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Editor’s Foreword  

Değerli Atraxion Magazine Okuyucuları, ATRAX Fuar özel sayı-
sı ile sizlerle birlikteyiz.

Türkiye’de eğlence maalesef  “club”  gibi basit bir içerik ile 
algılanıyor. İnsanların aileleri ve sevdikleri ile birlikte geçirdik-
leri kaliteli keyifl i anların birlik ve beraberlik duygularını güç-
lendirdiği, günlük haya  n yoğun stres ve baskısına karşı güçlü 
kıldığı görülmüyor. Bununla birlikte eğlencenin; eği  m, kişisel 
gelişim, hayal gücü, yara  cılık, vizyoner bakış açısı, deneyim-
leme, üretken olma, bilinç kazanma, farkındalık oluşturma 
noktalarında sağladığı katkılar yeterince fark edilmiyor. Eğlen-
ce sektörünün bu anlamda belki de en önemli sorunu içerdiği 
anlam ve misyonu doğru ve etkili bir şekilde ifade edemiyor 
olması. 

Halbuki eğlence her şeyden önce insani bir ih  yaç. Bu ih  ya-
cın nitelikli olarak karşılanması da sosyal, kültürel ve ekono-
mik anlamda çok önemli katkılar sağlıyor.

Heyecanla çalışmalarını yürü  üğümüz ve başvuran adaylar 
sayesinde Türkiye’de yapılan güzel çalışmaları görerek yeni 
“EĞLENCE” kavramına yönelik o ruhu hisse   ğimiz yarışma-
mızın sektöre her geçen yıl daha fazla katkı sağlayarak çıtayı 
yükselteceğine eminim. Bunun içinde özellikle sektör fi rma-
larının desteğinin ve bulundukları alanlardaki diğer fi rma-
ları yönlendirmelerinin önemli kazanımlar sağlayacağına 
inanıyorum.

ATRAX Fuarı, ka  lımcı fi rma röportajları, Shining Star           
Awards ve yur  çi-yurtdışı sektör haberlerine yer verdiğimiz 
Türkiye’de eğlence, ak  vite, park sektörünün ilk ve tek rehbe-
ri olan Atraxion Magazine’i keyifl e okumanızı diliyorum.

Dear valuable  Atraxion Magazine Readers, We are once again 
with you with this special ATRAX Exhibi  on edi  on.

In Turkey, unfortunately entertainment concept is defi ned su-
perfi cially with the term “clubbing”. Many people ignore the 
fact that quality and fun  me that people spend with their 
families and loved ones reinforce feelings of unity and solidari-
ty and allow us to be stronger in the face of stress and pressure 
of daily life. In addi  on, the benefi ts of amusement and enter-
tainment in terms of contribu  ng to our educa  on, personal 
development, imagina  on, crea  vity, visionary perspec  ve, 
experiences, produc  vity, and awareness are mostly ignored. 
Perhaps the biggest problem of the amusement sector is its 
failure to convey the meaning and mission it carries in a cor-
rect and eff ec  ve way.

But in fact, entertainment is actually a necessity. And mee  ng 
a human need in a quality way makes great contribu  ons in 
the social, cultural and economic sense.

Preparing for Shining Awards is a great source of excitement 
for us and seeing all those new and wonderful projects in Tur-
key we defi nitely feel that new emerging spirit of the “AMUSE-
MENT” industry. I am sure that this contest will be making 
greater contribu  ons to the sector and raise the bar every 
year. And because of that, I believe that the support of the 
companies in the sector and their eff orts in terms of providing 
guidance to other companies would make great contribu  ons 
to the sector. 

Please enjoy this issue of Atraxion Magazine, the one and only 
guide of the amusement, a  rac  ons and parks industry in Tur-
key which features news about ATRAX exhibi  on, interviews 
with par  cipant companies, Shining Star Awards and sector 
related news from Turkey and abroad. 

Bu noktadan hareketle Türkiye’de yeni oluşmaya başlayan eğ-
lence sektörünün doğru konumlandırılması, yönlendirilmesi ve 
anla  lması büyük önem arz ediyor. ATRAX Fuarı, içerdiği mis-
yon ve “EĞLENCE” kavramının yeniden oluşturulması adına 
sağladığı katkılarla büyük bir adım a  yor.

Moving from this fact, it is crucial for the newly developing 
amusement and entertainment industry in Turkey to be posi-
 oned, directed and promoted correctly. ATRAX Exhibi  on, takes 

a big step with the mission it inherits and the contribu  ons it 
makes to the eff orts of redefi ning the concept of “ENTERTAIN-
MENT”.

Aysel EKER
 Kurumsal İle  şim ve Pazarlama Müdürü  

Corporate Communica  ons & Marke  ng
Manager
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Atrax Eğlence Sektörü Profesyönellerini
Biraraya Ge  riyor…  
Atrax Brings Together The Professionals Of The 
Amusement Industry… 
 
Özel Tasarım Ürünümüz Cinecoaster İlk Defa 
Atrax’ta Görücüye Çıkacak.   
Our Special Design Product Cinecoaster Will Be 
Debuted At Atrax. 
  
Atrax’ın Yurtdışındaki Tanı  m Başarısı Göz 
Ardı Edilemez
Promo  onal Success Of Atrax Abroad Cannot 
Be Underes  mated  

Atrax Fuarı, Sektöre Yeni Bir Soluk Ge  rdi 
Atrax Exhibi  on Brought A New Dimension To 
The Industry  

Atrax bizim için önemli bir Fuar  
Atrax Is an Important Exhibi  on For Us  

Starpark Midi Crazy Dance ile Atrax’ta
Starpark Introduces Midi CrazyDance at Atrax  

Eğlence Parkları popülaritesini yi  rmemeli.
Amusement Parks Shouldn’t Loose Their Popu-
larity.  

Sektöründe Bir Dünya Lideri Polin  
Polin - Global Leader In the Sector  

Öztürk Elektrik ‘Panda Treni’ Atrax Ta İlk Kez 
Görücüye Çıkacak
Öztürk Elektrik wIll be debutIng ‘The Panda 
TraIn’ at Atrax  

Tekin Lunapark “BOOSTER” ile ATRAX’ta 
Tekin Amusement Parks present “BOOSTER” 
at ATRAX 

Başakşehir’in Botanik Parklı Yeni Kent Merkezi 
The New City Center of Başakşehir With
Botanical Park 

Sinpaş, Denizli’ye Maldivler’in Kumsalını Ge  riyor! 
Sinpaş Brıngs The Maldıves Beach To Denizli! 

Gölbaşı’na Temalı Park Projesi   
Theme Park Project for Gölbaşı 

Eğlencenin Yıldızları Parlıyor 
Gli  erıng Stars Of Amusement  

Atrax Fuarı Güçlü Bir Ticari Pazar…    
Atrax Exhibi  on is A Powerful Trade Market…  

Üre  mini Yap  ğımız MasaFutbolunu Tanıtacağız 
We’ll Be Showcasing Our Own Produc  on Foos-
ball Product At Atrax Exhibi  on 

Yeni Konsept Tema Park   
New Concept : Theme park 
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Baran Group Çin’de Fabrika Kurmaya Hazırlanıyor 
Baran Group Preparing To Establish A Factory 
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Azon Arge Will Be At Atrax With İts 3Dof Simulator  

Sanal Kokpi  en  Airbus A321    
Airbus A321 from Sanal Kokpi  en    

Sektörün Tanı  mı İçin Atrax Fuarı’nın Önemi Çok 
Büyük
Atrax Event Is Very Important For Promo  ng 
The Sector 

Anfaş Hotel Equipment  

Atrax Fuarı’ndan Beklen  lerimiz Büyük… 
We’ve got great expecta  ons from Atrax Exhibi  on. 

WhiteWater İki WWA Lider Teknoloji Ödülünü 
Evİne Götürdü 
WhiteWater Takes Home Two WWA Leading 
Edge Awards  

En Yeni Atraksiyon Size Kabuslar Yaşatacak  
Newest A  rac  on Will Give You Nightmares  

Euro A  rac  ons Show 2015 - Liseberg
Gothenburg - İsveç
Euro A  rac  ons Show 2015 - Liseberg
Gothenburg - Sweden  

“Visitor A  rac  on Expo” Ziyare  nizi Planlarken
Visitor A  rac  on Expo-Planning Your Visit 

2015’de Yeni Spiral Hız Treni   
New Looping Coaster In 2015  

Miss Gaming BEGE Güzellİk Yarışması   
The Beauty Contest Miss Gaming BEGE 

4. Uluslararası AMTECH Fuarı    
The 4th InternatIonal exhIbItIon ”AMTECH” 

“Yadigarlık Parkı” Türkmenistan’ın Tarihi Anıt-
larına Ev Sahipliği Yapacak 
“Yadigarlık Park” Will Be Hos  ng The Historic 
Tales Of Turkmenistan  

Atrax Fuarı Doğru Bir Organizasyon  
Atrax Is The Right Event  

İsviçre Çikolatası Macerası   
Swiss Chocolate Adventure  

Ar-Ge Ya  rımı Yapıyoruz   
We Invest In R&D  

51. Uluslararası Antalya Al  n Portakal Film 
Fes  vali  
51th Interna  onal Antalya Golden Orange Film 
Fes  val 
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Eğlence endüstrisi alanında büyük projelerin uygulandı-
ğı Türkiye ve komşu ülkelerin tek ih  sas fuarı olma özel-
liği taşıyan ATRAX 2014 – 3. Eğlence, Park ve Ak  vite 
Endüstrisi ve Hizmetleri Fuarı, 4 - 6 Aralık 2014 tarih-
lerinde Tureks Uluslararası Fuarcılık tara  ndan İstanbul 
Fuar Merkezi’nde gerçekleş  riliyor.

ATRAX, dünyanın önde gelen eğlence tesisi ya  rımcıları-
nı, oyun ve ekipman üre  cilerini, turis  k işletme sahip-
lerini, belediye yöne  cilerini ve mimarlarını İstanbul’da 
buluşturuyor.

Ortadoğu, Avrupa, Afrika, Balkan Ülkeleri, Rusya ve 
Türki Cumhuriyetleri arasında stratejik bir coğrafi  ko-
numa sahip Türkiye tüm bu ülkelerin buluşma noktası 
olarak yeni  cari işbirlikleri için  rsatlar sunuyor. Bu böl-
ge yurtdışı sektörle ilgili tüm fuarlarda potansiyel pazar 
olarak değerlendiriliyor.

ATRAX, yeni pazarlar ve yeni iş ortaklıkları arayışında 
olan ka  lımcı ve profesyonel ziyaretçilerin hergeçen gün 
daha fazla ilgisini çekiyor.

Türkiye pazarında “EĞLENCE” kavramının yeniden ta-
nımlanmasını ve bir sektör oluşturulmasını sağlayan AT-
RAX, a   ğı bu önemli adımları büyütüyor.  

ATRAX BU YIL YENİLİKLER SUNUYOR…

Eğlence sektörünün bütünselliğinden hareketle ka  lımcı 
ve ziyaretçilerine daha geniş yelpazede iş  rsatları sun-
mayı hedefl eyen ATRAX, ATRAXevent ve ATRAXpark&rec 
özel bölümleri ile sektörün farklı alanları arasında yeni 
işbirlikleri  rsa   yaratmanın yanı sıra yeni pazarlara ula-
şarak kapsamını genişle  yor.

Fes  val, konser, par  , show, sahne sanatları v.b eğlence 
etkinlik organizasyonu sektörüne hizmet veren kurum 
ve kuruluşlar ATRAXevent konusu al  nda sektör profes-
yonelleri ile buluşuyor. 

Etkinlik organizatörü fi rmaları, par   ekipmanları, sahne 
sistemleri, ses-ışık gösteri sistemleri, lazer gösteri sis-
tem ve ekipmanları, gösteri fi rmaları, kiralama şirket-
leri, alan kiralama kuruluşları, fes  val organizatörleri, 
müzik ve show yapımcıları ATRAX’a dahil oluyor.

 As the only specialized trade event of the amusement 
industry in Turkey and the region where large scale proj-
ects are brought to life, ATRAX 2014 – 3rd Amusement, 
a  rac  ons and parks industry and services exhibi  on will 
be organized by Tureks Uluslararası Fuarcılık at İstanbul 
Fuar Merkezi between 4-6 December 2014.

ATRAX will be bringing together in Istanbul, the leading 
amusement facility investors, game and equipment man-
ufacturers, touris  c facility owners, municipal execu  ves 
and architects of the world.

With its strategic loca  on in the middle of the Middle 
East, Europe, Balkan Countries, Russia and Turkic re-
publics, Turkey off ers opportuni  es for new commercial 
partnerships as the mee  ng point for all countries. This 
region is seen as a poten  al market in all industry related 
exhibi  ons abroad.

ATRAX is increasingly becoming the center of a  rac  on 
for par  cipant companies and professional visitors that 
are in search of new markets and new business partner-
ships.

Helping the “AMUSEMENT” concept to be redefi ned in 
the Turkish market and a new industry to be created,
ATRAX is carrying these important steps even further.

ATRAX OFFERS NOVELTIES THIS YEAR …

Aiming to off er a broader range of business opportuni  es 
to its par  cipants and visitors, moving from the no  on 
of the totality in the amusement industry, ATRAX, will be 
expanding its coverage by providing access to new mar-
kets in addi  on to crea  ng new business opportuni  es 
between diff erent areas of the sector via its new special 
sec  ons  tled ATRAXevent and ATRAXpark&rec.

Companies and organiza  ons that serve the amusement 
event organiza  on sector that covers fes  vals, concerts, 
par  es, shows, stage performances etc., will be mee  ng 
the professionals of the industry under the  tle of AT-
RAXevent. 

Event organizers; providers of party equipment, stage 
systems, sound-ligh  ng systems, laser show system and 
equipment, show companies, rental companies, space 
leasing companies, fes  val organizers, and music and 
show producers are now becoming a part of ATRAX.

In addi  on, parks and recrea  onal areas developed all 
over the world with the purpose of improving the quality 
of life and welfare of the ci  zens living in ci  es, as well as 

ATRAX EĞLENCE SEKTÖRÜ PROFESYÖNELLERİNİ
BİRARAYA GETİRİYOR…

ATRAX BRINGS TOGETHER THE PROFESSIONALS
OF THE AMUSEMENT INDUSTRY…

Fu
ar
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ot
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Exhibi  on Notes 
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Bununla birlikte tüm dünyada şehir sakinlerinin yaşam 
ve refah düzeyini ar   rmak daha yaşanılabilir bir çevre 
oluşturmak amacıyla oluşturulan park ve rekreasyon 
alanları giderek daha fazla ilgi görüyor ve bu alanda 
daha fazla ya  rım yapılıyor. Bu  rsa   değerlendirmek 
ka  lımcı ve ziyaretçileri için yeni iş imkanları yaratmak 
isteyen ATRAX, park ve rekreasyon alanlarını ATRAX 
park&rec özel bölümüyle bünyesine ka  yor.

ATRAX BU YIL DAHA FAZLA ZİYARETÇİ AĞIRLAYACAK…

Yur  çi ve yurtdışında sektörle ilgili tüm ziyaretçilerine 
yönelik yoğun çalışma yapan ATRAX, özellikle belediye 
ve otellere yönelik yürü  üğü özel çalışmalarla daha faz-
la otel ve belediye yöne  cisini ağırlayacak.

Daha fazla belediyeye ulaşarak farkındalık oluşturan 
ATRAX, şehir sakinlerinin refah düzeyini yükselterek 
marka olmak iste-
yen belediyeleri, 
dünyada ön plana 
çıkan yeni belediye 
park, tema park, 
lunapark, eğlence 
tesis ya  rımlarına 
yönelik ürün ve 
hizmetleri takip 
edebilmeleri için 
fuara davet e   .

ATRAX, tüm böl-
gelerin Belediye-
ler Birliği, Türkiye 
Belediyeler Birliği, 
Türk Dünyası Be-
lediyeler Birliği ve 
merkezi İspanya’da 
olan Birleşmiş Şe-
hirler ve Yerel Yö-
ne  mler (UCLG) ile 
bağlan  ya geçerek fuara, yöne  ci düzeyinde ka  lmala-
rı, üyelerine fuarın duyurulması ve üyelerinin fuarı zi-
yaret etmeleri noktalarında destek talebinde bulundu.

ATRAX, daha fazla müşteri ağırlamak, bu müşterilerin 
devamlılığını sağlamak ve dünyadaki yenilikleri yakın-
dan takip ederek kendilerini güncel tutmak isteyen otel-
lere ulaşarak fuarın önemini anla  p fuara davet e   . 

Bu çerçevede tüm otel dernekleri ile ir  bata geçerek fu-
arın duyurulması ayrıca üye ve yöne  cilerin fuara ka  lı-
mı konusunda desteklerini talep e   .

ATRAX, yurtdışında da potansiyel pazarlarda yer alan 
belediye ve otellere ul aşarak davetlerini gerçekleş  rdi.

Yurtdışı ülkelerin Ticari Müşavirlik, Kültür-Tanıtma Mü-
şavirlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları aynı zamanda  
yurtdışı dernekler ile ir  bat kuran ATRAX  ülkeler arası 
yeni  cari işbirlikleri  rsatlarını ar   rırken uluslararası 
düzeyde profesyonel ziyaretçi sayısının artmasına katkı 
sağlamış oldu.

crea  ng a more livable environment, are increasingly be-
coming the center of a  en  on of the industry and more 
and more investments are being made in this area ev-
eryday. Aiming to tap this opportunity and provide new 
business opportuni  es for its par  cipants and visitors, 
ATRAX team now adds the parks and recrea  onal areas 
to the event content, via the special sec  on  tled ATRAX 
park&rec.

ATRAX TO HOST MORE VISITORS THIS YEAR …

Carrying out an intensive promo  onal campaign aimed 
at all poten  al visitors in Turkey and abroad, ATRAX will 
be hos  ng more hotel and municipal directors this year 
thanks to the special promo  onal eff orts carried out to-
wards municipali  es and hotels.

Increasing awareness by reaching more municipali  es, 
ATRAX invited to the event, the municipali  es that wish 
to become brands by improving the welfare level of their 

ci  zens, to discov-
er products and 
services that are 
aimed at new mu-
nicipal park, theme 
park, fun fair, and 
amusement fa-
cility investments 
and that are at 
the forefront in the 
world.

By ge   ng in touch 
with the Associ-
a  ons of Munic-
ipali  es of all re-
gions, Union of 
Municipali  es of 
Turkey, Union of 
Turkish World Mu-
nicipali  es, and 
UCLG-United Ci  es 
and Local Govern-
ments headquar-
tered in Spain, 
ATRAX requested 

support from these organiza  ons with regard to their 
par  cipa  on at the execu  ve level, promo  on of ATRAX 
to their members and encouraging members to visit the 
exhibi  on.

By contac  ng the hotels that wish to a  ract more guests, 
to increase guest loyalty and to keep their facili  es up-to-
date by following the developments in the world closely, 
ATRAX informed these hotels about the importance of 
the exhibi  on and invited them to the exhibi  on.

In this regard, by ge   ng in touch with all socie  es and 
associa  ons of hotel businesses, ATRAX team requested 
support from these organiza  ons with regard to promo-
 on of the exhibi  on to their members and encouraging 

members and execu  ves to visit the exhibi  on.

ATRAX contacted the municipali  es and hotels in the for-
eign markets and invited them to the exhibi  on individ-
ually.

By ge   ng in touch with the Trade Associa  ons of, Cul-
ture and Tourism Departments and Chambers of Com-
merce and Industry of foreign countries, ATRAX off ers 
new opportuni  es for commercial partnerships between 
countries while at the same  me increasing the number 
of interna  onal professional visitors coming to the event.
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AMEGA, hareket teknolo-
jileri ve simülasyon konu-
larında uzman bir proje-
lendirme ve mühendislik 
fi rmasıdır. Deneyimli mü-
hendis ve teknisyen kad-
romuzla projelendirme 
ve üre  min her aşamasını 
4.000 metrekare kapalı 
alanlı fabrikamızda ta-
mamlıyoruz. 

20 yılı aşkın süredir yur  çi 
ve uluslararası alanda  -
cari faaliyet gösteriyoruz. 
Sahip olduğumuz ilkele-
rimizle, değerlerimizle iki 
kuşak  r ortaklarım Hagop 
ve Sarkis Bey ile birlikte 
sürekli kendimizi geliş  -
rerek AMEGA çatısı altında büyümeye devam ediyoruz. 

ATRAX Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürün ve hizmetleriniz 
nelerdir?

Bu yıl 3.’sü gerçekleş  rilecek olan ATRAX fuarında, ala-
nımızı büyüterek iki stand ile yer alıyoruz. Bu standlarda 
AMEGA Entertainment grup markalarımız Playmo  on 
yarış simülatörleri ve Cinemo  on xD sinema ürünlerimi-
zi sergileyeceğiz. 

Aynı zamanda özel tasarım ürünümüz Cinecoaster da ilk 
defa bu fuarda Cinemo  on standında görücüye çıkacak. 

Playmo  on standında ise Orta Doğu’da ses ge  recek bir 
projeye imza a   ğımız ürünümüz Playmo  on F1 Repli-
car Full Body yine bu fuarda ilk kez sergilenecek. 

ATRAX Fuarı hakkında görüşle-
rinizi ve beklen  lerinizi açıklar 
mısınız?

Türkiye’deki oyun eğlence sek-
törünün büyük bir boşluğunu 
doldurarak çok önemli bir mis-
yonu üstlenen ATRAX fuar or-
ganizasyonunu, global ziyaretçi-
leri ağırlama  rsa   bulacağımız 
etkili ve değerli bir etkinlik ola-
rak değerlendiriyoruz. Sektörün 
gelişimini desteklemek adına 
fi rma olarak her yıl ATRAX fua-
rına ka  lımımızı sürdüreceğiz. 

AMEGA, is an engineer-
ing company specialized 
in the areas of mo  on 
technologies and simu-
la  on. With our team of 
experienced engineers 
and technicians, we carry 
out every stage of project 
development and pro-
duc  on at our own facil-
ity with a total footage of 
4.000 square meters.

We’ve been serving the 
domes  c and interna-
 onal markets for over 20 

years. Based on our prin-
ciples and our values, me 
and my partners Hagop 
and Sarkis Bey, have been 
improving our selves con-
 nuously and con  nuing 

to grow under the roof of AMEGA. 
 
What products and Services will you be showcasing at 
ATRAX exhibi  on?

At ATRAX Exhibi  on which will be held for a third  me 
this year, we’ll be present with a larger exhibi  on area 
featuring two stands this year. At these stands, we’ll be 
showcasing our AMEGA Entertainment group brands like 
Playmo  on racing simulators and Cinemo  on xD movie 
products. 

We’ll also be debu  ng for the fi rst  me at the Cinemo-
 on stand, our special design product Cinecoaster. 

And at the Playmo  on stand, we’ll be featuring ‘Playmo-
 on F1 Replicar Full Body’ which we believe is a project 

that will create great repercussions in the Middle East 
market.

Can you please share with us 
your opinions about and expec-
ta  ons from ATRAX Exhibi  on?

We believe that ATRAX exhibi-
 on fi lls an important niche in 

the gaming and amusement in-
dustry in Turkey and fulfi lls and 
important mission by doing so. 
We see ATRAX as an eff ec  ve 
and valuable event whereby 
we’ll be able to host our global 
visitors. With a view to support 
the overall development of the 
sector, we’ll con  nue to join AT-
RAX every year.

ÖZEL TASARIM ÜRÜNÜMÜZ CİNECOASTER İLK DEFA
ATRAX’TA GÖRÜCÜYE ÇIKACAK.

OUR SPECIAL DESIGN PRODUCT CINECOASTER WILL BE DEBUTED AT ATRAX.

Soldan sağa / Hakan YILDIRICI, Sarkis KÜLEGEÇ, Hagop KÜLEGEÇ
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Hakan YILDIRICI - AMEGA Yöne  ci Ortağı / Managing Partner
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Meridyen Firması Eğlence sektö-
rüne 1994 yılında dünyanın bow-
ling lideri QubicaAMF bowling 
fi rması ile Türkiye ve yakın bölge 
distribütörlük anlaşmasını imzala-
yarak ilk adımını atmış  r. Özellikle 
son yıllarda dünyada ve ülkemiz-
de gelişen “ Tema  k Aile Eğlence 
Parkları” trendine paralel çalış-
malarımıza bu yönde yol vererek 
2011 yılında Meridyen Oyun Ma-
kinaları şirke  mizi kurduk.

Dünya ile kıyaslandığında Türkiye 
Eğlence sektörünün gelişmeye ve 
büyümeye açık olduğunu görmek 
mümkün. Son zamanlardaki sek-
törel a  lıma rağmen henüz dünya 
standartlarını yakalayamadığımızı düşünmekteyiz. Bu 
konuda sektördeki tüm oyunculara yapılacak çok iş dü-
şüyor. 

Atrax fuarında QAMF bowling fi rmasının tasarım ha-
rikası olan yeni oturma ve top geri dönüş sisteminin 
Harmony serisi, dünyanın tek eğlence skorlama siste-
mi BES X Premium göstereceğiz. Dünyanın önde gelen 
Baytek, Benchmark, Falgas, Sam Billares, Jakar, Anda-
miro, Raw thrills fi rmalarının video, biletli ve çocuk 
oyunları sergilenecek  r.

Atrax Fuarının Türkiye eğlence sektöründe önemi bü-
yüktür zira sektördeki tek fuardır. Yurtdışında ki tanı  m 
başarısı göz ardı edilemez, yur  çinde tanı  mın biraz 
daha ar  rılması gerek  ğine inanıyorum. Fuara yeni po-
tansiyel ya  rımcıların ve belediyelerin dikka  ni çekecek 
tanı  m çalışmalarına önem verilmelidir. Sadece 2 sene-
de yurtdışında bile ciddi yankı uyandıran Atrax organi-
zasyonu eminim bu sene bir önceki senelerden de daha 
verimli geçek  r.

Meridyen entered the amusement 
industry in 1994 via QubicaAMF 
bowling company, the world leader 
in bowling, as the company’s main 
distributor in Turkey and the re-
gion. Parallel to the rising trend of 
“Theme based Family Amusement 
Parks” that has been rapidly devel-
oping both in the world and in our 
country, we established Meridyen 
Oyun Makinaları in 2011.

We can say that, compared to the 
rest of the world, Turkish amuse-
ment industry is very open to 
growth and development. Despite 
the sectorial leap observed in re-
cent years, we s  ll haven’t a  ained 

world standards. All players of the sector have important 
responsibili  es in this regard. 

At Atrax Exhibi  on, we’ll be showcasing the Harmony 
series which is the new design wonder of QAMF bowl-
ing company and BES X Premium which is the world’s 
only amusement scoring system. In addi  on, we’ll be 
showcasing the video,  cketed and children’s games 
of the Baytek, Benchmark, Falgas, Sam Billares, Jakar, 
Andamiro and Raw thrills companies which are lead-
ers in their sectors.

ATRAX Exhibi  on is a very important event for the Turkish 
amusement industry and it is the only event of its kind. 
Promo  onal eff orts for ATRAX abroad cannot be under-
es  mated. I believe that promo  ons in Turkey should 
be increased. Eff orts should be made to a  ract new 
poten  al investors and municipali  es to the event. I’m 
sure that ATRAX, which has create great repercussions 
abroad as short as 2 years, will be much more frui  ul 
compared to previous years.

ATRAX’IN YURTDIŞINDAKİ TANITIM
BAŞARISI GÖZ ARDI EDİLEMEZ

PROMOTIONAL SUCCESS OF ATRAX ABROAD CANNOT BE UNDERESTIMATED

Röportaj
Interview

Elif AKAY - Meridyen Oyun Makinaları Başkan Vekili/ Vice President
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Öncelikle kısaca fi rmanızı tanıtabilir misiniz? Ürünleri-
niz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Firmamız Alfa Elektronik, İzmir’de kurulmuş olan ve 
oyun eğlence sektöründe her zaman öncü ve lider ol-
muş bir fi rmadır. Şu anda dünyanın her yerinde, oyun 
eğlence sektörüne hizmet veren fi rmalar ile bağlan  sı 
bulunmakta ve ürün tedariğini zamanında gerçekleş  re-
bilmektedir. Sektörde 20 yıllık bir deneyime sahip olan 
fi rmamız, Türkiye’nin  her yerine açık ara en çok oyun 
makinesi tedarik etmiş fi rma konumundadır. Ürün grup-
larımız her türlü Jetonlu Oyun ve Eğlence makineleri, 
Simulatörler ve So  play ürün gruplarıdır.

ATRAX Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürün ve hizmetleriniz 
nelerdir? 

Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız KidsVille markamızı 
yara   k ve sektöre yeni bir soluk ge  rme hedefi ndeyiz. 
Daha çok 3-10 yaş arası küçük çocuklara hitap edecek 
olan bu yeni markamız, So   Play oyun alanları üzerine 
proje çalışmaları sunmaktadır. Gerek yeni ya  rımcıla-
rı gerekse de halen bir oyun salonu işletmeye devam 
eden yatırımcıları KidsVille markamız ve projelerimiz 
konusunda bilgilendiriyoruz. 

ATRAX Fuarı hakkında görüşlerinizi ve beklen  lerinizi 
açıklar mısınız?

Bu yıl 3.kez ka  lacağımız Atrax fuarı, sektöre yeni bir 
soluk ge  rdi. Firma olarak hem sektör hakkında yeni-
liklerden haberdar oluyoruz hem de kendi yeni ürünle-
rimizi daha geniş kitlelere ulaş  rma  rsa   buluyoruz. 
Umarım bu yılda Atrax fuarı hem siz hem de bizim açı-
mızdan güzel bir organizasyon olur.  

Can you please tell us about your company and your 
products?

Our company Alfa Elektronik is a company founded in 
Izmir and has always been a pioneer and leader in the 
amusement industry. Currently we have connec  ons 
with companies serving the amusement and entertain-
ment sectors all over the world and are able to deliver 
our products to global customers in a  mely manner. 
With its 20 years of experience in the sector, our compa-
ny is far ahead of its compe  tors in terms of supplying 
game machines to all parts of Turkey. Our product line 
comprises Coin Operated Game and Entertainment ma-
chines, simulators and so  play product groups.

What products and services will you be showcasing at 
ATRAX Exhibi  on? 

We recently developed our KidsVille brand, which we’ve 
been working on for many years now and we aim to add 
a new dimension to the sector. This new brand, which 
will target mostly children aged 3 to 10, off ers projects 
based on So   Play gaming areas. We’ll be informing 
both new investors and exis  ng investors that operate 
arcades and gaming halls, about our KidsVille brand and 
our other projects.

Can you share with us, your opinions about and expec-
ta  ons from ATRAX Exhibi  on?

This year, we’ll joining Atrax Exhibi  on for the third 
 me and we believe that Atrax adds a new dimension 

to the sector. Thanks to Atrax we get to know about 
the latest developments in the sector and get a chance 
to promote our products to a larger target audience. 
We hope that this year’s Atrax will be benefi cial both 
to you and to us.
 

ATRAX FUARI, SEKTÖRE YENİ BİR SOLUK GETİRDİ
ATRAX EXHIBITION BROUGHT A NEW DIMENSION TO THE INDUSTRY
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Halil ULUĞNUYAN - ALFA ELEKTRONİK İthalat Müdürü / Export Manager
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Bursapark Çocuk Oyun Grup-
ları 7 yıldır Bursa’da geniş üre  m 
ağına sahip; iç mekan oyun ve eğlence alanla-
rı, interak  f oyun alanları ve iç ve dış mekan trambolin 
imala   yapan yenilikçi bir fi rmadır.. 

Türkiye’nin eğlence, park ve ak  vite pazarı hakkında 
görüş, beklen   ve fi rma hedefl erinizi açıklar mısınız?

Türkiye’de eğlence alanları önceki yılların aksine hafi fe 
alınmadan profesyonelce yaklaşımlarla yeniliklere açık 
şekilde gelişerek büyümekte.

Bu sebeple müşteri beklen  lerine cevap vermek ancak 
yeni tasarımlar yaratmakla mümkün olacak  r. 

ATRAX Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürün ve hizmetleriniz 
nelerdir?

Fuarda standımızı ziyaret edecek misafi rlerimiz Türki-
ye’de ilk kez uygulanan proje ve imalatların tamamı Bur-
sapark’a ait olan yeni ürünler ile buluşacaklar. 

ATRAX Fuarı hakkında görüşlerinizi ve beklen  lerinizi 
açıklar mısınız?

Atrax fuarı sektörün dost ve rakipleri bir araya ge  rdiği 
ve yılda sadece 1 kez yapılması açısından oldukça önem-
li bir fuar.

Gerek sektördeki diğer meslektaşlarımız ile buluşmak, 
gerekse yurt içi ve yurt dışı ziyaretçilerimize ürünleri ta-
nıtmak bizim açımızdan önemi çok büyüktür...

Benim düşüncem yılda 1 kez yapılan bu fuarın devam-
lılığı ve ha  a yılda 2’ye çıkarılması. Büyük metrekare 
alanlara ih  yaç duyan biz ka  lımcıların devlet desteğiy-
le daha fazla desteklenmesi gerek  ğini düşünüyorum.

 Bursapark Çocuk 
Oyun Grupları 
is an innova-
 ve company 

that has been 
manufactur- ing indoor gaming 
and amusement areas, interac  ve gaming 
areas and indoor and outdoor trampoline systems 
for the last 7 years.

Can you please tell us about your views about and 
expecta  ons from the Turkish amusement, parks and 
a  rac  ons market and about your company’s goals?

Unlike the situa  on in the past, the amusement facili  es 
in Turkey have been growing rapidly with a professional 
approach and without being underes  mated. Thus, be-
ing able to meet customer expecta  ons will be possible 
only by developing new designs.

What products and services will you be showcasing at 
ATRAX Exhibi  on?

Our guests who will visit or stand will be seeing new 
products, which are novel  es in Turkey and are fully 
manufactured by Bursapark.

Can you share with us, your opinions about and expec-
ta  ons from ATRAX Exhibi  on?

Atrax exhibi  on is an important event in that it brings 
together all players of the sector and is organized once 
a year.

It’s of utmost importance for us both to meet with our 
colleagues in the sector and to promote our products to 
visitors both from Turkey and abroad...

I recommend that you con  nue to organize this event, 
which is organized once a year now. It can even be orga-
nized twice a year. Investors like us who need large areas 
for their investments should be supported more by the 
state.

ATRAX BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR FUAR
ATRAX IS AN IMPORTANT EXHIBITION FOR US

Fa  h BELKİ - BURSAPARK  Genel Müdürü / General Manager
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 1960 yılından beri lunapark 
sektöründe faaliyet gös-
termekteyiz. Ülkemizin bu 
sektördeki yetersizliğini fark 
e   k ve 1994 yılında işle   ği-
miz şubelere ek olarak 2.700 
m2’lik fabrikamızda imalata 
başladık.

2007 yılında 10.000m2’lik 
Organize Sanayi Bölgesinde 
bulunan yeni fabrikamıza 
geç  k. İmala  mıza burada 
devam etmekteyiz. 

Gelişen teknoloji karşısında 
insanların beğenileri ve eğlence anlayışları hızla deği-
şiyor. Starpark işletmeleri olarak yurt içi ve dışında eğ-
lence merkezleri kurmayı sürdürmek is  yoruz. 2013 
yılında başlayıp 2014’de hizmete giren Mall Of İstanbul 
projesini tamamladık. 12 bin metrekare kapalı alan ile 
Avrupa’nın en büyük Starpark Lunapark’ını hizmete sok-
muş olduk. Ayrıca Bursa’da Nilüfer bölgesinde açık alan 
11 bin metrekare Temapark konsep  nde hizmete girdi. 
Bunların dışında yurtdışında da Türkmenistan’da Türk-
menbaşı’nın özel isteğiyle anahtar teslim lunaparkın 
montaj işlemleri halen devam etmektedir.

ATRAX Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürün ve hizmetleriniz 
nelerdir? 

Bu yıl fuarda yeni ürünümüz olan Midi Crazy Dance ürü-
nümüzü sergileyeceğiz. Bu ürün açık ve kapalı alan eğ-
lence merkezlerinde rağbet görecek bir üründür. Çılgın 
dans Crazy Dance olarak nitelendirdiğimiz gençlere yö-
nelik olarak tasarlanmış  r.

ATRAX Fuarı hakkında görüşlerinizi ve beklen  lerinizi 
açıklar mısınız?

Fuarların günümüzde dış  caret için ne kadar önemli 
olduğunun bilincindeyiz. Bundan dolayı sektörümüzle 
ilgili düzenlenen yurt içi ve yurt dışı fuarlarını ka  lımcı 
olarak takip etmekteyiz. Bu yıl 3.’sü düzenlenen ve Türki-
ye’de lunapark eğlence sektörü ile ilgili ATRAX fuarında 
standımızla yer alacağız. 

 We are ac  ve in amusement 
park sector since 1960. We 
recognized the defi ciency of 
our country in this sector and 
started manufacturing at our 
factory of 2.700 m2 in 1994, 
in addi  on to the branches 
we operated. 

We migrated to our new fac-
tory of 10.000 m2 in Orga-
nized Industrial Zone in the 
year 2007. Currently, we are 
carrying out our produc  on 
ac  vi  es at the same facto-
ry. 

Taste and sense of fun of people is rapidly changing in 
rela  on to the advancing technology. As Starpark, we 
plan to con  nue establishing entertainment centers in 
and out of our country. We completed the Mall of İstan-
bul project in 2014, which we had started in 2013. We 
put the biggest Starpark Amusement Park of Europe into 
service, of which indoor area is 12.000 m2. In addi  on, 
we put a Theme Park into service in Bursa, Nilüfer, with 
an outdoor area of 11.000 m2. Furthermore, installa  on 
works of a turnkey fun fair project is in progress in Turk-
menistan, upon special request of Turkmenbashi. 

Which products and services will you present at ATRAX 
Exhibi  on?

We will present our new Midi CrazyDance product at the 
event, which will fi nd favor at indoor and outdoor enter-
tainment centers. This product, which we name Crazy-
Dance, is intended for the young. 

Could you please explain your opinions and expecta-
 ons about ATRAX Event?

 We know the importance of exhibi  ons for foreign trade, 
that’s why we follow na  onal and interna  onal exhibi-
 ons related to our sector as a par  cipant. We will at-

tend ATRAX Event which will be organized for the 3rd 
 me this year for fun fair entertainment sector in Turkey. 

STARPARK MİDİ CRAZY DANCE İLE ATRAX’TA
STARPARK INTRODUCES MIDI CRAZYDANCE AT ATRAX
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Galip SAKDER - STARPARK LUNARAKÇILIK CEO
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Bu yıl 30. yaşını kutlayan Erlas, Fiberglass ürün ve cam 
takviyeli polyester alanında  İstanbul Seyrantepe’de 
1600 m2 kapalı alanda  üre  mlerini gerçekleş  rmekte-
dir. Tema park dekorları ve fi gür imalatlarında fi berglas 
çözümler sunmanın yanı sıra simülasyon kabin ve kasa-
larının model kalıp ve üre  mlerini yapmaktadır. 

Türkiye’nin eğlence, park ve ak  vite pazarı hakkında 
görüş, beklen   ve fi rma hedefl erinizi açıklar mısınız?

Türkiye eğlence, tema ve ak  vite park pazarına Avrupa 
ve Amerika pazarından sonra dahil olsa da hızlı ve kali-
teli bir giriş yapmış  r. Ancak bu hız pazara hızlı yayılma-
da avantajlı gibi  görünse bile  ya  rımcıların  kalite değil 
de fi yat odaklı tercihleri  bayağılaşma, sıradanlaşma gibi 
etkiler doğurup hızlı tüke  m çabuk sıkılma ve değerini 
çabuk yi  rmeye sebep  olabilir. 

Arzumuz yapılan her uygulamanın klasik olmaktan 
mümkün olduğunca uzak  kaliteli ve çağa  ayak uydura-
cak şekilde kendisini sürekli yenileyebilir  olmasıdır.

Yıl bazında bölgeye damgasını vurmak kolaydır. Ancak 
önemli olan yapılan her uygulamanın Dünya da popu-
leritesini hiç yi  rmeyen; Orlando, Paris, Los Angeles ta 
ki uygulamaları mazide bir ha  ra gibi ha  rlanacak  ka-
dar geride bırakmak ve gerek Ortadoğu  Uzakdoğu ge-
rek Avrupa ve ha  a Amerika gezginleri 
için  Türkiye’ yi eğlence park turizmi 
anlamında en popüler durak haline 
getirecek özellikte olmasıdır. 

ATRAX Fuarı hakkında gö-
rüşlerinizi ve beklen  le-
rinizi açıklar mısınız?

Firmamız Atrax fu-
arına ilk yılından 
i  baren her yıl ka-
 lmakta ve her yıl 

yeni ve birbirinden 
değerli kişi ve kurum-
larla tanışma  rsa   
bulmaktadır. 

Celebra  ng its 30th anniversary this year, Erlas manufac-
turers fi berglass products and glass reinforced polyester 
at its 1600 m2 produc  on facility in Seyrantepe-Istanbul. 
In addi  on to off ering fi berglass solu  ons in theme park 
decora  ons and fi gure produc  ons, the company also 
manufactures model moldings for simula  on cabinets 
and chassis. 

Can you please tell us about your views about and ex-
pecta  ons from the Turkish amusement, parks and at-
trac  ons market and about your company’s goals?

Even though Turkey entered the amusement, theme 
park and ac  vity park market much later than Europe 
and USA, it entered this market very rapidly and in a high 
quality manner. Even though the Turkish amusement in-
dustry seems to have an advantage in terms of growing 
in this market, focus of investors on price rather than 
quality results in low quality and una  rac  ve products, 
which may result in rapid consump  on and loss of inter-
est on the part of the consumers.

Our goal is to come up with projects that are far from be-
ing classical and have high quality and can update itself 
rapidly to changing demands of the market.

It’s easy to put a hallmark on the region on a yearly ba-
sis. But what ma  ers is crea  ng projects that would nev-

er loose their popularity in the world and compete 
well with projects implemented in Orlando, 
Paris and Los Angeles and turn Turkey into the 
most popular park and amusement tourism 
spot for visitors from Middle East, Far East, 

Europe and even America.

Can you please tell us about your views 
about and expecta  ons from the Turk-

ish amusement, parks and a  rac  ons 
market and about your company’s 
goals?

Our company has 
been a  ending Atrax 

Exhibi  on since 
its fi rst year 
and has been 
contac  ng im-

portant people 
and companies 
from the sector ev-

ery year.

EĞLENCE PARKLARI POPÜLARİTESİNİ YİTİRMEMELİ.
AMUSEMENT PARKS SHOULDN’T LOOSE THEIR POPULARITY.
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Volkan BURAN - ERLAS REKLAM Genel Müdürü / General Manager
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1976 yılında İstanbul’da kurulan Polin, su kaydırakları 
ve su parkları tasarım, üre  m ve montajında bir Dünya 
lideri durumunda.  Bu güne kadar 90 ülkede 2500’den 
fazla su parkı projesi gerçekleş  ren Polin’in bir çok ül-
kenin, ha  a kıtanın en büyük ve ödüllü su parklarında 
imzası var.

Avrupa’nın en büyük aquaparkı – Aquarena, Budapeşte, 
Macaristan-, Afrika’nın en büyük aquaparkları – Titanic, 
Hurghada ve Aqua Park City- Sharm El Sheik, Mısır- , 
Orta Doğu’nun en büyük aquaparkı, -WaterWaves Land, 
İran, Avrupa’nın en büyük kapalı – indoor- su parkı pro-
jesini Aquaworld, Budapeşte, Macaristan Polin imzası 
taşıyor. Bunun dışında Rusya, Ukrayna, Türkiye, Yuna-
nistan, Vietnam, İran, Suriye, Çek Cumhuriye  , İtalya 
gibi sayısız ülkenin en büyük ve ödüllü su parklarında 
yine Polin imzası var. Six Flags, Carnival, Aspro Grup gibi 
Dünya’nın en önemli zincirleriyle çalışmakta olan Polin, 
Kaydırak projelerinde de sayısız rekora sahip bir fi rma.

38 yıllık sektör tarihçesi, 90 ayrı ülkede 2500 proje ile 
gelen teknolojik uzmanlık ve başarılara a  lan bazı im-
zalar: 

Türkiye’nin ilk su kaydırağı’nda Polin imzası var örneğin. 

Avrupa’nın en uzun kaydırağı 300 metrelik bir kay-
dırak olan İtalya’daki Odissea Waterpark’ta Po-
lin’in yap  ğı bir kaydırak.   

Avrupa’nın en uzun kulvarlı kaydırak rekoru da Po-
lin’de. Bu kaydırak Çek Cumhuriye  ’nde yer alıyor. 

Established in İstanbul in 1976, Polin is a global leader in 
design, produc  on and installa  on of water slides and 
water parks. Having completed more than 2500 water 
park projects in 90 countries un  l today, Polin put its 
signature under the biggest and award-winning water 
parks of many countries, even con  nents. 

Biggest aquapark of Europe – Aquarena, Budapest, 
Hungary, biggest aquaparks of Africa – Titanic, Hurgh-
ada and Aqua Park City – Sharm el Sheik, Egypt, biggest 
aquapark of Middle East – WaterWaves Land, Iran, big-
gest indoor aquapark project of Europe – Aquaworld, Bu-
dapest, Hungary bears the signature of Polin. In addi  on, 
biggest and award-winning aquaparks of various coun-
tries including Russia, Ukraine, Turkey, Greece, Vietnam, 
Iran, Syria, Czech Republic and Italy bear the signature 
of Polin. The company works with the most important 
chains of the world such as SixFlags, Carnival and Aspro 
Group and it has numerous records in slide projects. 

Some of the achievements of Polin, with a sector expe-
rience of 38 years and technological exper  se of 2500 
projects in 90 countries:

First water slide of Turkey was built by Polin

Odissea Water Park in Italy, which is the longest wa-
terslide of Europe with a length of 300 meters was 
built by Polin

Polin also owns the record of the water slide with the 
longest track of Europe, which is in Czech Republic. A 

SEKTÖRÜNDE BİR DÜNYA LİDERİ POLİN
POLİN  GLOBAL LEADER IN THE SECTOR
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water slide that Polin built in Italy was elected as the 
Best A  rac  on of Italy.  

Acquavillage Waterpark to which Polin added 2 Family 
Slides in 2011 was selected as the best Aquapark of Italy.
In addi  on, Polin received SME Exporter of the Year 
award at SME and Entrepreneurship Awards in 2012, 
which KOSGEB organizes for purpose of introducing 
successful SMEs and innova  ve entrepreneurs to the 

public, as well as suppor  ng and encouraging 
successful entrepreneurs and SMEs. The 

company was listed among ‘100 Fast-
est Growing Companies of Turkey’ 

within Turkey 100 Program, which 
was organized by AllWorld Net-
work under the leadership of 
Turkish Union of Chambers and 
Commodity Exchanges in coop-
era  on with TEPAV for purpose 
of increasing visibility of fast 
growing companies in Turkey. 

Polin Waterslides and Pool Sys-
tems has the largest product range 

of the world. KingCobra water slide 
which Polin launched in the year 2010 

was selected as the best water slide of Eu-
rope at ‘Bests of Europe’ award ceremony for 

two consecu  ve years in September of 2012 and 2013, 
which was organized by German Kirmes & Park Revue 
magazine. Furthermore, the product was selected as the 
most innova  ve product in 2013. 

Being the leader in its sector with regard to technology, 
innova  on and quality, Polin was awarded for the 3rd 
 me this year with its ‘King Cobra’ product, which is 

installed at Aqualand Frejus in France that is owned by 
Aspro Group – one of the biggest entertainment park 
chains of Europe. It also gave joy to the company to 
receive this important award with ‘Super Combo’ wa-
ter slide which is installed at Aquafantasy Aquapark in 
Selçuk, İzmir Turkey. 

 

2009 yılında İtalya’da yap  ğımız bir kaydırak İtalya’nın 
En İyi Atraksiyonu seçildi.    

Yine İtalya’da 2011 yılında 2 Family Kaydırağı ekledikleri 
Acquavillage Waterpark İtalya’nın en iyi Aquaparkı  seçildi. 

Ayrıca Polin 2012 yılında KOSGEB ‘in basarılı KOBİ’lerin 
ve yenilikçi girişimcilerin kamuoyuna tanı  lması, başa-
rılı girişimcilerin ve KOBİ’lerin desteklendirilmesi ve 
özendirilmesi amacıyla düzenlediği KOBİ ve 
Girişimcilik ödüllerinde yılın Kobi İhracatçı 
ödülünü ve AllWorld Network, Türki-
ye’nin hızlı büyüyen şirketlerinin gö-
rünürlüklerini ar   rmak amacıyla, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği’nin öncülüğünde ve TEPAV is 
işbirliği içinde başla  lan Türkiye 
100 Programı’nda Tükiye’nin en 
hızlı büyüyen 100 şirketi arasın-
da yer aldı. 

Dünya’nın en geniş ürün çeşit-
liliğine sahip olan Polin’in 2010 
yılında lanse e   ği King Cobra kay-
dırağı, Alman Kirmes & Park Revue 
magazine tara  ndan 2012 ve 2013  
Eylül ayında düzenlenen “Avrupa’nın En 
İyileri” ödül gecesinde Polin Su Kaydırak-
ları ve Havuz Sistemleri tara  ndan tasarlanmış ve 
üre  lmiş ‘King Cobra’ su kaydırağı, iki yıl üst üste Av-
rupa’nın en iyi su kaydırağı ödülüne layık görülmüş-
tür. Ayrıca 2013 yılında en inova  f ürün seçilmiş  r. 

Teknoloji, inovasyon ve kalitede sektöründe öncü olan 
Polin,  bu sene de Avrupa’nın en büyük eğlence parkı 
zincirlerinden olan Aspro Grubu’na ait  Fransa’da kuru-
lu  “Aqualand Frejus” su parkı’nda yer alan “King Cobra” 
ile bu ödüle 3. kez layık görülürken;  Türkiye’de İzmir 
Selçuk’ ta Aquafantasy Aquapark’ta kurulu “Super 
Combo” su kaydırağının da bu 
önemli ödüle layık görülmesi 
büyük mutluluk yara   .
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 Our company was 
founded in 1986. We 
started producing bat-
tery-powered trains in 
2011. Before star  ng 
the train project, we 
developed a ba  ery 
powered tour vehicle 
with a capacity of 26 
passengers with the 
support of Denizli Mu-
nicipality. This vehicle 
was a great experience 
for us. We decided to 
use this experience in 
other projects such as 
ba  ery powered train 

and gold cart. As a response to our customer’s request, 
instead of the standard train, we designed and manufac-
tured a Maxi train. In addi  on to kids, adults can ride the 
maxi train as well.

Can you please tell us about your views about and ex-
pecta  ons from the Turkish amusement, parks and at-
trac  ons market and about your company’s goals?

Our company is rela  vely new in this sector. Un  l now, 
we’ve sold 9 train sets to the Turkish market. Our goal 
is to focus on exports. Un  l today, we’ve exported more 
than half of our products to USA, Russia, Ukraine, Af-
ghanistan and India. Our goal is to a  end the exhibi  ons 
abroad and increase our market share there.

What products and services will you be showcasing at 
ATRAX Exhibi  on? 

Currently we’re about to fi nish the manufacturing of our 
newly designed project Panda Train. We’ll be showcasing 
it to our visitors at Atrax.

Can you share with us, your opinions about and expec-
ta  ons from ATRAX Exhibi  on?

We joined Atrax exhibi  on last year and we saw great in-
terest but because we didn’t have any fi nished products 
there we just sold 1 product there. Our goal this year is 
to sell at least 5 products.

Firmamız 1986 yılın-
da kurulmuştur. Akülü 
tren işine de 2011 yı-
lında başladık. Trene 
başlamadan önce De-
nizli Büyükşehir Bele-
diyesi’nin desteği ile 
ilk 26 kişilik akülü gezi 
aracı yap  k. Bu araç 
bize tecrübe kazandır-
dı. Bu tecrübelerimizi 
akülü tren, golf araba-
sı gibi işlerimizde kul-
lanmaya karar verdik. 
Ürün olarak standart 
tren dışında müşteri-
min isteği üzerine eskisinden daha geniş ve uzun olan 
Maxi tren imala  nı yap  k. Maxi trenimize çocuk dışında 
ebeveynlerde daha rahat binebiliyor.

Türkiye’nin eğlence, park ve ak  vite pazarı hakkında 
görüş, beklen   ve fi rma hedefl erinizi açıklar mısınız?

Firmamız bu sektörde yeni sayılır. Türkiye pazarına şu 
ana kadar 9 set tren sa   k. Bizim hedefi miz ihracata yö-
nelik çalışmak. Şu ana kadar ürünlerimizin yarıdan fazla-
sını Amerika, Rusya, Ukrayna, Afganistan ve Hindistan’a 
ihraç e   k. Hedefi miz yurt dışındaki fuarlara ka  lıp ora-
larda pazar payı almak  r.

ATRAX Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürün ve hizmetleriniz 
nelerdir? 

Şu anda yeni projemiz olan Panda Tren tasarım ve ima-
la  nı bi  rmek üzereyiz. Atrax Fuarında ziyaretçilerimizin 
beğenisine sunacağız.

ATRAX Fuarı hakkında görüşlerinizi ve beklen  lerinizi 
açıklar mısınız?

Atrax Fuarına geçen yıl ka  ldık ilgi güzeldi elimizde hazır 
ürün olmadığı için orada sadece 1 ürün  sa   k bu yıl için 
en az 5 ürün satmayı hedefl edik.

ÖZTÜRK ELEKTRİK ‘PANDA TRENİ’ ATRAX’ TA İLK KEZ
GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

ÖZTÜRK ELEKTRIK WILL BE DEBUTING ‘THE PANDA TRAIN’ AT ATRAX
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Tahir ÖZTÜRK - ÖZTÜRK ELEKTRİK Genel Müdürü / General Manager
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Tekin Lunapark Ltd. Ş  . kurulu-
şundan i  baren Lunapark ta-
kımları üre  minde önde gelen 
imalatçı fi rmalardan biri haline 
gelmiş  r. İç Pazar olarak, luna-
park işletmeleri ve kapalı alan-
lardaki eğlence merkezleri hari-
cinde, Türkiye de birçok otel ve 
ta  l beldelerine hizmet vermek-
teyiz. 

Türkiye lunapark imala   sektöründe hızla gelişmekte ve 
günden güne büyümektedir. Fakat son dönemlerde Orta 
Doğu ülkelerindeki karışıklıklar, eğlence sektörü bazında 
bizleri etkilemektedir. Gelişmekte olan bu ülkelerde ve 
Kuzey Afrika ülkelerinde eğlence ve park sektörü ile il-
gili yoğun talepler olmaktadır. Türkiye içinde ise, gelişen 
turizm sektörü ile birlikte yeni yapılan oteller, müşterile-
rine daha iyi hizmet sunmak ve eğlendirmek adına luna-
park konseptli projeler yapmaktadırlar. 

Atrax Fuarı’na “BOOSTER” isimli lunapark makinesi ile 
ka  lacağız. Bu makine 7 yaşından 60 yaşına kadar, adre-
nalini seven misafi rlerimiz için fuar boyunca çalış  rılıp, 
sergilenecek  r. Kapalı eğlence mekânlarına göre mini 
boyu  a tasarlanmış olup, açık alandaki eğlence mekân-
larında da uygulaması ve çalışmaları yapılmaktadır.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Atrax Fuarı’nın, Türki-
ye’de eğlence sek-
töründe olan ve bu 
işin imala  nı yapan 
fi rmalar için çok 
faydalı olduğunu 
düşünüyorum. Çün-
kü farklı ülkelerden, 
özellikle gelişmekte 
olan ülkelerden ge-
len yabancı misafi r-
lerimize, yeni ürün-
lerimizi gösterme 
olanağı ve fi rmamı-
zı tanıtma  rsa  nı 
buluyoruz.

Tekin Amusement Parks Limit-
ed Company has become one 
of the leading manufacturers of 
Amusement Park sets from the 
date it was established. We off er 
service to various hotels and hol-
iday resorts in Turkey, in addi  on 
to amusement park fi rms and 
indoor entertainment centers in 
the domes  c market. 

Turkey is rapidly improving and 
growing in the sector of produc  on of amusement parks 
day a  er day. However, recent confl icts in Middle East 
countries have eff ect on the entertainment sector. There 
is a strong demand related to the entertainment and 
amusement park sector in these developing countries, as 
well as North Africa countries. Concerning Turkey, grow-
ing tourism sector encourage new hotels to develop proj-
ects with amusement park concept in order to entertain 
their customers and off er be  er service.

We will a  end Atrax Exhibi  on with our amusement park 
machine ‘BOOSTER’, which will be presented and operat-
ed over the course of event for all of our guests who love 
adrenaline. The product is designed in mini size for in-
door entertainment centers, while it can be also installed 
to outdoor entertainment centers. 

I believe that Atrax Event, which will be organized 
for the 3rd  me 
this year, is very 
advantageous for 
companies which 
are ac  ve in the en-
tertainment sector 
and manufacture 
amusement parks 
in Turkey, since 
they fi nd the op-
portunity to pres-
ent their companies 
and introduce their 
new products to the 
guests from various 
countries, par  cu-
larly from develop-
ing countries. 

TEKİN LUNAPARK “BOOSTER” İLE ATRAX’TA
TEKİN AMUSEMENT PARKS PRESENT “BOOSTER” AT ATRAX
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Süleyman YENEN - TEKİN LUNAPARK Genel Müdürü / General Manager
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İstanbul’un en yeşil ilçesi olan Başakşehir, Türkiye’nin 
ilk kent meydanıyla birlikte Türkiye’nin ve Avrupa’nın 
en büyük botanik parkını da barındıracak. Türkiye için 
önemli bir rol model oluşturmaya hazırlanan meydanın 
yanı başında kurulacak botanik park, 368 bin metrekare, 
yani tam 100 futbol sahası büyüklüğünde olacak. Bota-
nik park, yeni meydanın havasını değiş  rirken meydan-
da vakit geçirecek insanların göz zevkine de hitap ede-
cek kusursuz bir peyzaj sunacak.

Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçilere ev sahipliği 
yapması hedefl enen botanik park, yürüyüş ve spor alan-
ları, bisiklet yolları, ailelerin vakit geçirip dinlene bile-
cekleri pek çok alana sahip olacak.

Her ih  yaca cevap vermek üzere planlanan yeni kent 
meydanı, Sağlık Kent, Türkiye’nin ve Avrupa’nın 368 bin 
metrekare alana sahip en büyük botanik parkı, binlerce 
araçlık otopark alanı, kamu kurumlarını bir arada topla-
ması, halkın vakit geçirebileceği restoran, kafe, sela  n 
mimarisinde inşa edilecek 5000 kişilik cami, toplu taşı-
ma ile kolayca ulaşılabilmesi gibi özellikleri bir arada ba-
rındırıyor. Şehircilik açısından Türkiye’ye örnek olacak 
meydanın 2016’nın sonuna kadar tamamlanması 
planlanıyor.

BAŞAKŞEHİR’İN BOTANİK PARKLI YENİ KENT MERKEZİ
THE NEW CITY CENTER OF BAŞAKŞEHİR WITH BOTANICAL PARK

Together with Turkey’s fi rst city square, Başakşehir will be 
home to Turkey and Europe’s biggest botanical park. The 
botanical park which will be built right next to the square 
which is ge   ng ready to develop a new role model for Tur-
key, will have a total footage of  368 square meters, equiva-
lent to the size of 100 soccer fi elds. While changing the vibe 
of the new public square, the botanical park will also off er 
a perfect landscape that will appeal to the eyes of locals 
spending  me at the public square.

The botanical park is believed to host visitors from all over 
Turkey and will feature walking trails, sports fi elds, biking 
trails and many other recrea  onal areas where families can 
spend good  me.

The new public square features the Health City, the biggest 
botanical park of Turkey and Europe with a total footage 
of 368 thousand square meters, parking lot with a capac-
ity of thousands of cars, restaurants, cafes, and a mosque 
with a capacity of 5000 to be built in sela  n architecture 

and will be easily accessible by pub-
lic transporta  on. The pub-

lic square which will be 
an exemplary urban 

project for Turkey 
is planned to be 

completed by 
the end of 
2016.

Yeni Projeler
New Projects
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Denizli’de, suyla iç içe bir yaşamı yeniden yorumlayan 

Sinpaş’ın AquaCity projesinde, toplam 210 bin metre-

karelik proje alanı içerisinde 4 ayrı yaşam seçeneği yer 

alıyor.

Aqua Beach’de Denizlililer kumsal evleriyle tanışıyor. 

Maldivler bölgesinden gelen özel kumlarla oluşturula-

cak kumsal ve plaj burada yer alıyor. Bu etapta çocuklar 

su kaydırağı, Aqua Dance ve açık havuz ile Aqua Park’ ın 

tadını çıkarırken, gençler Aqua Voley ile kumda voley-

bol oynayabilecekler… Aquacity sakinleri, Aqua Beach 

Club’ta güneşin tadını çıkarıp, suyun üzerinde tasarlanan 

bungalovlarda su oyunları eşliğinde dinlenebilecekler. 

Aqua Cine’ de, açık hava sinemasında ailece fi lm izleme-

nin keyfi ne varacaklar.

Sinpaş’s AquaCity project which is a recrea  on of life side 
by side with water in Denizli, will be off ering 4 diff erent 
living op  ons in a total area of 210 thousand square me-
ters. 

In Aqua Beach, Denizli people will now meet beach hous-
es. The beach to be created with special sand brought 
from the Maldives will be located here. In this phase of 
the project, kids will be enjoying the Aqua Park with the 
Aqua dance and the outdoor pool while the teenagers 
will be able to play beach volley at Aqua Volley...the resi-
dents of Aquacity will be enjoying the sun at Aqua Beach 
Club and have fun and rest watching the water games 
from their bungalows designed to be on water. And at 
Aqua Cine, they will enjoy movies with their families at 
an outdoor movie theater. 

SİNPAŞ, DENİZLİ’YE MALDİVLER’İN 
KUMSALINI GETİRİYOR!

SİNPAŞ BRINGS THE MALDIVES BEACH TO DENİZLİ!

Ye
ni

 P
ro

je
le

r
New Projects

Sinpaş Yapı, Ege’nin en büyük temalı konut projesini Denizli’de inşaa edecek. Toplam bin dokuz-
yüz konu  an oluşacak Aqua City projesinde fi rma, Maldivler’den kum ge  rmeyi amaçlıyor.

Sinpaş Yapı will be building construc  ng the Aegean region’s biggest themed residen  al project in 
Denizli. Comprising a total of 900 residen  al units, the Aqua City project will be bringing sand from 

Maldives.

SİİNPAŞ BRINGS
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Gölbaşı Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabi-
at Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa 
yap  ğı Eymir Mahallesi Toki konutları yolu üzerindeki 
20.000 m2 (20 Dönüm)’lik arsaya temalı park yapımına 
başlandı.

Gölbaşı Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabi-
at Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa 
yap  ğı, ihale süreci tamamlanan parkın yapımına baş-
landı.

Proje 20.000 m2 (20 
Dönüm)’lik alanda uy-
gulanıyor ve bölgenin 
büyük bir ih  yacını 
karşılamayı hedefl i-
yor. Yapımına başla-
nan park ile içerisinde 
barındırdığı birçok de-
ğişik dona  lar saye-
sinde Gölbaşı yenilikçi 
ve modern bir alana 
sahip olacak.

Projenin uygulandığı alanda dev Kaykay Pis  , Döner Te-
leferik Oyun Grubu, Fitness Grubu, Temalı Çocuk Oyun 
Grubu, 1 adet Çay Bahçesi, 1 Büyük-3 Küçük Büfe, 1 adet 
Çok Amaçlı Oyun Salonu, (Masa Tenisi, Langırt, Dart, Bi-
lardo, Bay-Bayan WC, Engelli WC, Mu  ak, Bay-Bayan 
Mescit), 2 adet Güvenlik Kulübesi, toplamda 64 araçlık 
Otopark,30 adet Piknik Masası, Kuş Seyir Alanı, 8 adet 
Özel Seyir Terasları, 932 m2’lik Dev Yapay Gölet, 10 adet 
Kameriye, 10 adet Çeşme, 6 adet Sebil ve yürüyüş yolları 
olacak.

Gölbaşı’na Değer Katacak

Gölbaşı Belediye Başkanı Fa  h Duruay, yeni yapılacak 
Temalı Park Projesi’nin inşaat çalışmalarını yerinde ince-
ledi ve projenin Gölbaşı’ na değer katacağını belirterek; 
“Parkımız, ilçemizin yeni gelişmekte olan Toki konutları 
bölgesine ve Gölbaşımıza değer katacak. Bu yer Gölbaşı-
lı hemşerilerimizin nefes alacakları güzel zaman geçire-
bilecekleri bir yer olacak. İhale süreci biten projemizin 
inşaat çalışmalarına ise kısa süre başlandı. Projemizin 
inşaat çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürerek kısa süre-
de vatandaşımızın hizme  ne açmayı planlıyoruz. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğü’nün vermiş olduğu desteklerinden dolayı 
kuruma teşekkür eder, Gölbaşımız için hayırlı olmasını 
dilerim” dedi.

GÖLBAŞI’NA TEMALI PARK PROJESİ
THEME PARK PROJECT FOR GÖLBAŞI

Construc  on of the theme park started on the land near 
the Toki Residen  al complex in Eymir Neighborhood de-
veloped in coopera  on by Golbasi Municipality and Gen-
eral Directorate for the Projec  on of Natural Assets of 
the Ministry of Environment and Urbaniza  on.

The project will be developed on a land of 20.000 m2 and 
aims to meet a great deal of need in the area. Thanks to 
the park construc  on of which has just started and the 

features it will off er, 
Golbasi will have an 
innova  ve and mod-
ern area.

The area where the 
project is developed 
will feature a skate-
board track, rota  ng 
cable car game group, 
fi tness group, themed 
children’s game 
group, a tea garden, 
1 big and 3 small buf-

fets, one mul  purpose game hall (with table tennis, foos-
ball, dart, pool, ladies and men’s restrooms, restroom for 
disabled, a kitchen, men’s and women’s prayer rooms), 2 
security cabins, parking lot with a capacity of 64 vehicles, 
30 picnic tables, bird observa  on area, 8 special obser-
va  on decks, a 932 m2 giant ar  fi cial pond, 10 pergolas, 
10 fountains, 6 public fountains and walking trails.

It will add value to Golbasi

Mayor of Gölbaşı Fa  h Duruay made a fi eld visit to the 
construc  on site of the Theme Park Project and stated 
that the project will add value to Golbasi and said “Our 
park will add value to the area of newly developing Toki 
Residen  al project and Golbasi. This place will be a place 
where our fellow Golbasi people can get fresh air and 
spend good  me. Tender process for the project has re-
cently been fi nished and the construc  on has just start-
ed. We are planning to complete the construc  on as fast 
as we can and open the project to our ci  zens soon. We’d 
like to thank the General Directorate for the Projec  on 
of Natural Assets of the Ministry of Environment and Ur-
baniza  on for the support they gave and I hope this will 
be a great project for Golbasi”.

Yeni Projeler
New Projects
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Award Ceremony  

ATRAX 2014 - 3. Eğlence, Ak  vite, Park Endüstrisi ve 
Hizmetleri Fuarı bu yıl 3. kez Tureks Uluslararası Fuarcı-
lık tara  ndan  4-6 Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul Fuar 
Merkezi’nde  organize ediliyor. 

Fuar kapsamında 2. kez  düzenlenen ve eğlence 
endüstrisinin tek yarışması olan “Shining Star Awards 
2014 - Eğlence Ödülleri ” sektörün uluslararası stan-
dartlarda gelişimi ve kaliteli projelerin örnek teşkil et-
mesi adına büyük bir rol üstleniyor. 

“Shining Star Awards 2014 - Eğlence Ödülleri” Eğlence 
ve aktivite alanında başarılı kuruluşları ve uygulamaları 
öne çıkartarak ödüllendiriyor  ve genel olarak kamuo-
yunda yaratacağı farkındalığı ar   rarak sosyal ve kültü-
rel yaşama katkı sağlıyor. 

Duyurularının yapılmaya  başladığı andan i  baren özel-
likle belediyelerden,  otellerden, AVM’lerden,  temalı 
kapalı eğlence alanlarından ve sektörden çok yoğun ilgi 
gören yarışma 31 Ekim 2014  i  bariyle başvurularını ta-
mamladı. Başvurular son gün son saatlere kadar devam 
e   . 

Sonuçları heyecanla beklenen “Shining Star Awards 
2014 - Eğlence Ödülleri” ATRAX fuarı kapsamında fua-
rın ikinci günü olan 5 Aralık 2014 Cuma  tarihinde Gönen 
Otel Balo Salonunda  yapılacak Gala gecesinde görkemli 
bir törenle sahiplerini bulacak. Tören sonrası düzenle-
necek eğlence içerisinde kültürel paylaşımları ar   rmak 
ve Türk kültürünü yansıtmak amacıyla “Türk Gecesi” 
de yer alacak.Tüm organizasyonu planlanan ve muhte-
şem bir show gösterisi sunulacak gala gecesinde ulus-
lararası düzeyde yerli ve yabancı birçok ka  lımcı fi rma 

ATRAX 2014 – 3rd Amusement, a  rac  ons and parks 
industry and services exhibi  on will be organized by 
Tureks Uluslararası Fuarcılık for the third  me at İstanbul 
Fuar Merkezi between 4-6 Aralık 2014. 

Organized for the second  me as part of the exhibi  on 
as the one and only contest of the amusement indus-
try “Shining Star Awards 2014 – Amusement Awards” 
plays an important role in enabling the sector develop 
at interna  onal standards and allowing high quality 
projects to lead the sector.

“Shining Star Awards 2014 - Amusement Awards” re-
wards the successful and outstanding organiza  ons and 
prac  ces of the amusement industry by bringing them 
to the forefront and adds value to social and cultural life 
by increasing the awareness it will create in the society 
in general.

Having a  racted a great deal of interest from the munic-
ipali  es, hotels, shopping malls, themed indoor amuse-
ment centers and the industry since the announcements 
of the contest have been made, the contest stopped re-
ceiving applica  ons as of 31 October 2014.

The fi nalists of “Shining Star Awards 2014 - Amusement 
Awards”, the results of which is awaited in excitement, 
will be receiving their awards via a magnifi cent ceremo-
ny to be held on the gala night at Gonen Ball Room on 
5 December 2014 which is the second day of the ATRAX 
exhibi  on. The party to be organized a  er the ceremony 
will also feature a “Turkish night” with the goal of facili-
ta  ng cultural interac  on and promo  ng Turkish culture. 

EĞLENCENİN YILDIZLARI PARLIYOR
GLITTERING STARS OF AMUSEMENT

Eğlence endüstrisinin tek yarışması olan “Shining Star Awards- 2014 Eğlence Ödülleri”
ATRAX Fuarı Gala gecesinde açıklanıyor…

The fi nalists of “Shining Star Awards- 2014 Amusement Awards”, the one and only contest of 
the amusement industry, to be announced in the night of ATRAX Exhibi  on’s Gala…

En Başarılı Temalı Açık Alan  Eğlence Merkezi  ANADOLU HARİKALAR DİYARI KAYSERİ BELEDİYESİ
The winner of the Award for Best Outdoor Themed Amusement Center was Anadolu Harikalar Diyarı. 
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temsilcisi, kurum, kuruluş, yerli- yabancı yatırımcılar ve 
basın mensupları bir araya gelecek. 

Yarışmada “Eğlencenin Yıldızları”, “Sektörün Yıldızla-
rı” ve “Fuarın Yıldızları” konu başlıkları al  nda toplam 
14 kategoride sektörün tüm alanları değerlendiriliyor. 
Sektörün ileri gelenlerinden, akademisyen ve dernek 
başkanlarından oluşturulmuş alanlarında uzman jüri, 
özenle seçildi.

11 Kasımda bir araya gelen  jüri,  karar toplan  sında 
12 kategorinin birincilerini seçerken hayli zorlandı. Ge-
çen yıla göre daha iddalı adayların olduğu kategorilerin 
herbiri için aday başvuruları jüri tara  ndan çok detaylı 
incelendi.  Yarışmanın ve seçilecek adayların sektörde 
gelinmek istenen noktayı işaret edecek içerikte olması 
ilk hede  i. Bu bakış açısıyla hareket eden jüri yara  cı-
lık, yeni uygulamalar, farklılık gibi kriterleri ön planda 
tutarak değerlendirme yap  . Jürinin   z yaklaşımı ne-
 cesinde bazı adaylar tekrar tekrar gözden geçirildi ve 

jüri tek tek fi kirlerini ifade e   . Bazı kategorilerde karar 
vermek çok uzun zaman aldı.  

“En Dikkat Çeken Stand” ve “En Dikkat Çeken Ürün” 
kategorileri için fuarın 1. ve 2. günü saat:15.00’a dek 
ziyaretçilere yönelik bir anket çalışması yapılacak. Her 
ziyaretçiye en beğendiği stant ve ürün sorulacak, bu an-
ket sonucunda ortaya çıkan tablonun ilk beş ismi jüriye 
sunulacak. Jürinin fuar alanındaki inceleme ve değerlen-
dirmeleri ne  cesinde birinciler 5 Aralık 2014 tarihinde 
belirlenecek.

Bu kategorilerin oylamaları yapılırken  geçen yıl olduğu 
gibi yine fuarda heyecan dalgası olması bekleniyor.

The gala night will also feature an amazing show and will 
be bringing together representa  ves of par  cipant com-
panies and organiza  ons and public ins  tu  ons both 
from Turkey and abroad, local and foreign investors and 
press members.

The contest will be reviewing projects from all areas of 
the sector in 14 categories under the  tles of “Stars of 
Amusement”, “Stars of the Industry” and “Stars of Ex-
hibi  on”. The carefully selected jury of the contest com-
prises leading names of the industry, academicians and 
chairmen of socie  es and associa  ons.

Having assembled on November 11th, the jury had hard 
 me while selec  ng the winners of the 12 categories. For 

each of the categories that featured much more chal-
lenging nominees compared to last year, applica  ons 
were carefully reviewed by the jury. The goal of the jury 
was to ensure that the contest and the nominees to be 
selected could represent the level that the industry aims 
to achieve. Moving with this perspec  ve, the jury focused 
on criteria such as crea  vity, new prac  ces and dis  nc-
 veness during its evalua  on. As a result of the diligent 

evalua  on of the jury, some nominees were reviewed for 
a second  me and the jury members expressed their in-
dividual opinions. It took considerable  me for the jury to 
make its decisions in certain categories. 

For the categories of “The Most A  rac  ve Stand” and 
“The Most A  rac  ve Product” categories, a survey will 
be administered to visitors un  l 3 pm on the fi rst and sec-
ond day of the exhibi  on. Every visitor will be asked his/
her favorite stand and product and the top fi ve names 
based on the survey results will be recommended to the 
jury. As a result of the jury’s evalua  ons and observa-
 ons on the exhibi  on grounds, the winners will be de-

termined on 5 December 2014.

En Başarılı Temalı Kapalı Alan Eğlence Merkezi FUN LAB EĞLENCE DÜNYASI  - BALO
The winner of the Award for Best Indoor Themed Amusement Center was Funlab Eğlence Dünyası. 

En Başarılı Otel Eğlence Alanı AQUA FANTASY AQUAPARK
The winner of the Award for Most Successful Hotel Amusement Center was Aqua Fantasy Aquapark. 
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Eğlence ve oyun alanı markası olan Ops!Playkids, aynı 
zamanda sektörün ekipman tedariğini de sağlıyor…

Ops!Co şirketler topluluğunun bir markası olan 
Ops!Playkids, özellikle AVM kurgusuna yönelik “çocuk 
emanet sistemi” ile çalışan, bir “oyun alanı” mar-
kasıdır. Geleneksel oyun alanı kurgusundan uzak du-
ruşu, Ops!Playkids markalı oyuncakların sa  şını iste-
nilen yere istenilen tarihte göndermesi, sa  ş sonrası 
hizmet desteği ile daima ya  rımcısının yanında yer 
alması da markanın en büyük avantajlarındandır. Bun-
lara ek olarak özellikle turizm sektörü dahilinde faaliyet 
gösteren otellerin ‘Mini Kulüp’ oyun alanlarını, eğlence 
merkezlerinin A’dan Z’ye ih  yaç duyacağı tüm ekipman-
ların tedariğini, mekan kurgusunu ve kurulumunu tek 
çatı al  ndan sürdürmektedir.

Ops!Playkids oyun ekipmanları ve aksesuarlarıyla At-
rax Fuarı’nda… 

Atrax fuar standında AVM’lere yönelik olarak geliş  rilen 
ve “Çocuk Emanet Sistemi” kurgusu dahilinde bulu-
nan oyun alanı ekipman ve aksesuarlarını sergileye-
cek olan Ops!Playkids; sa  ş sonrası teknik 
desteğiyle ilgili sunduğu hizmet farkını 
da aktaracak  r. 

Atrax Fuarı’nda Franchise ilkeleri ve 
ürün sa  şı ön planda.  

Atrax fuarını güçlü bir  cari pazar olarak 
değerlendiren marka, tüm sektörün bir ara-
da olduğu fuar süresince ilgili sektör tale-
plerini doğrudan alarak, en etkili ve en hızlı 
biçimde karşılamayı planlamaktadır. Aynı 
zamanda kapsamlı bir fi rma tanı  mı 
gerçekleş  rirken, özellikle Franchise 
Sistemi ile ilgili etkili bir potansiyel 
grafi ği ortaya çıkartmayı hedefl e-
mektedir.
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As an amusement products and game areas brand, 
Ops!Playkids also supplies equipment to the industry...

As a brand of Ops!Co group of companies, Ops!Play-
kids, is a children’s game area brand that is based on 
the “baby si   ng’ system to be used in shopping malls. 
With its diff erence from the tradi  onal game area con-
cept, Ops!Playkids allows its branded toys to be sold ev-
erywhere at any  me and provides excellent customer 
service and always supports its investor. In addi  on, it 
provides all-in-one service that covers equipment deliv-
ery, space design and setup especially for mini club game 
areas of hotels and the amusement centers. 

Ops!Playkids is at Atrax Exhibi  on with its game 
equipment and accessories… 

At Atrax, Ops!Playkids will be showcasing its game area 
equipment and accessories that are designed specially 

for shopping malls and are based on the “baby si   ng” 
system . The company will also demonstrate to its 

visitors and poten  al customers, the diff er-
ence it off ers in service quality thanks to 

its superior technical support.

Franchising and product sales are at 
the forefront in Atrax Exhibi  on  

The brand, which sees Atrax as a powerful 
trade market, plans to receive the requests 

from all relevant sectors throughout the 
event and meet them in the most eff ec  ve 
and rapid fashion. The company also aims 

to make a detailed company presen-
ta  on and emphasize its desire to 
work with the franchise system.

ATRAX FUARI GÜÇLÜ BİR TİCARİ PAZAR 
ATRAX EXHIBITION IS A POWERFUL TRADE MARKET… 

Dünyanın Eğlencesi: Ops!Playkids
Amusement of the world: Ops!Playkids
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Öncelikle kısaca fi rmanızı tanıtabilir misiniz? Ürünleri-
niz hakkında bilgi verebilir misiniz? 

1990 yılında kurulan şirke  miz, masa futbolu (Langırt) 
üre  mine İstanbul / Maltepe’de başlamış  r.  A’dan Z’ye 
tüm üre  mi bünyesinde birleş  ren fi rmamız dünya 
standartlarında profesyonel, tek kalite üre  m yaparak 
Türkiye’nin sayılı masa futbolu(langırt) üre  cileri arasın-
da ilk sırada yer almaktadır.

Türkiye’nin eğlence, park ve aktivite pazarı hakkında 
görüş, beklenti ve firma hedeflerinizi açıklar mısınız?

Üretim ve ihracat hedeflerini arttırmak için yeni pazar 
arayışları içerisindeyiz. Pazar payımızı genişleterek 
üretimi ve istihdamı arttırmak öncelikli hedeflerimiz 
arasındadır.

ATRAX Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürün ve hizmetleriniz 
nelerdir?

Dünya  standartlarında ve bilinçli olarak,üre  mini yap  -
ğımız masa futbolunu tanıtmak ve bilgilendirmek.

ATRAX Fuarı hakkında görüşlerinizi ve beklen  lerinizi 
açıklar mısınız?

Atrax  fuarı Türkiye’nin ilk ve tek eğlence, park, oyun ve 
ak  vite endüstrisi ve ya  rımlarına yönelik bir fuardır.
Atrax  fuarı sayesinde, pazar payımızı büyütmek ve dün-
ya piyasalarına daha çok girmeyi hedefl iyoruz.

Can you please tell us about your company and your 
products?

Established in 1990, our company started its foosball pro-
duc  on in Maltepe-Istanbul. We design and produce all 
our products from scratch and manufacture high quality 
products at world standards and we are among the few 
foosball manufactures in Turkey.

Can you please tell us about your views about and ex-
pecta  ons from the Turkish amusement, parks and at-
trac  ons market and about your company’s goals?

We’re in search of new markets to increase our produc-
 on and export targets. Increasing our market share and 

produc  on level and hiring more employees are among 
our priori  es.

What products and services will you be showcasing at 
ATRAX Exhibi  on? 

To promote our high quality foosball products which we 
produce at world standards.

Can you share with us, your opinions about and expec-
ta  ons from ATRAX Exhibi  on?

Atrax is Turkey’s one and only exhibi  on of the amuse-
ment, parks and a  rac  ons industry. Thanks to Atrax, 
we’re hoping to increase our market share and enter 
world markets.

ATRAX FUARI’NDA ÜRETİMİNİ YAPTIĞIMIZ
MASA FUTBOLUNU TANITACAĞIZ

WE’LL BE SHOWCASING OUR OWN PRODUCTION FOOSBALL
PRODUCT AT ATRAX EXHIBITION
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Interview

Mesut SİMAVLI - MERT SPOR Genel Müdürü / General Manager
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YENİ KONSEPT “TEMA PARK”
NEW CONCEPT  “THEME PARK”

Genel Müdür Yardımcısı Baki 
Mustafa Dal, Dal Tema Park hak-
kında Atraxion Magazine ‘e kısaca 
tarihçelerini, vizyonlarını ve sek-
törle ilgili görüş ve düşüncelerini 
anla   . 

Mustafa  Dal Firma için; “Kurucu-
muz dedem Abdulbaki Dal  1958 
yılında temellerini atmış olup,  ilk 
olarak atlı karınca imala   ile sek-
töre adım atmış  r. Şuan da bizler 
üre  mimizin yüzde 90’nını ihraç 
eden Dünya’da alanında söz sa-
hibi güçlü bir fi rmayız. Gebze Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikamızda, yüksek 
nitelikli, uluslararası standartlara sahip yirmiden fazla 
patentli oyuncağın üre  mini yapıyoruz. Üre   ğimiz bazı 
oyuncaklar Türkiye’de tek  r. Bazıları da dünyada en iyi-
ler arasında  gösterilir” dedi . 

Mustafa  Dal, yapmış oldukları Lunapark makinalarının 
tamamının TÜV belgeli olduğunu ve sta  k hesaplama-
larının İstanbul Teknik Üniversitesi ve Gebze Yüksek 
Teknoloji Ens  tüsü ile beraber fabrikanın mühendislik 
bölümü tara  ndan yapıldığını ifade e   .  Mustafa Dal, 
“Şu anda, 150 kilometre hızla gidebilen Roller Coaster 
üretmek için Yıldız Teknik Üniversitesi,  Gebze Yüksek 
Teknoloji Ens  tüsü ve TÜBİTAK ile çalışmalarımız devam 
etmekte. Bu bizi roller coaster  konusunda çok yol almış 
birçok fabrika kurmuş  devasa oyuncaklar üreten Alman 
fi rmaları ile rakip duruma ge  recek” dedi. 

İlk İhracatlarını Yunanistan’a gerçekleş  rdiklerini anla-
tan Dal, “Bugün i  barıyla üre  mimizin yüzde 90’ını Al-
manya, İngiltere, İrlanda, Fransa, İsviçre, İsveç, Norveç, 
Hollanda gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Avrupa pazarının 
daralmasıyla birlikte Irak, Dubai, Suudi Arabistan, Fas, 
Tunus ve Cezayir’e ağırlık vermeye başladık” diye konuş-
tu.

Fuarda Türkiye’de ilk olan Magic Bike,  İnterak  f Aile 
Oyuncağı , Air Race, İnterak  f Genç Oyuncağı, Tema 
Tip Figür ve Projeler ile yer alacaklarını söyleyen Mus-
tafa Dal, ATRAX fuarı’dan beklen  lerini ise şu şekilde 
dile ge  rdi;  “Sektörel olarak fi rmamız adına gelişim 
ve değişime açık bir süreç yaratan bir fuar olmasını 
temenni etmekteyiz. Türkiye ekonomisine katkı sağla-
masını umut eder, başarılı bir organizasyon olacağına 
inancımızı da ile  riz.”

Assistant General Manager told 
Atraxion Magazine about the his-
tory, and vision of Dal Tema Park 
as well as their opinions and views 
of the amusement industry.

About the company, Mustafa Dal 
said; “Our founder, my grandfa-
ther Abudlbaki Dal established 
the company in 1958, and started 
fi rst with carrousel produc  on. 
Currently we export 90% of our 
produc  on and we are a strong 
company that is well recognized in 
the world. At our factory in Geb-

ze Organized Industrial Zone, we manufacture over 10 
patented products that are of high quality and meet in-
terna  onal standards. Some of the toys we produce are 
unique in Turkey. And some of them are considered to be 
among the best in the word”.

Mustafa Dal stated that all of the Fun Fair equipment 
they manufacture have TUV cer  fi ca  on and all sta  c 
calcula  ons are made by the engineering department of 
the factory in collabora  on with Istanbul Technical Uni-
versity and Gebze Higher Ins  tute of Technology. Mus-
tafa Dal said “Currently we’re working in coopera  on 
with Yildiz Technical University, Gebze Higher Ins  tute of 
Technology and TUBITAK to produce a Roller Coaster that 
can go as fast as 150 km per hour. This will allow us to 
compete with German companies that have come a long 
way in the area of roller coaster produc  on and have set 
up numerous factories to produce giant toys.”

Dal stated that their fi rst exports was made to Greece 
and said, “As of today, we export 90% of our produc  on 
to Germany, UK, Ireland, France, Switzerland, Sweden, 
Norway and the Netherlands. With the shrinking of the 
European market, we started to focus more on Iraq, 
Dubai, Saudi Arabia, Morocco, Tunisia and Algeria.”

Mustafa Dal stated that they will join the exhibi  on 
with Magic Bike which is a novelty in Turkey, Interac-
 ve Family Toy, Air Race, Interac  ve Teen Toy, Theme 

based Figures and projects and Dal expressed his ex-
pecta  ons from ATRAX Exhibi  on as follows “We ex-
pect it to be an exhibi  on that starts a new era that 
is open to development and change for the sector. We 
hope that it will benefi t the na  onal economy and we 
believe that it would be frui  ul event for all par  ci-
pants.
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Interview

Mustafa DAL - DAL LUNAPARK Müdür Yardımcısı / Vice President
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Öncelikle kısaca firmanızı 
tanıtabilir misiniz? Ürünleriniz 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Sukeyna Elektronik (Baran Grup) 
Oyun ve Eğlence sektöründe kali-
teli ve sorunsuz ürünleri üretmek 
ve ithal etmek için 2003 yılında 
siz değerli müşterilerimize hizmet 
vermek için Ankara’da kurulmuş-
tur. Sukeyna Elektronik (Baran 
Grup) olarak öncelikle siz müşteri-
lerimize jetonlu çocuk grubu üre-
 mi ile hizmet vermeye başladık. 

Büyüyen sektörün ih  yacı doğrul-
tusunda video oyun grupları elektronik so   play ve lu-
napark takımlarının ithala  nı yapmaya başladık. Bunun 
yanında yazılım grubumuz ile eğlence sektörünün ih  -
yacı olan kartlı geçiş sistemi, top havuzu takip sistemi 
ve mali takip sistemiyle sektörün öncü fi rması olmayı 
devam e   k.

Türkiye’nin eğlence, park ve ak  vite pazarı hakkında 
görüş, beklen   ve fi rma hedefl erinizi açıklar mısınız?

Türkiye’de eğlence sektörüne yeterince önem verildiğini 
ve devlet tara  ndan desteklendiğini düşünmüyorum.
Birçok Avrupa ve Asya ülkelerine göre daha kat etmemiz 
gereken çok yol var. Bence eğlence sektörü her geçen 
gün büyüyen bir ekonomi, değerini bilenlere tabi ki.

Firma hedefi  olarak Baran Grup bünyesinde kurduğu-
muz Skyn Elektronik markamızla 2015 yılı sonlarında 
Çin’de kurmayı planladığımız fabrika ile burada üre   ği-
miz ürünleri Dünya Pazarına kendi markamızla sunma-
yı düşünüyoruz. Bu hedefimizle de Türkiye’de eğlence 
sektöründe lider firma olmayı hedefliyoruz.

Atrax Fuarı ile ilgili görüşleriniz nelerdir ?

Türkiye için faydalı bir fuar olduğunu ve ilerleyen yıllarda 
daha iyi bir konuma geleceğini düşünüyorum.

Eklemek istedikleriniz  var mı?

Hangi sektörde olursa olsun Ülkemiz için her zaman ka-
liteli ürün; uygun maliyet ve  gerçek fi ya   r.

Can you please tell us about your 
company and your products?

Sukeyna Elektronik (Baran Grup 
) was founded in Ankara in 2003 
with the goal of developing and 
impor  ng for you our valued cus-
tomers, high quality and fl aw-
less products for the gaming and 
amusement industries. Sukeyna 
Elektronik (Baran Grup) ini  ally 
started its opera  ons with the pro-
duc  on of coin-operated children’s 
gaming groups. In line with the in-
creasing demand from the sector, 

we started impor  ng video gaming groups, electronic 
so   play and Luna park sets. In addi  on, with the help 
of our so  ware development team, we developed the 
card-operated access system, ball pool monitoring sys-
tem and fi nancial tracking system all of which made us 
the pioneering company of the sector.

Can you please tell us about your views about and ex-
pecta  ons from the Turkish amusement, parks and at-
trac  ons market and about your company’s goals?

I don’t think that the amusement industry in Turkey is 
emphasized enough or that it receives suffi  cient sup-
port from the state. Compared to many European coun-
tries, we’ve s  ll got a long way to go. In my opinion, the 
amusement industry is a constantly growing economy of 
course for those who appreciate the value of it. 

The current goal of our company is to export to the 
world, our Skyn Electronic branded products that will be 
produced at our facility, which will be established in Chi-
na in late 2015. And with this goal, we aim to become 
the leading company of the Turkish amusement industry.

What are your opinions about Atrax Exhibi  on?

I believe that it’s a benefi cial exhibi  on for Turkey and 
that it will be in much be  er posi  on in the coming years.

Any other comment you’d like to make?

Regardless of the industry, for our country a quality prod-
uct means reasonable costs and real prices.

BARAN GROUP ÇİN’DE FABRİKA KURMAYA HAZIRLANIYOR
BARAN GROUP PREPARING TO ESTABLISH A FACTORY IN CHINA

Röportaj
Interview

Sadık KILIÇ - BARAN GRUP Genel Müdürü / General Manager
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AZON ArGe ;  Yazılım ve otomasyon hizmetleri veren bir 
ArGe fi rması. Ana faaliyetlerimiz, sanal, ar  rılmış ger-
çeklik, simülatör ve özel yazılımlar diyebiliriz. Ana faali-
yetlerimiz bize çok geniş bir çalışma alanı sunmaktadır. 
Eğlence sektöründeki hızlı gelişme bize inova  f çalış-
malarında ilham verdi ve Türkiye’nin ilk Sanal gerçeklik 
sistemli 3DOF sürücü simülatörümüzü piyasaya tanıtma 
şansını yakaladık. Ürünümüz hem eğlence amaçlı olup 
hem de, uçak  akademilerine ve sürücü okullarına uygun 
olarak entegre edildiğinden dolayı geniş bir kullanım 
alanı sunmaktadır. 

ATRAX Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürün ve hizmetleriniz 
nelerdir? 

Son ürünümüz olan yeni jenerasyon 3DOF sanal gerçek-
lik simülatörümüzü sunacağız. Yenilikler içerdiğinden bu 
konuda iddialıyız.  Yazılım bize ait olduğundan  müşte-
ri isteklerine göre geliş  rmek  çok daha kolay olacak  r. 
Görüntüleme  ve hareket opsiyonları ile fi yat avantajı ve 
çeşitlilik sunmaktayız. 

ATRAX Fuarı hakkında görüşlerinizi ve beklen  lerinizi 
açıklar mısınız?

Uzun yıllardır yurt dışında gerçekleşen büyük eğlen-
ce odaklı show ve fuarları takip etmekteyiz. Tüm At-
rax  fuarlarına  ziyaretçi olarak katıldık ilk defa bu sene  
katılımcı olarak katılacağız umarım firma ve ziyaretçi 
müşterilerin beklentilerini karşılayacak düzeyde kaliteli 
bir fuar olur. 

AZON ArGe  is a R&D company providing so  ware and 
automa  on services. Our main fi eld of ac  vity covers 
virtual reality, augmented reality, simulators and special 
so  ware. Our main areas of exper  se off er us a wide 
fi eld of ac  vity. The rapid development of the amuse-
ment industry, gave us inspira  on in carrying out innova-
 ve projects and we’ve been able to launch Turkey’s fi rst 

3DOF driver simulator based on virtual reality. Because 
our product is used both for entertainment purposes and 
can be integrated into the training process of fl ight acad-
emies and driving schools, it off ers a wide area of use.

What products and services will you be showcasing at 
ATRAX Exhibi  on? 

We’ll be presen  ng the new genera  on 3DOF virtual re-
ality simulator, which is our latest product. We’re quite 
asser  ve about this product as it carries some important 
innova  ve features. Because the so  ware was devel-
oped by us, it will be much easier to customize it based 
on customer demand. We off er price advantage and di-
versity with monitoring and mo  on op  ons.

Can you share with us, your opinions about and expecta-
 ons from ATRAX Exhibi  on?

We’ve been following closely all amusement industry re-
lated trade fairs and shows abroad for many years now. 
We’ve joined all ATRAX exhibi  ons as visitors and this 
year, we’ll be joining as a par  cipant for the fi rst  me 
and I hope it will be a quality experience that will meet 
the expecta  ons of companies and visitors.

AZON ARGE
3DOF SİMULATÖRÜ 
İLE ATRAX’TA 
AZON ARGE WILL BE AT ATRAX WITH ITS 
3DOF SIMULATOR

Rö
po

rt
aj

Interview

Hamidiye FIRAT - Azon Arge
İş Geliş  rme Yöne  cisi    / Business Dev. Manager
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SANAL KOKPİT, Türkiye’deki Sivil Havacılık Okulları ve 
Uçuş okullarında eği  m gören pilot adayları, havayol-
larında çalışan ve Assesment sınavı ya da  p eği  mine 
hazırlanan pilotların eği  m ih  yaçları ile ,hobi düzeyin-
de sanal pilotluk eği  mlerinde kullanılacak uçuş simüla-
törlerinin üre  mini gerçekleş  rmek için  Ekim 2011 de 
çalışmalarına başlamış. 

Başlangıç Destek Programı Havacılık ve Uzay kapsamın-
da TÜBİTAK  AR-GE desteği alınarak, gerçek uçak kokpit 
ölçüleriyle yapılan  BOING 737-800 NG proto  p çalışma-
sı başarıyla tamamlanmış ve seri üre  me başlanmış  r. 
Şu an Boeing 737NG için FNPT II, Cessna 172 için BITD 
VE FNPT lisanslama süreci devam etmekte.  

2015 yılının ilk çeyreğinde TÜBİTAK AR-GE desteği kap-
samında Airbus A-321 simülatörünün proto  p çalışması 
tamamlanıp üre  me geçilecek ve havacılık sektörünün 
hizme  nde olacak  r. 

SANAL KOKPİT, started opera  on in October 2011 to pro-
duce fl ight simulators for training needs of pilot trainees 
in civil avia  on schools and fl ight schools and pilots in 
airlines for their assessment examina  on or type training 
as well as hobbyists for virtual pilot trainings. 

Boeing 737-800NG prototype is completed successful-
ly with real plane cockpit dimensions with the support 
of Tübitak AR-GE Başlangıç Destek Programı Havacılık 
and Uzay part  and serial produc  on is started. Cur-
rently FNPT II licensing process is in progress for Boeing 
737NG and BITD and FNPT licensing for Cessna 172. 

In fi rst quarter of 2015 Airbus A321 simulator prototype 
will be completed and put into produc  on with the sup-
port of Tübitak AR-GE and will be in service of avia  on 
sector. 

SANAL KOKPİTTEN  AİRBUS A321 
AİRBUS A321 FROM SANAL KOKPİTTEN  
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1989 yılında kurulan Tekno-Set Ltd.Ş   eğlence sek-
töründe faaliyet gösteren ilk fi rmalar arasındadır.

Türkiye’nin eğlence, park ve ak  vite pazarı hakkında 
görüş, beklen   ve fi rma hedefl erinizi açıklar mısınız?

Fuardaki hedefl erimiz,  öncelikle fi rmamızı ve faaliyetle-
rimizi tanıtmak, fuar’a gelen ka  lımcılarla ile  şime ge-
çerek onların taleplerini öğrenmek ve bu doğrultuda it-
halat poli  kamızı belirlemek  aynı zamanda ithal etmeyi 
planladığımız ve piyasaya yeni girecek olan ürün grup-
larının tanı  mını en iyi şekilde yapmak, bunları hedef 
kitlemize bire bir anlatmak ve tanıtmak sonuç olarak da 
müşteri por  öyünü ar  rarak sa  ş cirosunu büyütmek-
 r.

ATRAX Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürün ve hizmetleriniz 
nelerdir?

Atrax fuarında sergilemeyi planladığımız yeni ürün-
ler; Carousel, Kiddy Riders, Akülü araba, Air hockey, 
Araba Yarışı, Simulatör ve   video oyun makineleri.vs.

ATRAX Fuarı hakkında görüşlerinizi ve beklen  lerinizi 
açıklar mısınız?

Sektörün tanı  mı için Atrax fuarı’nın önemi çok büyük. 
Fuarın geniş kitlelere ulaşabilmesi için  yazılı ve görsel 
medyada daha fazla tanı  mının yapılması, medya  k 
kişilerin fuar’a ka  lımının sağlanması reklamasyon açı-
sından çok daha faydalı olacak  r.

Established in 1989, Te-
kno-Set Ltd. Ş   is among 
the fi rst companies that 
off er service in the en-
tertainment sector.
     
What are your opinions 
and expecta  ons about 
the entertainment, park 
and ac  vity market of Tur-
key, as well as targets of 
your company?

Our expecta  ons from the 
event are, introducing our 
company and ac  vi  es, contact- ing par  ci-
pants of the event, understanding their require-
ments and establishing our import policy in this regard. 
Also introducing product groups which we plan to im-
port and which will be released to the market in the best 
possible way, introducing these products to our target 
group personally, fi nally increasing the sales turnover by 
improving customer por  olio. 

What are your products and services that you will ex-
hibit at Atrax event?

New products that we are going to exhibit at Atrax event 
are Carousel, Kiddy Riders, Ba  ery-operated car, Air hock-
ey, Car racing, Simulator and video game machines etc.

What are your opinions and expecta  ons concerning 
ATRAX event?

Importance of Atrax Event is quite high for promo  ng 
the sector. Making further promo  on by means of print-
ed and visual media to reach large masses, as well as 

encouraging par  cipa  on of celebri  es would be 
helpful in terms of reclama  on. 

SEKTÖRÜN TANITIMI İÇİN ATRAX FUARI’NIN
ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK

ATRAX EVENT IS VERY IMPORTANT FOR PROMOTING THE SECTOR
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Interview

Ufuk ERCAN - TEKNOSET Genel Müdürü / General Manager
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21 – 24 Ocak 2015 tarihleri arasın-
da Antalya Expo Center da açılacak 
26. Anfaş Hotel Equipment  Ulusla-
rarası Konaklama ve Ağırlama Ekip-
manları İh  sas Fuarı için, Anfaş 
Fuarcılık Yöne  m Kurulu Başkanı 
Mustafa Çalık “ 2015 fuarımıza ilgi 
çok yoğu; sektör gücünü Anfaş Ho-
tel Equipment Fuarıyla ortaya ko-
yuyor. Fuara 3 ay var ama ka  lımcı 
sayısı geçen seneden fazla. Fuar 
şimdiden % 27  büyüdü” dedi. 

Çalık “Konaklama ve Ağırlama 
ekipmanları sektörümüzün başarı-
sı, ürün ve hizmet kalitesi Türkiye 
Turizmini direk etkilemektedir. 26. 
Anfaş Hotel Equipment fuarına 
şimdiden 3500’ ün üzerinde  marka 
ka  ldı bu bir rekor. 2015 fuarını zi-
yaret edecek her profesyonel oteli, 
turizm tesisi için ih  yaç duyacağı her ürünü inceleyip; 
mukayese etme şansı yakalayacak bu ürün zenginliği he-
pimizde mutluluk uyandırıyor” dedi. 

About the 26th Anfaş Interna  onal 
Hospitality Industry Equipment Ex-
hibi  on that will be held at Antalya 
Expo Center between 21-24 Jan-
uary 2015, Anfaş Fuarcılık Chair-
man of the Board Mustafa Çalık 
said “ We see great interest in our 
exhibi  on in 2015 and the industry 
demonstrates its poten  al via the 
Anfaş Interna  onal Hospitality In-
dustry Equipment Exhibi  on. We’ve 
got 3 months  ll the exhibi  on but 
compared to last year, we already 
have more par  cipants this year. 
The exhibi  on has already grown 
by %27.” 

Çalık said “The success of the hos-
pitality industry equipment sector 
and the product and service qual-
ity provided in the sector infl uenc-
es our tourism industry directly. 
Already, over 3500 brands have 
joined the 26th Anfaş Interna  on-
al Hospitality Industry Equipment 
Exhibi  on and that’s a record for 

us. Every professional visi  ng the exhibi  on in 2015 will 
have a chance to learn about and compare diff erent 
products he may need for his hotel or facility and this 
product diversity makes all of us happy”

ANFAŞ HOTEL EQUİPMENT 
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Öncelikle kısaca firmanızı tanıtabilir misiniz? 
Ürünleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Firmamız: DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.   (SİMULATÖR MA-
KİNE PRODÜKSİYON LTD. ŞTİ. GRUP ŞİRKETLERİDİR)

Firmamız yüksek kapasiteli ve çok efektli “RIOT” modeli, 
4 kişilik kabinli “SUPERNOVA” modeli, 4 ve 5 kişilik yeni 
nesil “SKYLER” sinemamız, 2 kişilik “SPACE RIDER” mo-
deli ve özel projeler için “EXPLORER” sineması ürünleri 
üretmektedir. Yurtdışında 40’ın üzerinde, Türkiye’de 
ise 70’in üzerinde noktada olmak üzere 100’ün 
üzerinde farklı noktada çeşitli ürünlerimizin ku-
rulumunu gerçekleş  rmiş bulunmaktayız. IAAPA 
üyesi olan fi rmamız tüm önemli fuarlarda ka  lım-
cıdır ve yeni ürünlerini müşterilerimizin deneme-
sine sunmaktadır. 

Türkiye’nin eğlence, park ve aktivite 
pazarı hakkında görüş, beklenti ve 
firma hedeflerinizi açıklar mısınız?

Türkiye’de eğlence sektörü önemli 
yere sahip  r. Özellikle son senelerde 
AVM sayısının artması ile daha önce 
daha zayıf olan ve halk için ulaşılma-
sı zor olan eğlence sektörü önemini 
ve pazarını ciddi ölçüde ar   rmış  r. Kü-
çük eğlence alanları genellikle AVM’ lerin 
“food court” diye tabir e   ğimiz yemek 
katlarında yer alırken daha büyük çapta 
olan eğlence alanları  ayrı olarak tahsis 
edilen daha büyük alanlarında bulun-
maktadır.Klasik Lunapark ve eski  p eğ-
lence makinelerin yerini daha karmaşık, 
zevk seviyesi ve teknolojik yapısı yoğun makineler yer 
almaya başlamış  r.

ATRAX Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürün ve hizmetleriniz 
nelerdir? 

Atrax fuarında uluslararası alanda ünlü olan makineleri-
mizi ya  rımcılarımızın beğenisine sunmaya devam edi-
yoruz. “ATLANTIS” model 2 eksen elektromekanik hare-
ket pla  ormu ekonomik bir seçim olup 4 kişilik modeli 
daha küçük alana kurulabilmektedir. Geçen sene ödül 
aldığımız “SUPERNOVA” 6 eksen modelimiz elden ge-
çirilmiş  r ve modernizasyonu yapılmış  r: daha yüksek, 
daha hareketli ve çok daha stabildir. Buna ek olarak en 
çok sa   ğımız ve en çok rağbet gören RIOT modelimiz 
her zaman müşterilerimizin seçeneği arasındadır.

ATRAX Fuarı hakkında görüşlerinizi ve beklen  lerinizi 
açıklar mısınız?

Gelenek haline gelen ve eğlence sektörünün büyükle-
rini toplayan Atrax fuarından beklen  lerimiz büyüktür. 
Fuarın özellikle yabancı ziyaretçi sayısının yüksek olaca-
ğını bekliyoruz. Yur  çi pazarı önemli olmak ile beraber 
esas amacımız markamızı Uluslararası arenada daha da 
bilinir hale ge  rmek ve hareketli ak  f simülasyon alanın 
en önemli markalarından biri olmak  r.

Can you please tell us about your company and your 
products?

Our company: DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.   (is a SİMU-
LATÖR MAKİNE PRODÜKSİYON LTD. ŞTİ. GROUP company)
Our company manufactures high capacity and mul  -ef-
fect “Riot” model, “Supernova” model with  a cabinet 
for 4 people, our new genera  on “Skyler” movie the-
atre for 4-5 persons, “Space Rider” model for 2 per-
sons and “Explorer” movie theatre for special proj-

ects. We’ve set up our products at over 70 spots in 
Turkey and over 40 spots abroad, coming to a total 
of over 100 spots. As a member of IAAPA, our com-
pany is the par  cipant of all major exhibi  ons and 
welcomes its customers to try out its new products.

Can you please tell us about your views about and 
expecta  ons from the Turkish amusement, parks 
and a  rac  ons market and about your compa-
ny’s goals?

Amusement industry in Turkey is very import-
ant. Especially in recent years, with the increase 
in the number of shopping mall movie theatres, 
the amusement industry, which was accessed by 
a smaller por  on of the popula  on, has become 

more important and turned into a bigger mar-
ket. While the small amusement areas are lo-
cated in “food courts” of the shopping malls, 
the bigger ones are located in dedicated areas. 
The old school Luna parks and amusement 
machines are now replaced by more complex 

and smart equipment.

What products and services will you be showcasing at 
ATRAX Exhibi  on? 

At Atrax exhibi  on, we’ll con  nue to off er to our inves-
tors, our brands that are already famous at the interna-
 onal level. Our “ATLANTIS” model with an electromag-

ne  c pla  orm with 2 axes, is an economic op  on and 
it’s version for 4 persons can be set up in smaller areas. 
Our Supernova 6 axis model, which brought as a reward 
last year, has recently been modernized and is now high-
er, more mobile and more stabile. In addi  on, our top 
selling RIOT model is always among the favorite of our 
customers.

Can you share with us, your opinions about and expec-
ta  ons from ATRAX Exhibi  on?

Atrax exhibi  on has become a tradi  on and brings to-
gether the pioneers of the amusement industry. We es-
pecially expect the number of foreign visitors to be really 
high. While the domes  c market is important, our main 
goal is to make our brand more popular at the interna-
 onal level and become one of the leading brands of the 

mobile ac  ve simula  on market.
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Interview

Bakit BAYDALİEV - DOF ROBOTİK Genel Müdürü / General Manager

ATRAX FUARI’NDAN BEKLENTİLERİMİZ BÜYÜK…
WE’VE GOT GREAT EXPECTATIONS FROM ATRAX EXHIBITION…



49

As the sole supplier for the Aquaventure Waterpark, 
WhiteWater is receive a WWA Leading Edge Award in 
collabora  on with Atlan  s the Palm, Dubai.

The resort’s latest expansion from WhiteWater, the Tow-
er of Poseidon, included the world’s largest diameter 
waterslide, the Anaconda™, with our fl ume-thru-fl ume 
technology as well as a Family Boomerango and two 
dueling AquaLoops! The major expansion joins other 
WhiteWater products at the Aquaventure Waterpark in-
cluding four Master Blaster® water coasters, a custom 
themed AquaPlay™ interac  ve play structure, and the 
highly-popular Leap of Faith.

The second WWA Leading Edge Award was awarded to 
Wet’n’Wild Sydney and its suppliers. WhiteWater sup-
plied two waterslide complexes; the fi rst includes an 
eight-lane combo Whizzard Twist™ mat racer intertwined 
with four AquaLoops™. The second complex features an 
exci  ng eight inner-tube complex with four MasterBlast-
ers™, a Giant AquaTube, Constrictor™, Boomerango™ 
and Ra  ler™. WhiteWater provided concept design ser-
vices to Wet’n’Wild Sydney and is receive a 2014 WWA 
Leading Edge Award with this beau  ful waterpark.
 

Aquaventure Waterpark su parkının tek tedarikçisi ola-
rak, WhiteWater, Dubai’de bulunan Atlan  s the Palm ile 
işbirliği içinde WWA Lider teknoloji ödülünü kazandı. 

Tesisin, WhiteWater’daki en son eklen  si olan Poseydon 
Kulesi fl ume-thru-fl ume teknolojimizi içeren dünyanın 
en büyük çaplı Anaconda™ su kaydırağını ve de aynı 
zamanda Aile Bumerangını ve iki AquaLoops içermek-
te! Bu büyük eklen   Aquaventure Waterpark’daki dört 
Master Blaster® su treni, özel temalı AquaPlay™  inte-
rak  f oyun yapısı ve çok popüler olan Leap of Faith gibi 
diğer WhiteWater ürünlerine ka  ldı.

İkinci WWA Lider Teknoloji ürünü Wet’n’Wild Sydney ve 
onun tedarikçilerine verildi. WhiteWater iki su kaydırak 
tesisi sağladı. Bunların birincisi dört AquaLoops™ ile iç 
içe geçmiş olan sekiz yollu bir kombo Whizzard Twist™ 
Mat Racer içermekte. İkinci kompleks MasterBlasters™, 
a Giant AquaTube, Constrictor™, Boomerango™ ve Ra  -
ler™ içeren heyecan verici sekiz içten-tüplü kompleks 
içermekte. WhiteWater, Wet’n’Wild Sydney’e kavram 
tasarım hizmetleri sağladı ve bu güzel su parkı ile 2014 
WWA Lider Teknoloji ürününü kazandı.
 

WHITEWATER İKİ WWA LİDER TEKNOLOJI ÖDÜLÜNÜ
EVİNE GÖTÜRDÜ

WHITEWATER TAKES HOME TWO WWA LEADING EDGE AWARDS
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Sally Corpora  on’s all new haunted a  rac  on, House of 
Nightmares, is set to open in 2015 at Gröna Lund, the 
world renowned amusement park in Stockholm, Sweden.  
This terrifying new a  rac  on will bring visitors face-to-
face with the evil Dr. Morphio in his old dark house where 
horrifi c nightmares await.

Specially designed for Gröna Lund, this one-of-a-kind 
walk through a  rac  on will feature animatronic charac-
ters and props, CGI video eff ects, live wire illumina  on, 
video projec  on, Pepper’s Ghost illusions, ultraviolet illu-
mina  on, and live performers.   

The a  rac  on is a complete redevelopment of a classic 
walk-thru haunted house...guaranteed to bring out your 
worst nightmares.

As they enter, visitors are immediately immersed in the 
story Dr. Morphio, an American scien  st who specialized 
in the nature of human subconscious and the nature of 
dreams.  It was in the late 1940’s, the forma  ve years 
of television, when Dr. Morphio hosted a program en  -
tled “DreamLand” during which he would interpret the 
dreams of guests on his show.  However, at the height 
of his fame, his TV career came to a sudden halt when 
it was revealed that his personal research had become 
highly unethical and thoroughly illegal.  The public was 
shocked to discover that he was conduc  ng experiments 
on human subjects in which he a  empted to forcibly 
extract their dreams from their minds and bring their 
nightmares to life.

Sally Corpora  on’ın tamamen yeni korku atraksiyonu 
olan Kabuslar Evi İsveç’in Stockholm ken  nde bulunan 
dünyaca ünlü Gröna Lund’da 2015 yılında açılıyor. Bu 
inanılmaz yeni atraksiyon ziyaretçilerini, kendilerini ür-
kütücü kabusların beklediği Dr. Morphio’nun eski karan-
lık evinde kötülükler ile yüz yüze ge  recek. 

Gröna Lund için özel olarak tasarlanmış olan, bu özgün 
yürüyüşlü atraksiyon animatronik karakterlere ve prop-
lara, CGI video efektlerine, elektrikli tel ışıklandırma, vi-
deo projeksiyon, Pepperis Ghost illüstrasyonlarına, ult-
raviyole illüminasyona ve canlı performans sanatçılarına 
sahip olacak.

Bu atraksiyon, size en kötü kabuslarınızı yeniden yaşa-
tacak şekilde klasik bir yürüyüşlü korku evinin yeniden 
geliş  rilmiş versiyonu.

Ziyaretçiler eve girer girmez kendilerini, insan bilinç al   
ve rüyaların doğası alanında çalışmalar yapan bir Ame-
rikalı bilim adamı olan Dr. Morphio’nun hikayesinin için-
de buluyorlar. Televizyonun ilk yılları olan 1940’larda Dr. 
Morphio “DreamLand” adlı bir program sunmaktaydı ve 
burada şovuna ka  lan ziyaretçilerin rüyalarını yorumla-
maktaydı. Ancak, kariyerinin ve şöhre  nin zirvesindey-
ken, yap  ğı araş  rmaların fazlasıyla e  k dışı ve kanun 
dışı olduğu iddiaları sebebiyle TV kariyeri son buldu. 
Halk, onun gerçek insanlar üzerinde deneyler yap  ğını 
ve bu deneylerde kasıtlı olarak onların rüyalarını beyin-
lerinden çıkar  p kabuslarını gerçekleş  rmeye çalış  ğını 
öğrendiğinde şoka uğramış  .

EN YENİ ATRAKSİYON SİZE KABUSLAR YAŞATACAK 
NEWEST ATTRACTION WILL GIVE YOU NIGHTMARES 

D
ün

ya
da

n
Around the World

50



51



52

Europe’s premier event for the a  rac  ons industry EAS 
2015 will take place from 6 - 8 October 2015 at the 
Svenska Mässan, The Swedish Exhibi  on & Congress 
Centre, Gothenburg, Sweden, next to Liseberg one of the 

fi nest parks in Europe.

EAS 2015 will showcase an ex-
pansive exhibit fl oor with more 
than 400 exhibitors from over 35 
countries showcasing diff erent 
products and services.  More than 
8,500 a  endees will see products 
including roller coasters and at-
trac  ons,  cke  ng services, 4D 
and 5D theatres, water-rides, 
rides for small children, themed 
areas and much more. All EAS at-
tendees will also have the oppor-
tunity to enjoy Liseberg. 

EAS 2015 will also off er more than 20 hours of educa-
 onal sessions, forums, a  rac  ons tours, leadership de-

velopment and networking events to improve your busi-
ness. 

Avrupa’nın önde gelen eğlence sektörü fuarı EAS 2015   
6-8 Ekim tarihleri arasında, İsveç’in Gothenburg ken-
 nde, Avrupa’daki en güzel parklardan birisi olan Lise-

berg’in yanında bulunan Svenska Mässan, The Swedish 
Exhibi  on & Congress Centre’da 
düzenlenecek.

Farklı ürün ve hizmetler sergi-
leyen 35 ülkeden 400 ka  lımcı 
ile EAS 2015 devasa bir fuar ala-
nında gerçekleş  riliyor. 8,500’ü 
aşkın ziyaretçi aralarında hız 
trenleri ve eğlence makineleri, 
biletleme hizmetleri, 4D ve 5D 
 yatroların, su atraksyionları, 

ufak çocuklar için atraksiyonlar 
ve temalı alanların olduğu ürün-
leri görme  rsa   bulacak. Bütün 
EAS ziyaretçileri aynı zamanda Li-
seberg’in de keyfi ne varma şan-
sını elde edecekler.

EAS 2015 aynı zamanda, iş faaliyetlerinizi geliş  rmeye 
yönelik olarak 20 saa  en fazla eği  m oturumu, atraksi-
yon turları, liderlik geliş  rme ve iş bağlan  sı organizas-
yonları da sunmakta.

EURO ATTRACTİONS SHOW 2015  LİSEBERG
GOTHENBURG  İSVEÇ

EURO ATTRACTIONS SHOW 2015  LISEBERG  GOTHENBURG  SWEDEN
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The inaugural Visitor A  rac  on Expo will take place 
at London’s ExCel on 13th -15th January 2015. The show 
was ini  ally conceived a  er requests from industry sup-
pliers, with the concept rapidly developing to embrace 
networking and educa  onal opportuni  es. The Visitor 
A  rac  on Expo will be open to the en  re leisure industry 
and entry will be free. 

BALPPA Chief Execu  ve Paul Kelly explains: “The Visitor 
A  rac  on Expo will exist to support the industry at large, 
including trade suppliers and operators of visitor a  rac-
 ons. Our role is to assist them in their business ventures 

and every aspect of the show has been developed with 
this in mind,” revealed Paul.

 With its early January dates, the Visitor A  rac  on Expo 
will provide the perfect opportunity for discussing the 
events of the previous year, reviewing the latest prod-
ucts, and planning purchasing and investment for the 
forthcoming season. 

The Visitor A  rac  on Expo will run alongside EAG In-
terna  onal, already an established favourite with many 
from the a  rac  ons sector who a  end to view the lat-
est amusements and coin-op innova  ons from over 180 
represented manufacturers. Visitors will be able to move 
freely between the two shows with a single badge.

Visitor A  rac  on Expo 13-15 Ocak 2015 tarihleri ara-
sında Londra’da bulunan ExCel’de gerçekleş  rilecek. 
Bu organizasyon ilk başta endüstrinin tedarikçilerinden 
gelen büyük talep üzerine başla  lmış   ve konsept za-
man içerisinde gelişerek iş bağlan  sı kurma ve eği  m 
 rsatları da sunmaya başladı. Visitor A  rac  on Expo 

eğlence endüstrisinin tamamına açık olup giriş ücretsiz 
olacak  r.

BALPPA Genel Müdürü Paul Kelly organizasyon ile ilgili 
şöyle diyor ”Visitor A  rac  on Expo,  cari tedarikçiler ve 
eğlence tesisleri işletmecileri dahil olmak üzere sektö-
rün tamamına hizmet vermekte. Bizim görevimiz onlara 
iş  faaliyetlerinde destek olmak ve organizasyonun her 
yönü bu düşünülerek tasarlandı.”

Ocak ayının başında düzenlenecek olan Visitor A  rac  -
on Expo bir önceki yılın olaylarını değerlendirme, en son 
ürünleri gözden geçirme ve bir sonraki sezon için sa  n 
alma ve ya  rım planlaması yapma anlamında mükem-
mel  rsatlar sunmakta. 

Visitor A  rac  on Expo, EAG Interna  onal ile eş zamanlı 
olarak organize edilmekte. EAG Interna  onal, halihazır-
da eğlence sektöründen olup 180’den fazla üre  cinin 
en yeni eğlence ürünlerini ve jetonlu yenilikçi ürünlerini 
keşfetmek için bu fuara gelen profesyonel arasında en 
popüler organizasyon olarak bilinmekte. Ziyaretçiler tek 
bir yaka kar   ile iki organizasyon arasında özgürce geçiş 
yapma imkanına sahip olacaklar.

“VİSİTOR ATTRACTİON EXPO” ZİYARETİNİZİ PLANLARKEN
VISITOR ATTRACTION EXPO  PLANNING YOUR VISIT
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A new thrill experience will make its debut at Six Flags 
Great Adventure in 2015. Looping Dragon, a high-speed 
looping coaster, will deliver a gut-wrenching adrenaline 
rush with plenty of an  cipa  on and suspense.

It looks like a giant ring in the sky, but this coil packs a 
lot of ac  on. Up to 20 riders will board unique “face-off ” 
seats.

The train begins to rocket back and forth pendulum style 
along the steel circular track, soaring up one side of 
the loop and then dropping back down to race up the 
other side. Your heart will pound as you an  cipate the 
nerve-wracking launch that will twist you completely 
around the inside of the loop.

Soon enough, you’ll gain enough momentum to crest up 
to the top of the loop. You’ll hang briefl y upside down 
70 feet in the air, and then complete a full 360-degree 
revolu  on.

In full mo  on, you’ll experience one stomach-  ghtening 
loop a  er the next, soaring around and around the mas-
sive ring. At any surprising moment, in the middle of one 

of your spiraling inversions, your train will sudden-
ly change direc  ons and send you back around 
in reverse.

2015 yılında Six Flags Great Adventure yeni ve heyecan 
verici yeni bir tecrübe sunmaya hazırlanıyor. Merakla 
beklenen yüksek hızlı bir spiral hız treni olan Looping 
Dragon, ziyaretçilerin adrenalini maksimuma çıkartmak 
için tasarlanmış.

Gökyüzünde dev bir halkaya benziyor ancak inanıl-
maz bir aksiyon sunuyor. Daha önce görülmemiş olan 
“yüzsüz” koltuklara sahip 20’ye kadar macera severi 
ağırlayabiliyor.

Tren ilk önce, çelik dairesel ray üzerinde sarkaç gibi öne 
ve arkaya sallanmaya başlıyor ve sonra spiralin bir ucun-
da en yükseğe kadar çıkıyor ve hızla düşüp diğer tara  a 
yükseliyor. Spiralin iç kısmı çevresinde sizi bir yandan di-
ğerine savuracak olan bu sinir boşal  cı tren ile kalbiniz 
yerinden çıkacak.

Bir zaman sonra, spiralin tepesine yerleşmek için de ye-
terince momentuma sahip olacaksınız. Burada havada 
70 fi t yükseklikte kısa bir süre asılı kaldıktan sonra, tam 
360 derecelik bir dönüş tamamlayacaksınız. 

Tam hareket sırasında, birbiri ardına midenizi sıkış  ran 
dönüşler yaşayacaksınız ve devasa halkanın çevresinde 
tur atacaksınız. Herhangi bir şaşır  cı anda, spiral içe 
dönüşlerinizin birisinin tam ortasında, 
treniniz aniden yön değiş  recek ve sizi 
tersine arkaya doğru atacak.

2015’DE YENİ SPİRAL HIZ TRENİ
NEW LOOPING COASTER IN 2015
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 The Balkan Entertainment and Gaming Expo gathered 
togeth- er under one roof for seventh year in a 

row innova  ve solu  ons, new technol-
ogies, various business opportuni  es, 

and rich entertainment program. 
Over 3000 visitors were able to im-

merse themselves in the fascinat-
ing atmosphere of the gaming 

business, learn about the lat-
est technological innova  ons 

in the sector and try diff er-
ent entertainment op  ons 

that accompanied the 
event. The exhibi  on was 
opened by Ognemir Mitev 

- Chairman of the State Commission 
on Gambling, and Angel Iribozov - Chairman 

of the Board of the Bulgarian 
Trade Associa  on of Man-
ufacturers and Operators in 

the Gaming Industry 

Besides numerous business 
opportuni  es, the exhibi  on 

off ered a rich entertainment 
program:

The beauty contest Miss Gaming 
BEGE was held for the third con-
secu  ve year in partnership with 
Visages modeling agency. Seven-
teen fi nalists represented brands 
of leading Bulgarian casinos 
and gaming clubs, as well as a 
Serbian one. The winner and 
runner-ups were announced 
and awarded at a ceremony 
during the party of BEGE 
2014 organizers in part-
nership with Casino Tech-
nology and Playground in 

Paradise Center, Sofi a.

Balkan Entertainment ve Gaming Expo yedinci yılla-
rında bir dizi yenilikçi çözüm, yeni teknoloji, çeşitli  iş 
 rsatları ve zengin bir eğlence programı sunmak üzere 

bir araya geldiler. 3000’den fazla ziyaretçi oyun 
makineleri sektörünün büyüleyici at-
mosferinde kendilerinden 
geç  ler, sektördeki 
en son teknolojik ge-
lişmeleri keşfe   ler ve 
organizasyon ile birlik-
te sunulan farklı eğlen-
ce opsiyonlarını tecrübe 
e   ler. Fuarın açılışını Şans 
Oyunları Eyalet Komisyonu 
Başkanı Ognemir Mitev ve  - 
Bulgaristan Şans Oyunları Sek-
törü Üre  ci ve İşletmecileri 
Ticaret Birliği Yöne  m Kurulu 
Başkanı Angel Iribozov ger-
çekleş  rdi.

Fuar, çeşitli iş  rsatları-
na ilave olarak  zengin 
bir eğlence programı 
da sundu:

Miss Gaming BEGE 
güzellik yarışması Visa-
ges model ajansı ile birlikte üçüncü 
defa gerçekleş  rildi. 17 fi nalist Bulgaristan 
ve Sırbistan’dan önde gelen ku-
marhane ve oyun ku-
lüplerini temsil e   ler. 
Yarışmada dereceye gi-
renler, Sofya’daki Paradi-
se Center’da, BEGE 2014 
organizatörlerinin Casino 
Technology ve Playground 
ile ortaklaşa düzenledikleri 
par   sırasında gerçekleş  ri-
len ödül töreni ile ödüllerine 
kavuştular.

MİSS GAMİNG BEGE GÜZELLİK YARIŞMASI
THE BEAUTY CONTEST MİSS GAMİNG BEGE
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 Eğlence merkezleri, parklar ve eğlence sektörü teknoloji 
ve ekipmanlarına yönelik bir fuar olan AMTECH ulusla-
rarası fuarı İran’da eğlence, oyun, spor, parklar, ve ilgili 
ekipman ve malzeme alanlarına yönelik tek uluslararası 
fuardır. 

Bilindiği üzere, eğlence sektörü, parklar, eğlence ekip-
manları ve bu sektörle ilgili bütün alanlarda bütün 
dünyada son yıllarda büyük ilerleme ve büyüme kay-
dedilmiş  r ve aynı durum, son yıllarda İran’daki eğlen-
ce sektörü ilgili sektörler için de geçerlidir. İran Orta 
Doğu’da önemli bir stratejik role sahiptir ve bölgedeki 
en büyük ekonomilerden birisidir. AMTECH fuarına ka  l-
mak yeni bir pazar arayan ve faaliyetlerini İran’daki, Orta 
Doğu’daki ve dünyadaki  eğlence sektörüne kaydırmak 
isteyen fi rmalar için büyük  rsatlar sunmaktadır.

AMTECH 2014’e İtalya, Tayvan, Türkiye, Rusya, Mısır gibi 
çok çeşitli ülkelerden çok sayıda fi rma ve Avustralya, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Çin, Japonya, Irak, Af-
ganistan, ve Kanada gibi pek çok ülkeden 3000’den fazla 
ziyaretçi ka  lmış  r.

Bu sene, AMTECH 2015’de tüm dünyadan fuar ka  lımcı-
ları ve ziyaretçilere ilave olarak, fuarımızda İran’ın farklı 
şehirlerinden belediye başkanları ve belediye temsil-
cilerini ve fi rma sahiplerini de görmekten büyük onur 
duymaktayız.

Diğer yandan bu sene pek çok ülke ile medya ve fuar or-
taklığı anlamında işbirliği gerçekleş  rmekteyiz. 4. Ulus-
lararası AMTECH fuarı 12-15 Şubat 2015 tarihleri arasın-
da İran’ın başken   Tahran’da bulunan Uluslararası Fuar 
Alanında gerçekleş  rilecek  r. 

Ticari fuarımız iş faaliyetlerinizi büyütmek amacıyla yeni 
müşteriler bulmak için mükemmel bir pla  orm sunduğu 
için, sizleri AMTECH 2015’de görmekten büyük mutluluk 
duyarız.

Fuar hakkında daha detaylı bilgi için lü  en internet site-
mizi ziyaret edin ve ziyaretçi ya da ka  lımcı olarak ka  -
lım formumuzu doldurun.

The Interna  onal Exhibi  on “AMTECH” which is an exhi-
bi  on of amusement centers, parks, technology & equip-
ment of Leisure, is the only interna  onal exhibi  on in 
Iran for the amusement, Game and plays, sports, parks, 
related equipment and supplies. 

As it is known, amusement industry, parks, rids and all 
the things that are related to entertainment has grown 
in a rapid paste in the world in the recent decades and 
same holds true for amusement and related industries in 
the last few years in Iran. Iran has a major strategic role 
in the Middle East and has one of the largest economies 
in the region, and a  ending in AMTECH is a good oppor-
tunity for people who are looking for a new Market and 
who are interested in expanding their business in amuse-
ment fi eld and all other related fi elds in Iran, fi rst and 
most importantly and the Middle East region secondly 
and the world fi nally.

In AMTECH 2014 many companies had par  cipated from 
diff erent Countries such as Italy, Taiwan, Turkey, Russia, 
Egypt,  and at the  me we had more than 3000 visitors 
from Australia, United Arab Emirates, Turkey, China, Ja-
pan, Iraq, Afghanistan, Canada and etc.

This year in addi  on to the exhibitors and visitors from 
all over the world, it’s our honor to have the presence of 
mayors, representa  ve of municipali  es from diff erent 
ci  es of Iran, and Business owners in AMTECH 2015.

By the way this year we cooperate as a media and an 
exhibi  on partner with many countries. 

The 4th Interna  onal exhibi  on ”AMTECH” is scheduled 
to be held at Tehran Capital of IRAN Interna  onal per-
manent Fairground since 12th and 15th February, 2015. 
As our trade show is an excellent way to fi nd customers 
to help your business grow, we look forward to visi  ng 
you in AMTECH 2015.

For more informa  on visit our website and fi ll out our 
registra  on form as a visitor or exhibitor.

4. ULUSLARARASI AMTECH FUARI 
THE 4TH INTERNATIONAL EXHIBITION ”AMTECH”
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Türkiye’nin en büyük yurtdışı müteahhitlik şirketle-
rinden Polimeks tara  ndan inşaa   gerçekleş  rilen ve 
Türkmenistan tarihine iz bırakmış olayları simgeleyen, 
kültürel değerlerini ortaya koyan anıtların sergilendiği 
“Yadigarlık Parkı” 6 Ekim 2014’te açıldı.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdımu-
hammedov’un ka  lımıyla Başkent Aşkabat’ta hizmete 
giren Yadigarlık Parkı aynı anda 3 bin kişiye zamanda 
yolculuk yap  rarak tarihi yaşatacak. 9 bin metrekare 
alana sahip ve Göktepe Savaşını çağrış  ran 3 rölyefl i 
müzesiyle Yadigarlık Parkı, Hilal şeklindeki mimarisiyle 
dikkatleri çekiyor. 

Türkmen Bayrağı’ndan esinlenildi

Konsept olarak Türkmen Bayrağı’ndan ilham alınarak 
yapılan Yadigarlık Parkı’nda müze yolu üzerinde bulu-
nan desenler bayraktaki eyalet desenlerini çağrış  rıyor. 
Parktaki anıtlar,  müzenin çevrelediği Türkmen Yıldızı 
şeklindeki pla  orm üzerinde bulunuyor. 

1948 yılında yaşanan depremin anısına yapılan ‘Boğa 
Heykeli’, 2. Dünya savaşını simgeleyen ‘Enemehri Anı  ’ 
ve bu savaşta ölen şehitlerin anısına yapılan olan “Sön-
meyen Ateş” anı   burada yer alıyor.

Constructed by Polimeks, one of Turkey’s leading con-
trac  ng companies abroad, and symbolizing the events 
that put a hallmark on Turkmenistan’s history, “Yadigar-
lik Park” which features monuments that demonstrate 
the countries cultural values was opened on 6 October 
2014.

Opened at a ceremony led by Turkmenistan’s President 
Gurbanguly Berdımuhammedov in Ashkhabad, the park 
will be able to host 3000 visitors to give them a jour-
ney back in history. With a total footage of 9 thousand 
square meters, and its museum with 3 relievos reminis-
cent of the Goktepe war the park a  racts a  en  on with 
its crescent shaped architecture.

Inspired from Turkmen Flag

Designed a  er the Turkmen Flag, Yadigarlik Park’s muse-
um road features mo  fs that resemble the state mo  fs 
on the na  onal fl ag. The monuments in the park are lo-
cated on the Turkmen star shaped pla  orm encircled by 
the museum. 

The Ox Statue that was built in memory of the earth-
quake in 1948, the ‘Enemehri Monument’ that symbol-
izes World War II and the “eternal fi re” monument to be 
built in memory of the soldiers who died in this war will 
be here in this park as well.

 
 

 “YADİGARLIK PARKI” TÜRKMENİSTAN’IN
TARİHİ ANITLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

 “YADIGARLIK PARK” WILL BE HOSTING THE HISTORIC TALES OF TURKMENISTAN
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ETF Ride Systems installed a new ride called Swiss Choc-
olate Adventure at Verkehrshaus Luzern, Switzerland last 
June. The Swiss Museum of Transport developed this 
mul  media theme world in conjunc  on with the Lindt 
Chocolate Competence Founda  on. The Swiss Choco-
late Adventure allows visitors to learn interes  ng facts 

about the discovery, ori-
gin, produc  on and trans-
port of chocolate. Seeing, 
hearing, smelling, tas  ng 
and feeling: this mul  me-
dia voyage of discovery 
appeals to all the senses. 
Through using the great 
variety in ride path op-
 ons, ETF was able to 

create a very imagina  ve 
journey for the vehicles 
and its passengers. This 
makes the Swiss Chocolate 
Adventure a very special 
ride. 

ETF Ride Systems geç  ğimiz Haziran ayında İsviçre’deki 
Verkehrshaus Luzern’e  yeni bir İsviçre Çikolatası ma-
cerasının kurulumunu gerçekleş  rdi. İsviçre Ulaş  rma 
Müzesi bu mul  medya temayı Lindt Chocolate Compe-
tence Founda  on ile birlikte geliş  rdi. Swiss Chocolate 
Adventure ziyaretçilerine çikolatanın keşfi , orijini, üre-
 mi ve dağı  mı ile ilgili 

ilginç bilgiler vermekte. 
Görmek, duymak, kok-
lamak, tatmak ve hisset-
mek: bu mul  medya keşif 
turu bütün duyulara hitap 
etmekte. Çok çeşitli sü-
rüş içi hatlarını kullanarak 
ETF hem araçlar hem de 
yolcuları için hayal gücü 
açısından oldukça zengin 
bir tecrübe yaratmayı ba-
şarmış. Swiss Chocolate 
Adventure’ı çok özel bir 
atraksiyon yapan da bu. 

İSVİÇRE ÇİKOLATASI MACERASI
SWISS CHOCOLATE ADVENTURE

Ticari haya  mız 1983 yılına dayanı-
yor. Tahtakale’de Galerizeki İthalat 
ismi ile kurulan fi rmamız,ar  k,  ‘’Pe-
luşcu Baba’’ markası ile İstoç Toptan-
cılar Çarşısında daha büyük ve daha 
kapsamlı olarak hizmet veriyor.

Yurt Dışında sahip olduğumuz Peluş 
Oyuncak fabrikamız sayesinde kendi 
ürünümüzü üretmenin avantajı ile 
hareket ediyoruz. 

Her yıl büyüyen ve gelişen eğlence 
sektöründe, mevcut olan ve sürekli 
yenileri eklenen geniş ürün yelpaze-
miz ile katkıda bulunmak ve ulaşabildiğimiz her fi rma ile 
çalışmak temel hedefi mizi oluşturmaktadır.

Atrax Fuarı eğlence sektörünün gelişimine katkı sağla-
yacak yerinde ve doğru bir organizasyon. Biz, ‘’Peluşcu 
Baba’’ olarak bu organizasyonun içinde yer almaktan 
büyük memnuniyet duymaktayız. 
 

Our business dates back to 1983. 
Our company which was established 
under the name Galerizeki İthalat in 
Tahtakale, now currently serves with 
a bigger facility and a broader range 
of products at the Istoc Wholesalers 
Market under the brand name of “Pe-
luscu Baba”. 

Thanks to the stuff ed toy factory we 
own abroad, we have the advantage 
of manufacturing our own products.
In the rapidly growing amusement in-
dustry, with our product line that ex-
pands con  nuously with the addi  on 

of new products, our main goal is to contribute to the 
development of the industry and to work with any com-
pany we can get in touch with.

Atrax Exhibi  on is the right event that will contribute to 
the development of the amusement industry. As ‘’Peluşcu 
Baba’’, we are more than glad to be a part of this event.
 

ATRAX FUARI DOĞRU BİR ORGANİZASYON
ATRAX IS THE RIGHT EVENT

Ahmet TAŞ - PELUŞCU BABA Genel Koordinatörü / General Coordinator



59



60

Can you please tell us about your company and your 
products?

Our manufacturing company Pie Relam ve Tani  m Urun-
leri was founded in 1999 with the ini  al product line 
comprising dancing tube balloons (fl y-pie), infl atable 
costumes and infl atable game parks. Our company has 
been known as the fi rst manufacturer of innova  ve pro-
mo  onal and entertainment products in Turkey. Over the 
years, we added so   play parks to our product line and 
currently we provide all kinds of accessories and equip-
ment required for game parks, as well as turnkey game 
parks systems and consultancy services.

Also, by establishing our Efes Oyun Ekipmanlari Lts S   
Company, we separated sales and produc  on business-
es. As a result, we aimed to bring Efes Oyun Ekipmanlari 
Company to the forefront and make it a world brand.

Can you please tell us about your views about and ex-
pecta  ons from the Turkish amusement, parks and at-
trac  ons market and about your company’s goals?

Even though the amusement and game parks industry 
in Turkey has a long history in Turkey, with the rapidly 
increasing number of shopping malls, new indoor game 
and entertainment facili  es and prolifera  on of new 
a  rac  on and theme parks, which are far beyond the 
classical fun fair concept during the last 15 years, the in-
dustry has gone through a big transi  on. The industry 
has been rapidly adap  ng itself to this big change with 
the rapidly diversifying fame park products and opera-
 onal systems. And via the trade exhibi  ons in Turkey 

and abroad, our company follows closely all the devel-
opments and demand trends especially in the European 
market and responds to this change and development 
with its R&D eff orts.

Quality, safety and service are three important elements 
in this industry and our expecta  on is that all compa-
nies act in accordance with relevant rules and standards 
in their produc  on processes to sa  sfy these three el-
ements and that necessary inspec  on  mechanism are 
in place. Because when you look at the websites of the 
companies in this sector, we can see that almost all com-
panies argue to have the highest quality products that 
meet the standards etc. But we know that the most solid 

AR GE YATIRIMI YAPIYORUZAR GE YATIRIMI YAPIYORUZ
WE INVEST IN R&DWE INVEST IN R&D

Öncelikle kısaca fi rmanızı tanıtabilir misiniz? Ürünleri-
niz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Üre  ci fi rmamız Pie Reklam ve Tanı  m Ürünleri 1999 
yılında kurulmuş olup, ilk üre  mlerini dans eden tüp ba-
lonlar (Fly-Pie), şişme kostümler ve şişme oyun parkları 
ile gerçekleş  rmiş  r. Türkiye’ de yenilikçi tanı  m ve eğ-
lence ürünlerinin ilk üre  cisi olarak tanınmış  r. Üre  m 
gamımıza yıllar içerisinde iç mekan oyun parklarını ( so   
play) ilave ederek, anahtar teslim oyun parkı danışman-
lığı ve bir oyun parkında gerekebilecek her türlü dona-
nım, işle  m sistemleri ve ürünlerin temini konusunda 
müşterilerine hizmet vermiş  r.

Ayrıca 2010 yılında Efes Oyun Ekipmanları Ltd. Ş  . fi rma-
mızı da kurarak, sa  ş ve üre  m fi rmalarımızı birbirinden 
ayırmış olduk.  Böylece Efes Oyun Ekipmanları fi rmamızı 
daha ön plana çıkararak tanınan bir dünya markası yap-
mayı hedefl edik.

Türkiye’nin eğlence, park ve ak  vite pazarı hakkında 
görüş, beklen   ve fi rma hedefl erinizi açıklar mısınız?

Türkiye’ de eğlence ve oyun parkları endüstrisinin çok 
uzun yıllara dayalı bir geçmişi olsa da, son 15 sene içeri-
sinde hızla artan alışveriş merkezi sayısı, iç mekanlarda 
açılan bireysel oyun alanları ve dış mekanlarda alışıla-
gelmiş lunapark konsep  nin dışına çıkmış ve çok geliş-
miş atraksiyon parkları ile büyük bir değişime uğramış  r. 
Hızla gelişen, değişen ve farklılaşan oyun parkı ürünleri, 
işle  m sistemleri ile sektör kendini hızla bu değişime 
adapte etmektedir. Firmamız da ka  ldığı yurtdışı ve yur-
 çi fuarlar, sa  şını yap  ğı özellikle Avrupa ülkelerindeki 

talep ve gelişmeleri takip ve ar-ge çalışmaları ile bu de-
ğişim ve gelişim içerisinde başarı ile yol almaktadır.

Beklen  lerimizin en önemli parçasını, sektörde var olan 
her fi rmanın kalite, güvenlik ve servis hizmetlerinde ta-
vizsiz, bilinçli, kurallara ve standartlara uygun hareket 
ederek rekabe  e bulunması ve bunların denetlenmesi 
oluşturmaktadır. Çünkü, bugün sektörde yer alan fi rma-
ların web sitelerini incelediğinizde, hemen her fi rmanın 
kendisinin ülkemizdeki en iyi, en kaliteli, en büyük, tüm 
standartlara uyan ve belgeleyebilen, en eski vb yakış  r-
malar yapığını görebiliyoruz. Fakat bunu ispat edebilme-
nin en önemli kriterinin belgelendirme ve dene  mden 
geç  ğini biliyoruz. Özellikle pazarda bizim alanımızda 
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Interview

Kaan ÜLKER - PİE REKLAM Genel Müdürü / General Manager
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way to prove such things is obtaining the relevant cer  -
fi ca  ons and passing the inspec  ons. There is currently 
no mechanism to verify that products of our companies 
have passed the tests carried out by an accredited cer-
 fi ca  on company in Europe. Not even the customers 

bother about researching it.

This in turn, results in unfair compe   on, misleads con-
sumers and creates big obstacles that try to play with 
the rules. Our fi rst and foremost expecta  on is that all 
companies in the sector are inves  gated and that all 
products in the sector are cer  fi ed by relevant author-
i  es. Once this is accomplished, we believe that some 
companies we’ll s  ck out from the crowd and that the 
amusement industry will con  nue its way in a healthier, 
safer and higher quality manner.

What products and services will you be showcasing at 
ATRAX Exhibi  on? 

This year we’ll be showcasing 3 separate products devel-
oped via unique manufacturing methods such as infl at-
able game parks, dynamic game parks, and panel game 
systems. We’ll also be showcasing triple products such as 
the slide-so   play-trampoline product. Apart from that, 
we’ll be tes  ng a brand new concept at this exhibi  on 
and we’ll make a candidate, an outlet stand for 2nd hand 
and inventory product displays. This way, our customers 
will be able to see our current products and order their 
products right at the spot.

Can you share with us, your opinions about and expec-
ta  ons from ATRAX Exhibi  on?

Atrax exhibi  on is becoming increasingly important for 
us every year. The best indicator of that is that our stand 
area which was 118 m2 fi rst year, increased to 175 m2 in 
the second year and to 462 m2 in the third year. Because 
we export most of our products to Europe, our market 
share in Turkey fell. Atrax helps us recoup our market 
share and even gain majority of the share in the market. 
Thus, by joining Atrax every year, we wish to be in touch 
with customers both in Turkey and abroad.

yani iç mekan oyun alanı üre  cilerinin çoğunun ürünle-
rinin Avrupa’ da akredite olmuş herhangi bir ser  fi kas-
yon fi rmasından geçer test raporu olup olmadığı kimse 
tara  ndan sorgulanmamakta ve ha  a müşteriler tara-
 ndan talep edilmemektedir.

İşte bu durum haksız rekabe   ön plana çıkararak, müş-
terileri yanıltmakta ve işini doğru yapmaya çalışan fi r-
malar için büyük engel teşkil etmektedir. İlk ve en büyük 
beklen  miz tüm üre  cilerin denetlenmesi, ser  fi kas-
yon fi rmalarınca ürünlerimizin belgelendirilerek sa  şa 
uygun onayının verilmesi. Bu gerçekleş  ğinde fi rmalar 
arası farkın hızla açılacağına inanıyor ve ülkemizde sek-
törün sağlıklı, güvenli ve kaliteli şekilde yoluna devam 
edeceğini düşünüyoruz.

ATRAX Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürün ve hizmetleriniz 
nelerdir?

Bu sene fuarda üre   ğimiz iç mekan oyun alanlarında 
farklı üre  m yöntemleri ile üre  lmiş 3 ayrı ürün, şiş-
me oyun parkları, dinamik oyun parkları, panel oyun 
sistemleri, farklı dizayn edilmiş kaydırak-so  play-tram-
bolin üçlüsü gibi ürünler sergileyeceğiz. Bunun dışında, 
fuarlarda pek de alışılmamış bir konsept deneyerek, bir 
adayı 2. El ve stok ürün sergisi olarak outlet standı yap-
mayı düşünüyoruz. Böylelikle müşterilerimiz hem mev-
cut ürünlerden örnekler görecek hem de anında sipariş 
ile sıcak sa  şa imkan bulacaklar.

ATRAX Fuarı hakkında görüşlerinizi ve beklen  lerinizi 
açıklar mısınız?

Atrax fuarı bizim için her sene önemini ar  ran bir fuar. 
Ka  ldığımız ilk sene 118, ikinci sene 175 ve bu sene 462 
m2 lik standlarımız da bunun bir göstergesi. Sa  şlarımı-
zın büyük bölümünün Avrupa ülkelerine ihracat olarak 
gerçekleşmesi sebebi ile Türkiye’de ki pazar payımız 
düşmüştü. Atrax fuarı bu kaybımızı tekrar kapatmamız 
ve pazardaki payın büyük bölümünün bize geçmesi ko-
nusunda çok yardımcı bir faktör. Bu sebeple her sene 
Atrax’a ka  larak,  hem ülkemiz hem de yurtdışı müşteri-
ler ile direkt temas halinde olmaya devam etmeyi plan-
lıyoruz.
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Yarım asırdır sinemamızın kalbinin a   ğı Uluslararası An-
talya Al  n Portakal Film Fes  vali’nin 10 Ekim’de başladı-
ğı sinema maratonu 18 Ekim Cumartesi gecesi gerçek-
leşen ödül töreniyle sonlandı. Türkiye’nin en köklü fi lm 
şenliği, 51. yılında “Gelenekten Geleceğe” temasıyla 
sinemanın tüm bileşenlerini bir ha  a boyunca sanatse-
verlerle buluşturdu.

“Annemin Şarkısı”, En İyi İlk Film,  En İyi Erkek Oyuncu, En 
İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Film Müziği ödüllerini 
aldı. Bir diğer ilk fi lm olan “Ofl u Hoca’yı Aramak” ise Jüri 

Özel Ödülü ve Dr. Avni Tolunay Özel Ödülü’nü kazandı.

“En İyi Kadın Oyuncu” ödülü, “Kuzu” fi lminde canlandır-
dığı “Medine” karakteriyle Nesrin Cavadzade’nin oldu.

“En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü, “İtirazım var” 
filmindeki rolüyle Serkan Keskin ile “Annemin Şarkısı” 
adlı filmdeki performansıyla Feyyaz Duman paylaştı. 
“En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülü, “Kuzu” fi lminde-
ki rolüyle Nursel Köse’ye verildi. 
 
“En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülü “Annemin Şar-
kısı” adlı fi lmdeki performansıyla Aziz Çapkurt’un oldu. 
Gecede “En İyi Yönetmen” ödülü, “İtirazım 
Var” adlı fi lmle Onur Ünlü’nün oldu.  
 
Fes  valde  toplam 140 fi lm gösterimdeydi  ve   33 ödül 
sahiplerini buldu. 

The movie marathon started by the Interna  onal Antay-
la Golden Orange Film Fes  val where the heart of our 
cinema beats for over half a century was fi nalized with 
the award ceremony held on Saturday, October 18th. In 
its 51st year, the most profound movie fes  val of Turkey, 
brought together, all elements of the cinema and the art 
lovers for a week under the theme of “From Tradi  on to 
Future”.

The movie  tled “Annemin Şarkısı (My mother’s song)”, 
won the “Best First Movie”, “Best Actor”, “Best Male 
Understudy” and Best Movie Soundtrack awards. An-
other fi rst movie, “Ofl u Hoca’yı Aramak” won the Jury 

special award and Dr. Avni Tolunay Special Award.

“Best Actress” award went to Nesrin Cavadzade for her 
role as “Medine” in the movie  tled “Kuzu”.

“Best Actor“ award was shared by Serkan Keskin for his 
role in the movie  tled “İ  razım var” and by  Feyyaz Du-
man for his role in the movie  tled “Annemin Şarkısı”. 

“Best Female Understudy“ award was given to Nursel 
Köse for her role in the movie  tled “Kuzu”. 

“Best Male Understudy” award went to Aziz Çapkurt 
with his performance in the movie  tled “Annemin 
Şarkısı”. 

The winner of the “Best Director” award went to Onur 
Unlan with the movie  tled “I  razim Var”. 

A total of 140 movies were showcased at the fes  val and 
a total of 33 awards foudn their owners.
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51. ULUSLARARASI ANTALYA ALTIN PORTAKAL
FİLM FESTİVALİ  ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

51TH INTERNATIONAL ANTALYA GOLDEN ORANGE FILM FESTIVAL SELECTED ITS 
WINNERS
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