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Sevgili Okuyucularımız,

Dear Readers,

Ha rlarsanız geç ğimiz Aralık ayında düzenlediğimiz ATRAX 2012 – Eğlence, Park ve Ak vite
Endüstrisi ve Hizmetleri Fuarı’na özel çıkardığımız
World of Fun Dergisi ile sektörden büyük bir ilgi
gördük.

As you would remember, our World of Fun Magazine released as a special issue for the ATRAX 2012
– Amusement, A rac on and Park Industry Exhibi on held December last year, a racted great atten on in the sector.

Derginin fuara özel o sayısıyla fark e k ki; eğlence endüstrisi ve hizmetlerine yönelik bilgi akışında büyük bir eksiklik var. Bu sebeple, dergimizi
sadece fuar özel sayıları olmaktan ileri götürüp,
Türkiye ve çevre ülkeleri açısından eğlence endüstrisinde buluşma noktası haline ge rmeye karar verdik.

With that special issue of the magazine we noced that there’s a big gap in terms of informaon ﬂow regarding the amusement industry and
services sector. Thus, we decided to turn our magazine into something more than just an exhibi on
special issue and turn it into a mee ng point for
the amusement industries in Turkey and its neighboring countries.

Sizlerin de desteği sayesinde, eğlence ve ak vite
sektörünün hareketlendiği yaz sezonunda dopdolu içeriğimizle ikinci sayımızı hazırladık. İkinci
sayımız i bariyle sektörün üre cisi ve tüke cisini buluşturan, kamu kuruluşları ve özel sektörün
nabzını tutabilen düzenli bir arşiv oluşturacağız.

And with your support, we prepared our second
issue with its rich content in the summer season
when entertainment and amusement sector gets
busier. As of our second issue, we will be se ng up
an archive that brings together the producers and
consumers in the sector and becomes the eyes
and ears of the public and private sector.

Bu sayımızda, kesinlikle gidip görmeniz gereken
Türkiye’nin en büyük tema parkı VIALAND’dan,
Avrupa’nın gözde parklarındaki yeniliklerden,
Türkiye’nin ilk Eğlence Endüstrisi Ödülleri’nden,
Anadolu’daki ya rımlardan, uluslararası fuar analizlerinden, fes val ve ak vitelerden bahsedeceğiz.

In this issue, we tell you about VIALAND, the biggest theme park of Turkey which is deﬁnitely a
must-see; about renova ons at the top parks
in Europe; about the ﬁrst Amusement Industry
Awards of Turkey; about the investment projects
in Anatolia as well as interna onal exhibi on
analyses, fes vals and events.

Tüm sektör profesyonellerinin ve elbe e yaşarken keyif almayı unutmayan herkesin dergimizde
ilgisini çekecek birçok şey bulacağına inanıyoruz.
Bu nedenle, eğlence trendlerini kaçırmak istemiyorsanız ar k bizi yakından takip etmenizi tavsiye
ederiz.

We believe that all professionals of the sector, as
well as those who know how to enjoy life would
ﬁnd a lot to their interest in our magazine. So if
you really want to catch up with the latest trends
in the world of amusement and entertainment, we
recommend you to follow us closely.

Keyifle okumanız ve memnuniyetle bahsetmeniz
dileğiyle…

Editor’s Foreword

Wish you enjoy to the fullest when you read and
talk about it …

Duygu SAYGI

Editörün Notu

4

İçindekiler / Index
Editörün Notu

4

Dreampark

42-43

6

Sentosa Adası Universal Stüdyoları

44-47

Editor’s Foreword
İm yaz Sahibi / Published By
Tureks Uluslararası Fuarcılık
Adına / On Behalf of
Zafer Aslan
Genel Yayın Yönetmeni / Editor in Chief
Nergis Asrak
Editör / Editor
Duygu Saygı
duygu@tureksfuar.com.tr
Tasarım & Mizanpaj / Design & Layout
Birol Denkten

Asian Attraction Expo 2013 Sona Erdi
Asian Attraction Expo 2013 Ended

Sentosa Island Universal Studios

Türkiye’nin İlk Tema Parkı Vialand Açıldı

8-10

Turkey’s First Theme Park Vialand Just Opened

Erzincan 35.Ulus. Kültür ve Doğa Sporları Şen.

48

Erzincan 35th International Culture and Outdoor Sports Festival

İstanbul Boğazı’nda Hollywood Projesi

12-13
Rixos’ta Disney Live Festivali Heyecanı

A Hollywood Project in Bosporus

49

Disney Live Festival Excitement at Rixos
Shining Star - Eğlence Endüstrisi Ödülleri

14-17
Bakırköy Botanik Bahçesi Açıldı

Shining Star – Amusement Industry Awards

50-51

Bakırköy Botanic Garden just opened

(Freelancer Designer)

Avrupa Parklarında 2013 Yenilikleri
Haber ve Reklam Servisi
Adver sement & News Services
Aydan Caymaz
Aysun Turhan
Çiğdem Fır ncı Mantarcı
Doğan Pazarcık
Ha ce Deniz
Kerem Çelik
Taşkın Pehlevan
Atakan Al er
Abone Sorumlusu / Subscrib on Service
Nazlı Yavuz
Bilgi İşlem Yöne cisi / IT Manager
Yalçın Aslan
Danışman / Consultant
Kadir Erkan
Yöne m Yeri / Loca on Directors
Tureks Uluslararası Fuarcılık
Adres: İncirli Cad. No: 112 / 6
Bakırköy / İstanbul - Türkiye
Tel: +90 212 570 63 05
Fax: +90 212 570 63 06
Mail: info@atraxion.net
basin@tureksfuar.com.tr
www.atraxion.net

18-23
Yaz Eğlencesi: Su Sporları

What’s new in Europe’s Parks in 2013
Göztepe 60.Yıl Parkı

24-26
Yeditepe’den Cambazlık Deneyimi

Rize 15.Uluslararası Dağcılık Şenliği

27

Atraxion Magazine 2 ayda bir süreli yayınlanır. Makalelerdeki fikirler yazarlarına ai r. Yayınlanan ilanların
sorumluluğu ilan sahiplerine ai r. Yayınlanan eserlerin sorumluluğu yazarlarına ai r. Dergide yayınlanan
yazı, fotoğraf ve görsellerin her hakkı saklıdır, kaynak
gösterilmeden yayınlanamaz. Atraxion Magazine’nin
tüm yayın hakları Tureks Uluslararası Fuarcılık Ltd.
Ş .’ne ai r.
Atraxion Magazine is published every two months. Our
magazine can not be held responsible for the content
of adver sement and commercials appeared in the
magazine. Ar cles in this magazine cover their respecve writer’s opinions. Texts and photos published in the
magazine may be reproduced par ally or fully by the
third par es on the condi ons that prior permission
of the publisher is obtained and the source is openly
acknowledged. All rights to this magazine are held by
Tureks Interna onal Fairs Co.

56

Tumbler Experience from Yeditepe

15th International Mountain Climbing Festival of Rize
Atrax 2013’e Yoğun İlgi
POLİN - Santorini Temalı Park

28-29

57

Great Interest in Atrax 2013

POLİN - Santorini Themed Park
XVII. Akdeniz Oyunları Sona Erdi
Euro Attraction Show 2013

30

İstanbul Akvaryum

32-34

58

th

XVII Mediterranean Games Ended
Gaziantep Hayvanat Bahçesi

59-61

Gaziantep Zoo

İstanbul Aquarium
İstanbul Oyuncak Müzesi

36-37

Shopping Fest 2013 Son Buldu

62

Shopping Fest 2013 Ended

İstanbul Toy Museum
Eskişehir Sazova Bilim, Kültür - Sanat Parkı

38-39

Asian Attraction Expo, Pekin’e Taşınıyor

64

Asian Attraction Expo moving to Pekin

Eskişehir Sazova Science, Culture and Art Park
Gezi Parkı’nda Yaşananlar

Baskı / Press
Teknik Basım Tanı m Mat. San Tic. Ltd. Ş
Keyap Tic. Mrk. Bostancı Yolu Cd. F1 Blok
No:93 Y.Dudullu İSTANBUL
T: 0216 508 20 20 F: 0216 508 20 45
www.teknikbasim.com

52-54

Summer fun: Water Sports

40

Gezi Park Experience

Reklam İndeksi / Ad Index
Atlan s Makina

K. İçi

Mekano Reklam

31

Efes Oyun Parkı

1

Sergio Organizasyon

35

Game Park

2

EAAPA

41

Keyifli Eğlence

3

Dreampark

55

Atrax Fuar Reklam

7

Shınıng Star 2013 Ödül Töreni

63

Maksimed

11

Polin

A.K. İçi

Mami Toys

15

Dreampark

A.Kapak

Bicon Spor

29

5

IAAPA Tara ndan Düzenlenen Asian A rac on Expo
Yeni Rekorlara İmza A
IAAPA’s Asian A rac ons Expo 2013 Reaches New Heights
Tahmin edilenin ötesinde bir ilgi ile rekor kırarak 5350 sektör
profesyonelini ağırlayan 2013 Asian A rac on Expo , Asya-Pasifik bölgesinde eğlence ve park sektöründe en hızlı büyüyen
fuar ve konferans organizasyonlarından biri. Hızla gelişen
eğlence endüstrisi yansımasını dört günlük etkinlikte bulurken
rekor sayıda alıcı ve katılımcının varlığı ile dinamik bir fuar
deneyimi yaşandı. Fuar, 2013 yılında tarihinin en büyük
sergileme alanına ulaşırken en yeni ürün ve hizmetler tanı ldı.

Preliminary es mates indicate a record-breaking 5,350 industry
professionals par cipated in Asian A rac ons Expo 2013 (AAE
2013), one of the fastest-growing exhibi ons and conferences for the a rac ons industry in the Asia-Paciﬁc region. The
growth of the industry in the region was mirrored at the fourday Expo with a record number of buyers and a record number
of exhibi ng companies displaying the newest products and
services on the largest trade show ﬂoor in the event’s history.

Fuar kapsamında IAAPA’nın düzenlediği eğitim ve seminer
programlarına da ilgi
son derece yoğun oldu.
Ka lımcı kotası çok kısa
sürede doldu ve sektör
profesyonelleri ile yoğun
bir bilgi alışverişi sağlandı. 4-7 Haziran tarihleri
arasında Marinan Bay
Sands Expo ve Konferans
Merkezi’nde düzenlenen
Asia A rac ons Fuarı’nın
organizasyonu IAAPA tara ndan yapıldı.

The IAAPA Ins tute for
A rac ons Managers was
ssold out and a endance
was strong at the educa w
on conference programs.
o
Asian A rac ons Expo,
A
which is produced by the
w
Interna onal Associa on
In
of Amusement Parks and
o
A rac ons (IAAPA), took
place at the Sands Expo
p
and Conven on Center at
a
M
Marina Bay Sands 4 – 7

Aralarında sektörden firma sahipleri, yöne ciler
ve eğlence parkı-su parkları-aile eğlence merkezleri-hayvanat bahçeleri-akvaryumlar-müzeler-bilim merkezleri
ve otel temsilcilerinin de bulunduğu 67 ülkeden 3600’ü aşkın
alıcı, Asian A rac ons 2013’te bir araya geldi.

Ju
June.
M
More than 3,600 buyers,
iincluding owners, execuves, managers, and leaders from theme parks, water parks,
family entertainment centers, zoos, aquariums, museums,
science centers, and resorts from 67 na ons par cipated in
AAE 2013.

Exhibi on Notes

IAAPA Başkanı ve CEO’su Paul Noland fuarla ilgili görüşlerini şöyle ifade e : “Asian A rac ons Expo 2013’ün başarısı,
sektörün Asya-Pasifik bölgesindeki muazzam büyümesinin bir
yansımasıdır ve bu fuarın sektörün lider organizasyonu olduğu ar k kabul görmüştür.”

“Asian A rac ons Expo 2013’s success reﬂects the tremendous
industry growth in the Asia-Paciﬁc region and conﬁrms the
Expo is the a rac ons industry’s leading event for industry professionals,” said IAAPA President and CEO, Paul Noland.

IAAPA Başkan Yardımcısı Asya Pasifik Operasyonları Sorumlusu
Andrew Lee ise “Asian A rac ons Expo öğrenmek, ile şim
kurmak ve sa cı-alıcı ilişkileri geliş rmek için ideal bir fuar. Bu
yılki konferans ve sergi, fuar merkezinin giriş kapısından eği m
salonlarına, kokteyl alanlarından fuayeye kadar ak f bir ka lıma sahne oldu. Singapur çevresine yapılan turlar ve birinci sınıf organizasyonlar ise dikkat çeken diğer ak viteler arasında.”

Fuar Notları

“Asian A rac ons Expo is ideal for learning, networking, and
establishing quality buyer/seller connec ons. This year’s conference and exhibi on delivered on all fronts from the Opening
Ceremony to the standing-room-only educa on sessions, and
ﬁrst-class events and tours at Singapore-area a rac ons,” said
IAAPA Vice President, Asia Paciﬁc Opera ons, Andrew Lee.
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Alışverişin Aile Boyu En Eğlenceli Adresi
VIALAND AÇILDI
Family Size Shopping in its Most Fun Form
VIALAND IS OPEN NOW

VIALAND Alışveriş Merkezi, 26 Mayıs 2013 Pazar günü
kapılarını aç . Caddelerden oluşan AVM’si, devasa temalı
parkı, açık hava gösteri merkezi, göle ve etkinlik alanları ile
yıllık 30 milyon ziyaretçi beklen sindeki proje, 1 milyar 150
milyon TL’lik ya rımla hayata geçirildi.

VIALAND Shopping Center opened its doors on 26 May 2013.
With its outdoor shopping mall comprising streets, huge theme
park, outdoor performance center, pond and ac vity areas and
30 million visitors expected annually, the project cost 1 billion
150 million TL to realize.
The project is a common ini a ve of Istanbul Metropolitan
Municipality and Gürsoy Grup & Via Proper es and is designed
by DOME Mimarlık the project has been completed in 24
months. The project is the ﬁrst of its kind in the world and the
lease and consultancy services at the mall is provided by JLL’in
(Jones Lang La Salle).

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Gürsoy Grup &
Via Proper es ortak girişimiyle DOME Mimarlık tara ndan
tasarlanan, JLL’in (Jones Lang La Salle) kiralama ve danışmanlık
hizmetlerini yürü üğü ve dünyada bir ilk olan bu proje 24
ayda tamamlandı. Projenin inşaa nda 5.285 ton nervürlü
demir (inşaat demiri), 74.574 m3 beton, Nefeskesen (Roller
Coaster) ve Maceraperest (Family Coaster) için toplam 427,64
ton, diğer üniteler için 664,47 ton çelik konstrüksiyon, 11.315
m² gazbeton, 1.000 m² tuğla, 20.000 m² yalı m kullanıldı.

For the construc on of the project, 5.285 tons of construc on
iron and 74.574 m3 of concrete was used while a total of 427,64
tons of steel construc on was used for the Roller Coaster and
the Family Coaster. For the other units, 664,47 tons of steel
construc on, 11.315 m² gas concrete, 1.000 m² bricks and
20.000 m² insula on is used.

Bir AVM’nin tutundurulmasının ulaşılabilirliği ile doğru oran lı
olduğu düşünüldüğünde; kuzeyinde TEM Otoyolu, güneyinde
ise E5 Karayolu bulunan arazinin yerine doğru karar verildiği
söyleniyor. İstanbul’a gelen turist sayısına %15 kadar katkı
sağlaması beklenen, 8 bin araçlık otoparkı bulunan VIALAND,
yeşil alan ve yürüyüş yollarından oluşan 100 dönümlük bir de
rekreasyon alanını barındırıyor. Şehrin farklı noktalarından
ücretsiz müşteri servisi ile ziyaretçilere rahat ulaşım imkanı da
sunuluyor.

Considering the fact that for a shopping mall to make business
it must be located in a convenient loca on, the shopping mall
seems to be ideally located with TEM highway in the north and
the E-5 highway in the south.
VIALAND is expected to increase the number of tourists coming to
Istanbul by 15%. The mall features a parking lot with a capacity
of 8 thousand vehicles as well as a 100.000 square meters of
recrea on area comprising green lands and walkways. There
are free shu le services available from diﬀerent parts of the city
as well.

Ayrıca Haziran ayından Eylül ayı sonuna kadar açık hava
konserleri ve Ramazan’a özel etkinliklerin de gerçekleş rileceği
Gösteri Merkezi, aynı anda 10 binden fazla misafiri
ağırlayabilecek şekilde tasarlandı.

The Performance Center which will feature outdoor concerts
and
special
events
for
Ramadan from June un l the
end of September, is designed
to accommodate over 10
thousand visitors.

New Projects

Türkiye’nin İlk Temalı Parkı
VIALAND’da…
Oyun
Dünyası,
Efsaneler
Dünyası ve Macera Dünyası
bölümlerinden oluşan temalı
parkta hem ye şkinler hem
de çocuklar için birbirinden
eğlenceli ve heyecan verici
50’den fazla eğlence ünitesi
bulunuyor.
Ayrıca
parkın
tümünü gezdiren doğa dostu
raylı bir sistem olan VIALAND
Ekspres ise ziyaretçilere ulaşım
kolaylığı sağlıyor.

Yeni Projeler

Turkey’s ﬁrst theme park is at
VIALAND…
The theme park comprising
the World of Games, World
of Legends and World of
Adventures, comprises over 50
amusement areas both for the
children and adults. Also the
VIALAND Express which allows
the visitors to tour the whole

8

Dünya standartlarına göre inşa edilen masal dünyasının
kapılarını, girişteki 2000 m²’lik alanda yükselen “VIALAND
Şatosu” aralıyor. Şatonun kapıları ardında ilk önce miniklerin
“Oyun Dünyası” bulunuyor. İki katlı tasarlanmış küçüklerin
gözdesi Atlıkarınca’nın karşısında, beş boyutlu simülatörüyle
sizi filmin bir parçası yapan Hayal Makinesi yer alıyor.

park, gives addi onal convenience to visitors.
It is the “VIALAND Chateau” rising up on a 2000 m2 land that
opens the doors to the world of fairy tales. Behind the doors
of the chateau, ﬁrst there is the “World of Games for the kids.
Right across the two storey Carrousel which is the favorite of
the kids, there is the Dream Machine that makes you part of the
movie with its 5D simulator.

Minik Kaşifler ünitesinde çocuklar, 160 m uzunluğundaki
nehirde tur atarken her ülkenin kültüründen bir parça ile
tanışıyor. Gelin Oynayalım’da gönüllerince vakit geçiren
çocuklar, Minik Yarışçılar bölümünde trafik kurallarını
öğrenerek araba sürmenin keyfini yaşayıp, Neşeli Çi lik’te
taptaze ürünleriyle çi lik yaşan sını keşfediyorlar.

And in the Li le Explorers unit, li le kids tour the 160 m river
while learning a bit about the cultures of diﬀerent countries.
In the Let’s Play sec on, kids can play freely while in the Li le
Racers sec on, kids enjoy riding cars while learning about the
traﬃc rules and in the Fun Farm sec on, they discover the fun
part of farm life by learning more about diﬀerent products.

Oyun Dünyası’nda yer alan yüksekten korkmayan çocukların
yeni eğlencesi Mini Kule, ilk pilotluk deneyimleri için
hazırlanan Uçan Çocuklar, gaza bas kça eğlendiren Çarpışan
Arabalar, tren turuyla biraz adrenalin yaşamaları için Küçük
Madenciler ve eğlendirirken öğreten Kahraman İ aiyeciler
miniklere doyumsuz eğlenceler yaşa yor. Üstelik tüm bu
üniteler hazırlanırken çok önemli bir detay atlanmamış ve
oyuncakların çoğu engellilere göre tasarlanmış.

Also among the units in the World of Games; The Mini Tower,
which is the new amusement for kids who are not afraid of
heights, Flying Kids sec on which is created for ﬁrst ﬂight
experience, Bumper Cars that give you more fun the more you
hit the gas pedal, Li le Miners which gives a li le adrenaline
via the train tour to the kids, and the Hero Fireﬁghters Sec ons
that both educate and entertain the kids, are all designed to
help kids experience great fun. Designers of these units have
kept in mind an important detail and most toys are designed to
be accessible.
In the “World of Legends” sec on, the kids will be welcome by
the “Once Upon a Time Istanbul” street that gives the visitors
a taste of the old neighborhood culture of Istanbul. And a er
that, fun starts with the Palace Swing that is 20 meters long and
gives you a dazzling experience. Then you will do a crazy jump
full of adrenaline at a strength of 5Gs from the 50 meter Adalet
Tower a er the Kadi and the Ka p give you a cket. Also, the
sec on called “Fa h’s Dream” which will give you an experience
of Istanbul’s Conquest, with the specially designed 117 sta c
and mobile robots, will be opened in the second season of 2013.
And in “World of Adventure” of VIALAND designed for adrenalin
lovers and the young genera on, there are crazy amusement
units. In the Crazy River sec on, you enjoy ra ing in a 700 meter
long river equipped with waterfall and swirl eﬀects. The Viking
sec on which was constructed using 2.800
cubic
meters of water and 500 meters of rail,
has
two hill of 10 and 15 m height. While you
roll
down the hill at 15 km an hour on your
sledge with a downward slope of 45
degrees, those who watch you get at
least as much fun as you do.

“Efsaneler Dünyası” bölümünde ziyaretçileri eski mahalle
kültürünü anımsayacakları Bir Zamanlar İstanbul Sokağı
karşılıyor. Ardından baş döndürücü bir deneyim sunan 20
metre çapındaki Saray Salıncağı ile eğlence başlıyor. Kadı ile
ka p tara ndan kesilecek ceza ile Adalet Kulesi’nin 50 metre
yüksekliğinden 5G kuvve nde adrenalin dolu serbest düşüş
deneyimi yaşanıyor. Ayrıca özel tasarlanan 117 sta k ve
hareketli robot ile Fa h Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethine
şahit olacağınız Fa h’in Rüyası ise 2013’ün ikinci döneminde
faaliyete geçecek.

With the Jetski located in the center
of the city, that is especially fun for
kids you get refreshed, watch
movies on the Dream
Screen

VIALAND’ın adrenalin sevenlere ve gençlere
yönelik tasarlanan “Macera Dünyası”da ise
çılgın eğlence üniteleri var. Çılgın Nehir ile
şelale ve girdap efektleriyle dona lan 700
metrelik nehirde ra ing keyfine varıyorsunuz.
Kurulumunda 2.800 metreküp su hacmi ve 500
metre ray kullanılan Viking’in ise 10 ve 15 metrelik
iki tepesi mevcut, kızağınız 45 derece aşağıya bakar halde 15
km’lik hız ile havuza düşerken sizi izleyenler de en az sizin
kadar keyif alıyor.
Şehrin ortasında özellikle çocuklara keyif
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veren Jetski ile serinliyor,
Hayal
Perdesi’nde
filmi
izlemekle kalmıyor, 5D özelliği
sayesinde filmi yaşıyorsunuz.
Asıl adı LSM Launch Coaster
olan sonbahar döneminde
tamamlanması
beklenen
Nefeskesen’de 3 saniyede
110 km hıza ulaşacaksınız.
Kavislerle dolu bir kilometrelik
parkuru süratle tamamlarken
360
derecelik
dönüşler
yaparak adrenalin seviyenizi
yükselteceksiniz. En yüksek
noktası 47 metre olan bu
ünitenin de kurulumda 300
ton yüksek dayanımlı çelik
malzeme ve 660 metre ray ha kullanılmış.

and almost live the movie
due to its 5D features. You
will reach 110 km per hour
on only 3 second on the LSM
Launch Coaster which is
planned to be commissioned
by Autumn. While comple ng
a 1 km racetrack full of turns
rapidly, your adrenaline will
be increasing with the crazy
360 degree turns. During the
construc on of this unit the
peak of which is 47 meters, 300
tons of heavy duty steel and
660 meters of rail were used.
While the 12.7 meter high King
Kong gives ﬁre from his eyes
and smoke from his nose, in
the wagon on his hand, everyone over the age of 5 and ready
to swing back and forth can experience this incredible fun. On
the 360 which has huge wings, you will be making le and right
turns and go upwards and enjoy the adrenaline in your body
at an al tude of 30 meters. And with Zindan sec on which is
basically created for adults both is the favorite of kids as well,
you will experience a thrilling tunnel tour. And in the Safari
Tunnel, you will be the starring ar st of the adventure and be
part of the game played in the dark.

12.7 metre yükseklikteki King Kong’un gözlerinden ateş
burnundan duman çıkarken elindeki vagonda bir sağa bir sola
savrulmaya hazır olan ve 5 yaşından büyük herkes doyasıya
bu eğlenceyi yaşayabiliyor. Devasa kanatları olan 360’ta aşağı
yukarı sağa sola dönüşler yaparken 30 metre yükseklikte
adrenalinin tadını çıkarabilir. Ye şkinler için kurgulanan ama
korkusuz çocuklarında sevdiği Zindan ile ürkütücü bir korku
tüneli gezisine çıkabilir, Safari Tüneli’nde ise maceranın
başkahramanı olup karanlıktaki oyuna dahil olabilirsiniz.

Thanks to the World of Flavors where you can ﬁnd any ﬂavor,
you will have chance to dine without interrup ng your fun tour.

İstediğiniz her lezze bulabileceğiniz Lezzet Dünyası sayesinde
eğlenceye ara vermeden yemek yeme olanağı da bulabilirsiniz.

No on of Shopping in Turkey is Changing, it is ge ng more fun
Opened
with
a
90%
occupancy
rate
and
established on a total area
of 600.000 square meters,
equivalent of 100 soccer
ﬁelds, VIALAND features 109
diﬀerent facades and 250
shops on its shopping streets
located on a rentable area of
110 thousand square meters.
Visitors can walk through its
streets designed with the
concept of European streets
while doing their shopping
and enjoying diﬀerent ﬂavors
of world cuisine.

Türkiye’de Alışveriş Anlayışı
Değişiyor, Keyfi Ar yor
Yüzde 90 doluluk oranıyla
açılan ve yaklaşık 100 futbol
sahası büyüklüğündeki 600
dönüm üzerine kurulan
VIALAND’in 110 bin m2
kiralanabilir
alanında
alışveriş caddeleri üzerinde
109 farklı cephe, 250 mağaza
yer
alıyor.
Ziyaretçiler,
Avrupa sokakları konsep yle
tasarlanmış
caddelerinde
gezip alışveriş yapma ve
dünya mu ağının tadına
bakma rsa yakalıyor.

VIALAND shopping mall
features a wide range of stores including, apparel, shoe,
leather apparel, lingerie and socks, cosme cs and health,
children’s clothing and toys, sports, books and music, cinema
and entertainment, electronics, furniture, decora on and home
tex les, watches, jewelry and food and beverage.

New Projects

VIALAND AVM’de hazır giyim, ayakkabı, çanta, deri giyim, iç
giyim & çorap, kozme k & sağlık, çocuk giyim ve oyuncak, ak f
spor, kitap & müzik, sinema & eğlence, elektronik, mobilyadekorasyon & ev teks l, saat, mücevher, yeme içme gibi her
ih yaca yönelik mağazalar yer alıyor.

Yeni Projeler

000
10
1
0

11

New Projects

Hollwood Filmlerinin Yeni Mekanı İstanbul Boğazı Olacak
Bosphorus Wıll Be The New Set Of Hollywood Movıes

Entertainment Development Partner (EDP) adlı konsorsiyum,
3 milyar dolarlık ya rımla Hollywood’u İstanbul Boğazı’na taşımak için atağa geç .

The Consor um named Entertainment Development Partner to
begin studies to carry Hollwood to Boshphorus with an investment of 3 billion dollars.

Hollywood merkezli Universal Stüdyoları’nın da yer aldığı
Entertaintment Development Partners adlı konsorsiyum,
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a büyük bir ya rım teklifinde
bulundu. İstanbul Boğazı’nın büyüleyici atmosferini ve son
yıllarda uluslararası boyutta başarı yakalayarak dikkatleri
çeken Türkiye’deki film sektörünün rüzgârını arkasına almak
isteyen EDP, Hollywood’u İstanbul’a taşımak üzere fizibilite
çalışmalarına başladı.

Development Partners, the consor um that also has Universal
Studios under its wings, the entertainment master based in Hollywood has oﬀered a big investment in İstanbul. Has oﬀered
a great investment to Turkish Minister of Economy Zafer Caglayan. Turkey, with its charming atmosphere of the Bosphorus
and İstanbul has been a rac ng the a en on of interna onal
ﬁlm industry in recent years. Now with the wind of success of
Bosphorus in ﬁlm industry, EDP wants to be a part of it. Hollywood has already begun feasibility studies to move in İstanbul.

İstanbul’un Avrupa Yakasına Hollywood’dakinden bile daha
kapsamlı film stüdyoları, tema park, kruvaziyer liman ve otel
projeleri yapılması planlanan projenin adı ise ‘Hollywood
on Bosphorus’ (Boğaz’daki
Hollywood) olarak anılıyor.
EDP’nin açıklamasına göre
yerli ortağa da sıcak bakılacak
projenin
yatırım
maliyeti
toplam
3
milyar
dolar
olarak belirlendi.
Mumbai
ve Bollywood stüdyolarına
medya okuyacağı düşünülen
‘Hollywood on Bosphorus’
Universal
Stüdyosu’nun
Hollywood’da
bulunan
stüdyolarının birebiri şeklinde
düzenleneceği açıklandı.

The name of the project that will be located in European side
of Istanbul, has been chosen as Bosphoruswood. The facility
will oﬀer more sophis cated ﬁlm studios than Hollywood, theme parks, cruise port, hotels
and theme parks. According to
EDP’s press release the, a local
partner is possible as well when
the total investment cost of the
project was valued at $ 3 billion.
Also challenging Bollywood studios in Mumbai, ‘Hollywood on
Bosphorus’s goal is to build the
same as the Universal Studios in
Hollywood studios announced.

Yeni Projeler

BOSPHORUSWOOD
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BOSPHORUSWOOD

By Minister Caglayan’s words: “I think the
name of the project can be “Bosphoruswood
“ Consor um managed to convince me that
this project will strengthen the candidacy of
Istanbul 2020 Olympics. It made sense to me.
The consor um of the project claimed that
the loca on of Istanbul needs 200 to 600 acres. Feasibility reports are being ready by the
group and we want to receive it in 3 months.
Tourism Minister Omer Celik, along with the
project will check the proﬁt value. The project
Bosphoruswood will then be presented to Turkish Prime Minister,”

Tekli en etkilenen Bakan Çağlayan, “Bence
projenin adı “Bosphoruswood” da olabilir.
Konsorsiyum beni ikna etmek için çalışmanın
2020 Olimpiyatları’nda İstanbul’un adaylığını
güçlendirebileceğini söyledi. Bu, bana da
man klı geldi. Konsorsiyum, proje için
İstanbul’da 200 ile 600 dönüm arasında yere
ih yacı olduğunu belir . Konsorsiyumun
sunduğu teklife karşılık biz de gruptan
fizibilite raporu istedik. 3 ay içerisinde
raporu göndereceklerini söylediler. Turizm
Bakanımız Ömer Çelik ile beraber projenin
eksileri ve ar larına bakacağız. Ardından da
projeyi Başbakan’a sunacağız” diye konuştu.

RISE OF TURKISH FILM INDUSTRY

According to research by Pricewaterhouse Coopers, the entertainment industry in 2016 is
Zafer ÇAĞLAYAN
T.C. Ekonomi Bakanı
Pricewaterhouse
Coopers’ın
yap ğı
expected entrance of Turkey to interna onal
eğlence sektörü araş rmasına göre 2016’da
high budget ﬁlm industry in the the top 10 of
Türkiye’nin film sektöründe dünyada ilk 10’a gireceğinin
the world. Thus in this period will be a lucra ve investment for
beklendiği bu dönemde kazançlı bir yatırım olacak bu proje
the project. “Turkey is ready to be a leader in Middle East, North
için Çağlayan, “Onlar Türkiye’nin Ortadoğu, Kuzey Afrika ve
Africa and the Balkans in the industry . So prepare to make any
Balkanlarda sektörün lider olabileceğini tespit etmişler. Bu
investment. I believe that in order to ﬁnance,” the report reayüzden her türlü ya rımı yapmaya hazırlar. Bunu finanse
ds. In addi on, the na onal co-Na vity and the investors will
etmek için sıkın yaşamayacaklarına inanıyorlar” dedi. Ayrıca
be with Doğan group, as well as a consor um from England
Yerli ortak olarak Doğuş ve Doğan gruplarının öne çıkacağını
and Egypt, and incen ves for ﬁlms shot in the expecta on unbelirten Çağlayan, konsorsiyumun İngiltere ve Mısır’da olduğu
derlining that “between 15 and 20 per cent in many countries
gibi çekilecek filmler için teşvik beklen si içinde olduğunun
outside of VAT got a refund. Our expecta on in this direc on as
al nı çizerek “Pek çok ülkede KDV dışında yüzde 15 ile 20
well. We’re following the process.” he said. Investment in major
arası geri ödeme var. Bizden de beklen bu yönde. Konuyla
Hollywood produc ons, if they happen to take place in Istanbul,
ilgili çalışma yapacağız” dedi. Ya rımın gerçekleşmesi halinde
signiﬁcant support will be provided so that the income. The inbüyük Hollywood yapımlarının İstanbul’da gerçekleşeceğini,
cen ve for this reason it is necessary.
böylece ülkenin tanı mına da ciddi destek sağlanacağını
belirten Çağlayan, teşvikin bu sebeple gerekli olduğuna
3 MILLION VISITORS A YEAR
inandığını belir .
TÜRK FİLM SEKTÖRÜ YÜKSELİYOR

By paying a fee of $ 82 per year over 3 million people visit the
sec on of the Universal Studios theme park, this way is an
annual income of at least $ 300 million. For this reason, the
economy of the project scheduled for the Bosphorus, the ﬁlm
industry is expected to provide a major contribu on to the entertainment industry and the construc on sector.

YILDA 3 MİLYON ZİYARETÇİ
Yılda 3 milyon kişinin 82 dolar ücret ödeyerek ziyaret e ği
Universal Stüdyoları’nın tema park bölümünde, bu yolla
yıllık en az 300 milyon dolarlık gelir elde ediliyor. Bu sebeple,
İstanbul Boğazı’nda planlanan bu projenin de ekonomiye, film
yapım sektörüne ve eğlence sektörüne büyük katkı sağlaması
bekleniyor.
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Eğlence Endüstrisinin Parlayan Yıldızları Sahneye Çıkıyor
Shining Stars Of The Amusement Industry Hi ng The Stage
Türkiye’nin ilk eğlence, park ve ak vite endüstrisine yönelik etkinliği Atrax Fuarı’nı düzenleyen
Tureks Uluslararası Fuarcılık yayınladığı Atraxion Magazine’in ça sı al nda, “Shining Star - Eğlence Ödülleri Tören” ile bir ilki daha gerçekleş rmeye hazırlanıyor.

Award Ceremony

Tureks Uluslararası Fuarcılık, the organizer of Atrax Exhibi on the ﬁrst event in Turkey for the amusement, park and a rac on industries, is preparing to introduce another novelty to the sector with the
“Shining Star – Amusement Awards” organized under the umbrella of Atraxion Magazine, the oﬃcial
magazine of Tureks Fuarcilik.

Dünyanın her yerinde birçok alanda
başarılar ödüllendirilirken, Türkiye’de
eğlence, park ve ak vite endüstrisi ile hizmetlerine yönelik
çalışan firmaların yeni projeleri gözlerden uzak kalıyor ve gereken takdiri göremiyordu.

W
While achievements
in many diﬀerent
rrealms are being rew
warded all over the
world, the new project of companies opera ng in the amusement, a rac on and parks industry and services sector have
been largely remaining in the shadow and could never get the
apprecia on they deserved.

Dünyanın eğlence anlayışını mercek altına alan Atraxion Magazine, başarılı çalışmaların onurlandırılması amacıyla kapsamlı ve zlikle hazırlanan “Shining Star - Eğlence Ödülleri
Töreni”nin ilkini bu yıl gerçekleş recek. Sektöre hizmet veren
kişi ve kurumların katkılarını ön plana çıkartarak farkındalık ya-

Focusing on the global entertainment and amusement trends,
this year the Atraxion Magazine will be organizing the ﬁrst of
“Shining Star – A rac on Awards” with the aim of rewarding
successful projects in the sector. Expected to create awareness
by placing at the forefront, the contribu ons of individuals and

Ödül Töreni
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ratacak, yeni projeleri teşvik edecek ve başarıları yüceltecek
olan Shining Star Ödülleri, dünya standartlarında e k rekaben ve rakiplere saygı eşiğinin kapılarını aralayacak.

companies to the sector, the Shining Star Awards, will be opening the doors to ethical compe on at world standards and respect for compe on. The Award Ceremony will be held as part
of the ATRAX 2013 – Amusement, A rac on and Parks Industry and Services Exhibi on to be held at Istanbul Fuar Merkezi
between 5-7 December 2013. The venue for the ceremony will
be announced in November via www.atraxion.net website and
our magazine but the details about par cipa on in the contest
of the “Shining Star – A rac on Awards” have already been
determined.

Ödül Töreni, İstanbul Fuar Merkezi’nde 5-7 Aralık 2013 tarihlerinde düzenlenecek ATRAX 2013 – Eğlence, Park, Ak vite
Endüstrisi ve Hizmetleri Fuarı kapsamında organize edilecek.
Düzenleneceği mekan, Kasım ayında www.atraxion.net ve
dergimiz aracılığıyla duyurulacak olan “Shining Star - Eğlence
Ödülleri Töreni”nin yarışma detayları ise belli oldu.

Applica on period which started on 15 July 2013 which is the
date of announcement for the contest, will last un l 15 October 2013. A er all applica ons are received, they will be reviewed by the jury on 15 November 2013. The jury will comprise professionals of the prominent companies of the sector,
academicians, as well as senior oﬃcials of public ins tu ons
and non-governmental organiza ons and will review all applica ons individually and carry out a secret ballot which will determine the winners. And the winners of the “Shining Star – Attrac on Awards” which is expected to be the symbol of pres ge
in the sector, will be announced during an unforge able award
ceremony to be held on the night of 6 December 2013.

Yarışma ilanı olan 15 Temmuz 2013 i bariyle başlayan başvuru süreci, 15 Ekim 2013’e dek devam edecek. Ardından tüm
başvurular 15 Kasım 2013 tarihinde jüri değerlendirmesine
sunulacak. Sektörün önemli firmalarından profesyonel isimler, akademik, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının
üst düzey yetkililerinden oluşan tarafsız bir jüri olu. Belirlenen tarihte, jüri tüm başvuruları tek tek inceleyip gizli oylama
yapacak ve incelemeler sonrası oy sayımı ile ödül sahiplerini
belirleyecek. Ödül sahipleri, 6 Aralık 2013 gecesi benzersiz bir
törenle sahiplerini bulacak.

To be eligible to join the contest, the par cipants must be opera ng in the amusement, a rac on and parks industry and
services sector; apply during the applica on period; meet all
applica on requirements and meet the criteria of the category
applied for.

Yarışmaya ka lmak için; eğlence, park, aktivite endüstrisine ve
hizmetleri kapsamında faaliyet göstermek, yarışma takvimini
geçirmeden başvuruda bulunmak, başvuru yöntemini eksiksiz
yerine ge rmek, başvurulan kategorinin kriterlerine uygun olmak gerekiyor.

To apply, the applicants need to ﬁll out the “Shining Star Applica on Form” on the www.atraxion.net web site and submit
a detailed applica on ﬁle with a descrip on of the product or
service (to be limited to 300 words) as well as pictures taken
from diﬀerent angles. There is no par cipa on fee for the contest and applicants may prepare their applica ons in Turkish
or English languages. The applica on ﬁle containing the applica on form, pictures and all other descrip ve documents must
be submi ed to the organizer company on a CD-ROM or via
“wetransfer”. The applicants are expected to contact the organizer company to get a wri en conﬁrma on that their applicaon package has been received.

Yarışma başvurusu için öncelikle www.atraxion.net web sitesinde yer alan “Shining Star Ka lım Başvuru Formu’nun eksiksiz doldurulması, ürün ve hizme n özelliklerinin 300 kelime
ile anla lması ve farklı açılardan fotoğraflarının eklenmesi ile
detaylı bir dosya oluşturulmalıdır. Ka lım ücre nin bulunmadığı yarışma için Türkçe veya İngilizce başvuru yapılabilecek.
Form, fotoğraf, video ve tüm tanı m dokümanlarının olduğu
dosya Cd ortamında veya “wetransfer” yöntemiyle organizatör firmaya ulaş rılmalıdır. Yarışma başvurusunun organizatöre ulaş ğından emin olmak için mutlaka yazılı teyit alınması
gerekmektedir.

The awards will be given in 3 main categories and in 12 diﬀerent branches. The award categories are “Stars of Amusement,
Stars of the Sector, and the Stars of the Exhibi on”.

Ödüller; Eğlencenin Yıldızları, Sektörün Yıldızları, Fuarın Yıldızları olmak üzere 3 farklı kategoride toplam 12 farklı alanda
verilecek.

‘STARS OF AMUSEMENT CATEGORY’

EĞLENCENİN YILDIZLARI KATEGORİSİ

The Most Successful Outdoor Themed Amusement Park: To be
eligible to apply in this category, the applicants must be operating in this sector for at least 1 year as of the date of announcement of the contest. Eligible applicants include amusement
facili es, funfairs, water parks, zoos, paintball facili es, golf
facili es and other amusement facili es.

Award Ceremony

En Başarılı Temalı Açık alan Eğlence Merkezi: Bu kategoriye,
yarışmanın ilan edildiği tarih i bari ile en az 1 yıldır faaliye e
olan temalı açık alan eğlence tesisleri, lunaparklar, su parkları, hayvanat bahçeleri, paintball tesisleri, golf tesisleri, eğlence odaklı tesisler başvurabilir.

The Most Successful Indoor Themed Amusement Park: To be eligible to apply in this category, the applicants must be opera ng
in this sector for at least 1 year as of the date of announcement
of the contest. Eligible applicants include indoor amusement
facili es, children’s amusement parks, cinemas, bowling halls,
aquariums and other indoor amusement facili es.

En Başarılı Temalı Kapalı Alan Eğlence Merkezi: Bu kategoriye, yarışmanın ilan edildiği tarih i bari ile en az 1 yıldır faaliye e olan temalı kapalı eğlence tesisleri, çocuk eğlence alanları, sinema, bowling salonu, akvaryum, eğlence odaklı tesisler

Ödül Töreni
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başvurabilir.

The Most Successful Hotel Amusement Area: To be eligible to
apply in this category, the applicants must be opera ng in this
sector for at least 1 year as of the date of announcement of
the contest. Eligible applicants include hotels with children’s
amusement facili es, water parks, ac vity areas, ski centers,
sports centers and similar entertainment facili es.

En Başarılı Otel Eğlence Alanı: Bu kategoriye, yarışmanın ilan
edildiği tarih i bari ile en az 1 yıldır faaliye e olan bünyesinde
çocuk eğlence parkları, su parkı, ak vite alanları, kayak merkezi, spor merkezi vs. eğlence ünitesi bulunduran oteller başvurabilir.

Most Successful Shopping Mall: To be eligible to apply in this
category, the applicants must be opera ng in this sector for at
least 1 year as of the date of announcement of the contest. Eligible applicants include shopping malls with children’s amusement facili es, amusement facili es for adults and special acvity areas.

En Başarılı AVM: Bu kategoriye, yarışmanın ilan edildiği tarih
i bari ile en az 1 yıldır faaliye e olan bünyesinde çocuk eğlenme alanları, ye şkin eğlence üniteleri, özel ak vite alanları
bulunduran Alışveriş Merkezleri başvurabilir.
En Başarılı Belediye Parkı: Bu kategoriye, yarışmanın ilan edildiği tarih i bari ile en az 1 yıldır faaliye e olan park ve bahçelerinde çocuk eğlence alanları, spor aletleri, bilim –kültür araşrma tesisleri, özel ak vite ve dinlenme alanları bulunduran
belediyeler başvurabilir.

The most successful Municipal Park: To be eligible to apply in
this category, the applicants must be opera ng in this sector for
at least 1 year as of the date of announcement of the contest.
Eligible applicants include municipali es that provide children’s
amusement facili es, sports equipment, scien ﬁc-cultural research facili es, special ac vity and recrea on facili es in their
parks and gardens.

En Başarılı Müze Ören Yeri: Bu kategoriye, yarışmanın ilan
edildiği tarih i bari ile en az 1 yıldır faaliye e olan devlet kurumu ya da özel müze ve ören yerleri başvurabilir.

Most Successful Museum and Historic Site: Eligible applicants
include public or private museums or historical sites opera ng
in this sector for at least 1 year as of the date of announcement
of the contest.

En Başarılı Temalı Konut Projesi: Bu kategoriye yarışmanın ilan
edildiği tarih i bari ile yaşam başlamış olan, içinde özel ak vite alanları, spor üniteleri, dinlenme alanları, eğlence tesisleri
veya üniteleri bulunduran toplu konut projeleri başvurabilir.

Most Successful Themed Residen al Project: Eligible applicants
include residen al projects with special ac vity areas, sports
facili es, recrea on facili es, amusement facili es or units. To
be eligible to apply, the residen al complex should be inhabited
as of the date of announcement of the contest.

SEKTÖRÜN YILDIZLARI KATEGORİSİ
En Başarılı Yeni Ürün: Bu kategoriye eğlence tesislerinde kullanılan teknolojik açıdan geliş rilmiş, beklen leri karşılamanın
üzerinde eğlence sektörüne yeni bir bakış kazandıran ürünler
için başvuru yapılabilir. 2012-2013 yılları içinde eğlence tesislerinde başlanmış, sağlık ve kalite standartlarına uygun, yeni
ürün veya eski ürünün yeni sürümü olarak piyasaya çıkmış
ürünler bu kategoride değerlendirilecek r. Her firma en fazla
3 ürün ile yarışmaya girebilecek r.

STARS OF THE SECTOR CATEGORY
The Most Successful New Product: Applicants can apply for
products used in the amusement sector with advanced technological features with a poten al to add new perspec ves to the
amusement sector. This category includes new products or new
versions of old products which were started at the amusement
facili es between 2012 and 2013 and which meet the relevant
health and quality standards. Each company can apply with
maximum 3 products.

Yılın Girişimcisi: Bu kategoriye 2012- 2013 döneminde eğlence sektöründe (ürün geliş rme, tesis kurulumu vb.) büyük projelere imza atmış ya rımcı olan gerçek kişiler başvurabilir.

Entrepreneur of the Year: To be eligible, the applicants must
real persons who have realized large scale projects (product development, se ng up facili es etc.) in the amusement sector
during the period of 2012-2013.

En Başarılı Sahne Şovu: Bu kategoride TV kanallarındaki şov
programları, gösteri merkezlerinde ve yatrolarda sergilenen
özel sahne şovları oylamaya alınacak r.
FUARIN YILDIZLARI KATEGORİSİ

Most Successful Stage Performance: In this category, TV shows
and special stage shows performed at performance centers and
theatres will be rated.

*Fuarın ilk günü jüri tara ndan incelenip, belirlenecek r.

STARS OF THE EXHIBITION CATEGORY
*To be reviewed and determined by the jury on the ﬁrst day of
the event.

En Başarılı Stant: Bu kategoriye fuarda ka lımcı olarak stant
kuran tüm firmalar dahil edilecek r.

Most successful stand: This category will include all par cipant
companies that have stands at the event.
En Dikkat Çeken Ürün: Bu kategoriye ka lımcı firmaların
fuarda sergilediği tüm ürünler dahil edilecek r.

Most Impressive Product: This category includes all products
exhibited by par cipants of the exhibi on.
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2013 Yılında Avrupa Park Ve Eğlence Sektöründe Yenilikler
What’s New For 2013 At European Parks And A rac ons
Yepyeni eğlence parkları, temalı alanlar ve rekor kıran yeni oyun makineleri 2013’te Avrupa
eğlence ve park dünyasına damgasını vuracak.
New parks, themed areas, and record-breaking rides to debut at
European a rac ons and amusement parks in 2013
Avrupa’da yer alan 300 eğlence ve tema parkı, birçoğu için
mart sonunda start verecek yeni sezona yönelik hazırlıklarını
tamamlamak üzere. Tüm aile bireyleri için mükemmel bir
eğlence alterna fi vadeden parklar kapılarını yeni misafirlerine
açmak için gün sayarken Avrupa’nın dört bir yanındaki parklar
ziyaretçilerine daha fazla heyecan, daha fazla eğlence ve
unutulmaz deneyimler sunabilmek için kış boyunca 500
milyon Euro ya rım yapmış durumda.

More than 300 amusement parks and a rac ons in Europe are
currently in their last phase of prepara ons for the new season,
which starts for many at the end of March. To a ract more guests for a fun day out for the whole family, parks across Europe
have invested more than 500 million Euros during the winter to
oﬀer more thrills, more fun, and more enjoyable experiences
in 2013.
Visi ng an amusement park is a great way to have a fun day
out with the whole family. To enhance the experience, parks
and a rac ons all across Europe have invested massively to
bring even more excitement to their guests. Two complete new
theme parks will open in the spring season 2013 in Istanbul/
Turkey and Sicily/Italy.

Eğlence parkında geçirilecek bir gün, tüm aile için gün boyu
dolu dolu bir macera yaşamak için harika bir seçenek. Bunun
farkında olan Avrupalı eğlence parkı işletmecileri büyük
miktarda ya rımlar ile misafirlerinin beklen lerini daha güçlü
biçimde karşılamak için birbiriyle yarışır durumda. Tüm bu
çalışmalar sürerken iki adet tam donanımlı eğlence parkı 2013
baharında İstanbul ve Sicilya/İtalya’da kapılarını aç .

Karen Staley, Vice President, European Opera ons for the Interna onal Associa on of Amusement Parks and A rac ons (IAAPA) states: “Storytelling con nues to be more and more important for all parks. It is their goal to oﬀer families the opportunity
to experience together a unique adventure when stepping into
a completely diﬀerent world leaving the reality of daily life behind.”

Eğlence Parkları ve Gözde Mekanlar Uluslararası Birliği (IAAPA)
Başkan Yardımcısı Karen Staley “Hikaye anla cılığı tüm parklar
için gitgide daha önemli hale gelmekte. Misafirlerinin parktan
içeri adım a kları andan i baren günlük haya n gerçekliğini
geride bırakarak ailece yepyeni bir maceraya a lmaları
deneyimini yaratmak her parkın esas hedefi haline gelmiş
durumda” sözleriyle bu yeni eğilimi doğruluyor.

Also part of the new a rac ons strategy is the addi onal investment into greater accommoda on oﬀerings for guests.
Many facili es are oﬀering visitors the ability to stay longer at
their facili es for a short holiday break and many are building
new hotels to accomodate overnight stays for guests.

Gözde mekanların bir diğer yeni stratejisiyse konuklarına
daha farklı bir konaklama hizme sunmak. Pek çok tesis,
misafirlerinin özellikle ta l dönemlerinde parkta daha uzun
süre vakit geçirmelerini sağlamak için gecelik konaklama
hizme veren oteller inşa ediyor.

Annually, the more than 300 parks in
Europe welcome over 160 million visitors. The total annual turnover amounts
to around 10 billion Euros. For the 2013
season the a rac ons industry has invested more than 500 million Euros in new
projects and improvements to their parks.

Avrupa’da her yıl 300’den fazla eğlence
parkı 160 milyondan fazla ziyaretçiye
ev sahipliği yaparken sektörün yıllık
cirosu 10 Milyar Euro’ya yaklaşıyor.
2013 sezonu içinse gözde mekanlar ve
eğlence parkları endüstrisi yeni projeler
ve geliş rme çalışmaları için 500 milyon
Euro’dan fazla ya rım yapmış durumda.

Below is a selec on of the many new novel es in European parks for 2013.

Around the World

Aşağıda Avrupa eğlence parklarının 2013
için hazırladıkları yeniliklerin bir listesini
bulacaksınız.

Belgium Bellewaerde Park, Ieper Roller
coaster

Belçika Bellewaerde Park, Ieper Roller
coaster

“Huracan” is the name of the new indoor
family coaster at Bellewaerde Park. “Huracan”, the god of wind, storm, and ﬁre,
was locked into a Mayan temple in the
Mexico area of the park. From 30 March, visitors of Bellewaerde Park have the
chance to visit him but beware: “Hura-

Bellewaerde Eğlence Parkı’nın yeni
kapalı mekan hız treni Huracan,
adını Mayaların rüzgar, r na ve ateş
tanrısından alıyor. Parkın Meksika temalı

Dünyadan

18

bölümünde bir Maya Tapınağında tutsak olan Huracan’ı ziyaret
etmeye hazır mısınız? Hız treniyle müthiş bir heyecan vadeden
bu maceraya a lmadan önce sizi uyarmak isteriz: Huracan
alda cılığıyla ünlü bir tanrı. Yani sizi tapınakta neler bekliyor
asla emin olamazsınız. Her köşede Huracan’ın sizi tapınağında
tuzağa düşürüp sonsuza kadar yanında tutmak için hazırladığı
birçok tuzakla karşılaşacaksınız. Güçlü girdaplara, ürkütücü
ateş gösterilerine ve sert rüzgara dikkat edin.

can” is a treacherous god and will use all his forces to imprison
the visitors in the temple forever. Together with the two-headed
snake the visitors twist themselves on this exci ng roller coaster ride into all possible corners to escape “Huracan” and defy
the swirling water, the devasta ng ﬁre and the stormy wind
that the gods will send upon them during the ride.

Plopsaland, De Panne Aile Eğlencesi

This summer, Plopsaland De Panne opens a new zone themed
to the popular character Vic the Viking. The center part of the
area features two family a rac ons: a ‘Disk’O Coaster’ and a
‘Splash Ba le’, where boats ﬂoat gently on the waterway, while
guests enjoy the interac vity of shoo ng water on either other boats or targets they pass by. A new restaurant is also part
of this newly themed 5,000 m² area. In addi on, the park will
open a new “Kaatje Zone” themed around the famous character of the TV sta on “Ketnet”. Studio 100-ar sts will perform
from this summer on a variety of fantas c shows for young and
old in a luxurious new 1.400 seat theatre.

Plopsaland, De Panne Family A rac on, Theatre

Bu yaz, Plopsaland De Panne Eğlence parkı Viking temalı
yepyeni bir alanla karşınıza çıkıyor. Viking Vic’in arazisinin
merkezinde iki aile eğlencesi göze çarpmakta. Disk’O Coaster ve
Splash Ba le, adından da anlaşılacağı üzere Splash Water suyla
iç içe bir deneyim vaat ediyor. Sakin bir akın da botlarınızla
süzülürken diğer botlara ve etra aki hedeflere su tabancasıyla
ateş edebileceğiniz bu oyun parkuru ailecek geçirilecek keyifli
dakikalar için biçilmiş ka an. 5000 metrekarelik yeni temalı
alanda Viking lezzetlerini tadabileceğiniz bir restoran da
bulunmakta. Sevilen TV karakteri Kaatje için ayrılmış bir başka
alanda ise 2013 yazından i baren 100 sanatçı yeni yapılan
1400 koltuklu lüks yatro salonunda gösterilerini sergileyecek.

Denmark Djurs Sommerland, Nimto e Roller coaster
Djurs Sommerland presents for 2013 “The Jewel”, Europe’s only
double launch coaster and at a length of 1km the longest roller
coaster in Denmark. Guests are launched forward not once but
twice on a hair-raising ride through the Mexican jungle on cool
all terrain vehicles (ATVs). During the ride, the cars reach top
speeds of 85 km/h and riders experience rapid swings from side
to side with a banking of the
track of up to 80°. At the same
me, it’s a roller coaster experience for the whole family with
an expected minimum height of
120 cm for riders.

Denmark Djurs Sommerland, Nimto e Hız Treni
Djurs Sommerland 2013 yılına “The Jewel” adındaki, Avrupa’nın
tek çi kalkışlı ve 1 kilometrelik
pis yle Danimarka’nın en uzun
hız treniyle giriyor. Yolcular bu
kez bir değil iki kez saçlarını
havaya dikecek zirve deneyimini
yaşarken ATV’lerin kullanıldığı
bu hız treninde araçlar saa e
85 km’lik hızlara erişebilmekte.
Eğimin 80 dereceyi bulduğu
yamaçlarda muhteşem bir hız
ve heyecan deneyimi yaşamak
isteyen aileler boyu 120 cm’den
uzun olan çocuklarıyla birlikte
unutulmaz bir deneyim için
“The Jewel”ı tercih edebilirler.

Fårup Sommerland, Saltum Roller coaster
In June 2013, the largest new
ride in the park’s history opens
in Fårup Sommerland. The “Orkanen” rollercoaster travels both
over and under the water – the only one in northern Europe to
do so. Orkanen takes riders to the height of seven stories, and
then – at a speed of 75 km/h – rushes them down under the
water, con nuing scarily close to trees and bushes – while riders’ feet dangle free in the air! The coaster can be experienced
by guests with a minimum height of 105cm.

Fårup Sommerland, Saltum Hız Treni
Haziran sonunda Fårup Sommerland’da park tarihinin en
büyük yeni hız treni Orkanen faaliyete geçiyor. Suyun hem
üzerinde hem de al nda yol alabilen tren, yolcularını yedi
kat yüksekliğe çıkarıp saa e 75 km hızla suya indiriyor. Ağaç
dallarının ve çalıların yakınından geçerken korku ve heyecanı
aynı anda yaşatan bu hız treninin su al özelliğinin Kuzey
Avrupa’da yalnızca Fårup Sommerland’de bulunduğunu
da eklemek isteriz. 105 cm’den uzun olan tüm misafirleri
Orkanen’de heyecan dolu dakikalar bekliyor.

Tivoli, Copenhagen New Area, Family A rac on, Thrill Ride
In 2013, Tivoli in Copenhagen, Denmark, expanded its a racons area by 600 m² oﬀering three new amusement rides in a
newly themed area inspired by the world famous Danish astronomer Tycho Brahe. Among the a rac ons in the area is a
new, wild ride for adults called “Galaksen”, which takes riders
on an amazing journey which replicates the experiences and
sensa ons of an acroba c aeroplane ﬂight. This unique ride
is very exclusive and can only be found in a few amusement
parks around the world. Young children can also look forward
to new thrills with a eight metres high drop tower and “The
Li le Pilot”, a classic Tivoli amusement ride, redesigned into an

Tivoli, Copenhagen Hız Treni, Aile Eğlencesi
Ünlü Danimarkalı astronom Tycho Brahe’nin çalışmalarından
esinlenerek yara lan 600 metrekarelik yepyeni temalı alanını
tesisine ekleyen Tivoli, üç yeni eğlence turuyla misafirlerine
merhaba diyor. Ye şkinler için adrenalin yüklü bir macera
vadeden Galaksen, akroba k uçuşun tüm özellikleriyle bir
simülasyonu niteliğinde. Bu çok özel teknolojinin dünyada
yalnızca birkaç eğlence parkında bulunduğunu söylersek
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meraklıları için ilgi çekici olacak r. Küçük misafirler için ise 8
metre yüksekliğindeki rlatma kulesi ve çocukların ellerindeki
joys cklerle yüksekliklerini ayarlayabildikleri, “Küçük Pilot”
adında bir dönen salıncak düşünülmüş.

interac ve ﬂying merry-go-round four metres up in the air that
allows younger children to operate a joys ck to control their
height during the ride.
Finland Särkänniemi, Tampere New Area

Finland Särkänniemi, Tampere Yeni Alan
This summer, the Finnish park will open Doghill, a new themed
area based on the characters of the famous Finnish writer Mauri Kunnas. The area includes the Town of Doghill, Doghill Farm
as well as Drakkula’s Castle. In addi on to a new stage/ theater
area there will be a new stable for the animals of the zoo. The
one hectare large Dogville was created in close coopera on
with Kunnas and will give visitors the feeling of stepping into
the spectacular fairytale world of the famous books.

Bu yaz, Doghill’de açılacak olan yeni park ünlü Finli yazar
Mauri Kunnas’ın yara ğı karakterlerden ilham alıyor. Doghill
Kasabası, Doghill Çi liği ve Drakula’nın Şatosu gibi farklı
alanları da bünyesinde barındıran parkta yeni bir sahne/ yatro
alanıyla hayvanat bahçesindeki hayvanlar için yeni ağıllar da
bulunmakta. Bir hektarlık alanıyla Doghill, Kunnas ile birlikte
tasarlandı ve okuyucularına kitaplarındaki dünyayı yaşatmak
için özel çaba harcandı.

France Futuroscope, Poi ers Family A rac on, Show
France Futuroscope, Poi ers Aile Eğlencesi, Performans
Music ﬁnds its home at Futuroscope in 2013, taking
centre stage in a line-up
designed to give the whole
family new experiences and
a show schedule with even
more original content and
novel experiences. Lady O is
the spectacular new nightme show using the lake of
the park for lightshows on
water screens, visual mapping, fountains, and pyrotechnics.

Ünlü Fransız DJ Mar n
Solveig’in geliş rilmesine
katkıda
bulunduğu
dünyanın ilk ve tek robot
par si ise ziyaretçilerini
ünlü DJ’in müzikleriyle
coştururken işitsel-görsel
ve robo k teknolojilerle
de geleceğin diskosunu
yara yor.
İnsanlar
ve
robotların birlikte dans
e ği bu farklı gece
kulübünü elektronik müzik
ve teknoloji tutkunlarının
es
geçmeyeceğinden
eminiz. Fab 4D adlı animasyon müzikal ise izleyenleri pop
müziğin köklerine bir yolculuğa çıkarırken Beatles müziğinin
kalbine nişan alıyor.

The famous French DJ Marn Solveig helped develop the ﬁrst robot party, where his hits,
audio-visual, and robo c technologies take visitors into the nightclub of the future; where men and robots dance together:
“Dance With the Robots”. In addi on the “Fab 4D” is a musical
animated ﬁlm that takes visitors on a journey to the source of
pop music and to the heart of the Beatles’ musical world.

Grand Parc du Puy du Fou, Les Epesses Show
2013 yılı için Fransız eğlence parkının en yeni bombası hiç
kuşkusuz “Yuvarlak Masa Şövalyeleri”. Saf sihir ve inanılmaz
illüzyonlar fantas k ve doğaüstü efektlerle bir arada
kullanılırsa ne olur? Ortaya akıllara durgunluk veren, heyecanın
zirvesinde bir gösteri çıkar. İşte bu düşünceyle harekete geçen
park işletmecileri de boş durmamış ve dünyanın en önemli
sihirbazlarını kadrosuna dahil etmiş. Dani Lary ve Bertran Lo h
ile Puy du Fou parkında dünyaca ünlü sihir ustalarını izlerken
akıl almaz efektlerle farklı bir atmosferi yaşayacaksınız.

Grand Parc du Puy du Fou, Les Epesses Show
In 2013, the French theme park debuts “The Knights of the
Round Table”. Pure magic and amazing illusions combined with
fantas c and supernatural eﬀects to create a new and cap vang show that gallops along at a wild pace. With the assistance of the world’s top magicians, Dani Lary and Bertran Lo h,
Puy du Fou has once again created a whole new world where
spectacular and excep onal eﬀects meet the most famous of
legends.

Le Pal, Dompierre sur Bresbe Konaklama

Around the World

Le Pal, 2013 sezonunda ziyaretçilerine yepyeni bir aile oteli
sunuyor. Afrika s linde dekore edilmiş, klima, düz ekran
televizyon, kablosuz internet gibi modern teknolojinin tüm
nimetlerinden faydalanılarak dona lmış 24 odalı otelin
tasarımında ise güney Afrika teması hakim. Körfeze bakan
geniş pencereler Afrika’nın kendine özgü hayvanlarıyla dolu
bozkıra tepeden bakan ahşap teraslara açılıyor.

Le Pal, Dompierre sur Bresbe Accommoda on
Le Pal creates a new family hotel for its 2013 season: “Les Lodges du PAL”. The 24 lodges, decorated in African style and
equipped with modern ameni es such as air condi oning, ﬂat
TVs and Wi-Fi, have been inspired by southern African reserves. Large bay windows open onto the wooden terraces which
overhang the savannah and oﬀer several points to observe the
wildlife.

Germany Europa-Park, Rust Temalı Alan
Grimm Kardeşler’in sevilen masal kahramanları Europa-Park’ta
ete kemiğe bürünüyor. 2013 yazında görülmeye değer Alte Elz
nehri ve Macera Diyarı ile masallarda dinlediğiniz karakterlerin
yöne ği bir dünyaya davetlisiniz. Çocukların sevdikleri masal
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Germany Europa-Park, Rust Themed Land
The popular characters from the Brothers Grimm come to life
in a new area at Europa-Park during the summer of 2013. They
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reign over the fantasy world that lies between the picturesque
“alte Elz” stream and Adventure Land. Children will be amazed by the donkey from “The Wishing-Table, the Golden Donkey, and the Cudgel in the Sack”, which spits out a huge stream
of gold coins. A goat that talks when it’s fed is also a sight to
behold and believed. And Doctor Know-all is sure to know an
answer to any ques on – truly amazing! Quaint li le houses
at the entrance to the village, a magical glockenspiel, and an
enchanted tower high above the roo ops are all part of the
expanded Enchanted Forest. In addi on, the park will open a
new Confertainment Center, a historic Eden Palladium indoor
carousel, and a totally redesigned Magic Cinema 4D.

kahramanı Al n Eşek ağzından çil çil al n paralar dökerken
Konuşan Keçi hikayeleriyle dinleyenleri şaşırtmaya devam
ediyor. Peki her soruya bir cevabı olan Doktor Çokbilmiş’e
soracağınız soruları hazırladınız mı? Büyülü ormanı ve sihir
kulesini gördüğünüzdeyse kendinize gerçekten bir masalın
içinde miyim diye soracaksınız. Tüm bunlara ek olarak parkta
yeni bir konferans-eğlence salonu, tarihi Eden Paladyumu,
kapalı mekan atlıkarıncası ve yenilenen tasarımıyla 4D Magic
Sinemasını da bulmak mümkün.
Legoland, Günzburg Otel, Karanlık Parkuru
6000 metrekarelik alana kurulmuş tesisin en önemli kozu
olan Firavunlar Krallığı “Temple X-pedi on” adlı parkurda
ziyaretçiler bir jipe atlayarak tapınağın karanlık iç mekanında
interak f bir define avına çıkıyor. İnfrared silahlarla dona lan
maceracılar gizli hazineyi arayan Lego kahramanlarına
yardım ederken yap kları her isabetli a şla firavunun gizli
mabedindeki hazineye bir adım daha yaklaşıyorlar.

Legoland, Günzburg Accommoda on, Darkride
The highlight of the 6,000 m² newly created Kingdom of the
Pharaos the indoor “Temple X-pedi on” ride, for which intrepid
explorers board a jeep on an interac ve treasure hunt through
the temple’s dark interior. Equipped with infrared pistols, riders
aid the Legoheroes in search of the hidden treasure. The more
targets they hit on the way, the more they score and the closer
they get to the treasure in the pharaoh’s burial chamber.

Legoland Ta l Köyü ise arazisine eklediği yeni Şövalye Kalesiyle
ziyaretçilerine unutulmaz bir konaklama imkanı sunuyor. İki
kata yayılmış temalı 34 aile odasında misafirler adeta krallara
layık bir hizmetle karşılaşıyor. Küçük prensesler ve şövalyeler
açılır kapanır köprü ve giriş salonuna yerleş rilmiş yükselir taht
ile kaleyi keşfe çıkarken ebeveynleri muhteşem manzaranın ve
ta lin tadını doyasıya çıkarabiliyor. Zevkli döşenmiş odalarda
Lego modelleri de unutulmazken konuklar gerçek bir Lego
krallığında yaşama zevkini tadıyor.

The Legoland Resort has also expanded with the new Knight’s
Castle in the Legoland Holiday Village. With 34 themed family
rooms on two ﬂoors, guests receive the truly royal treatment.
While the li le princesses and knights are conquering the castle
over the drawbridge or ascending the throne in the entry hall,
their parents can relax and unwind in splendid surroundings.
The rooms are tastefully decorated and have numerous Lego
models, so guests can spend the night as real lords of the castle
in a Lego kingdom.

Italya Etnaland, Catania Yeni Park
Bu bahar kapılarını açan Sicilya su parkı temalı mekanı ve
yepyeni eğlence araçlarıyla her yaştan ziyaretçiye muhteşem
bir eğlence vahası sunmayı hedefliyor. Mega boyutlardaki
“The Storm” hız treni ve “Eldorado” adındaki klasik maden
treni son derece başarılı biçimde temalandırılırken 60 metre
yüksekliğindeki rlatma kulesi, bir okulun içinden geçen
interak f karanlık parkuru, yepyeni bir su eğlencesi, 4D sinema,
çocuk alanı ve birçok gözde mekan ile tüm ailenin birlikte
keyifli zaman geçirmesi planlanmış. Tesiste aynı zamanda
devasa bir su parkı ve 21 gerçek boyutlu dinozor modeli ile bir
tarih öncesi parkı da bulunmakta. Güney İtalya’nın en büyük
eğlence mekanı Etnaland, görülmeye değer.

Italy Etnaland, Catania New Park
This spring, the Sicilian water park will open the doors to its
brand new theme park with new a rac ons that will involve
people of all ages in a real oasis of fun. The highlights are the
two large roller coasters: “The Storm”, a thrilling megalite coaster and “Eldorado”, a classic mine train coaster greatly themed,
which runs inside and around a typical mine. Other new a rac ons include a 60m high “Shot & Drop Tower”, an interac ve
dark ride through a school, a new water ride, 4D cinema, a kid’s
land, and many more a rac ons for the whole family. The park,
already home to an impressive 40-acre water park and a prehistoric park with 21 life-size dinosaur models,
is the largest a rac on
in Southern Italy.

Hollanda Themepark
and Resort Slagharen
Yeni
Alan,
Aile
Eğlencesi
Park 50. yılını kutlamaya
hazırlanırken 2013’te
yeni bir temalı alanı
da
ziyaretçilerinin
beğenisine
sunuyor.
Jules Verne Macera
Diyarı dört yeni turu
ile dikkat çekiyor. Sihirli
Bisikletler gökyüzünde
süzülürken tam kontrol
ve sürüş keyfi sunarken
“Passepartout
Explorer” ise çocukların
ilk sürücü belgelerini

Netherlands Themepark
and Resort Slagharen
New Area, Family A rac ons
To celebrate the 50th
birthday of the park,
Slagharen will open a
new themed area in
2013: the Jules Verne
Adventureland with four
brand new a rac ons.
The “Magic Bikes” allow
passengers to be in full
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aldıkları bir parkur olarak tasarlanmış. “Fogg’s Trouble”
adlı turda ziyaretçiler r nalı bir havada tekneyle açılırken
“Expedi on Nau lus” ise tura ka lanların botlarındaki su
silahlarıyla diğer botları çılgınca ısla ğı bir su eğlencesi olarak
dikkat çekiyor.

control as they swoop and ﬂy their way through the sky. The
“Passepartout Explorer” is a driving school for kids where they
can get their ﬁrst drivers license. The “Fogg’s Trouble” takes
guests on a stormy boat ride, while “Expedi on Nau lus” is a
water ride, where riders should get the other riders as wet as
possible using the water blasters in their boats.

Toverland, Sevenum

Toverland, Sevenum New Area, Roller coaster

Toverland Sihirli Vadi’yi i iharla sunar. Tamamlanmış olan yeni
temalı alanda sekizden fazla parkur, bir yeni restoran ve çeşitli
mağazalar bulunmakta. Yeni alanın en gözde oyuncaklarından
biri olan “D’wervelwind” ani düşüşler, hızlı düşüşler ve tur
için özel hazırlanmış müzik yayınıyla vadinin tam kalbinden
geçerken ziyaretçiler vadi sakinleri olan cücelerle tanışma
imkanı buluyor. Küçük konukların da unutulmadığı Sihirli
Vadi’de çocuklar için iki yeni tur düşünülmüş: gözlem kulesi, su
atlıkarıncası, trambolinler, rmanma kalesi, küçük bir survivor
parkuru ve restoran terasının hemen önünde büyülü şelale
gösterisi de sayılması gereken yenilikler arasında.

Toverland will open the Magical Valley, a complete new themed
area with no less than eight new rides, a new restaurant, and
several shops. The eye catchers of the area are “D’wervelwind”,
a brand-new spinning roller coaster with sudden drops, spinning turns, and onboard soundtrack, and “Djengu River”, a river rapid ride through the heart of the valley, where riders meet
the Dwervels, the inhabitants of the valley. In addi on to these
two major rides, the Magical Valley also oﬀers new rides for
the younger guests: an observa on tower, a water carrousel,
trampolines, a climbing castle, a small survival parcour, and an
enchanted fountain show in front of the restaurant terrace.

İspanya PortAventura, Salou Su Parkı

Spain PortAventura, Salou Water Park

Bu sezon, PortAventura merakla beklenen projelerinden
birini maceraseverlerin beğenisine sunuyor. Costa Caribe Su
Parkı’nın baştan aşağı yenilendiği tesiste 14.000 metrekarelik
bir genişletme çalışmasına gidilmiş. Bu yeni alanda aileler
için yüzme havuzları ve yeni eğlenceler konumlandırılırken
arazinin zirvesinde 31 metre yüksekliğinde, (yaklaşık 12 katlı
bir apartman yüksekliği) Avrupa’nın en yüksek serbest düşüş
su kaydırağı, engebeli bir kaydırak, ve al su severin aynı
anda birbirlerini geçmeye çalışacakları bir yarış parkuru da
bulunmakta.
İsveç Astrid Lindgren’s World,
Vimmerby Yeni Alan

Sweden Astrid Lindgren’s World, Vimmerby New Area

Astrid Lindgren’in Dünyası yeni
temalı alanıyla yazarın sadık
okurlarını şaşırtmaya devam
ediyor. Ünlü roman kahramanı
Emil üzerine temalandırılmış
yeni alanda bir Ka hult dekoru,
iç-dış mekan oyun alanları ile
geç ğimiz yüzyıldan kalma
küçük bir geleneksel kasaba se
de unutulmamış. Ziyaretçiler
önceki
yüzyılın
başından
kalma bir çi likte zaman
geçirirken hayvanlar, söğüt
ağaçları, geleneksel yaşan dan
örnekler ve çok daha fazlasını
d e n e y i m l e y e b i l e c e k l e r.
Kasabada aynı zamanda bir
restoran ve şekerci dükkanı da
bulunuyor.

Astrid Lindgren’s World will
open its new Emil in Lönneberg
area in connec on with the
50th anniversary celebra on of
the ﬁrst book about Emil. A new
Ka hult se ng, in- and outdoor play areas, as well as a tradi onal small town se ng from
the turn of the last century are
part of the newly themed area.
Guests are able to experience
a farm from the beginning of
the last century with animals,
meadows, pastures, and much
more, as well as a town se ng
with a restaurant and a candy
maker.

Gröna
Lund,
Eğlence Parkuru

Around the World

This season, PortAventura presents one of its most anxiously
awaited projects; the complete renova on and expansion of
the Costa Caribe Aqua c Park, the second park of the resort.
The project completes an enlargement of 14,000 m² of new facili es, including swimming pools for families and new a rac ons. On the top of the area visitors will ﬁnd: the highest free fall
slide in Europe at 31 meters tall (similar to a 12 story building),
a mul -bump slide, and a racing slide, where up to six riders
compete in a race against each other.

Gröna Lund, Stockholm Thrill
Ride

Stockholm
As Gröna Lund is to celebrate its
130th anniversary in 2013, the
park invested in a new sensa onal ride to celebrate this event.
“Eclipse”, the ﬁrst StarFlyer in
Sweden, and at a height of 121
metres, “Eclipse” is the highest

2013’te 130. yılını kutlayacak
olan Gröna Lund, Eclipse
adlı gösterisiyle İsveç’in ilk
Yıldız turunu ziyaretçilerin
beğenisine sunuyor. 121 metre

Dünyadan
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yüksekliğindeki parkur, dünyanın en büyük salınım oyuncağı
niteliğinde. Çok özel bir aile turu olan Eclipse, 120 cm’nin
üzerindeki tüm konukların ka labilmesi için tasarlanmış.
Esas mesele bu muazzam araca binmeye cesaret edip
edemeyeceğiniz.. Çi oturaklı 12 salınımlı kabini bulunan
Eclipse’te her bir kabin 8 metre uzunluğunda zincirlerle
merkeze bağlanmış durumda. Eğer tam hızdaki turu denemek
isterseniz saa e 70 kilometre hızla Stockholm semalarında
süzülmeye hazır olun.

swing ride in the world. “Eclipse” is a unique family a rac on,
with a height requirement of only 120cm for all riders, but with
an incredibly high excitement level. The ques on is not if the
guests can handle the ride, but whether or not they dare to
ride it. Eclipse has 12 swings with double seats hanging from
eight-meter-long chains. If guests ride the a rac on at full speed, they reach an impressive 70 km/h as they soar high above
Stockholm.
Liseberg, Gothenburg Children’s area

Liseberg, Gothenburg Çocuk Alanı
To mark its 90th anniversary, Liseberg celebrates by making
the largest investment in the history of the amusement park.
More than 20 Million EUR have been invested into building
the 13,000 m² massive themed area for children called Rabbit
Land. This area includes nine new rides, a new playground, and
three new restaurants awai ng to be discovered by the guests.
Among the new rides are an interac ve monorail, two junior
freefall towers, a junior Ferris wheel, a family roller coaster, a
circuit of kiddie cars, junior ﬂying chairs, and a balloon ride.

90. yılına girerken Liseberg, eğlence parkı sektörünün en büyük
ya rımını yaparak öne çıkıyor. 13.000 metrekarelik muazzam
temalı alan için 20 Milyon Euro’dan fazla paranın harcandığı
çocuk parkurunun adı Tavşanlar Diyarı olarak seçilmiş. Bu
alanda yeni turlar, bir yeni oyun alanı ve üç yeni restoran
ziyaretçiler tara ndan keşfedilmeyi bekliyor. Yeni turlar
arasında interak f bir tek raylı tren, iki küçük atlama kulesi, bir
küçük Ferris tekerleği, bir aile hız treni, küçük arabalar için bir
pist, uçan sandalyeler ve balon turu bulunuyor.

Skara Sommarland, Axvall Waterslide
Skara Sommarland, Axvall Su Kaydırağı
In 2013, the combined water and amusement park Skara Sommarland presents “Big Drop,” a new 82-meter-long water slide
that features a 21-meter freefall with a trapdoor. The slide allows riders to reach a top speed of 60 km/h.

2013’te su parkı ve lunapark konsep ni bir araya ge ren
Skara Sommarland “Büyük Düşüş”ü takdim eder. 82 metre
uzunluğundaki su kaydırağı tuzaklı bir geçide ve 21 metrelik
bir serbest düşüşe ev sahipliği yaparken bu inanılmaz tur,
meraklılarına saa e 60 km hıza
çıkmayı vaat ediyor.

United Kingdom Blackpool Pleasure Beach, Blackpool Darkride
“Wallace & Gromit’s Thrill-O-Ma c”
is Blackpool Pleasure Beach’s new
ride for 2013! The dynamic duo takes thrill-seekers through their most
famous adventures with a number
of loveable and not-so-friendly characters popping up on their travels!
The rive ng ride also features a shop
where guests can buy Wallace &
Gromit merchandise.

İngiltere Blackpool Pleasure Beach,
Blackpool Darkride
“Wallace
&
Gromit’in
Eğlencema ği” şeklinde dilimize
çevirebileceğimiz bu yepyeni tur
Blackpool Pleasure Beach’in yeni
sezondaki en önemli kozu. Dinamik
ikilinin peşine takılan misafirler
sevimli karakterlerin yanında

Sandcastle Waterpark, Blackpool
Spa Area

Sandcastle Waterpark, Blackpool
Spa Merkezi

New for this season the UK’s Largest
indoor water park opens a new relaxing spa area with seven individual
features including aromatherapy,
foot spas, salt inhala on, and much
more - it’s so new that this hidden
gro o of delight hasn’t even decided on its name yet! A compe on
is currently running to give the area
its name.

Birleşik Krallık’ın en geniş kapalı
su parkı yepyeni bir SPA alanı ile
ziyaretçilerine eğlence ve dinlenceyi
bir arada sunuyor. SPA merkezinin
özellikleri arasında ayak masajı,
tuz odası ve çok daha fazlası
bulunmakta. Bu hizmetler o kadar
yeni ki merkeze henüz bir ad bile
verilmemiş.
Bunlara ek olarak Sandcastle su
parkı 2013’te radyo frekansıyla
kontrol edilen bir ödeme sistemine
geçiyor. Nakit kullanılmayan bileklik
sistemiyle misafirler su parkında cüzdanlarını düşünmeden
yalnızca ön ödemeli bilekliklerini kullanarak hizmetlerden
faydalanabiliyor.

In addi on, Sandcastle Waterpark
splashes into 2013 with a new radio
frequency iden ﬁca on (RFID) Cashless Wristband purchasing system so
that guests can enjoy paying for their refreshments while inside
the water park using their pre-loaded wristband for payment.
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Anadolu Yakasının Fark Yaratan Projesi
The Project That Made A Diﬀerence On The Anatolian Side
Göztepe 60.Yıl Parkı
Geç ğimiz yıllarda imara açılarak camii yapımıyla gündeme gelen ve tar şmalara konu olan
Göztepe 60. Yıl Parkı şimdilerde etkileyici düzenlemesiyle görenleri hayran bırakıyor.
Having become the center of a en on following a government decision to zone for construc on for a
new mosque, Göztepe 60. Yıl Park now amazes its visitors with its new impressive design.
Peyzaj mimarları tara ndan dünyada benzerine rastlanmayacak şekilde karma bir konseptle dizayn edilen parkın içerisinde
barok bahçe, gül ve lale bahçeleri, kuru havuz, biyolojik gölet,
çocuk oyun alanı, fitness alanı yer alıyor. Engelli vatandaşların
da rahatça kullanımına uygun tasarlanan, 90 dönüm alana sahip olan parkın düzenlenme aşamasında 4,5 Milyon TL harcanmış. Parkın bir tara nda ise Uluslararası Tenis Federasyonu ile
organize düzenlenen Tenis Turnuvalarına ev sahipliği yapacak
7 adet Tenis Kortu bulunuyor.

The park has been redesigned using mul ple concepts in a way
unprecedented in the world by the landscape architectures and
features a baroque garden, rose and tulip gardens, a dry pool,
a biological pond, children’s playground and a ﬁtness area. Designed with accessibility features, the park with a total area of
around 90 thousand square meters, cost a total of 4.5 million
TL. One sec on of the park also features 7 tennis courts that
will be hos ng tennis tournaments to be organized in cooperaon with the Interna onal Tennis Federa on.

Göztepe 60. Yıl Parkı’nın düzenlenmesini Anadolu Yakası Park
ve Bahçeler Müdürü Sayın Ömer Çebi ile görüştük. Çebi, 1997
yılından bu yana Belediye’de, Turis k Tesisler Müdürlüğü’nde,
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde çeşitli görevlerde bulunmuş,
Gaziosmanpaşa ve Emirgan Parkı Şefliklerini üstlenmiş ve son
olarak 1,5 yıldır da Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürü
görevini yürütüyor.

We talked to Mr. Omer Cebi, Head of the General Directorate
of Parks and Gardens of the Anatolian Side, about the new
design of Göztepe 60. Yıl Park. Since 1997, Cebi has served in
various posi ons at the Municipal Oﬃce, General Directorate
of Touris c Facili es and the General Directorate of Parks and
Gardens. He also served as the Chief of Gaziosmanpasa and
Emirgan Parks and for the last 1.5 years, he’s been serving as
the Head of the General Directorate of Parks and Gardens of
the Anatolian Side.

Interview

Tema parkın uygulama aşamasını sorduğumuz Çebi; “Göztepe
60.Yıl Parkı’nda gördüğünüz tüm dizayn, kendi planlama şefliğimizde görevli peyzaj mimarlarımız tara ndan yapılmış r.
Oyun grubu için Büyükşehir’in İSTON iş raki dışında, Müteahhitlik hizmetleri noktasında ihale yöntemiyle çeşitli firmalardan hizmet aldık. Bu proje için müdürlüğümüz bünyesinde
görevli deneyim ve birikimiyle yeterli sayıda ve nitelikte peyzaj
mimarımız, ziraat ve orman mühendisimiz mevcut olduğu için
dışarıdan destek almadık” şeklinde cevap verdi.

With Cebi, we talked about the implementa on phase of this
theme park and Cebi said “The whole design you see at the
Göztepe 60. Yıl Park, was made totally by our own landscape
architectures working in our planning department. For the
playground and related ﬁelds, we received services from numerous contrac ng companies via the tender method. Because
we had suﬃcient number of landscape architectures, agricultural engineers and forestry engineers with relevant skills and
experience within our organiza on, we didn’t outsource these
processes.”

Göztepe 60. Yıl Parkı projesinin nasıl oluşturulduğunu sorduğumuz da ise Ömer Çebi: “Aslında bu parka başlamadan önce
bizim de gözlemlerimiz oldu ve bir hedefimiz vardı. İstanbul’da
böyle konsept temalı bir parkımız yoktu, bizler yurtdışına
çık ğımızda orada düzenlenen
gezilerde mutlaka bir park gezisi programa dahil ediliyordu,
bak ğınız zaman ahım şahım
bir park olmasa da bir teması
olan, lalelerin, barok tarzının
yada havuz çeşitlerinin ön plana
çıkarıldığı temalı parklar gezdiriliyordu. Üstelik yurtdışındaki
bu temalı parklar kişi başı 20
-30 Euro gibi bir bedel ile ziyaret
ediliyordu.
Biz de bunların hepsini bir arada
nasıl yapabiliriz konusunu sorgu-

Röportaj

When we asked him how Göztepe 60. Yıl Park project was
created, Omer Cebi said “We’ve
had some observa ons before
star ng the project and we had
a goal. We didn’t have a theme
park like this in Istanbul before.
During our oﬃcial visits abroad,
we were always taken to similar
team parks which were actually not that grand and were just
parks designed in baroque style
with pools and had tulip gardens
etc. And they even charged the
visitors 20 to 30 Euros per visit.

Ömer ÇEBİ
Anadolu Park ve Bahçeler Müdürü
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Seeing all these parks, we start-

lamaya başladık. Çünkü bizim Avrupa kadar yeşil alanımız yok,
mevcut tüm yeşil alanlarımızı maksimum değerde kullanmak
is yoruz. Bu projenin planlamasını yaparken de buna dikkat
e k. Göztepe’de 80 bin m2 yeşil alanımız var ama biz bu alanı
öyle planlamalıyız ki, buraya gelen insanlar e nden sütünden
derler ya her şeyinden faydalanabilsin anlayışını benimsedik.

ed asking ourselves how we can have the same parks over here
in Turkey. Because we don’t have as much green land as Europe, so we want to maximize the use of our green lands. And
this was our major focus when we planned this project. We
have 80 thousand square meters of green land in Goztepe but
we wanted to design it as a park that oﬀers a lot of things all at
the same me to the visitors.

Sonucunda da gördüğünüz gibi Kuzey ( Bağdat Caddesi) tara
Türkiye’de pek kullanılmayan ama Avrupa’da yaygın olan şimşir bitkisi ve budama ile simetrik şekiller verilerek Barok Bahçe
tarzında tasarlandı. Barok tarzı bahçe simetrik tasarlandı ve
ortasına 21 m2’lik bir süs havuzu ile etra nda oturma alanları oluşturuldu. Parkın güney (sahil yolu) tara Lale Bahçesi ve
yaklaşık 8600 m2’lik bir alanı da 12.000 adet gülün sergilendiği
Gül Bahçesi ile renklendirildi.

And as you can see, the North side of the park (on the Bagdat
Avenue side) was designed as a Baroque Garden with symmetrical shapes using buxus plant which is uncommon in Turkey but
widespread in Europe. The baroque garden has a symmetrical
shape and has a 21 m2 decora ve pool in the middle with seats
around it. The south side of the park has a Tulip Garden and a
8600 m2 Rose Garden where 12.000 roses are displayed.

Ayrıca içindeki mikroorganizmalar sayesinde kendini temizleyerek çok daha az bakım gerek ren bir Biyolojik Gölet oluşturuldu. Su bitkileri ile birlikte tasarlanan göle n üzerinde bir
adet ahşap köprü ve küçük bir ahşap iskelesi de bulunuyor.

Also a special biological pond was formed. This pond is capable
of cleaning itself via the micro-organisms it contains. Designed
with various water plants in mind, the pond has a small wooden bridge and a small wooden pier on it.

Geniş bir toplanma alanı olarak kullanılabilen yaklaşık 1716
m2’ lik büyüklüğe sahip bir kısma ise, su ile müziğin dans e ği
bir Kuru Havuz yapıldı. Havuzun yanında ise Çocuk Oyun Grupları bulunuyor. Engelli çocuklar içinde dona ların tasarlandığı
2.310 m2’lik oyun alanlarımız için özellikle Göztepe’de ilk defa
bu kadar konsept oyun gruplarını bir arada olduğu tek park
diyebilirim.

The park also features a Dry Pool where water and music dance
together and the pool is built on a large1716 m2 area inside
park, which can also be used for public gathering. And right
next to the pool, there are Children’s Playgrounds. I can say
that our 2.310 m2 playground equipped with accessible features as well, is the only park especially in Goztepe, that features so many diﬀerent game concepts.

Ayrıca parka spor yapmaya gelenler için yürüyüş alanları dışında Fitness Grubu kurularak, herkesin rahatça egzersiz yapabilmesine olanak sağlandı.

Also, other than running and walking tracks, we designed an
outdoor gym area for those who come to the park for sports.
Looking at all these features, I can say there’s no other theme
park in Europe oﬀering so many themes all at once. And the
reason is that because we don’t have as many green lands,
we’ve tried our best to make the most out of the land we had”.

Dolayısıyla tüm bu özelliklere bak ğımızda, bu kadar temayı
bir arada bulunduran bir Avrupa Parkı yok diye düşünüyorum,
bunun nedeni de dediğim gibi bizim yeşil alanımız fazla değil ve bizim de mevcut olanı mümkün olduğunca daha verimli
değerlendirmek istememizden kaynaklanıyor.” cümleleriyle
yorumlarını aldık.

Then we asked him about the security system in place at the
park. About the security system used during the day and night,
Cebi said “We already have security personnel at all of our
parks and we also place surveillance systems at our new parks.
There are 38 surveillance cameras at Goztepe Park right now
and the whole park is monitored from a remote loca on. So I
can say we’ve build a very safe park where ci zens can enjoy
their me with peace of mind.”

Ardından parkın gece gündüz güvenliğini sağlayabilmek için
nasıl bir uygulama yap klarını sorduk. Çebi, gece gündüz
kontrolün nasıl sağlandığını “ Bizim tüm parklarımızda zaten
güvenlik ekiplerimiz var, ayrıca yeni yap ğımız parkalara da kamera sistemi kuruyoruz. Yani şuan Göztepe parkında 38 adet
kamera mevcut ve tüm park bir merkezden izleniyor. Bu açı-

We reminded Mr. Cebi about the eﬀorts for saving energy in
public areas and asked him about their approach for the illumina on system used at the park and Omer Cebi said “The illumina on system used in our park is a special one. We don’t use
solar energy but used energy saving bulbs all over the park to
minimize our energy consump on.” .
As an answer to our ques on of weather or not the Göztepe
60.Yıl Park has met its design goals, Cebi said “Of course, when
designing the park, we were very organized and so we knew
what the project would look like in the end. But we never guesses we would receive so many posi ve responses. Our department head who also served as the Head of Department of Environmental Protec on of the Prime Ministry of Turkish Republic
and serves as the UN representa ve of our country came to
the park and said “Guys are you aware of what you’ve done?
Did you know what you will come up when you ﬁrst planned
it or it just came out like this?” as a sign of his apprecia on.
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dan vatandaşın huzur içinde güzel vakit geçirebileceği
güvenlikli bir park yap ğımızı söyleyebilirim.” sözleriyle ifade e .
Kamusal alanlardaki enerji tasarrufu konusunu ha rlatarak, ışıklandırma noktasında nasıl bir çözüm uygulandığını sorduğumuz Ömer Çebi bu noktayı “ Parkımızdaki aydınlatma sistemi farklı bir tasarıma sahip,
buna uygun olarak güneş enerjisi kullanamadık ama
parkımızın tüm aydınlatma sisteminde tasarruflu ampul kullandık ve ekonomik açıdan verimli olmayı planladık” şeklinde açıkladı.
Göztepe 60.Yıl Parkı’nın düzenlenmesi hedefinde planlanan noktaya ulaşıldı mı sorusunu yanıtlayan Çebi;
“Elbe e biz bu parkı yaparken her şeyiyle planlı programlı çalış k, haliyle projenin nereye varacağını biliyorduk. Fakat bu kadar olumlu tepkiler alabileceğimizi
düşünmemiş k. Ha a Başbakanlık Çevre Koruma Daire Başkanlığı yapmış, ülkemizin Birleşmiş Milletler’de
temsilciğini yürütmüş daire başkanımız buraya geldi ve
“Arkadaşlar siz ne yap ğınız farkında mısınız? Bu parkı tasarlarken böyle bir şey ortaya çıkacağını bekliyor
muydunuz, yoksa kendiliğinden mi bu noktaya geldi?
diye sorarak beğenisini dile ge rdi. Elbe e biz tasarlarken bu
noktaya geleceğini biliyorduk ama bu kadar olumlu görüşlerle
desteklenmesini beklemiyorduk, bu sebeple memnuniyet duyuyoruz.” sözleriyle mutluluğunu dile ge rdi.

Well we knew how it was going to be when we ﬁrst designed
it but didn’t expect to get so much praise so that made us very
happy”.
We also asked Mr. Cebi his views about the renova on works
and new projects on the Anatolian side as part of the current
projects of the General Directorate of Parks and Gardens of
the Anatolian Side and Mr. Cebi said “Well we need to answer
this ques on from the perspec ve of the top management of
our General Directorate. Aside from the General Directorate
of Parks and Gardens of the Anatolian Side and the European
Side, there is also the General Directorate for Green lands and it
is this department which is in charge of the design and crea on
of the green lands of our parks. But we design and create our
own green lands too. Our main goal right now is to renew our
major parks and green lands. We are now planning to redesign
with new concepts, all the land on the sides of the highway network from Bosporus Bridge up to Izmit along E-5 highway and
from Fa h Sultan Mehmet Bridge up to Izmit along the TEM
highway. Our ini al steps in this direc on have already received
great apprecia on form our ci zens and this encouraged us
further. Our main goal is to rearrange our main arteries ﬁrst
and to renewal the land along the main coastline. And a er
that we’re planning to develop new theme park projects like the
Göztepe 60. Yıl Park. And the reason why we give priority to this
is that Istanbul’s silhoue e has changed a lot during the last 10
years and we need to come up with designs that match this silhoue e. Istanbul’s green lands, its buildings, roads, undercrossing and overpasses should be in harmony with each other and
we are responsible from the green land side of it and we want
to develop and implement projects that meet this objec ve”

Interview

Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün çalışmaları
kapsamında Anadolu yakası için yenilenme çalışmaları ve yeni
projeleri hakkında bilgisine danış ğımız Ömer Çebi, “Tabi bu
soruya Daire Başkanlığı olarak bakmalıyız. Anadolu Yakası ve
Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü dışında bir de Yeşil
Alan Yapım Müdürlüğümüz var ve aslında bizim çalışmalarımızda en fazla yeşil alanı yapan yeşil alan yapım müdürlüğü
oluyor. Ama bunun yanında biz kendimiz de yeşil alanlar yapıyoruz. Genel olarak şu ana bakarsak ana hedefimiz ana arterlerimizi yenilenmek r. Boğaz Köprüsü’nden E5 Ha İzmit’e
kadar, diğer tara an Fa h Sultan Mehmet Köprüsü’nden yine
TEM Ha İzmit’e kadar olan bu ana arterlerimizdeki tüm alanları yeni konsept tasarımlarla şekillendirme ve yeşillendirmek
amacındayız. Ki bu anlamda ufak ufak yap ğımız tüm çalışmalar vatandaşlarımız tara ndan çok olumlu karşılandı ve bu da
bize daha fazla cesaret verdi. Bizim hedefimiz öncelikle, ana
arterlerimizi düzenlemek, mevcut sahil şeritlerimizdeki alanlarımızı yenilemek olacak. Daha sonra da elbe e Göztepe 60.
Yıl Parkı gibi temalı yeni yeni park projeleri geliş rebiliriz. Bu
önceliğin sebebi ise, İstanbul’un silue son 10 yılda çok değiş ve biz bu siluete uygun tasarımlar yapmak zorundayız.
İstanbul’un yeşil alanları, binaları, yolları, alt geçitleri ve üst
geçitleriyle birbirine uyumlu hale gelmeli, biz de bunun yeşil
alan kısmından sorumluyuz ve ona uygun konseptler geliş rip
uygulamak is yoruz.” diyerek konuya açıklık ge rdi.
Son olarak ATRAX FUARI kapsamında gerçekleş rilecek olan
“Shining Star Ödül Töreni”ne Göztepe Parkı yenileme projesiyle ka larak, projenin tanınması ve örnek alınmasını arzu ederler mi sorumuzu da yanıtlayan Ömer Çebi, “Elbe e biz sektörümüzdeki gelişmelere, yeniliklere açığız. Hem sektörümüzün
hem fuarınızın gelişimine katkı sağlayacak çalışmaları detaylarıyla inceledikten sonra katkı sağlayabiliriz” şeklinde konuştu.

Röportaj

As a response to our ques on of weather or not he would like
to join the “Shining Star Award Ceremony” to be held as part
of ATRAX EXHIBITION with the Goztepe Park Renova on Project
to promote the project and contribute to the eﬀorts for making it an exemplary project, Omer Cebi said “Of course we are
open to all the developments and novel es in our sector. Of
course a er reviewing all relevant details, we can contribute to
all projects and eﬀorts that would support the development of
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Rize Dağları’na Tırmanış Vak
Time To Climb Rize Mountains
Rize Belediyesi ve Rize Valiliği’nce desteklenen Kaçkar Dağcılık
Ra ing Kayak İhtisas Spor Kulübü - KDRK tara ndan organize
edilen 15. Uluslararası Dağcılık Şenliği, 1 – 4 Temmuz 2013 tarihlerinde gerçekleş rildi.

Supported by Rize Municipality and Rize Governorship and organized by Kaçkar Climbing Ra ing and Skiing Club-KDRK the
15th Interna onal Mountain Climbing Fes val was held between 1-4 July 2013.

Hem Rize’nin hem Kaçkarlar’ın tanı mına destek olan etkinlik yıllardır dağcılık ak vitelerine de örnek oluyor. Türkiye’nin
dört biryanından ka lan sporcularımıza Romanya, Bulgaristan,
Ukrayna ve Arnavutluk’tan gelen sporcular da eşlik e ler.

The ac vity that contributed to eﬀorts for promo ng both Rize
and Kackarlar, has served as a great example for other similar
events as well. Our sportsmen coming from al around Turkey
has been accompanied by sportsmen from Romania, Bulgaria,
Ukraine and Albania.

Ka lımın ücretsiz olduğu ve yaklaşık 250 sporcunun ka ldığı şenlik, 1 Temmuz 2013 sabahı Cumhuriyet Meydanı’ndaki
açılış töreniyle başladı. Açılış ve öğle yemeği ardından Çamlıhemşin’in 2420 m rakımlı Avusor Yaylası’na hareket eden ekip,
ilk geceyi yaylada kamp kurup ünlü Avusor Gölü’nün etkileyici
manzaranın tadını çıkararak geçirdi. Ertesi gün ise; sadece zirve yapmaya uygun olan ileri kaya eği mine sahip sporcular, gerekli kask, kazma, krampon, emniyet kemerleri ile 3562 rakımlı
Kemerli Kaçkar Dağı’na rmanışı tüm zorlayıcı şartlara rağmen
başarıyla gerçekleştirdi ve zirveye Türk Bayrağı’nı diktiler.
Üçüncü gün de sırt çantalarıyla birlikte yaklaşık 4 saatlik bir
yürüyüşle varılacak 2400m’lik Huser Yaylası’na hareketle başladı. Karadeniz’e gelen turistlerin mutlaka uğradığı Huser Yaylası’nda ulaşan ekip, doğal güzellikler eşliğinde keyifli bir gece
ile son gecelerini tamamladı.

A ended by 250 sportsmen, the event where admission was
free, started with an opening ceremony held at Cumhuriyet
Public Square on 1 July 2013. Following the opening and the
lunch invita on, the team of sportsmen headed towards the
Avusor Plateau of Camlihemsin which is at an al tude of 2420
m. The team spent the night camping on the plateu and enjoyed the amazing scenery of Avusor Lake. And on the next day,
sportsmen wıth advanced rock climbing training which is aimed
at reaching the summit, successfully climbed to the summit of
3562 meter high Kemerli Kackar Mountain with their special
equipment such as helmets, diggers, spikes and safety belts despite very challenging condi ons and placed the Turkish ﬂag
on the summit.And on the third day, the team hit the road to
the 2400 meter high Huser Plateau with their backpacks. The
journey to the plateau lasted 4 hours on foot. Huser Plateau is
among the must-see spots for visitors of the Black Sea region
and the team, ended their last day with a perfect night spent
amid a scenery of incredible natural beauty.

Etkinliğin son günü ilk iş kamp alanın toplanması ile Ayder
Yaylası’na doğru yürüyüşe geçildi. Fırtına Vadisi’nde yemek
molası ile birlikte dileyenler ra ing yapma rsa da buldu.
Kulüp Başkanı Asım Haberal destekleyenlere, sponsorlara ve
tüm sporculara teşekkürlerini aktardı ve gelecek yıl ki şenlikte
buluşmak üzere veda edildi.

On the last day of the event, the team demounted their tents
and headed towards Ayder Plateau. During the lunch break at
Fir na Valley, some team members had a chance to do ra ing. President of the Club, Asim Haberal delivered a speech and
expressed his gra tude to all supporters and sponsors of the
event, as well all the sportsmen who a ended and all par cipants le event, expressing their wishes to meet at the next
year’s event.

Ayrıca Kaya Tırmanışı için kazma, buz çekici, kaya çekici, krampon ve anahtarları, emniyet kolonu, kask, rmanış ipi, ip torbası, karabinalar ve emniyet ekipmanı, kişisel iniş, emniyet
alma malzemeleri, buz vidaları ve deadman, çığ sondası, kaya
rmanış ayakkabısı temel teknik aksesuarlardır. Bunların yanı
sıra balaklava, eldiven gibi giyim malzemeleri, sırt çantası ve
uyku tulumu gibi yürüyüş ve kamp malzemeleri, temizlik ve
mu ak ekipmanları ve pusula, harita gibi diğer ekipman listesi
de oldukça detaylıdır. Tüm teknik ekipmana eksiksiz sahip olsanız bile profesyonel eği miniz olmadan kaya rmanışı yapmaya kalkmak trajik sonuçlara sebep olabilir, bu sebeple gerekli
eği mi almadan ekstrem sporlar kesinlikle yapılmamalıdır.

Ac vi es

Diggers, ice hammer, rock hammer, spikes and their keys, safety strap, helmet, climbing rope, rope bag, carbine and safety
equipment, personal decent and safety equipment, ice screws
and deadman, snowslide probe and rock climbing shoes are basic technical accessories used in rock climbing. The equipment
list gets even more detailed with auxiliary equipment such as
balaclava, gloves, backpack and sleeping-bag and camping
supplies, kitchen and cleaning supplies, compass and map.Even
if you have all of these technical equipment and accessories,
a emp ng rock climbing without appropriate training may result in tragic consequences. So you should deﬁnitely avoid attemp ng any extreme sport without ge ng appropriate training ﬁrst.
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Ak viteler

Polin Tayland’da Santorini Temalı Bir Su Parkına İmza A yor.

Santorini Water Fantasy to Launch in 2013
Santorini Water Fantasy, King Cobra ile doyulmaz eğlenceler sunacak.
New waterpark by Polin is part of larger plan to a ract visitors
Tayland’ın önde gelen perakende üre cilerinden Pena
Group, geç ğimiz yıl açılan Santorini temalı Santorini eğlence
kompleksine bir su parkı eklemeye karar verdi. Santorini
Water Fantasy ismiyle 2013 yazı bitmeden açılacak su parkı
projesinin tasarımı, üre mi ve montajı dahil tüm çalışmaları
Türkiye’den Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri tara ndan
gerçekleş recek.

Santorini Water Fantasy will open this summer as an exci ng
new aqua cs addi on to Santorini Park, an amusement park
adjacent to the Cha-Am Premium Outlet Mall.
Located in the southern part of the Phetchaburi Province in
central Thailand, the new waterpark, as well as the exis ng
amusement park and retail center, is the brainchild of Supoj
Tan chirasakul, chairman of Pena House Public Co. Ltd. and
its subsidiary. Tan chirasakul is recognized as a leader who
specializes in developing concepts that have strengthened and
steadily expanded the businesses he oversees. These endeavors
include Tan chirasakul’s original venture as a fashion-apparel
maker, for which he is s ll well-recognized today. And while Tanchirasakul does not speciﬁcally handle day-to-day opera ons
of these occupa ons, he nevertheless stays closely aligned with
each and regularly passes along his guidance in their oversight.

Santorini Water Fantasy’de “Avrupa’nın En İyi Su Kaydırağı”
ödülünü alan “King Cobra” su kaydırağı da yer alacak. Alman
Kirmes & Park Revue magazine tara ndan 2012 Ekim ayında
düzenlenen “Avrupa’nın En İyileri” ödül gecesinde Polin
Su Kaydırakları ve Havuz Sistemleri tara ndan tasarlanmış
ve üre lmiş ‘King Cobra’ su kaydırağı, Avrupa’nın En İyi Su
Kaydırağı Ödülü’ne layık görülmüştü.
‘King Cobra’ su kaydırağı, sektörde en güçlü görsel etkiye
sahip kaydırak olmasının yanı sıra, kendine has tasarım
konfigürasyonu, ürünün kendi malzemesiyle sahip olduğu özel
teması, kompozit sektöründe ancak yılların birikimi ve özeniyle
ortaya çıkabilecek özel boyama tekniği ve benzersiz kayma
parkuruyla, dikkat çekiyor. Sadece kaydıraktan kayanlara değil,
seyredenlere de apayrı bir heyecan yaratmak üzere tasarlanan
bu kaydırak, su parklarının görselliğine yeni bir boyut ge riyor.

The waterpark will sit on about 4 acres (12 rai) and will require
an investment of US$3.25 million (bt100 million). The exis ng
park sits on about 8 acres (20 rai) of an exis ng 23.7 acres (60
rai) available. The group plans to add another 8 acres (20 rai)
adjacent to the site and also build a three-star, low-rise resort
with about 150 rooms. The project is expected to be completed
next year.

2013 yılı sonuna dek dünyanın en iyi 20 su parkında daha
kurulacak olan King Cobra su kaydırağı şimdiden Türkiye,
Rusya, Fransa ve Amerika’da kuruldu. Türkiye’de Maxx Royal
Glof and Spa (Belek, Antalya), Rusya’da Djubga Su Parkı
(Djubga), Fransa’da Aqualand Su Parkı ( Fréjus ) ve Amerika
Birleşik Devletleri’nde Six Flags Great Adventure ( New Jersey)
ürüne ev sahipliği yapıyor.

Santorini Park’s aqua c op ons will en ce guests with innovave oﬀerings from Polin Waterparks and Pool Systems, a world
leader in the aqua cs industry. The King Cobra slide will be
among several rides Polin is supplying to the facility. King Cobra waterslide was awarded First Place in the category of Best
Waterslide in Europe by Kirmes & Park Revue magazine.

From the Sector

Bunlarla birlikte projede yine Polin tasarımı, yüksek adrenaline
sahip “Looping Rocket”, “Space Shu le”, “Windigo” gibi özel
ve ödüllü kaydıraklar da yer alıyor. Özel temalı interak f bir
su oyun parkı yer alması planlanan 4 dönüm alan üzerinde
kurulacak su parkına toplam 20 tane kaydırak kurulacak.
Santorini Water Fantasy, bölgenin önde gelen alışveriş merkezi
ve Santorini Park’ın en önemli parçası olan Cha-Am Premium
Outlet Mall’un hemen yanında yer alıyor.

King Cobra is unique not only for its appearance but also for
its thrilling ride. Bold red, black and white scales provide an
imposing veneer over the exterior and interior of the slide’s
massive 50-foot (15.24-meter) height and 260-foot (790-meter) length. Special eﬀects-such as fog, sound and ligh ng-amp
up the ride’s thrills.

Bangkok’a 165 km uzaklıkta yer alan
Phetchaburi Bölgesi’ne kurulacak su
parkı Tayland’da şimdiden heyecan
yara . Pena House Public
Co. Ltd. ve yan kuruluşlarının
Yöne m Kurulu Başkanı,
Supoj
Tan chirasakul:
“Yakın zamanda daha
da artacak olan turist
potansiyeli olduğu
için bu projeyi
doğru zamanda
yarattığımızı

Sektörden

The core feature of King
C o b r a
is
its
unique
configura on that enables
two riders to race
along a circular path
ﬁlled with twists, turns and surprises. Water pressure of 3,875
gallons (14,668 liters) per minute catapults riders through
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düşünmekteyim. Biz Santorini Park’tan sonra Santorini Water
Fantasy ile de bu bölgenin gelişimine yardım eden ve bunun da
devamlılığını sağlayan bir grubuz” şeklinde görüşlerini bildirdi.

open and closed tubes before they brave a heart-pounding
plunge nearly 25 feet (8 meters) down a 50-degree slope. Along
the way, riders accelerate to speeds of up to 32 mph (51 km/h).
One of the aspects of King Cobra that sets it apart from compe tors’ slides is that it is made en rely via resin transfer molding (RTM). One of the primary advantages of this technology is
that it creates slide components that are smooth and shiny on
both sides.

Türkiye’den ise 2013 yazı için su parkını genişletmek isteyen
Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa da Polin’i seç . Tesis, 2
yıl önce su parkını kurarken de aynı firma ile çalışmış . Kurulan
kaydırak ve havuz eğlence atraksiyonlarının ziyaretçiler
açısından popülerliğini dikkate alan Hilton yöne mi, tesise yeni
kaydıraklar eklemeye ih yaç duydu.
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Euro A rac ons 2013 Fuarı
Euro A rac ons Show 2013
18-20 Eylül 2013’te Porte de Versailles Expo Merkezi’nde düzenlenecek olan, Euro A rac ons
2013 Fuarı yoğun talep üzerine 2. fuar salonunu hizmete aç .
Euro A rac ons Show 2013 Opens Second Exhibit Hall to Respond to High Demand Conference and
Trade Fair Set for 18-20 September 2013 at Centre d’Exposi ons Porte de Versailles
(Brüksel, Belçika) Paris’teki Porte de Versailles sergi
merkezi 2013 Euro A rac ons Show ‘a (EAS) ev
sahipliği yapıyor. Eğlence
sektöründe Avrupa’nın en
büyük konferans ve caret fuarı olan EAS, 18 Eylül
Çarşamba gününden 20
Eylül Cuma gününe kadar
ziyaretçilerini ağırlayacak.
Yüksek talebe karşılık verebilmek için en büyük salonlarından birini Euro A rac ons’a ayıran Porte de
Versailles bu özel fuar için
en merkezi lokasyonunu
seçerek etkinliğin önemini
bir kez daha vurguluyor.

(Brussels, Belgium) The
Porte de Versailles exhibi on centre in Paris, France,
will host Euro A rac ons
Show (EAS) 2013, the largest European conference
and trade show for the a rac ons industry, Wednesday, 18 September through
Friday, 20 September. To
accommodate the strong
demand for exhibit space,
EAS oﬃcials have opened a
second hall, 5.1 in the Centre d’Exposi ons Porte de
Versailles. EAS is owned and
produced by the Interna onal Associa on of Amusement Parks and A rac ons
(IAAPA).

EAS Fuarı’nın organizatörü IAAPA 4. ve 5. salonlarda yer alacak
etkinlik için tüm hazırlıklarını tamamladı. EAS için özel olarak
ayrılan sergi alanlarında açılış seremonisi, liderler kahval sı ve
genç profesyoneller resepsiyonu gibi önemli etkinlikler de yer
alacak.

EAS will now take place in exhibit halls 4 and 5.1 in the Porte de
Versailles exhibi on centre. The new hall 5.1 will oﬀer primary
exhibit space and host several EAS events, including the opening ceremony, the leadership breakfast, and the young professionals’ recep on.

İki salona yayılmış fuar alanında 100’den fazla yenilikçi ürün ve
hizmet kendilerini tanıtma imkanı bulurken ürün yelpazesi milyon Euro’luk hız trenlerinden peluş hayvanlara, buzlu içeceklerden bilet sistemlerine, su kaydıraklarından 4D sinemalara
ve daha fazlasına yayılan bir panorama sunuyor.

The exhibit ﬂoor, spread across the two halls will showcase innova ve products and services in more than 100 categories.
The range of products will be from million Euro rollercoasters
to stuﬀed animals, slushy ice, cke ng systems, water rides, 4D
theaters, and much more.

Exhibi on Notes

Ka lımcılar için seminer programları ve eği m etkinliklerinin
de düşünüldüğü EAS, sektöründe Avrupa’nın en büyük fuarı
olma özelliğini çok yönlü niteliğiyle de perçinliyor.

Fuar Notları

In addi on to the exhibit ﬂoor, EAS will oﬀer a endees a variety
of seminar programs and educa onal events.
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Dünyanın En Büyük ‘‘Tema k Akvaryumu’’
World’s Biggest ‘‘Theme Aquiarium’’
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Akvaryum’un ortak
ya rımıyla 2011 yılı Haziran ayı sonunda Florya sahilinde açılan dünyanın en büyük tema k akvaryumu İstanbul Akvaryum,
şehrin yeni cazibe merkezi haline geldi.

Founded by Istanbul Metropolitan Municipality and Istanbul
Aquarium, Istanbul Aquarium the biggest theme aquarium in
the world that was opened on Florya coast by the end of June
2011 has turned into the new center of a rac on of the city.
The project for the aquarium was developed by world famous
“Paragon” company. With a total footage of 22 thousand
square meters, 6.800 cubic meters of water capacity, 1.2 kilometer walkway, and its 1.000 square meters of Rain Forest area
which is the biggest in its ﬁeld, Istanbul Aquarium gives its visitors an unforge able experience with its 16 diﬀerent theme
parks and over 1.500 animal species.

Dünyaca ünlü “Paragon” firmasının uyguladığı konsep yle
22 bin metrekare büyüklüğü, 6.800 metreküp su kapasitesi,
1.2 kilometrelik gezi parkuru ve rakipleri arasında en büyük
olan 1.000 metrekarelik Yağmur Ormanı alanıyla İstanbul
Akvaryum, birbirinden farklı 16 tematik alanı ve 1500’den fazla canlı çeşidi ile eşsiz bir deneyim yaşa yor.

Filling an important niche in a country surrounded by seas

Sularla Çevrili Ülkemizin Büyük Eksikliği Giderildi

M. Sami, General Manager of this 168 million TL project with
a total footage of 22 thousand square meters, that features
1.500 diﬀerent species, 15 thousand water and terrestrial animal species that consume 1.5 tones of frozen feedstuﬀ, summarized the development and evolu on phase of aquariums
in Turkey as follows: “Istanbul Aquarium is the ﬁrst aquarium
project in Turkey. It was quite a shame for us to be so far from
the marine life as a country surrounded by seas. So, the goals
of elimina ng that distance, educa ng public about marine
life and increasing awareness for protec on and sustainability
of marine life, gave birth to this project. We want the coming

1500 farklı tür, 15 bin su ve kara canlısı, ayda 1 buçuk ton dondurulmuş balık yem, 22 bin m2’lik bir alan ve 168 milyon Türk
liralık maliyete sahip projenin Genel Müdürü M. Sami Milli akvaryumların Türkiye’deki varlığını, oluşum ve gelişim süreçlerini
şu sözlerle değerlendiriyor. “İstanbul Akvaryum, Türkiye’deki
ilk akvaryum projesi. 3 tarafı denizlerle kaplı ülkemizde
denizlere bu kadar yakın ama içindeki yaşam ile bir o kadar
uzak olmamız üzüntü verici bir durumdu. Bu mesafeyi ortadan
kaldırmak, denizlerdeki yaşamı tanıtmak ve sürekliliğini
koruması için bilinçlendirmek fikri projenin doğmasını sağladı.
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genera ons to grow up with a no on of environmental awareness and the current genera on to get to know the aquarium
culture.”
Concept wise One of its Kind!
Istanbul Aquarium allows its visitors to make a journey from
Black Sea up to the Paciﬁc by following a geographical route
and the thema c arrangement of the park provides the visitors
with detailed informa on about the cultural, historical and architectural proper es of each des na on on this route via with
decora ve aspects, interac ve games, ﬁlms and visual graphics. Comprising 64 tanks of diﬀerent sizes, these areas feature
special ligh ng and sound systems that complete the concept
of the aquarium.

Gelecek nesillerin çevre bilinci ile büyümelerini, şimdiki neslin
ise akvaryum kültürü ile tanışmasına vesile oluyoruz.”

The aquarium also features a 1.2 km walkway. The walkway
starts with the Wave Concept which is followed by Black Sea,

İstanbul Akvaryum’daki konsep n benzeri
hiçbir yerde yok!
Ziyaretçilerin coğrafi rotayı takip ederek Karadeniz’den Pasifik’e kadar uzanan bir yolculuk
yapabildiği İstanbul Akvaryum’daki bölümlerin tema düzenlemesinde o bölgenin kültürel,
tarihsel ve mimari özellikleri, buna uygun
dekoratif unsurları, interak f oyunlar, filmler
ve bölge hakkında detaylı bilgiler veren görsel
grafikleri kullanılmış. İrili ufaklı 64 adet tanktan oluşan bu alanların ses ve ışıklandırma
sistemleri de bu temalandırmaya uygun olarak
düzenlenerek bütünlük sağlanmış.
İstanbul Akvaryum’da toplam uzunluğu 1.2
kilometre olan bir gezi alanı bulunuyor. Bu
gezi alanın girişinde Dalga Konsep ardından
sırasıyla; Karadeniz, İstanbul Boğazı, Marmara,
Çanakkale Boğazı, Ege, Seyir Balkonu, Süveyş
Kanalı, Kızıldeniz, Antar ka, Akdeniz, Cebelitarık, Doğu Atlan k, Orta Atlan k, Ba Atlan k, Panama Kanalı,
Pasifik, Nau lus ve Amazon Yağmur Ormanı alanları bulunuyor. Bunun dışında 2 kafeterya, 1 restoran, 5D sinema, yeşil
pano sistemi ile fotoğraf alanı ve hediyelik eşya mağazası var.
İstanbul Akvaryum’un
Akvarist ve Bakım Üniteleri
Her anlamda uluslararası standartlarda ve
alanında uzman kişiler
tara ndan yöne len ve
15.000 metrekarelik bir
bakım ve uyum ünitesi de yer aldığı İstanbul
Akvaryum’da yaşamlarını sürdüren canlılar, 25
kişilik uzman İspanyol ve
Fransız ve Türk uyruklu
akvarist ekip tara ndan

At Istanbul Aquarium
which is managed by a
team of experts at interna onal standards in
all aspects and features
a 15.000 square meters
care and adapta on
unit, the species are constant observa on and
monitoring of a team of
25 aquarists from Spain,
France and Turkey.
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Sektörden

From the Sector

Istanbul Strait, Marmara, Canakkale Strait, Aegean Sea, observa on balcony, Suez canal, Red Sea, Antarc ca, Mediterranean, Gibraltar, East Atlan c, Middle Atlan c, West Atlan c,
Panama canal, Paciﬁc, Nau lus and Amazon Rain forest. The
aquarium also features 2 cafeterias, 1 restaurant, 5D cinema,
green board system,
photo shoo ng area and
souvenir shop.
Aquarist and Care Units
of Istanbul Aquarium

sürekli olarak gözlemleniyor.
The species of Istanbul Aquarium are kept in an environment
that is very similar to their natural environment. This environment has been designed taking into considera on factors like
water quality, the original habitat, compa bility of species and
feeding habits of species. This environment is made possible by
modern life support systems, constant monitoring of parameters of water quality, providing a habitat that is very similar to
the natural habitat of the species and a diverse but balanced
feeding program.

İstanbul Akvaryum içerisinde yer alan canlılar, su kalitesi
parametrelerinin, habitatın, türlerin birbirine uyumlarının
ve özel beslenme şekillerinin göz önünde bulundurulduğu
doğal habitatlarına oldukça benzer bir ortamda tutuluyor.
Bu koşullar, modern yaşam destek sistemleri, su kalitesi
parametrelerinin devamlı olarak izlenmesi, canlıların kendi
yaşam ortamlarına benzer yapay bir habitatın sağlanması ve
çeşitli ancak dengeli bir beslenme programının uygulanması
ile sağlanıyor.

Enjoy 5D Cinema at İstanbul Aquarium

İstanbul Akvaryum’da 5D Sinema Keyfi

The cinema with 5D 6 axis with the best mo on programing
features in the world, is the product of Italian Ferre Internaonal S.R.L. company which is an expert in the ﬁeld of mul -dimensional simula ons. The Cosmic coaster, Cosmic race, Hunted mine ride, Skate race, Jetpack adventure, Aquaride, Ocean
jungle ﬁlms featured at the Ferre 5D cinema which complies
with EU safety standards (TUV Essen) are original and licensed
produc ons of the Belgium based nWave company.

Dünyanın en iyi hareket programlanmasına sahip 5D 6 akslı
sinema, çok boyutlu simulasyonlar konusunda uzman, İtalyan
Ferre Interna onal S.R.L.’nin bir ürünü. CE ser fikalı ve tüm
Avrupa Birliği güvenlik standartlarına (TUV Essen) uygun ürelmiş Ferre 5D Sinema’da gösterilen Cosmic coaster, Cosmic
race, Hunted mine ride, Skate race, Jetpack adventure, Aquaride, Ocean jungle filmleri Belçika orijinli lisanslı nWave üre midir.

With a choice of 7 movies oﬀered by this special movie theatre with a capacity of 15 spectators, the visitors can watch the
movies in 3D with the help of special glasses and enjoy a virtual show they’ve never experienced before with special eﬀects
such as wind, fog, water and diﬀerent types of physical contact.
Unlike the current 5D cinema systems available at the shopping
malls in Turkey, this 5D 6-axis movie theatre also allows lateral movements with a special pla orm moving on 6 pistons to
maximize fun for the audience.
Species on the verge of ex nc on are under protec on

15 kişilik bu özel sinemanın sunduğu yedi ayrı film seçeneğiyle
misafirler, izledikleri filmi tak kları özel gözlüklerle üç boyutlu
olarak algılamakla beraber, rüzgar, sis, su ve farklı türlerdeki
dokunma efektleriyle daha önce hiç karşılaşmadıkları sanal bir
şölen yaşıyorlar. Şu anda Türkiye’deki alışveriş merkezlerinde
bulunan 5D sinema sistemlerinden farklı olarak sahip olduğu
al adet piston üzerinde hareket eden bir pla orm ile yanal
hareke de mümkün kılan 5D 6 akslı sinema, keyfi maksimuma
çıkarıyor.

This theme aquarium also helps protect the animal species on
the verge of ex nc on and ensures their reproduc on by providing the condi ons in their natural habitats. The animal species under protec on include Mersin- Acipencer guldenstaed i
(Russian Cod), Acipencer stellatus (starry sturgeon), Napolyon-Cheilinus undulatus ve Bangai Kardinal Balıkları Pterapogon
Kauderni which have been hunted illegally all around the world
due to many reasons and which have been on
the verge of ex nc on and the Aquarium management is pu ng out its
best eﬀort to ensure healthy
reproduc on of these animal species.

Nesli Tehlikede Olan Türler Koruma Al nda
Ayrıca bu büyük tema k akvaryum, nesli tükenmekte olan
hayvanların korumasını ve doğal hayatlarındaki koşullarını sağlayarak üremesini gerçekleş riyor. Çeşitli sebeplerle dünyada
yasadışı yollarla avlanan ve bir kısmının nesli tükenmiş ya da
nesli tükenmekle karşı karşıya kalmış Mersin- Acipencer guldenstaed i(Rus Morinası), Acipencer stellatus(Yıldızlı Mersin
balığı), Napolyon-Cheilinus undulatus ve Bangai Kardinal
Balıkları Pterapogon kauderni koruma al nda ve balıkların üremeleri için de çalışmalar zlikle sürdürülüyor.
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Oyuncakların Masal Dünyası
The Faıry Tale Unıverse Of Toys
Müzeler toplumların ha zasıdır. Demokrasinin değerleri ancak ha zası güçlü toplumlarda gelişir.
Korumacılık düşüncesinin de topluma verildiği yer müzelerdir. Bir ülkenin doğasının, ağaçlarının,
sularının, denizlerinin korunup korunmadığı o ülkedeki müzelerin sayısıyla doğru oran lıdır.
Museums are collec ve memories of the society. Democra c values can only prosper in communi es
that have strong memories. It’s a museum where an individual learns to protect. And it is directly
propor onal with the number of museums of a country if this country can protect their trees, waters
and seas.

İstanbul Toys Museum founded by poet-author Sunay Akın, has
opened its doors to its guests in April 23rd 2005 to leave special
memoirs for a beau ful future. The museum started with 1000
toys that been collected in 20 years now contains more than
4000 toys from auc ons and an que shops all over the world.

Sunay AKIN

Şair-yazar Sunay Akın tara ndan kurulan İstanbul Oyuncak
Müzesi, güzel yarınlara özel anılar bırakabilmek için 23
Nisan 2005 yılında kapılarını ziyaretçilere açılmış. 20 yılda
dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan an kacılardan ve açık
ar rmalardan edinilen 1000’den fazla oyuncakla kurulmuş
müzede şuan 4000’den fazla oyuncak sergileniyor.

The toys in the museum have been bought by the author’s
copyright incomes of his books, one man shows and tv
programmes. The 5 story historical manor in Göztepe that is
used as the museum is owned by Akın’s family to make a dream
come true. Each room of the museum has been designed by set
designer Ayhan Doğan as a theatre set. The museum is highly
sophis cated in the manners of presenta on and known as
the only museum founded by a writer and designed by a set
designer in the world.

From the Sector

Sergilenen oyuncaklar, sanatçının kitaplarından, tek kişilik
sahne oyunlarından ve televizyon programlarından edindiği
teliflerle sa n alınmış. Akın’ın ailesine ait Göztepe’deki beş
katlı tarihi konak, bu düşün gerçeğe dönüşmesi için kullanmış.
Müzenin her odası bir yatro sahnesi görünümünde olup,
sahne tasarım sanatçısı Ayhan Doğan tara ndan tasarlanmış.
Sergileme teknikleri açısından çok zengin olan müze bir şairin
aç ğı ve sahne tasarım sanatçısının tasarladığı bilinen ilk müze
olma özelliğini taşıyor.

İstanbul Toys Museum not only ﬁlls an important
gap in this subject but also becomes one
of the most signiﬁcant examples with the
toys it contains. The museum has been a
member of ICOM (Interna onal Community
of Museums) and a ributes ac vi es of
European Museums Forum. It has also been
nominated for an award fort
he “Best Museum of Europe”
contest in 2010 and 2012.

İstanbul Oyuncak Müzesi, ülkemizde bu eksikliği gidermekle
kalmıyor, sergilediği eserlerle dünyadaki örnekler arasında da
ilk sıralarda yer alıyor. İstanbul Oyuncak Müzesi, 2009 yılında
ICOM’a (Uluslararası Müzeler Birliği) üye olmuş ve Avrupa
Müzeler Forumu’nun faaliyetlerine ka lmaya başlamış r.
2010 ve 2011 yılında “Avrupa’nın En İyi Müzesi” yarışmasında,
ödüle aday olarak gösterilmiş r.
Ayrıca 2012 yılının Kasım ayında İstanbul Oyuncak Müzesi’nin
öncülüğünde TOYCO ( Avrupa Oyuncak ve Çocuk Müzeleri
Birliği) kapsamında 15 ülkeden 24 müze temsilcisinin ka ldığı
toplan lar yapılmış r. Oyuncakların öyküleri ziyaretçilere

Sektörden

Moreover, in the November of 2012,
interna onal
mee ngs
have been organized by
the leadership of İstanbul
Toys Museum with TOYCO
(European Toy and Children
Museums Organisa on) with 24 museum
representers from 15 countries.
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dünya tarihini sunarken, bir yandan da geçmişin izlerinden
oluşan bir yolculuğun kapılarını açmaktadır. İstanbul Oyuncak
Müzesi’nde düşlerin ve bilimin tarihi oyuncakların diliyle
anla lmaktadır.

While presen ng world history, stories of toys also opens a
gateway through the past and today. The history of dreams
and science is being told by toys’ language in İstanbul Toys
Museum.

Düşlerin ve bilimin tarihini anlatan oyuncakların yanı sıra
müzede düzenlenen etkinliklerle de çocuklara keyifle
geçirecekleri eği ci faaliyetler sunuluyor.

Various ac vi es for kids are also available in the museum such
as:
In July: Playing With Rhythms, Toy Bags Workshop, Origami
Art Workshop, Dedio Crea ve Hands, Dynosaur Workshop,
Mosaics Workshop, Karagoz (Turkish Tradi onal Shadow
Puppetry) Workshop, Ceramic Workshop, Ebru (Tradi onal
Water Pain ng) Workshop, Toy House Design Workshop,
Wooden Toy Pain ng.. All these programmes are being
run by professionals for children from diﬀerent age
groups.

Müzenin Temmuz ayı takviminde Düşe Kalka Ri mlerle
Oynamak, Oyuncak Çantalar Atölyesi, Origami Sanat Atölyesi,
Dedio Yara cı Eller - Dinozor Atölyesi, Mozaik Atölyesi, Dedio
Yara cı Eller – Karagöz Hacivat Kukla Yapım Atölyesi,
Seramik Atölyesi, Renklerin Suda Oyunu Ebru Atölyesi,
Dedio Yara cı Eller Atölyesi - Oyuncak Ev Tasarım
Atölyesi, Tahta Oyuncak Boyama Atölyesi gibi
konularda uzman eğitmenler tara ndan
belirli yaş gruplarına yönelik etkinlikler de
bulunuyor.
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Belediyeden Örnek Proje:
“Eskişehir Bilim, Kültür ve Sanat Parkı”
An Examplry Project From The Municipality:
“Eskı ̇şehı ̇r Science, Culture and Art Park
Eskişehir, 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkentliği ve
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Başkentliği unvanlarını taşımakla birlikte, sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından
Türkiye’nin önde gelen illerinden biridir. Üniversite ken olması nedeniyle sosyal ak vite yönünden oldukça zengin olan
Eskişehir, son yıllarda başarılı projelerle düzenlenen parkları
ve yenilenen çehresi ile de dikkat çekiyor. Bu projelerden biri
de Bilim, Sanat ve Kültür Parkı.

In addi on to being honored in 2013, with the tles of Culture
Capital of Turkish World and UNESCO Capital of Intangible
Cultural Heritage, Eskisehir is among the prominent ci es of
Turkey in terms of socio-economic development. As a college
town, Eskisehir oﬀers you too many alterna ves in terms of social ac vi es and the city has become the center of a en on
especially in recent years as a result of its new look thanks to its
beau fully renovated parks. One such renova on project was
the project for Science, Culture and Art Park.

Kütahya yolu Sazova mevkiinde yer alan ve yaklaşık 400 bin
metre karelik alanı ile Eskişehir’in en büyük parkı olma özelliğini taşıyan Bilim, Sanat ve Kültür Parkı her geçen gün yeniliklerle zenginleş riliyor.

Located in Sazova area on Kutahya highway, the Science, with
its total footage of 400 thousand square meters, the Culture
and Art Park is the biggest park in Eskisehir and the park’s content is ge ng more and more diverse with new addi ons everyday.

Park alanı içinde ziyaretçilerin Sukaj (telesiyej ile yapılan su
kayağı) yaparak keyifli vakit geçirdiği göle e ayrıca Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü hocaları tara ndan çocuklara
yönelik yelkenli tekne ve kano branşlarında eğitimler de
düzenleniyor.

The park features a pond where the visitors can do Sukaj (water
skiing with chairli ) and spend great me. The lake is also used
for galley and canoe trainings for children, given by the instructors of the Metropolitan Youth and Sports Club.

Parktaki gölete gerçeğine bire bir uygun
tasarlanmış toplarından yatakhanelerine, kaptan köşkünden güvertesine her
ş e y i y l e orijinal materyallerle donat ı l m ı ş Müze Gemisi yapılmış. Çocukların doyasıya eğlenm e s i için Şirinler’in
Mantar
Evleri ve Ağaç
Ev gibi çok
beğenilen
masal kahramanlarından
alıntılarla oluşturulan
oyun

The pond also features a Museum Vessel complete with all of
its original sec ons and materials including cannons, cabins,
bridge and deck. Around the park, there are also accessible
Play Grounds for children which comprise the mushroom houses of the Smurfs and a big Tree House.
With its interior design works s ll underway, the World of Fairy
Tales sec on that comprises the imita ons of Yivli Minaret
in Antalya, Bell Tower in Diyarbakir, Adalet Tower of Topkapi
Palace, Maiden’s Tower in Istanbul, the minaret of Ulu Camii
Mosque in Mardin and the Burgulu Minaret in Amasya, and
is the ﬁrst of its kind in the world will feature living spaces of
carton characters as well as 3D anima ons and voiceovers of
these characters.
The Space House of
the latest space imsimultaneously from
most
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the park presents to the visitors
ages and informa on received
the interna onal ins tu ons via
ad-

grupları ve engelli çocuklarında rahatlıkla oynayarak çeşitli
aktiviteler gerçekleş rebilecekleri Oyun Alanları oluşturulmuş.

vanced video systems oﬀers, for its visitors, a voyage experience to outer space, galaxies, starts, the earth and the planets
via its dome that can rotate 360 degrees. At the park which
also features a Scien ﬁc Experiment Center aimed at familiarizing kids with science and eliminate the no on of rote-learning which opens the doors of the endless world of science to
children, there is also a Japanese Garden that features Sakura
(Japanese Cherry) trees with their amazingly beau ful ﬂowers.

Türkiye’de başka bir örneği olmayan inşaa tamamlanmış,
Antalya’daki Yivli Minare, Diyarbakır’daki Çan Kulesi, Topkapı
Sarayı’ndaki Adalet Kulesi, İstanbul’daki Kız Kulesi, Mardin’deki
Ulu Camii minaresi ve Amasya’daki Burgulu Minaresi’nin benzerleri olarak tasarlanan ve iç mekan düzenleme çalışmaları
devam eden Masal Dünyası’nda ise çizgi film kahramanlarının
yaşam alanlarıyla birlikte 3 boyutlu animasyon canlandırmaları
ve seslendirmeleri yer alacak.

Designers of the park have kept in mind to include restaurants
to provide food and beverage services as well as an amphitheater with a capacity of 2000. You can travel the whole Science,
Culture and Art Park on a mini train and the construc on of Zoo
and Underwater Sec ons is currently underway.

Uluslararası kurumlardan eş zamanlı olarak aldığı görüntü ve
bilgileri son teknoloji ürünü görüntü sistemler aracılığıyla ziyaretçilerine sunan Uzay Evi’nin 360 derecelik kubbesi evrene, uzaya, galaksilere, yıldızlara, dünya ve gezegenlere canlı
bir seyahat deneyimi yaşa lıyor. Bilimi sevdirmek ve ezberci
eği m anlayışını yıkmak için uygulamalı bilim eği miyle bilimin sonsuz dünyasının kapılarını çocuklara açan Bilim Deney
Merkezi’nin de yer aldığı parkta, 22 dönümlük alana kurulu ve
etkileyici güzellikte çiçekler açan Sakura (Japon Kirazı) ağaçlarının yer aldığı Japon bahçesi de bulunuyor.

The park is open to public 7 days a week and there are minibuses and buses serving the park from diﬀerent spots in the city.
The park also features a large parking lot if you’re planning to
come by your own car. Admission to the park is free but a symbolic admission of 50 Kurus for students and 1 Lira for regular
visitors is charged for the Museum Vessel.

Yeme içme hizme için restoranların unutulmadığı parkta
2000 kişilik anfi yatro da bulunuyor. Alanı baştan sona gezebilmeniz için mini trenlerle seyahat olanağı bulunan Bilim
Kültür ve Sanat Parkı’nda, Hayvanat Bahçesi ve Sual Dünyası
gibi projelerin inşaat çalışmaları da hızla devam ediyor.
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Ha anın her günü açık olan parka ken n belirli noktalarından
minibüs ve otobüslerle ulaşım bulunuyor. Parkı gezmeye şahsi
araçlarıyla gelenler içinse büyük bir otopark alanı bulunuyor.
Bilim, Kültür ve Sanat Parkı’na giriş ücretli değil sadece Müze
gemi için öğrenci 50 kuruş, tam ise 1 lira gibi temsili ücretler
alınıyor.

Sektörden

Gezi Parkı’nda Yaşananlar
Gezı ̇ Park Experience
İstanbul’un gün geçtikçe katlanan nüfusu ve giderek azalan
yeşil alanlarına bakıldığında İstanbulluların rahatlamak,
keyifle gezip dolaşabilmek için düzenli, bakımlı parklara ih yacı var. Tam da bu konuda, İstanbul’un en eski ve merkezi
parklarından birinin yerine geliş rilen yeni bir proje, halkın
tepkisini çek .

With the ever-increasing popula on and more and more green
lands being converted into concrete buildings in Istanbul, residents of the city are in need of beau ful parks that are taken
care of to walk around and enjoy in their spare mes. A new
project planned to be built right at the loca on of one of Istanbul’s oldest and most central parks resulted in a big reac on
from the public.

Taksim’deki Gezi Parkı’nın bulunduğu noktaya yapılması düşünülen ve hükümet tara ndan dile ge rilen Topçu Kışlası Projesi, 27 Mayıs 2013 i bariyle başlayarak tüm ülkeye yayılan
büyük eylemlere sebep oldu. Gezi Parkı’nın yıkılmaması için
demokra k haklarını kullanarak eylem yapmak üzere parka
kamp kuran, Taksim Dayanışma Grubu üyeleri ile çoğunluğunu
gençlerin oluşturduğu gruba, polisten sabaha karşı gelen sert
müdahale olayların büyümesine yol aç . Tüm ülkede ve dünya
çapında ciddi protestolarla karşılanan müdahaleler, eylemcilerin giderek artması ve yıkıma karşı herhangi bir geri adım atılmaması ile daha da sertleşerek sürmeye devam e .

The Ar llery Barrack Project which was announced recently
by the government and is planned to be built in place of the
Gezi Park, resulted in large scale public protests that started in
27 May 2013 all over the country. A er a brutal police a ack,
very early in the morning, on the members of Taksim Solidarity Group as well as a group of mostly young ci zens who had
camped in the park to use their democra c rights and peacefully protest government’s decision caused the protests to get
more severe and aggressive all over Turkey.
Aggressive police interrup on that resulted in protests both
in Turkey and abroad, con nued with increased brutality and
aggressiveness as the number of protesters increased and the
government showed no signs of stepping back from its decision.

Gezi Parkı’nın yıkılacak olması ve yaşanan istenmeyen kötü
olaylar, Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçebilmek için
Boğaz Köprüsü’nü yürüyen vatandaşları, Çarşı başta olmak
üzere büyük takımların tara ar gruplarını, çeşitli meslek gruplarının sendikalarını, farklı şehirlerden toplanarak gelen ve bireysel ka lım gösteren milyonlarca insanı bir araya ge rdi.

The fact that Gezi Park was going to be destroyed and all those
bi er incidents, brought together people crowding the Bosporus Bridge to cross from the Anatolian side to the European
side, supporters of the leading soccer teams with Carsi group
being the main one, millions of ci zens, numerous workers’
unions as well as millions of other ci zens coming from diﬀerent ci es in Turkey.

Olaylar sırasından ne yazık ki, 5 kişi de haya nı kaybederken
50’ye yakını ağır olan 7000’i aşkın kişi de yaralandı. Müdahaleler esnasında polis ve eylemciler arasına karışan provokatörlerin eylemin yönünü değiş ren şiddet gösterilerinde bulunmasıyla çok sayıda kamu malı zarara uğradı.

The incidents resulted in over 7000 wounded, 50 of which were
severe and 5 casual es. With the provocateurs that blended in
the crowd of residents and the police trying to change the direc on of protests, the tension of the incidents increased along
with the severity of police’s response which resulted in big material damage.

Sosyal medya üzerinden ile şim kuran eylemciler, ulusal basının eylemler ve müdahaleler karşısında sessiz kalma poli kasına karşılık basını da protesto e . Eylemcilerin müdahalelere gösterdiği dayanışma ve mizah dolu yaklaşım ise sosyal
medyaya ve dünya basınına konu oldu. 15 Haziran akşamı Gezi
Parkı’nda bulunan eylemcilere polisten gelen sert müdahale
ile park boşal ldı, çok sayıda gözal ve tutuklama gerçekleş .
Yenilenme çalışmaları sebebiyle halka kapa lan Gezi Parkı’nın
20 gün sonra resmi açılışı yapıldı ve aynı gün içinde eylemlere
önlem olarak yine halkın girişine kapa ldı. 15 Haziran’dan bu
yana Gezi Parkı’na giremeyen eylemciler, İstanbul’da Beşiktaş
Abbasağa Parkı ve Kadıköy Yoğurtçu Parkı başta olmak üzere
Türkiye’nin birçok ken nde, mahallerde bulunan park meydanlarında buluşarak tepkilerini göstermeye devam ediyorlar.

Communica ng via social media, the protesters also rallied
against the press which preferred to remain silent in view of
all these protests and aggressive police a acks. On the other
hand, the solidarity and the humorous approach of the protestors a racted great a en on in and received great support
from social media users and the world press.
A er the severe police interrup on to the protestors at Gezi
Park on 15 June, the park was evacuated and many ci zens
were taken into custody and arrested. The park was closed
and went through renova on for 20 days. A er the restora on
works were completed, it was reopened but again closed to
public on the same day as a precau on against possible protests.

From the Sector

Diğer yandan Topçu Kışlası Projesi’nin mahkeme kararı ile şimdilik durdurulduğu açıklandı ancak Gezi Parkı’nın halka açıklığı
ve yapılacak projenin ne olacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Protestors, who can’t access Gezi Park since June 15th, have
been mee ng at central loca on such as Beşiktaş Abbasağa
Park and Kadıköy Yoğurtçu Park in Istanbul as well as public
squares and parks in other ci es to con nue their protests.

Bu olayların sayesinde dünyanın ekolojik dengesinin korunmasının ve ülkemizin de hızla azalan yeşil alanlarının ne kadar
önemsendiğini ülke olarak fark etmiş olduk. Ülkemizin ve dünyamızın geleceği için en adil ve en sağlıklı adımların a lması
umuduyla…

Sektörden

On the other hand, it was announced that the Ar llery Barrack
Project has been suspended with a court decision for now however, weather or not Gezi Park will be open to public again and
the content of the new project is s ll a mystery.
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Dreampark’ı Yakından Tanıyalım
A Closer Look At Dreampark
Türkiye’nin önde gelen oyuncak ithalat ve eğlence işletmecisi Dreampark’ın Genel Müdürü Yusuf
Çe n’den eğlence sektöründeki hedefleri hakkında görüşlerini aldık.
With Mr. Yusuf Ce n, General Manager of Dreampark, a leader in the imported toys sector and
amusement parks, we talked about their goals in the amusement sector.
Öncelikle biraz sizi tanıyalım,
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İşletme
fakültesini bitirdikten sonra Boğaziçi
Üniversitesi İK Yönetim dalında da
lisans eğitimi aldım. Profesyonel iş
hayatına 2000 yılında Yüksel Mutfak
A.Ş. başladım. Ardından Chicco
Tekstil A.Ş.’de görev yaptım. 2013
yılından itibaren de Dreampark Ebrar
A.Ş.’de Genel Müdür olarak görevimi
yürütmekteyim.
Firmanızın faaliyet kapsamından bahsedebilir misiniz?

Can you please tell us about yourself a
li le bit,

Dreampark Gen. Müd.
Yusuf ÇETİN

Can please tell us about the ﬁelds of acvity of your company?

Tamamen yerli sermaye olan Dreampark, 7 değişik markanın
Türkiye ve Orta Asya distribütörlükleri ile oyun ve eğlence
sektöründe satış, pazarlama ve idari olarak iş ortakları ile birlikte faaliyet göstermektedir.

Dreampark is a 100% Turkish company and is the Turkey and
Middle East distributor of seven diﬀerent brands. The company
operates in the games and amusement sector with its business
partners in the areas of sales, marke ng and opera ons.

Dreampark’ın proje, ürün ve hizmetlerini açıklayabilir misiniz?

Can you please descibe the projects, products and services of
Dreampark to us?

Dreampark - Ebrar A.Ş, çocuk oyun parkları, bowling ve eğlence sektöründe önemli isme sahip olan ve ürün gamında geniş
bir skalaya sahip üre cilerden UNS, G-Look, TekWay, Wahlap,
Cheer, ESAC, Yıda Games markalarının tek distribütörü olarak hizmet vermektedir. Büyüme ile oran lı olarak ürün yelpazemizi ve üre ci firmalarımızı hızla çoğalma çalışmalarımız
büyük bir seçicilik ile devam ediyor.

Dreampark - Ebrar A.Ş, serves as the sole distributor of UNS,
G-Look, TekWay, Wahlap, Cheer, ESAC, Yıda Games brands
which are the leading names of the children’s game parks,
bowling and entertainment sectors and have a broad range of
products. Parallel to our growth, our eﬀorts for expanding our
product range and increasing the number of our distributorships con nue and we are really picky about the dealerships
we get.

Sektördeki rakip firmalara karşı avantajlarınız neler?

What are your compe ve advantages compared to other
companies in the sector?

Bünyemize ka ğımız eğlence merkezlerini yeniden revize
ederek Dreampark adı altında, konsep yenilikçi çizgiye taşımaya devam ediyoruz. Tamamen AVM konsep ne adapte
olmuş yapımız ile sadece oyun makineleri ve bowling olarak
değil, Tiyatro, So play (Eği ci oyun alanları) ve doğum günü
konsep ni de bir arada sunmayı hedefledik. Ar k Ebeveynler
çocuklarını bize gönül rahatlığı ile teslim ederek alışverişini yapabiliyor.

By upgrading the amusement facili es we acquire under Dreampark brand, we con nue to make our concept more innovave. With our structure that is fully adapted to the shopping
mall concept, we provide not only game parks and bowling
facili es, but also the Theatre, So play (Educatory play ﬁelds)
and birthday concepts all at once. Parents can now feel free to
leave their kids with us and go shopping with peace of mind.

Interview

Dreampark’ın planladığı proje ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi alabilir miyiz?

Can you describe the new projects planned as well as the technological developments in the company?

Şirketimize özel olarak tasarlanmış ERP programı desteğiyle ile
‘DreamPark’ markası için oluşturduğumuz stratejiler var. Oyun
parklarımızın hedef kitleler üzerinde istenen algıyı yaratması
ve bu algının kalıcılığına yönelik önerilerin ve projelerin gerçekleş rilmesi için hedef kitleye verimli ve sağlıklı ulaşılmasını
sağlayacak medya stratejilerinin geliş rilmesi ve bu çerçevede
gereken tüm yönlendirme, tavsiye ve çözümlerin üre lmesi
üzerinde çok detaylı çalışmalar içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim.

Röportaj

A er gradua ng from the School of
Management of Çanakkale 18 Mart University, I received my second undergraduate degree from Bogazici University in
the ﬁeld of Human Resources Management. I started my professional career in
2000 at Yüksel Mu ak A.Ş. and con nued at Chicco Teks l A.Ş. And since 2013,
I am the General Manager of Dreampark
Ebrar A.Ş.

We have created strategies for our “DreamPark” brand using
our ERP so ware which was specially designed for our company. With the goal of crea ng the desired percep on about
our amusement parks on the part of our customers and creating projects aimed at making this percep on permanent, we’re
crea ng media strategies that will allow us to reach our target
audience in the best way and working thoroughly on coming
up with necessary recommenda ons and solu ons for the most
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Türkiye’de eğlence anlayışını ve sektörün şuan ki durumunu
nasıl yorumluyorsunuz?

eﬀec ve media strategies.
What is your impression about the no on of amusement in Turkey and the sector’s current situa on?

Son 10 yılda Türkiye’deki eğlence anlayışı değiş . Oyun park
trendleri de bu tüke ci grubunun talepleri doğrultusunda
belirleniyor. Ancak şunu unutmamak lazım ki; Türk insanının
kendine has bir eğlence modeli var. Ülkemizde yeni olanın gereğinden çok abar lması ve bunlardan da çok çabuk sıkılma
durumunun yaşanması söz konusu. Yeni olana çok büyük bir
açlığımız var ama bunları çok hızlı tüke yoruz. Bu da markaların kalıcı olmasını zorlaş rıyor.

And the demands of this consumer group determines the
trends in the amusement industry. But we shouldn’t forget one
thing, Turkish people have their unique entertainment model.
Our people tend to exaggerate anything that is new and get
bored from those new things so easily. We have great hunger
for anything new but we consume everything so fast. And this
makes it diﬃcult for brands to become permanent.

Türkiye’de eğlence sektörünün geleceğine dair tahmin, beklen ve hedefleriniz nelerdir?

What are your expecta ons from and your goals regarding the
future of the amusement sector in Turkey?

Sadece AVM içinde faaliye e bulunan çocuk eğlence ve bowling salonlarına yönelik pazar payını 300 adet A.V.M üzerinden
hesaplayınca, yıllık 250 milyon TL olduğunu tahmin etmekteyiz.
Biz de yıllık 20 milyon TL ile pazarın % 8’ini teşkil ediyoruz.
Mevcut lokasyonlarımıza ek olarak yılda 8 adet lokasyon açmak ve bu süre içinde man klı adetlerde sa n alma yaparak
lokasyon sayısını inorganik olarak büyütmeye çalışıyoruz.

Total market size is es mated to be around 250 million TL
based on 300 shopping malls which feature kids’ amusement
parks and bowling halls. And with a total revenue of 20 million
TL, we have 8% share in the market. Our goal is to open 8 new
loca ons every year and con nue to increase the number of
loca ons inorganically by making procurements at reasonable
levels.
Based on your observa ons abroad what can you say about
shortcomings of the Turkish market?

Yurtdışı gözlemlerinize dayanarak Türkiye’de pazarın eksikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Türkiye ekonomisinin 10 yıldır hızla büyüyor, ihracat rakamlarının çok ciddi ar ğını göz önüne alırsak, “Bununla birlikte is hdam ih yacımız azalıyor. Ekonomik anlamda çok ciddi
ivme kazanıyoruz ama bak ğımız zaman Ar-Ge ve inovasyon
konusunda problemlerimiz var. Bu problem, kültürümüzden,
iş yapma, yaşam biçimimizden kaynaklanıyor. Ülke olarak benzeşen, değerleri ödüllendiren bir toplumuz. Müşteri yapısının
birbirine benzediği, işletmelerin ‘o yapıyor, bende yapayım’
dediği durumlar söz konusu. Dünya ar k bilgi çağını yaşıyor.
Bilgi toplumunda, bilgi çağında benzeşenler değil farklılaşanlar önemli. İşletmenin de, müşterinin de farklılaşanı makbul”
olduğu bir zamandayız. Bunu göz önünde tutarak yurtdışındaki oyunpark kültürünü, bizim kültürümüzle harmanlayarak
pazarın bu eksikliğini tamamlayacağımıza inanıyorum.

We see that Turkish economy has been growing rapidly for the
last 10 years and country’s exports are increasing signiﬁcantly.
However, our need for employment is decreasing. We’re gaining
signiﬁcant momentum in economic terms but we have problems in the R&D and innova on side. This problem stems from
our culture and our way of doing business. We are a homogenous society that loves to reward values. There are situa ons
where the customer are similar and where “me too” approach
is widespread. The world is now in the informa on age. In the
informa on age, it is not those who imitate but those who can
diﬀeren ate themselves, that ma ers. We are in a me when
everyone prefers both the customer and the company that can
diﬀeren ate themselves. I believe that, by taking this into considera on, we can ﬁll this gap in the market by blending the
amusement park culture abroad with our culture.

Eğlence ve ak vite pazarına ya rım yapmayı düşünenlere
önerileriniz nelerdir?

What are your recommenda ons for those willing to invest in
the amusement and entertainment market?

Eğlence sektörü, zaman ve dinamik pazar yapısı koşullarında
üzerinde önemle durulan bir değer haline gelmiş r. Teknoloji
eğlence endüstrisinin ekonomik yapısını büyük oranda etkilemekte ve değiş rmektedir. Hızla gelişen bu sektöre ya rım
yapmadan önce sektörün gelişiminin dikkatlice izlenmesinin,
doğru zamanda doğru hamleyi yapmak için çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Amusement sector has recently become a center of a en on
considering the current dynamic market condi ons. Technology inﬂuences the economic structure of the sector to a great
extent and changes it drama cally. Before making any investments to this rapidly growing sector, I recommend the candidates to follow the development of the sector carefully so that
they can make the correct move at the correct me.

ATRAX Fuarı hakkında ne düşünüyorsunuz?

What is your percep on of the ATRAX Exhibi on?

Bu sene ikincisi düzenlenecek olan fuar, daha birinci senesinden sektör için önemli bir etkinlik haline geldi. Yurt içi ve
yurtdışından birçok seçkin firmanın daha ilk seneden ilgisini
çek . Fikir edinmek, yeni projeler bulmak, yeni iş bağlan ları
kurmak için çok uygun bir pla orm oluştu. Türkiye’de kendi
alanında ilk ve tek olması da bir diğer önemli unsur diye düşünüyorum.

Organized for the second me this year, the exhibi on has already turned into a major event for the sector based on the experience from last year. Even in its ﬁrst year, it a racted the atten on of many dis nc ve companies from Turkey and abroad.
It provides us a great pla orm to get new ideas, discover new
projects and to make new business connec ons. I think it is also
very important that the exhibi on is the ﬁrst and only event of
its kind in Turkey.

Atraxion Magazine için söylemek istedikleriniz var mı?

Is there anything you would like to say about Atraxion Magazine?

Türkiye’de bu sektör için çok büyük bir eksikliği giderdiğinize inanıyorum. Bizlere bu sektördeki gelişmeleri, yenilikleri
ve bütün haberleri takip edebileceğimiz çok güzel bir kaynak
oldu.

I think you’re ﬁlling a very important gap in this area in Turkey.
It serves as a great reference for us to follow the developments,
novel es and news related to the sector.
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Universal Stüdyoları’nda Yaşanan Filmler
Ride the Movies® at Universal Studios Singapore®
7 milyar dolarlık ya rımıyla dünyanın en büyük ve
en pahalı turizm projelerinden birinin tam merkezinde kurulmuş olan
Resort World Sentosa –
Singapur Universal Stüdyoları içinde 24 parkur,
gösteri, 7 temalı mekan,
Singapur için özel tasarlanmış ve adapte edilmiş
18 farklı eğlence alanıyla
muazzam bir kampus niteliği taşıyor. Mart 2013’te
faaliyete geçmiş olan Susam Sokağı Spage Uzay
Yarışı ise parkın 23. turu
olarak dikkat çekiyor.

Located within one of the
world’s most extensive and
expensive tourism projects
– the S$7 billion Resorts
World Sentosa - Universal Studios Singapore will
features 24 rides, shows
and a rac ons in seven
themed zones, 18 of them
original or adapted for
Singapore. Sesame Street
Spaghe
Space Chase,
which was launch in March 2013, is the 23rd ride.
Universal Studios Singapore brings together the
best of Universal Studios
theme parks in Hollywood,
California, Orlando, Florida and Osaka, Japan with
a pair of the world’s tallest
duelling coasters, a castle
from the world of Shrek, a celebrity ogre, a live show by the
infamous Universal Monsters, celebri es such as Marilyn Monroe, Be y Boop and more. Suppor ng the rides and a rac ons
are 30 restaurants and food carts, as well as more than 20 retail stores and carts.

Singapur Universal Stüdyoları, dünyanın en yüksek, sıra dışı hız trenleri,
Shrek’in kalesi, az bilinen
Universal Canavarları’nın rol aldığı canlı gösteriler, Marilyn
Monroe, Be y Boop ve birçok dikkat çekici tema k içeriğiyle
Hollywood, Kaliforniya, Orlando ve Osaka’daki Universal Stüdyolarıyla aynı kaliteyi yakalamayı başarıyor. Tur ve oyuncaklar
30 restoran ve yemek alanı ve mağazalarla destekleyen Universal Studios Santosa, ziyaretçilerin tüm ih yaçlarını karşılayan bir eğlence tesisi niteliği taşıyor.

The theme park boasts a collec on of many world ﬁrsts: the
world’s biggest single collec on of DreamWorks Anima on a rac ons; the world’s ﬁrst Far Far Away Castle from the world of
Shrek; the world’s ﬁrst Madagascar theme park ride, the world’s ﬁrst TRANSFORMERS a rac on and many more.

Temalı park dünyadaki birçok ilke de ev sahipliği yapmakta:
Dreamworks Animasyonları üzerine hazırlanmış dünyanın en
geniş koleksiyonu, yine dünyanın ilk Shrek Şatosu, İlk Madagaskar temalı oyuncağı, ilk TRANSFORMERS parkuru ve çok
daha fazlası Singapur Universal’ı benzerlerinden bir adım öne
çıkarıyor.

Guests can also immerse in a celebratory atmosphere with the
Hollywood Dreams parade, which features amazingly detailed
ﬂoats, special eﬀects, a custom musical score and fan-favorite
characters alongside a colourful cast of over 100 performers.

Misafirler aynı zamanda tüm ayrın larıyla hazırlanmış sanal
Hollywood ışıl sını da bu merkezde deneyimleme şansı buluyor, sevilen film müzikleri, ünlü film karakterleri ve 100’ü aşkın
gösteri sanatçısı gün boyunca ziyaretçilerin yanı başında.

HOLLYWOOD

Around the World

HOLLYWOOD

Step into the center of the entertainment universe where a
Broadway-style theatre (modelled a er the famous Pantages
Hollywood Theater) and an eye-catching collec on of eateries
and shops line its streets.Mel’s Drive- In™, from the hit movie
American Graﬃ , serves up burgers and colas the old-fashioned way. Framed by dynamic architecture, palm trees and the
famous Walk of Fame, guests will feel as if they have landed
themselves at Hollywood Boulevard.

Eğlence evreninin kalbine gitmeye hazır mısınız? Burada Hollywood’daki Pantages Tiyatrosu model alınarak yapılmış Broadway s li bir yatro, aklınızı çelecek a ş rma büfeleri ve American Graﬃ filminden ha rlayacağınız, hamburger ve kolanın
hala eski Amerikan usülü servis edildiği Mel’s Drive-in arabalı
sineması gibi pek çok dikkat çekici mimari ve tasarım Hollywood Bulvarı deyince akla gelen palmiye ağaçları ve ünlüler yolu
da unutulmadan burada yeniden hayata geçirilmiş.

NEW YORK

NEW YORK

Feel the spirit and energy of America’s biggest and grandest
city as you stroll the sidewalks of the bold and roman c Big

Görkemli ve roman k New York sokaklarında dolaşırken Ame-
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Apple that appears in all great movies. This is
where all the classic landmarks of NYC prevail
—the city skylines, neon lights, and facades
that set the scenes for big city fun and real- me movie produc on. LIGHTS! CAMERA!
ACTION!™, a special eﬀects stage hosted by
Steven Spielberg brings you behind the scenes
of intriguing movie sets. Sit down for a meal
at the full service KT’s Grill or grab a slice of
NY’s best pizza at Loui’s NY Pizza Parlor™. Join
Elmo and his friends as you stroll down Sesame Street, where your favourite childhood
friends will be performing three special street
and dance shows throughout the day.
SCI-FI CITY™
The city of the future has arrived. Through the
impressive portals into Sci-Fi City and into a
futuris c metropolis ﬁlled with the most modern conveniences, remnants of past inhabitants and cultures,
as well as visitors from around the world and other planetariums, this is where the future lies. The en re city is set atop and
powered endlessly by an enormous energy producing substructure that appears to draw its necessi es from the wind, sun and
water sources above. Catch glimpses of the subterranean world
as you get tossed into the tumultuous ba le of Humans versus
Cylons on the Ba lestar Galac ca™ dueling roller coasters.

rika’nın bu en büyük ken nin bitmez tükenmez enerjisini ve
ruhunu hissedeceksiniz. Üstelik unutulmaz filmlerde aklınıza
kazınan en muhteşem haliyle.. New York’un ikonik silüe ni oluşturan gökdelenler, neon ışıkları, geniş caddeler ve çok
daha fazlası sizi film se ndeki bir yıldız gibi hisse recek. IŞIKLAR ! KAMERA ! KAYIT ! Tüm bunların yanında Steven Spielberg tara ndan tanı lan özel efektler sahnesi ve New York’ta
geçen sevilen filmlerin setleri de yalnızca görmeniz için değil,
yaşamanız için sizi bekliyor. KT’s Grill’de ızgara e n tadını çıkarıp Loui’s NY Pizza Parlor™.’da New York’un en iyi pizzasından
bir dilim ile kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Susam Sokağı’ndan
geçerken gün boyu üç dans ve sokak gösterisi yapan Elmo ve
arkadaşlarına ka lın ve çocukluğunuzu yeniden yaşayın.

TRANFORMERS The Ride Premieres in Singapore
Get ready to experience this hyper-realis c 3D thrill ride, and
be transported into the incredible world of TRANSFORMERS.
The fate of humanity hangs in the balance as villainous DECEPTICONS invade NEST Headquarters to steal the ALLSPARK.
And you’ve been volunteered to take it to safety and save our
planet! Race through the city, zipping through subway tunnels,
down city streets and across high-rise roo ops, hanging on for
dear life. Join OPTIMUS PRIME and the AUTOBOTS as you be-

SCI-FI CITY™
Geleceğin şehri şimdi, burada! Bilim kurgu şehrinin içinden
geçerken hem geleceğe bir zaman yolculuğu yapacak, hem de
geçmiş kültürlerin izlerine tanıklık edeceksiniz. Yalnızca dünyadan değil, farklı gezegen ve galaksilerden dostlarımız da keşfetmeniz için burada sizi bekliyor. Tüm şehrin
tükenmeyen enerji kaynaklarından faydalanan devasa bir sistem üzerinde şekillendiği
bu mekanda rüzgarın, suyun ve güneşin gelecekte ne kadar değerli olacağını göreceksiniz.
Her şeyin mümkün olduğu bu farklı zaman ve
mekanda dolaşırken dikkatli olun. Her an yer
al nda yaşayan Cylon’lar ve insanların savaşına tanık olabilir, izlemekle ye nmeyip Ba lestar Galac ca temalı hız trenleriyle kendinizi adrenalinin kollarına bırakabilirsiniz.
TRANFORMERS - İlk kez Singapur’da görücüye çıkan yeni parkur
Hiper-gerçekçi 3D heyecan parkuruyla tanışmaya hazır mısınız? TRANSFORMERS’ın
inanılmaz dünyasına ışınlanıyorsunuz kemerlerinizi bağlayın. NEST karargahında saklanan
DECEPTICONS hain planlarını birer birer uygularken insanlığın kaderi TRANSFORMERS’ın
ellerinde. Gezegeni kurtarmak için destek
kuvve ne ka lmaya gönüllüyseniz yer al
tünellerine, şehrin al ndaki gizli sokaklara,
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yüksek ça lardan atlamaya ve nefes nefese bir kovalamacaya
hazırsınız demek r. Kötülüğün güçlerine karşı süren bu muazzam üç boyutlu savaşta OPTIMUS PRIME önderliğindeki AUTOBOTS’a ka lın ve siz de bir özgürlük savaşçısı olun.

come a freedom ﬁghter in the ul mate 3D ba le against the
forces of evil.

ESKİ MISIR

Ancient pyramids and obelisks stand fast against the sands of
me as you are transported to 1930’s Egypt, the Golden
Age
of
Egyp an Explora on. Travel
T
to an era
when
en re Pharaoh’s tombs
tomb were discovered—and their terri
terrible curses unleashed. Take the p
path of a daring
archeologist as you unravel the
cryp c riddles of the Sphinx in
this sand-swept
sand-swe land. Whether you’re quenching your
thirst or charming
ch
a snake
at the Oasis
O
Spice Café,
shopping
shoppin for Egyp an
treasures
treas
at Carter’s
Curiosi
Cur
es, or expe
periencing
the
Revenge
R
of the
Mummy™
Mum
a rac on,
this is an expedi
e
on for the
brave at heart.

ANCIENT EGYPT

1930’ların Mısır’ına adımınızı
mınızı a ğınızda etra nıza şöyle bir
bakın. An k piramitler ve dikili taşların tüm görkemiyle sizi
selamladığını göreceksiniz.
niz. An k Mısır’ın al n çağına yolculuğunuzda Firavun mezarlarını
ezarlarını ilk keşfeden arkeologlarla
aynı heyecanı yaşayacaksınız.
ksınız. Lanetli mezar odalarında
Sfenks’in şifrelerini çözerken
rken kumla bezeli unutulmaz
bir ortamda kendinizi gerçek
rçek bir maceranın tam
ortasında hissedeceksiniz.
z. Susuzluğunuzu
gidermek için girdiğiniz Oasis Spice Café’de bir yılanı hipno
no ze
edebilir Carter’s Curi-osi es’de an k Mısır’a ait hazinelerden
hediyelikler
seçebilir,
rMumya’nın İn kamı parnlar
kurunda unutulmaz anlar
yaşayabilirsiniz. Tüm bunlar
unlar
ve daha fazlası sizi parkın
ın Ank Mısır etabında bekliyor.
or.

THE LOST WORLD™

Around the World

KAYIP DÜNYA
Universal Stüdyoları hayranlarının
ranlarının yıllardır vazgeçemediği iki efsane film, Jurassic Park ve Su Dünyası yepyeni yüzüyle
Singapur’da. Steven Spielberg’in
elberg’in destansı
klasiğini ar k sizin için hazırlanmış
azırlanmış kaçış parkurunda
filmin bir kahramanı gibi yaşamanız mümkün.
ü kü Dinozorların
Di
l
cirit a ğı tropik bir ormana olanca hızıyla dalış yapan bir hız
trenine ne dersiniz? Gözlerinizi bir an için bile etra nızdaki
ürkütücü ve yabancı dünyadan ayıramayacaksınız. Su Dünyası’nda ise Universal Stüdyoları’nın ölüme meydan okuyan
dublörlerinin size özel hazırladıkları nefes kesen gösterilerini
izleyebilir, yüksek kaliteli su ve ateş patlamalarının arasında
ailenizle unutulmaz bir gün geçirebilirsiniz.

Divided into two themed areas: Jura
Jurassic Park™ and
WaterWorld™, this is where familiar and me-tested
m
favourites of Universal Studios fans are renewed. Ju
Jurassic Park is based on Steven Spielberg’s classic epic adventure ﬁlms. Experience the redesigned Jurassic Park Rapids Adventu
Adventure™, a river ride
that follows an escapade amidst a dense tropical forest where
dinosaurs lurk. At WaterWorld, watch death defying stunts that
only Universal dares to execute, based on the hit ﬁlm, “WaterWorld”! Explosions of ﬁre and water will excite the audience
with thrills and spills.
FAR FAR AWAY™
Step into the land of Far Far Away, a showcase of how the rich
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ÇOK UZAK BİR ÜLKEDE
Masallar diyarı sizi çağırıyor. Tüm sevilen masal kahramanlarını bir araya ge ren Universal Stüdyoları, DreamWorks Animasyon’un lisanslı Shrek temasını ziyaretçileri için ileri teknoloji ve
hayal gücüyle Singapur’a taşıyor. Film kahramanının yaşadığı
bataklık evini, kasabanın en güzel gece eğlencesini, görkemli Romeo Sokağı’nı, Kaptan Kanca’nın Şövalyeler Kulübü’nü,
Eşek’in canlı gösterisini bir arada bulabileceğiniz bu renkli dünyaya çocuklarınız kadar siz de hayran kalacaksınız. Dünyanın ilk
“Çok Uzak bir Ülkede” temalı kalesinin göz alıcı burçları al nda
Shrek’a Prenses Fiona’yı kurtarma macerasında eşlik edebilir,
4D sinema deneyimini unutulmaz bir ortamda yaşamanın tadını çıkarabilirsiniz. Damak zevkinin ön planda olduğu kalede
Peri Anne’nin Meyve Suyu Barı’nda tazelenebilir, masal temalı
restoranda çok uzak bir ülkenin daha önce tatmadığınız lezzetleriyle tanışabilirsiniz. Tüm aile için mükemmel bir eğlence
imkanı sunan “Çok Uzak bir Ülkede”, her yaştan Shrek meraklılarını davet ediyor.

and fairy-taled lived, inspired by the world of DreamWorks
Anima on’s Shrek franchise. Discover Shrek’s swamp house
and stroll along Far FarAway’s glamorous Romeo Drive, you
will ﬁnd the ho est nightspot in town, Hook’s Knight Club, at
Donkey’s LIVE. Under the beau ful arches of the world’s ﬁrst
Far Far Away Castle, you can help Shrek save Princess Fiona at
Shrek-4D Adventure. This magniﬁcent castle also houses magical concoc ons at the Fairy Godmother’s Juice Bar and fairytale-themed cuisine inspired by the residents of Far Far Away.

MADAGASKAR
Dört hayvanat bahçesi kaçkını kahramanımızın başrolünde
olduğu çok sevilen film serisi Madagaskar da Singapur Universal’ın iddialı olduğu temalı alanlarından biri olarak dikka
çekiyor. Alex, Marty, Melman ve Gloria ile New York Şehir Hayvanat Bahçesi’nden tropikal ormanlara rengarenk bir yolculuğa hazırsanız biletlerinizi ayır n. Animasyon karakterlerin yanı
başında heyecan dolu bir macera sizi bekliyor, muhteşem ses
efektleri, canlı gösteriler, dijital projeksiyon ve bir çok tema k
teknoloji sizi Madagaskar’ın son filminin içinde hisse rmek
için tasarlandı. Kral Julien’e baş düşmanı Kötü Foosa’yı yenmesi için yardım eder misiniz? O halde baloncuklarla kaynayan
devasa kazanın başına gelin, baş döndürücü döner oyuncakta
birkaç tur a n ve plaj par sinde çılgınca eğlenen Lemurlarla
tanışın. Tüm dünyada klanma rekorları kıran şarkıları “move
it move it” eşliğinde unutulmaz bir par sizi bekliyor. Karnınız
acık ğındaysa uzağa gitmenize hiç ama hiç gerek yok. Çünkü
Zebra Marty sizi özel yemekleri ve buz gibi içecekleriyle restoranında bekliyor. Güneşli bir günde Madagaskar’ın renkli dünyasına doyacağınız muhteşem bir aile eğlencesi için Singapur
Universal Stüdyoları her ayrın yı düşünmüş, size de tadını çıkarmak kalıyor.

MADAGASCAR™
Journey to Madagascar where you will ﬁnd the four zooster
heroes from the hit DreamWorks Anima on franchise – Alex,
Marty, Melman and Gloria – who were cast adri while being
transferred from New York City’s Zoo. Join them on an adventure
through the dense tropical jungles on an original, one-of-a-kind
immersive river ride with state-of-the-art animated ﬁgures, digital projec on, evoca ve sound, and moving show-ac on eﬀects at Madagascar: A Crate Adventure. Help King Julien defeat
his nemesis – the dreaded Foosa – at the rim of a bubbling volcanic cauldron and a er surviving the ordeal, get spun around
in a crazy carousel by King Julien and the Lemurs as they throw
a fes ve beach party and “move it, move it” at King Julien’s
Beach Party-Go-Round™. Chill with some tasty bites at Gloria’s
Snack Shack™ or tuck into special es and cool drinks at Marty’s
Casa Del Wild™, a café hosted by Marty the Zebra.
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Erzincan, Adrenalin Düşkünü Sporcuları Ağırladı
Erzincan Hosted Sportsmen With High Adrenaline Levels

Kemaliye Kaymakamlığı, Kemaliye Belediyesi ve Kemaliye Kalkınma Vak (KEMAV) tara ndan Erzincan’ın Kemaliye İlçesi’nde düzenlenen 35. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri, 4 gün boyunca toplam 230 sporcuyu ağırladı.

Organized by Kemaliye District Governorship, Kemaliye Muicipality and Kemaliye Devlopment Founda on (KEMAV), the 35th
Interna onal Culture and Outdoor Sports Fes val held in Kemaliye District of Erzincan between 29 June – 3 July hosted 230
sportsmen for 4 days.

Şenlik kapsamında spor f kaya tırmanışı, geleneksel kaya rmanışı, akarsu sporları (nehir
kayağı, deniz kayağı, kano ve ra ing, göl
sporları (su kayağı, kürek), dağ bisikle ,
an k ipek yollarında doğa yürüyüşü,
yamaç paraşütü, sırat on Fırat (Karanlık Kanyon’a 400m’den serbest
atlayış - base jump), gibi ekstreme sporların yanı sıra Cirit Federasyonu sporcularından cirit
oyunları, çocuklar için düzenlenen uçurtma ve ağaç dikme
şenlikleri, foto safari, yörenin
biyolojik - coğrafik yapısının
özelliklerini ve florasını tanıtan sunum ve paneller, geceleri düzenlenen konser ve
halkoyunları gösterileri, yöresel
kültür eğlenceleri, Kemaliye kadınlarının üre ği el sanatları ve
doğal ürünler pazarı, köylere geziler gibi klasik etkinliklerle dopdolu
bir şenlik gerçekleştirildi.

The fes val featured diﬀerent extreme sport categories such as sport climbing, tradi onal
rock climbing, river sports (river skiing, sea
skiing, canoeing and ra ing, lake sports
(water skiiing, rowing), mountain biking, trekking on an que silk road,
paragliding and base jump-into the
Dark Canyon from a height of 400
meters) as well as javelin games
performed by the sportsmen
from the Javelin Federa on, kite
ﬂying games and tree plan ng
fes vals, presenta ons and panels about the biological and
geographical features and ﬂora of the region, concerts and
folk dance shows, tradi onal
entertainment shows, a cra s
and natural products bazaar
featuring items produced by women in Kemaliye and daily tours to
villages.
As part of the fes val program, base-jump compe on was held where
contestants jumped from the Karanlik
Canyon which is considered the second biggest canyon in the world. Base-jump compe on
aroused great interest in the audience. Another surprise of the fes vals was the wingsuit jumps which is considered the most extreme of extreme sports. Wingsuit jumpers ﬁrst
ﬂew up in the sky on a Microlight and then ﬂoated in the air like
birds with the winged suits they had on them.

Ac vi es

Şenlikler kapsamında hayretle izlenen
dünyanın ikinci büyük kanyonu olarak
kabul edilen, Karanlık Kanyon’da atlayışlar
gerçekleş rildi. Şenliklerde bu yıl bir sürprizde yapılarak
ekstrem sporların uç noktası ile nitelendirilen, yarasa uçuşu
(wingsuit) atlayışı da yapıldı. Microlight ile havalanan sporcular
daha sonra giydikleri kanatlı kıyafetler ile havada kuş gibi süzüldü.

Ak viteler
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Rixos’un Yaz Hediyesi
Disney Live! Mickey’nin Müzik Festivali
Rixos’ Summer Gi Disney Live! Mickey’s Music Fes val
Rixos, one of the most important chain hotels in the world, oﬀers special
ac vi es to its guests while enjoying
the holidays above expecta ons as
well as special services that conquer
the hearts of the children. Rixos Antalya in April 23, brings the Disney Live!
Mickey’s Music Fes val and oﬀers the
chance to watch children live in their
hotels un l September 2013.

Dünyanın gözde zincir otellerinden
Rixos, ye şkinlere beklen lerin üzerinde ta l keyfi sunarken özel akvitelerle de çocukların gönlünü
fethediyor. Rixos Antalya, 23 Nisan i bariyle Antalya’da gösterimi olan Disney Live! Mickey’nin Müzik Fes vali’ni Eylül 2013’e dek otellerinde kalan
çocuklara canlı izleme şansı sunuyor.
Dünyaca ünlü ve çocuklar tara ndan
en sevilen karakter Mickey Mouse
ve arkadaşlarının maceraları Antalya
Akvaryum’un yanındaki alanda kurulan 1034 kişilik özel Disney Live!
Tiyatrosu’nda gösteriliyor. Dünya çapında büyük küçük beğeniyle izlenen gösteride, Mickey Mouse ve arkadaşları Minnie,
Donald ile Goofy, “Küçük Deniz Kızı”, “Aladdin” ve Disney/
Pixar’dan “Oyuncak Hikayesi”nin yıldızlarının da aralarında
bulunduğu 25›ten fazla Disney kahramanı sahnede sihirli bir
dünya yaratıyor. En sevilen Disney filmlerinden bölümlerinin
yanı sıra çeşitli sürprizlerin de olacağı bu muhteşem gösteri
boyunca Disney kahramanları Beyonce, Black Eyed Peas, Baha
Men gibi yabancı sanatçıların yanı sıra bir Sezen Aksu klasiği
olan Kenan Doğulu’nun seslendirdiği “Çakkıdı” parçasıyla da
doyasıya dans ediyorlar. Biletleri hızla tükenen gösteride çocuklar hip hop, swing, pop, reggae ,rock, country ve başka pek
çok tarzdan esinlenen müziklerle gönüllerince eğleniyorlar.

The world-famous and most loved
characters by children, the adventures of Mickey Mouse and his friends
are wai ng for kids in the ﬁeld next to
Aquarium Antalya. And Special Disney
Live Theatre Show reaches 1,034 people. By great apprecia on of children around the world, Mickey Mouse and his friends Minnie, Donald and Goofy, “The Li le Mermaid”, “Aladdin”
and Disney / Pixar anima on “Toy Story” are on the stage with
many other stars of Disney magic with more than 25 crea ve
idea. The most popular Disney ﬁlms are parts of the show as
well as several surprises for the Disney characters. With music pieces of gorgeous Beyonce, Black Eyed Peas, as well as foreign ar sts, such as Baha Men Kenan Dogulu’s classic song
“Çakkıdı” enriches the experience with dancing. Tickets of the
show are already sold out where the kids enjoy hip hop, swing,
pop, reggae, rock, country, and many other tunes inspired style
and have great fun with their hearts.
Rixos invites all the kids staying in the hotel to join the Disney
Live! Entertainment packages created. With diﬀerent age
groups for children, there are entertainment areas, a water
park, various excursions, children’s theater and many more.
Moreover, Expanded Fes val Tickets of Disney Live Entertainment package is free of charge.

Rixos’un tüm otellerinde konaklayan çocuklar için özel Disney
Live! Eğlence paketleri oluşturulmuş. Çocukların yaş gruplarına
göre mama saatleri, su parkı eğlenceleri, çeşitli geziler, çocuk
sineması, playstation oyunları ile genişletilen Disney Live
Eğlence paketinde Festival Bileti de ücretsiz yer alıyor.
Çocuklar İçin Özel Aktiviteler Rixy Çi liği’nde

Small guests, they feel as individuals, ac ng freely live their dream vaca on with Rixy Club under the guidance of a professional team oﬀers a fun and educa onal program. Rixy Involved in
farm soil and discovering music academy and cartoon-class capabili es. Music academy piano guitar, drums up a lot of violin
instrument acquainted with the curious kids cartoon drawing
class, humor, ability to spend me
discovering nested.
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Sektörden

From the Sector

Kids Special Events Rixy Farm!

Küçük misafirlerin, kendilerini birey gibi hissedip, özgürce hareket ederek hayallerindeki ta li yaşayacakları Rixy Club ile
profesyonel ekip göze minde eğlenceli ve eği ci bir program
sunuyor. Rixy Çi liği’nde toprakla haşır neşir olup, müzik akademisi ve karikatür sınıfında yeteneklerini de keşfediyor. Müzik akademisinde piyanodan gitara, bateriden kemana kadar
bir çok enstrümanla tanışırken, çizime meraklı çocuklar ise
karikatür sını nda mizahla içiçe vakit geçirerek yeteneklerini
keşfediyorlar.

Bakırköy’ün Botanik Parkı Açıldı
Bakırköy’s Botanical Park Just Opened

Bakırköy Belediyesi tara ndan E-5 Karayolu’nun kenarında
90 bin metrekarelik alanda temeli 9 Temmuz 2012’de a lan
Botanik Park, 11 aydan kısa bir sürede tamamlanarak açıldı.

The botanical park founda on of which was laid by Bakirkoy
Municipality on 9 July 2012 on a total land of 90 thousand
square meters near E-5 highway, has been completed in less
than 11 months and has just been opened.

New Projects

Botanik Park 11 adet tema k bahçenin yanı sıra E5
karayolunun ses, toz kirliliğini engellemek için 750 m’lik bir
bitki duvarına da sahip. Engellilerin kullanımına uygun olarak
tasarlanan yürüyüş yolları ve asansör sistemleri yapılan
parkta yaşlılar ve engellilerin gezisini kolaylaş rmak için
golf araçları da bulunuyor. Parka 1200 m2 lik sosyal tesis ve
350 kişilik amfi de yapılmış. Toplam 262.563 adet bitkisi ve
2500 m2’lik
yeşille bezeli
meydanıyla
temiz hava
almak
için
ideal olan Botanik
P a r k a ,

Yeni Projeler

In addi on to 11 theme parks, the botanical Park also features
a 750 m long plant wall designed to prevent sound and dust
pollu on from the E5 Highway. The park also features accessible
walkways and accessible elevator systems as well as golf carts
serving the elderly and disabled ci zens to make their park
experience more convenient. In addi on to these the park also
features
social
fa c i l i t i e s
with a total area of 1200 m² as
well as an amphitheater with the capacity of
350. With a total of 262.563 plants and its totally
green public square of 2500 m² the
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parkın enerji ih yacına destek
oluşturmak ve ekolojik yaşamı
teşvik amacıyla 3 adet rüzgar
tribünü de kurulmuş.

botanical Park is an ideal spot to get
some fresh air. Designers of the park
kept in mind to add 3 wind turbines
to generate electricity to meet the
energy requirements of the park
and to contribute to the eﬀorts for
encouraging the use of environment
friendly energy.

Biyolojik arıtma ile yapılmış 5.256
m2’ lik doğal göle n yer aldığı
parkta Atatürk ile çocuk temalı
heykel ve 50 metre yükseklikte 216
m2 büyüklüğünde Türk Bayrağı da
unutulmamış.

At the park, which also features a
5.256 m2 natural pond that was
created via biological treatment,
designers kept mind to add a special
statue depic ng Ataturk and the
child as well as a 216 m2 Turkish ﬂag
placed at the height of 50 meters.

Doğal
göle e
kuğuları,
Bakırköy Belediye Başkanı
balık çeşitleri ve doğal su
Ateş Ünal ERZEN
kaplumbağaları, 3 adet yüzer
The natural pond of the park nests
iskelesi bulunan parkta 550 m2’lik
doves,
various
ﬁ
sh
types
and water turtles and features 3
alanda 11.50 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek çocuk
ﬂoa ng decks. The park also features Turkey’s highest kids’ play
oyun kuleleri kurulmuş. Büyükten küçüğe herkesin ilgisini
towers, which are 11.5 m tall and installed on a total area of
çeken 5 tane gerçek büyüklükte sesli ve hareketli dinazorlar,
550 m2. In the same area, there are 5 ar ﬁcial dinosaurs of
8 metre yükseklikten çağlayan kaskatlı havuz ve havuz
original size that can move and makes sounds which are the
içinde 5 tane pegasus a bulunuyor. Göçmen kuş konaklama
central a en on for people of all ages, a cascaded pool with
water ﬂowing from a height of 8 meters as well as 5 Pegasus
alanları, 2.240 adet ağaç ile dona lan park, tam otoma k
horses in the pool. The accommoda on areas of immigrant
sulama sistemleri, otoparkı ve güvenliği ile eksiksiz bir proje
birds are covered with a total of 2240 trees and the park has
olarak hayata geçirilmiş.
been commissioned as a complete project with fully automated.
irriga on systems, a parking lot and special security systems.
BOTANİK PARKA ÇOCUKLARDAN TAM PUAN
RATED 10 OVER A SCALE OF 10 BY KIDS

Parkın ilk özel misafirleri olan çocuklardan tam puan alan
projenin, diğerlerine örnek olması bekleniyor. Bakırköy
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tara ndan
5 Haziran Çevre Günü ve Ha ası sebebiyle Bakırköy
Botanik Park’ta düzenlenen kahval ve etkinliklere ka lan
ilköğre m okulu öğrencileri parkta gönüllerince bir gün
yaşadılar. Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen’in
de ka ldığı programda çocuklar Botanik Parkta bulunan
gerçek büyüklüklerindeki dinazorları, gergedanları ilgiyle
izlediler. Kaskatlı havuz ve pegasus atlarının önünde fotoğraf
çek ren çocuklar yamaç şeklindeki yeşil alanda yuvarlanarak
eğlendiler. Türkiye’nin 11,5 metre ile en yüksek oyun
kulelerine rmanarak kayan çocuklar ağaçları ve çiçekleri
tanıdıkları parkta doğal göle e bulunan kuğulara, ördeklere
ekmek atarak keyifli vakit geçirdiler.

The project got 10 points over a scale of 10 by the primary
schoolchildren who were the 1st special guests of the park.
The primary school students who a ended the breakfast
invita on and ac vi es organized by Bakirkoy Municipality
General Directorate of Environmental protec on and Control
at the Bakirkoy Botanical Park to celebrate June 5 Environment
Day and Week had a great me at the park. At the events
par cipated by Major of Bakirkoy Ateş Ünal Erzen as well,
the children watched in excitement, the fake dinosaurs and
GERGEDANs of original size. The children also had their pictures
taken in front of the cascaded pool and the Pegasus horses, and
had great fun rolling down the green hillside. The kids who slid
down from the 11.5 m high play towers which are the highest in
Turkey, spent great me while feeding the doves and the ducks
at the park where they had a chance to discover diﬀerent trees
and ﬂowers as well.
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Su Sporlarına Genel Bakış
An Overview of Water Sports
Su sporları en geniş kapsamıyla denizde, nehirde, gölde, havuzda yapılabilen tüm sporlara verilen geniş isimdir. Su sporlarının birçok alt başlığa ayırabileceğimiz gibi su al nda ve su
üstünde yapılabilen sporlar olarak iki başlıkta incelenebilir.
Tüm bu spor dallarının profesyonelce yapılabilmesi için birçok
aksesuara ih yaç duyulur. Profesyonel yüzme sporu ile normal
şartlarda denizde yapılan bağımsız yüzme eylemleri arasında
ciddi bir ekipman ve kondisyon farkı bulunmaktadır. Sual
sporlarına bak ğımızda ise ülkemizde en yaygın olanı; dalgıçlık r.

In the broadest sense, water sports are all sports types that can
be done in the sea, in a river, in a lake or a swimming pool. Water sports has many categories including two main categories
of underwater sports and above water sports. Many accessories and equipment are needed for all these sports categories
to be done in a professional way. There are serious diﬀerences
between professional swimming and free style swimming in the
sea in terms of the equipment used and the physical condi on
required. The most common water sport in our country is diving.

Yüzme: Bedenin kol ve bacak hareketlerine dayalı bu spor,
en yaygın ve en eski su sporudur. Yüzmenin serbest, sırtüstü,
kelebek, kurbağalama ve karışık olmak üzere farklı stilleri
mevcuttur. Serinle ci ve eğlenceli olan yüzme, vücudun tüm
bölümlerini çalış rması sayesinde bedenin dayanıklılığını ve
esnekliğini geliş rmektedir. Dolaşımı düzenleyerek kısa sürede yüksek oranda kalori yak ran yüzme sporu için gereken
aksesuarlar genel olarak; mayo, yüzücü bonesi ve yüzücü gözlüğü, palet ve şnorkel olarak sıralanabilir.

Swimming: Based on the arm and leg movements of the body,
this sport is the most widespread and oldest sport type. There
are diﬀerent swimming categories such as freestyle, backstroke, bu erﬂy stroke, breast stroke and mixed. As a fun and
cool sports, swimming improves the condi on of the body as it
causes all body parts to exercise. Swimming speeds up blood
circula on and helps you too much calories in a short me. The
accessories needed for swimming usually include a bathing
suit, bathing cap and goggles, ﬂippers and snorkel.
Water polo: Water polo is played by two teams of 15 players
on each team. 7 of the players are the subs tutes. The game is
played in 2 halves and 4 periods in a swimming pool of 20x30
meters in dimension. The purpose of the game is to make points
by scoring a goal. It is considered to be the toughest sports after rugby. The seamless yellow ball used in water polo would
have a rough surface to prevent slipping. The ball would be in
diﬀerent sizes for male and female teams. Guys are required
to wear swim briefs and the girls are required to wear a single
piece bathing suit. Water polo improves your resistance
and heart
health and arranges blood circula on and
improves the
immune system.

Su topu: Sutopu, kaleci dahil 7 kişilik ve yedeklerle toplam
15’er kişiden oluşan, 2 takımla 2 yarı ve 4 periyot süresince
en fazla 20x30 metre boyutundaki havuzda yüzerek ve topu
kaleye sokmaya çalışarak suda oynanan bir takım oyundur.
Rugby’den sonra gelen en sert spordur. Sutopu oynamak için
gereken dikişsiz top genelde sarı renklidir ve yüzeyi kaymayı
önleyici pürüzlere sahip r. Ayrıca su topu için erkekler slip
mayo, bayanlar ise tek parça mayo giymek zorundadır. Sutopu,
direncin ar rır, kardiyolojik sağlığı düzene sokar, kan dolaşımını ve bağışıklık sistemini düzenler.
Sual Hokeyi: Sual sporculuğunun çok fazla gün yüzüne çıkmamış dallarından biri de sual hokeyidir. İki takımın
bir yüzme havuzunun al nda birbirlerinin kalesine pakı göndererek gol atmak için mücadele e ği ve sporcuların birbirine temas etmeden oynadıkları bir spordur. 2000’li yıllar
i bariyle Türkiye’de ilgi görmeye başlamış yorucu ama
çok eğlenceli bu su al spor için gerekli malzemeler ise;
palet, maske, şnorkel, eldiven, sual hokey sopasıdır.

U n d e r w a te r
of underwater
two teams try
lowed to physpopular in Turis a fun but ring
ment includes
and your under-

Sual Ragbisi: Fiziksel dayanıklılık gerek ren sual
ragbisi 3.5m den 5m’ye derinlikte ve kale (ağır metal
40cm çapında kovalar) ile havuzun al nda oynanır.
6’şar kişilik iki takımın oyuncuları hafif batan topu
(tuzlu su ile dolu) rakibin kalesine sokmaya çalışırlar. Hızlı ve yorucu bir oyundur. Top herhangi bir
yöne gidebilir, ancak sudan çıkmamalıdır. Güç,
hız, hareketlilik ve düşük oksijen kullanımı oldukça önemlidir. Bu spor için
ekipman olarak Jockstrap, kulak korumalı bone, şnorkel, maske ve palet ve
eldivene ihtiyaç vardır.

Underwater
physical stamito 5 meters unThe goals conwith 40 cm diplayers on each,
a goal with the
(ﬁlled with salty
and ring game.
direc on but it
water. Strength,
ability and low oxare very importment required for
includes; jockstrap,
cap with ear pro-

Su Kayağı: En önemli noktanın
denge olduğu Su Kayağı’nda
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hockey: One of the less known categories
sports is Underwater Hockey, where the
to score goals. The players are not alically contact each other. It became
key by the beginnin go 2000s and it
underwater sports. Required equipﬂippers, a mask, schnorkel, gloves
water hockey s ck.
Rugby: It requires great deal of
na and the game is played 3.5
der water in a swimming pool.
sist of heavy metal buckets
ameter. Two teams with 6
try to get points by scoring
slightly submerging ball
water). It is a high paced
The ball can go in any
shouldn’t go out of the
speed,
maneuverygen consump on
ant.
Equipthis sport
bathing
tection,

suda kaymaya elverişli kayaklar ile bir
motor
tara ndan
çekilerek gerçekleşir. Slalom ve atlama
s lleri dışında bir de
kablolu wakeboard
olarak adlandırılan
da ise; karadan yöne len bir çekiciye
bağlı şekilde kayak
yapılmaktadır. Uygun bir su kayağı,
175 cm uzunluğa ve
17 cm genişliğe sahip ve sert bir metaryalden olmalıdır.

snorkel, mask, ﬂippers and gloves.
Water Skiing: Crux
of water skiing is
the balance and the
skier on special skis
is pulled by a boat.
It has slalom and
jumping styles as
well as a special category called cabled
wakeboard where
the skier is pulled by
a vehicle on the land.
A good ski should be
175 cm long, 17 cm
wide and should be
made of robust material.

Yelken: Yelkencilik
bir yarış sporu olarak 8-12 kişilik takımların rüzgârı en
iyi şekilde kullanarak, bi şe en önce
varma çalışmasıdır. Yarış sırasında 15-30 km’lik yol üzerinde
pupa (rüzgârı arkadan alma), tramola (dönüş), kavança (rüzgârı omurgadan alma) gibi seyir usulleri denenir. Yelkencilik,
ufak ihmâllerin ve bağımsızlığın genelde kötü ne celenmesi yüzünden, tehlikeli sporlar arasında ilk sıralarda yer alır.
Çocukların 6-16 yaş arasında kullandıkları küçük yelkenliler de
bu sporun diğer bir çeşidini meydana getirir. Optimist denilen
bu tekneler çok dengelidir. Korunma tedbirleri alındığı tak rde 2,30 m x 1,10 m ebadındaki böyle bir teknede kaza olması
çok zordur.

Sailing: Sailing as
a racing sports is
about teams of 8-12
members trying to
reach the ﬁnish line ﬁrst by using the wind in the most eﬀecve way. During the race, racing teams would try diﬀerent sailing methods such as full sail (receiving the wind from behind)
tack (turning) and gybing (receiving the wind from the center
board). Sailing ranks among the top dangerous sports because
of severe consequences of minor negligence and independence.
Small boats used by children aged 6-16 make up another category of this sports branch. These small boats called op mist
are very well balanced. Chances are very low for accidents to
happen with these boats sized 2,30 m x 1,10 m when necessary
precau ons are taken.

Rüzgâr Sörfü: Genellikle iki ile beş metre arasında yüzer bir
tahta ve hareke ni tek bir yelken ile sağlayan su üzerinde
yapılan bir yelken sporudur. Yelken grubu tahtaya her yönde
serbestçe dönebilen esnek bir mafsal ile bağlıdır. Rüzgâr sörfü
direk ve yelkeni döndürülerek, eğilerek ve tahtasının üzerine
basılarak yönlendirilir. Rüzgâr sörfünde zıplanabilir, ters taklalar a labilir, kişi kendi etra nda hızlı dönüşler yapabilir ve
serbest s l hareketler gerçekleş rilebilir.

Wind Surf: It is another sailing sports made using a 2-5 meters
long ﬂoa ng wooden board with a gaﬀ top-sail on it. The gaﬀ
top-sail and its a achments is connected to the board with an
easily rota ng ﬂexible hinge. The board is steered by rota ng
or bending the gaﬀ top-sail. The surfer can make jumps or back
ﬂips with the board or make fast turns or try freestyle moves.
Rega a: Rege a is the generic name for boat races among
rowboats or sailboats. It can be among boats with or without
engine. Rege a covers not only the race itself but also the fes vals organized before and a er the races as well. Rega as are
usually amateur races and professional races are usually not
termed as rega a.

Rega a: Kayık yada yelkenli tekne yarışlarının genel adı olan
Rega a, motorlu yada motorsuz tekneler arasında yapılabilir.
Rega a kelime anlamıyla sadece yarışı değil, yarış öncesinde
ve sonrasında yapılan şenlikleri de kapsar. Rega alar çoğunlukla amatör yarışlar olup, profesyonel yarışlar genellikle rega a olarak adlandırılmazlar.

Rowing: As a sport branch that pushes the limits of human
stamina, is sport of endurance. Even though it looks like it is
based solely on arm strength, it is based 60-70% on leg strength
and 30-40% on arm strength. The importance of leg strength
stems from the fact that the rower on the boat has to get all
its power from his legs while pushing himself backwards while
rowing. Should strength is equally important.

Kürek: İnsan bedenin sınırlarını zorlayan Kürek, bir dayanıklılık
sporudur. Sadece kol gücüne dayalı gibi görünse de aslında %
60-70 bacak gücüne, % 30-40 oranında da kol gücüne dayanmaktadır. Bacak gücünün önemi tekne içinde kürekçinin raylar
üzerinde hareketli olan bir oturağa oturması ve geriye doğru
kendini iterken de bacaklarından güç almasından dolayıdır. Ayrıca omuz gücü de önem taşır.
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Yakın Bakış

Zoom in

Kite Surﬁng: In this sport where the surfer moves with a board
connected to a kite, the most important thing is for you to be
able to control the kite. Mostly windy coastal areas are preferred for this sport. Equipment you would need includes;
crescent shaped special kite that can be ﬁlled with air and a
wooden board that allows you to slide on water as well as the
trapeze connec ng you to the kite and the control mechanism
comprising ropes and probes.

Uçurtma sörfü: Bir tahtanın üzerinde uçurtmaya bağlı olarak
rüzgarın hızıyla hareket edilen bu sporda uçurtmayı kontrol
edebilmeniz önemlidir. Bu spor için rüzgarlı kıyılar tercih edilmektedir. İh yacınız olan malzemeler ise; içine hava dolma
özelliği bulunan hilal ay şeklinde özel uçurtma (kite) ve su üzerinde kaymanıza imkan tanıyan tahta (board). Sizi uçurtmaya
bağlayan trapez, ipler ve çubuktan oluşan kontrol takımı da
gereken malzemeler arasında yer alıyor.

Kano: Kano, düz pli, tek bir pagayla yürüyen, hafif ve portatif
teknedir. Bu tekneyle akın lı ve durgun sularda yapılan spora da kano sporu denir. Kano 1936 Berlin Olimpiyatları’ndan
i baren olimpik spor kategorisine dahil edilmiş r. Kano sporu
yapılırken sporcunun özel olarak giymesi gereken bir aksesuar yoktur ancak olimpik yarışlarda ülkesinin armasını taşıması
gerekmektedir.

Canoeing: A Canoe is a lightweight and portable boat that
moves with only one PAGA. And the sport done with this boat
on a ﬂowing or calm water is called canoeing. Canoeing was included in the Olympic sports category since the Berlin Olympic
Games of 1936. There are no special accessories required for
canoeing however the racers are required to carry the badges
of their country.

Ra ing: Nehir ve çay gibi akarsular yataklarında yapılan Rafng, akarken kaya, ağaç kütüğü, kısa veya uzun çağlayan gibi
bir takım doğal engellerle ve zaman zaman değişen suyun akış
hızı (debi) karşı koyma üzerine yapılan bir spordur. Türkiye’nin
her bölgesinde ra ing için elverişli nehirler bulunmaktadır.
Can yeleği, kask, yağmurluk, kurtarma ipi, ra ing için özel
ayakkabılar bu spor için gereken aksesuarlardır.

Ra ing: Ra ing is done on rivers or brooks and is about struggling with the challenges presented by fast water ﬂow as well
as natural obstacles such as logs and short or high waterfalls.
All over Turkey, there are rivers quite suitable for ra ing. Safety
jacket, helmet, rain coat, rescue rope, and special ra ing shoes
are the accessories required for this sport.
Diving: Diving compe ons are made in categories such as
swimming under water and resistance to underwater currents.
Divers wear special wet suits resistant to cold and carry oxygen tubes with them. Another compe on category is collecting stones, mussels etc. under the water. Divers are required
to use equipment such as underwater mask, regulator, oxygen
tube, wet suit, weight belt, watch, compass, depth gauge, and
ﬂippers.

Dalgıçlık: Soğuk geçirmeyen, oksijen tüplü elbiselerle denizaltında yüzme, akıntıya mukavemet gibi konularda yarışılır. Ayrıca deniz al ndan taş, midye vs. toplanabilir. Dalgıçların su al
maskesi, regülatör, hava tüpü, kauçuk elbise, ağırlık kemeri,
saat, pusula, derinlik ölçer ve palet kullanması gerekir.
Denizal Avcılığı: Teknik açıdan ve gereken aksesuarlar noktasında Dalgıçlığın bir ileri seviyesi olan Denizal Avcılığı daha
tehlikeli olması sebebiyle kama ve çi tüp kullanmayı gerekrir. Tek başına zevk için yapılan avcılıkların yanı sıra yarışmaları da düzenlenmektedir. Yarışmalar, zıpkın veya file ile en
kısa zamanda belli sayıda balık tutmaya veya en büyük balığı
yakalamaya çalışarak yapılır.

Underwater Hun ng Underwater hun ng is considered to be
the next level of diving in terms of technical requirements and
equipment used. Because underwater hun ng poses some
risks, divers are required to use wedges and double oxygen
tubes. In addi on to individual hun ng dives for fun, there are
also underwater hun ng contests. The contest is about catching the a certain amount of ﬁsh in the least me possible or
catching the biggest ﬁsh using a spear or net.

Su Sporlarında 2013 Yaz Etkinlikleri

Water Sports Ac vi es of 2013 There are numerous water
sports events organized in diﬀerent parts of our country. The
“Water Sports Fes val” organized in recent years by Fa h Municipality, has been the scene of magniﬁcent and exci ng contests. Turkey College Rowing Championship, Turkey College Sea
Canoeing Championship, Dragon Boat races and Dinghy Races
held at Balat coast, the contestants rowed for the ﬁrst place
in Halic. Major of Fa h Mustafa Demir who is a great sports
enthusiast as well, competed with the other contestants in the
rowing races. While the sportsmen entered into ﬁerce compeon for number one place, ci zens watching the contest from
the fes val area setup near the coast had great me.

Ülkemizin birçok bölgesinde su sporları kapsamında etkinlikler
düzenlenmektedir.
Fa h Belediyesi tara ndan 1-2 Haziran 2013 tarihlerinde düzenlenen “Su Sporları Fes vali” görkemli yarışlara sahne oldu.
Balat Sahili’nde gerçekleş rilen Üniversitelerarası Kürek Türkiye Kupası, Üniversitelerarası Deniz Kanosu Türkiye Şampiyonası, Dragon Bot Yarışları ve Dinghy Yarışları’nda sporcular Haliç
sularında birincilik için kürek çek . Spora düşkünlüğü ile tanınan Fa h Belediye Başkanı Mustafa Demir de final yarışlarında
kürek çekerek sporcularla kıyasıya yarış . Sporcular birincilik
için ter dökerken, vatandaşlar ise sahil alanına kurulan fes val
alanında gönüllerince eğlendi.

Following the water sports fes val in Fa h, water sports ac vies in Gaziantep were the center of a en on. The water sports
fes val organized by Gaziantep Municipality at the Alleben
Lake, was held in 7 diﬀerent stages. Finals of the Dragon Canoe
races was held on 8 June 2013.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tara ndan Alleben Göle ’nde bu yıl üçüncüsü yapılan ve 78 takımın 7 ayrı etapta yarış ğı Su Sporları Fes vali Dragon Kano Yarışları’nda finaller 8
Haziran 2013 Cumartesi günü yapıldı.

‘Red Bull Aegean Cross’ which will be organizes soon has already become the center of a en on. The event is planned to
start on August 26th and end on August 27th and over 100 kite
board and windsurf sportsmen have already registered for the
races. Contestants who will start the race from the Alaça Çark
Beach, will race up to the Sakiz island, where they will make
a turn and end up at the ﬁnish line at Alaca beach. The contestants will be struggling with though weather condi ons and
strong winds and will be demonstra ng all their skills to the
audience.

Yakın zamanda düzenlenecek olan ‘Red Bull Aegean Cross’ ise
şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı. 26 Ağustos’ta başlayıp
27 Ağustosta son bulacak olan etkinliğe şimdiden 100’den
fazla kiteboard ve windsurf sporcusunun ka lacağı kesinleş .
Alaça Çark Plajı’ndan çıkış yapacak olan yarışmacılar sakız
adası açıklarından dönerek tekrar Alaça ’daki bi ş noktasına
varacaklar. Etkinlik boyunca yoğun rüzgar ve diğer doğa koşulları ile mücadele edecek olan ka lımcılar izleyenlere tüm ustalıklarını sergileyecekler.
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Yeditepe’den Cambazlık Deneyimi

From the Sector

Tumbling Experience At Yedı ̇tepe

Yeditepe Perakende Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Yeditepe Çocuk Oyun Alanları ve Eğlence Merkezi İşletmeciliği ve
Yeditepe Eğlence Merkezi İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. firması
Game Plus, GP Simula on 5D Sinemaları ve Joy House markaları ile eğlence anlayışını yeniden şekillendiriyor.

The Yeditepe Çocuk Oyun Alanları ve Eğlence Merkezi
İşletmeciliği ve Yeditepe Eğlence Merkezi İşletmeciliği San. ve
Tic. A.Ş. company opera ng under Yeditepe Retailing Group, is
reshaping the no on of amusement with the Game Plus, GP
Simula on 5D Cinema and Joy House brands.

Game Plus’un adrenalini en üst seviyeye çıkaran Cambaz
adlı oyunu, heyecanı ve risk almayı seven ve fiziksel sınırlarını zorlamaktan hoşlanan kişilerin favori eğlencesi halini aldı.
Bireysel ve takım çalışmasına hitap eden, kişilerin sınırlarını
aşmaya, meydan okumaya davet eden Cambaz, öncelikle cesaret ve yüksek konsantrasyon gerek ren, yerden metrelerce
yüksekliğe yerleş rilmiş ak vite parkurlarıdır. Her alana göre
projelendirme yapabilen parkurlarda ipler, kasklar, emniyet
yelekleri ve yerleşik sistem ile güvenlik tam olarak sağlanmaktadır. Bu ak viteler, bireylerin beceri sınırlarını zorlayarak
tahmin e klerinden daha fazlasını yapabileceklerini keşfetmelerini sağlar. Cesaret, konsantrasyon ve güç gerek ren bu
parkurda başarıya ulaşmak; ortak stratejiler oluşturarak, diğer
insanlarla kuracakları iş birliğine bağlıdır. Bu iki unsur ise takım
içinde güven, dayanışma duygularının gelişmesini sağlar. Dünya çapında güvenlik sertifikalarına sahip olan Cambaz’ın pek
çok renk, ebat ve zorluk seçeneği söz konusu. Ayrıca küçüklere
özel parkuru Cambaz Kids ile çocuklara da özel bir macera deneyimi sunuyor.

The game called Tumbler featured by Game Plus, which maximizes your adrenaline, has turned into the favorite amusement
of those who love taking risks and pushing their physical limits. As a game that emphasizes both individual and team work
and pushes people to force their limits and challenges them,
Tumbler requires courage and high concentra on skills and
comprises ac vity racecourses placed dozens of meters up in
the air. The racecourses which can be rearranged easily, provide maximum safety with ropes, helmets, safety jackets and a
built-in system. These ac vi es, pushes the limits of individuals
and helps them discover they can do more than they imagine.
On this racecourse which requires courage, concentra on and
strength, success depends on the ability of the races to form
common strategies and cooperate with each other. And these
two factors help create feelings of conﬁdence and solidarity in
the team. Possessing world class safety cer ﬁcates, the Tumbler comes in diﬀerent colors, sizes and levels of diﬃculty. Also
with its Tumbler Kids racecourse created for children, it helps
even the kids to experience a special adventure as well.

Her mekana özel keşif ile profesyonel kurulumu yapılabilen
Cambaz’ın sistemin özellikleri arasında; metak konstürüksiyon, patentli tema ve kombinasyonları, sta k boya, profesyonel donanım, 20 kişilik güvenlik yeleği, karabina, ip, 3 gün
profesyonel ekip tara ndan personel eği mi, dilediğiniz kadar
kat yükseltme imkanı da bulunuyor.

Tumbler can be set up on almost all types of amusement areas a er carrying out relevant assessments and its features include; metal construc on, patented theme combina ons, sta c
paint-professional hardware, safety jackets for 20, carabineer,
ropes, 3 day personnel training by professionals, and ability to
increase the height of the system.

Sektörden
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Sektörün Dört Gözle Beklediği Fuar, “Atrax 2013”
The Exhibi on Everyone Is Wai ng For: “Atrax 2013”
Eğlence Dünyası, Aralık ayında İstanbul’da düzenlenecek ATRAX Fuarı’na Odaklandı. Büyük
oyuncak üreticileri, fuar teşhir ürünlerini şimdiden sipariş etmeye başladı.
The whole world of amusement focused on the ATRAX Exhibi on to be held in Istanbul in December.
Big toy manufacturers have already started ordering their display units.
ATRAX Fuarı, 5 - 7 Aralık 2013 tarihleri arasında İstanbul Yeşilköy Fuar Merkezi’nde sektör profesyonellerini buluşturacak.
Tureks Uluslararası Fuarcılık organizasyonundaki Türkiye’nin
ilk ve tek uluslararası ATRAX - Eğlence, Ak vite, Park Endüstrisi
ve Hizmetleri Fuarı, Türkiye’deki profesyonel iş ağını geliş rmek isteyen yurtdışı firmaların ilgi odağına dönüştü.

ATRAX Exhibi on will be bringing together the professionals of
the sector at İstanbul Yeşilköy Fuar Merkezi between 5 – 7 December 2013. Organized by Tureks Uluslararası Fuarcılık, the
ﬁrst and only interna onal amusement industry exhibi on of
Turkey, ATRAX – Amusement, A rac on and Parks Industry and
Services Exhibi on has become the focus of interna onal companies willing to expand their professional business network in
Turkey.

Eğlenceli ve Kazançlı Buluşma Noktası; ATRAX!
A Fun and Proﬁtable Mee ng Point; ATRAX!

ATRAX 2012’nin beklen lerin üzerindeki başarısından memnun kalan ka lımcılar, Aralık ayında düzenlenecek etkinlik için
şimdiden stant yerlerini alarak, ka lımlarını kesinleş riyor.
Fuar, geniş ürün ve hizmet kapsamıyla bu yıl da büyük bir ziyaretçi kitlesini ağırlayacağının sinyallerini şimdiden veriyor.
Önceki yıl düzenlenen ATRAX 2012, 22 ülkeden 174 ka lımcı
firmayı ve 13 bini aşkın ziyaretçiyi İstanbul’da buluşturmuştu.

Sa sﬁed with the success of ATRAX 2012 that far exceeded the
expecta ons, have already started securing their places at this
year’s event which will be held in December. The exhibi on has
already shown that it will be hos ng a large number of visitors thanks to its broad product and service range. ATRAX 2012
which was held last year had brought together 174 par cipant
companies and over 13 thousand visitors from 22 coun es in
Istanbul.

ATRAX Yurtdışı Tanı m Turları Devam Ediyor!
A er UK, Germany, Russia, Iran and Dubai, the next stop of
the ATRAX’s promo onal tour was Singapore. ATRAX Exhibi on
which will be held in Istanbul has been presented and promoted
to both the par cipants and the visitors of the Asian A rac ons
Expo 2013 (AAE 2013) Exhibi on organized by IAAPA in Singapore between 4-7 June.

ATRAX Ka lımcısına KOSGEB’ten Destek!

KOSGEB Support for the par cipants of ATRAX!

ATRAX 2013 Fuarı’nın stantlı ka lım sağlamak isteyen üre ci
ve hizmet firmaları KOSGEB’in fuar tanı m desteğinden faydalanabiliyor, böylece hem kazançlı bir fuarda yer alma rsa nı
kaçırmıyor, hem de fuar masraflarını azaltabiliyorlar. Sektörün
en güçlü organizasyonu olan ATRAX 2013 şimdiden %90 doluluk oranına yaklaş .

Par cipant companies of ATRAX 2013 willing to join the event
by booking exhibi on space and stands, will be eligible for KOSGEB’s promo onal support. This allows the par cipant companies to take par n a very frui ul event while decreasing their
par cipa on costs signiﬁcantly. As the most powerful organiza on of the sector, ATRAX 2013 has already reached 90% occupancy.

Eğlencenin Önde Gelen Üre ci Firmaları, ATRAX 2013’te!

Prominent Manufacturers of the Amusement Sector will be at
ATRAX 2013!

Eğlence sektörüne yön veren dünya devi firmalar ve yerli
üre cilerin buluşma noktası olan ATRAX 2013 giderek büyüyen
sektörün giderek büyüyen tek fuarı olarak verimli anlaşmalara
imkan sunuyor. Geç ğimiz yıl ki fuarın başarısını sektördeki
yorumlardan öğrenen birçok yeni firma da, bu yıl fuarda yer
almak üzere işlemlere başladı.

As the mee ng point for the leading manufacturers of the
global amusement sector and the local produc on companies
and the rapidly growing exhibi on of the sector ATRAX 2013 is
serving as a frui ul pla orm for making new business deals.
Many new companies that have heard about the success of the
last year’s event have already started booking their spots at
this year’s event.

ATRAX’ın sürprizi “Shining Star Ödülleri”

A Surprise from ATRAX: “Shining Star Awards”

ATRAX Fuarı’nın en büyük gelişmesi; sektör profesyonellerinin başarılarını onurlandırarak yeni projeleri teşvik etmeyi
amaçlayan “Shining Star 2013 – Eğlence Sektörü Ödül Töreni”
olacak. Yarışma hakkında detaylı bilgi için www.atraxion.net’
inceleyebilirsiniz

The most important development about ATRAX Exhibi on is
the “Shining Star 2013 – Award Ceremony for the Amusement
Sector” which aims to encourage new projects by honoring
the successful professionals of the sector. Detailed informa on
about the event is available on the www.atraxion.net website.
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Exhibi on Notes

ATRAX’s Promo on In Full Thro le Abroad!
İngiltere, Almanya, Rusya, İran ve Dubai’den sonra ATRAX’ın
tanı ldığı yeni durak Singapur oldu. IAAPA tara ndan 4-7 Haziran tarihlerinde Singapur’da gerçekleş rilen Asian A rac ons
Expo 2013 (AAE 2013) Fuarı’nda yer alan ka lımcı ve ziyaretçiler için İstanbul’da düzenlenecek ATRAX Fuarı’nın tanı m ziyaretleri devam e .

Fuar Notları

2013 Mersin XVII. Akdeniz Oyunları, Görkemli Bir Törenle
Son Buldu
2013 Mersıṅ 17Th. Mediterennean Games,
Ended With A Magniﬁcent Ceremon
Olimpiyat Oyunları’ndan sonra en önemli
spor organizasyonu olan Akdeniz Havzası’ndaki ülkeler arasında her dört yılda bir
düzenlenen Akdeniz Oyunları, farklı kıtalardan gelen sporcuları 30 farklı dalda karşı
karşıya ge rmeye devam ediyor.

As the most important sports event a er
the Olympics, The Mediterranean Games
which is organized every four years among
the countries of the Mediterranean basin,
con nues to bring together sportsmen
from 30 countries at diﬀerent sport compe ons.

Bu yıl ülkemizde düzenlenen, Mersin Stadyumu’nda Akdeniz’in çeşitli kentlerinin
kültürünü yansıtan çok sayıda gösterinin
gerçekleş rildiği 20 Haziran 2013 tarihindeki açılış töreniyle başlayan XVII. Akdeniz
Oyunları, yine görkemli bir törenle son buldu.

This year, The Mediterranean Games was
held in our country. The Games which had
started with the opening ceremony held at
Mersin Stadium on 20 June 2013 and featured numerous shows reﬂec ng diﬀerent
cultures of Mediterranean ci es, again
ended with a magniﬁcent ceremony.

XVII. Akdeniz oyunlarında madalya sıralamasında 186 madalya ile birinciliği İtalya
kazanırken, al n rekoru kıran ay-yıldızlı
sporcular oyunları 47 al n, 43 gümüş ve 36
bronz madalya ile tamamladı. Fransa’nın
üçüncü olduğu madalya sıralamasında İspanya dördüncü, Mısır ise beşinci oldu.

At the 17th The Mediterranean Games,
Italy was the champion with 186 medals
while Turkish sportsmen broke a new record as the winner of gold medals in its
history and won 47 gold medals;\ 43 silver
medals and 36 brass medals. In the medal
ranking, France won the third place while
Spain won the fourth place and Egypt won
the ﬁ h place.

Türk sporcuların en başarılı olduğu branş
toplamda 19 madalya kazanılan güreş
olurken, en fazla ödül kazanılan branşlar
ise halter ve karate oldu.

While the branch where Turkish sportsmen were successful was wrestling where
the Turkish sportsmen won 19 medals, the
branches where the highest number of
medals was won were weight li ing and karate.

Kapanış törenindeki bayrak devir teslim töreniyle, Mersin
Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, Akdeniz Oyunları
Bayrağı’nı Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi (ICMG) Başkanı Amar Addadi’ye verdi. Addadi de bayrağı, gelecek yıl 18.
Akdeniz Oyunlarına ev sahipliği yapacak İspanya’nın Tarragona
Ken Belediye Başkanı Josep Felix’e teslim e .

During the ﬂag transfer ceremony held during the closing ceremony, Major of Mersin Macit Özcan, handed over the ﬂag of
the Mediterranean Games to Interna onal Commi ee of Mediterranean Games (ICMG) President Amar Addadi. And Addadi
handed the ﬂag over to Josep Felix, Major of Tarragona city of
Spain where the 18th Mediterranean Games will be held.

XVII. Akdeniz Oyunları 10 gün boyunca, 24 ülkeden 5 bin 100
sporcunun ka ldığı oyunlarda renkli yarışlara, büyük başarılara ve rekorlara sahne oldu. Ayrıca organizasyona ev sahipliği yapan Mersin’in
de turizm ve ekonomik
açıdan canlanmasına
sebep oldu.

Ac vi es

During its 10 days, the 17th Mediterranean Games joined by
5.100 sportsmen from 24 countries, was home to exci ng races
as well as great successes and records and
at the same me helped revive
tourism and economy in
Mersin.
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Gaziantep Doğal Haya Koruma Ve Hayvanat Bahçesi’nin
Yeni Sakinleri, Fok Balıkları
The New Residents Of Gaziantep Zoo And Center For Preserva on
Of Natural Life Are Seals
Her bir hayvan, insanda bulunan zaafların ve erdemlerin temsilcisidir aslında. Kimi sadaka , kimi
çalışkanlığı, kimi vakur olmayı, kimi bilgeliği, kimi de zarafe çağrış rır.
Every animal in fact, represents all weaknesses and virtues of man. Some evokes loyalty, some evoke
sedulity, some evoke solemnness, some evoke wisdom, and some evoke elegance.
Koruma al na aldığı türlere doğal yaşam şartlarını sunan Gaziantep Doğal Haya Koruma ve Hayvanat Bahçesi, Türkiye’nin
en büyük, Avrupa’nın 3., Dünya’nın ise 4. hayvanat bahçesinden birisi olma özelliğini koruyor.
Doğal ortamların giderek tahribi sonucu canlı türlerinin yok olmasını önlemek amacıyla dünyanın birçok yerinde olduğu gibi,
12 yıl önce Gaziantep’te de faydalı bir projeye imza a ldı. Burç
Ormanı içinde 2001 yılında açılan Gaziantep Doğal Haya Koruma ve Hayvanat Bahçesi’nde, türleri giderek azalan hayvan
dostlarımıza doğal ortamlarına benzer yaşam olanağı sağlanırken, çocuklara da hayvan türlerini tanıma imkânı sunuluyor.
Orman içerisinde 1000 dönüm arazi üzerine kurulan Gaziantep
Hayvanat Bahçesi 264 tür ve yaklaşık 7000 hayvanı barındırıyor. Bu yapısıyla, dünya sıralamasında San Diego ve Berlin’den
sonra 3., Türkiye’nin de en büyük hayvanat bahçesi olma unvanını elinde tutuyor. Üstelik Avrupa’nın ve Türkiye’nin ilk ve
tek ISO belgeli hayvanat bahçesi olma unvanını da tescil e rmiş.

Providing the animal species under its protec on, their natural
living condi ons, Gaziantep Zoo and Center for Preserva on of
Natural Life is Turkey’s largest, Europe’s third biggest and the
World’s 4th biggest zoo.
As in many other parts of the world, with the goal of preven ng
the ex nc on of species as a result of increased destruc on
of natural life, a project for protec ng natural life and animal
species was ini ated in Gaziantep 12 years ago. Gaziantep Zoo
and Center for Preserva on of Natural Life was opened in Burc
Forest in 2001 and provides the natural living condi ons to numerous animal species most of which are faced with the risk of
ex nc on while at the same me giving the children a chance
to get to know diﬀerent animal species on earth.

Ekolojik yaşam dengelerine uygun olarak dizayn edilmiş barınaklarda yaşayan hayvanlar, burada stresten uzak ve doğal
ortamlarında yaşıyormuş gibi bir hayat sürebiliyor.
Yazlık ve Kışlık Barınaklar
Gaziantep Doğal Haya Koruma ve Hayvanat Bahçesi içerisinde
yırtıcı hayvanlar için yazlık ve kışlık bölümler bulunuyor. Aslan,
kaplan, leopar, jaguar, puma, ayı, kurtlar ve sırtlanlar mevsime
uygun olarak bu bölümlerde barındırılıyor.
Zürafa, deve, zebra, kanguru, atlar ve deve kuşları da
kışın kapalı alanda, yazın ise doğal ortamına benzer
yazlık alanlarda korunuyor. Sürüngen evinde bulunan
yılanlar ve msahlar ise, kışın al an ısıtmalı bölümlerde yaşamlarını sürdürüyor.

Here, animals living in booths designed to match
ecological requirements, have the opportunity to live a
stress free life in their natural se ngs.

Bu kadar fark-

S u m - mer and winter sec ons
Gaziantep Zoo and Center for
Preserva on of Natural Life also
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Established on an approximately 900 thousand square meter
land, Gaziantep Zoo is home to 264 species and around
7.000 animals. As a result, Gaziantep Zoo is the world’s
third largest zoo a er San Diego and Berlin Zoos and at
the same me, is Turkey’s largest zoo. It also has the
privilege of being the one and only ISO cer ﬁed zoo in
Europe and Turkey.

lı türün bir arada yaşadığı bahçede
hayvanların doğal yaşam ortamlarını yaratmak için bitki çeşitliliği de
gözardı edilmemiş, yüzlerce tür bitkinin yer aldığı alan bir botanik bahçesini andırıyor.
Sual Canlıları, Gökyüzünün Efendileri ve Sempa k Maymunlar Gaziantep’te…
Küçük bir sualtı dünyasının
yaratıldığı hayvanat bahçesinde, 3
adet deniz akvaryumu ve 18 adet
tatlı su akvaryumu olmak üzere toplam 21 adet akvaryum bulunuyor.
1200 metre kare alana sahip, 450
ton su kapasitesi olan bu akvaryumda 74 türden 2950 balık yaşıyor.
Birbirinden zengin renkleri ve zarafetleri ile ziyaretçileri kendilerine hayran bırakan yüzlerce türün yaşadığı 400 m2 genişlikteki kuş kafesi, kuşların yaz ve kış rahatlıkla uçabilmeleri için
30 metre yükseklikte hazırlanmış.
Tropik ortamda yaşayan kuşlara özel olarak belirli bir sıcaklık
ve nem içeren alanlar da oluşturulmuş, bu tropikal bölümlerde
90 türde yaklaşık 3.720 adet kuş barındırılıyor.
İnsan davranışlarına benzer hareketleriyle dikkat çeken maymunların rahat ve stressiz bir ortamda yaşayabilmeleri için
yazlık ve kışlık olmak üzere iki bölümden hazırlanan barınaklarında, 10 farklı türde 64 maymun yaşıyor.
Ali Baba’nın Çi liği, Çocukların Gözdelerinden…
2010 yılında açılan At Manejinde, uzman biniş eğitmenleri eşliğinde midilli atlara binen çocuklar hayvanların dünyasında

features a summer sec on and a winter sec on for wild animals. Depending on the season, animals like lions, gers, leopards, jaguars, pumas, bears, wolves and hyenas are relocated
to these sec ons of the zoo.
And the giraﬀes, camels, kangaroos, horses and ostriches are
kept indoors in winter and in the summer sec on where they’re
provided with condi ons of their natural se ng. The snakes
and alligators of the rep les’ sec on, on the other hand, are
kept in winter, in special sec ons with where ground is heated
from below.
In the zoo where so many diﬀerent species live together, vegeta on diversity as well has been kept in mind in an eﬀort to
provide them with their natural se ngs. The zoo has a botanic
garden featuring hundreds of diﬀerent types of plant species.
Underwater Creatures, Masters of the Skies and Sympathe c
Monkeys are all in Gaziantep...
At the zoo, where a small underwater world was created, there
are a total of 21 aquariums, 3 of which are sea aquariums and
18 are fresh water aquarium. This aquarium with a total area
of 1200 square meters and 450 tones of water capacity, features 2950 ﬁsh represen ng 74 diﬀerent species.
The 400 m2 birdcage featuring hundreds of diﬀerent bird species, which enchant the visitors with their unique colors and
elegance, is 30 meters high in order to allow for the birds to
ﬂy freely.
Special sec ons providing appropriate temperature and humidity level for tropical birds as well have been kept in mind. These
tropical sec ons feature around 3.720 birds represen ng 90
bird species.

From the Sector

In order to provide a stress-free and comfortable se ng for the
monkeys, a major source of a en on at the zoo especially due
to their human like gestures, the zoo features separate winter
and summer booths which nest a total of 64 monkeys represen ng 10 diﬀerent monkey species.
Ali Baba’s Farm is Children’s Favorite…
At the horse manage opened in 2010, the children riding ponies under the supervision of professional trainers kind of embark on an enchan ng journey in the magical world of animals.
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adeta büyüleyici bir yolculuğa çıkıyorlar. Ayrıca keçi, koyun, ördek ve değişik hayvan
yavrularının yer aldığı Ali Baba’nın Çi liği adı verilen, çocukların hayvanlarla güvenle
iç içe dolaş ğı bir bölümde
tasarlanmış.

The zoo also features a special
sec on called Ali Baba’s Farm
where babies of diﬀerent animals including goats, sheep,
docks and many others are
kept. In this sec on kids are allowed to play safely with these
baby animals.
Around 2.5 million visitors visited the zoo in 2011. As the
majority of the visitors of the
zoo are children the founders
of the zoo made sure to have
playﬁelds and parks for them.

2011 yılında yaklaşık 2 milyon 500 bin ziyaretçinin gezdiği ve çocukların yoğun ilgi
gösterdiği hayvanat bahçesinde çocuk oyun grupları ve
dinlenme parkları da unutulmamış.

Special For New Members:
“The Seal House”

Yeni Üyelere Özel: “FOK EVİ”
Gaziantep’in Hayvanat Bahçesi’nin yeni sakinleri de geç ğimiz
yıl sonu özel önlemlerle getir len sevimlilikleri ve sempa k
tavırlarıyla 2 dişi ve 2 erkek olan Fok Balıkları oldu. Fokların
kendilerine özel hazırlanan evlerine yerleşmesiyle birlikte bir
açılış gösterisi de gerçekleş rildi.

The new members of Gaziantep Zoo are 2 female and 2 male
seals that were brought by the end of last year under special
precau ons and became the center of a en on on a short me
with their friendly manners and charms. An opening ceremony as well was held to celebrate the day when the seals were
moved to their house that was designed specially for them.

Anavatanları Uruguay olan fokların havuzu İskenderun’dan
tankerlerle ge rilen deniz suları ile dolduruyor ve alanında
ye şmiş Meksikalı bir ekip tara ndan bakımları yapılıyor. Bin
ton su kapasitesine sahip gösteri havuzu, 450’şer tonluk da
eği m havuzlarına sahip olan tesisin, ziyaretçi kapasitesi ise
bin kişilik seyir pla ormundan oluşuyor.

The seals were brought from Uruguay and their pool is ﬁlled
with water brought from Iskenderun via tankers and a team
of Mexican specialists are taking care of them. The facility features a performance pool with a capacity of 1 tones of water
and training pools each with a capacity of 450 tones, and the
audience pla orm of the facility has a capacity of 1000 spectators.
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İstanbul Shopping Fest, Bu Yılı Durgun Geçirdi.
A Slower İstanbul Shopping Fest This Year

Bu yıl 3’üncüsü bu yıl 9-29 Haziran tarihleri arasında
düzenlenen İstanbul Shopping Fest, ülkenin her yerine yayılan
Gezi Parkı Eylemlerinden olumsuz etkilendi. Planlanan İs klal
Caddesi’ndeki açılış töreni gerçekleş rilemediği gibi, birçok
marka vitrinine Shopping Fest e ke ni yapış rmadı. Çoğu
konserin ertelendiği Fes val, AVM’lerinde protesto edilmesi
ile geçen yıl ki coşkuyu yakalayamadı.

Organized for the 3rd me between 9-29 June this year İstanbul
Shopping Fest has been nega vely inﬂuenced by the Gezi Park
protests taking place all over Turkey. The planned opening ceremony on Is klal Street has been canceled and the shops haven’t
been able to place Shopping Fest s ckers on their show windows. Most of the concerts to be made as part of the Fes val
have been cancelled and the fes val didn’t have the same fun
and excitement as the last year due to Shopping Malls being
protested.

Ac vi es

Sessiz sedasız başlayan etkinlik, her yıl Haziran ayının üçüncü
Pazar günü kutlanan Babalar Günü’nün etkisiyle hareketlilik
kazandı. Eğlenceli etkinlikler ve büyük fırsatlar ile 40 gün 40
gece alışveriş sloganıyla yola çıkan İstanbul Shopping Fest, bu
yıl 20 gün sürdü.

The event which started almost quietly, gained some momentum with the Father’s Day celebrated on the third Sunday of
June every year. Started with the slogan of “Shopping for 40
days and 40 nights” and oﬀering fun ac vi es and great opportuni es, this year’s İstanbul Shopping Fest lasted for 20 days.

Ha a sonları 23.00’a dek açık olan AVM’lerin de desteklediği organizasyonda ziyaretçileri alışverişe teşvik etmek için
dönemsel ih yaç listeleri ön
plana çıkarıldı. Babalar günü
sebebiyle erkek ürünleri ve yaz
döneminde sıklaşan düğünler
dolayısıyla ev eşyaları reyonlarında sunulan rsatlarla sa şlarda ar ş görüldü.

Ak viteler

Supported also by Shopping Malls which are open un l 11 pm
on the weekends, the event’s most prominent aspect has been
the seasonal list of “things to
buy” to mo vate the visitors to
shop. Due to Father’s Day and
increasing number of weddings
in summer months, and with
the help of the oﬀers available,
sales of home goods increased
signiﬁcantly.
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Asya A rac on Fuarı 2014 Yılında Pekin’e Taşınıyor.
Asian A rac ons Expo Moves To Beijing For 2014
Binlerce eğlence sektörü profesyoneli 4 günlük konferans ve fuar için Çin Ulusal Kongre Merkezi’nde 17-20 Haziran 2014 tarihlerinde bir araya gelecek.
Thousands of a rac ons ındustry professionals to convene in Beijing for the four-day conference and
trade show at the China Na onal Conven on Center in 17-20 June 2014
Uluslararası Eğlence Parkları Birliği, (IAAPA) Asya Eğlence Fuarı’nın 2014’te Çin Ulusal Kongre Merkezi’nde yapılacağını açıkladı. 1997’den beri Asya A rac on Expo mul milyar dolarlık
ya rıma ev sahipliği yapmasıyla eğlence ve park sektörünün
Asya’daki bir numaralı uluslararası caret fuarı ve konferansı
olma niteliğini koruyor.

The Interna onal Associa on of Amusement Parks and A racons (IAAPA) announced Asian A rac ons Expo (AAE) 2014 will
take place at the China Na onal Conven on Center (CNCC) in
Beijing 17-20 June 2014. Since 1997, Asian A rac ons Expo has
been the premier interna onal trade show and conference for
the mul billion-dollar leisure and a rac ons industry in Asia.

IAAPA Asya Pasifik Operasyonları Başkan Yardımcısı Andrew
Lee “IAAPA Asya Eğlence Fuarı’nı Çin’e taşımak için gün sayıyor.” Diye söze başlarken “Çin’deki eğlence ve park endüstrisi
büyük bir ivmeyle gelişmekte, halihazırda tamamlanmış olan
ve yapım aşamasındaki birçok tesis ile başkent Pekin’i Asya Eğlence Fuarı için doğru bir aday konumunda.” Şeklinde devam
ediyor.

“IAAPA is looking forward to bringing Asian A rac ons Expo to
China,” IAAPA Vice President, Asia Paciﬁc Opera ons Andrew
Lee said. “The a rac ons industry within China is growing at
a rapid pace with several a rac ons recently completed and a
number of other major amusement parks in development, making its capital city, Beijing, a logical choice to host AAE 2014.”
“Beijing’s experience as host to the 2008 Olympic Games, its
area tourist a rac ons, and its history and diverse culture
make it a perfect backdrop for Asian A rac ons Expo, the a rac ons industry’s fastest growing trade show and conference
in the region,” said IAAPA President and CEO Paul Noland.
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IAAPA Başkanı ve CEO’su Paul Noland’ın ise görüşleri Andrew
Lee’yi destekler nitelikte. “Pekin’in 2008 Olimpiyat Oyunları’ndaki ev sahipliği deneyimi, turistler için pek çok gezilecek alana sahip oluşu ve kültür çeşitliliği, endüstrinin en hızlı büyüyen
caret fuarı ve konferansı olan Asya A rac on Expo’nun burada yapılması için birçok neden de sağlamakta.”
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