zde her
sezon 60.000-80.000 konaklama
klama ve
40.000 civarı günübirlik misafirimiz
o l u yo r.
Oran açısından bak ğımızda o yıllar- da kış sporlarına gelenlerin sadece dör e biri snowboard yapıyorken,
günümüzde snowboard yapanlar ziyaretçilerin yarısını
ha a bazı dönemlerde dör e üçünü oluşturuyor. Snowboardun özellikle lise ve üniversite öğrencileri arasında
daha popüler olduğunu görüyoruz.
Sektörün ve/veya tesisin hizmet kalitesini geliş rmek

are closed to prevent accidents. At our snow park, we
give freestyle snowboarding lessons for all skill levels. In
addi on to that, our snow park is available for freestyle
shows, amateur races and organiza ons as well.
Who gives the training and how frequent are they?
Training is given by the cer ﬁed trainers of our academy.
We have group of individual training sessions led by our
training team. Trainings con nue throughout the season
and
we
make sure to follow the world standards with rregards to our training
comprises 6 levels.
program, which
w
give us some ﬁgures as
Can you g
increase in the number of
to the inc
students and visitors over the
years?
In our ﬁrst years, we only had
and only 1
15 snowboards
s
trainer but today we serve
trai
with 450 boards, 8 trainwi
ers and 10 technicians
er
(
(ren
ng and maintenance
n
personnel). In
those ye
years, we used to accommodate 15 to 2
20 thousand visitors per
season and today we have around 60 to 80
thousand visitors per season and around 40 thousand daily visitors. Looking at the ra os, we can say that
while only one fourth of those ccoming here for winter
sports were doing snowboarding,
snowboarding today, almost half of
the visitors coming here are doing snowboarding and
in certain seasons this may be as high as three-fourths.
We see that snowboarding is ge ng popular especially
among high school and college students.
What are your projects for improving the service quality
of the sector and/or your facility? Do you have new projects ahead?
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adına neler yapıyorsunuz? Yeni projeler de
olacak mı?
Timo Snowboard Akademinin hizmet kalitesini
yüksek tutmak adına sürekli dünyanın en önemli
merkezlerini ve snowboard eğitmen birliklerini
takip ediyoruz. En güncel eğitim programları
ve sistemlerine sahip
olduğumuzdan
emin
oluyoruz. Buna ek olarak Timo Snowboard Akademi
olarak farklı merkezlerde de şube açmak için girişimlerimiz ve projelerimiz mevcut. Kartalkaya bölgesinde ise
mevcut hizmetlerimizde ve birimlerimizde geliş rmeler
uygulamayı düşündüğümüz bir senedeyiz.
Türkiye’de snowboard’a bakış ne durumdaydı, Timo ile
hangi seviyeye geldi?
Türkiye’de 1996-97 yıllarında snowboard henüz bu kadar popüler değilken yurtdışında kullanımı azalmış olan
“Alpine” tarzı eği mler ve ekipmanlar kullanılıyordu.
Timo Snowboard akademi ile daha modern tekniklerle
eğitim programları oluşturarak serbest stil tarzına geçiş
yaptık (Eği me daha uygun serbest s l snowboard botları, bağlamaları ve boardlar kullanmaya ilk biz başladık).
Eski sistemdeki sert botlarla kullanılan “Alpine” tarz boardlara da doğru bağlama açıları (boardun üzerindeki
bağlama açıları +5/+15) uygulayarak eği me daha elverişli hale ge rdik. Ücretsiz snowboard seminerleri,
ısınma ve gevşeme egzersizleri uygulamaları, videolu
eğitim programları sunduk. Eğitim, ekipmanın tamamının kiralanması, bakım-onarım, yedek parça ünitesi ve
snowpark olarak dört birimden oluşan bütünsel bir hizmet sunduk. Yurt dışında edinmiş olduğum tecrübe ve
bağlan lar sayesinde hem en güncel eği m programlarını Türkiye’ye taşıyabildik, hem de bu eği mlere uygun
olacak ekipmanın kullanımını yaygınlaş rmayı başarmış
olduk. En son yeniliğimiz, snowboard bağlama açılarını “duck stand” denilen -15/+15 açılara alarak, en yeni
ve keyifli spor buluşlarından biri olan kite surfle birleşrmek oldu. Özetleyecek olursak, ilk doğru snowboard
eği m programı, ilk doğru ekipman kullanımı, ilk doğru
bağlama açılarının uygulanması, ilk snowpark, ilk halfpipe, ilk boarder cross pis , ilk freestyle şovlar, ye şen
ilk snowboard eğitmenleri, ilk snowboard seminerleri
kısaca Türkiye’de snowboarda dair önemli ilerlemeler
akademimiz ile başladı ve devam ediyor.
Eklemek istedikleriniz?
Doğayla bütünleşen özgürlüğü anlatan bu güzel barışçıl
sporun daha çok ilgi görmesi için aralıksız çalışıyoruz. Ülkemiz kış turizminden henüz layık olduğu payı alamıyor.
Bu ancak merkezlerimizin modernleşmesi ve bizim gibi
girişimlerin daha çok teşvik görmesi ile gerçekleşebilir.
En büyük temennim, Yıllara dayanan tecrübe ve emeğimizin Türk milleti ve snowboard literatürüne daha çok
katkı sağlaması ve doğru şekilde değerlendirilmesidir.
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With the goal of maintaining a high level of
quality at Timo Snowboard Academy, we follow closely, the major
similar centers of the
world as well as the
snowboarding training
associa ons. We try to
make sure that we have
the most up-to-date
training programs and
systems. Apart from
that, as Timo Snowboard
Academy, we’re working
on projects for opening new branch oﬃces. For this year,
we’re planning some improvements for the services and
units at our Kartalkaya facility.
What was society’s impression of Snowboarding in Turkey in the past, and how did it change with Timo?
In 1996-97 when snowboarding wasn’t as popular as
it is now in Turkey, most training and equipment was
based on the “Alpine” style, which has now become very
obsolete abroad. With Timo Snowboard academy, we
developed training curriculums based on more modern
techniques and we switched to freestyle snowboarding
(We were the ﬁrst to use the freestyle snowboarding
boots, connec ons and boards which are more suitable
for training). We also applied more suitable connec ng
angles to “Alpine” style boards which are used with hard
boots in the old system (connec on angles on the board
+5/+15), we made them more ﬁt for training. We also
provided snowboard seminars free of charge as well as
warm-up and relaxing exercises, and training videos.
We started to provide an integrated service that oﬀers
training, complete equipment rental, maintenance-repair and spare parts unit all in one package. Thanks to
the experience and connec ons I had abroad, we were
able to bring the most up-to-date training programs to
Turkey and we were able to make widespread, the use
of equipment suitable for such training. Our latest novelty was changing the snowboard connec on angles to
-15/+15, also known as “duck stand”, thereby combining
our current approach with kite surﬁng. In summary, the
ﬁrst correct snowboarding training, ﬁrst correct equipment use, ﬁrst applica on of the correct connec on angles, ﬁrst snow park, ﬁrst half-pipe, ﬁrst boarder cross
track, ﬁrst freestyle shows, ﬁrst snowboarding trainers,
and ﬁrst snowboarding seminars, in short, all major advancements in the area of snowboarding in Turkey started and con nue with our academy.
What other general comments would you like to make?
We’re working non-stop to make this peaceful sports
branch that symbolizes freedom and integra on with
the nature, more popular in Turkey. Snowboarding s ll
doesn’t have the share it deserves in the winter tourism
in our country. This can be possible only with the moderniza on of our centers and by encouraging ini a ves
like ours. My greatest hope is that our years of experience and hard work can make greater contribu ons to
the Turkish society and the snowboarding literature and
can be u lized eﬀec vely.

Ac vi es

In Snow Celebra on

Dünya Snowboard Günü, snowboard’un dünya zirveleri arasında
bir spor ve kültür faaliye olduğunu
keşfetme rsa nı veren bir günlük ve
ücretsiz bir organizasyondur. Snowboard camiasının önde gelen uluslararası oyuncuları tara ndan organize
edilen ak vite, ilk defa 2006 yılında EuroSIMA ve Dünya Snowboard
Federasyonu (WSF) tara ndan organize edilmiş r.
Dünya Snowboard Günü’nün sekizincisi
22 Aralık 2013 tarihinde gerçekleş rildi. Bir kez daha uluslararası snowboard
camiasının önde gelen oyuncuları olan
federasyonları, markaları, okulları, kayak beldelerini, mağazaları, kulüpleri,
birlikleri ve sporcuları bir araya ge rdi.
Dünya Snowboard günü ülkemizde de
keyifli bir etkinlikle kutlandı. Ülkemizde
dördüncü kez düzenlenen, ar k bir gelenek hâline gelmeye başlayan Dünya Snowboard Günü 22 Aralık Pazar
günü Uludağ’da kutlandı. Etkinliği sahiplenen snowboard tutkunu genç grup Raccoon Riders oldu. İzleyiciler
ve ka lımcılar için eğlenceli spor f bir gün geride kaldı.

Dünya Snowboard günü ülkemizde de keyifli
bir etkinlikle kutlandı.
World Snowboard Day In A Few Words

World Snowboard Day is a one day
event which oﬀers the opportunity to
discover, for free, snowboarding as a
sport and culture across the world’s
summits. An event created by key interna onal snowboard actors created
in 2006 by EuroSIMA and the World
Snowboard Federa on (WSF).
The 8th edi on of WSD will take place
on December 22nd, 2013, and will once
again bring together all the key players
of the interna onal snowboard scene:
federa ons, brands, schools, snow resorts, shops, clubs, associa ons, and
riders.
World Snowboard Day was celebrated
with a fun event in Turkey as well. Organized for the ﬁrst me in Turkey and
having become a tradi on now, the
World Snowboard Day was celebrated in Uluday on Sunday, December 22nd. It was, Racoon Riders, a group of
passionate snowboarders that claimed their stake in the
event. And for the audience and par cipants alike, it was
a fun day full of sports.
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Eğlence Sektörünün Asya Çıkarması DEAL 2014’e Doğru
Eğlence Sektörünün Asya Çıkarması DEAL 2014’e Doğru
Interna onal Expo Consults (IEC), DEAL 2014’de
aile eğlence ürünlerine yönelik dünya standartlarında gerçekleş rilecek olan en büyük fuarı tasarlamayı hedefliyor. Fuar son yıllarda eğlence sektörü ve ilgili sektörlerdeki
tüm paydaşlara yönelik olarak Orta
Doğu’daki en önemli ve etkili lansman
platformlarından birisi haline gelmiş
bulunmakta. DEAL 2014, 8-10 Nisan
2014 tarihleri arasında Birleşik Arap
Emirliklerinin Dubai ken nde bulunan
‘The Arena Hall, Dubai World Trade
Centre (DWTC)’da gerçekleş rilecek.
“Dubai’nin, ekonomisi bu fuarı global arenada iz bırakan bir organizasyon haline ge rme anlamında
çok uygun. Ülke, tema parkları ve
eğlence sektörüne milyarlarca dolar
yatırım yapmayı planladığı için, DEAL
2014’deki fuar ka lımcıları için bu organizasyon çok büyük rsatlar anlamına da gelmekte. Bu fuar ka lımcılar
için, ülkenin temalı parklar sektörüne
giriş anlamında çok büyük bir rsat ve
sektöre ilk girenler kesinlikle uzun vadede bunun faydasını görecekler. Sektörde bir enerji yenilenmesi olduğunu
görüyoruz ve bunun artarak devam
edeceğine inanıyoruz. Bölge yakın
zamanda, DEAL 2014’de sergilenecek
olan yenilikçi ürünler sayesinde en son
teknoloji ürünü eğlence tecrübesini
yaşayacak” diyor IEC Yöne m Kurulu
Başkanı Abdul Rahman Falaknaz.
Global anlamda sektör ciddi büyüme kaydetmekte ve Global Industry
Analysts’in raporuna göre bu temalı
parkların dünya pazarının 2017 i bari ile 31.8 milyar dolara ulaşması beklenmekte. Rapora göre bu dönemde
en fazla büyüme Orta Doğu, Asya Pasifik ve La n Amerika ülkelerinde görülecek. GGC (Körfez Arap Ülkeleri
İşbirliği Konseyi) ülkeleri bu alanda ciddi a lımlar gerçekleş rmekteler ve bölgedeki en büyük aile eğlence
merkezlerinden bazılarını inşa etmekteler. Sektördeki
talep giderek artmakta ve Kuzey Afrika ve Uzak Doğu
Asya bölgelerinde de değerlendirilmesi gereken pek çok
rsat mevcut.
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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 eﬀec 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.
Dubai the economy is aptly poised, to
create a mark for itself on the global
arena. Exhibitors at DEAL 2014 will beneﬁt immensely as the country plans to
invest several billion dollars in the themeparks and amusement sector. This
is a great opportunity to blend into the
fabric of the country’s themeparks industry and the early movers will surely
stand to beneﬁt in the long run. We
have observed that there is a renewed
energy in the industry and it is on an
exponen al growth path. The region
will soon witness state-of-the-art amusement and entertainment experience
as a result of the innova ve products
that will be showcased at DEAL 2014,”
said Abdul Rahman Falaknaz, Chairman, IEC.
The global industry’s growth is serious business and the world market for
these themeparks is expected to reach $31.8 billion (Dh116.8 billion) by
2017, according to a report by Global
Industry Analysts. The Middle East,
Asia-Paciﬁc and La n America are poised to see the biggest growth rates
during this period as per the report.
The GCC countries are currently on an
overdrive and they are crea ng some
of the biggest family entertainment
centres in the region. The demand is
on an upswing and there are several opportuni es to be
tapped in the North Africa and the Far East Asia region
as well.
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.
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Ripley’s Kanada’nın En Büyük Akvaryumunu Toronto’da Aç !
Ripley’s Debuts Canada’s Largest Aquarium in Toronto!
Kanada’nın en büyük
akvaryumu olan Ripley Toronto Akvaryumu Toronto’da halka
açıldı. 135.000 karelik
toplam alan ve 13.500
farklı türde deniz canlısı por öyü ile Ripley’in akvaryumundaki dokuz ana bölümün
öze ise etkileyici!
Kanada Suları: Bu bölüm kuzey komşuları
çevreleyen büyük göller ve okyanuslara bir
dalış imkanı sunuyor
ve ülkenin farklı yerlerinde bulunan 17 farklı habita
içermektedir.
Gökkuşağı Resifleri: Hint Pasifik bölgesi ve ılık suları bu
resif bazlı serginin ana odak noktası olup 100’den farklı
balık türünü içermektedir. Bunun yanı sıra sergide gerçekleş rilen interak f dalgıç gösterileri ile dalgıçlar gerçek zamanlı olarak ziyaretçiler ile ile şim kurabilmektedirler.
Tehlikeli Göl: Ripley’s akvaryumların bir diğer standart
özelliği ise ziyaretçilerin içinden yürüyerek geç kleri
tüneldir. 2.5 milyon litrelik bu tankı da akvaryumun en
büyük sergisi olup içerisinde köpek balıkları, vatozlar,
baraküdalar, deniz yılanları ve devasa deniz kaplumbağaları mevcu ur.
Keşif Merkezi: Bu alan klostrofobisi olmayan kişilere
göre. Ziyaretçiler tankların al ndan rmanıp onları doğrudan aksiyonun içerisine ge ren balonların içinde giriyor ve kendilerini balıkların arasında buluyorlar.
Dokunma tankları: Burada köpek balıklarını,
vatozları ve diğer deniz canlılarını herhangi bir saldırıya uğrama korkusu
olmaksızın sevebilirsiniz. Elleriniz donmadan eğlenmenin keyfine bakın!
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Canada’s largest aquarium opened to the
public in Toronto –
Ripley’s Aquarium of
Canada. Ripley’s a rac on is fully one-third
larger at 135,000 square feet and a whopping 13,500 diﬀerent
species of swimmers.
Here’s a look at the
nine major areas at
the latest Ripley’s
installa on: Canadian Waters: This area
dives into the Great
Lakes and oceans surrounding our northern neighbor and takes a look at 17
diﬀerent habitats from around the country.
Rainbow Reef:The warm waters of the Indian Paciﬁc region are the focus of this reef-based exhibit that features more than 100 species of ﬁsh and an interac ve dive
shows that allow divers to communicate with guests in
real me.
Dangerous Lagoon:Another standard feature of the Ripley’s aquariums is a walk-through tunnel – or for those
that prefer to glide. This 2.5 million liter tank is the aquarium’s largest exhibit and features sharks, s ngrays, barracuda, eels and oversized sea turtles.
Discovery Centre:This is a fun exhibit for those with no
claustrophobic qualms – climb under tanks and emerge
amid the ﬁsh in pop-up “bubbles” that put you right in
the middle of the ac on.

Around the World

Vatoz Koyu: Üç
farklı vatoz türü
bu büyük sergi
içerisinde sürekli
olarak süzülüyor,
bunlar
benekli
kartal vatoz, inek
burunlu vatoz ve
güney vatozlarıdır.
Özellikle vatozların
beslenme saatleri
çok eğlenceli geçmekte, bu süreçte
dalgıçlar pencerelerin kenarına gelerek vatozları beslemekte ve ziyaretçiler de vatozları yemeklerini yerken
yakından izleyebilmektedirler.

Touch Tanks: You
can pet sharks, rays
and other swimmers without fear
of being nibbled by
these non-aggressive species. Lots of
hands-on fun with
no frigid digits!
The Gallery: From
sea dragons that
blend into the underwater grasses
to the amazing archerﬁsh that spits
water at insects
and small animals
on shore to knock
them into the water for meal me.
Ray Bay: Three different species of
rays glide through
this large exhibit –
spo ed eagle rays,
cownose rays and
southern s ngrays.
Feeding me promises to be an event as well as divers
feed the rays near the windows so you can get an up
close look at the rays ge ng their feast on.

Denizanası Gezegeni: Denizanası gezegenini keşfederken yedi farklı habita n keyfine varacak ve 5 farklı denizanası türünü yakından görme imkanı bulacaksınız.
Kanada’da bulunan akvaryum, dünyanın en büyük cayroskopuna gibi standart akvaryumlarda haya a kalamayan ve özel ih yacı olan deniz canlılarını korumak için
tasarlanmış özel tanka da ev sahipliği yapmaktadır.

#8 Planet Jellies: As you explore Planet Jellies, you’ll enjoy
seven diﬀerent habitats and ﬁve diﬀerent species of J-ﬁsh
that surround you and even swim overhead and underfoot. The Canadian aquarium features the world’s largest
kreisel – a tank custom designed to protect the special
need creatures that can’t survive in standard aquariums.

Yaşam Destek Sistemleri: İşlerin nasıl yürüdüğünü
keşfetmek isteyenler için bu sergi, akvaryum sakinlerinin
güvenli, sağlıklı ve yüzer halde olmalarını sağlamak için
gerekli olan yaşam destek ve su mekanizması sistemlerine yönelik bütün sorulara cevap sunmaktadır.

#9 Life Support Systems: For those that want to know
how things work, this exhibit gives you all the answers
you need about the life support and water mechanisms
that keep the aquarium’s residents safe, healthy and
swimming.
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Galeri: Sual çimenlikleri
içerisinde
saklanan
ejderhalardan böceklerin
üzerine
su tüküren okçu
balıklara ve yemek
zamanı için onları suya devirmek
amacıyla bekleyen
ufak kıyı hayvanlarına kadar pek çok
şaşır cı hayvana
tanıklık edeceksiniz.
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Ye şkin Olmayı Öğreten Tema Park
Learning to Be an Adult with Theme Park
Republica de los Ninos, eğlence, tarih ve hayal gücünü
bir araya ge ren ve pek çok
ye şkini büyülerken aynı zamanda ye şkinlerin dünyasının nasıl olması gerek ğini
gösteren bir sosyal-vatandaşlık öğrenme tecrübesi. Şehir,
Hans Chris an Andersen ve
Grimm kardeşlerin masallarından esinlenek oluşturulmuş.

Republica de los Ninos entertainment, history and fantasy
combined together in a civic-ci zen learning experience
that dazzles many grown-ups
while trying to show how the
world of adults should be.This
city was inspired by the tales of Hans Chris an Andersen and the Brothers Grimm.

La n Amerika’daki ilk temalı eğlence parkı 26 Kasım
1951’de açılmış. La República, çocuklara yara cı ve eğlenceli bir ortamda, demokra k bir ülkedeki vatandaşlar
olarak sahip oldukları hakları ve sorumlulukları kullanma ve yerine ge rme tecrübesini yaşama imkanı sunuyor.

The ﬁrst theme and entertaining park in Lan America was opened
on
November
26th
1951.
La República was founded with the aim of le ng the
children learn to exercise their rights and obliga ons as
ci zens of a democra c country in a crea ve and entertaining atmosphere.

Bu sebeple tesis üç farklı alana sahip: şehir, kırsal, ve

For that reason it has three areas: the urban, rural and

58

Around the World
Dünyadan

spor alanları. Plaza San Mar n, şehir alanının merkezini teşkil ediyor. Sağ karşı tara nda ise Go k pencereli,
yüksek kuleli ve izleme noktalarına sahip olan ça sı ile
Hükümet Merkezi bulunuyor. Belediye ve Çocuk Bankası
da burada bulunuyor. Hindistan’ın Agra ken nde bulunan Taj Mahalin birebir kopyası ve Uluslararası
Oyuncak Müzesi de burada bulunmakta.

sports areas. The square called Plaza San Mar n is the
center of the urban area. Right opposite, there stands the Government House featuring Gothic windows,
a roof with high towers and viewpoints. The Municipal Children’s Bank is also there. It is a replica of
the Taj Mahal in Agra, India, and the Internaonal Museum of Dolls can be visited there.

Diğer meydan ismi Radio República’nın, sağ tara nda ofisleri, mahkeme salonu ve bodrum ka nda
ufak bir hapishanesi ile Adalet Sarayı oluşturulmuş.

Other square it is called Radio República, and right next to it, there lies the
Palace of Jus ce with its oﬃces, courtroom and a small jail in the basement.

Hayvan Çi liği ise kırsal alanda ziyaret
edilebilmekte. Buradaki ak viteler herkese iç kaynaklı flora
ve faunayı öğretmek üzere
tasarlanmış.

The Animal Farm can be visited in the rural area.
The ac vi es there are meant to teach everyone about the autochthonous ﬂora and fauna.
There is also a nursery, a circuit for trafﬁc educa on, a lake with a pier and a
Customs sec on.

Tesiste aynı zamanda bir
de bakım evi, trafik eği m
alanı, iskelesi olan bir göl ve
gümrük bölümü de mevcut.
Eğlence ve spor alanları basketbol
halarına, yüzme havuzlarına, oyun
larına, stadyuma, raketbol
ve anfi yatroya ve bu sihirli
mamlayan diğer pek çok
sahip.

The
saalankortlarına
dünyayı taimkana

entertainment and sports area has
basketball courts, swimming pool, play
grounds, stadium, racketball courts
and amphitheater, among other things which complete this magic world.
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Corpus Müzesi’nde İçorganların İçinde Gezme Vak
Time To Tour The Internal Organs At Corpus Museum

Hollanda’nın Qegstgeest şehrinde 2008 yılında 35 metrelik büyüklükte insan görünümlü bir müze inşa edildi.
Bu dev insan görüntüsünün içi de eşdeğer büyüklükte
organlarla büyüleyici bir şekilde tasarlandı.

In 2008, a special 35-meter high museum looking like a
man was built in the city of Qegstgeest of the Netherlands. The interior of this man shaped museum has an
enchan ng interior design comprising gigan c human
organs.

Son derece eğlendirici, eğlendirirken öğre ci bu müzede bir insan
bedenin içerisinde gezme rsa
yakalanıyor. Gerçeğiyle birebir dizayn edilen iç organlara yakından
bakılan bu eşsiz müze dünyanın her
yerinden ziyaretçi ağırlıyor.

At this extremely fun and educatory
museum one can actually tour the
internal organs of a human being.
This unique museum where you can
observe closely, the internal organs
of a human being designed true to
the originals, a racts visitors from
all around the world.

İnsan
vücudunu
inceleyerek
keşfetme fırsatı sunan bu müze
çeşitli eğitim ve etkinliklere de ev
sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler insan
vücudunun çalışma düzenini, organların görevlerini, sağlıklı haya n
önemli kurallarını inanılmaz bir deneyim ile keşfediyor.

This museum, which allows its visitors to discover human body while
taking a tour of it, also hosts numerous educatory events and acvi es. Visitors are able to discover
the mechanisms of human body,
func ons of diﬀerent organs and the
basic rules of a healthy life via this
incredible experience.
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Eğlence Firmaları Ortadoğu’da Buluşmaya Hazırlanıyor
Entertainment Companies Prepares to Mee ng in the Middle East
3. Uluslararası Eğlence Parkları,
Teknoloji ve Eğlence Fuarı (AMTECH 2014), Bamica Grup tara ndan 6-9 Şubat 2014 tarihlerinde
Tahran Uluslararası Fuar alanında
düzenlenecek.
AMTECH 2014, Ortadoğu bölgesinde sektöre başarılı bir giriş
yapmak isteyen veya büyümek isteyen firmalar için önemli rsatlar
sunacak. Bu fuar en iyi uygulamaları sergilemek, alıcılarla ile şim
kurmak, son
n ürün ve servisleri test
etmek ve profesyonellerle
ofesyonellerle yeni bağlan larla kurmak için
bölgedeki en
n iyi rsa r.
Tüm dünyadan,
dan, eğlence sektöründeki önemli firmaları ve sektörle ilgili ziyaretçileri
İran’da toplamayı
lamayı hedefleyen AMTECH 2014’te
te özel seminerlere
ka labilir, en
n son teknoloji
ürünleri görebilir
örebilir ve
karlı iş ilişkileri
şkileri
ku ra b i l i rs i niz.
Fuarın
Türkiye
temsilciliği ise, Tureks
eks
Uluslararası Fuarcılık tara ndan
yürütülmektedir.
tedir.
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Bamica Group going to hold will
be held on 6-9 February 2014 at
Tehran Int’l Fairs Ground The 3rd
Amusement Parks, Technology
And Equipment Of Leisure Int’l Exhibi on (AMTECH 2014).
AMTECH 2014 is an annual event
which prepared for related industries looking for a successful entry
or greater growth in the region’s
markets. Fair is the best opportunity for exhibitors in these industries to connect with buyers, for
buyers to see and test the latest products and services, and for professionals
to share best prac cce and make new
contacts.
AMTECH 2014 is expected to witgathering of key planess large gath
visitors in the amuseyers and visit
industry from all over
ment indus
the world. As a visitor, you
can a eend dedicated seminars, see technology
at its innova ve best
and develop proﬁtable business relatab
onships.
Representa ve of
Rep
Turkey organized by TuUluslararası Fuarcılık.
reks Uluslara

Exhibi on Notes
Fuar Notları

RAAPA Expo, Eğlence Endüstrisinin Tüm Alanlarını Kucaklıyor.
RAAPA Expo Embraces All Areas Of Modern Amusement Industry.
Rusya Bağımsız Devletler Topluluğu ve Doğu Avrupa’nın,
en büyük eğlence endüstrisi fuarı olan 16. Uluslararası
Eğlence ve Ekipmanları Fuarı RAAPA, All-Russian Fuar
Merkezi (vvts), pavilion 75, Moskova - Rusya’da 12-15
Mart tarihlerinde organize edilecek.
Fuar, her yıl 25 ülkeden 230’dan fazla ka lımcıya ve
tüm dünyadan 5000 profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. RAAPA Expo’nun bir parçası olmak, hızla büyüyen Rus piyasasına girmenin en iyi yolu olarak
görülüyor.
Eğlence sektörü Rusya’da sabit bir büyüme
gösteriyor. Gelecek bir çok şehir programında eğlence
parklarının yeniden inşaasına, eğlence alanlarının
güncellenmesine, yeni projelerin yetkilendirilmesine,
modern kapalı eğlence alanları oluşturulmasına öncelik
veriliyor.

In March 12-14, 2014 the 16th Interna onal Exhibi on
“amusement rides and entertainment equipment RAAPA
expo – 2014” the biggest amusement industry exhibi on
in Russia, the cis countries and Eastern Europe, which will
be held at all-Russian exhibi on center (vvts), pavilion
75, Moscow, Russia.
Every year RAAPA expo hosts more than 230 companiesexhibitors from 25 countries and more than 5000
professional visitors from all over the world! Par cipa on
in RAAPA Expo is the best way to enter the rapidly growing
Russian market!
Entertainment market shows a steady growth in Russia in
a number of ci es state programs on amusement parks
reconstruc on are being realized, amusement rides
are updated, new projects are commissioned, modern
arcade zones are launched.
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Ak viteler

Ac vi es

̇ ̇
2014 Yılı Fuar Takvımı
Fair Calendar Year 2014
TARİH / DATE

FUAR / EVENTS

WEB

ÜLKE / COUNTRY

21 - 23 Ocak / Jan. 2014

EAG EXPO

eagexpo.com

Londra / England

5 - 7 Şubat / Feb. 2014

IAAPI AMUSEMENT EXPO

iaapi.org

Mumbai / İndia

06 - 09 Şubat /Feb. 2014

AMTECH

amtech.ir/en

Tahran / Iran

13 - 14 Şubat / Feb. 2014

EAAPA

eaapa.com

Moskova / Russia

4 - 6 Mart / Mar. 2014

WENDING EXPO

vendingexpo.kiev.ua/en

Kiev / Ukrain

19 - 21 Mart / Mar. 2014

ENADA SPRİNG

enadaprimavera.it

İtalya / Italy

25 - 27 Mart / Mar. 2014

AMUSEMENT EXPO

amusementexpo.org

Las Vegas / ABD

12 - 14 Mart / Mar. 2014

RAAPA

raapa.ru/en

Moskova / Russia

23 - 24 Nisan / Apr. 2014

FADJA

fadja.com/eng

Bogota / Colombia

8 - 10 Nisan / Apr. 2014

DEAL

themeparksdubai.com

Dubai - B. A.E.

13 - 15 Mayıs / May 2014

ALAARA TRADE EXHİBİTİON

aalara.com.au

Queensland / Australia

8 - 10 Mayıs / May 2014

GTI ASİA

g expo.com.tw/taipeien

Taichung / Taiwan

18 - 20 Haziran / June 2014

IAAPA ASİA

iaapa.org/expos/asian

Beijing / China

1 - 3 Nisan / Apr. 2014

SALEX

salex.com.br

Sao Paulo / Brazil

23 - 24 Nisan / Apr. 2014

FEEL EXPO

feelexpo.com

Bogota / Colombia

2 - 4 Eylül / Sept. 2014

ENTERTAİNMENT ARENA EXPO

www.earena.ro

Bucharest / Romania

8 - 10 Mayıs / May 2014

GTI EXPO

g expo.com.tw/cnen

Guangzau - China

23 - 25 Eylül / September 2014

EURO ATRACTİON SHOW

iaapa.org/expos/eas

Amsterdam - Netherland

21 - 22 Ekim / October 2014

BALKAN GAMİNG EXPO

balkangamingexpo.com

Sofia - Bulgaria

17 - 21 Kasım / November 2014 IAAPA

iaapa.org/expos/a rac ons

Orlando - Florida

4 - 6 Aralık / December 2014

ATRAXexpo.com

İstanbul - Turkey
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