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Editörün Notu

Editor’s Foreword

Merhaba,

Hello,

Bu sayımızın içeriğini hazırlamaya başladığımız Mayıs
ayında, ne yazık ki ülkemiz adına büyük bir felakete şahit
olduk. Soma Maden Ocağı’nda yaşanan korkunç facianın yara ğı büyük acıyı canı yürekten hisse k. Canla
başla zor şartlar al nda aile geçindirmek için çalışırken,
yetersiz güvenlik önlemleri sebebiyle yi rdiğimiz yüzlerce işçimizin ailelerine sabır dilemek dile kolay, yaralılarımıza şifa dilemek dile kolay, yi rdiklerimize rahmet dilemek dile kolay, sadece dile kolay… Vicdana ve man ğa
sığdıramadığımız bu gibi felaketlerin tekrarlanmaması
için tüm kalbimle duacıyım. Tüm ülkemizi derinden etkileyen bu derin acı henüz tazeyken, eğlence temalı bir
içerik oluşturmak şahsen çok zorlayıcı bir süreç oldu.

During the week, which we started to work on the content of this issue, we all witnessed one of the biggest disasters in Turkey’s history. As a na on, we deeply felt the
grief caused by the horrible disaster experienced in Soma
Mine. It’s easy to express our condolences to hundreds
of mine workers who lost their lives due to insuﬃcient
safety measures as they were working their ﬁngers to
the bone to make a living for their families, to wish rapid
healing to all those injured and pray for those who lost
their lives. But it’s just easy with the words...I’m praying
from the depth of my heart that such disasters which can
never be accepted or explained, do not happen again. it
was really so hard to come up with a fun content while
the ashes of this disaster that put the whole na on in
sorrow, were s ll hot.

Yeni sayımızda eğlence kültürünün turizmdeki önemini
mercek al na alıp, Türkiye turizm sektörüne yön veren
isimlerin görüşlerini aldık. Yaz sezonu için dünya çapındaki haberleri araş rırken, geride bırak ğımız Dubai
Deal Fuarı’ndan görüşleri de sizler için derledik.

In this new issue, we took a closer look at the importance
of the amusement culture in tourism and interviewed
with those that set the direc on in the tourism industry
in Turkey. As we researched about amusement industry
news from all over the world for the summer season, we
also compiled views of par cipants of the Dubai Deal Exhibi on, which was held recently.

Bu sayımızın en heyecan verici haberi ise; Shining Star
Awards 2014 Ödül Töreni’nin başvuru ilanı oldu sanırım.
Yepyeni ve eğlenceli projeleri ödüllendirmek için hararetli bir yarışma sürecine giriyoruz. Böylece her sektörün en yenilikçi eğlencesini keşfedeceğimiz güzel bir organizasyon hazırlığına ilk adımı atmış olduk.

And I suppose the most an cipated news of this issue
has been the news about the applica ons for Shining
Star Awards 2014. We’re entering a busy period to reward the newest and most fun projects. We’re preparing
a great event whereby we will be discovering the most
innova ve amusement projects of diﬀerent sectors.

Umarım; yeni sayımızı okurken yeni bir şeyler keşfetmenize, ilham alıp ülkemizin eğlence endüstrisine iz bırakacak yepyeni projeler yaratmanıza vesile olabiliriz.

We hope, with our new issue, that we can help you discover new things that would inspire you to create new
projects to spice up the Turkish amusement and a racons industry.

Keyifli okumalar,

Enjoy this issue of Atrax,

Duygu SAYGI
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TURİZM SEKTÖRÜNÜN OLM

THE MUST-HAVE OF TOURISM
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INDUSTRY; ENTERTAINMENT!
Eğlence endüstrisinde teknolojik gelişime hızla adapte
olan ve eğlence beklen sinde sınırların hızla dünya standartlarına yaklaşan ülkemizde, belki de en ak f eğlence
hizmetleri sunan sektör, turizm sektörü olmalı. Çünkü
turizmin hizmet verdiği misafirin ilk hedefi, eğlenmek ve
dinlenmek!

In Turkey which has rapidly adapted to the technological developments in the entertainment industry and
where expecta ons from the entertainment industry has
reached world standards, the sector that oﬀers the highest variety of entertainment services should be the tourism sector. Because the ﬁrst goal of the guests served by
the tourism industry is to have fun and relax!

Bu dosyamızda; turis k tesislere renk ka p hareket kazandıran eğlence alanları ve hizmetlerinin önemini, sektörün önde gelen profesyonellerine sorduk. Turizmde
eğlencenin önemine yakından bakarken üre ci firmaların alterna f hizmetlerini de okurlarımız için derledik.

In this issue, we asked the professionals of the tourism
industry, their views of the importance of the entertainment services and areas that enliven the touris c facilies. We also took a closer look at the importance of entertainment in the amusement sector and compiled a list
of alterna ve services oﬀered by leading companies in
this area.

Çok daha eğlenceli ya rımlara örnek teşkil etmesi umuduyla,

Hoping to serve as the facilitator of much more fun investments...
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MAZSA OLMAZI; EĞLENCE!
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MEMNUNİYET İÇİN TREND AKTİVİTELER ÖNEMLİ
POPULAR AMUSEMNT ACTIVITES INCREAE CUSTOMER SATISFACTION
Gloria Hotels&Resorts
CEO’su Öznur Özdemir
Özaltın’dan otelleri ve
turizmde eğlence kavramı hakkında bilgi aldık. İşletme, bu yıl Avrupa’nın en büyük tur
operatörü TUI tara ndan 20.si Hamburg’da
düzenlenen, TUI Holly
Ödülü’ne layık görülmüş.

With
Gloria
Hotels&Resorts’
CEO
Öznur Özdemir Ozal n,
we talked about their
hotels and the no on
of amusement in the
tourism industry. The
businesses
received
the TUI Holly Award
at the TUI Awards organized by TUI, the
biggest tour operator
of Europe, in Hamburg
for the 20th me this
year.

Bu yıl yeni bir hizmeniz olacak mı? 2015
Will you have a new
Ocak’ta kapılarını açaservice this year? For
cağımız Gloria Sports
our Gloria Sports AreArena projemiz için 50
Gloria Hotels & Resorts CEO’su
na project, which we
Milyon Dolarlık ya rım
Öznur ÖZDEMİR
will open in January
yap k. Nasıl Golf oteli
2015, we invested a tokonusunda öncü oltal of 50 million USD. Just as we pioneered the industry
duysak, Gloria Sports Arena gibi özel projeler ile birçok
with the Golf Hotel, we plan to go on pioneering the inalanda yine öncü olarak ilerlemeyi planlıyoruz.
dustry with special projects such as Gloria Sports.
Eğlence hizmetlerinizde hangi kriterlere dikkat ediyorsunuz? Türkiye’deki en büyük organizasyon firması ile çalışıyoruz. Müşteri portföyümüze uygun trend
aktiviteler seçiyoruz. Her yıl şovların tamamını yeniliyoruz. En önemli kriterimiz, sunduğumuz hizmetlerin, bize
ve misafirlerimize özel olması. Ambiyansları ve dekorasyonlarıyla dikkat çeken Havana Party, Africa Party, Cubic-
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What are the criteria you emphasize in your amusement services? We work with the biggest organiza on
company in Turkey. We choose popular ac vi es that
match our customer proﬁle. We renew all our shows every year. Our main criterion is making sure that the services we provide are unique to our guests and us. Theme
par es such as the Havana Party, Africa Party, and Cubi-

cle Party are our concept-based events where we oﬀer
maximum fun for our guests. In addi on, we organize
shows and performances for audience in spacious venues.
Gloria Hotels & Resorts places at least as much as importance on kids as it does on the families and turns their vaca on into an adventure to ensure they have great fun.
Gogi Kids Club features, in addi on to Gogi Fun Jungle,
which is a world unique to kids, special kids’ game areas
that comprise VIM (Very Important Minis), Gogi Junior
and Gogi Mini where fun ac vi es for guests of all ages
are organized by a team of professionals.

le Party gibi tema k par ler eğlencenin doruk noktasına
ulaşılan konsept etkinliklerimizdendir. Bunların yanında
şov ve organizasyonlarımızı misafirlerimizin rahat edebileceği genişlikte, konforlu alanlarda sunuyoruz.
Gloria Hotels & Resorts, çocuklara en az aileleri kadar
değer veriyor ve doyasıya eğlenmeleri için tatili bir
serüvene dönüştürüyor. Gogi Kids Club’da, çocuklara
özgü bir dünya olan Gogi Fun Jungle’ın yanı sıra, VIM
(Very Important Minis), Gogi Junior ve Gogi Mini’den
oluşan özel çocuk alanlarında her yaş grubuna özel
eğlence dolu aktiviteler ile profesyoneller eşliğinde
tatilin tadını çocuklar da çıkarabiliyor.

What type of amusement and entertainment alterna ves do your guests prefer and what do you oﬀer
them? “They mostly prefer musicals, par es and concerts. We place great emphasis on the feedback that our
guests provide about the events we organize.”
Ozal n summarized their entertainment services as follows “Gloria Event oﬀers all the leading entertainment
trends of the world and deﬁnes art, show and event with
an extraordinary no on of entertainment thanks to the
crea vity of its team”.

Müşterileriniz eğlence tarzı ne yönde ve seçenekleriniz
neler? Genel olarak müzikaller, par ler ve konserler tercih ediliyor. Misafirlerimizin etkinliklerimiz ile ilgili geri
dönüşlerine büyük önem veriyoruz. Gloria Event, dünyanın önde gelen eğlence trendlerini bünyemizde buluşturup sana , şovu ve etkinliği kendi yara cı ekibiyle
alışılagelmişin dışında bir eğlence kavramıyla tanımlıyor.
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EĞLENCE, TEKRAR MÜŞTERİ ORANINI YÜKSELTEN BİR ETKEN
AMUSEMENT IS A FACTOR THAT INCREASES REPEAT CONSUMER RATES
Turizmde eğlencenin önemini, turizmin
yapıtaşlarından birisi olan AKTOB – Akdeniz Turis k Otelciler ve İşletmeciler
Birliği Başkanı Yusuf Hacısüleyman’a
sorduk, işte yorumları:

We asked the importance of entertainment in tourism to Yusuf Hacisuleyman,
the president of AKTOB-The Associa on
of Mediterranean Hotels and Hospitality Businesses, one of the building blocks
of tourism industry, here are his comments:

Eğlence alanları ve hizmetlerinin turizme katkısını nasıl yorumluyorsunuz?
What is your view about the contriTürkiye’de özellikle Güney sahillerinde
bu on of the amusement centers and
uygulanan her şey dahil sistem, konakservices to the tourism industry? The
lama işletmelerinin eğlence ve ak vite
all-inclusive system seen mostly in the
çeşitlerine olan talebini yükseltmiş r.
south of Turkey increased the demand
Ta l süreleri boyunca otel ak viteleof hotels for amusement and event
services. The fame parks, water parks,
rinden faydalanmayı tercih eden kodiﬀerent anima on and amusement
nuklarımıza sağlanan oyun parkları, su
themes, sports facili es we provide to
parkları farklı animasyon ve eğlence
AKTOB Başkanı
our guests during their vaca ons play
temaları ve spor alanları, tekrar müşYusuf HACISÜLEYMAN
a major role in increasing customer
teri ve memnuniyet oranını yükselten
repeat rates and sa sfac on rates.
en önemli etkenlerden. Tekrar müşteri,
Customer repeat is very important both for the des nahem des nasyon hem de işletmeler için büyük öneme
on and the businesses. We can say that the hospitality
sahip. Bu konuda Türkiye’deki konaklama işletmeleribusinesses in Turkey are doing a be er job compared to
nin rakip ülkelere göre daha başarılı olduğu söylenebilir,
ones abroad but we need more and diﬀerent areas of
ancak daha farklı çekim alanlarına ih yaç vardır. Bu çea rac on. And having these areas of a rac on outside
kim alanlarının otellerin dışında da oluşması, des nasthe hotels, would reinforce the tourism percep on of the
des na ons as well.
yonların turizm algısını güçlendirecek r.
Türkiye’deki tesislerin eğlence yaklaşımları hakkında
gözlemleriniz nelerdir? Eğlence, iyi vakit geçirme tarzı;
yaş grubuna, sosyoekonomik duruma, kültürlere göre
farklılıklar gösterebiliyor. İşletmenin konsep ne göre
eğlence hizmetleri de değişkenlikler gösteriyor. AKTOB’A bağlı otellerin müşteri memnuniyet oranı Türkiye
ortalamasının üzerinde. Büyük oranda aile konsep nde
işletmeler ve çocuk temelli eğlence ve oyun parklarına
yönelik yenilikler geliş riyorlar.

What are your observa ons about the approaches of
the hospitality businesses to amusement? Amusement
and entertainment preferences vary depending on the
age, income level, and the markets. And entertainment
services can vary depending on the concept of the business. The customer sa sfac on rates of hotels, which are
members of AKTOB, are above Turkey’s average. They
mostly appeal to families and they oﬀer entertainment
alterna ves geared towards kids and they focus on game
parks.

Dünya geneliyle kıyaslarsanız, ülkemiz turis k eğlence
hizmetlerini nasıl değerlendirirsiniz? Şehir otellerinde
eğlence daha çok dışarıda aranıyor, resort otellerde ise
konukların 24 saat memnun edilmesi söz konusu. Bu
nedenle eğlence, spor bir sektör oluşturdu. Bu yöndeki
talepler sürekli çeşitleniyor. Dünya genelinde, des nasyonlar da işletmeler de farklılıklar oluşturma yarışında.
Disneyland’ın ya da Legoland’ın civarındaki pek çok konaklama işletmesine sağladığı müşteri potansiyeli gibi.
Artan yatak kapasitesi tesis dışında çekim merkezlerinin,
rekreasyon alanlarının oluşturulmasını çeşitlendirilmesini gerek rmektedir. Tesisler kadar des nasyonlarda da
bu yönde farklı ya rımlar yapılmalı ve destek sağlanmalıdır.

If you compare it to the rest of the world, how would
you rate the touris c entertainment services in our
country? Guests at city hotels usually prefer to go out
for entertainment. And at the resort hotels, you have to
keep the guests entertained and happy 24 hours. Thus,
amusement and sports turned into a sector. Customer
demands in that sense diversiﬁes all the me. All over
the world, both the des na ons and the businesses try
to oﬀer unique services to their guests. Such as the customer poten al that most hotels in the environs of Disneyland or Legoland oﬀer. The increased bed capacity
brings along the requirement to develop diverse centers
of a rac on and recrea on facili es outside the hotel.
Both the facili es and des na ons need to invest money
in that and provide support to the industry.

12

Zoom In
Yakın Bakış

EĞLENCE TURİZMİN
ÖNEMLİ BİR PARÇASI
AMUSEMENT IS AN IMPORTANT
PART OF TORUISM INDUSTRY
ETİK Başkanı
Mehmet İŞLER

Ege Turis k İşletmeler ve Konaklamalar Birliği-ETİK,
1958 yılından bu yana Ege bölgesindeki turizm sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlıyor. ETİK Yöne m
Kurulu Başkanı Mehmet İşler ile turizmde eğlencenin
önemini konuştuk.
Eğlencenin turizme katkısını nasıl yorumluyorsunuz?
Turizm sektörü, kendi içinde farklı yaş gruplarına yönelik
turizm çeşitliliklerini meydana ge rmiş r. Günümüzde
insanlar aile bireylerinin her birine hitap edebilen ak vitelerin tesiste yer almasını is yorlar. Çeşitli ak viteleri
profesyonel anlamda sunabilen tesisler, ta l için tercih
sebebi oluyorlar. Bu özellikler elbe e işletme için ayrı
ayrı değerler, sahip olduğu yıldızlarıdır. Çünkü, turizm
hem eğlence hem de dinlenceyi kapsamaktadır, bu yüzden ayrı düşünemeyiz.
Türkiye’deki tesislerin eğlence yaklaşımları hakkında
ne düşünüyorsunuz? Eğlence anlayışındaki en önemli
nokta elbe e tüke cinin tesisten beklen sidir. Tesiste
yer alacak tüm ak viteler, etkinlikler ve hizmetler hedef kitle ile doğru oran da olmak zorundadır. Özellikle
Ege’de kitleyi tesisimize çekebilmemizde, tesis dışında
sunulan tur vb. hizmetler önemli bir etken.
Dünya geneliyle karşılaş rırsanız ülkemizin eğlence
hizmetlerini nasıl değerlendirirsiniz? Örneğin; Disneyland’lar eğlence turizminde dünya çapında ciddi turist
por öyüne sahip r. Ülkemiz bu örneklerin çok gerisinde
değil. Bugün İstanbul ve Antalya bölgelerimizde ‘akvaryum dünyaları’, çocukların hoşça vakit geçirebilecekleri
‘kid land’ler ve ‘aqua land’ler yer almaktadır. Gece eğlence anlayışına yönelik beach clublarımız ve diskolarımız da oldukça önemli bir konumdadır. Türkiye bu
noktada Avrupa’daki birçok ülkeyle rekabet edebilecek
güçtedir.
Eklemek istedikleriniz nelerdir? İnsanın doğasında
eğlence vardır. Ancak bu eğlence anlayışı doğaya zarar
vererek olmamalıdır. Bildiğimiz gibi 19.yüzyılın sanayi,
20.yüzyılın insan ve teknoloji, 21. yüzyılın ise gerçek değeri çevre olacak r. Bu bağlamda eğlence anlayışımızın
odağına çevreyi de almak zorundayız.

The Aegean Associa on of Hotels and Hospitality Businesses – ETIK, has made signiﬁcant contribu ons to the
development of the tourism industry in the Aegean region. With ETIK Chairman of the Board Mehmet Isler, we
talked about the importance of amusement services in
the tourism industry.
How do you think amusement services contribute to
the tourism industry? Tourism industry has developed
a variety of services for diﬀerent age groups. Today, the
customers want to see ac vi es that appeal to diﬀerent
members of the family. Facili es that can oﬀer a variety
of services in a professional manner are preferred more
by customers. Well all these features are separate values and stars for that business. Because tourism is both
about entertainment and relaxing. So we need to take
them together.
What do you think about the approaches of hospitality
businesses in Turkey to amusement? The most important aspect of amusement is what the customer expects
from the facility. All ac vi es, events and services at the
facility need to appeal to the target audience. In the Aegean region, the services given outside of the facility
such as tours etc. play an important role in a rac ng the
target audience to the facility.
How do you compare the amusement services in Turkey to those in the rest of the world? Disneylands for example, a ract lots of tourists every year from all around
the world. Our country doesn’t lag behind. Today we
have numerous ‘aquarium worlds’, kiddie lands where
children can spend good me, and aqua lands in Istanbul
and Antalya. We also have a variety of beach clubs and
discos and they are all of top quality. In this regard, Turkey can easily compete with many European countries.
Anything you’d like to add? Entertainment is in our nature. But we should refrain from damaging nature as we
entertain ourselves. As we all know, 19th century was
about industry, 20th century was about human and technology and 21st century will be about the environment.
In this regard we need to place environment in the center
of our no on of amusement.
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EĞLENCE ÜNİTELERİ, MEMNUNİYET VE TERCİH SEBEBİ
AMUSEMENT PRODUCTS, SATISFACTION LEVELS AND REASONS
FOR PREFERNECE
Atlan s, 1993 yılından bugüne kadar hizmet verdiği eğlence sektöründe özellikle Frespark Markası ile ta l köyleri, oteller, toplu konutlar ve belediyeler tara ndan yoğun ilgi görüyor. Atlan s’in Genel Müdürü Zafer İnanç
ile turizmdeki eğlence hizmetlerini konuştuk.
Otellerdeki eğlence alanları için özellikle talep edilen
bir ürününüz var mı?? Özellikle Freshpark (Su Oyun Paroğun ilgi görüyor. Tüm otellerden
kı) ürünümüz çok yoğun
üşler alıyor ve müşterilerin bu
çok olumlu geri dönüşler
de kullandıklarını gözürünü yoğun bir şekilde
lemliyoruz.
Başka hizmetleriniz varsa bahseder
misiniz? Müşterilerimize sunduğumuz
oyun parkları,
rmanma duvarları ve
Freshpark’ın tüm kurulumları firmamız büntadır.
yesinde yapılmaktadır.
elique
2014 yılı içinde Anjelique
Hotel, Side Star Hotel,l, Aska
Resort Hotel, Lykia World ve
alışmalahalihazırda proje çalışmalaok otelde
rı devam eden birçok
yap k.

ha a product that is
Do you have
par cula
cularly demanded for
amusem
amusement areas in hotels?
Especia
Especially the Freshpark (Water game
ga
park) receives a
great deal of a en on. We
get g
great feedback from all
hotels
hote and we see that the
customers
love it.
cus
C you tell us about
Can
y other services? The
your
game parks, climbing
walls and Freshpark are
set up fo
for customers by our own
teams. In 2014, w
we setup our products in
many hotels including Anje
Anjelique Hotel, Side Star Hotel, Aska Resort Hotel, Lykia World an
and other hotels, which are
currently under construc on.

kurulum

Eğlence alanlarının turizme katkısını nasıl yorumluyorsunuz?
Ülkemizdeki herşey dahil konsep nden dolayı, otellerin
müşterilerinin konakladıkları süre içinde memnuniyetlerini yüksek tutması açısından oyun ve eğlence üniteleri çok büyük katkı sağlamaktadır. Çocuk havuzları ve
aquaparklara alterna f bir su oyun sistemi olan Frespark, çocukların da tek başına güvenli ve hijyenli bir ortamda serinleyerek eğlenmesini sağladığından, otellerimizin tercih edilmesine katkıda bulunmaktadır.
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Atlan s has been serving the amusement industry since
1993 and, especially with its Frespark Brand, has built a
large customer proﬁle comprising mostly holiday villages, hotels, housing estates and municipali es. With Atlan s General Manager Zafer Inanc, we talked about the
amusement services available in the tourism sector.

What do you think about the co
contribu on of amusement areas to tourism? Because of the all-inclusive
concept in our country, the hotel managements place
great emphasis on keeping their guests happy during
their stays and game areas and amusement products
play an important role in that. As a major alterna ve
to children’s swimming pools and aqua parks, Frespark
allows kids to have fun on their own safely and in a hygienic se ng and helping hotels that have Frespark to
a ract more customers.

Zoom In

ADDITIONAL AMUSEMENT SERVICES ATTRACT TOURISTS
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman
Ayık’a,
eğlencenin
turizme etkisi hakkında görüşlerini sorduk. Bölgesel sekiz
turizm derneğini bir
ça al nda birleş ren TÜROFED’in Başkanı Ayık; “turistlerin tercihi, eğlenceli
otellerden yana” görüşünde.

With asked Osman
Ayik, president of
TUROFEDTurkish
Federa on of Hotel
Owners, his opinions
about the aﬀect of
amusement services
on tourism. Mr. Ayik,
president of TUROFED, which brings
under one roof, 8
tourism
socie es,
said, “tourists mostly
prefer hotels that are
fun to stay in”.

Eğlence kültürünün
How do you think
TÜROFED Başkanı
turizme etkisini nasıl
the
amusement
Osman AYIK
yorumluyorsunuz?
services aﬀect the
tourism
industry?
Eğlence alanları ve
Amusement categories and services are ge ng more
hizmetleri giderek çeşitleniyor. Tesislerde yer alan çocuk
and more diversiﬁed every day. Children’s playgrounds,
oyun parkları, aquaparklar, animasyon gösterileri, spor
aqua parks, shows and performances, sports and ac vity
ve aktivite alanları gibi ekstra özellikler hem yerli hem
areas featured by hotels a ract the a en on of both loyabancı turistin ilgisini çekerek özellikle aile tatilleri
cal and interna onal tourists resul ng increased number
sayılarında büyük artışa neden oluyor. Turistlerin
of
family vaca ons. This way the guests don’t have to
eğlence alanlarından yararlanması otel dışına çıkmadan
leave the hotel and enjoy the entertainment oﬀered at
vakit geçirmesine, dolayısıyla bu özelliklere sahip tesisthe hotel and hotels that can oﬀer such services are alleri tercih etmesine sebep oluyor. Son yıllarda ülkemiways preferred more”.
zin giderek artan turizm potansiyeli gelen turist sayısı
ve çeşitliliği ar rmakta ve bu turistlerin beklen leriyle
With the increased tourism poten al in our country in
ilişkili olarak farklı kültürlere yönelik eğlence arayışları
recent years, the number and diversity of tourists coming to our country have increased. And the hotels feel
doğmakta, sonuçta oteller de hizmetlerini çeşitlendirthe urge to diversity their services to be able to appeal
mektedir. Bu da ülkemize gelen ve beklen leri karşılato tourists from diﬀerent cultures. This increases the renan turistlerin sürekliliğini sağlamakta ve yeni turistlerin
peat-visit rate for tourists coming to our country who
gelmesine imkan doğurmaktadır.
have been largely sa sﬁed with their previous visits and
it also results in new tourists coming to Turkey.
Türkiye’deki turis k tesislerin eğlence yaklaşımları
hakkında gözlemleriniz nelerdir? Yıl boyunca yaşadıkWhat are your observa ons as to the amusement and
ları stresi atmak amacıyla seyahat eden ve otellerde
entertainment preferences of the touris c facili es in
konaklayan insanların otellerden beklen leri rahatlaTurkey? People work hard under stress all year long and
mak, dinlenmek ve eğlenmek r. Bu nedenle otellerdeki
all they want is to relax and have fun when they travel
animasyon gösterileri, müzikli organizasyonlar, gösteriand stay in a hotel. Thus, the shows and performances,
ler insanların eğlenmek ve stres atmak için tercih e ği
concerts and similar events at the hotels are among the
yöntemlerin başında gelmektedir. Oteller de bu tercihtop op ons of guests that want to have fun and get rid of
ler doğrultusunda; gençlere yönelik daha hareketli aktheir stress. And the hotels, in addi on to organizing fun
viteler, ailelerin ya da orta yaş üzeri kesimin daha çok
ac vi es in line with these expecta ons of tourists, orgatercih edebileceği konser, gösteri gibi hizmetler sunnize concerts and shows that mostly appeal to families or
maktadırlar.
middle aged and elderly guests.
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LAZER UZMANLIK İSTEYEN BİR ENDÜSTRİ
LASER REQUIRES EXPERTISE
Akdeniz bölgesinde 2006 yılından buyana ses, ışık, lazer ve mul medya sistemlerinde kiralama hizmetleri veren
EFFECT Ses’in Laser Sa ş Direktörü
Olga Eser ile turizmdeki eğlence hizmetlerini konuştuk.

EFFECT Ses has been providing sound,
ligh ng, laser and mul media system
rental services in the Mediterranean
region since 2006, and with company’s Laser Sales Director Olga Eser, we
talked about amusement services in
the tourism industry.

Bu yıla özel eğlence projeleriniz neler?
Bugüne dek 5 yıldızlı otellerin dünyaca
ünlü müzisyenlerinin sahne şovlarında,
kurumsal markaların özel kutlamalarında konsept par ler tasarladık. Bu
sezon da önemli pek çok konser bizi
bekliyor. Özellikle otellere klasik konser ekipmanlarının yanı sıra 3D Mapping ve Lazer Şov ile dünya standartlarında kapsamlı sahneler tasarlıyoruz.

What amusement projects are you
planning for this year? Un l today,
we designed concept par es for the
performances of famous musicians
at numerous 5 star hotels and for the
special events of numerous companies. We will be suppor ng many major performances in the coming season. In addi on to tradi onal concert
EFFECT Ses Laser Sa ş Direktörü
equipment we provide 3D mapping
Olga ESER
and Laser show equipment especially
for the hotels and the stages we deÖzellikle talep edilen bir ürününüz var
sign
are
all
at
world
standards.
mı? Evet, özellikle 5 yıldızlı otellerde şov lazer cihazlarımız büyük bir talep görüyor.

Eğlence endüstrisinin turizme katkısını nasıl yorumluyorsunuz? Eğlence endüstrisi sürekli büyüyor. Oyun ve
eğlence anlayışı da bu süreçte değişime uğruyor. Dolayısıyla eğlence çeşitlerinin turizme katkısı olumlu. Ancak
gelişen ve yenilenen eğlence sektörünü takip e ğinizde
sektör üzerinde teknolojinin hakimiye ni fark ediyoruz. Bu da bizi eğlencenin dünyadaki diğer örnekleri ile
tanıştırıyor, gelişmeye yöneltiyor.
Eklemek istedikleriniz? Lazer kendine ait bir endüstrisi olan, önemli derecede uzmanlık isteyen bir alan.
EFFECT olarak, ILDA (Interna onal Laser Display Associa on, Uluslararası Lazer Birliği, 1986 – ABD) üyesi tek
save Lazer Güvenlik Uzmanlığı eği minde ser fika sa
hibi olan Türkiye’nin ilk ve tek Türk
firmayız.

Which of your products is par cularly in demand?
Well, especially our laser show equipment receive high
demand from the 5 star hotels.
What other services do you provide? We have a big
project department. With our team of experts, we design laser shows and 3D mapping systems, which bring
a new dimension to events and improves quality of entertainment.
How do you think the amusement industry contributes
to the tourism sector? Amusement industry grows constantly. And the no ons of entertainment and amusement as well are being transformed. So I can say that the
amusement alterna ves have a posi ve inﬂuence on the
tourism industry. It’s only when you follow the developmen
ments in the rapidly changing amusement sector closely
that you realize the power and control that technology
has on the tourism industry. And this introduces diﬀerent amusement alterna ves from around the
world to us and it mo vates us to
improve our services.
Anyth
Anything you’d like to
add
add? Laser is a unique
te
technology that req
quires a signiﬁcant
l
level
of exper se.
As EFFECT, we
are the ﬁrst and
only Turkish comp
pany
that is the
m
member of ILDA
(In
(Interna onal Laser
Dis
Display Associa on,
1986 – USA) and is cerﬁed in the area of Laser
Safety tra
training.
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TESİS TERCİHİNDE
SUNULAN HİZMETLERE
BAKILIYOR
CUSTOMERS CHOOSE HOTELS BASED ON
SERVİCES OFFERED!

TÜRSAB Başkanı Başaran ULUSOY
Üstlendiği misyon ile turizm sektörümüze büyük katkılar
sağlayan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)
Başkanı Başaran Ulusoy’a turizmde eğlencenin önemini
sorduk. Başaran Ulusoy: “Acentalarımız tur paketlerini
hazırlarken turistlerin tercih e ği eğlenceleri göz
önünde bulunduruyor” dedi.
Eğlence alan ve ak vitelerinin, turizme katkısını nasıl
yorumluyorsunuz? Türkiye’nin turizm sektöründe
bugün gelmiş olduğu konuma bak ğımızda, dünyanın
ilk on ülkesi arasında yer aldığını görüyoruz. Özellikle
ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin büyük bölümü
deniz-kum ve güneş için ülkemizi tercih e ğinden,
sahil şeridinde bulunan turizm tesislerinde eğlence
alanlarının ve hizmetlerinin turizm sektörüne katkısının
fazla olduğu düşüncesindeyiz.
Türkiye’deki turis k tesislerin eğlence ve ak vite
yaklaşımları üzerine gözlemleriniz nelerdir? Ülkemizde
bulunan turizm tesislerine bak ğımızda, büyük
çoğunluğunda eğlence alanlarının yoğun olduğu
görülmektedir. Özellikle ülkemizi tercih eden turistlerin
konaklama tesislerini seçerken, tesisin eğlence
alanlarını ve hizmetlerini dikkate aldığı düşüncesindeyiz.
Acentalarımız da paket tur programlarını hazırlarken
turistlerin tercih e ği eğlence türlerini göz önünde
bulundurmaktadır.

In our interview with Basaran Ulusoy, the President of
TURSAB-The Associa on of Turkish Travel Agencies we
talked about the importance of amusement in tourism
and Ulusoy said “When our agencies prepare their tour
packages, they take into account, the entertainment
alterna ves that the customers prefer”.
How do you think that amusement areas and ac vi es
contribute to tourism? Looking at the progress that
Turkish tourism industry has made un l now, we see that
Turkey is now among the top ten countries in the world.
Because most of the tourists prefer Turkey because
of the sea, sun and the beaches, we believe that the
amusement and entertainment areas especially at the
touris c facili es on the coasts contribute a lot to the
tourism industry.
What are your observa ons about the approaches of
the touris c facili es to entertainment and events?
Looking at the touris c facili es in our country, we see
that most of them feature entertainment facili es. We
see that especially foreign tourists take into account the
presence amusement and entertainment facili es when
they choose their vaca on des na ons. And our agencies
prepare their tour packages, they take into account, the
entertainment alterna ves that the customers prefer”.
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EĞLENCE TEMASI, TURİZMDE MARKALAŞMAYI OLUMLU ETKİLİYOR
OFFERING ENTERTAINMENT SERVICES FACILITATES BRANDIZATION

DerenPark provides project development and
manufacturing services in the area of children’s gaming equipment and furniture, and
with Ozhan Kucuksuyolcu from DerenPark,
we talked about the services they provide to
the tourism industry.

Çocuk oyun ekipmanları ve mobilyalarının projelendirilmesi ve uygulanması üzerine hizmet
veren DerenPark’tan Özhan Küçüksuyolcu’ya
turizm sektöründeki hizmetlerini sorduk.
Bu yaz piyasaya sunacağınız yeni bir ürün
olacak mı? Evet, farklı ağaç gruplarından
üre len oyun ekipmanlarını, yeni sezon i bariyle müşterilerimizin beğenisine sunacağız.

Will you be launching a new product this
summer? Yes, we will be launching our new
line of gaming equipment made of diﬀerent
wood sources this season.
Derenpark Gen. Müd.

What solu ons do you have for the amuseÖzhan KÜÇÜKSUYOLCU
Otel eğlence alanları için ne gibi çözümler
ment areas of hotels? The core of the project
üre yorsunuz? Projenin temel aşamasından
is determining the customer’s needs and we’re working
i baren müşteri ih yaçlarının belirlenmesi ve klasik otel
on brining a new dimension to amusement areas of hoeğlence alanlarını farklı boyutlara taşımak, yapılmamıştels, doing what hasn’t been done before and adding value to hotels.
ları yapmak, böylece otellere değer katmak için çalışıyoruz.
What are some of your exemplary projects you completed at touris c facili es? At Tıtanıc Deluxe Hotel
Örnek turistik tesis projeleriniz nelerdir? Titanic DeBelek, we set up a project comprising 23 products. The
luxe Hotel Belek’e açık ve kapalı alanlarda, farklı yaş
project has both indoor and outdoor areas and appeals
gruplarına özel 23 ürün barındıran bir proje kuruldu. En
to diﬀerent age groups. Recently we completed a projson Regnum Carya Golf Resort Hotel Belek için toplam
ect with 14 products for Regnum Carya Golf Resort Hotel
14 ürün barındıran bir proje kurulumu gerçekleş rdik.
Belek.
Eğlence kültürünün turizmdeki önemini nasıl yorumluyorsunuz? Otellerin özellikle yabancı tur firmaları ile
yap ğı anlaşmalar, otelleri daha verimli ya rımlarla değişime yönlendirmiş r. Ebeveylerin daha rahat ve keyifli
bir ta l yapmalarına olanak sağlayan bu değişimler herkesi mutlu etmektedir. Mini ve Teenage Clublerdeki değişim muazzam, bu da otelin misafir sayısında ve hizmet
kalitesinde ar ş sağlamakta ve markalaşma adına çok
olumlu sonuç vermektedir.

What is your opinion of the importance of amusement services in the tourism industry? As a result of
the agreements that the hotels entered into with foreign
tour operators, the hotels felt the urge to make new investments to diﬀeren ate their services. These new investments, which allow parents to be er enjoy their vaca ons, make everyone happy. The change we observe
at Mini and Teenage Clubs is amazing and this results in
an increase in the number of guests coming to the hotel
as well as in the quality of services provided and supports
our eﬀorts in becoming a brand.

Bu yıl için yeni projeleriniz olacak mı? Başta Bodrum, Antalya, İstanbul olmak üzere farklı bölgelerde
yeni projelerimiz hayata geçecek.

Do you have new projects for this year? We will be commissioning new projects in diﬀerent parts of Turkey and
mainly in Bodrum, Antalya and İstanbul.
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LUNAPARK KONSEPTİ OTELLERİN FARKLILIĞI
FUNFAIR CONCEPT DIFFERENTIATES THE HOTEL FROM OTHERS
Ankara’da 1951 yılından buyana Lunapark üre cisi, tasarımcısı ve işletmecisi olarak hizmet veren Tekin Lunapark’ın Genel Müdürü Süleyman Yenen ile otellerdeki
çalışmalarını konuştuk. Yenen; “Lunapark işletmeleri ve
kapalı alanlardaki (AVM’lerdeki) eğlence merkezleri haricinde, Türkiye’de birçok otel ve ta l beldesine hizmet
ediyoruz” diyor.

With Suleyman Yenen, the General Manager of Tekin Lunapark, which has been manufacturing, designing and
opera ng funfairs in Ankara since 1951, we talked about
their projects for the hotels. Yenen said; “Except for the
funfairs and indoor amusement centers (in shopping
malls), we serve most hotels and holiday resorts in Turkey.”

Bu yaza özel projeleriniz var mı? Bu yıl en son projemizi Mayıs ayında Antalya’da bulunan 5 yıldızlı Aska
Lara Resort & Spa Elegant Luxury için gerçekleş rdik.
Bu proje için dönme dolap, atlı karınca ve gondol’dan
oluşan güzel bir minyatür lunapark kurduk. Ayrıca ileriye dönük lunapark projesi olan otel yetkilileriyle, görüşmelerimiz devam etmektedir.

Do you have special projects for this summer? This
year, we completed our last project in May for the 5 star
Aska Lara Resort & Spa Elegant Luxury in Antalya Lara.
For this project, we setup a miniature funfair comprising a Ferris wheel, a carrousel and a gondola. We’re s ll
holding mee ngs with the hotel management for future
projects.

Turizm alanında en çok hangi ürünler talep görüyor?
Otellere kurduğumuz eğlence alanlarına en çok talep
edilen ürünün, çarpışan arabalar olduğunu söyleyebilirim.

Which products are mostly in demand in the tourism
sector? The most demanded products in the projects we
setup at the hotels are bumper cars.

Eğlence kültürünün turizme etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Turizm sektörünün büyümesi ile birlikte,
oteller müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek ve sınırsız eğlence yaratabilmek için, alterna f eğlence seçeneği olarak lunapark makinelerine yönelmişlerdir. Klasikleşmiş aquapark ve spor ak vite alanlarının yanına,
her yaştan insana hitap edebilen lunapark eğlence alanları hızla otellerde yaygınlaşmaya başlamış r. Otellerde
farklılık yaratan lunapark eğlence alanlarından otel müşterileri gayet memnun olmuşlar ve bu farklılık onların
otel seçimlerini etkilemeye başlamış r. Sektörde bu tarz
konsepte sahip otellerin artmasıyla, otellerdeki müşteri
sayısının ve memnuniye nin artacağını düşünüyorum.

What are the addi onal services you provide? In addion to designing and manufacturing products, we also
provide moun ng services, periodical maintenance services and provide spare parts.
What do you think about the eﬀect of the entertainment culture on tourism? As the tourism industry
grew, the hotels started to turn to fun fair products to
provide amusement alterna ves for their guests in order to provide them be er service. In addi on to tradional facili es such as aqua parks and sports facili es,
fun fair entertainment areas have become widespread
at all hotels as they can appeal to people of all ages.
Fun fair amusement areas have helped hotels diﬀerenate themselves and guests are very happy with them
and this inﬂuences their hotel decisions. As the number of hotels with such concepts increase, I believe that
the number
of guests and guest sa sfac on
would
increase as well. And ﬁnally thank
you for featuring us in your magazine.
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MÜŞTERİYİ KAYBETMEMEK İÇİN EĞLENDİRMEK GEREK
YOU NEED TO ENTERTAIN YOUR CUSTOMERS TO KEEP THEM
TUROB - Turis k Otelciler,
İşletmeciler ve Ya rımcılar
Birliği, 43 yıllık geçmişi ile
turizm sektörüne ve ekonomiye verimli hizmet sunabilmek için ak f çalışmalarına
devam ediyor. TUROB Yöne m Kurulu Başkanı Timur
Bayındır’dan “Turizmde Eğlencenin Önemi” üzerine
görüşlerini aldık.

With its 43 years of past, TUROB
– TOURISTIC HOTELS AND INVESTORS ASSOCIATION, con nues to work hard with the goal
of serving the tourism sector and
the na onal economy in the best
way. We interviewed with Mr.
Timur Bayindir-Chairman of the
Board of TUROB about his views
on the “importance of entertainment in tourism”.

What do you think are the difŞehir otelciliği ile mevsimlik
ferences between amusement
otelcilikteki eğlence farklıalterna ves oﬀered by city
lıklarını nasıl değerlendirihotels and seasonal hotels?
yorsunuz? İki alanın hizmet
The services given by them are
ve müşteri profili çok farklı,
totally diﬀerent and so are the
TUROB Başkanı
şehir oteline gelen birey yükcustomer proﬁles. The individuTimur BAYINDIR
sek beklen li özel bir hedef
al coming to a city hotel would
ile gelmişken, mevsimlik otehave high expecta ons and
lin müşterisi eğlenmeye ve dinlenmeye adapte. Mevsimwould have a speciﬁc goal while the guest coming to a seasonal
lik otelde müşteriye tüm imkanları otelde sunup memhotel would be more focused on entertainment and relaxa on.
nun etmek gerekirken, şehir otelciliğinde konaklama ve
In a seasonal hotel, you need to oﬀer all services at the hotel
kahval haricinde müşteri zaten otelde vakit geçirmez.
and keep the guests happy at the hotel, in a city hotel; the guest
Gündüz şehri gezmek, akşam yeni eğlence mekanları ve
wouldn’t spend much me at the hotel other than for sleeping
tarzları keşfetmek ister. Dolayısıyla şehir otelciliğinde,
or breakfast. He/she would want to go sightseeing during the
otel içinde ekstra eğlence alanlarına ihtiyaç duyulmaz.
day and discover diﬀerent entertainment alterna ves at night.
Burada ekonomiye katkı sağlayacak olan, otel çevresinBecause of that, a city hotel wouldn’t need addi onal entertainde sunulacak eğlence hizmeti çeşitliliğidir. Dünyadaki
ment areas inside the hotel. What contributes to economy with
örnekleri düşünürsek; müşteri akşam otelden çıkıp gezcity hotels is the diversity of entertainment alterna ves oﬀered
mek, eğlenmek, akşam bir şov izlemek ister ve turistler
in the environs of the hotel. If you look at the examples in the
world, the guest would want to get out of the hotel at night to
bunlara ka lmak için çok ciddi rakamlar öderler. Turistsee around or to have fun and tourists would pay big amounts
leri teşvik edici uygulamaları ar rmalı, merak uyandırıcı
of money to go to a show or entertainment. We need to be able
ve gelir ge rici opera, bale gibi etkinlik ve hizmetleri şık
to oﬀer services that the tourists would like, such as opera or
eğlence alanlarında sunabilmeliyiz.
ballet shows, at chic entertainment venues.
Mevsimlik otellerdeki eğlence hizmetlerinde dünya
Do you think we managed to achieve world standards in
standartlarını yakalayabildik mi? Dünyadaki trendleri
terms of the entertainment services oﬀered at seasonal hoyakalayamadık ama yakın gidiyoruz, başarılı çalışmalar
tels? We couldn’t achieve the world trends yet but we’re very
yapılıyor. Mevsimlik otellerde bu yönde geliş rme şart,
close, hotels are doing great projects. Seasonal hotels must
çünkü bu yerlerde herşey dahil sistem uygulanıyor. Müşimprove their services in that direc on because they have the
terisine bakınca belirli gelir, yaş gruplarından oluşan
all-inclusive system in that area. Their customers are from a
tablo ortaya çıkıyor. Genellikle evli ve çocuklu bir kitle,
certain income and age group. They are mostly families with
haliyle teşvik edici belirli çeşitli imkanlar sunmak gekids so you need to oﬀer services that would please them. For
rekiyor. Örneğin küçüklere para alınmıyor, bebek bakıexample the kids are not charged for accommoda on and they
cılı özel oyun alanları yapıyorlar ki, böylece müşteri de
build special children’s playgrounds with nannies serving so that
rahatça dinlenebilsin ve çocuğunun da mutlu olduğunu
the families can enjoy their stay at the hotel knowing that their
düşünerek tatil yapabilsin.
kids are having fun too.
Eğlencenin turizme etkisi yüksek diyebilir miyiz? Çok
net yüksek diyebiliriz, eğer bu imkanları sunmazsan çocuklar eğlenmedikleri yere gelmek istemeyecekler ve ailede çocuğunu bırakıp tatile gitmeyeceği için başka bir
tercihi değerlendirip, güzel imkanları olan yere gidecek.
Müşteriyi kaybetmemek için imkanları ar rarak kaliteli
eğlence ve dinlence ortamı sunmak gerekiyor.
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Can we say entertainment has a big impact on tourism? It’s
clear, because if you don’t oﬀer these services, then the kids
wouldn’t want to go to a place where they can’t have fun and
because the family wouldn’t have a vaca on without their kids,
they’d prefer to go to other places that oﬀer be er entertainment. You need to oﬀer quality entertainment along with a relaxing atmosphere in order not to loose the customers.
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TESİSE ÖZGÜ EĞLENCE PROJELERİ UZMANLIK İSTİYOR
FACILITY-SPECIFIC ENTERTAINMENT PROJECTS REQUIRE EXPERTISE
Konsept
İstanbul’un
Halkla
İlişkiler Sorumlusu Çağrı Mirap
ile turizmdeki eğlence alanlarının
önemi üzerine sohbet ettik. Mirap;
“Çocuğu mutlu olmuyorsa ebeveyn
bir daha o oteli tercih etmez” diyor.

With Cagri Mihrap, PR Director of
Konsept Istanbul, we talked about
the importance of entertainment
facilli es in tourism. Mihrap says “If
the kids are not having good me,
the parents wouldn’t want to come
to that hotel again”.

Konsept İstanbul Neler Yapar? Bizim iki markamız var, Macera Adası
ve Lazer Arena olarak hizmet veriyoruz. Lazer Arena, Macera Adasının bir bölümündeki laser tag denilen bir oyun sistemi. Macera adası
ise tamamen fiziksel ak viteye dayalı ve eğlendirirken öğre ci karma
oyun ünitelerinden oluşuyor.

What services does Konsept İstanbul oﬀer? We have two main brand
and theya re the Adventure Island
and Laser Arena. Laser Arena is a
gaming system called laser tag featured in one sec n of the adventure
island. And the Adventure Island is
totaly based on physical ac vity and
comrpises diﬀerent gaming units
that both educates and entertains
the users.

Turizm alanında hizmetleriniz neler? Otellere hizmet verirken yönemin beklen sine ve yerine uygun
eğlence alanını, müşterinin profiline göre (yaş, ülke, kültür vs. gibi
etkenleri analiz ederek) tasarlıyoruz. En son Gloria Golf Resort’a özel
Gogi Fun Jungle konseptli bir oyun
alanı tasarladık. Anne ile çocuğun birlikte ve ayrı ayrı
eğlenmesini sağlayabilmek turizm alanında çok önemli.
Projelendirmede; çocuğun tüm ih yaçlarının karşılanabildiği, ailenin aklı kalmadan bırakabileceği eksiksiz, güvenli ve tesise özgün konseptler yara yoruz.
Eğlence çeşitliliği otellerin başarısını nasıl etkiliyor?
Tamamen etkiliyor, çünkü aile çocuğu nerede mutluysa
orayı tercih ediyor, en değerli varlığının eğlenmesi onun
da eğlenmesi demek. Farklı ve renkli bir oyun alanı da
yetmez, dünyanın
en iyi oyun alanı da
yapsanız, çalışanlarınız eği mli ve güleryüzlü değilse yine
başarısız olursunuz.
Ürün tercihi ve
güvenlik için nasıl
bir yol izleniyor?
Her projeye özgü
farklı ürünler kullanabiliyoruz, çalış ğımız belirli güvenilir
markalarımız
var,
hangi konsept için
ne gerekiyorsa onları temin ediyoruz.
Güvenlik konusunda
sağlıklı ve dayanıklı
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What services do you provide in
the area of tourism? We design
our enterainment areas based on
the expecta ons of the hotel management and the customer dmeograpics (such as age, country, culture
etc.) and we also take into account
the availabe space at the facility. In
tourism industry it’s very important to be able to provide
seperate entertainment for the parents and the kids. With
our projects, we create concepts specific to the facility in
ques on whereby the kids can find all they’re looking for
and the families can leave their kids without worrying
about them.
How does the diversity of entertainment provided affect the success of the hotels? It has a great influence on
the success of the hotels because the families prefer to
go whereever their kids are happy and their kids are very
valuable to them so
when kids have fun,
the parents are happy too. And it’s not
only about having a
diﬀerent and a racve gaming area.
You can have the
most amazing gaming area in the world
but if your staﬀ is not
friendly, you can’t be
successful.
What is your apprach to selec ng
your products and to
safety? We can use
diﬀerent products
in diﬀerent projects.
We work with certain reliable brands

ürün önemli. Ayrıca çocuk daha da dikkat gerek riyor,
bu yüzden mutlaka eği mli personeller bulundurmak
çok önemli.
AVM’lere dönersek Macera Adası’na ilgi nasıl? Macera
Adası’nda ye şkinler için lazer arena ve bowling’de ilgi
yoğun ve rezervasyonsuz çalışamıyoruz. Laser oyunumuzda üyelik sistemi ile süreklilik sağlayan ve memnuniye ar ran bir uygulamamız var. Minikler içinse ha a
içi okul turları, ha asonları ise doğumgünü par leri gibi
ekstra yoğun çalışmalarımız oluyor.
Hedefleriniz neler? Çocuğa dokunmak ve hem aileyi
hem çocuğu mutlu etmek bizim önceliğimiz. Şubelerimizi ar rmayı düşünüyoruz ama bunu kontrollü ve aynı
kaliteyi sunan şubelerle gerçekleş rmek önemli, sağlam
adımlarla ilerlemeyi tercih ediyoruz. Ülkemizde çok kısa
bir sürede büyük bir ilgiyle karşılanan lazer oyunları açısından Laser Force yani, Lazer Arena’nın Türkiye temsilcisiyiz. Bu noktada Taşınabilir Lazer Arena’lar bu yılki
hedeflerimiz içerisinde.

and we get whatever is needed for a par clar concept.
And coming to security, it is very importatn that you have
hyienic and duable products. Also you have to be much
more careful with kids. So you must have well-trained
staﬀ.
Going back to shopping malls, how is the reac on to the
Adventure Islands? Our guests show great interest in the
laser arena and the bowling area and we work only with
appointment. With laser game, we have a membership
system and that ensures con nuity and greater sa sfacon. And for the kids, we do special tours to the schools
during the weekdays and go to birthday par es at weekends.
What are your goals? Our priority is to appeal to the kids
and to make both the parents and the kids happy. We’re
planning to increase the number of our brancehs but it’s
important to maintain the same quality across the brances. We prefer to move forward with assured steps. Laser
Force, also known as Laser Arena a racted great a enon in a very short me in Turkey and we’re the Turkish
distributor of that product. In this regard, portable Laser
Arenas are among the goals of our company for this year.
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GÖRÜLMEMİŞ PARKURLAR TESİSİ ÇEKİCİ KILIYOR
TRACKS NEVERSEEN BFORE MAKE THE FACILITY MORE ATTRACTING
Tunçeri, Milli Sporcu Kemal
ve Kerem Tunçeri kardeşler
ile Haluk Acar tara ndan
2000 senesinde kurulmuş.
Öncelikle spor okulları, yarışmaları üzerine çalışan şirket, bir AVM’ye düzenlediği
özel organizasyon ile eğlence hizmetlerine ak f olarak
başlamış. Firmanın ortağı
Kemal Tunçeri ile firmalarının hizmetleri ve turizm
alanlarına verdikleri hizmetleri konuştuk.

Tunceri was founded by
na onal athletes Kemal and
Kerem Tunceri brothers and
Haluk Acar in 2000. The
company was ini ally serving
sports schools and compe ons and later entered the
amusement area via a project whereby they organized a
special event for a shopping
mall. With Kemal Tunceri,
we talked about the services
of their company and the
services they provide to the
tourism industry.

Öncelikle
sizi
biraz
Can you please tell us about
tanıyabilir miyiz? “AVM ve
Kemal ve Kerem TUNÇERİ
yourself? “We provide event
otellere event management
management services for
yani sahaya özel aktivite,
shopping malls and hotels
kurumsal şirketlere de team building hizmetleri
and we organize custom events for them. We also proveriyoruz. Özel günlere yönelik aklınıza gelebilecek
vide team-building services for companies. We organize all
her türlü eğitim, eğlence, indoor - outdoor aktiviteler,
types of events you can think of for special days such as engerek bize özgü fikirlerle, gerek var olan oyun grupları
tertainment, indoor-outdoor ac vi es, training, and events
ile aktiviteler yapıyoruz. Kimi yurtdışından ithal,
based on our unique concepts and events based on existkimi patenti bizde olan bizim kültürümüze uyarlayıp
ing amusement facili es of customers. We have around 30

ürettiğimiz 30’a yakın, her yaş kategorisine uygun
parkurumuz bulunuyor.
Oteller için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Otelcilik sektörü zaten çok zor. %95’i yurtdışından gelen, bir
ha alık on günlük konaklamalı profil. Biz bu noktada,
parkurlarımızla farklılık yara yoruz. Misafir ilk gün hiç
görmediği inanılmaz bir wipeout parkuruyla, ertesi gün
sahildeki survivor ile, başka gün otelin farklı bir bölümünde bambaşka bir oyunla karşılaşınca memnuniye
yükseliyor.
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tracks that appeal to diﬀerent age groups and all of them
are our signature and patented designs and are manufactured by us.
What type of services do you provide for hotels? Hospitality sector is already a though one. 95% of customers
come from abroad and stay for one week to ten days. At this
point, we make a diﬀerence with our tracks. When the guest
comes across the amazing wipeout track on the ﬁrst day,
and then the survivor setup at the beach on the next day
and then another amusement setup in a diﬀerent part of the
hotel, their sa sfac on with the vaca on increases.

Eğlence hizmetlerinin turis k tesise katkısını nasıl değerlendirirsiniz? Dünya çocuklar etra nda dönüyor. İpler tamamen ona bırakılmadan onun mutlu olacağı şey
tercih ediliyor. Dolayısıyla çocuk işin içindeyse ilk önce
çocuk, çocuktan sonra aile beklen leri önemli. Otelin
eğlenceye ayırabildiği bütçe de önemli. Bütçesi olan zaten müşteri memnuniye için yenilik peşinde, bize gelip
müşterisine yara cı bir eğlence sunmayı tercih ediyor.
Aylık bütçesi olmasa bile özel günler için günlük olarak
da parkurlarımızı alabiliyorlar.

Ülkemiz eğlence kültürünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ne yazık ki herşey aynı, biz de farklı ne yapılabilir diye
yepyeni parkurlar ürettik. Örneğin, konser gibi büyük
bir etkinlikte yan eğlenceler hep klasik oyunlar. Ama
yeni ve farklı olana çok yoğun bir talep görüyoruz.
Haliyle bizim organizasyonlarımıza büyük katılım oluyor.
Eğlence konsunda, doğru yaş gurubuna doğru aktiviteyi
sunabiliyorsanız başarılı oluyorsunuz.

How do you think the amusement services contribute to a
touris c facility? The world revolves around kids. Parents
prefer things that would make their kids happy. So when
the kids are involved, kids come ﬁrst and then come the
expecta ons of the family. The budget that a hotel can
spare for amusement is important as well. And hotels
that have enough budget prefer to oﬀer new things to
their customers to improve sa sfac on levels. They come
to us and ask for a crea ve solu on to oﬀer their customers. They don’t have to have monthly budgets, our tracks
can be rented on a daily basis for special events as well.

What is your opinion of the amusement culture in
our country? Unfortunately everyone is doing the same
things, so we wanted to create something diﬀerent and
created the amusement tracks. For example side-entertainments in a big event are always classical games.
But see that customers are really into new and diﬀerent
things. We see a lot of people par cipa ng in our events.
If you can oﬀer the correct event for the correct age
group, you would succeed.
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From the Sector

BALO’DAN BİR DOLU YENİ EĞLENCE
A BUNCH OF NEW AMUSEMENT PRODUCTS FROM BALO
Dünyanın önde gelen
oyun makinası üre cilerinden başta SEGA ve
DISNEY olmak üzere 16
firmanın Türkiye Distribütörü olan Balo, hem
ATRAX 2013’ün etkisiyle
hem temsil e ği markaların 2014’e özel ürünleriyle yıla ak f bir başlangıç
yap . Sa ş ekibinin başına geçen Taner Önen firmanın son dönemlerdeki
yeni projelerini aktardı.

As the Turkish distributor of 16 leading gaming
machine brands including
SEGA and DISNEY, Balo
made a fast start in 2014
both due to the inﬂuence
of ATRAX 2013 and thanks
to the products developed by the companies it
represents for 2014. Now
leading the company’s
sale team, Taner Onen told
us about the recent projects of the company.

Önen said; “We recently
ﬁnished an amusement
Önen; “En son Regnum’un
BALO Sa ş Direktörü
center which was a turnAntalya’da inşa e ği CarTaner ÖNEN
key project at Carya Golf
& Spa Resort’ built by Regya Golf & Spa Resort’un
num in Antalya and added another work to our por olio
eğlence merkezini anahtar teslim şekilde tamamlayain the tourism industry. The mul -dimensional interac ve
rak, turizm referanslarımızı taçlandırdık. Bu projede yer
gaming
system which was part of this project is the ﬁrst
alan çok boyutlu interak f oyun sistemi bölgede ilk ve
and only of its kind in the region.”
tek olma özelliğini taşıyor” dedi.
Speaking about the recent addi ons to their line of prodÜrün yelpazelerindeki yeniliklerden bahseden Taner
ucts, Taner Onen said “Transformers, which was debuted
Önen; “Türkiye’de ilk kez Cevahir AVM’deki FunLab
for the ﬁrst me in Turkey at the FunLab Amusement
Eğlence Dünyası’nda görücüye çıkan “Transformers”,
Center at Cevahir shopping mall, is viewed as the most
popular gaming machine of 2014. We also provide food
2014’ün en popüler oyun makinası olarak görülüyor.
service at that loca on. And with our Zombi and Sirinler
Aynı şubemizde yemek imkanlarının entegrasyonuna
amusement units which will be commissioned soon, we
öncelik verdik. Yakında hizmete girecek Zombi ve Şirinexpect the number of visitors to increase along with cusler ünitelerimizle de ziyaretçi sayısı ve memnuniye nde
tomer sa sfac on rates”.
ciddi ar ş bekliyoruz” dedi.
Önen also summarized their new projects and said; “Our
Önen; “Eskişehir Neoplus AVM’deki FunLab şubemiz, bu
FunLab branch at Eskişehir Neoplus shopping mall, is being
yıl 3.000 m2 alana gerenovated and expandnişleyerek ve yenileed to have a total area
nerek Ekim ayı sonuna
of 3.000 meter squares
and will be opened by
doğru şehrin en büyük
the end of October to
kapalı eğlence merbecome the largest inkezi olacak. Ek olarak;
door amusement cen2016’da İstanbul Anater in the city. Also, at
dolu Yakası’nda hayata
our EMAAR BOULVARD
geçecek olan Emaar
loca on which will be
Boulevardi şubemizde
opened on the Anatolian Side of Istanbul in
“eğlence” ile “sport
2016, we will be oﬀering
cafe”
konseptlerini
a brand new no on of
birleş rerek yepyeni
amusement that combir eğlence anlayışı subines ‘amusement’ and
nacağız” diyerek yeni
‘sports cafe’ concepts.
projelerini özetledi.
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AKÜLÜ TRENLER, PARKLARIN VAZGEÇİLMEZİ
BATTERY POWERED TRAINS ARE THE MUST-HAVES OF PARKS
Ozismak has been
manufacturing
battery-powered,
heavy-duty
freight
and towing vehicles
for many years and
since 2011, the company has expanded its
product line by adding
a line of ba ery-powered buses to its line
of ba ery powered
trains designed specially for the amusement industry. With
its many years of experience in the manufacturing industry, the
company oﬀers its signature design trains
that are the indispen-

Uzun yıllardır endüstriyel tip akülü
yük taşıma ve çekme
araçları imal eden
Özişmak, 2011 yılından bu yana eğlence
sektörüne özel ürettiği akülü trenlere,
akülü otobüs ürünlerini de ekleyerek yelpazesini genişletti.
İmalat sektöründeki
yılların tecrübesi ile
tamamen kendi dizayn ve üretimi olan,
eğlence tesislerinin
vazgeçilmez bir parçası olan trenleri sektöre sunuyor.

sible part of amusement centers.

Özişmak’ın Genel Müdürü Sönmez Yazıcı; “Turkish Technic ve MSB gibi birçok kuruluşta akülü araçlarımız
başarıyla çalışmaktadır. Ayrıca, akülü araçlarımızı USA,
Rusya, Azerbeycan, Pakistan, Mısır, Ukrayna, Kazakistan
gibi birçok ülkeye ihraç etmekteyiz” diyor.

Özişmak’s General Manager Sönmez Yazıcı says; “We’ve
sold our ba ery-powered vehicles to numerous companies such as Turkish Technic and MSB and they’re all extremely sa sﬁed with our products. We also export our
ba ery-powered products to numerous countries including USA, Russia, Azerbaijan, Pakistan, Egypt, Ukraine and
Kazakhstan.”

OYUN PARKLARI WARNER BROS. İLE RENKLENİYOR
GAME PARKS GETTING MORE VIBRANT WITH WARNER BROS.
Warner Bros.’un dünyaca
ünlü sevimli kahramanları,
Doapark ile oyun parklarını
renklendirecek.
Firma,
Warner Bros. ve Cartoon
Network gibi dünyanın en
büyük iki lisansör firmasının,
lisans temsilcisi Lisans A.Ş.
aracılığıyla uluslararası bir
işbirliğine imza a .
Firma, kurulduğu 1999
yılından beri, yur çi ve
yurtdışında çocuk oyun
grupları, açık alan fitness
ve spor aletleri, kent
mobilyaları ve kauçuk zemin kaplamaları pazarının
öncülerinden biri olarak hizmet veriyor. Şimdi de
çocukların en sevdiği çizgi film karakterleri Çakmaktaş
Ailesi, Duﬀy Duck, Tazmanya Canavarı, Bugs Bunny gibi
birçok önemli karakteri oyun gruplarına adapte eden
Doapark, parklardaki eğlence tarzına yeni bir boyut
ge recek.

The world famous cartoon
characters of Warner Bros.
Will enliven the game
parks with Doapark. The
company undersigned an
interna onal
partnership
via Lisans A.S. the Turkish
licensee of Warner Bros and
Cartoon Network, the two
biggest licensor companies
in the world.
Since it was founded in
1999, the company has
been serving as the market
leader in Turkey and abroad
in the area of children’s
gaming groups, outdoor ﬁtness and sports equipment,
city furniture and rubber ﬂooring products. And now
Doapark adapts children’s favorite cartoon characters
such as the Flint Stones, Duﬀy Duck, Tasmanian Monster,
and Bugs Bunny to its gaming groups and this way the
company will be adding a new dimension to the concept
of amusement at the parks.
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Ödül Töreni

Award Ceremony

EĞLENCE ÖDÜLLERİNE BAŞVURULAR BAŞLADI!
TUREKS ACCEPTING APPLICATIONS FOR THE AMUSEMENT AWARDS!
Geç ğimiz yıl, Türkiye’de ilk kez
ATRAX Fuarı kapsamında, Atraxion
Magazine’in koordinasyonuyla Tureks Uluslararası Fuarcılık tara ndan düzenlenen Shining Star Awards-Eğlence Ödülleri; eğlencede en
başarılı projeleri sahneye çıkarmış. Büyük ilgi gören ve belediye, avm
ve otellerden çok sayıda başvuru
alan yarışma, sektöre damga vuran
bir ödül töreni ile sonuçlanmış .
Geçen yılın en eğlenceli en başarılı
kuruluşları, atraxion.net web sitesinde yayınlanmaya devam ediyor.
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Organized for the ﬁrst me in Turkey last year by Tureks Uluslararası Fuarcılık in coopera on with
Atraxion Magazine, Shining Star
Awards had brought to the stage,
the most successful projects of the
amusement industry. Having received great a en on and applicaons from municipali es, shopping
malls and hotels, the contest had
been ﬁnalized with an award ceremony that put a hallmark on the
Turkish amusement industry. The
most amusing and successful companies of last year are s ll on the
atraxion.net website.

This year as well, the most
amusing services of Turkey
are ge ng ready for a though
compe on. As of June 15th,
Tureks has started receiving
applica ons for “Shining Star
Awards- 2014 Amusement
Awards”, the only even of the
amusement industry which is
linked to almost all other industries!

Bu yıl da Türkiye’nin en eğlenceli hizmetleri kıyasıya bir
yarışmaya hazırlanıyor. Her
sektörün bir parçası olan eğlence kültürünün tek organizasyonu “Shining Star Awards-2014 Eğlence Ödülleri”ne
başvurular, 15 Haziran 2014
itibariyle başladı!
Türkiye’nin en renkli, en
eğlenceli yarışması, 13 farklı
kategoride başvuruya açıldı. Her sektörden farklı proje
ve hizmetler, barındırdığı eğlence konsep ile bu yarışmaya ka larak başarısını tescilleyecek.
Rakiplerine başarısını göstermek isteyen, eğlence endüstrisinde en yenilikçi ve en başarılı biziz diyen firmalar
Shining Star Ödülü için kıyasıya bir yarışmaya girecek.
Yarışmaya ka lmak için; başvuru kılavuzunun ve başvuru formunun www.atraxion.net web sitesindeki “Ödül”
bölümünden indirilmesi gerekiyor.
Shining Star Awards için başvurular, 15 Haziran ile 31
Ekim tarihi arasında devam edecek. Başvurular, profesyonel jüri üyelerince incelenecek ve ödül sahipleri belirlenecek. Ödül sahipleri, sektör profesyonellerinin davetli
olacağı, 5 Aralık 2014 akşamı düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.
Eğlence kavramından ayrı düşünülmesi mümkün olmayan ana sektörler de bu yarışmada kendini gösterme rsa na sahip olacak! Kategoriler arasındaki en eğlenceli
biziz diyen avm, otel, belediye, gayrimenkul projeleri,
açık ve kapalı eğlence merkezleri, müzeler, fes valler,
sahne şovları da ödül sahiplerini bekliyor.

The most vibrant and fun contest of Turkey is now receiving applica ons in 13 diﬀerent categories. Diﬀerent projects and services from every
sector will be proving their successes with their unique
amusement concepts.
Companies willing to prove their accomplishments to
their rivals and prove they are the most innova ve and
successful companies of the amusement sector will be
entering into relentless compe on for the Shining Star
Award. To apply for the contest, companies need to download the applica on guide and the applica on form from
the “Awards” page of www.atraxion.net website.
For Shining Star Awards, companies will be able to send
in their applica ons between June 15th and October 31st.
All applica ons will be reviewed by a jury of professionals
who will make the ﬁnal decision for the awards. Award
winners will be announced at the Amusement Awards
Ceremony to be held on the night of 5 December 2014 to
which all professionals of the industry will be invited.
The companies will get a chance to prove themselves in
the main sectors, which are deﬁnitely an indispensible aspect of the concept of amusement! Among the categories
of the contest are shopping malls, hotels, municipali es,
real-estate projects, indoor and outdoor entertainment
centers, museums, fes vals and stage performances.

YARIŞMA ve ÖDÜL KATEGORİLERİ / COMPETITION AND AWARD CATEGORIES
EĞLENCENİN YILDIZLARI
SEKTÖRÜN YILDIZLARI
ÖDÜL TAKVİMİ
STARS OF AMUSEMENT

STARS OF THE INDUSTRY

En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence Merkezi
Best Outdoor Themed Amusement Center

En Başarılı Yeni Ürün
Best New Product

En Başarılı Temalı Kapalı Alan Eğlence Merkezi
Best Indoor Themed Amusement Center

En Başarılı Fes val
Best Fes val

Son Başvuru Tarihi
Applica on Deadline
31 Ekim 2014

En Başarılı Belediye Parkı
Best Shopping Mall Amusement Area

En Başarılı Sahne Şovu
Best Stage Performance

Jüri Tanışma Toplan sı
Jury Orienta on Mee ng
20 Ekim 2014

En Başarılı AVM Eğlence Alanı
Best Municipal Park

Eğlence Sektöründe Yılın Girişimcisi
Entrepreneur of the Year

En Başarılı Otel Eğlence Alanı
Best Themed Residen al Project
En Başarılı Müze ve Ören Yeri
Best Hotel Amusement Area
En Başarılı Temalı Konut Projesi
Best Museum and Historic Site

FUARIN YILDIZLARI
STARS OF THE EXHIBITION
En Dikkat Çeken Stand
The Most A rac ve Stand
En Dikkat Çeken Ürün
The Most A rac ve Product

Yarışmanın İlanı
Announcement of the Contest
15 Haziran 2014

Jüri Karar Toplan sı
Jury Decision Mee ng
20 Kasım 2014
“Fuarın Yıldızları” Değerlendirme
Evalua on for
“Stars of The Exhibi on”
5 Aralık 2014
Shining Star Awards Eğlence
Ödülleri Töreni
Shining Star Awards Ceremony
5 Aralık 2014
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Award Ceremony
Ödül Töreni

EN İYİ OYUNCAK TASARIM ÖDÜLÜ, CEMER’E
BEST TOY DESIGN AWARDS COMES FROM CEMER
Almanya’nın en pres jli tasarım yarışması Red Dot’ta, en
iyi oyuncak tasarımıyla birinciliği Cemer Kent Ekipmanları aldı. Obeziteyle mücadele için tasarlanan rmanma
modülü ile Cemer, 53 ülkeden 4815 proje ile yarış ve
bu ödülü alan ilk Türk firması olarak bir ilke imza atmış
oldu. Yarışmanın galası, 7 Temmuz’da Almanya’nın Essen ken nde gerçekleşecek.

Cemer Kent Ekipmanlari won the ﬁrst place for Best
Toy Design at the Red Dot, the most pres gious design
contest in Germany. With its climbing unit designed for
comba ng obesity, Cemer competed with a total of 4815
projects from 53 countries and made history as the ﬁrst
Turkish company to ever win this award. The gala of the
contest will be held in the city of Essen of Germany on
July 7th.

Cemer’in ödüllü ürünü Deltoik, tek kalıpla üre len polie len parçaların birleş rilerek oluşturduğu modüler
rmanma oyuncağı. Ürün hakkında bilgi veren Cemer
Genel Müdürü Fuat Eroğlu, “Çocukların obeziteye karşı
hareket etmesini istedik. Ürün, çocukların eğlenceli vakit geçirmesini ve güven içinde rmanırken bedenlerini
kullanmayı öğrenmeleri, güçlerinin farkına varabilmeleri, el ayak koordinasyonunu öğrenerek, motor becerilerini geliş rmelerine yardımcı oluyor” diyor.

“Deltoik”, the award-winning product by Cemer, is a
modular climbing toy comprising polyethylene parts produced using a single mold. Cemer General Manager Fuat
Eroglu provided informa on about the toy and said “We
wanted the kids to take ac on in the ﬁght against obesity. The product allows the kids to have good me while
climbing safely and learning how to use their bodies, becoming more aware of their physical powers, learning to
coordinate their hand and feet movements and improving their motor skills”.

Kalitesinden ödün vermeden oyun grupları dizaynında
çocuklar için en iyiyi hedefleyen firma, %60 pazar payı
ile sektörün lideri konumunda. Dünya standartlarında
kalite ile hizmet veren Cemer, 20 bin m2’lik dev bir fabrikada üre m yapıyor. Kent ekipmanları ve çocuk oyun
grubu alanında 20 yıldır hizmet veren firmanın tasarım
ekibi, ulusal düzeyde iki tasarım ödülü daha almış .

Targe ng the best for kids in the design of gaming groups
for kids without ever compromising quality, the company
is the market leader with its market share of 60%. Providing quality services at world standards, Cemer manufactures its products at a huge factory with a total acreage
of 20 thousand square meters. The company has been
serving the city equipment and kids’ gaming groups industry for 20 years and had previously received two other design awards at the interna onal level.
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2014 HERMES AWARDS’DAN İSTANBUL CEVAHİR’E ÖDÜL YAĞMURU
2014 HERMES AWARDS BOMBARDS İSTANBUL CEVAHİR WITH AWARDS
İle şim dünyasının en saygın yarışması Hermes Crea ve
Awards’ta, 8 farklı kategoride ödül alan İstanbul Cevahir
Alışveriş ve Eğlence Merkezi, halkla ilişkiler çalışmalarındaki başarısını tescilledi.
AVM, “TweetBox”projesiyle;
• Stratejik Program Alanı Sosyal Pazarlama Kate- gorisinde “Pla num” ödülüne,
• Sosyal Medya Alanı Tüke ci Ka lım Kategorisinde de “Gold” ödülüne,

Having received awards in 8 categories at Hermes Crea ve Awards, the most pres gious contest of the world
of communica on, İstanbul Cevahir Shopping and Entertainment Center once again proved its success in the
area of public rela ons.
With the “TweetBox” project;
• The shopping mall received the “Pla num”
award in the category of ‘Strategic Programs- Social Marke ng’,

“Privilege Passport” projesiyle;

• And “Gold” award in the category of “Social Media - Consumer Par cipa on’,

• Stratejik Program Alanında Özel Kategoride “Planum” ödülüne,

While with the “Privilege Passport” project;

“Mutluluk İçinde“ projesiyle,
• Sosyal Medya Alanı Çok Yönlü Proje Geliş rme Kategorisinde “Gold” ödülüne,

• It won the “Pla num” award in the special category of Strategic Programs.

• Tüke ci Ka lım Kategorisinde “Onur” ödülüne,

• The shopping mall also won the “Gold” award in
the category tled “Social Media - Versa le Project
Development”,

• Stratejik Program Alanında Dijital Pazarlama
Kampanyası Kategorisinde yine “Onur” ödülüne,

• “Honor” award in the category of “Consumer
Par cipa on”

“Bir Gülücük Ver” projesiyle,
• Stratejik Program Alanında Kurumsal Sosyal
Sorumluluk ve

• And “Honor” award in the category of Strategic Programs - Digital Marke ng Campaign
with its “Totally Happy” project

• Özel Kategorilerinde 2 adet «Gold» ödülüne layık görüldü.

• As well as two “Gold” awards in Strategic Programs - Corporate Social Responsibility and Special
Categories with its “Just Smile” project.

Hermes Ödülleri, 1995 yılından beri Pazarlama ve İle şim Profesyonelleri Derneği (AMCP- Associa on of Marke ng and Communica on Professionals) tara ndan
Amerika’da düzenleniyor.

Hermes Awards is being organized by AMCP- Associa on
of Marke ng and Communica on Professionals in USA
since 1995.
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5.000’DEN FAZLA ZİYARETÇİ!
MORE THAN 5,000 ATTENDEE

Ka lımcılar, 17 - 20 Haziran’da Pekin Conven on Center’de en dünyanın en büyük fuar ve etkinlik alanında
Asian A rac ons Expo deneyimi yaşayacaklar. IAAPA,
Asia A rac on Expo 2014 Fuarı’nda, bu fuar için rekor
denecek bir rakama ulaşıldığı ve 8.500 metrekare net
alanın sa ldığını bildirdi. Fuara 5.000 üzerinde ziyaretçi
bekleniyor.

A endees to Experience Largest Trade Show Floor in
Event’s History 17-20 June at the China Na onal Convenon Center in Beijing. IAAPA; announced the trade show
ﬂoor at Asian A rac ons Expo 2014 is sold out and spans
more than 8,500 net square meters, se ng a new record
for exhibit space at the event. More than 5,000 a endees are expected to par cipate in Asian A rac ons Expo
2014.

2015’İN DURAĞI İSE HONG KONG

HONG KONG AS SİTE OF 2015

Uluslararası Eğlence Parkları Birliği (IAAPA) Asia A rac on Expo Fuarı’nın 2015’te 16-19 Haziran tarihlerinde Hong Kong Konferans
ve Fuar Merkezi’nde yapılacağı duyurdu. Asia A rac on Expo
bölgenin lider konferans ve fuar
organizasyonu olarak eğlence endüstrisinde 5.500 profesyonelin ziyare ni bekliyor.

The Interna onal Associa on of Amusement Parks and
A rac ons (IAAPA) announced Asian A rac ons Expo
2015 will take place at the Hong Kong Conven on and
Exhibi on Centre 16-19 June, 2015.
Asian A rac ons Expo is the region’s premier conference and trade
show for the a rac ons industry
and organizers expect more than
5,500 professionals to par cipate
in the 2015 event.

IAAPA Başkanı ve CEO’su Paul Noland; Hong Kong’un Asya bölgesindeki eğlence endüstrisinde ana üs
olarak fuar için ideal bir merkez
olduğunu ve 2015 yılında da dünyanın en ilginç ve heyecanlı etkinliğinde ka lımcı ve ziyaretçiler için
kaçırılmayacak rsatlar sunmak
için sabırsızlandıklarını belir .

“Hong Kong is a major hub of the
a rac ons industry in Asia and provides an ideal venue for our show
in the region,” said IAAPA President
and CEO Paul Noland. “IAAPA is looking forward to providing another
can’t-miss opportunity for our exhibitors and a endees in 2015 at one
of the world’s most interes ng and
exci ng ci es.”
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DEAL FUARI’NDA %25 BÜYÜME
THE DEAL SHOW GREW BY 25 PERCENT

Flak Holding kuruluşu Interna onal Expo Consult
Organizasyonu Deal Fuarı’nda bu yıl 1 milyar dirhem
değerinde anlaşmalar imzalandı. Eğlence sektörü
alanında yeni projelerin ve ürünlerin sergilendiği fuarda
geçen yıla gore %25 büyüme kaydedildi. Fuar bu yıl 33
ülkeden 300 firma , 5000 üzerinde profesyonel ziyaretçi
ve 32 yeni firmayı ağırladı. 8-10 Nisan 2014 tarihlerinde
düzenlenen Deal 2014 Fuarı’na, Dubai World Trade
Center ev sahipliği yap .

Interna onal Expo Consults (IEC), a branch of Falak Holding, stated
that exhibitors at DEAL 2014 show have signed contracts worth
over 1 billion dirhams. The DEAL show grew by 25 percent over
the previous year, as exhibitors signed contracts for innova ve
products and projects, amusement rides and other equipments.
The show this year had ushered in more than 300 ﬁrms from
across 33 countries and a racted over 5000 quality trade visitors
apart from 32 new exhibitors. 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 Dubai.

Deal Fuarı ka lımcılar, birlikler ve ziyaretçiler için
eğlence sektöründe bölgedeki işlerini büyütebilecekleri
Ortadoğu’ya açılan bir kapısı özelliğinde. Deal 2015
Fuarı 21-23 Nisan 2015 tarihlerinde ‘The Arena’ ve
‘Sheikh Saeed’ Hall 1’de Dubai World Trade Centre’da
organize edilecek.

DEAL is Middle East’s gateway for all the par cipants and
associates within the amusement and entertainment industry
which can boost their growth and give them a smooth transi on
into the region’s market. DEAL 2015 is scheduled to be held
between the 21st and 23rd of April, 2015 and the venue will be
‘The Arena’ and ‘Sheikh Saeed’ Hall 1 at the Dubai World Trade
Centre

ATRAX, DUBAİ’DE ÖZEL İLGİYLE KARŞILANDI
ATRAX RECEIVING SPECIAL ATTENTION IN DUBAİ
Deal Fuarı’na ka lan Tureks
Uluslararası Fuarcılık Yurtdışı
İlişkiler Müdürü Nergis Aslan;
“Deal Fuarı oldukça hareketli
ve sektörü buluşturan renkli bir
etkinlik, başarılarından dolayı
Deal ekibini tebrik ediyorum.
Burada olmak; Türkiye eğlence
sektörünün ve Fuarımızın ne
kadar hızla geliş ğini, bu büyük potansiyele sahip pazarın
ekonomik gücünü yurtdışındaki
profesyonellere aktarmak adına
önemliydi” dedi.
Aslan sözlerini; “Fuar ka lımcıları ve ziyaretçilerinden ATRAX
stan na çok güzel bir ilgi gördük. Türkiye’ye iş yapmak, Türk firmaları ile işbirliği yapmak isteyen uluslararası firmaların üstdüzey yöne cileri
ile ATRAX için kapsamlı görüşmeler yap k. Görünen o
ki; ATRAX 2014 bu yıl uluslararası arenadan büyük projelerin işbirliklerine sahne olacak, fuarımıza ve ülkemize
olan bu ilgi bizi çok memnun ediyor” şeklinde özetledi.
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Tureks Uluslararası Fuarcılık
Interna onal Aﬀairs Manager
Nergis Aslan said; “Deal Exhibi on is a very vibrant event
that brings together all players
of the industry and I’d like to
congratulate the Deal team for
their successful organiza on.
Being here was important in
terms of showing to professionals abroad, the progress that
the Turkish amusement sector
and our Exhibi on has made as
well as the economic power of
this market that has such a big
poten al”.
Aslan con nued as follows “Parcipant companies and the visitors alike showed great interest in the ATRAX exhibi on. We
made detailed mee ngs about ATRAX with the senior
execu ves of the interna onal companies that wish to
do business in Turkey with Turkish companies. It looks like
ATRAX 2014 will serve as a stage where partnerships will
be created for large-scale projects at the interna onal
level. All this interest in our event and our country makes
us so happy.”

Exhibi on Notes
Fuar Notları

DUBAİ’YE BÜYÜK PROJELER İÇİN SİPARİŞLER YOLDA
RECIEVING ORDERS FOR BIG PROJECTS TO DUBAI
Deal Fuarı’na Türkiye’den
ka lan öncü firmalardan
biri de Amega’ydı. Firmanın
Kurumsal İle şim Sorumlusu Aslıhan Öncel’den fuar
izlenimlerini aldık.
Öncel, “ Bölgenin en önemli fuarı olduğu için burada olmak firmamız için de
önemliydi. Ziyaretçi kitlesi
çok ilgili, fuar bitmeden
burada netleşecek olan bir
çok sa şımız söz konusu.
Hem burada hem çevre ülkelerde büyük projeler için siparişler yolda” dedi. Fuarda yarış simülatörlerinin çok
dikkat çek ğini aktaran Öncel, gerçek yarış koltuğu dizaynı ve hareket pla ormuna sahip bu ürün ile profesyonel yarış deneyimi sunduklarının al nı çizdi. Aslıhan
Öncel: “ProF1’in Çıkardığı sesler ve hareketleri insanları uzaktan bile çekiyor, bu yüzden fuarın en kalabalık
stantlarından biriydik. Fuara özel fiyatlarımız da bu ilginin siparişlere dönüşmesini sağladı” diye konuştu.

Amega was one of the pioneering companies of the
Turkish amusement sector
that par cipated in Deal
Exhibi on. With Aslihan Oncel, Corporate Communicaons Manager of Amega,
we talked about their impressions of the exhibi on.
Öncel said, “Because it was
the most important exhibi on of the region, it was
very important for our company to par cipate in that
event. Its visitors are very
interested in the products and services being showcased and
we’ve already received orders, which will be conﬁrmed before
the exhibi on ends. We’re receiving orders for projects both
here and in the neighboring countries.” Oncel stated that the
race simulators par cularly a racted a en on and that with
this product, which has a real racing car seat and a moving
pla orm; they oﬀered a real racing experience. Aslıhan Öncel
said; “The sounds and movements of ProF1 a ract a en on
even from a distance, and that’s why our stand was one of the
most crowded ones at the event. And our special prices for this
event converted this interest into real orders for our products”.

EL VE AHŞAP İŞÇİLİĞİ TRENLER DEAL’DE DİKKAT ÇEKTİ
HANDCRAFTED WOODWORK TRAINS WERE THE CENTER OF ATTENTION IN DEAL
Çevreye ve insan sağlığına zararsız malzemelerden, este k
mini trenler üreten Fun Express’in Genel Müdürü Yavuz
Onar ile Deal Fuarı hakkında
sohbet e k. Onar: “Dünyanın
her tara ndan gelen insanlar
var, gelen ziyaretçiler gerçek
alıcılar, son derece verimli geçiyor. İlk dakikadan i baren
memnun edici bir yoğunluğumuz başladı” diyor.
Ürünlerine gösterilen talebi
“Türkiye’den geliyor olmamız çok ilgi çek , duyanlar şaşırdı. Sa şta yap k, siparişte aldık. Rakibimiz de var ama
farklı yöntemle yapılan bir tren. Fiyat olarak da avantajlıyız, çünkü kalite anlamında daha iyiyiz. Rakiplerimiz
bizim fuarda olmamızı sebebiyle bir dahaki yıl fuara
ka lmayabilirler. Aynı altyapıyı kullanıyoruz ama bizim
işçiliğimiz el ve ahşap işçiliği olduğu için daha sevimli ve
%20-25 fiyat farkı var, böyle olunca insanlarda bizi tercih
e ” şeklinde özetledi.

Fun Express manufactures
aesthe c mini trains made of
environmentally friendly and
non-hazardous material. With
company’s General Manager
Yavuz Onar, we talked about
the Deal Exhibi on. Onar said
“There are visitors coming
from all over the world and
the visitors are actual buyers
and it’s being a really eﬃcient
event. For the last two minutes,
we’ve been very busy and we’re
very pleased with that”.
About the visitors’ interest in
their products, Onar said “They found it especially interes ng that we’re from Turkey, they were surprised. We
sold products and received orders as well. We have rivals but we’re using diﬀerent produc on methods. And
we are also cheaper and we provide be er quality. Our
rivals may not par cipate in next years’ event because
of our presence. We use the same infrastructure but because our products are handcra ed woodwork, they are
pre er and our prices are 20-25% lower and that’s why
customers prefer us”.
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DÜNYADA BİR İLK, ÇOCUK BOWLİNG KONSEPTİ!
A FIRST IN THE WORLD: CHILDREN’S BOWLING!
Uluslararası düzeyde başarılı çalışmalara imza atan Switch Bowling’ten Ahmet Solmaz ile Deal Fuarı’nda bir araya gelip, yorumlarını aldık.
Fuar nasıl geç ? Bu sene geçen seneden daha iyi, hem
müşteri sayısı hem de kalitesi açısından daha iyi. Bu senenin avantajı, gelenlerin önemli bir yüzdesi ciddi müşteriydi, genellikle iş konuştuk.
Belirgin iş bağlan sı var mı? Bizde o an el sıkışma olmaz, ama belirginleşen çok sayıda görüşme oldu ve çok
kısa zamanda bunların hepsi sonuçlanır diye düşünüyorum. Dubai’de kendi firmamız switch middle east var,
dolayısıyla biraz daha etkin durumdayız.
Fiyatlarınızı kıyaslayacak olursak, dubai’de nasıl karşılanıyorsunuz? Biz ucuz bir firma değiliz öncelikle, dünyada üç büyük bowling markası vardır, biz bunlardan bir
tanesiyiz ve fiyatlarımız genelde birbirine yakındır. Dolayısıyla rekabe fiya a yapmıyoruz, iki şey de yapıyoruz.
Birincisi kalite, kalite anlamında bir rekabe miz var, diğeri biz bu sene biraz daha farklılaş k, farklı konseptler
yap k, sirk temalı bir çocuk bowlingi dünyada bir ilk olacak ve açık söyleyeyim bu fuarda görüştüğümüz müşterilerin %80’i çocuk bowlingiyle ilgilendi.
Ürünün taklit edilme durumu var mı? Biz patentini
aldık zaten ve kolay taklit edilebilir bir şey değil. Hem
konseptin patenti var, aynı zamanda bu bowlinge özel
bir makine de kullanıyoruz. Onun da patenti biz de,
Türkiye’de yapılıyor, dolayısıyla kolay taklit edilebilir
değil. Benzerleri mutlaka çıkacaktır, rekabet bu sonuçta,
olacaktır yani. Ama bizim 4 konseptimiz hazır, sirk
konseptimizi bu sene pazara sunuyoruz, ondan sonra
her sene için yeni bir konseptimiz olacak.
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With Ahmet Solmaz from Switch Bowling, a company that
undersigned successful projects at the interna onal level,
we met at Deal Exhibi on and talked about their impression of the event.
How was the exhibi on? This year is be er than last year
both in terms of the number of visitors and the quality of
visitors. Another good thing about this year was that the
majority of the visitors were serious buyers and we talked
mostly business.
Any solid business deal yet? We never shake hands right
at the spot but we made a lot of mee ngs that will turn
into actual sales and I think we’ll ﬁnalize most of them
soon. In Dubai we have our own aﬃliate company, Switch
Middle East so we’re quite ac ve there.
How do your prices compare to prices in Dubai? First of
all we’re not a cheap company. There are three big bowling brands in the world and we’re one of them and usually
our prices are very close. So we don’t compete with price,
we do two things. First is quality and we compete with
our quality and the other one is diﬀeren a on. This year,
we diﬀeren ated our company from rivals and created
new concepts. Our circus themed bowling concept will be
a ﬁrst in the world and honestly 80% of the visitors we
talked with at this year’s event were quite into it.
Is there a risk of the product being copied? We’ve already got the patent for it and it’s not easy to copy anyway. We have a concept for the patent and we use a dedicated mechanical system for this type of bowling. We’ve
got the patent for that as well. It’s built in Turkey. So it’s
not easy to copy. I’m sure there will be some imita ons
but that’s compe on, it’s normal. We have 4 concepts
ready. We’ll launch the circus concept this year, and a er
that we’ll launch a diﬀerent concept every year.

Exhibi on Notes
Fuar Notları

ORTADOĞU POTANSİYELİ YÜKSEK BİR PAZAR
MIDDLE MARKET OFFERING GREAT POTENTIAL
Dünya çapında hizmetleriyle
dikkat çeken Polin Sa ş Direktörü Kubilay Alpdoğan’dan
Deal Fuarı hakkında görüşlerini aldık.

With Kubilay Alpdogan, Sales
Director of Polin which attracts a en on with its worldwide services, we talked about
his impressions of the Deal Exhibi on.

Alpdoğan, fuar çalışmalarını
“İlk gün biraz yavaş başladı
fakat ikinci gün bayağı bir hareketlendi açıkçası. Bugün de
sabah yavaş başlasa da gene
bir tempo kazandı. Genel olarak bak ğımızda fuar iyi geç
diyebiliriz. Ortadoğu’da proje
görüşmelerimiz vardı, fuara
davet etmiş k, onlarla ciddi
iki üç projemiz olacak” şeklinde aktardı.

About their presence at the
exhibi on, Alpdoğan said
“The ﬁrst day was kind of slow
but it got busier on the second
day. This morning it was kind
of slow but it’s again more
crowded. But overall, I can say
it’s been a successful event for
us. We had connec ons with
some companies from Middle
East and we had invited them to the exhibi on and we’ll
be doing 2-3 important projects with them”.

Ortadoğu pazarı hakkında görüşlerini sorduğumuz Kubilay
Alpdoğan; “Ortadoğu kendi içinde çok kırılımı olan bir yer.
Mısır başlı başına büyük bir pazar, Ortadoğu kadar turizm
potansiyeli çok yüksek, turizm ya rımları çok fazla yapılan
bir yer, çok iyi projeler gerçekleş rdiğimiz bir pazar. Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer körfez ülkelerinin de çok güzel
potansiyelleri var, şuan orda da hareketlenme görülüyor”
şeklinde olumlu gözlemlerini aktardı.

We also asked Alpdogan about his views of the Middle
East market and Alpdogan said; “
Middle East market has many subsec ons. Egypt alone
is a huge market. It has high tourism poten al and there
are many tourism investments being made there. And
we make great projects there. United Arab Emirates and
other gulf countries as well oﬀer great poten al. And the
market is very dynamic there now”.

FUAR, İLERİYE DÖNÜK VE OLUMLU GEÇTİ
THE EVENT OFFERS GREAT POTENTIAL FOR THE FUTURE AND WAS VERY FRUITFUL FOR US
Simülatör araçları ile gerçek yarış
deneyimi sunan Speedcity’nin Genel Müdürü Ali Özgün ile Deal Fuarı’ndaki stantlarında sohbet e k.

With Ali Ozgun, General Manager
of Speedcity that oﬀers real racing
experience to their users with their
simulator products, we interviewed
at their stand at Deal Exhibi on.

Fuarınız nasıl geç ? Başlangıçta
çok yavaş gözüktü, ama diğer fuarlarda tanışıp burada daha sıkı
ile şim kurduğumuz gruplar oldu.
Onlar İstanbul’da ağırlayıp, ürün
sunacağımız müşterilerimiz oldu.
Bu bizim için 2-3 tane merkez demek, zaten 40-60 tane simülatör
anlamına geliyor.

How was the exhibi on for you?
At ﬁrst it was very slow but we’ve
had groups of visitors that we had
met at other exhibi ons and could
speak with in more detail during
this event. They became the customers whom we will be hos ng in
Istanbul to present our products.
Well, 2-3 facili es mean 40-60 simulators for us.

Yeni müşteri kazandınız mı? Elbe e yeni müşteri bağlan mız oldu, önemli firmaların
üstdüzey isimleri ile tanış m, biliyorsunuz Türkiye’de
de çok faaller, dünyada da. Yenilikçi inovasyon taraolan firmalar da ürünlerimize bayıldılar, ileriye dönük ve çok olumlu görüşmeler oldu. Geldiğimize değdi. Yerel temaslar da kurduk, son derece memnunum.

Did you make new customers? We
contacted new customers as well
and I met senior execu ves from leading companies.
And you know they’re very ac ve both in Turkey and the
world. And companies that have innova ve approach as
well loved our products and we made solid contacts offering great business poten al for the future. So I can say
it was deﬁnitely worth coming here. We contacted local
buyers as well so I’m very pleased with the event.”
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TÜRK MALI ŞAŞIRTIYOR VE TALEP GÖRÜYOR
TURKISH PRODUCTS ALWAYS AMAZE CUSTOMERS AND RECEIVE GREAT DEMAND
Deal Fuarı’na ka lan Türk firmalarından Tekin Lunapark’ın Genel Müdürü
Süleyman Yenen ile görüşüp değerlendirmelerini aldık.

With General Manager Süleuman
Yenen from Tekin Lunapark, one of
the Turkish companies at Deal Exhibi on, we talked about their impressions of the event.

Fuar nasıl geç ? Oldukça güzel geç, geçen yıl gelememiş m ama 5 yıldır hep geliyorum. Bu sene ka lımcı
daha fazla, ziyaretçi sayısında bir yoğunluk var.

How was the exhibi on? It’s been
great. I couldn’t come last year but
before that I was here for ﬁve years.
There are more par cipant companies this year and there are also more
visitors.

Bağlan larınız oldu mu? Evet, çok
bağlan larımız oldu, bir ürünü de
Abu Dhabi’ye verdik.

Tekin Lunapark Gen. Müd.
Süleyman YENEN

Could you contact potential customers? Yes we’ve made many connections and we sold one product to
Abu Dhabi.

Sergilediğiniz ürüne tepkiler nasıldı? Çok ilgi vardı, biz
ilk defa böyle bir takımla ka lıyoruz, daha önce hep kataloglar ile ka lıyorduk. Ama bunu burada bırakıp çantamızla döneceğiz, bundan memnunuz.

What were the reac ons to the product you showcased? We received great interest and it’s the ﬁrst me
we join with such a team. Before this we always par cipated with catalogs. But we’ll leave this here and go
back with our briefcases.

Fiyatlarınızı nasıl buldular? Fiyatlarımız gayet uygun
bulundu. Ha a Türk Malı olduğuna da şaşıyor müşteriler. İlk önce İtalyan mı diyor, Türk olduğunu öğrenince şaşırıyorlar. Arapların çoğu Türkiye’den alışveriş
yapmak is yor. Örneğin bir yedek parçanın bizden çok
çabuk temin edilip, ulaş rılması daha kolay ve uygun.
Onun için Türkiye’den alışveriş yapmayı tercih ediyorlar.

What do customers think about your prices? They
found our prices to be quite reasonable. And they’re even
surprised that the products are made in Turkey. They ﬁrst
think they’re made in Italy but then get surprised when
they learn they’re made in Turkey. Most Arabs prefer to
buy from Turkey. For example it is much easier to buy and
transport a spare part from us. That’s why they prefer to
buy from Turkey.

İMZALANAN SÖZLEŞMELERDEN MUTLUYUZ
WE’RE HAPPY WITH THE AGREEMENTS SIGEND
Zamperla Group’un Ortadoğu
Genel Müdürü Yasser Goneid’den, firmalarının çalışmaları
ve Deal Fuarı hakkında görüşlerini aldık.
Gönen “Zamperla Group Italya
merkezli bir eğlence trenleri
üre cisi olup 1960’lardan bu
yana sektörün dünya çapındaki isimlerinden birisi olarak
bilinmektedir. Bugün grup
dünyada bu alandaki en büyük
firmalardan bir tanesi olarak
kabul edilmektedir ve ekstrem
hız trenlerinden çocuk trenlerine kadar çok farklı türlerde eğlence trenleri tasarlayıp
üretmektedir. Yüksek kaliteli, güzel görünümlü ve eğlenceli tren tasarımlarımız ve de beraberinde güvenilir sa ş
ve sa ş sonrası hizmetlerimiz bizi tüm dünyadaki parkların ve eğlence merkezlerinin büyük kısmına eğlence
trenleri tedarik etme anlamındaki en güçlü adaylardan
birisi haline ge rmiş r. Bunun bir kanı da Türkiye’de
bulunan Mall of Istanbul’a yakın zamanda özel yapım
bir Twister Coaster ve bir Air Race 8.2 kurulumu yapmış olmamızdır. Firmamız 1996 yılından bu yana Dubai
Deal Fuarının en önemli ka lımcılarından olup bu fuarı
bölgede pazarımıza yönelik önemli bir pla orm olarak
görmekteyiz. 2014 yılındaki fuar sıra dışı bir başarı sergiledi ve kurmuş olduğumuz iş bağlan larından oldukça
memnunuz” dedi.
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With Yasser Goneid, General
Manager of Zamperla Group
MIddel East, we talked about
his impressions of the Deal Exhibi on.
“Zamperla Group is an Italian
designer and manufacturer of
amusement rides, and a worldwide name in the industry
since 1960’s. The Group today
is considered one of the largest
in the world and produces a
wide range of rides that ranges from extreme coasters to kiddy rides. Our complete
package of high quality, beau ful and exci ng rides combined with reliable sales and a er sales services made
us the strongest candidates for the supply of rides to the
majority of parks and entertainment centers around the
world, which is also evident in Turkey from our recent installa on of a custom Twister Coaster and an Air Race
8.2 in Mall of Istanbul. We are one of the main exhibitors
in DEAL Show in Dubai since 1996 and we consider it an
important venue for our market in the region. In 2014,
the show was excep onally successful and we are quite
happy with the contracts we signed”
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REKREASYON ALANLARI ARTIK ATRAX KAPSAMINDA!
RECREATION AREAS ARE NOW COVERED BY ATRAX!
Türkiye’nin Tek Eğlence Endüstrisi Fuarı ATRAX’a,
“Rekreasyon Alanları ve Spor Tesisleri Ekipmanları” da Dahil Edildi.
Turkey’s Only Amusement Industry Event ATRAX now has a new category: “Recrea on Areas and
Sports Facility Equipment”.
ATRAX – 3.Eğlence, Park ve Ak vite Hizmetleri Endüstrisi Fuarı,
rekreasyon alanları ve spor tesisi
malzemelerini de kapsamına alarak, ziyaretçi kitlesini memnun
edecek bir adım daha a .
Gelişen eğlence endüstrisi ile
büyük bir ya rım potansiyeline
sahip Türkiye’de; özellikle AVM,
Belediye, Konut ve Otel projelerinde eğlence ve dinlence alanları
son derece önem taşıyor. Bu büyük çaplı ya rımlarda, insanlara daha gelişmiş eğlence
trendleri ve rekreasyon alanları sunabilmek için dünya
çapında projelendirme, ürün ve hizmetler ülkemizde uygulanmaya başlandı.

ATRAX The 3rd Amusement, attrac ons and parks industry and
services exhibi on now covers the
category of recrea on areas and
sports facility equipment and took
another major step to increase the
level of sa sfac on of its visitors.
In Turkey, which oﬀers great investment poten al with its rapidly growing amusement, industry,
amusement and recrea on areas
play an important role especially in shopping mall, municipality,
residen al and hotel projects. In order to oﬀer more advanced amusement and recrea on alterna ves to residents, companies undertaking such large-scale projects
now develop projects, products and services at internaonal standards in Turkey.

Ya rımcılar, müşterilerine daha iyi, daha gelişmiş ve
daha çekici eğlence alanları ve ürünleri sunabilmek için;
yur çi ve yurtdışından gelen dünyanın önde gelen eğlence sektörü üre cileri ile ATRAX Fuarı’nda biraraya gelmeyi bekliyor.

With the goal of oﬀering be er, more advanced and more
a rac ve amusement areas and products to their customers, the investors are now wai ng to meet up with the
leading manufacturers of the global amusement sector at
ATRAX Exhibi on.

Eğlence endüstrisi ve hizmetleri sektöründe ülkemizin
tek buluşma noktası olan ATRAX - 3. Eğlence, Ak vite ve
Park Endüstrisi ve Hizmetleri Fuarı, 4- 6 Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

As Turkey’s only mee ng point in the amusement industry and services, ATRAX The 3rd Amusement, a rac ons
and parks industry will be held at Istanbul Fuar Merkezi
between 4-6 December 2014.

ATRAX 2013, farklı 24 ülkeden, 61’i uluslararası ve 122’si
yerli olmak üzere 183 firmanın ka lımcı olarak yer aldığı
fuarda, 370 marka 6958 m2 net alanda sergilendi. ATRAX
2013, 11.000 m2 brüt alanda gerçekleşirken, 56 farklı ülkeden gelen 8158 profesyonel tara ndan ziyaret edildi.

ATRAX 2013; At the event that hosted 183 par cipant
companies (61 interna onal and 122 local) from 24 different countries, a total of 370 brands were showcased
on a total area of 6958 m2. Atrax 2013 was held on a
gross area of 11.000 m2, it was visited by 8158 professionals from 56 diﬀerent countries.
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YENİ HIZ TRENİ: HIZLI GONZALES
NEW RIDES: SPEEDY GONZALES
Hızlı Gonzales Araba Yarışı, bu yaz Six Flags Magic Mountain’ın (Al Bayrak Büyülü Dağı) yeniden canlandırılan
Bugs Bunny Dünyası’na geliyor. Bu ufak tefek yarış dördüncü hız treni olacak, yani herhangi bir Amerika temalı
parkında olandan daha fazla!
Çocuklar ve ebeveynleri, bu minyatür araba yarışı araçlarına beraberce binecekler ve heyecan dolu bir yolculuğa çıkacaklar. Bu büyük ödüllü yolda hızla ilerlerken, pek
çok düşüş ve heyecan yaşayacaklar.
Hızlı Gonzales Araba Yarışı daha küçük olabilir ancak ailenizdeki genç maceracıların pek çok ooo ve aaaa sesleri çıkarmasına neden olabilecek güçte. Onların çığlık
atarken aynı zamanda gülüşmelerini sağlayacak hafif bir
hızla ilerlerken bu süratli dönüş ve düşüşleri heyecan
veriyor.
Bu mini hız treni, gelecekte heyecan peşinde koşacak
olanlar için mükemmel bir eği m alanı niteliğinde. Bir
gün, Tatsu, Goliath ve Full Thro le kullanıyor olacaklar
ancak şimdilik ufaklıklar için eğlenceli ve arkadaş canlısı
bir hız treni konsep karşınızda.
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Speedy Gonzales Hot Rod Racers are coming to Six Flags Magic Mountain’s revitalized Bugs Bunny World this
summer. This new pint-sized ride will be our fourth roller
coaster — more than any other U.S. theme park!
Kids and parents will hop aboard the miniature hot rod
race cars together and enjoy an ac on-packed ride.
You’ll experience plenty of drops and thrills as you sprint
around the grand prix track.
Speedy Gonzales Hot Rod Racers may be smaller but it
packs a big punch, delivering lots of oohs and aahs for
the young adventurists in your family. Experience swi
turns and drops, racing at moderate speeds that’ll make
them scream and giggle at the same me.
This mini-coaster is the perfect training ground for future
thrill seekers. One day they’ll ride Tatsu, Goliath and Full
Thro le but in the mean me, here’s a fun and friendly smaller-scale roller coaster for the li le ones in your
crew.
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ANGRYBIRDS MACERASINA YENİ YUVA
A NEW NEST FOR ANGRYBIRD ADVENTURE
Angry Birds temalı bu harika ve yeni alan, ailelere ve bu
tüylü güruhun ve domuz karakterlerinin tüm hayranlarına dünyadaki ilk deneyimin umudunu verecek şekilde
THORNE PARK Resot’ta yuva kurmaya hazırlanıyor.
Angry Birds dünyasını hayata geçirecek olan THORNE
PARK Resort, dünyanın ilk ANGRY BIRDS 4D Deneyiminin
galasını yapacak. Bu kızgın kuşların, alçak Kral Domuz’un
elinden değerli yumurtalarını alma girişiminde bulunurken, siz arkanıza yaslanın ve sallanan koltuklar sizi bu
yüksek hızlı maceranın içine rlatmasının tadını çıkarın.
Zamanlanmış ani rüzgârların, skiyelerin, bacaklarınızı gıdıklayan
mekanizmaların, parlayıp sönen
ışıkların, hava kabarcıklarının ve
duman patlamalarının baştan
sona kalp a şınızı ar racağı kesin!
THORPE PARK Resort, 30’dan fazla heyecan verici eğlence yolculuğu, eğlence gösterisi ve zevkine
varılacak canlı olayın bulunduğu
THORNE PARK Resort, heyecan
ve dehşet arayışında olan ailelerin ve arkadaşların “mutlaka gidilmesi gereken yerler” listesinde
olan bir yer – Londra’nın sadece
18 kilometre ötesinde.
MERLIN ENTERTAINMENTS plc,
bölge-bazlı, aile eğlencelerinin
önde gelen isimlerinden biri. Avrupa’nın 1 Numaralı ve dünyanın
ikinci en büyük ziyaretçi çeken
eğlence merkezi yöne cisi olan
Merlin, şu anda 4 kıta ve 22 ülkede, 100 eğlence merkezini, 10
otel/3 ta l köyünü yöne yor.

The amazing new Angry Birds themed land is preparing
to nest at THORPE PARK Resort, promising a world ﬁrst
experience for families and fans of all ages of the feathered ﬂocks and piggy characters.
Bringing the Angry Birds world alive, THORPE PARK Resort will premiere the world’s ﬁrst ANGRY BIRDS 4D Experience. Sit back and enjoy high tech movie theatre
surrounding and be part of the ac on as rumbling chairs catapult you through a fast-paced adventure as the
Angry Birds a empt to get their
precious eggs back from the dastardly King Pig. Timed air gusts,
water jets, leg cklers, ﬂashing
lights, bubbles and smoke blasts
will be sure to get pulses racing
from start to ﬁnish!
THORPE PARK Resort; With over
30 thrilling rides, a rac ons and
live events to enjoy, THORPE PARK
Resort is the ‘must do’ des na on
for thrill and chill seeking families
and friends – located just 10 miles
from Greater London.
MERLIN ENTERTAINMENTS plc is
the leading name in loca on-based, family entertainment. Europe’s Number 1 and the world’s
second-largest visitor a rac on
operator, Merlin now operates
100 a rac ons, 10 hotels/3 holiday villages in 22 countries and
across 4 con nents.
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MARVEL’DEN İRON MAN MÜJDESİ
IRON MAN SUPRISE FROM MARVEL
Hong Kong Disneyland, ziyaretçilerini Hong Kong’da Tony Stark
ile birlikte uzaylı is lacılara karşı savaşacakları hayatlarının en
destansı macerasına götürecek,
yeni bir Demir Adam temalı
bölgenin açılacağını duyurdu.

Hong Kong Disneyland announced a new themed area
based on Iron Man, which will
take guests on an epic adventure of a life me as they join
Tony Stark in a ba le against
alien invaders across the city
of Hong Kong.

“Marvel, Disney dünyasının bir
parçası olduğundan beri, hayal
mühendislerimiz ziyaretçilerimizin en sevdikleri Marvel karakterleri ve hikâyeleri ile çeşitli
deneyimler yaşamasının yeni
yollarını hayal ediyorlar,” dedi
Walt Disney Park ve Resortları yöne m kurulu başkanı Tom Staggs. “Demir Adam’ın yer aldığı bu ilk Marvel
eğlence merkezini Hong Kong Disneyland’a ge rmekten
dolayı çok heyecanlıyız.”

“Since Marvel became part of
the Disney family, our Imagineers have been dreaming up
new ways for our guests to
experience their favorite Marvel characters and stories,”
said Tom Staggs, chairman of Walt Disney Parks and Resorts. “We’re thrilled to bring this ﬁrst Marvel a rac on
featuring Iron Man to Hong Kong Disneyland.”

2016 yılının sonlarına doğru açılması planlanan bu deneyimde, Marvel alış veriş bölümünün yanı sıra ziyaretçilerin Demir Adam ile tanışıp, fotoğraf çek rebilecekleri bir
bölüm de bulunacak.

Set to open in late 2016, the experience will also include an area where guests can meet and take photos with
Iron Man, as well as a Marvel merchandise loca on.

“Oyuncak Hikayesi Bölgesi, Boz Ayı Kanyonu ve Sihir Noktası ile beraber bu yeni temalı alan da Hong Kong Disneyland’ın devamlı büyümesine olan adanmışlığımızın
ve güvenimizin al nı çizecek,” diyor Stagg.

“Combined with Toy Story Land, Grizzly Gulch and Mys c
Point, this new themed area underscores commitment to
and conﬁdence in the con nued growth of Hong Kong
Disneyland,” Staggs said.
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FERRARİ TEMALI PARK İSPANYA’DA PORTAVENTURA RESORT’TA AÇILIYOR
FERRARİ THEME PARK TO OPEN AT PORTAVENTURA RESORT IN SPAIN
Ferrari has announced plans to open its ﬁrst theme park
in Europe, bringing the prancing horse to the PortAventura resort near Barcelona.
Due to open in 2016, the 75,000 metre square Ferrari
Land promises to include Europe’s fastest and highest
ver cal accelerator and a 250-room hotel in the shape
of an F1 front wing, billed as Ferrari’s ﬁrst ﬁve-star hotel.
The project, involving an overall investment of €100m
(£83m), will be built by private equity ﬁrms Inves ndustrial and KKR, under licence from Ferrari.

Ferrari, Avrupada’ki ilk temalı parkını açmak ve şahlanan a Barselona yakınlarındaki PortAventura Resort’a
ge rmekle ilgili planlarını duyurdu.
2016 yılında açılacak olan 75,000 m2’lik Ferrari Bölgesi,
alanı dâhilinde, Avrupa’nın en hızlı ve en yüksek ivme
kazanan F1 ön kanadı görünümünde olacak ve aynı zamanda Ferrari’nin ilk beş yıldızlı oteli olacak 250 odalık
otelinin de bulunacağının sözünü veriyor. Toplam 100
milyon € (83 milyon £) ya rımı içerecek olan proje, Ferrari ruhsa al nda olmak kaydıyla Inves ndustrial ve
KKR isimli özel sermaye şirketleri tara ndan inşa edilecek.

Andrea Perrone, CEO of Ferrari’s branding division, said
that a er the opening of Ferrari World in the United Arab
Emirates in 2010 the luxury sports car manufacturer had
received many requests to build new parks around the
world.
Perrone said the company welcomed “the opportunity to
bring the spirit of Ferrari to Spain, where we have many
fans and followers”.

Ferrari marka bölümünün CEO’su olan Andrea Perrone, 2010 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Ferrari
World’ün açılışının ardından lüks spor araba üre cisinin,
dünyanın her yerinde yeni parklar inşa edilmesi için pek
çok talep aldıklarını söylemiş .
Perrone, Ferrari’nin ruhunu pek çok hayranımız ve takipçimizin olduğu İspanya’ya ge rme rsa yakalamaktan memnun olduklarını belir .
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BUZ DEVRİ ENDONEZYA’DA
ICE AGE COMES TO INDONESİA
Endonezyalı lunapark Ancol geç ğimiz ay, üç boyutlu
kanal su yolculuğunu da içeren, ilgi
odağı olacak Buz
Devri temalı bölümünün lansmanını
yap .

The
Indonesian
amusement
park
Ancol launched a
new Ice Age themed a rac on last
month, featuring
an immersive ﬂume
ride.

Çok
ilgi
gören
animasyon
film
serisinden
ilham
alan Buz Devri
Kutup
Macerası,
20th Century Fox Tüketici Ürünleri ve Los Angeles Pure
Imagina on Stüdyoları iP2 Entertainment ile birlikte
eğlence hizmetleri sürüş imalatçıları Hopkins ve Zierer
ortaklığıyla hayata geç .

Inspired by the hit
animated ﬁlms, Ice
Age Arc c Adventure was realised
in partnership with
20th Century Fox
Consumer Products and iP2 Entertainment by Pure Imagina on Studios of Los Angeles and ride manufacturers
Hopkins and Zierer.

Bu deneyimin kalbinde yer alan iç mekân kanal su yolculuğu deneyimi, Ancol’e misafir olanları, Sid’in “donma
garan li” kutup yolculuğuna davet ediyor.

The indoor ﬂume ride at the heart of the experience invites Ancol guest to make a voyage with Sid’s Arc c Tours,
where they are “guaranteed to get chills.”

Bu yolculuk animatronik karakterler, buzullar, sıcak su skiyeleri,
şelaleler ve dikkat çekmek için özel olarak
yara lmış Buz Devri
mul medya içerikleri
ile beraber diğer sahnelerle dolu.
“Ancol’daki yeni Buz
Devri eğlence merkezi, dünyanın bu bölgesi için bir ilk ve bu
açılım bizim hayranların Buz Devri ve karakterleri ile ilgili yeni
ve inova f deneyimler
yaşaması konusundaki genel taahhüdümüzün sadece bir parçası,” diye belir yor 20th Century Fox Tüketici Ürünleri’ndeki küresel
bölge tabanlı eğlence bölümünün Başkan Yardımcısı
Greg Lombardo ve ekliyor; “Bu proje, Buz Devri’nin tüm
dünyada ve özellikle de Güney Doğu Asya’nın çok önemli bir bölgesinde tadını çıkardığı inanılmaz popülerliğin
bir başka kanı .”
Ancol, Endonezya’nın başken Jakarta’da bulunuyor ve
bu yeni eğlence merkezi dış kaynaklı fikir hakkı ile yapılan ilk ortaklıkları. 20th Century Fox tüketici ürünleri şu
anda müşterileri için aralarında, 2016 yılında Malezya’da
açılacak olan Resorts World Gen ng de dahil olan yeni
Buz Devri temalı projeler üzerinde çalışıyor.
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The journey is ﬁlled
with animatronic characters, glaciers, geysers, waterfalls and
other scenery, plus addi onal Ice Age mul media content created
especially for the a rac on.
“The new Ice Age a rac on at Ancol is a
ﬁrst for this region of
the world and this expansion is part of our
overall commitment
to allow fans to experience Ice Age and
its characters in new and innova ve ways,” notes Greg
Lombardo, vice-president of global loca on-based entertainment at 20th Century Fox Consumer Products. “This
project is further proof of the incredible popularity that
Ice Age enjoys around the globe and speciﬁcally in the
very important territory of South East Asia.”
Ancol is located in Indonesian capital of Jakarta and the
new a rac on is its ﬁrst partnership with an external intellectual property. 20th Century Fox Consumer products
in currently working on new Ice Age theme park projects
for clients including Resorts World Gen ng, Malaysia,
which opens a Fox-branded park in 2016.

Around the World
Dünyadan

JORAVISION, HEIFE’ TEMALI PARKINI TASARLIYOR
JORAVISION DESIGNING THEIR HEIFE’ THEMED PARK
Wanda Grubu, geliş rmekte olduğu pek çok Wanda Kültürel Turizm Şehir projelerinden biri olan Wanda Şehir
Hefei’yi 2016 yılında açmayı planlıyor. Geçen yıldan bu
yana Jora Vision, Çin’in Anhui bölgesindeki bir şehir olan
Hefei’de yer alacak ilk Wanda temalı parkının tasarımı
üzerinde çalışıyor.

In 2016 the Wanda Group is planning on opening Wanda City Hefei, one of the many Wanda Cultural Tourism
City projects it is developing. Since last year Jora Vision has ac vely been working on the design of the ﬁrst
Wanda theme park in Hefei, a city located in the Chinese
province of Anhui.

Neredeyse 38 hektar büyüklüğündeki
temalı park, bölge
kültürü ve geleneklerine
dayanıyor.
Al özel bölüme ayrılmış ve bu bölümlerde 30’dan fazla
eğlence
merkezi
olması planlanıyor.
Jora Vision, bu bölümlerden her biri
için, Anhui Bölgesi’nin mirasını eksizsiz bir eğlence deneyimine dönüştürecek şekilde masalların, sana n, tarihin ve efsanelerin
bir araya geldiği özel bir hikâye yara yor. Kardeş kuruluşları olan Jora Entertainment ise parkın ses ve özel
efektlerinin tasarlanmasına yardımcı oluyor.

The theme park of
almost 38 hectares,
is based on local culture and tradi ons.
It is divided into six
speciﬁc areas and
is planned to have
over 30 a ac ons.
For each of these areas, Jora Vision came up with
a speciﬁc storyline
where fairytales, art, history and legends meet, translang the Anhui Province’s heritage into a full leisure
experience. Sister company Jora Entertainment is involved in the design of the audio and special eﬀects for
the park.

BAMSE WORLD’ÜN TASARIMI JORAVISION’DAN
BAMSE WORLD’S DESIGN COMES FROM JORAVISION
Kolmården
Hayvanat
Bahçesi (İsveç) kısa süre
önce, tamamen İsveç’in
popüler karakteri Bamses
Värld’a adanmış bir alan
olan Bamses’i 2015 yılında
açacağını duyurdu. Temel
plan Jora Vision tara ndan
geliş rildi ve ar k Bamses
Värld’daki her bir etmeni
özel olarak ve
zlikle tasarlamakla meşguller, dört
eğlence yolculuğu ve göz
alıcı şeylerin yanı sıra aynı
zamanda Bamse gösterisinin sahneye konulacağı bir
amfi yatro, bir restoran,
mağazalar ve bir su oyun alanı da bulunacak.
Jora Vision, tasarım, proje yöne mi ve üre m konusunda geniş kapsamlı hizmetler sunan eğlence sektörünün
önde gelen şirketlerinden birisidir. Yara cı çalışanları,
dünyanın her yanında nefes kesici deneyimler, ortamlar
ve eğlence merkezleri tasarlıyor ve inşa ediyorlar. Firma,
ziyaretçilerinin benzersiz temalı deneyimler yaşamasını
sağlamak için temalı parklar, dinlenme alanları ya da örneğin hayvanat bahçeleri yara lmasına yardımcı oluyor.

Kolmården Zoo (Sweden) recently announced it will be
opening Bamses Värld in 2015,
an en re new area dedicated
to the popular Swedish character Bamse. Jora Vision developed the master plan and
is now me culously designing
each speciﬁc element in Bamses Värld: beside the four rides
and eye catchers, there will
also be an amphitheater featuring a Bamse show, a restaurant, shops and a water
playground.
Jora Vision is a leading company in the Leisure industry
with a wide range of services in Design, Project Management and Produc on. Our crea ve employees designs
and builds breathtaking experiences, environments and
a rac ons all over the world. Jora Vision helps theme
parks, recrea on areas or for example zoos to create
a unique themed experience for their visitors.
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LEGOLAND, 2015’TE TÜRKİYE’DE!
LEGOLAND COMING TO TURKEY IN 2015!
Dünyanın en büyük eğlence
merkezlerinden Legoland® Discovery Center, 2015 baharında
3.100 m2’lik bir alanda Forum
İstanbul’da açılacak. Çocuklar
için kapalı alanda interaktif ve
eğitici bir deneyimi sunan LEGOLAND’ın yapım ve işletmesini
Merlin Entertaintments üstleniyor. Türkiye için bir ilk olan dev
oyun parkı Legoland için Multi
Türkiye ile anlaşmaya varıldı.
Merlin Entertainment’ın Panayır Çekim Merkezleri İşletme Grubu Genel Müdürü Glenn Earlam; “Yap ğımız
değerlendirmeler, İstanbul’un yeni bir çekim merkezi
inşa etmek için aradığımız heyecan verici, canlı ve dinamik bir şehir olduğunu bize gösterdi. Biz de Legoland ile
küçük çocuğu olan ailelere sunduğumuz benzersiz konseptle bu çekime katkıda bulunacağız. Avrupa’nın bu
bölgesinde ilk Legoland’i açacak olmanın da heyecanını
yaşıyoruz.”
Forum İstanbul Genel Müdürü Joao Xavier; “Özellikle
İstanbul’daki çocuklu aileler için vazgeçilmez uğrak
noktası olma planlarımızı tamamlayan çok önemli bir
adım a k. Konusunda dünya çapında deneyim ve birikime sahip Merlin Entertaintments ortaklığıyla a ğımız
bu yeni adımın, pazardaki konumumuzu güçlendireceğine inanıyoruz” dedi.
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Legoland® Discovery Center,
one of the biggest entertainment centers in the world, will
be opened at Forum Istanbul on
a total area of 3.100 m2 in the
spring of 2015. Oﬀering an interac ve and educatory indoor
entertainment experience for
kids, the huge gaming park LEGOLAND will be constructed and
operated by Merlin Entertainments. In Turkey, the company
signed a partnership agreement
with Mul Turkiye for Legoland,
which oﬀers an interac ve and educatory indoor experience for kids.
Managing Director of Merlin Entertainment’s Midway
A rac ons Glenn Earlam said, “Based on our research,
we found out that Istanbul is a vibrant and dynamic city
that we’ve been looking for to build a new center of attrac on. And with Legoland, and the unique concept we
will be oﬀering to families with kids, we will be supporting that a rac on. We’re also so excited to be opening
the ﬁrst Legoland in this part of Europe”.
Forum İstanbul General Manager Joao Xavier said;
“We’ve taken a major step toward our goal of becoming an indispensible center of a rac on especially for
families with kids in Istanbul. We believe that this new
step we’ve taken with Merlin Entertainments which has
worldwide experience and exper se in its ﬁeld, will reinforce our posi on in this market”.
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MİNOPOLİS TÜRKİYE’DE!
MINOPOLIS COMING TO TURKEY!

Prof. Dr. Max H. Friedrich ve Avusturya Viyana Üniversitesi akademisyenleri tara ndan iki yıl süren yoğun araşrma sonucu geliş rilen Minopolis, ar k Türkiye’de. Çocuk gelişimine uygun ak viteler ile dona lan Minopolis
Çocuk Şehri, Arel Üniversitesi’nin
katkılarıyla ülkemiz kültürüne uyarlanarak, ilk merkezini Marmara Forum AVM’de açtı.
Tüm detaylarıyla güvenli bir tasarıma sahip proje, engelli çocukların
da rahatça kullanımına uygun. Mini
şehirde, 32 farklı konsep e istasyon, pek çok eğitsel ve eğlenceli
ak vite, par konseptleri, renkli
şovlar, okul gruplarına yönelik özel
çalışmalar yer alıyor. Minopolis’te
4-14 yaş grubu çocuklar, kendilerine uygun boyutlarda tasarlanmış
işyerlerinde, hastane, i aiye, TV
stüdyosu, banka, fabrika vb.- rol oynama yoluyla 100 kadar iş kolunu
tecrübe ediyor. Çocuklar böylece
gerçek dünyayı daha doğru algılıyor; yöne mi, liderliği, ekip ruhunu
ve toplu olarak hareket etmeyi tecrübe ediyorlar.
Arel Eği m Kurulu Yöne m Kurulu Üyesi ve Minopolis’in Kurucusu
Özgür Gözükara, “Günümüzde ebeveynler ve öğretmenler çocukları
mo ve etmek için yeni yollar arıyor ve bu arayışı karşılayan Minopolis İstanbul, sunduğu her ak vite ile çocukları eğlendirmeyi, eğitmeyi, güçlendirmeyi ve onlara
ilham vermeyi amaçlıyor”diyor.

Developed as a result of two years of intensive research by
Prof. Dr. Max H. Friedrich and academicians from Austria
Vienna University, Minopolis is now in Turkey. Equipped
with ac vi es that support kids’ development,
M
Minopolis Children’s City opened
it
its ﬁrst branch at Marmara Forum
SShopping Mall by adap ng its feattures to our local culture with supp
port from Arel University.
D
Designed to be fully safe with all its
d
details, Minopolis is built with feattures that oﬀer accessibility as well.
TThe Mini city features 32 sta ons
w
with diﬀerent concepts, numerous
eeducatory and fun ac vi es, party
concepts, vibrant shows and special
eevents for student groups. At Min
nopolis, kids aged 4-14 are able to
eexperience diﬀerent occupa ons at
m
miniature work places such as hosp
pitals, ﬁre sta on, TV studio, bank,
fa
factory etc. this way, the kids learn
a
about the real world and experience
m
management, leadership, team spirit and collec ve ac on. Arel Eği m
K
Kurulu Board Member and founder
o
of Minopolis Özgür Gözükara said,
““Today, the parents and teachers
are looking for new ways to mo vate children and as a
project that ﬁlls that gap, Minopolis İstanbul’s goal is to
entertain and educate the kids while at the same me
giving them inspira on”.
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BODRUM’A KIDS
PARADISE
KIDS PARADISE FOR BODRUM
Palmali Grup’un 2013 yazında Türkiye’nin ilk mega yat
projesi olarak aç ğı Palmarina Bodrum, 2014 sezonuna
“Kids Paradise” ile merhaba dedi.
Çocuk eğlence alanını geliş rerek genişleten tesis,
102 mağazayı barındıran avm’si,
restaurantları, gece kulüpleri ile
bölgenin sosyo-kültürel nabzını
tutmaya devam edecek. Kids
paradise adı verilen eğlence
merkezinde 5-12 yaş grubuna özel
eğlenceler sunuluyor. Merkezde;
aquapark,
hayvanat
bahçesi,
7D sinema, özel yapım bir atlı
karınca ve çeşitli eğlence üniteleri
bulunuyor. Yerli yabancı tüm çocuk
ziyaretçilerin her türlü ih yacı
düşünülerek
tasarlanan
Kids
Paradise’da; çocuk restoranı, pop
corn, pamuk şeker, macun standları,
hediyelik eşya dükkanı da yer alıyor.
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Palmarina Bodrum, the ﬁrst mega yacht project of Palmali
Group, which was opened in the summer of 2013, now
welcomes summer of 2014 with “Kids Paradise”.
The facility recently expanded its kids’ amusement
area and with its shopping mall featuring 102 stores,
restaurants and nightclubs, it will be the eyes and ears
of the social and cultural life in the area. The amusement
center called Kids’ Paradise oﬀers amusement services
aimed at kids aged 5 to 12. The facility features an
aqua park, a zoo, 7D cinema, a special design carrousel
and numerous amusement units. Designed with the
amusement needs of children from Turkey and abroad,
Kids’ Paradise also features a kids’ restaurant; popcorn,
co on candy stands and souvenir shops.
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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TEMALI KAPALI EĞLENCE PARKI AÇILDI
TURKEY’S BIGGEST INDOOR THEME PARK JUST OPENED ITS DOORS
Torunlar GYO’nun 1.3 milyar TL’lik ya rımla hayata geçirdiği Mall of İstanbul, 350 mağaza ve farklı fonksiyonları
tek bir ça al nda ziyaretçilerine sunmaya başladı. Proje, Türkiye’nin ilk kapalı temalı eğlence parkı Moipark’ın
yanısıra farklı konsept bölümleri barındırıyor.
Torunlar’a ait özel Cinetech markası ile hizmet verecek
Türkiye’nin en büyük sinema kompleksinin içinde özel
gala ve etkinliklere ayrılmış Moi Sahne de yer alıyor.
Seçkin sanat eserlerini ziyaretçileriyle buluşturacak MOİ
Sanat adlı özel galeri bölümü ise, Eylül döneminde açılacak. Projenin gurme centeri “Gusto MOİ” Karadeniz,
Anadolu, Antep Ege, Avrupa ve Uzakdoğu mu ağının
lezzetlerini sunacak. Sana , tarihi, eğlence ve teknoloji
harmanlayan “O omanya, Osmanlı Interak f Müzesi”
de projenin diğer özelliklerinden birisi. Çeşitli eği ci
atölyelerin yer aldığı bölümde, tarihe modern interak f
bir yaklaşımla ziyaretçiler kendi tasarımlarını yaratacak.
Torunlar GYO Yöne m Kurulu
Başkanı Aziz Torun proje için;
“Bu proje, perakende sektöründeki 15 yıllık tecrübemizi,
bilgi birikimimizi yansı ğımız bir proje oldu. Fonksiyon
zenginliği, ulaşım kolaylığı,
büyüklüğü, sunduğu içerik
ve yaşam vaadiyle Mall of
İstanbul İstanbul’un alışveriş
merkezi olacak” şeklinde görüşlerini aktardı.
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Mall of Istanbul which was brought to life by Torunlar
GYO with an investment worth of 1.3 billion TL, is now
open with its 350 shops and diﬀerent func ons under
one roof. The project features, in addi on to Moipark,
Turkey’s ﬁrst indoor theme park, diﬀerent sec ons designed with diﬀerent concepts.
Turkey’s biggest movie complex which will serve under
the Cinetech brand of Torunlar will also feature Moi
Sahne which is specially designed for gala events and
other special organiza ons. And the special gallery secon called MOI Sanat, which will be bringing dis ncve artwork to its visitors, will be opened in September.
“Gusto MOİ”, the gourmet center of the project will be
bringing the ﬂavors of the cuisines of the Black Sea, Anatolia, Antep, Aegean, Europe and Far East. “O omanya,
O oman Interac ve Museum” which blends art, history,
entertainment and technology is another feature of the
museum. In this sec on featuring numerous educatory
workshops, the visitors will be able to create their own
designs with a modern and
interac ve approach to history.
About the project, Torunlar
GYO Chairman of the Board
Aziz Torun said; “This has
been a project whereby we
reﬂect our 15 years of experience and knowledge accumula on in the retail sector.
With its func onal diversity,
ease of accessibility, its size
and the content and services

Projenin en renkli en eğlenceli bölümü Moipark ise;
Avrupa’nın en büyük temalı
kapalı eğlence merkezi unvanına sahip! Dünyaca ünlü
Kanadalı Forrec şirke tarandan tasarlanan 12 bin m2
alan, 36 Milyon Dolarlık bir
ya rıma mal olmuş.

it oﬀers, Mall of İstanbul
will be the shopping mall of
İstanbul.
On the other hand, Moipark,
the most fun aspect of the
project is known as Europe’s
biggest indoor theme park
of Europe! The 12 thousand
m2 facility that was designed
by world renowned Canada
based Forrec Company, required an investment of 36
million USD.

Moi Park’ın teması, İstanbul’a düşen bir meteor’un
yara ğı çöküntüde, meteorla birlikte dünyaya düşen
Taş Kafalar Ailesi’nin çocukları eğlendirmek için kurduğu bir eğlence dünyası olması. Panayır havasını yaşatan
a ş ve hediyelik köşesi ile geleneksel ruhu yaşatan parkın içerisinde miniklere ve ye şkinlere özel toplam 22
adrenalin yükselten dev salıncak ve 38 farklı elektrikli
mekanik oyuncak bulunuyor. Merkezin içerisindeki tüm
salıncaklar ve oyuncaklar parkın kurgusuna uygun tasarlanmış ve mağaralar arasına özenle yerleş rilmiş. Kapalı
alan eğlence merkezileri arasında en uzun parkura sahip
olan Spinning Roller Coaster, kendi etra nda da dönerek
heyecanlı dakikalar yaşa yor.

The main theme of Moi Park
is an amusement world founded by the Stone Heads
Family, which arrived on earth on a meteor that fell on
Istanbul and created a big ditch. The park also has a tradi onal fair vibe with its shoo ng area and its souvenir
corner and features 22 diﬀerent giant swings for kids and
adults that will pump adrenaline into visitors as well as 38
electricity powered mechanical toys. All swings and toys
inside the amusement center are designed in accordance
with the overall theme of the park and are placed carefully in between the caves. The Spinning Roller Coaster,
which has the longest track among all other amusement
centers, thrills its riders by rota ng around itself.

Zemini hareket duyarlı mini sahnesinde, ziyaretçilere
ayak adımları ile değişen renklerle ve figürlerle dans
etme keyfi sunuyor. Ayrıca canlı performans ekibinin,
hem parkın minik misafirlerine hem tüm avm ziyaretçilerine özel sürpriz etkinlikleriyle eğlenceye daha da
hareket kazandırması planlanıyor. Dünyada ilk kez hem
yaya hem araç parkurlu sistemle, 1000 m2’lik bir alanda
hizmet veren korku ünitesi, yatro ekibinin canlı performansları ile “Dehşet Oteli” korkmaktan bile keyif aldırıyor.

With its small stage with a ﬂoor, which is sensi ve to
movements, it allows its guests to dance along with colors and ﬁgures that change with the steps of the dancers. In addi on, the live performance team is expected
to boost up adrenaline and fun at the center with their
surprise events they will organize for both kids and adults
visi ng the shopping mall. Also the “Horror Hotel” serving on a total area of 1000 m2 and is accessible both by
car and on foot and is a ﬁrst in this regard in the world,
will allow its visitors enjoy even fear thanks to the live
performances of its dedicated performance team.
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PATENTLİ ÜRETİME %50 VERGİ İNDİRİMİ
50% TAX CUT FOR PATENTED MANUFACTURING
19 Şubat 2014 tarihli 6518
Sayılı Kanun’daki (Torba Kanun)
yapılan yeni düzenlemeye göre;
patentli üre m yapan şirketlerin
yararlanacağı yüzde 50 vergi
indiriminden, Ar-Ge çalışması
yapmayan ama patent kiralayan
firmalar da yararlanabilecek.

As per the amendment made
to the Law numbered 6518 and
dated 19 February 2014, 50%
tax cut applicable to companies
manufacturing patented products
will be applicable to companies do
not have R&D opera ons but lease
patents.

Kiralık patentli ürünü bularak vergi
avantajından faydalanmak isteyen
şirketlerin, kanun uygulamasının
başlayacağı tarih olan 1 Ocak 2015’e kadar hazırlıklarını
tamamlaması gerekiyor.

Companies willing to ﬁnd patented
products and beneﬁt from the tax
cut should complete all relevant
work by 1 January 2015 when the

6518 Sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle, patentle
korunan buluşların carileş rilmesi ve üre mi için
önemli vergi teşvikleri ge ren düzenlemenin 19 Şubat
2014 tarihinde yürürlüğe girmesiyle Türkiye’deki Ar-Ge
ve yenilik faaliyetlerinin ülke ekonomisine katkı yapması
yolunda büyük bir adım a ldı. Yeni kanuna göre; patent
hakkının kiralanması (lisanslanması), devri veya sa şı
sonucunda elde edilen kazançlar ile patentli buluşun
üre me konu olacak şekilde pazarlanması sonucunda
elde edilen kazançların yüzde 50’si için kurumlar vergisi
ve gelir vergisi alınmayacak.

law will take eﬀect.
The amendments made to Law numbered 6518 brought
about a great deal of tax incen ves for commercializa on
and manufacturing of patent-protected inven ons.
The new law took eﬀect on 19 February 2014 and is
considered to be major leap in terms of allowing R&D
opera ons and innova on projects to add value to
na onal economy. According to the new law, 50% of
the income from leasing (licensing), transfer or sale of
patent rights and the income from the marke ng of the
patented product in a manner to result in manufacturing
ac vi es, will be exempt from corporate income tax and
income tax.

MİNİK RESSAMLARA SÜRPRİZ DİSNEYLAND SEYAHATİ
A SURPRISE DISNEYLAND TRIP FOR LITTLE ARTISTS
Yurt
genelindeki
20
Kipa
AVM’de
düzenlenen “Ailemle
En Mutlu Günüm”
temalı
geleneksel
resim
yarışmasına
başvuran
5630
adaydan
dereceye
girenler, Disneyland
Paris
Seyaha ne
hak
kazandı.
Dereceye giren diğer
yarışmacılar ise, mini
tabletler ve hediye çekleri kazandı.
Ödül töreninde konuşan Kipa AVM Direktörü Gökçe
Orhan; “Resim yarışmamız gibi sanatsal etkinlikleri
değişik ölçeklerde ve çeşitlerde sürekli olarak sunuyor,
bu gibi etkinlikleri gündelik yaşamın bir parçası haline
ge riyoruz. Böylece müşterilerimizin günlük veya
ha alık zorunlu alışverişlerini yaparken, sanata, kültüre
ve eğlenceye ulaşabilmelerini sağlıyoruz” dedi.
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Of the 5630 contestants
that applied to the
tradi onal
pain ng
contest
organized
at 20 Kipa Shopping
Malls all over Turkey
with the theme of “My
Happiest Day With My
Family”, those who
were placed won a trip
to Disneyland Paris.
The other contestants
that were placed won
mini tablets and gi cer ﬁcates.
Kipa AVM Director Gokce Orhan who delivered a speech
at the award ceremony said “We organize art ac vi es
such as this pain ng contest on a regular basis and try
to make them an integral part of daily life. This way we
allow our guests to access art ac vi es while at the same
me shopping at the mall.”
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ANKARA’YA DEV YATIRIM
A GIANT INVESTMENT FOR ANKARA
SBS Alışveriş İş ve Yaşam Merkezi A.Ş. tara ndan
Ankara’da hayata geçirilen Podium Alışveriş Merkezi,
2015 yılının 3’üncü çeyreğinde ziyaretçileriyle buluşacak.
Yeni Mahalle’de toplam 172 bin m2 alanda, 140 Milyon
Euro’luk ya rım ile açılacak Podium Alışveriş Merkezi’nde,
yeni konseptleri ile yer alacak mağazaların yanısıra
sinema, spor, eğlence alanı, restoranlar, süpermarket,
otel gibi pek çok bölüm bulunacak.

Brought to life by SBS Alışveriş İş ve Yaşam Merkezi A.Ş. in
Ankara, Podium Shopping Mall will be opening its doors
to its visitors during the 3rd quarter of 2015. Podium
Shopping Mall which will be built on a 172 thousand
m2 land in Yeni Mahalle area with a total investment of
140 million euros, will feature, in addi on to stores with
new concepts; a cinema, a gym, an entertainment area,
restaurants, a supermarket and a hotel.

Mimari projesi RTKL - Architects Designers Planners
Engineers Consultants ve ABYDESIGN tara ndan yapılan
proje, Ankara’nın kuzey ba sında Anadolu Bulvarı ile
Bağdat Caddesi kavşağında yer alıyor. Kiralanabilir 61 bin
500 m2 alanı bulunan projenin, 2 600 m2 oyun alanlarına
ayrılmış.

The project was designed by RTKL - Architects Designers
Planners Engineers Consultants and ABYDESIGN and
will be located at the intersec on of Anadolu Boulevard
and Bagdat Street in northwest Ankara. The project will
feature 61.500 m2 leasable area and 2.600 m2 of the
project is spared for gaming areas.
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ÇOCUKLARA PARKTA
TRAFİK KURALLARI
ÖĞRETİLECEK
TRAFFIC TRAINING FOR KIDS
AT THE PARK
Beykoz Göztepe Mahallesi’nde 10 dönümlük bir araziye,
trafik eğitim parkı kuruluyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın
trafik yönetmeliğine uygun olarak hazırlanacak parkta
çocuklar, trafik bilgi ve kurallarını kendilerine uygun
tasarlanan renkli ve eğlenceli bir ortamda öğrenecek.
Trafik kurallarının küçük yaşlardan itibaren öğretilmesi
ve toplumdaki bilincin artması için harekete geçen
Beykoz Belediyesi trafik eğitim parkı için çalışmalara
başladı.
Parkta, okul öncesi çocuklarına, ilk ve
ortaöğretim öğrencilerine trafik bilgisi ve akülü araçlarla
uygulamalı eğitimler verilecek.
Uzmanlar tarafından çocuklara genel trafik kuralları,
yayaların, sürücülerin ve bisiklet kullananların
sorumlulukları, trafik işaret, cihaz ve levhaları
öğretilecek ve trafik düzeni anlatılacak.
İlçede A’dan Z’ye eğitimin her alanına katkı sunduklarını
ifade eden Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek,
trafik kazalarının en aza indirilmesi için eğitimin çok
önemli olduğunu ve eğitmenler tarafından küçük
yaşlardan itibaren uygulamalı verilecek bilgilerin kalıcı
olacağını ifade etti.
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A new traﬃc educa on park is now being built on a 10
thousand square meter land in Beykoz Goztepe neighborhood. At the park that will be designed in accordance
with the traﬃc bylaw of the Ministry of Educa on, the
kids will be trained about the traﬃc rules in a fun and
colorful se ng designed specially for them.
Moving with the mission of teaching traﬃc rules to kids
at an early age and increasing awareness in society,
Beykoz Municipality already started working on the new
traﬃc-training park. At the park, training will be given
to preschool children, primary school and middle school
students about traﬃc rules. Kids will also receive handson-training with ba ery-powered vehicles.
The experts will teach kids about traﬃc rules, the responsibili es of pedestrians, drivers and bike riders, trafﬁc signs and devices and instruct kids about the traﬃc
order.
Indica ng that they contribute to every area of educaon in their district, Beykoz Mayor Yücel Çelikbilek, also
stated that educa on is very important to minimize trafﬁc accidents and that educa on prac cal training given
by experts to kids at an early age would be long las ng.
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BURSA’YA DOĞA DOSTU AVM
ENVIRONMENTALL FRIENDLY SHOPPING MALL FOR BURSA
Yap-işlet-devret modeliyle Nilüfer Belediyesi’nden kiralanarak, Çe n Ceylan ve Aykut Uyanıklar ortaklığında 30 Milyon
Euroluk bir maliyetle geliş rilecek Podyum Park, Türkiye’nin
ilk doğa dostu alışveriş, eğlence
ve yaşam merkezi olacak. Arazisinin yüzde 70’i yeşil alan olarak belirlenen proje, Bursa’nın
ilk rekreasyon merkezi olacak.
Toplam 85 dönüm araziye kurulacak projenin 1500 kişiye
is hdam sağlaması bekleniyor.
Nilüfer Ataevler Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan
Podyum Park Yaşam ve Eğlence Merkezi, sosyal donaalanları ile fark yara yor. AVM hizmete girdiğinde;
aquapark, tenis kulübü, yürüyüş parkuru, tema park,
biyolojik gölet, mini hayvanat bahçesi, kaykay sahaları,
basketbol sahası, starpark, konser salonu ve ilk dijital sinema salonlarıyla vatandaşlara geniş bir yelpazede sosyal hizmet sunacak.
Bursa için bir ilki gerçekleş rmekten onur duyduğunu
dile ge ren proje ortaklarından Çe n Ceylan, “Projemiz
Bursa’da bir ilki oluşturuyor. Spor, eğlence, yeme-içme
ve rekreasyon tesislerinden oluşuyor. 37 bin m2 alan
kiralanmaya müsait. 40’a yakın mağazayla vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Eylül ayına kadar da tesisi tamamlamış olacağız” diye konuştu.
Birçok spor ve eğlence organizasyonuna ev sahipliği yapacak düzeyde bir mekan oluşturduklarını belirten proje
ortağı Aykut Uyanıklar ise hedeflerini, “Burada bizim için
insan öncelikli, dolayısıyla bu sosyal projede insanların
rahatça gelip dolaşabileceği, sosyal ak vitelere ka labileceği ortamlar oluşturduk” diye özetledi.

Podyum park, which will be
brought to life with a 30 million
Euro investment a er being
leased from Nilufer Municipality via the build-run-transfer
model, by the partnership between Ce n Ceylan and Aykut
Uyaniklar, will be Turkey’s ﬁrst
environmentally friendly shopping, entertainment and social
center. 70% of the total land
of the project comprises green
lands and it will be Turkey’s ﬁrst
recrea on center. The project,
which will be built on a land of
85 thousand m2 in total, is expected to create employment for 1500 people.
Podyum Park Entertainment and Social Center, which will
be brought to life in Nilüfer Ataevler neighborhood, differen ates itself with its social facili es. When it’s completed, the shopping mall will be oﬀering to its ci zens
a variety of entertainment and recrea onal services including, aqua park, tennis court, walking trails, theme
park, biological pond, mini zoo, skateboarding tracks,
basketball ﬁeld, star park, concert hall and the ﬁrst digital movie theatre.
Ce n Ceylan, one of the partners of the project who stated they’re proud to be realizing a ﬁrst in Bursa said, “Our
project is the ﬁrst of its kind in Bursa. It comprises sports,
entertainment, recrea onal facili es and a food court.
We have a total of 37-thousand m2 leasable area. We
will be serving our ci zens with around 40 stores. And we
will complete the facility un l September. “
Project partner Aykut Uyaniklar who stated that they’re
crea ng a facility that will be hos ng numerous sports
and entertainment events said “Our priority here is humans. So with this social project, we created areas where
people can enjoy freely and join social ac vi es”.
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KIRŞEHİR’E KAPALI OYUN PARKI GELİYOR!
A NEW INDOOR GAMEPARK FOR KIRŞEHİR IS ON THE WAY!
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yeni dönemde
hazırladığı 40 projeden çocuklar için olanını açıkladı ve,
‘Çocuklarımızın ve ailelerinin kış geldi park bitti derdine
son veriyoruz’ dedi.

Mayor of Kırşehir Yaşar Bahçeci announced the project for
kids which will be one of the 40 projects he prepared for the
coming term and said “We no longer want cold weather in
winter to prevent our families and kids from going to parks”.

Kapalı Çocuk Oyun Alanı Projesi ile ilgili
bilgi veren Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci, “Eğer çocuklu bir
aile iseniz, sonbahar ve kış
aylarında ha a sonlarında
çocuğunuzla birlikte kaliteli
zaman geçirecek, oyun oynayacak yerlere ih yacınız vardır.
3-12 yaş grubu çocuklar için tasarladığımız kapalı çocuk oyun alanı Kırşehir’de
önemli bir sosyal alan olarak projelendirildi. Bu
proje çocuklar ve oyun alanları üzerine yapılmış bilimsel araş rmalar ve belgeler ışığında tasarlandı. Alanın
kapasitesi 200 kişilik olacak. Projede bir de çocukları
paylaşmaya teşvik eden, Oyuncak Evi yer alacak. Çocukların, ye şkinlerin kullanmadıkları oyuncaklarını verdiği,
diğer çocuklarında kütüphanelerdeki gibi oyuncaklarını
ödünç alıp, daha sonra ge rdiği paylaşım sistemi uzman
bir kadro ile de kontrol edilecek” şeklinde bilgi verdi.

Mayor Yaşar Bahçeci, provided informa on about the Indoor Children’s Playgrounds and said “If you’re a
family with kids, you’d need some places where
you can spend quality me with your
kids in the weekends in autumn and winter. The indoor children’s playground
that we designed for kids
aged 3-12, is a major project in
Kirsehir. This project was designed
based on scien ﬁc studies and documents conducted and prepared in the
area of children’s playgrounds. The playground will have
a capacity of 200 visitors. The project will also feature a
Toy House that will encourage sharing among children. The
sharing system will allow kids and families to grant their
unused toys and kids will be able to borrow toys from the
system like they can do in a library. The sharing system will
be supervised by a team of experts”.

TATLIKUYU VADİSİ HİZMETE AÇILDI!
TATLIKUYU VALLEY OPENED ITS DOORS!
Gebze’nin en büyük parkı özelliğini taşıyan 370 Bin m2
alana sahip Tatlıkuyu Vadisi Mesire Alanı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun
ka lımıyla hizmete açıldı.
Parkın içinde bir spor
kompleksi yer alıyor.
Futbol, basketbol ve tenis sahalarının yer aldığı kompleks, piknikten
sonra enerji harcamak
için düşünülmüş. Parktan vatandaşların gece
de
faydalanabilmeleri
için 6 projektörlü 28 adet
aydınlatma direği ile ışıklandırma sağlanmış.
Dev parkta; yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, engelli oyun grubu, spor aletleri ve dinlenme alanları da yer alması planlanıyor. Parkta
birde etkinlik alanı bulunuyor. Anfi şeklindeki etkinlik
alanında, konser, yatro gibi ak viteler gerçekleş rilecek.
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Known as Gebze’s biggest park, the 370 thousand square
meter Tatlikuyu Valley Picnic Area has been opened via a
ceremony led by Mayor of Kocaeli Ibrahim Karaosmanoglu. The park features a sports
facility as well. The sports facility
comprises a soccer ﬁeld, a basketball ﬁeld and tennis courts and
oﬀers a great means to release energy a er res ng at the picnic. The
park is illuminated with 28 light
poles with 6 projectors on each so
that the ci zens can enjoy the park
at nigh me as well.
The huge park is planned to feature walking trails, children’s’
playgrounds, playgrounds for the
disabled, sports equipment and
recrea onal areas. The park also features an event area.
The event area which is designed as an amphitheater will
be hos ng performances such as concerts and theatre
plays.
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SAMSUNA KENT PARK MÜJDESİ
A NEW CITY PARK FOR SAMSUN
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf
Ziya Yılmaz, ilçeye ‘Kent Park’ ve yeni bir Arkeoloji ve Etnografya Müzesi yapmayı planlıyor.
Milli Mücadele’de ilk adımın a ldığı İlkadım
ilçesinde Büyükşehir Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel miraslarına sahip çıkarak,
rekreasyonlarla bunları halkın hizme ne
sunmaya hazırlanıyor. 1981 yılında hizmete açılan arkeoloji ve etnografya müzesinin
günümüz modern müzecilik anlayışının gerisinde kalmasını ve ih yaca cevap verememesini göz önünde bulunduran Büyükşehir
Belediyesi, yeni bir Arkeoloji ve Etnografya
Müzesi yapmayı planlıyor.

Mayor of Samsun Yusuf Ziya Yılmaz plans to
build a new “City Park” and a new Museum
of Archeology and Ethnography in the city.

Samsun B.S.B. Başkanı
Yusuf Ziya YILMAZ

In the Ilkadim district of Samsun where the
ﬁrst step was taken during the War of Independence, the Municipality stakes its claim
in the historic and cultural legacy of the district and gets ready to oﬀer this legacy to its
ci zens a er certain renova ons. Because
the current Museum of Archeology and
Ethnography is not suﬃcient to meet the
current demand and lags behind the contemporary no on of museum business, the
Municipality plans to build a new Museum
of Archeology and Ethnography.

İlçede ‘okullar bölgesi’ diye bilinen alanı ‘Kent Park’ olarak düzenlemeyi planladıklarını aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz projenin tamamladığını
açıkladı. Yılmaz; “İlkadım ilçemizde okullar bölgesi olarak anılan alan Kent Park olarak yeniden düzenlenecek,
farklı yaş grupları ve kullanıcı topluluklarına hitap edebilen birçok ak vitenin yer alacağı yaşam alanına kavuşturulacak r” dedi.

Mayor of Samsun Yusuf Ziya Yilmaz stated that they’re
planning to rearrange the area currently known as
“school district’ as a “City Park” and added that the project has been completed. Yilmaz said “In our Ilkadim District, the area currently known as “school district’ will be
rebuilt as a “City Park” and will be turned into a public
recrea onal area that will feature numerous features
that appeal to diﬀerent age and user groups.”

Ayrıca Aile Yaşam Merkezleri Projesi kapsamında gençlik
merkezi, kadınlar kulübü, yaşlılar lokali, engelliler lokali, eği m merkezi, satranç kulübü, müzik kulübü, yatro
kulübü, çocuk kulübü, halk oyunları, el sanatları, bilgisayar kulübü, yabancı dil kulübü, kütüphane, kondisyon ve
aerobik kulübü gibi ak vite alanları oluşturulup, sosyokültürel etkinlikler düzenlenecek.

As part of the project, numerous ac vity clubs will be
formed and social and cultural events will be organized.
Among the ac vity clubs to be formed are a youth center,
women’s club, elderly club, club for the disabled, training center, chess club, music club, ac ng club, children’s’
club, folk dances club, handcra s club, computer club,
foreign languages club, library, ﬁtness and aerobics club.

KAZLIÇEŞME KARMA PROJESİNE YENİ ORTAK
A NEW PARTNER FOR KAZLIÇEŞME MIXED PROJECT
Kazlıçeşme’de 111 dönüm araziye planlanan otel, konut, rezidans, ofis, eğlence ve kültür
alanlarından oluşacak karma
projeye, Ziylan Grubu da ortak
oldu. Emlak Konut GYO’nun Ocak
ayında yap ğı ihale 4.2 Milyar ile
Özak- Yenigün- Delta Ortaklığı tara ndan kazanılmış . Ortaklığa
yüzde 30 pay ile perakende sektöründe ak f olan Ziylan Grubu
da ka ldı.

The new partner of the 111 thousand square mixed project that
will comprise a hotel, apartment
complexes, oﬃce spaces, and
amusement areas and culture centers, is Ziylan Group. The
tender organized by Emlak Konut GYO in January was won by
Özak- Yenigün- Delta partnership
that had oﬀered 4.2 billion for
the project. And recently Ziylan
Group, which is among the leading companies of the retail sector, joined the partnership with a 30% share.

Kazlıçeşme’de 111 dönüm arsa üzerinde hayata geçecek
projeye Mehmet Ziylan’ın sahibi olduğu Ziylan Grubu da
ortak oldu. Emlak Konut GYO’nun ocakta yap ğı ihaleyi
4.2 milyar bedelle Özak-Yenigün-Delta Ortaklığı kazanmış . Gayrimenkul konusunda tecrübeli olan ortaklar
perakende sektöründe faaliyet gösteren Ziylan ile güçlerini birleş rme kararı aldı. Proje hakkında bilgi veren
Özak GYO Başkanı Ahmet Akbalık’ın açıklamasına göre,
proje yıl sonunda sa şa çıkarılacak.

The project will be built on a 111 thousand square meter
land in Kazlicesme and Ziylan Group owned by Mehmet
Ziylan as well became a partner of the project. The winner of the tender organized by Emlak Konut GYO in January was won by Özak- Yenigün- Delta partnership that
had oﬀered 4.2 billion for the project. The partners who
are experienced in the real-estate industry decided to
join forces with Ziylan, which is a leading company in the
retail sector. Brieﬁng about the project, Ozak GYO President Ahmet Akbalik stated that the project will placed on
sale ﬁnalized by the end of the year.
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KARTALTEPE KENT PARK
RENK KATACAK
KARTALTEPE KENT PARK TO
ENVLIVEN THE AREA
Ankara’nın en büyük rekreasyon
alanlarından birisi olan Kartaltepe
Kent Park’ı, Mamak Belediye
Başkanı Mesut Akgül yerinde
inceledi. Projenin bölgeye ayrı
bir hava katacağını kaydeden
Akgül, “Parkımızın aydınlatma
çalışmalarının tamamlanmasıyla
geceleri de görsel bir şölen
sunuluyor. Ağırlıklı olarak bitkisel
peyzaj çalışmaları devam ediyor.
Mamak kültürel zenginlikleri içinde
barındıran dev bir rekreasyon alanına sahip olacak”
dedi.
Kartaltepe Kent Parkın yapımı tamamlandığında Mamak,
tarihi ve kültürel zenginlikleri bir arada bulunduran dev
bir meydana kavuşacak. Modern ve tarihi konsep n
bütünleşeceği projede, spor alanları, koşu yolları, seyir
terasları ve kafeler yer alacak. Parkın ikinci etabında
Ha p Çayı’nın proje içinde kalan bölümü temizlenerek,
su ak vitelerine yer verilecek. Ankaralılar oluşturulan
göle e gondolla gezme imkânı bulacak. Kentpark’ta
ayrıca iş merkezi, değirmen, panoramik müze, aile
merkezi, otopark, betonarme havuz ve anfi yatro da
planlandı.
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Mayor of Mamak Mesut Akgül
recently
visited
Kartaltepe
Kent Park, one of the biggest
recrea onal areas in Ankara.
Akgul stated that the project will
deﬁnitely enliven the area and said
“Now that the new illumina on
system is installed, our ci zens will
be able to enjoy their park at night
as well. We’re now working mostly
on landscaping. Mamak will ﬁnally
have a giant recrea onal area that
will feature a variety of cultural wealth”.
Upon Kartaltepe Kent Park’s comple on, Mamak will
have a giant public square that will be oﬀering a range
of historic and cultural wealth to our ci zens. The project
which will be a blend of modern and vintage, features
sports areas, running trails, observa on decks and cafes.
In the second phase of the park, the por on of Ha p
creek that remains within the borders of the project will
be cleaned and water ac vi es will be oﬀered to visitors.
The visitors will also get a chance to take gondola
tours on the pond to be built inside the park. Among
other facili es planned for Kentpark are oﬃce spaces,
windmill, panoramic museum, family center, parking lot
and concrete pool and amphitheater.
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ANKARA’YA İLK MİNYATÜR PARK!
FIRST MINIATURE PARK OF ANKARA!
Ankara’da bir ilk olacak
MiniTürk Gölpark adlı
projede; Türklere ait 74
tarihi eserin maketleri,
çocuk oyun parkı, gölet,
yeşil dinlenme alanları,
yürüyüş yolları, kafeterya ve sa ş alanları da bulunacak.
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nın
“Dünyayı Gölbaşı’na taşıyoruz” diyerek özetlediği TOKİ Yolu üzerine yapılacak
MiniTürk Gölpark projesi için; “Türk-İslam mimarisinin
en önemli yapıtları arasında
yer alan ve dünyanın 7 harikasından biri olan Tac Mahal’in
de aralarında bulunacağı, 74
eserin minyatürünün bulunacağı MiniTürk Gölparkımız,
başta Ankaralılar olmak üzere
Ankara’ya gelen turistlerin tercih edecekleri gözde bir mekan
haline gelecek” diye konuştu.

The project tled MiniTurk Golpark which will
be a ﬁrst in Ankara, will
feature the models of 74
historic monuments from
Turkish history, children’s
game park, a pond, recrea onal green lands,
walking trails, cafeteria
and shops.
Gölbaşı Mayor Yakup
Odabaşı summarizes the
project by saying “We’re
bringing the world to
Golbasi” and for the MiniTürk Gölpark that will be built
on TOKI highway, Mayor Odabasi said “Our MiniTürk
Gölpark which will feature 74
historic monuments including
Taj Mahal, which is considered
to be one of the major historic
monuments of Turkish-Islamic
architecture and is also one of
the seven wonders of the world,
will turn into a major a rac on
that will be the favorite of Ankara locals as well as tourists
visi ng Ankara.

GEBZE PARKINA FATİH OTAĞI TEMASI
THE NEW THEME OF GEBZE PARK: SULTAN’S HEADQUARTERS OF FATİH
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, tarihi Hünkar Çayırı’na
yapılacak olan “Fa h
Sultan Mehmet Otağı
ve Tema Parkı Projesi”yle şehre yeni çehre
kazandıracak bir adım
a lacağını
aktardı.

Mayor of Gebze Adnan
Köşker stated that the
“Sultan’s Headquarters
of Fa h and the Theme
Park Project” to be built at Hunkar Cayiri will
change the overall look
the city.

With this project, Mayor Kosker aims to
Bu projeyle; sanaincrease the tourism
Gebze Belediye Başkanı
poten al of the city
yi ken olarak anılan
Adnan
KÖŞKER
and Mayor Kosker said
Gebze’ye turizm po“Every year, millions of
tansiyeli kazandırmayı
tourists
visit
Istanbul.
As
part
of
this project of ours by
hedefleyen Başkan Köşker, “Her yıl İstanbul’a milyonwhich
we
will
be
memorializing
Fa h Sultan Mehmet
larca turist geliyor. Vefa nın 533. Yıldönümünde bir kez
Khan in this 533th death anniversary, and which will assodaha rahmetle andığımız Fa h Sultan Mehmet Han ile
ciate our city with Fa h Khan, we will be redesigning HunGebze’mizi özdeşleş recek bu projemiz kapsamında
kar Cayiri as Sultan’s Headquarters of Fa h and Theme
Hünkar Çayırı, Fa h’in otağı ve tema parkı olarak diPark. Right next to the sultan’s headquarters, a culture
zayn edilecek. Otağın yanında Fa h ve fethi işleneceği
complex with the theme of Fa h and the Conquest as well
tema k kültür merkezi kompleksi, otağ panoraması inşa
as a panorama of the headquarters will be built. The park
edilecek. Okçuluk ve güreş gibi spor alanlarının da yer
will also feature archery and wrestling ﬁelds and with this
park, Gebze will become a city of history and culture that
alacağı park ile Gebze ar k Fa h ile anılan bir tarih ve
is associated strongly with Fa h”.
kültür şehir olacak” dedi.
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GAZİANTEP AKKENT MEYDAN PARKI AÇILDI
GAZİANTEP AKKENT SQUARE PARK OPENED
Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet
Tahmazoğlu, protokolünde
ka ldığı bir açılış töreniyle Akkent Meydan Parkı’nı
hizmete aç . Park içerisinde farklı oyun gruplarının
olduğu çocuk oyun alanı,
geniş bir spor alanı, 3 adet
halı saha, 3 adet basketbol
sahası, yürüyüş yolları ve
oturma alanları bulunuyor. İlçedeki park ve yeşil alan
çalışlarına büyük verdiklerini aktaran Başkanı Mehmet
Tahmazoğlu, “5 yılda 399 adet parkı halkımızın hizme ne sunduk, 1 milyon 700 bin m2 alana sahip Türkiye’nin
en büyük parkı olan Yeşilvadi parkımızı da yakın zamanda hizmete sunuyoruz” dedi.

With the opening ceremony
he joined in the protocol,
mayor of Gaziantep Şahinbey Mehmet Tahmazoğlu
oﬃcially opened Akkent
Square Park to public. The
park comprises a children’s
playground with numerous
gaming groups, a big sports
area, 3 AstroTurf, 3 basketball ﬁelds, walking trails
and sea ng groups. Mayor Mehmet Tahmazoğlu stated
that they place great emphasis on projects for parks and
green areas in their districts and said “We opened 399
parks in 5 years. We will soon be opening our Yesilvadi
Park which will be Turkey’s biggest park with total acreage of 1 million 700 thousand m2.”

Gaziantep Valisi Erdal Ata ise görüşlerini; “Tahmazoğlu’na teşekkür ederim. 5 yıllık dönemde 400 park yapıp
hizmete sunmasını, belediyemizin gençlere, çocuklara
ve doğaya verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendiriyorum” dedi.

Gaziantep Governor Erdal Ata on the other hand said;
“I’d like to thank Tahmazoğlu. I see it as an indicator of
the importance he plays on the environment, young people and nature that he completed 400 parks in 5 years
only”.

MALTEPE DOLGU ALANI AĞAÇLANIYOR!
FORESTATION OF MALTEPE FILL AREA!
Maltepe’de Avrupa’nın en büyük yaşam, spor ve eğlence merkezlerinden biri olacak deniz dolgu alanına 19 bin
ağacın dikildi. 171 futbol sahası büyüklüğündeki dolgu
alanının bir bölümü 1 milyon kişi kapasiteli mi ng alanı
olarak düzenlendi.

19 thousand trees have been planted in the ﬁll area in
Maltepe which will soon become one of Europe’s biggest
social, sports and entertainment centers. A por on of the
ﬁll area which is as big as 171 soccer ﬁelds have been
arranged as an indoor public demonstra on area.

Bu devasa meydan park projesinin İBB’ye maliye ise
201 milyon lira oldu. Parkta kültür ve ak vite alanında
sergi mekânları, seyir pla ormları, 4.600 kişi kapasiteli
amfi yatro, piknik alanları, 3 helikopter pis ile bilim
parkı da bulunacak. Uluslararası tenis maçlarının gerçekleşeceği tenis kortu da projede yer alıyor. Parkta 1
atle zm pis , 1 futbol sahası, 2 halı saha, 5 tenis kortu,
8 basketbol sahası, 4 voleybol sahası, 2 mini golf alanı, 7.500 metre bisiklet parkuru, 2 trafik eği m pis , 2
model araç pis , 2 model gemi havuzu, kaykay pis , çocuk macera parkı, Çocuk Arkeoloji Parkı, Midilli parkuru,
mini hayvanat bahçesi de yer alacak.

The cost of this huge park project to the Municipality of
Istanbul will be 201 million Liras. The culture and events
area of the park will feature exhibi on halls, observa on
decks, an amphitheater with a capacity of 4.600 people, 3
helicopter landing decks, and a science park. The project
also features a tennis court that will host interna onal
tennis matches. The park will also comprise a running
track, a soccer ﬁeld, 2 AstroTurf, 5 tennis courts, 8 basketball ﬁelds, 4 volleyball ﬁelds, 2 mini golf area, 7.500
meters of bike trail, 2 traﬃc training tracks, 2 model car
tracks, 2 model ship pools, a skateboarding track, kids’
adventure park, Kids’ Archeology Park, pone ride track,
and a mini zoo.
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PATNOS’UN İLK BOWLİNG SALONU
THE FIRST BOWLING HALL OF PATNOS
Ağrı’nın yaklaşık 70 bin nüfusa sahip Patnos ilçesine, ilk
bowling salonu açıldı.
çıldı. Okey salonları haricinde hiçbir
eğlence merkezinin
in olmadığı ilçede, Çağdaş Alışveriş
Merkezi’nin üst ka na açılan bowling salonu
büyük ilgi çek . Yaklaşık
aklaşık 700 bin lira yarım ile çocuklaraa yönelik çeşitli
eğlence alanlarının
nın da
bulunduğu bowling salonunu
hizmete açan
Rahmi Güzel,
ilk tepkilerden
memnun olduğunu bildirdi.
nuBowling
salonunos
nun açılışına, Patnos
zeyir
Kaymakamı
Üzeyir
Yılmaz, Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay,
mi MuSulh Ceza Hakimi
rat Bahadır, İlçe EmniMüdürü Kazım Günay
da ka larak ilçeyee bu gibi
rılması gerek ğinin
i all nı

yet
Demiralay
ya rımların ar çizdiler.
i dil

T h e

ﬁrst bowling hall of Patnos district of Agri
which has a popula on of 70 thousand
has just been opened. In the district
which has nor entertainment center
other than gaming saloons, the bowling hall opened on the upper ﬂoor of
Cagdas Shopping Mall became the
center of a en on. Rahmi Guzel
who opened the bowling hall that
was built with an investment of
700 thousand liras and features
numerous amusement areas
for children, stated that he’s
quite happy with the ini al
feedback.

Among the par cipants of the opening
ceremony of the bowling hall were Patnos District
Governor Uzeyir Yilmaz, Mayor Cem Afsin Akbay, Judge
Murat Bahadir, and Police Chief of the District Kazım
Günay Demiralay who emphasized the importance of
such investments in their district.

DİNOZORLARIN GİZEMLİ DÜNYASINA DAVET
WELCOME TO THE MYSTERIOUS WORLD OF DINASOURS
Jurassic Land, Europe’s biggest dinosaur themed park
now oﬀers discounted admission for students as a grade
report gi .
Established on a 10 thousand square meter area at Forum Istanbul, Jurassic Land, is the favorite of students
and adults alike with its 70 dinosaurs in original sizes,
special design museums, 4D fantas cal journey with 6
eﬀects at Turkey’s biggest moving movie house, themed
science center with ﬁve units, Turkey’s biggest laser arena with Dino Laser Tag, themed souvenir shop, and a variety indoor and outdoor restaurants in lush gardens that
appeal to diﬀerent tastes.

Avrupa’nın en büyük dinozor temalı parkı Jurassic Land,
öğrencilere karne hediyesi olarak indirimli giriş bileti
sunuyor.
Forum İstanbul’da 10 bin metrekarelik bir alana kurulan
Jurassic Land, birebir ölçülerinde 70 adet dinozoru, özel
tasarım müzesi, Türkiye’nin en büyük hareketli sineması ile 4 Boyut - 6 Efektli fantas k yolculuğu, beş üniteli
konsept bilim merkezi, Dino Laser Tag ile Türkiye’nin en
büyük lazer arenası, tema k hediyelik mağazası, farklı damak zevklerine ve tercihlere hitap eden yeşillikler
arasındaki açık ya da kapalı çeşitli yeme-içme mekân seçenekleriyle öğrencilerin olduğu kadar ye şkinlerin de
ilgisini çekiyor.
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125 MİLYON EURO’LUK PROJE FİNANSMANLIĞI İMZALANDI
125 MLIION EURO PROJECT FINANCE AGREMENT SIGNED
Proje finansmanı alanında ak f rolünü sürdüren
Finansbank, Via Proper es tara ndan Tuzla’da
gerçekleş rilen Viaport Marin ve tamamlanmış diğer
projelerin finansmanına yönelik olarak toplam 125
Milyon Euro’luk 8 yıl vadeli proje finansmanı anlaşması
imzaladı. İmza töreni, 03 Haziran’da Swissotel’de
gerçekleş rildi.
İmza töreninde Finansbank Kurumsal ve Ticari
Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan; “2014
ve önümüzdeki yıllarda proje finansmanındaki yüksek
hedeflerimiz doğrultusunda Via Proper es grubu ile
başarılı bir ortaklığa imza atmış bulunuyoruz. Türkiye’nin
büyümesinde lokomo f sektörlerden olan gayrimenkul
sektörüne yapılan ya rımların bankacılık sektörünün
desteği ile ülkemizin ih yacı olan büyüme is krarı
konusuna önemli katkılar yapacağı kanaa ndeyiz” dedi.
Via Proper es Yöne m Kurulu Başkanı Coşkun
Bayraktar ise, “Bugün gayrimenkul sektörünün en
büyük anlaşmalarından birini Finansbank ile birlikte
imzalamaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bugüne kadar
yaklaşık 5 milyar TL’lik ya rım yapan grubumuz, Viaport
Marin projesi ile İstanbul’a yeni bir cazibe merkezi
kazandırmaya hazırlanıyor. Türkiye’de ilk ve dünyada
sayılı olan mega marina projemiz Viaport Marin, Türkiye
ve İstanbul’a katma değer sağlaması yönünden büyük
önem taşıyor” şeklinde konuştu.
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Con nuing to be a major provider of project ﬁnancing,
Finansbank recently signed a 125 million Euro project
ﬁnancing deal with 8 year maturity for ﬁnancing VIaport
Marin which was completed by Via Proper es in Tuzla
and for ﬁnancing other completed projects. The signature
ceremony was held at Swisshotel on June 3rd.
At the award ceremony, Finansbank Assistant General
Manager in Charge of Corporate and Commercial
Banking Omur Tan said “In line with our goals for project
ﬁnancing for 2014 and beyond, we’ve just entered a
successful partnership deal with Via Proper es Group.
We believe that the investments made in the retail sector,
which is a locomo ve sector that leads economic growth
in Turkey, will make signiﬁcant contribu ons to the eﬀorts
for ensuring sustainable growth in our country.”
On the other hand, Via Proper es Chairman of the Board
Coşkun Bayraktar said, “We’re proud to have signed with
Finansbank, one of the biggest ﬁnancing agreements
of the real-estate industry. Net value of investments
made by our group un l today has reached 5 billion TL
and with the Viaport Marin project, we’re ge ng ready
to crown Istanbul with a new center of a rac on. Our
mega marina project Viaport Marin, which is a ﬁrst in
Turkey and among the few in the world, carries great
signiﬁcance in terms of brining added vale to Turkey and
Istanbul”.
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İSTANBUL SHOPPİNG
SHOPPİNG FEST
HEYECANI BOĞAZ’DAKİ
GÖSTERİYLE BAŞLADI
SHOPPING FEST EXCITEMENT
STARTED WITH THE SHOWS
IN BOSPORUS IN İSTANBUL

İstanbul’a indirim rüzgarı es recek İstanbul Shopping Fest
(İSF), sürpriz etkinliklerle dördüncü yılın açılışını yap . Ortaköy Meydanı’nda 6 Haziran
gecesi açılışı yapılan festival,
7-29 Haziran 2014 tarihleri
arasında devam edecek.
Açılışın sürprizi ise, Boğaz’da
yap kları gösteri ile izleyenleri hayretlere düşüren Water Rocket grubu oldu. İstanbul Shopping Fest için ilk kez
Türkiye’ye gelen ve aralarında
dünya şampiyonlarının da bulunduğu grup, Boğaz’ın
sularında yaptıkları ışıklı şovla izleyenlere görsel bir
şölen sundu. Wakeboard, sörf, kite-surf ve jet-ski’nin
bir bileşimi olan ekstrem spor
The FlyBoard’u Boğaz’ın serin
sularında sergileyen grup 12
metreye kadar yükselerek,
izleyenleri heyecanlandırdı.
Açılış kapsamında Ortaköy
Meydanı’nda kurulan sahnede Fransa’dan gelen Toy
Brigade, Ensbatucada grupları ve Power FM DJ’lerinin
sergiledikleri performanslar
yüzlerce kişiyi eğlendirdi.
İstanbul Shopping Fest, 23
gün boyunca AVM’ler kadar
caddeleri de sokak şenlikleri,
konserler, gösteriler, çocuklara özel oyunlar, par ler, yarışmalar ve defile gibi renkli etkinliklerle hareketlendirecek.

İstanbul Shopping Fest (İSF)
which will be bringing a wind
of sales in Istanbul, opened
its fourth year with surprise
events. Opened on June 6th
at Ortakoy Square, the fes val
will be held between 7-29 June
2014.
The surprise of the opening
ceremony was the Water
Rocket group that amazed the
audience with their shows in
Bosporus. The group came to
Turkey for the ﬁrst me with
Istanbul Shopping Fest and comprises world champions
as well. With the light show they performed in Bosporus, the group oﬀered a visual feast to the audience. The
group performed The FlyBoard
which is an extreme sports
that is a combina on of wakeboard, surf, kite surf and jetski and thrilled the audience
by rising up to 12 meters in the
air. With the performances by
Toy Brigade, Ensbatucada and
DJs of Power FM on the stage
built in Ortakoy Square as part
of the opening ceremony, hundreds of people had great fun
me.
For 23 days, İstanbul Shopping
Fest, will con nue to enliven
the shopping malls, as well
as the streets with street fesvals, concerts, shows, games
for kids, par es, contests and
fashion shows.
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TRUMP CADDE’DE YAZ KONSERLERİ BAŞLIYOR!
SUMMER CONCERTS AT TRUMP CADDE!
Trump AVM’nin
A
terasında restoranları ve tasarım mağazalarıyla dikkat çeken Trump
Cadde’de,
Cadde’d yaz konserleri serisi 7 Haziran’da başlıyor. AVM, iki ay boyunca ücretsiz
konserlerle her ha a rock müziğin en ünlü isimlerini ziyaretçileriyle buluşturacak.
konser
Altlı üstlü
yerleş rilmiş ve üzeri graﬃ lerle bezenmişş konteynerlarıyla
ü
aykırı bir ruha sahip olan Trump Cadde’nin yaz konserlerinde; 7
aykı
Haziran’da Mabel Ma z, 14 Haziran’da Feridun
Haz
n Düzağaç, 21
Haziran’da Kolpa, 5 Temmuz’da Malt, 12 Temmuz’da
Ha
muz’da Umut
Kaya, 19 Temmuz’da TNK, 2 Ağustos’ta REDD, 9 Ağustos’ta
Ka
Mehmet Erdem, 16 Ağustos’ta Koray Candemir,
M
demir, 23
Ağustos’ta Aylin Aslım sahne alacak.
A
Concert series at Trump Cadde, which a racts
Summer C
its restaurants, and signature stores at the roo
a en on with it
o op
of Trump Shopping Mall starts on June 7th. For two months, the shopping
ping
mall will be presen ng the top names of the world of rock music to its visitors
rs
free of charge.
The event calendar of Trump Cadde which oﬀers a rebellious vibe with its containers
decorated with graﬃ is as follows: June 7th - Mabel Ma z, June 14th - Feridun
Düzağaç, June 21st - Kolpa, July 5th - Malt, July 12th - Umut Kaya, July 19th- TNK,
August 2nd- REDD, August 9th - Mehmet Erdem, August 16th- Koray Candemir, and
nd
August 23rd - Aylin Aslım.

YAZA MERHABA KONSERLERİ BAŞLADI
SUMMER CONCERTS STARTED
Haziran ayı boyunca birbirinden ünlü sanatçıların sahne
alacağı ‘İstinyePark Summer Tunes’ etkinliği, 29 Mayıs
akşamı Hediye Güven konseri ile başladı. Açıkhavada
müzik keyfi yaşatacak konser dizisinde; The Lost Fingers
5 Haziran’da, Deladap 12 Haziran’da, Pamela 19 Haziran’da, Jozi Levi Brazil Project ise 26 Haziran’da müzik
sever ziyaretçilerle bir araya gelecek.
Hem alışverişin hem kaliteli müziğin keyfine varacak
AVM ziyaretçilerini, sosyal mecralar üzerinden yürütülecek uygulamalar ve çeşitli sürprizler de bekliyor.

‘İs nyePark Summer Tunes’ event, which will be featuring numerous famous ar sts throughout the month of
June, started with Hediye Guven concert on May 29th.
The series of concerts whereby the shopping mall guests
will enjoy music outdoors, will feature The Lost Fingers
on June 5th, Deladap on June 12th, Pamela on June
19th, and Jozi Levi Brazil Project on June 26th.
The shopping mall visitors who will enjoy both shopping
and quality music will also have access to numerous applica ons oﬀered through social media tools as well as
numerous surprises.
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