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Editörün Notu

Editor’s Foreword

Değerli okuyucularımız,

Dear Readers,

Türkiye nüfusunun %25’ine yakını 14 yaş al ndan oluşuyor, rakamın yüksekliği tüm sektörlerde çocuklara yönelik ya rımlara da hız kazandırıyor. Alterna f eğlence
seçeneklerine ih yaç giderek ar yor, çünkü çağın minik
beyinleri yenilikleri tüketmekte ve daha yenilerini istemekte son derece hızlı davranıyor.

Around 25% of Turkey’s popula on is aged 14 and below and this great percentage is also a mo va ng factor
for investments aimed at children in diﬀerent sectors.
There’s an increasing need for diﬀerent entertainment
alterna ves because the li le brains of our mes consume innova ons so fast and are so quick in asking for
new ones.

Bu tabloda umutlandırıcı olan ise, bitmek tükenmek bilmeyen bu yenilik beklen sine cevap verebilmek için çabalayan eğlence kavramlarımızın dünya bakışına giderek
yaklaşması ve üre m çeşitliliğimizi hızla ar rması gibi
görünüyor.

And what is very promising in this whole picture is that
our no ons of amusement striving to respond to these
excep ons are converging with the global amusement
no ons and our product diversity is rapidly improving.

Yeni sayımızda göreceğiniz gibi; Türkiye’nin dört bir yanından hem belediye hem avm hem konut projelerinde, dinlenme ve eğlenme bölümlerini barındıran sosyal
alanlara geniş bütçeler ayrılmaya başlandı. Üstelik uluslararası arenadan güçlü firmalar da birer birer Türkiye
pazarına giriş yapmaya başladı. Anlaşılan o ki, yakın gelecekte dünya çapında parlayacak eğlence endüstrimiz
bize şimdiden göz kırpıyor.

As you will see in our new issue, municipali es, shopping
malls and companies doing residen al projects all over
Turkey have started to allocate large budgets for social
areas of their projects that comprise recrea onal areas
and amusement centers. Also, leading global companies
have started to enter the Turkish market. It looks like our
amusement industry that will enter its golden years soon
has already started to blink at us.

Bu sayımızda yakından bak ğımız su parkları alanında
ise, ülkemiz üre ci firmaları ve işletmeleri bu büyük sektör için çok yetersiz. Var olan dünyaca ünlü yerli firmalarımızın önderliğinde, çok daha fazla üre cinin sektörün gelişime katkı sağlamasını umut ediyor, bu sayede
işletmelerimizin de artmasını ve gelişmesini heyecanla
bekliyorum.

And in the area of water parks which we took a closer
look in this issue, we see that the local manufactures and
businesses s ll have a long way to go. We hope and wait
in excitement that, pioneered by our local companies renowned at the global level, more and more manufacturers enter this market resul ng in more businesses in this
area.

Keyifli okumalar,

Enjoy our new issue,

Duygu SAYGI
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Zoom In

Yaz Aylarının Vazgeçilmez Eğlence Tesisleri;
The Indispensible Entertainment Centers Of Summer Months:

Water Park ve Aqua Park isimleriyle de anılan Su Parkları, serinle rken eğlendiriyor. Birçok farklı ekipmanı ve
ak viteyi müşterilerine sunarak eğlence sektöründe büyük bir açığı kapa yor.

Water Parks also known as Aqua Parks, are both refreshing and fun and close a major gap in the entertainment
industry by oﬀering numerous diﬀerent a rac ons and
events to their customers.

Peki dünya genelinde çok büyük bir endüstriye sahip
olan su parkları ülkemizde ne durumda? Son yıllarda
artan ilgi ve yükselen teknoloji ile ülkemiz genelinde
önemli ya rımlar gözlemleniyor.

Well, in Turkey, what’s the situa on of the water parks,
which represent a big industry in the world? Big investments are being observed in Turkey as a result of increased public interest and advanced technologies.

Özellikle yazın yoğun rağbet gören bölgelerdeki oteller
bünyelerinde su parkı barındırmaya önem veriyor. Şehre yakın olan su parkları ise; ta li bekletmeyen, sıcak
havaların bir kaçış noktası ve eğlence durağı olarak görülüyor.

Especially the holiday resorts that get quite busy in summer months place great emphasis on having water parks
at their facili es. On the other hand, water parks close
to the ci es are seen as a cool shelter to escape from the
summer heat without having to wait for a vaca on.
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SU PARKLARI
WATER PARKS

Dünya çapında ekipman üre mi, projelendirme ve danışmanlık, kurulum ve işletme hizmetleri veren önemli
firmalar arasında Türk firmalarının da olması gurur verici bir tablo sergiliyor.
Yaza girmeden önceki dosya konumuzda, ülkemizden ve
dünyadan su parkı işletmelerini kısaca tanı p, üre ci
firmalardan bilgiler aktaracağız. Yepyeni, rengarenk ve
eğlence dolu projelere örnek olmaları umuduyla,

It is quite a source of pride to see Turkish companies
among the leading companies of the global amusement
industry that provide equipment manufacturing, project
development, consultancy, and setup and business services in this area.
In this issue right before the summer, we will be introducing to you, some of the leading water parks both in
the world and in Turkey and present you informa on on
the manufacturers. We sincerely hope that they inspire
numerous new, vibrant and fun projects...
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Wild Wild Wet’i Keşfe Çıkıyoruz
We’re Going To Explore The Wild Wild Wet
Wild Wild Wet’i tanımak için NTUC Club - Themepark Direktörü Benny Lee’den bilgi aldık.
To discover Wild Wild Wet, we interviewed with Benny Lee, the Manager of NTUC Club Theme Park
Wild Wild Wet Singapur’un doğusunda 2004 yılında
açılmış, tüm aile bireylerine çılgınca eğlenme imkanı sunan Singapur’un en büyük su parkıdır.
Ufak çocukları olan aileler için tasarlanmış Yippee! ve
Professor’s Playground suyun sığ olduğu iki özel oyun
alanıdır. Ye şkinler içinse, parkta vakit geçirecekleri
birçok heyecan verici atraksiyon var. Adrenalini oldukça yüksek olan ve 19 metre yüksekliğinde bir kuleden
meydana gelen Torpedo’da ziyaretçiler bol kıvrımlı tur
öncesinde başlangıçta bir serbest düşüş yaşamaktadırlar. Bunun yanında Güneydoğu Asya’daki ilk ra -kaydırak olan Ular-lah da parkımız da bulunuyor.
Güvenlik her zaman için en önemli önceliğimiz ve hedefimiz günlük operasyonlarımızda sı r kaza yaşamak r.
Ekipmanlarımızın bakımları düzenli olarak yapılmakta
olup personelimiz de bu konuda gerekli her türlü eğimi almış r. Gururla söyleyebiliriz ki, ön büro personelimizden teknisyenlerimize ve ha a muhasebe yetkililerimize kadar bütün personelimiz ilk-yardım alanında
özel eği m almışlardır. Konuklarımızın kaymalarını ya
da düşmelerini engellemek için, parkın zemini kaymayı
önleyen malzeme ile kaplanmış r.
Ziyaretçilerimizin park içerisinde yemek yemelerine izin
veriliyor, ancak havuzlarda yemek yemek yasak olduğundan cankurtaranlarımız bu konuda sürekli kontroller
yapıyorlar. Buna ilave olarak, suyun her zaman güvenli
ve temiz olmasını sağlamak için günde üç kez olmak üzere sürekli su testleri yapıyoruz. Can kurtaranlarımız Ellis
& Associates firması tara ndan verilen yoğun eği mlere
ka lıyor ve bu sayede konuklarımız güvenli bir şekilde
parkın keyfine varabiliyorlar.
En yoğun zamanlarımız olan ta llerde ve ha a sonlarında, parkımıza düzenli olarak ilave animasyonlar ge riyoruz.
Downtown East Yenileme projesinin bir parçası olarak,
Wild Wild Wet bölümünü 4 hektar büyütüyor ve yeni
atraksiyonlar ekliyoruz. Bu projenin
de 2016 yılında bi rilmesi öngörülüd
yyor. Amacımız konuklarımız için, su
parkı atraksiyonlarından, yemek yeme
p
opsiyonlarına ve konaklamaya kadar
o
eentegre bir tecrübe yaratmak r.
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Wild Wild Wet opened in 2004 in eastern part of Singapore, and is one of Singapore’s largest water parks that
promises a day of thrills and spills for the whole family.
To cater to families with young children, Yippee! and Professor’s Playground are two kid-friendly play areas with
shallow waters. For adults, there are more thrilling rides
to occupy their me at the park, the newest of which is
Torpedo. The high-thrill ride towers above the landscape
at some 19m and riders will experience an ini al free fall
before rushing down the twisty ride. There is also the
Ular-lah, the ﬁrst ra slide in Southeast Asia.
Safety remains our top priority and we strive to achieve
zero incidents in our daily opera ons. Our equipment are
well-maintained and our staﬀ are equally equipped and
trained. We’re proud as well that all of our full- me staﬀ
are ﬁrst-aid trained, from our front line staﬀ to the support staﬀ like our technicians and even our accountants.
While guests can have their meals within the park, our
lifeguards also watch out for food being consumed in the
pools.
We also conduct rou ne water tests three mes a day to
ensure that it is safe and clean for our guests.
Our lifeguards undergo a rigorous training by Ellis &
Associates so that guests can play here with a peace of
mind.
During our peak periods, which are during holidays as
well as the weekends, our Park Hosts regularly roll out
Guest Delight Ini a ves for our guests.
As part of the Refreshing Downtown East redevelopment
project, we are doubling the size of Wild Wild Wet to 4
hectares and adding new a rac ons. This is expected to
be completed by 2016, the purpose of which is to create
an integrated experience for our guests, from the water
park to dining op ons and even accommoda on at the
resort.
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Su Parklarında Güvenlik Herşeyden Önce Gelir
Safety Comes First at Water Parks
Geçen yıl Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirke arasına giren
ve 89 ülkede çoğu ödüllü 2500 su
parkı projesine imza atan Polin’in
Pazarlama Müdürü Şöhret Pakis,
“Güvenlik bir yana, diğer herşey
bir yana” diyor.

Sohret Pakis, Marke ng Manager
of Polin Company which was rated
among the top 100 fastest growing companies in Turkey last year
and created 2500 award-winning
water park projects said, “safety
always comes ﬁrst”.

Commen ng on the issue of safeSu parklarında güvenlik konusunu
ty at water parks Pakis Said “In
değerlendiren Şöhret Pakis; “Miorder to meet the guests’ need for
safirlerin heyecanlı, interak f, tethrilling, interac ve, themed and
Polin Pazarlama Müdürü
malı, yüksek kapasite ve görselliği
impressive slides with high capacŞöhret Pakis
etkileyici kaydırak beklen sini kari es, we create custom designs for
şılamak için ya rımcılara özel tainvestors. And the most important
sarımlar yapıyoruz. Asla ödün vermeyeceğimiz en önemli
criterion we would never compromise is safety. We design
kriterse güvenlik. İnsanların, çocukların kullandığı bir ürün
products used by humans, by kids. Thus, safety always
tasarlıyoruz, bu yüzden herşeyden önce güvenlik geliyor.
comes ﬁrst. We’re lucky that computer-based design and
Çok şanslıyız ki son yıllarda bilgisayar programları, simüsimula on technologies have advanced so much in recent
lasyon, bilgisayar tabanlı tasarım o kadar geliş ki, bu
years, and adding to that, our technical know-how and
bizim teknik bilgilerimiz ve normlara bağlılığımız ile birdeterminism to comply with standards, we are able to ofleşince heyecanlı ve %100 güvenli ürünler sunabiliyoruz.
fer 100% safe products.
Fakat maalesef bizi de derinden üzen bazı haberler karşımıza çıkıyor. Türkiye’de ve dünyada son yıllarda lokal su
kaydırağı üre cileri ortaya çıkmış r. Projelendirme, malzemenin kalitesi, yeterliliği ve uluslararası normlara uygunluk gibi kriterlere dikkat edilmeksizin sadece fiyat bazında
bir tercih; gerek ziyaretçilerinin hayatlarını tehlikeye atmakta gerek bu ya rımcıların ya rımlarının geri dönüşünü alamadan tesisi kapatmak zorunda kalmasına sebep
olmaktadır. Dünyadaki bu sektördeki en ka kurallar Almanya ve ABD’de uygulanmaktadır. ABD’ye Amerikalı firmalar dışında su kaydırağı satabilen, ayrıca Almanya’ya,
Almanya ve Amerikalı firmalar dışında tek su kaydırağı
satabilen firma Polin’dir. Bunun sebebi, bu ülkelerde su
kaydıraklarının hizmete alınmadan önce uluslararası kabul
görmüş norm ve hesaplamalara uygunluğunun otoriteler
tara ndan çok sıkı bir şekilde kontrol edilmesidir. Benzer
bir uygulama ile ülkemizdeki tüm su kaydırakları hizmete açılmadan otoriteler tara ndan kontrol edilirse bu p
problemler önlenmiş olur. Maalesef aquparklarda çoğu
tesis bir dene m mekanizması olmadığından kullanım sorumluluğunu kullanıcıya bırakmış r ki, bu asla kabul edilemez” şeklinde konuştu.
“2014 yılında, çocuk grubu ürün gamımızı yeniliyoruz
ve interak f su oyun gruplarımızı yepyeni temalarla sunacağız. Bu yıl ülkemizi kaydıraklarda trafik ışıklarından,
zaman ölçerlere, led uygulamalarına, ses, ışık, efekt uygulamalarına kadar bir çok farklı sistemle tanış racağız”
şeklinde bu yazın sürprizlerini anlatan Pakis, Türkiye’de
Rixos Tekirova, Boytur Grubu- Cactus Otel, Crstal Grubu,
Maxx Royal Kemer ve daha birçok projenin bu yaz benzersiz kaydıraklarla açılacağını da müjdeledi.
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But unfortunately, we come across some news that upset
us as well. Some local waterslide producers have popped
up in Turkey and the world in recent years. Such manufacturers don’t pay a en on to project design, material
quality, and compliance with interna onal norms and just
focus on oﬀering lower prices. And this puts the lives of
visitors in danger and results in investors having to close
down their parks before the project pays back. The most
stringent rules in this sector in the world are present in
Germany and USA. Polin is the only non-US company
that can sell water slides to US and is the only non-US
and non-German company that can sell water-slides to
Germany. The reason for this is that, waterslides in these
countries are subject to very stringent tests and inspecons carried out by certain authori es in these countries
to ensure their compliance with certain interna onal
norms and standards. If the same is applied in Turkey and
water slides are inspected by relevant authori es before
being opened to public, such problems would be avoided. Unfortunately, due to lack of a control mechanism in
most parks, visitors use the slides at their own risk which
is totally unacceptable”.
About this year’s summer surprises, Pakis said “In 2014,
we’ll be upgrading our product line for children and we’ll
be oﬀering our interac ve water gaming groups with new
themes. This year we’ll be introducing numerous new applica ons to Turkish amusement industry ranging from
traﬃc lights for water slides and mers to sound and
ligh ng eﬀects.” Pakis also gave the good news that numerous projects including Rixos Tekirova, Boytur Group’sCactus Hotel, Crystal Group, Maxx Royal Kemer and many
other resorts will be opened with new and unique slides
this summer.
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ORIGINAL Waterpark & A rac ons Company 1980’den
bu yana tam donanımlı su parkı ve eğlence çözümleri
geliş rme alanında dünya liderlerinden. Ürünleri arasında su kaydırakları, ıslak ve kuru interak f oyun alanları,
su trenleri ve Waves and FlowRider® bulunuyor.
Dünyaya yayılmış 20 ofisi ile ih yaç ve hedeflere uygun yüksek kalite ve standartlarda çözümler geliştiren
firmanın önceliği, müşterilerine uzun dönemli, yenilikçi
ve unutulmaz tecrübeler yaratmak olarak belir liyor.
WhiteWater tüm müşterilerinin, konsept geliş rmeden
su parkı ya da eğlence projesinin tamamlanmasına kadar bütün süreçte destek almalarını sağlamak için, tüm
müşterileri için tasarım, üre m, proje yöne mi, kurulum ve sa ş-sonrası bakım hizmetleri sunuyor.
Su parklarında ziyaretçi güvenliğini sağlama konusunda
geniş mühendislik ekibi ile her bir ürünün tasarım ve
üre m süreçlerinde kontroller yap klarını belirten WhiteWater’in Pazarlama ve İle şim Koordinatörü Megan
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Since 1980, the ORIGINAL Waterpark & A rac ons Company has been the global leader in crea ng complete
waterpark and amusement solu ons. The product range
of the company covers products like waterslides, interac ve play (wet and dry), water rides, and Waves and
FlowRider®.
The goal of the company, which develops high quality
products at world standards in line with the needs of its
customers via its 20 oﬃces all around the world, is deﬁned as crea ng long-term, innova ve and unforge able experiences for its customers.
WhiteWater provides design, manufacturing, project
management, installa on and a er-sales maintenance
services for all clients to ensure that they have support
all the way from concept to comple on of their waterpark or amusement project.
WhiteWater marke ng and Sales coordinator Megan
Krentz states that, they carry our controls throughout

2014’ü Serinletecek
20 Yeni Proje
20 New Projects to Cool Down 2014

Krentz; “Kullanılan bilgisayar simülasyonları kullanıcının
hareketlerini analiz edebiliyor. Bu sayede kaydırak yolunun her adımında onların güvende olmalarını sağlıyor.
Aynı zamanda firmanın ilgili endüstri güvenlik standartlarına uygunluğu da sağlanıyor” şeklinde ürünlerinin güvenliğinin al nı çiziyor.
WhiteWater’in her zaman yeni projeleri vardır diyen
Megan Krentz, en yeni ürünlerinin No Boundaries, Ra
Ba le, Fusion Factory, AquaSphere ve Slideboarding
olacağını, ayrıca 2014 döneminde bitecek olan farklı
ülkelerde bulunan toplam 20 büyük projeleri olduğunu
belir yor.
Krentz, ülkemizin su parklarını “Türkiye’nin her yerinde
inanılmaz iyi bir su parkı kültürü söz konusu. Tipik olarak
şu anda Türkiye’de bulunan su parkları ufak su parkları
ve bunların büyük kısmı benzer atraksiyonlar ve benzer
müşteri tecrübesi sunmaktalar. Yakın zamanda, daha
büyük ve uluslararası standartlarda faaliyet gösteren su
parkları inşa etme yönünde eğilimler var. Türk firmalarının Türkiye’deki su parklarını uluslararası arenaya taşıma anlamındaki vizyonunu gerçekleş rmede onlarla
birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” sözleriyle değerlendiriyor.

the en re design and engineering processes for each
product with their engineering team and Megan emphasizes the safety of their products by saying “Computer
simula ons we use can analyze the mo on of the rider to
ensure he/she is safe at every step of the slide path. This
also ensures that the company complies with the relevant industry safety standards.“
Megan Krentz states that there are always some new
projects at WhiteWater and adds that their latest line
includes No Boundaries, Ra Ba le, Fusion Factory,
AquaSphere and Slide Boarding and states that they also
have 20 diﬀerent large projects in numerous countries
that will be completed at diﬀerent mes throughout
2014.
As a response to the ques on about her views about the
water park amusement culture in Turkey, Krentz said
“There is a fantas c waterpark culture in Turkey that exists around the country. Typically, waterparks in Turkey
today are small resort waterparks. Many of these parks
oﬀer similar a rac ons and a similar guest experience.
Recently, there has been a large shi towards the interest
in developing larger, interna onal standard waterparks.
We are glad to be working with our clients in Turkey to
realize their vision to put waterparks in that country on
the interna onal stage.”
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Su Kaydıraklarındaki Sınırsız Adrenalin
Unlimited Adrenaline of Water Slides

Dedeman Aquapark Bodrum 1999 yılından bu yana,
bünyesinde dalga havuzu, oyun havuzu, güneşlenme terasları, 28 adet muhtelif kaydırak, 3 adet fas ood ünitesi barındıran, 30 dönüm arazi üzerine kurulu son derece
eğlenceli bir tesis olarak hizmet veriyor.
İşletmenin tüm malzemelerinin temini, kurulum danışmanlığı ve kontrolü Avrupa Birliği Standartlarında uygun
şekilde Ac on Park (İspanya) firması tara ndan gerçekleş rilmiş. Parktaki Big Hole, Black Hole, Kamikaze, Mulslide ve Yamaç Kaydırağı adlı özgün tasarımlara sahip
kaydıraklar müşterilere büyük adrenalin yaşa yor.
Birçok animasyon ile müşterilerine özel eğlenceler
organize eden Dedeman Aquapark Bodrum, sezon sürecinde hareketli konserlere de ev sahipliği yapıyor. Tesisin
temizliği, düzenli şekilde danışmanlık alınan firmaların
göze mde gerçekleşiyor. Parktaki herhangi bir kazayı
önlemek amacıyla, müşteriler kurallar hakkında önceden uyarılıyor ve alanda mutlaka uzman personeller bulunduruluyor.
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Since 1999, Dedeman Aquapark Bodrum, built on a land
of 30000 m2, has been serving its guests as an extremely
fun facility with its wave pool, tanning terraces, 28 diﬀerent types of slides and 3 food courts.
All equipment and materials of the facility were supplied
by Ac on Park Company in Spain. The same company
also provided setup consultancy and control services in
line with European Standards. The unique slides of the
park named Big Hole, Black Hole, Kamikaze, Mul slide
and Steep Slide pump the guests with adrenaline.
Dedeman Aquapark Bodrum also organized numerous
fun events for its guests and hosts numerous concerts
throughout the season. The cleanliness of the facility is
ensured by third party cleaning companies that visit the
facility on a regular basis. In order to minimize the risk of
accidents at the park, the guests are briefed about the
rules before entering the park. The park also has professionals on duty at the park at all mes to prevent accidents..
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TÜRKİYE’NİN İLK TEMALI SU PARKI
Turkey’s First Themed Water Park

Kuşadası’nda 2000 yılında açılan Aqua Fantasy, temalı
su parkı olarak Türkiye’nin ilki özelliğinde. Günlük 5000
kişilik kapasiteye sahip Aqua Fantasy’nin projelendirmesinde Jeﬀ Henry ve ABD’nin ünlü NBGS Texas firması ile
çalışılmış, 2002 yılından bu yana ise dünyaca ünlü POLİN
firmasıyla işbirliği yapılıyor.

Opened in Kusadasi in 2000, Aqua Fantasy is the ﬁrst
themed water park in Turkey. With a daily capacity of
5000 visitors, Aqua Fantasy’s project was created by Jeﬀ
Henry and the famous US-based NBGS Texas Company.
And the water park’s been working in coopera on with
world famous POLIN company since 2002.

Bir rüya ülkesi olarak tasarlanan Aqua Fantasy’de dünya standartlarına uygun oyun gruplarıyla dolu büyük bir
çocuk havuzu bulunuyor. Temasında ortaçağ mimarisi
kullanılan tesiste üç ana kule, dalga havuzu, 300 m2’lik
nehir, birçok farklı kaydırak ile doyumsuz bir eğlence sunuluyor.

Designed as a dream world, Aqua Fantasy also features
a children’s pool equipped with gaming groups at world
standards. With an architectural style inspired from medieval mes, the park has three main towers, a wave
pool, 300 m2 river, and numerous types of slides to oﬀer
endless fun to the visitors.
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Türkiye’nin tek baş aşağı kayılan kaydırağı Proracer, 222
metre uzunluğundaki devasa aile kaydırağı Crazy Ra ,
hareketli kütlesi ile Boomerango, yokuş yukarı rmanılabilen Master Blast ve Space Bowl parkın en son teknolojiye sahip, yoğun ilgi gören kaydırakları. Dünyanın ilk
küre dizaynlı kaydırağını da barındıran Super Combo ise,
4 ayrı kaydırağın heyecanını yaşa yor.

Proracer, the ﬁrst up-side-down slide of Turkey, the 222
meter long gigan c family slide Crazy Ra , Boomerango
with its moving body, Master Blast which can climb uphill
and the Space Bowl are the most popular slides of the
park that have the latest technology. And the Super Combo which also has the world’s ﬁrst sphere-shaped slide
oﬀers the fun of 4 diﬀerent slides in a single package.

ISO 9001:2008 Kalite Yöne m Sistemi ve ISO 22000:2005
Gıda Güvenliği Yöne m Sistemlerine uygun çalışan tesis,
2011 yılında ISO 9001 ve ISO 22000 ser fikalarını almaya hak kazanmış. Aqua Fantasy dünya standartlarında üre m yapan firmalar tercih ederek ürün güvenliği
sunuyor, ayrıca risk analizi için dış ve iç dene mlere, iş
güvenliği uzmanları ile yürütülen çalışmalara büyük bir
özen gösteriliyor.

Cer ﬁed with ISO 9001:2008 Quality Management System and ISO 22000:2005 Food Safety Management System, the facility also recieved ISO 9001 and ISO 22000
cer ﬁcates in 2011. To ensure product safety Aqua Fantasy works with companies that comply with global standards and the management of the water park places
great emphasis on internal and external risk assessments
as well as on the consultancy services received from occupa onal safety experts.

Olası bir kazayı önlemek için, parkın içine kesinlikle cam
ve kırılabilecek malzemeler alınmıyor. Her oyuncak için
fotoğraflı uyarı levhaları bulunuyor. Tüm havuz ve kaydırakların başında bronz ve gümüş brövelere sahip cankurtaranlar bulunuyor ve her sabah ekipmanları kontrol
ederek güne başlanıyor.
Benzersiz bir ta l için ideal bir yöne m anlayışı, alternaf hizmet alanları, spor ak viteleri de sunan Aqua Fantasy’de gün boyu animasyon yarışmaları, yağmur dansı,
su voleybolu gibi farklı etkinlikler düzenleniyor.

To prevent any possible accident, the park management
allows no glass or other items that can be broken. For
every a rac on, there are warning signs with pictures.
Lifeguards with bronze and silver brevets placed at every
pool and slide, check the equipment every morning before they start the day.
Aqua Fantasy oﬀers an ideal management approach,
alterna ve service areas, and sports ac vi es to oﬀer a
unique vaca on experience for its guests and there are
numerous events such as compe ons, rain dance and
water volleyball going on at the park all day long.
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Splashin’ Safari’de
Noel Baba ile Karşılaşmak Mümkün!
Possible To Mee ng With Santa Claus In There!

Holiday World & Splashin’ Safari’, hem temalı park hem
de su parkı olarak 1993 yılında açıldı. Yaklaşık 160 bin
m2 park, dünyanın en büyük su parklarından birisidir.
İki su treni ve birden fazla ailenin aynı anda binebildiği
su ra ing seçenekleri sebebiyle ProSlide Teknolojileri
alanında bir showroom gibi olan tesiste, çok çeşitli tren
ve kaydırak alterna fler bulunuyor.
Ana oyuncakların dışında ücretsiz park, içecek ve güneş
kremi gibi hizmetler sunan Splashin’ Safari’de canlı eğlence (müzikal şovlar, yüksekten atlayış şovu ve çocuk
şovları gibi), oyunlar, mağazalar ve restoranlarla eksiksiz
bir eğlence alanı yara lmış. Ve Noel Baba’nın şehri Indiana’da olunca parkta hergün Noel Baba ile karşılaşabilirsiniz.
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Holiday World & Splashin’ Safari, is a theme park and
water park combo. Splashin’ Safari was opened in 1993.
At 40 acres, it is one of the world’s largest water parks –
and it is s ll growing.
With its two water coasters and mul ple family water
ra rides Holiday World & Splashin’ Safari is also resembled to a showroom for ProSlide Technologies.
Holiday World & Splashin’ Safari, provides lots of rides
and slides, plus free parking, so drinks and sunscreen. It
also oﬀers live entertainment (musical shows, a high dive
show, and children’s entertainment), games, shops, and
restaurants. Oh, and Santa! Holiday World & Splashin’
Safari is located in the town of Santa Claus, Indiana, so
Santa is there every day.

Temizlik ve güvenlik konusunda hiç ödün vermeyen
tesis, 14 yıl arka arkaya Amusement Today tara ndan
“Dünyanın En Temiz Parkı” seçilmiş. Ziyaretçilerine koşmak yerine her zaman yürümeyi öneriyor, tehlikeli hareketlere hiç bir zaman izin vermiyorlar.

Holiday World & Splashin’ Safari has been voted the
World’s Cleanest Park for 14 years in a row by Amusement Today. The facility doesn’t skimp on cleanliness and
safety.

Parkın aile dostu bir personeli uygunsuz davranışları sürekli gözlemliyor ve gerek ğinde engelleme ya da
yardım çağırma yetkisini kullanıyor, zaten işletme yetkililerin yorumlarına göre park gayet kontrollü insanlar
tara ndan ziyaret ediliyor.

The park management encourages walking, not running.
They have zero tolerance for dangerous behavior and
rough housing. All employees watch out for inappropriate behavior and are empowered to deal with it or call
for help. The park is very family-friendly, and most Guests
behave themselves.

2014 yazı için düşünülen yenilikler arasında, Wildebeestro adında yeni bir restoran ve Safari Outpost adında
yeni bir mağaza, çocuklar için çarpışan botlar yer alıyor.
Ayrıca bu sezon için su parkı saatlerini uzatan Splashin’
Safari’de, Cuma Akşam’ları Havai Fişekler ile renklenecekmiş.

The park is adding a new restaurant, Wildebeestro, and
a new shop, Safari Outpost, plus it is moving its children’s
bumper boats from Holiday World to Splashin’ Safari this
season. The park is also extending its water-park hours,
adding Friday Night Fireworks, plus they are building addi onal cabanas.
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Uluslararası Pazara Ustalarından Özel Üretim
Custom Produc on By Masters For The Intera onal Market
Erkasan 46 yıllık polyester
tecrübesiyle, 20 değişik su
kaydırak pi ve polyester hazır havuzları kaliteli, güvenli
ve ekonomik olarak üre yor.
Modelleri arasında açık, tüp,
botlu, virajlı, düz hızlı, kulvarlı,
geniş, extreme kaydırakları ve
çocuklara özel animasyonlar
bulunuyor.
Son sistem teknolojiye sahip
fabrikasında, polyestere şekil veren ustalar ve makinalar ile 1990 yılından beri tüm
Avrupa’ya, Rusya, Türk Cumhuriyetlerine, Uzakdoğu ve
Amerika Kıtasına ihracat yapıyor. Müşterilerin beklen lerine göre özel dizayn edilen firmanın tüm ürünleri
kalite ve güvenlik konusuna özen gösterilerek,
Avrupa standar olan EN 1069’a göre üreliyor.
Erkasan Genel Müdürü Kamil Çambol,
güvenlik konusunda “Standartlara uygun üre lmiş kaydıraklar, işletmenin
alacağı güvenlik tedbirleri ile halka
açılır. İşletmenin tedbirleri arasında;
kayma kurallarının her müşterinin görebileceği şekilde asılması, havuz ve kaydıraklara ulaşım yollarının kullanıcılara ve
standartlara uygun hale ge rilmesi, kaydırakların hem başlangıç hem de bi ş yerinde cankurtaran
bulundurması yer alır. Özellikle alkollü kişilerin kaydırakları kullanmaları durumunda kazaların ar şı göz önüne
alınıp, bu konuda işletmelerin önlem alması gereklidir”
diyor.
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With its over 46 years of experience in the polyester industry, Erkasan manufactures 20
diﬀerent types of high quality and safe water slides and
polyester pools at reasonable
prices. Among the models offered are open slides, tubetype slides, boat-slides, curved
slides, constant speed slides,
slides with lanes, wide slides
and extreme slides as well as
anima ons specially designed
for kids.
Since 1990, with its skilled
polyester masters and machinery the company has been
manufacturing its products at its factory that has the
latest technologies and expor ng its products to Europe, Russia, Turkic Republics, Far East and America. All products of the company are custom
made and comply with all relevant quality
and safety standards and par cularly EU
standard EN 1069.
About the safety issue, Erkasan General
Manager Kamil Çambol said “Slides that
are manufactured in line with relevant
safety standards are opened to public
only a er necessary safety measures are
taken by the management. Among these
measures are; placing signs related to the
rules for sliding, having the access paths to the
pools and slides convenient for the guests and comply with relevant standards, and placing life guards at
the star ng and ending points of the slides. As accident
risks are higher when drunk people use the slides, the
park management must take necessary measures about
it”.
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İran’ın Eğlence Endüstrisi, Fuarda Buluştu
Entertainment Industry of Iran Meet in Fair
Bamika Int’l Group 3. Amtech (Amusement Centers,
Parks, Technology & Equipment Of Leisure – Eğlence
Merkezleri, Parkları, Teknolojisi Ve Ekipmanı) fuarını
İran’ın Tahran ken nde 6-9 Şubat 2014 tarihleri arasında
düzenlendi.
Halkla İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler Müdürü
Mohammad Sarian, fuarın değerlendirmesini şu
sözleriyle özetledi; “Fuar, geçen 2 yılın tecrübesine
dayanarak daha uzmanlaşmış ve endüstriyel bir
nitelik kazanmış r. İran, eğlence sektörü anlamında
büyük potansiyele sahip olup sektörde son yıllarda bu
alanda büyük yol kat edilmiş r. Bu sebeple fuarı her yıl
düzenlemeye karar verdik.

Bamika int’l group organized the 3rd Amtech ( Amusement Centers, Parks, technology & Equipment of leisure
) exhibi on from 6 to 9 February 2014 in Tehran- Iran.
Public Rela ons & Int’l Aﬀairs Manager Mohammad
Sarian, summed up ﬁnally of the fair with these words: “This exhibi on was held more specialized and more
industrial based on 2 last years experience. Iran has a
good capability in amusement ﬁeld and in recent years,
substan al work has been done in this industry, because
of that we planned to organize fair.

ATRAX 2014, İran’da Ortadoğu Pazarıyla Buluştu
ATRAX 2014 Meets Up With The Middle East Market In Iran
Büyük pazar Türkiye’nin güçlü fuarı ATRAX 2014, uluslararası eğlence endüstrisi fuarlarında ilgi odağı olmaya
devam ediyor.
Türkiye temsilciliği Tureks Uluslararası Fuarcılık tarandan yapılan İran Amtech Fuarı’nda ziyaretçi ve ka lımcılar ATRAX ile yakından ilgilendi. Bu yıl “Spor Tesisi
Ekipmanları”nın da eklendiği ATRAX’a ka lmak isteyen
firmalarla İran Fuarı’nda detaylı görüşmeler gerçekleş
ve sözleşmeler imzalandı. Ayrıca ATRAX’I ziyaret etmek
isteyen çok sayıda profesyonelin başvuruları alındı, heyet ziyaretleri planlandı.
ATRAX, İstanbul Fuar Merkezi’nde 4-6 Aralık 2014 tarihinde uluslararası bir ka lımla düzenlenecek.
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As the powerful exhibi on of the giant amusement market of Turkey, ATRAX 2014 con nues to be the center of
a en on at interna onal amusement industry exhibions.
At the Iran Amtech Exhibi on which is organized by
Tureks Uluslararası Fuarcılık in Turkey both the visitors
and the par cipants showed great interest in ATRAX. This
year’s ATRAX will feature “Sports Facility Equipment” as
well and during the exhibi on in Iran, companies wishing
to join ATRAX made applica ons and signed contracts to
join ATRAX. Also a large number of professionals applied
to join ATRAX as visitors and plans have been made for
groups of professionals that will visit ATRAX. ATRAX will
be held at İstanbul Fuar Merkezi between 4-6 December
2014 with par cipa on from numerous interna onal
companies.

Exhibi on Notes
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Speedcity’de İran Fuarı’ndaydı
Speedcity was at the Iranian Exhibi on as well

Şuanda dünyanın en hızlı hareketli gerçek ebatlı f1 simülatörünü üreten Speedcity; motosiklet, f1 ve ralli simülatörlerinde birçok farklı eğlence imkanı sunuyor. Firmanın önceliği yeni teknolojiler keşfetmek ve farklılığını
korumak.

Speedcity, the manufacturer of the world’s fastest moving f1 simulator with original dimensions, oﬀers numerous a rac on alterna ves in f1 and rally simulators. The
priority of the company is deﬁned as discovering new
technologies and maintain its uniqueness.

Speedcity Genel Müdürü Ali Özgün Amtech Fuarı’nı; “ilk
izlenimde hem teknoloji hem fiyatlarımız tam anlamıyla
uçuk kaldı. İşin aslı ise, yeni yeni teknolojiyi ve çağdaşlığı yakalamaya başlayan İran’da bizim gibi firmalar al n
değerindeydi. Ayrıca İranlılar tanıdığım en cana yakın ve
misafirperver insanlar. İyi insanlarla iş yapabilmek bence ayrıcalık r” şeklinde değerlendirdi.

About the Amtech Exhibi on, Speedcity General Manager Ali Özgün said, “At ﬁrst it looked as tough both our
technology and prices are quite crazy. But the reality is
that, companies like us in Iran which has recently caught
up with the latest technology in this sector, were as valuable as gold. Also, Iranians are the friendliest people I’ve
ever seen. I think it’s a privilege to be doing business with
nice people”.

Kapsamlı Eğlence Merkezi Çözümleri, Asre Jadid Co.’da!
Comprehensive Amusment Center Solu ons Come From Asre Jadı ̇d Co.!

Eğlence parklarının inşaasında 10 yıllık deneyimiyle
Asre Jadid Co’nun temsilcileri, İran’ın eğlence endüstrisi ve Amtech Fuarını; “İran’da eğlence merkezlerinin
sayısı her geçen gün ar yor, yeni modern temalı parklar
ve Aile Eğlence Merkezleri açılıyor. Dünyadaki rakiplerine kıyasla İran, Aile Eğlence Merkezleri için çok daha
uygun fırsatlar sunuyor. Amtech’e ka lma amacımız, bu
alandaki en yeni inşaat ve danışmanlık hizmetlerimizi
tanıtmak ve müşteri kitlemizi genişletmek . Bizim için
oldukça olumlu geç ” şeklinde yorumladı.

With over 10 years of experience in the construc on of
amusement parks, the oﬃcials of Asre Jadid Co made the
following comments on the amusement industry in Iran
and the Amtech exhibi on: “The number of amusement
centers in Iran is increasing every day and new parks
with modern themes and new Family Entertainment Centers are being opened. Compared to its counterparts in
the world, Iran oﬀers be er opportuni es for the Family
Entertainment Centers. Our goal at Amtech was to promote the latest construc on and consultant services in
this area and to broaden our customer base. The event
was extremely beneﬁcial for us.”
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İran Eğlence Sektörü Bilgi Merkezi: Bazisite
Iranian Amusement Industry Informa on Center: Bazisite
Bazisite
internet
portalı, İran’da eğlence ve oyun
sektörünün en önemli yayını
olarak bütün üretici, ithalatçı,
ihracatçı firmaların, oyun merkezlerinin, bilgisayar üre cilerinin, oyuncak üre cilerinin ve
benzeri diğer firmaların detaylı
bilgilerini içeriyor. Portalın yetkilileri, Amtech Fuarı’nda hem
ka lımcılarına hem de ziyaretçilere tanıtım yaptıklarını ve
önemli uluslararası bağlantılar
kurduklarını belirtti.
Sektörün
gelişimini
ise;
“İran’ın eğlence sektörü son yıllarda büyük yol kat etti
ve sektördeki firmaların sayısı ciddi oranda arttı. Diğer
yandan İran’daki standartların ve mevzuatın çok sıkı
olması sebebiyle üreticiler çok daha kaliteli ürünleri çok
daha makul fiyatlarda üretmeye başladılar” şeklinde özetliyorlar.

As the most important media
of the Iranian amusement
and gaming sector, Bazisite
Internet portal contains detailed informa on about all
manufacturers,
importers,
exporters, importers, gaming
centers, computer manufacturers, toy manufacturers and
other companies in the industry. At Amtech Exhibi on, the
oﬃcials of the portal stated
that they promoted the portal
both to visitors and the parcipant companies and made
important business contacts.
And about the development of the sector, they said,
“Iran’s amusement industry has come along way in recent years and the number of companies in the sector
increased tremendously. On the other hand, because the
relevant standards and legisla on in Iran are very strict,
companies started to produce with higher quality at lower prices.”

Badisaz’dan İran’a Kiralama Çözümleri
Rental Solu ons for Iran From Badisaz
Badisaz, İran’da çocukların fiziksel ak vite ih yacına yönelik olan anaokulu gibi eği m merkezlerine özel “mobil
park” projesini başla . Bu projede kaydıraklar, zıplama
oyunları gibi şişme oyun düzenekleri günlük ya da uzun
süreli olarak kiralanıyor. Böylece müşterilerin bu oyuncakları doğum günleri, fes valler ve okul kutlamaları
gibi ak vitelerde kullanma rsa oluyor.

Badisaz recently started a new service for providing “mobile children’s park” to children’s educa on centers such
as kindergartens to meet the physical ac vity needs of
kids. With this new service, the company rents out inﬂatable slides and trampolines on a daily basis or for longer
periods. This way, the customers get a chance to rent
such a rac ons for birthday par es, fes vals or school
celebra ons.

Amtech’e her yıl ka lan firmanın yetkilileri; “Fuar, bizim için yeni müşterilerle temasa
geçme anlamında çok iyi bir rsat.
İran’da sektörün giderek büyüdüğünün farkındayız. Diğer ülkelerle
rekabette İran daha az çeşitliğe
sahip, çünkü sektörde az sayıda
üretici var. Ama sektör büyüyor ve
bilgisayar oyunları, jetonlu oyun
makineleri gibi oyunlar da kapalı
eğlence merkezlerinde giderek ar yor” diye konuştu.

Oﬃcials of the Company that joins Amtech every year
said, “This exhibi on oﬀers us a great opportunity in
terms of ge ng in touch with new
customers. We are aware that the
sector has been growing rapidly in
Iran. Compared to other countries,
there is less compe on in Iran because there are only a few manufacturers in the country. But the sector
has been growing and new a racons such as computer games and
coin-op machines are ge ng more
and more popular at the amusement centers”.
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Mobı ̇n Mahsaz Sharı ̇f Oﬀering Innova ve Prodcuts To Ir
Mobin Mahsaz Sharif firmasının İran eğlence dünyası ile
ilgili görüşleri; “Eğlence ürünleri teknolojisi oldukça karlı
ve bu alanda yeni ürünler geliş rip pazarı büyütmek için
ileri teknolojiye sahip ve ciddi ya rımlar yapılması gerekiyor. Sahip olduğu genç nüfus ile İran, eğlence sektöründe ciddi potansiyel arz ediyor. Firmamızın temel poli kası bu alanda yenilikçi ürünler geliş rmek ve pazara
kazandırmak r” şeklinde aktarıldı.

Mobin Mahsaz Sharif Company’s views about the amusement industry have been summarized as follows “Amusement industry products are quite proﬁtable technologies
and in order to develop new products and help the market grow, big investments involving advanced technologies need to be made. With its big young popula on,
Iran oﬀers great poten al for the amusement sector.
The main policy of our company is to develop innova ve
products and introduce them to the market.”

Firmanın Amtech değerlendirmesi ise, “Fuara ka lmamızın sebebi kendi tesislerimizde tasarlanıp üre len yarış simülatörümüzü tanıtmak . Ziyaretçilerden gördüğü
büyük ilgi ile daha fazla ya rım yapmaya mo ve olduk.
Fuardan hemen sonra pek çok sipariş almış bulunmaktayız. Bu siparişler ışığında da üre miz kapasitemizi artrmak durumunda kaldık” özetleniyor.

Company’s views about the Amtech Exhibi on have been
summarized as follows “The reason we joined the exhibion is to promote our products that we design and produce in-house at our own facili es. We’ve seen a great
deal of interest from our visitors and this mo vated us
to make further investments. We received many orders
right a er the exhibi on and as a result we have to expand our produc on capacity now”.

Persian Dart’tan Türkiye’ye Ofis
Persian Dart’s New Turkey Oﬃce
Amtech Fuarı’nın ka lımcılarından Persian Dart’ın yetkilileri,
“Dart’ın ve özellikle elektronik
dar n potansiyeli olan bir oyun
olduğuna inandıklarını ve Türkiye’de ofis açmayı planladıklarını
bildirdi.
Yetkililer; “Fuar sayesinde Türkiye’de ve komşu ülkelerde ciddi bir
pazar potansiyeli olduğunu gördük, ziyaretçilerden çok olumlu
tepkiler aldık. Türkiye’de bir temsilci ofisimiz olmadığı için ve müşterilere sa ş sonrası
hizmet verme zorunluluğu sebebiyle, elektronik dart
oyunlarını Türkiye’de yaygınlaş rmak ve gerekli sa ş
sonrası hizmetleri sağlayabilmek amacıyla bir temsilcilik
ofisi açmaya karar verdik. Dart oyunlarına halkın büyük
ilgi göstermesi sebebiyle, standımız bütün fuarlarda en
çok ziyaretçi çeken stant halini alıyor” şeklinde konuştu.

The oﬃcials of Persian Dart, which
are among the par cipants of Amtech Exhibi on stated that they
believed dart and especially electronic dart has great poten al and
they plan to open an oﬃce in Turkey”.
The company oﬃcials said, “The
exhibi on showed us that there’s
a huge poten al both in Turkey
and neighboring countries and we
received quite posi ve feedback
from the visitors. Because we currently don’t have an ofﬁce in Turkey and we have to provide a er-sales service
to our customers, we decided to open an oﬃce in Turkey
so that we can make electronic dart games more popular
in Turkey and provide the necessary a er-sale services.
Because of the great interest that public showed in dart
games, our stand becomes the center of a en on at all
exhibi ons”.
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Gelişmiş Eğlence Trendlerini İran’a Tanıtmak Gerek
Latest Amusement Trends Shoud Be Promoted In Iran
Amtech Fuarı’nın ka lımcılarından biri olan Sama Paintball firmasının yetkilileri; “Bizim için önemli müşteriler
olan spor kulüpleri ile fuarda bağlan kurma rsa bulduk. Stan mızda lazer e ketleme ve lazer labirent gibi
en yeni spor oyunlarımızı tanı k. Sektördeki en yeni
trendleri insanlarımıza ulaş rabilmek için en eğlenceli
ürünlere odaklanıyoruz. Çünkü İran’da eğlence sektörü
henüz çok gelişmiş değil ve insanlara daha fazla eğlence
imkanı sunmak önemli bir konu. İnsanlarımıza diğer ülkelerdeki yeni eğlence trendlerini tanıtmamız gerekiyor,
biz de bunun için çalışıyoruz” diye konuştu.

The oﬃcials of Sama Paintball Company, which was one
of the par cipants of the Amtech Exhibi on, said, “At
the exhibi on we’ve had the opportunity to contact the
sports clubs which are important clients for us. We promoted our latest sports toys such as the laser tagging
and laser maze at our stand. We focus on the most fun
products in order to bring the latest trends in the sector
to our clients. Because the amusement industry in Iran
hasn’t developed enough and it is important to be able to
oﬀer amusement alterna ves to customers. We need to
introduce the latest amusement trends in other countries
to our people, and that’s what we’re working on”.

İran’da Kalite ve Çeşitlilik Hızla Ar yor
Quality and Product Diversity Improving in Iran’s Amusement Industry
Amtech Fuarı’nda, 5D ve 6D sinema
ürünlerini tanıtan Shahrebazi Gostar’ın CEO’su Mohammad Hossain
Mianji; “İran eğlence sektörü son
yıllarda Basra Körfezi’ndeki diğer ülkelerin eğlence sektörlerine göre çok
daha fazla büyüme kayde . Bunun
sebebi; İran’daki üretici firmaların,
kalite ve çeşitlilik anlamında kendilerini çok hızlı geliş rmiş olmaları
ve ürün gamlarını genişletmeleridir.
Elbe e, ürün kalitesi alanında daha
fazla yol kat edilmesi ve yabancı firmalar ile daha etkili
rekabet edilmesi gereklidir” dedi.

Mohammad Hossain Mianji, CEO of
Shahrebazi Gostar that launched its
latest 5D and 6D cinema products at
Amtech Exhibi on said “Iran’s amusement industry grew much faster than
the amusement industries of the other countries in the Persian Gulf in recent years. The reason behind is that
the manufacturers in Iran managed
to improve themselves in terms of
quality and product diversity in a very
short amount of me. Of course, they
s ll got some way to go in terms of
product quality and they need to be able to compete with
foreign companies.”

Mianji; “Bu yılki fuar bizim için çok başarılı geç , çünkü
yeni yabancı müşteriler ile iş bağlan ları kurduk. Ziyaretçilerimiz ve yeni müşterilerimiz ile önemli görüşmeler
yaptık, yeni siparişler aldık” sözleriyle memnuniyetini
aktardı.

And as an expression of his sa sfac on with the exhibion Mianji said “This year’s exhibi on was very frui ul
for us because we had the opportunity to establish some
new business contacts. We made important mee ngs
both with our visitors and our new customers and received new orders”.
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New Projects

Ankapark’ın Çalışmaları Son Sürat Devam Ediyor
Ankapark Construc on Underway In Full Thro le
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce Atatürk Orman Çi liği’nde çalışmaları sürdürülen ANKAPARK’ı
merak eden vatandaşlar, ücretsiz
turlar ile tüm çalışmaları yerinde
görebiliyor. Mevcut hayvanat bahçesinin düzenlenmesi kapsamında geliş rilen, halkın eğlenmesi
ve dinlenmesi için tasarlanan projenin altyapı çalışmaları tamamen
biterken,
kapalı
mekanların
büyük bir bölümü tamamlandı ve
oyuncakların bir bölümü getirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ANKAPARK’ın
tamamlanma tarihini “ANKAPARK’ın Ağustos ayının sonuna
doğru Disneyland yani Tema Park
kısmını açmış olacağız. Hayvanat
Bahçesi yıl sonu veya 2015’in Nisan Mayıs aylarında olacak. Şu
anda inşaat devam ediyor” sözleriyle açıklıyor.
Yaklaşık 1200 oyuncağın yer alacağı proje 1.200.000m2’lik alana
sahip ve Ankara turizmine renk
katacağı düşünülen bir ra ing sahasını da içeriyor. Dev bir gölet
ve Jet Ski Coaster’in bulunacağı projenin tüm alanına yaklaşık
100.000 adet değişik türde ağaç
ve bitki dikilecek.
Kapalı alanı oluşturan 70.000
m²’lik alandaki çadırlardan Çocuk
Oyun Grubu’nda son teknolojiye sahip çocuk oyun grupları ve
aquapark niteliğinde bir çocuk su
oyun grubu, Ye şkin Grubu’nda
dijital oyunlar ve Dinozor Grubu’nda dinozorlara yönelik farklı
ak viteler yer alacak.
Kıtaların özellikleriyle temalandırılarak 940.000m² alana kurulacak
Doğal Yaşam Parkı’na, 2 yıl içerisinde mevcut hayvanat bahçesinde ve Türkiye’de olmayan birçok
türün ge rileceği belir liyor.
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Ci zens who are curious about
ANKAPARK which is currently being constructed at Ataturk Orman
Ci ligi as an ini a ve of Ankara
Municipality, are now able to visit the construc on site to see the
progress via tours given free of
charge. The project is developed
as part of the ini a ve to rearrange the exis ng zoo and aims
to provide a recrea on and entertainment alterna ve to the public.
The infrastructure of the project
has been completed while the indoor areas have been ﬁnished to a
great extent and most a rac ons
and toys have been brought to the
park.
As a response to the ques on about
the ﬁnishing date for ANKAPARK,
Mayor of Ankara Melih Gokcek
said “We’re planning to open the
Theme Park of ANKAPARK which
will be the Disneyland sec on by
the end of August. And the zoo
will be completed by the end of
the year or by April or May of next
year. The construc on is currently
underway.”
The project, which will feature
around 1200 toys, has a total
footage of 1.200.000m2 and also
includes a ra ing area believed
to be spicing up tourism in Ankara. The project will also feature a
huge lake and Jet Ski Coaster and
around 100.000 diﬀerent tree and
plant species will be planted all
over the park.
The 70 thousand square meter indoor area of the park features children’s gaming groups that have
the latest technologies as well as
a small children’s water park, digital toys in the Adult Gaming Group
and numerous ac vi es related to
dinosaurs in the Dinosaur Group.
It is stated that, within 2 years, animal species that are currently not
in Turkey will be brought to the
Wild Life Park themed with features of diﬀerent con nents that
will be built on a total area of 940
thousand meter square.

From the Sector
Sektörden

İskenderun’a 360 Derece Si̇nema Keyfi̇
360 Degrees Cinema Fun For İskenderun
Roll360 sinema sistemi, Prime Mall İskenderun AVM’de
açıldı. Açılışta büyük ilgi gören sistem, ilk gün 1000’den
fazla izleyiciye ulaştı. Heyecan ve merakla filmleri
izleyen genç yaşlı herkes bu deneyiminden çok memnun
kaldı. Nisan ayında Ankara ve İstanbul’da açılacak
olan Roll360’lar, çok daha geniş kitlelere bu benzersiz
eğlenceyi yaşatacak.
Hareketli ve titreşimli platformu, 360 derecelik perdesi,
holografik görüntüsü, beş duyuya hitap eden efektleriyle
3 boyutlu bir sinema salonu olan Roll360; tamamen
yerli üretim ve Animanya Simülasyonun ilk mühendislik
ürünü.

The Roll360 movie theatre system has just been opened
at Prime Mall İskenderun. Having received great a enon on the opening day, system reached over 1000 viewers on its ﬁrst day. People from all ages who watched
the movies in excitement, all had great fun. The other
Roll360s, which will be opened in Ankara and Istanbul in
April, will bring this unique entertainment to a broader
audience.
With its moving and vibra ng pla orm, 360 degree curtain, holographic images, and movie eﬀects that address
ﬁve senses, Roll360 is a 3D movie theatre and it is %100
Turkish made and is the ﬁrst engineering product of Animanya Simülasyon Company.

Power Seat 360, İşletmelerden Rağbet Görüyor
Companies Showing Great Interest in Power Seat 360
Oyun ve eğlence salonlarına ürün
sa şı yapan ve teknik servis hizmeveren Maksimed, sektörün rağbet
gören adresi halini aldı.

As a company that sells products to
gaming salons and entertainment
centers, and provides technical services Maksimed became the center o
a en on of the sector.

Yeni ürünleri Power Seat 360° Yarış
Maksimed General Manager Caglar
Simülatörü’nün heyecanı doruk nokAdnan Eken stated that their new
tasına çıkardığını ve işletmecilerin
product Power Seat 360° Racing
en çok tercih e ği ürünler arasına
Simulator represents the peak of exgirdiğini belirten Maksimed Genel
citement and thrill for visitors and it
Müdürü Çağlar Adnan Eken, “Bu
is among the most favorite products
of the parks. Eken said, “Based on
ürünümüz fiyat/sürüş keyfi oranlaMaksimed Gen. Müd. Çağlar Adnan Eken
Price/Ride fun ra o, this product
masında ya rımcıların en çok tercih
came
out as the favorite of the ine kleri model oldu. Power Seat
vestors.
Power
Seat
360°
has
a maximum payback period
360° maksimum 3 ayda kendini amor ediyor. AVM’lerof
3
months.
And
because
it
can
be setup in areas other
de standart oyun alanları dışında da kurulabildikleri için
than the standard gaming areas at shopping malls, they
avantajlı bir iş rsa yara yor” dedi.
serve as a very cost-eﬀec ve op on”.
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Dünyadan

Around the World

Merakla Beklenen 2014 Atraksiyonları
The Long-Awaited A ac ons of 2014
SeaWorld 2014’te beklenen Explorer’s Reef (Kaşifler
Resifi) okyanus temalı yaklaşık 5,000 balık barındıran
dört adet dokunma havuzuna sahip olacak.
San Diego Zoo’nun 2014 İlkbaharında 20 bin metrekarelik yeni bir Sumatra kaplanı sergisi açması bekleniyor.
SSeaWorld will be opening four new touch-pools nes ng
around 5.000 ﬁsh with the theme “Explorer’s Reef” in 2014.
SSan Diego Zoo is expected to open a new 20 thousand
meter square Sumatran Tiger exhibi on in the spring of
2014.

Universal Studios Orlando’da, ikinci bir Harry Po er
projesinin çalışmaları devam ediyor. Yeni tesisin Diagon
Alley’in bir kopyasını, bir Leaky Cauldron restoranını
ve Gringo s Wizarding Bank kapalı hız trenini içermesi
planlanıyor.
Universal Studios –Orlando: A second Harry Po er project is underway. The new facility is planned to feature
a copy of the Diagon Alley, a Leaky Cauldron restaurant
and Gringo s Wizarding Bank indoor roller coaster.

Disney’in Animal Kingdom’da, ünlü yönetmen James
Cameron’un hayal e ği şekli ile Pandora’nın masal dünyası, Avatar Land olarak hayata geçirilecek.
Disney’s Animal Kingdom: Pandora’s dream world will be
realized as Avatar Land as imagined by famous director
James Cameron.

New York’ta LunaPark’a Thunderbolt Hız Treni kurulan
bu yeni 125 fit yüksekliğindeki döngülü çelik hız treni,
saa e 65 mil hıza kadar çıkabilecek.
LunaPark-New York: The new 125 feet high steel Thunderbolt Roller Coaster can go as fast as 65 miles per hour.
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Florida’nın Busch Gardens’daki 335-fut yüksekliğindeki Falcon’s Fury düşüş kulesi benzeri sistemlerde eşine
daha önce rastlanmamış bir oturma konfigürasyonu ile
yeniden düzenleniyor.
Busch Gardens-Florida: The 335-foot high Falcon’s Fury
thrill tower is being rearranged with a new si ng conﬁgura on unprecedented in similar systems.

Florida’daki Walt Disney World Magic Kingdom’un yeni
eklen si olan muhteşem Fantasyland’in Yedi Cüceler
Maden Vagonunun 2014 yılında tamamlanması bekleniyor.
Walt Disney World –Florida: The Seven Dwarfs Mine Train at Fantasyland, the new addi on to the Magic Kingdom at Walt Disney World is planned to be completed
by 2014.

Six Flags Amerika’nın yetkilileri, 2014’te açılacak olan
dünyanın en yüksek, en hızlı ve en dik ahşap hız treni
Goliath konusunda çok iddialı konuşuyorlar.
Six Flags USA oﬃcials are quite preten ous about the
Goliath, the highest, the fastest and the steepest wooden
roller coaster in the world, which will be opened in 2014.

Dollywood’un, 300 milyon dolarlık yeni ek eğlence
alanında 2014’de açılacak iki rampalı aile hız treni ve FireChaser Express yer alacak.
Dollywood: The new 300 million USD worth addi onal
amusement park will feature two family roller coasters
and FireChaser Express which will be opened in 2014.
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Exhibi on Notes

Raapa Expo 2014, Başarıyla Sona Erdi
Raapa Expo 2014 Has Been A Success
16. Uluslararası Eğlence Araçları
ve RAAPA EXPO-2014 Fuarı, 1214 Mart 2014 tarihleri arasında
All-Russian Exhibi on Center
(VVTs)’nin 75 numaralı salonunda
başarıyla gerçekleş rildi. Fuara,
220 ka lımcı firmayı temsilen
yaklaşık 1000 eğlence endüstrisi
profesyoneli ka ldı. Bu firmalar
arasında 26 farklı ülkeden 75
farklı firma da bulunuyordu. 3
gün süren fuarı 5000’den fazla profesyonel ziyaret e .
Fuarla birlikte organize edilen ve bu alandaki tek
uluslararası konferans özelliğini taşıyan ‘Eğlencenin
Merkezi: 21. Yüzyılın Şehir Eğlence Parkı’ başlıklı
konferansa yaklaşık 100 profesyonel ka ldı. Fuarın en
başarılı ürünleri organizatörler tara ndan al n madalya
ile ödüllendirildi.

The 16th Interna onal exhibi on
“Amusement Rides and RAAPA
EXPO-2014” was successfully
held on March 12-14, 2014,
at Pavilion 75 of All-Russian
Exhibi on
Center
(VVTs).
220
exhibi ng
companies
represented by almost 1000
professionals of amusement
industry par cipated in the
exhibi on. Among them there
were 75 foreign exhibitor
companies from 26 countries of the world and for
three days the exhibi on was a ended by over 5000
professionals.
Only interna onal conference “City Amusement Park
of the 21st century as a main place for recrea on and
entertainment” was a ended by almost 100 par cipants.
The best exposi ons of the exhibi on were awarded with
a Golden medal from the organizers.

DEAL 2014’ Fuarı Giderek Büyüyor
DEAL 2014’
International Expo
Consults (IEC) bu
seneki ‘DEAL 2014’
fuarının
önceki
yıllardaki fuarlara
kıyasla çok daha
büyük olacağını
duyurdu.
Fuar
son yıllarda Orta
Doğu’daki bütün
eğlence sektörü
ve ilgili sektör
paydaşları
için
en etkin tanıtım
platformlarından
birisi haline gelmiş durumda. Bu seneki ‘DEAL 2014’ 8
ila 10 Nisan 2014 tarihlerinde BAE’nin Dubai kentinde
bulunan ‘The Arena Hall, Dubai World Trade Centre
(DWTC)’de gerçekleştirilecek.

International
Expo
Consults
(IEC) announced
that this year’s
‘DEAL 2014’ will
be the largest as
compared to the
previous editions.
The show has
grown to become
one of the most
effective ‘launchpads’
in
the
Middle East for
all
stakeholders
within the amusement and related industries. DEAL 2014
is scheduled to be held between the 8th and 10th of
April, 2014 and the venue will be ‘The Arena Hall, Dubai
World Trade Centre (DWTC), Dubai, UAE.

“DEAL sürekli ve tutarlı bir şekilde büyümekte ve
halihazırda dünyadaki Aile Eğlence Sektörüne yönelik en
büyük ticari fuarlardan birisi haline gelmiş durumda. Fuar
çok geniş bir bölgeden potansiyel müşterileri çekiyor ve
yeni aile eğlence ürünlerinin tanıtılması anlamında çok
önemli olan bölgelerden birinde gerçekleştiriyor” diyor
EMBED INTERNATIONAL Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve
Asya Pasifik Satış Direktörü Andrea Bisi.

“DEAL is continuously and consistently growing, and
it is already one of the most important trade shows in
the world, for the Family Entertainment industry. It
is attracting prospective customers from a very wide
area, and specifically located in one of the most exciting
regions for new family entertainment developments”
added Andrea Bisi, Sales Director, Europe, Middle East,
Africa, Asia Pacific, EMBED INTERNATIONAL.
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Ödül Töreni

Award Ceremony

Sega’dan Balo’ya Ödül
Award From The Sega To Balo
Sega’nın bu sene dördüncüsü düzenlenen ödül yemek törenine
eğlence sektörünün liderleri ka ldı. Londra’daki EAG fuarının ikinci
günü 22 Ocak akşamı saat 7’de konuklar, ünlü Zorita’s Kitchen’da bir
araya geldiler. Ödül töreni gecesi
bir kutlama niteliğindeydi ve bir anlamda Sega’nın tüm müşterilerine,
Sega ürünlerini tanıtma ve kendi
bölgelerinde eğlence sektörünü
geliş rme ve güçlendirme anlamındaki çabalarından ötürü teşekkür
etme organizasyonuydu.
Bu sene 5 ödül verildi ve en pres jli
ödüllerden birisi olan ‘Millionaire’s
Club’ ödülü Sega’nın Türkiye’deki
değerli distribütörü olan Balo’dan
Levent Baloğlu’na verildi. Sega Başkanı ve CEO’su Paul Williams bu
ödül ile ilgili olarak şu yorumu yap : ‘Balo geç ğimiz
yıllar boyunca çok başarılı işlere imza a ancak geç ğimiz son 12 ayda firma gerçekten sınırları zorladı ve diğer bazı adayların bu ödüle yakın olmasına rağmen, Balo
açık farkla ödülü kazandı.’

Sega’s 4th annual awards dinner
was a end by various leaders from
amusements industry. The guests
gathered at 7 pm at the famous Zorita’s Kitchen on the 22nd of January, the second day of the EAG show
in London. The awards dinner was a
celebra on and Sega’s way of saying thank you to its customers of
all their eﬀorts in promo ng Sega
product, developing and strengthening the amusements business in
each of their territories.
There were ﬁve major awards to be
won this year and winning one of
the esteemed awards the ‘Millionaire’s Club’ was awarded to Levent
Baloğlu from Balo, Sega’s valued
distributor in Turkey. “Balo has done
some fantas c work over the years,
but over the past twelve months the company has really
pushed the boundaries and while some of the other nominees for this award were close Balo was a clear winner”
commented Sega’s President and Chief Opera ng Oﬃcer
Paul Williams.

Yılın Türk Alışveriş Merkezi Maltepe Park Oldu
Maltepe Park Selected as the Turkish Shopping Mall of the Year
Europa Property Dergisi tara ndan düzenlenen CEE Perakende Gayrimenkul Ödülleri 2013, Varşova’da 13 Şubat
2014 tarihinde gerçekleş rildi.
ECE Türkiye tara ndan yönelen Maltepe Park, ‘Yılın Türk
Alışveriş Merkezi‘ seçildi.

Organized by EuropaProperty magazine, the CEE Retail
Real Estate Awards was held in Warsaw on 13 February
2014. Maltepe Park, which is
run by ECE Turkey, was selected
as the Turkish Shopping Mall of
the Year.

ECE Türkiye Genel Müdürü Andreas Hohlmann, ‘Bu ödül, Maltepe Park’ta gerçekleş rilen işin
kalitesinin onayıdır. Ya rımcımız
CarrefourSA’ya
Alışveriş
Merkezi‘nin genişle lip modernize edilmesi için yapmış olduğu
ya rımdan ötürü bir kez daha teşekkür ediyoruz. ECE
ve CarrefourSA Grupları’nın arasında süregelen önemli
işbirliğinin sonuçlarını alıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz‘ dedi.

ECE Turkey General Manager
Andreas Hohlmann said, “This
award is the conﬁrma on of
the quality of the work done at
Maltepe Park. We’d like to thank
our investor CarrefourSA once
again for their support to the
project for moderniza on of the Shopping Mall. We are
happy to be reaping the beneﬁts of the important coopera on between ECE and CarrefourSA Groups“.
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New Projects

A Comprehensive Project That Should Be Supported!
Belediyelerin
ve
tüm
kamu ile özel kuruluşların
desteklemesi
gereken;
hem a kların ayrışması,
hem çevre temizliği, hem
hayvanlara yardım amaçlı
kapsamlı bir proje hayata
geç .
PAGDER’in
öncülüğünde
“Sıcak Bir Yuva Her Canlının
Hakkıdır” sloganıyla sahipsiz
sokak hayvanlarına yönelik
başla lan “Yuvaya Dönüşen
Plas kler
Projesi”nin
ülke geneline yayılması
planlanıyor.
Defalarca
geri dönüştürülebilme özelliği taşıyan a k plas klerin
toplanması ile (Plas k yoğurt-peynir kapları, pet şişeler
ve kapakları, deterjan şişeleri, eski plas k oyuncaklar,
işlevini kaybetmiş plas k damacanalar, plas k askılar
vb.) yüzde 100 geri dönüşümü sağlanarak plas k hayvan
yuvaları yapılacak.

Comprehensive
project
that will enable separa on
of waste, ensure a clean
environment and help the
animals which should be
supported by municipali es
and by all public and private
organiza ons has just been
commissioned.
The name of the project that
aims to help street pets and
is led by PAGDER under the
theme of “Every living being
deserves a loving home”, is
tled “Plas cs turning into
a home” and PAGDER aims
to spread the project all over Turkey. With the project,
plas c animal nests will be built from 100% recyclable
waste plas cs (such as plas c yoghurt and cheese
packages, plas c bo les and bo le cap, detergent
bo les, unused plas c toys, unused plas c water jars,
plas c hangers etc.).

Çocuk Şehri KidZania Türkiye’de de açıldı!
Children’s City KidZania is now in Turkey!
Akasya Acıbadem AVM içinde 10bin m2 alanda açılan
KidZania, eğlendirirken öğreten edutainment konsep ne sahip. Dünya genelinde 13 ülke ve 16 farklı şehirde
4000’den fazla çalışanı olan KidZania’nın ‘KidZos’ adında
kendine ait parası da var. Çocuklar ka ldıkları ak vitelerde çalışarak ‘para’ kazanmayı da öğreniyorlar. Bu renkli
çocuk şehirde bankadan hastaneye, çikolata üreten fabrikadan i aiyeye, deprem simülatöründen uçak kokpi ne kadar 70 bölüm ve 90’a yakın ak vite bulunuyor.
Kısa süre önce açıldıklarını belirten Genel Müdür Lara
Sayınsoy Dorner; “Dünyadaki
genel deneyime paralel Türkiye’deki çocukların da daha
çok harcama yönünde hareket edeceğini düşünüyorduk.
Ama öyle olmadı. Çocuklar
tasarruf etmeye yöneldi.
Özellikle arkadaşlarıyla geldiklerinde bu bir yarışa dönüştü. İlk sonuca esprili bakarsak; şehir yöne mi olarak
şimdilik zarardayız” dedi.

Opened on a 10 thousand m2 area inside Akasya
Acibadem shopping mall, KidZania oﬀers the edutainment concept, which aims to both entertain and educate
the children. With over 4000 employees in 16 ci es in
a total of 13 countries all over the world, KidZania also
has its own currency named ‘Kidzos’. At KidZania, children work ac vi es they join and learn to make money by working in these ac vi es. Thus vibrant children’s
city features a total of 70 ac vity areas including a bank,
hospital, chocolate factory, ﬁre brigade, earthquake simulators and aircra cockpit and oﬀers around 90 diﬀerent ac vi es.
KidZania General manager
Lara Sayınsoy Dorner stated that the park has been
opened very recently and
said; “Parallel to the trends in
the world, we expected kids
to show a tendency to spend
more but that didn’t happen.
Kids chose to save. And this
turned into a compe on especially when they are here
with their friends. Looking
at the ini al results I can say
that our city is actually losing
money. Just kidding”.
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Desteklenmesi Gereken Kapsamlı Bir Proje!
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Erzurum’a Dünya Çapında Bir Proje
A Global Project For Erzurum

Erzurum’da yapılacak Atatürk Üniversitesi’ne ait olan “Bilim, Müze, Doğa
ve Eği m Parkı” projesi 670.000 m2’lik
alanda planlanıyor. Park, birçok ilkleri
barındıran dünyadaki ilk proje olmasının yanı sıra, Erzurum için kapsamlı bir
farkındalık sunacak. Proje, Mimar Sinan Uluslararası
Proje Olimpiyatları Finalleri ve Türk Dünyası Mühendislik Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı’nda “Şehircilik Ödülü” kapsamında ödüle layık görülmüş.
Bilim Müze Parkı’nda; Kar Tanesi Kış Müzesi ve Kar Parkı,
Astronomi Müzesi ve Gökyüzü Parkı, Sayılar Müzesi ve
Matema k Parkı, Deprem Müzesi ve Tarih Duvarı Müzesi isimli 5 farklı tema bulunacak.
Doğa Parkı bölümü; Oyun Alanları, Yeşil Heykeller, Türkiye Bahçeleri, Gezin ve Dinlenme Alanları, Göl ve Su Kenarı Rekreasyon Alanları, Ay Ada, Olimpiyat Meydanları,
Biyoçeşitlilik Parkı olarak 8 farklı temayı barındıracak.
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The “Science, Museum, Wild Life and
Educa on Park” project ini ated by
Ataturk University in Erzurum will be
constructed on a land of 670 thousand
meter square. In addi on to being the
ﬁrst project in the world to introduce
certain novel es, the park will also create a great deal
of awareness about the city of Erzurum. The project received an award in the “Urbanism Award” category at
the Mimar Sinan Interna onal Project Olympic Finals
and the Turkic World Engineering, Architecture and Urbanism Congress.
The Science Museum Park will feature ﬁve diﬀerent
themes: The Snow Flake Winter Museum and Snow Park,
Museum of Astronomy and Sky Park, Number Museum
and Mathema cs Park, Earthquake Museum and the
Museum of History Wall.
The Nature Park sec on will feature eight diﬀerent
themes: Game Areas, Green Statues, Gardens of Turkey, Walking Trails and Recrea onal Areas, Lake and
water-side recrea onal areas, Moon Island, Olympic
Squares, and the Biodiversity park.

Eği m Parkı’nda; Atölye ve Sınıflar, Engelli Eği m Merkezi, Engelliler Mükemmeliyet Merkezi, Bilim Kampı Merkezi Oteli ve Hostel bölümleri yer alacak. Proje
kapsamında
Kongre, Kültür ve Sanat Merkezi ve Oteli ile bir de Dünya
Çocuk Ve Gençlik Meclisi bölümleri yer alacak.
Proje ile ilgili şuana kadarki gelişmeleri Erzurum Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Doç. Dr. M. Tolga
Yılmaz; “ Projemiz 5 Mart 2012 tarihinde Atatürk Üniversitesi Rektörü tara ndan basın toplan ile kamuoyuna ilan edildi. Şehrin bürokratlarına, siyasetçilerine
ve işadamlarına ayrı ayrı bilgilendirme yapıldı. UNİCEF
ve UNESCO’dan tam destek gördü ve 2012’de Başbakanımızdan onay aldı. İlgili bakanlıklarla geliş rmelere
başlandı ve imar planlaması için Erzurum Büyükşehir
Belediyesi’ne müracaatı yapıldı. Son olarak ise, 2014’ün
Ocak ayında Aile ve Sosyal Poli kalar Bakanlığı ile Engelli
Eği m AR-GE merkezinin kurulumu için protokol imzalandı. Gördüğümüz desteklerle ar k düşünce bazından
çıkıp, 2014 yılı Nisan ayında projemizin yapım aşamasına geçilecek r” sözleriyle müjde verdi.

And the Educa on Park will feature Workshops and
Classrooms, Educa on Center for the Disabled, Center
of Excellence for the Disabled, Science Camp Center and
Hotel and Hostel. The project will also feature a Congress, Culture and Arts Center and Hotel as well as the
World Children and Youth Assembly sec on.
Assist. Prof M. Tolga Yilmaz of Erzurum University School
of Engineering summarized the current status of the
project as follows: “Our project was announced by the
Chancellor of Ataturk University on 5 March 2012 and
the bureaucrats, poli cians and businessmen of the city
have been sent detailed informa on as well. UNİCEF and
UNESCO gave full support to the project and the project received approval from our prime minister in 2012.
Then we started working in the project details with the
relevant ministries and applied to the Municipality of
Erzurum for the approval of the development plan. And
ﬁnally, a protocol was signed with the Ministry of Family
and Social Policies in January 2014 for founding the R&D
Center for Educa on of the Disabled. With all the support
given to the project, we will be star ng the actual construc on in April 2014.”
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Vialand’dan Yeni Üniteler
New Units from Vialand

While oﬀering entertainment at discounted prices with
early reserva on to its visitors, Vialand greeted the new
season with new a rac on units.
One of the new a rac ons of the park is the Nefeskesen
roller coaster which can accelerate to 110 km per hour
in only 3 seconds. The other new a rac on is the Fa h’s
Dream which will depict Fa h Sultan Mehmet’s conquest
of Istanbul with animatronic statues.
This summer, the new addi on to the theme park will be
the wonderful underwater story of Sponge Bob, which is
very popular all over the world, and the kids will discover
the world of Young Discoverer Dora at the 4D movie
theatre.
Vialand, ziyaretçilerine erken rezervasyon ile indirimli
eğlence imkanı sunarken yeni ünitelerle yeni sezona
merhaba dedi.
Parkın yeni ünitelerden ilki; 110 km hıza 3 saniyede
çıkan popüler bir roller coaster olan Nefeskesen,
yeni açılacak diğer ünite ise Fatih Sultan Mehmet’in
İstanbul’u fethedişinin animatronik - insansı
heykellerle canlandırıldığı Fatih’in Rüyası olacak.
Bu yaz, tüm dünyada çok popüler olan
SüngerBob’un muhteşem denizaltı hikâyesinin
simülasyonun da ekleneceği tema parkta
çocuklar, 4 boyutlu sinemada Minik Kaşif
Dora’nın dünyasında keşfe çıkacak.
Diğer yeni ünitede ise; ziyaretçiler
üç boyutlu 100 eserin yer aldığı
Avrupa’nın ilk ve tek canlı müzesi “3D
İLLÜZYON”da, sana n bir parçası
olma deneyimini yaşayacak.
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The other new unit at
3D ILLUSION, which is
and only live museum
100 3D pieces
the kids will
to the

the

park is the
Europe’s ﬁrst
that features
of art where
experience art
fullest.

From the Sector

Philanthropists Sponsoring Children’s Playgrounds at Kindergartens
Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 18. Anaokulunu Aqua
Florya AVM ile birlikte gerçekleş rdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Şanlıurfa’nın Harran İlçesine
bağlı Akkuş Köyü’nde aç . “Çocuklar Gülsün Diye - Arif
Burak Balduk” anaokulu, 22 Şubat 2014
Cumartesi günü yapılan açılış töreniyle
eği m haya na başladı. Derneğin 19.
Anaokulu, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’nda 2 Mart 2014 Pazar günü düzenlenen törenle açıldı. Okulun yapımını hayırsever bir ailenin üstlendiği, “Çocuklar
Gülsün Diye – Tevfik Sıtkı Bursalı Anaokulu” yapılan açılış töreniyle eği m haya na başladı.

As part of the social responsibility project it ini ated in
partnership with Aqua Florya Shopping Mall, Let the
Children Smile Society, opened its 18th kindergarten in
the Akkus Village of Harran District of Sanliurfa. The new
Kindergarten named “Let the Children Smile - Arif Burak
Balduk Kindergarten” was opened with
a ceremony held on Saturday, 22 February 2014. The 19th kindergarten of the
society was opened in Kahramanmaraş
Dulkadiroğlu with a ceremony held on
Sunday, 2 March 2014. The kindergarten named “Let the Children Smile Tevﬁk Sıtkı Bursalı Kindergarten” which
was sponsored by a philanthropic family
started its educa on life with this ceremony.

İç donanım malzemelerinin okula ulaşrılmasında Yur çi Kargo taşıma sponsoru, Dedeman
konaklama sponsoru olarak destek verirken, Faber
Castell’de okulların tüm kırtasiye ih yaçlarını karşıladı.
Okulların oyun alanları ise, hayırsever aileler tara ndan
yap rıldı.

The transporta on sponsor of the project was Yur ci Kargo, which carried the equipment used
at the kindergarten. On the other hand, Dedeman was
the accommoda on sponsor while Faber Castell was the
sponsor providing all sta onery supplies of the kindergarten. The children’s playgrounds of the kindergartens
were sponsored by philanthropic families.

Sem ne Göre Eğlence Vergisi
Entertainment Tax For Diﬀerent Neigborhoods
Türkiye’deki büyüklüğü yıllık 20 milyar dolara yaklaşan eğlence sektörüne dengeleri değiş recek yeni bir
düzenleme ge riliyor. Belediye Gelirleri Yasası’nda yer
alan “İlan ve Reklam Vergisi”, biletle girilmesi zorunlu
olmayan eğlence yerlerinden alınacak “çalışma ruhsa ”,
“imar ve işyeri açma harcı” tarifelerinde değişiklik yapılıyor. Söz konusu vergiler, semtler arasındaki sosyal ve
ekonomik farklılıklara göz önüne alınarak belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığı’nın görüşü ve Maliye’nin tekliflerine göre belirlenecek.

A new legisla on that will change the equilibrium in the
Turkish amusement sector which has reached 20 billion
USD in revenue is right at the corner. Amendments have
been made to provisions of the “Municipality Revenue
Law” related to taxa on of adver sements, and the fees
charged for business license for entertainment venues
that do not require ckets for entry, and for zoning and
business license applica ons. The relevant tax rates will
be determined based on the social and economic diﬀerences between neighborhoods upon the recommendaons of the city councils, with the approval of the Ministry of Internal Aﬀairs and according to the oﬀers made
by the Ministry of Finance.
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Yepyeni Bir Eğlence Deneyimi: “Shrek ve Arkadaşlari”
A Brand New Amusement Experience: “Shrek and Friends”
MerlinEntertainments ve DreamWorks Anima ons
işbirliği yaparak Londra’da “Shrek ve Arkadaşları” temalı yeni bir eğlence merkezi kuracaklarını açıkladı.
Avupa’nın bir numaralı ve dünyanın ikinci en
büyük ziyaretçi etkinlik alanı işletmecisi olan
Merlin’in Hollywood’la ilk çalışması olacak
“Shrek’s Far Far Away Adventure”, 2015 yazında 2000 metrekarelik bir alanda açılacak.
MerlinEntertainments Genel Müdürü
Nick Varney; “Shrek tüm zamanların
en büyük animasyon serisi ve bizler
uluslararası eğlence markaları portföyümüz arasına “Shrek’s Far Far Away
Adventure”ı ekliyor olmaktan çok
memnunuz.”diye konuşurken DreamWorks Anima on Genel Müdürü Jeffrey Katzenberg ise; “Shrek ve
dünyasını yaşamak için kendine
has eşsiz deneyim olacağını
düşündüğümüz bir şeyi Merlin
ile kuracak olmaktan dolayı çok
heyecanlıyız” dedi.

Merlin Entertainments and DreamWorks Anima ons recently announced their coopera on for the new amusement center in London with the theme of “Shrek and
Friends”. “Shrek’s Far Far Away Adventure” which will
be the ﬁrst project of Merlin, Europe’s biggest and the
world’s second biggest visitor ac vity area operator, with Hollywood will be opened on a
land of 2000 meter square in the summer
of 2015.
About the new project, Merlin Entertainments General Manager Nick Varney said; “Shrek is the greatest anima on series of all mes and we’re
more than glad to be adding “Shrek’s
Far Far Away Adventure” to our portfolio of interna onal amusement
brands.” and DreamWorks Anima on
General Manager Jeﬀrey Katzenberg
commented as follows; “We are so
thrilled to be se ng up with Merlin,
something which we believe will be a
unique experience in terms of experiencing Shrek and his world”.

Eskişehir’in İlk Akvaryumu Açıldı
The First Acquarium Of Eskı ̇şehı ̇r Is Open No
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve ETİ’nin 3,5 milyon
TL’lik katkısı ile hayata geçirilen “Eskişehir Büyükşehir
Belediyesi ETİ Sual Dünyası” kapılarını aç . Yapımı 2,5
yıl süren tesis, Türkiye’de belediye işletmesindeki ilk
özel sektör katkılı akvaryum olma özelliğini taşıyor.
Toplam 3200 m2’lik alanın 2350 m2’sini akvaryumun
oluşturduğu ‘Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ETİ Sual
Dünyası’nda, teraryum, dokunma akvaryumu, tropikal
akvaryum, amazon nehri ve mersin akvaryumu gibi
bölümler bulunuyor.
Misafirlerini Türk karasuları (Kuzey Ege), Atlas Okyanusu,
Kızıldeniz, Güney Amerika gölleri, Amazon Nehri gibi
dünyanın farklı coğrafyalarından ge rilen özel balık
türleri ile tanış ran akvaryumda, 84 farklı türden toplam
2150 adet balık ziyaretçilerle buluşuyor.
Çocukların gece tünelde uyku tulumları ile konaklayarak
sual canlılarının davranışlarını inceleyebilme imkanına
kavuşacağı akvaryumda, okullar için eği ci seminer
ak viteleri, okul gruplarına belli saatlerde sual
belgeseli izle lmesi gibi etkinlikler de düzenlenecek.
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“Eskisehir Municipality ETI Underwater World” which
was built with a 3.5 million TL investment by Eskisehir
Municipality and ETI, just opened its doors. The facility
which was completed in 2.5 years, is the ﬁrst publicprivate sector owned aquarium in Turkey.
At “Eskisehir Municipality ETI Underwater World” where
2350 m2 of the 3200 m2 of the total area is the aquarium
itself, there are diﬀerent sec ons such as the terrarium,
touch aquarium, tropical aquarium, Amazon River and
the sturgeon aquarium.
Introducing to its guests, the special ﬁsh species brought
from diﬀerent geographies in the world such as the
Turkish seas (Northern Aegean Sea), Atlan c Ocean, The
Red Sea, South American Lakes and the River Amazon,
the aquarium features a total of 2150 ﬁsh of 84 diﬀerent
species.
The aquarium also allows the kids to stay overnight in
sleeping bags in the tunnel to observe the behavior of
diﬀerent underwater species and will host numerous
events such as educatory seminars for schools and
underwater documentary shows for groups of students
during certain hours of the day.

New Projects
Yeni Projeler

İBB’den Çırpıcı Şehir Parkı
The New Face Of Çırpıcı City Park
Zey nburnu’ndaki Çırpıcı
Çayırı İstanbulluların yeşil
ve spor alanlarından keyifle yararlanabileceği bir
kent parkına dönüşüyor.

The Cirpici meadow in
Zey nburnu is being transformed into a city park
where the Istanbul people
can enjoy the green lands
and sports facili es.

Parkın tenis, futbol, basketbol sahaları, su oyun
parkı, spor aletleri, çocuk
oyun grupları ve Macera
Kulesi’nin yer aldığı 150
bin m²’lik ilk etabının Nisan ayında açılması planlanıyor.

The ﬁrst phase of the park
will have a total footage
of 150 thousand meter
square and will comprise
tennis, soccer, basketball
ﬁelds, water park, gym
equipment,
children’s
game areas and the Adventure Tower and is planned
to be opened in April.

Parkın mesire ve ormanlık
alan olacak 350 bin metrekarelik ikinci etabında ise
çalışmalar devam ediyor.
Alana ilk etapta 750 ye şkin ve 5 bin yeni ağaç dikilecek.
Şehir Parkını basın mensuplarına gezdiren İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ağaçlı
yollar ile düzenlenecek
olan
park
hakkında
“İnsanlarımızın rahatlıkla is fade edebilecekleri,
yürüyüş ve koşu yapabilecekleri bir rekreasyon alanı
ortaya çıkıyor” dedi.
Parkın yanındaki Veliefendi Hipodromu taşındıktan sonra mevcut alanın korunacağını ve hipodrom çevresinin
at ahırları başta olmak üzere bir kültürel aktivite alanı
olacağını belirten Topbaş; “500 bin m2’lik bu alan ilerde
Veliefendi Hipodromu’nun da başka yere taşınmasıyla
1 milyon m2‘ye çıkacak” dedi. Topbaş proje bölgesinde
“Merter’in, Zey nburnu’nun Güngören’in önemli bir ihyacını karşılayacak büyük bir camii projesi düşünüyoruz” diye ekledi.

The second phase of the
project with a total footage of 350 thousand meter square will comprise
a recrea onal area and a
wood and the works for the
second phase are underway. Ini ally, 750 grown
and 5.000 new trees will be
planned in this area.
Mayor of Istanbul Kadir
Topbas who gave a tour the
park with press members,
said the following about
the park which will feature
walkways decorated with
trees as well; “We’re crea ng a recrea onal area
where our ci zens can
freely enjoy during their spare me and go for a walk or
jogging”.
Topbas stated that, a er the Veliefendi Racecourse is
moved to another loca on, the remaining land will be
preserved and the old racecourse area and the surrounding areas including the barns will be converted into a
special area where cultural ac vi es will be held. Topbas
said, “A er Veliefendi is moved to another loca on, this
500 thousand meter square land will become 1 million
m2”. Topbas also said “We’re also planning a big mosque
project that will serve the en re Merter, Zey nburnu and
Gungoren area”.
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Hayvansever Dev Sirk, Türkiye’yi Geziyor!
Animal Advocate Giant Circus Touring Turkey!
Hayvansız sirk olma özelliği ile hayvanseverlerin
beğenisini kazanan, genç
- yaşlı her yaşa hitap eden
Türkiye Sirki, “Komedya”
adlı gösterileriyle izleyenleri kahkahalara boğarken,
tehlikeli akrobasi gösterileriyle de parmak ısır yor.
Projenin Sanat Yönetmeni
Ulaş Cankurt,“Bugün 3000
kişiyi ağırlayabilen 2500
m2 alana kurulabilen, sekiz
r ve üç kamyon ile taşınabilen çadıra sahibiz. Gösterimizde azim, beceri ve yetenekle gerçekleş rdiğimiz performansları
ses ve ışık görselleri, kostüm ve dekorlarla
zenginleştirdik. Hayat mücadelesi ile
komediyi birleştirdik. “Komedya” adını
verdiğimiz akrobatlar, sihirbazlar, palyaçolar, ip cambazları, jonglorler, trapez
ve tehlikeli hava gösterileri, sürpriz kostümlü karakterler ile 45 kişinin yer aldığı
bir buçuk saat süren keyifli bir gösteri ortaya çık . Herkesi Türkiye turnesinde olan
Komedya’ya bekliyoruz” diyor.

Appealing to people of all
ages, the Turkey Circus
known as the circus without animals has won the
hearts of animal advocates
already. The visitors of the
Circus have great fun me
watching the show tled
“Komedya” and the breathtaking juggling shows thrill
the audience
Ulas Cankurt, the art director of the project said “Today, we have a huge 2500
2
m tent that can host 3000 visitors as well
as eight trailers and 3 trucks to carry our
equipment and the tent. We perform our
shows with ambi on and support them
with sound and visuals, costumes and
decors. We combined life struggle with
comedy. We came up with this exci ng
show called “Komedya” which comprises
jugglers, magicians, clowns, ropedancers,
trapeze shows and characters with surprise costumes. There are around 45 performers at the show and it lasts around
1.5 hours. We’re touring Turkey right now
and everyone’s invited”.

Yunuslar Özgürlüklerine Kavuşuyor
Dolphins Becoming Free

Türkiye çapında büyük tepki toplayan İzmir Ticaret
Odası’nın yunus gösteri havuzu projesi, iki yıl süren
tepkiler sonucu Tarihi Mendirek Projesi’nden tamamen
çıkarıldı. İZTO Yöne m Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş’ın
imzasıyla Yunuslara Özgürlük Pla ormu’na yollanan
resmi yanı a, projede çizim olarak yer alan “yunus
parkı”nın projeden bütünüyle çıkarıldığı duyuruldu.
Diğer yandan; Türkiye’de ve dünya çapında yunus
parklarına karşı yürü üğü eylemleriyle tanınan Alman
Balina ve Yunus Koruma Forumu (WDSF) ile dünyanın en
büyük tur operatörlerinden TUI arasındaki görüşmeler
sonuca ulaş . 120 ülkede faaliyet gösteren tur operatörü
TUI’nin sözcüsü Mario Köpers, verdiği demeçte yunus
parklarına yönelik tüm turların yeni dönemde TUI
kataloglarından çıkarıldığını açıkladı.
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Dolphin Show Pool project of Izmir Chamber of
Commerce, which received a great deal of cri cism all
over Turkey, has been completed taken out of the Historic
Pier Project. The oﬃcial response sent to “Freedom to
Dolphins Pla orm” with the signature of Izmir Chamber
of Commerce Chairman Ekrem Demirtaş indicates that
the “dolphin park” which took part in the project with
its drawings, has been removed completely from the
project.
On the other hand, the nego a ons between German
Whale and Dolphin Protec on Founda on, which is
renowned for its protests against the dolphin parks in
Turkey and the world and TUI, one of world’s biggest tour
operators have been ﬁnalized. In his statement, Mario
Köpers, the representa ve of TUI, which operates in 120
countries, stated that all tours to the dolphin parks have
been removed from the new season TUI catalogues.
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EAG Interna onal Oldukça Verimli Geç
Business Proves Brisk At EAG Interna onal
Yoğun geçen 3 günün ardından EAG Interna onal 2014,
hem ziyaretçiler hem de ka lımcılar için oldukça olumlu
sona erdi. Toplamda 5,460 ziyaretçi Londra’daki ExCel
Fuar Merkezi’ne akın e . Ziyaretçilerinin %30’unun İngiltere dışında 62 ülkeden geldiği EAG Interna onal tüm
dünyada bu alandaki en önemli fuarlardan biri olma
özelliğini koruyor.
Peki, ka lımcılar fuar hakkında neler söylemiş?
Sound Leisure’dan Chris Black: “Bugüne kadar tüm fuarlarda geçirdiğimiz en iyi gün oldu. Çok mutluyuz”
E-servis Mike Clokie: ‘EAG Interna onal’ı her zaman büyük heyecanla bekliyoruz ve her fuara inancımız büyük”
NSM Music’den Alex Kirby: ‘Icon Lite ile ilgili EAG sunumumuz çok başarılı oldu”
RLMS Sales’dan Phil Boulton da:‘Gerçek anlamda ak f
sa şa dönüşen bir fuar tecrübesi oldu bizim için”
Project Coin’den Tony Boulton ise; “100 Sterlin değerindeki ürünlere büyük ilginin gösterildiği harika bir fuar
yaşadık”
Build Your Own Teddy Bear firmanın Sa ş Müdürü Tina
Chiﬀers: ‘Bu EAG Interna onal’daki ilk yılımız. Diğer ülkelerden ziyaretçiler ile bir araya gelmek bizim için gerçekten çok faydalı oldu’ diyor.
Pure Novelty Ltd firmasından Dan Perkins: “Yenilikçi ürünümüz Pic ‘n’ Mix’in lansmanı için çok uygun bir
pla orm. Bu seneki EAG Interna onal ile ilgili söyleyebileceğim tek şey, eğer yenilikçi, maliyet-etkin ve diğerlerinden farklı olan eğlenceli bir ürününüz varsa, EAG’de
satamama şansınız kesinlikle yok: bütün alıcılar burada.”
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A er three ac on-packed days, EAG Interna onal 2014
has closed with a palpable mood of op mism shared by
visitors and exhibitors alike. In total, 5,460 visitors made
their way to London’s ExCel. EAG Interna onal con nues
to maintain its worldwide appeal with 30% of visitors
travelling from a total of 62 countries outside of the UK.
What did they said about EAG Interna onal?
Sound Leisure’s Chris Black had major cause for celebraon during the ﬁrst morning of the show: “We’ve experienced the best day at any show ever. We’re delighted.”
revealed Chris.
On the E-service stand, Mike Clokie and his team were
also kept busy, “We always look forward to EAG Internaonal and have every faith in the show.” he conﬁrmed.
NSM Music’s Alex Kirby revealed that the company also
enjoyed a posi ve show, “Our EAG oﬀer on the Icon Lite
was a huge success”
RLMS Sales’ Phil Boulton also reported a good show: “It
turned out to be a real selling show”
Project Coin’s Tony Boulton “We’ve had a good show
with a lot of enthusiasm for £100 products”
From Build Your Own Teddy Bear: “This is our ﬁrst year
at EAG Interna onal. It’s been great to meet overseas
visitors,” conﬁrmed Sales Manager Tina Chiﬀers.
from Pure Novelty Ltd. Dan Perkins described EAG as
“the perfect pla orm to launch our new innova ve Pic
‘n’ Mix solu on. All I will say regarding this year’s EAG
Interna onal is if you have an innova ve, cost eﬀec ve,
fun product that’s diﬀerent, you cannot fail to sell it at
EAG: the buyers are all here.

Ac vi es

The Agenda Of The Green Summit Of Design: “Transparency”
Bu yıl 7’ncisi düzenlenen EKODesign Konferansı,
“şeﬀaflık” teması ile 15 Nisan 2014 Salı günü, Yapı
Endüstri Merkezi’nde gerçekleşecek.

Organized for the 7th me this year, the EKODesign
Conference will be held at Building Industry Center under
the theme of “transparency” on 15 April 2014.

Yara ğı tar şma ortamı ve yayınları ile ülkemizde
sürdürülebilir tasarım ve kentleşmenin önünü açmayı
hedefleyen EKODesign’de, bu yıl “şeﬀaflık” kavramının
çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutları ile ele
alınacağı oturumlar gerçekleşecek.

EKODesign aims to pave the way for sustainable design
and urbaniza on in our country with the discussion
pla orm it creates and its publica ons. This year, the
summit will feature numerous sessions whereby the
environmental, economic and social aspects of the
concept of “transparency” will be discussed.

Etkinlikte; kentsel strateji, ya rım, şehir planlama,
mimarlık ve peyzaj uzmanları, ortak yaşam alanlarının
korunması ve tasarlanması konusundaki deneyimlerini
aktaracaklar.

At the summit, experts from the areas of urban strategy,
investment, city planning, architecture and landscape
architecture will share their experiences regarding the
protec on and designing of common living areas.

Shopping Fest, 2014’te Hedef Büyütüyor
Bigger Targets for Shopping Fest 2014

İstanbul’daki perakende, turizm, gıda, ulaşım, konaklama gibi birçok sektörü harekete geçiren Shopping Fest,
2014’te yeni ortaklarla güçleniyor. 7-29 Haziran tarihlerinde yapılacak fes val Pla orm Başkanlığına İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş ge rilirken, İTO Başkanı İbrahim Çağlar İcra Kurulu Başkanı
oldu.

Bringing dynamism to numerous sectors in Istanbul such
as the retail, tourism, food, transporta on and accommoda on, Shopping Fest is ge ng stronger with new
partners in 2014. While Mayor of Istanbul Kadir Topbas
was selected as the Pla orm Chairman of the fes val,
which will be held between 7-29 June, ITO Chairman
Ibrahim Caglar was elected as the chairman of the execu ve board.

Pla orm ve İBB Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Shopping
Fest ile kültürel değerlerimizin daha iyi anla lması için
hedef büyü üğünü aktardı. Fes valin İcra Kurulu Başkanı olan İTO Başkanı İbrahim Çağlar, “İstanbul Shopping
Fest enerjisi 2014’te sokaktaki seyyar sa cıdan en lüks
AVM’ye, taksici eğlence ve konaklama sektörüne kadar
çok geniş bir alana yayılacak. İstanbul kazanacak” diye
konuştu.

Pla orm Chairman and Mayor of Istanbul Kadir Topbaş
stated that they set bigger targets for Shopping Fest so
that our cultural values can be be er communicated via
the event. On the other hand, ITO Chairman Ibrahim Caglar who was elected as the chairman of the execu ve
board said “In 2004, from the street sellers to the most
high-end shopping malls and from the amusement and
accommoda on sectors, the great energy and vibe of Istanbul Shopping Fest will be everywhere. And the winner
will be Istanbul”.
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Dreampark’tan Yeni Eğlence Merkezleri
New Entertainment Centers from Dreampark
2-10 yaş arası çocuklara özel, sirk konsepnde 272 m2 alanda tasarlanan çocuk oyun
alanı ve birbirinden eğlenceli simülasyon
makineleri ile Dreampark, çocuklara eğlenceyi yaşatmak için Novada Ataşehir AVM’de
yerini aldı.

Featuring a 272 m2 children’s game are
designed as a circus for children aged 2
to 10 and numerous fun simula on machines, Dreampark opened its new loca on
at Novada Atasehir shopping mall to allow
kids enjoy some great me at the mall.

Dreampark has maintained a growth trend
Sektörün zorluklarına rağmen büyümesidespite the challenging condi ons in the
ni devam e ren ve geç ğimiz ha alarda
sector and opened its new branches at AnAnkara A City ve İstanbul Ataşehir Novakara A City and Istanbul Atasehir Novapark.
park’ta yeni şubelerini açan Dreampark’ın
Dreampark Chairman of the Board SuleyYöne m Kurulu Başkanı Süleyman Hakan
man Hakan Polat said “The new genera on
Polat; “Ar k 3 yaş üstü çok daha bilinçli bir
aged 3 and above has greater awareness
Dreampark Yön. Kur. Başkanı
nesle sahibiz. Sektörde eskiden günümücompared to past. It is actually not wise to
Hakan Polat
ze süregelen eğlence merkezi yöne ciliği
preserve the tradi onal approach to entertainment center management. Dreampark
anlayışını günümüzde devam e rmek çok
has managed to adapt itself to technical
akıllıca değil. Gelişen teknoloji ve günümüz dünyasına
advancements
in this area and the changing amusement
ayak uydurarak biz de şubelerimizdeki genel konsept,
trends
and
as
a
reﬂec on of this; we have to update the
makine ve ak viteleri sürekli güncelleyip geliş rmek
concepts, machines and ac vi es at our parks con nuzorundayız. Yeni aç ğımız bu iki şubemizde ak vite ve
ously. These new branches we’ve just opened oﬀer new
oyun çeşitliliği olarak bazı yenilikler ge rdik. Herkesi
ac vi es and new games not found in other parks. We
Dreampark’ın yenilenen yüzünü görmek için şubeleriinvite everyone to our parks to discover the new face of
mize bekliyoruz” dedi.
Dreampark.”

Özdilek’in Bursa’ya Avm, Otel ve Rezidans Projesi
Özdilek’s Shopping Mall, Hotel and Residence Project for Bursa
İstanbul’daki AVM ve iş merkezi projelerini yıl sonuna
kadar hayata geçirmeyi planlayan Özdilek, gelecek yıl
Bursa projelerine başlayacak. Bursa için AVM ve otel,
alışveriş merkezi ve rezidansın bir arada sunulduğu
kompleks bir projenin olduğunu söyleyen Özdilek Yönem Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, bu projelerin 250
milyon dolarlık ya rımla şekilleneceğini belir .

Ozdilek Company plans to complete the shopping mall
and business center projects in Istanbul un l the end of
the year and the company will start its projects for Bursa
next year. Ozdilek Chairman of the Board Huseyin Ozdilek
stated that they have a special project for Bursa which
features a shopping mall, a hotel, and a residence and
that these projects will be realized with an investment of
250 million USD.

Özdilek, bugün yıllık 10 bin ton havlu ve 40 ton
pamuk ipliği üretim kapasitesi, alışveriş merkezleri ve
otel yatırımlarıyla Türk tekstil, perakende ve turizm
sektörüne yön veren firmalardan biri olarak Avrupa’daki
büyümesini de sürdürmeye devam ediyor.

Currently, with its towel produc on capacity of 10 thousand units and co on thread produc on capacity of 40
tons, and with its shopping centers and hotel investments, Ozdilek is among the leading companies in Turkey
that pioneer the tex le, retail and tourism sectors and
con nues to grow in Europe as well.
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Mall of İstanbul Kapılarını Açıyor!
Mall of İstanbul Right Around the Corner!
Alışveriş merkezlerinde kiracılarına kolaylık sağlamak için
kur sabitleme yöntemine sık sık başvuran Torunlar GYO,
dolar kurunun rekor
kırdığı bu günlerde
Mall of İstanbul için
de bu yolu seç .

Se ng a ﬁxed foreign exchange rate
for its tenants as a
favor to them, Torunlar GYO used the
same approach also
for Mall of Istanbul
in these days when
the USD exchange
rate has reached record high levels.

Mall of İstanbul;
350 mağaza, gurme
merkezi, geleneksel
ve modern sanatlar
sokağı, gösteri sanatları merkezi ve kapalı tema parkı ile karma bir hizmet
verecek. 1.1 milyar TL’lik ya rımla hayata gecen proje
yakında açılıyor. 1.092 rezidans, 350 mağaza ve eğlence
merkezinin yanı sıra birçok ilke imza atacak proje günde
10 bin kişiyi ağırlayacak.

Mall Of İstanbul will
have a mixed concept and feature 350
stores, a gourmet
center, tradi onal
and modern art center, and an indoor
theme park. The project, which was realized with an
investment of 1.1 billion USD, will be opened soon. The
project, which will feature 1.092 residences, 350 stores
and an entertainment center in addi on to numerous
other novel es, will be hos ng 10 thousand people per
day.

Torunlar GYO Yön. Kur. Başkanı Aziz Torun, projenin
Mart ayı i bariyle konut ve ofis bloklarında yaşamın
başlayacağını belirterek, “Alışveriş kısmında çalışmalarının yüzde 85’i tamamlandı. Yüzde 95 doluluk oranı ile
açılmayı hedefliyoruz” dedi. Torunlar GYO AVM’lerden
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlham İnan Dündar ise,
Mall of İstanbul’da 36 milyon dolar ya rımla temalı kapalı eğlence parkı ve Geleneksel Sanatlar Sokağı’nın da
hazırlandığını söyledi.

Torunlar GYO Chairman of the Board Aziz Torun stated
that the construc on of the residences and the oﬃces
will start by the beginning of March and said, “We completed %85 of the work on the shopping mall side. We’re
planning to open it with an occupancy rate of 95%.”
On the other hand, Ilham Dundar Torunlar GYO Deputy General Manager in charge of shopping malls stated
that they’ve invested 36 million dollars to build an indoor
themed amusement park and a Tradi onal Arts Street
as well.

Zorlu’nun Bahar Sürprizi; Oyun Parkı
A Spring Surprise From Zorlu: Game Park
Zorlu Center açıldığı günden i baren birçok müdavim
kazandı ve birçok habere de konu oldu. Şimdilerde konuşulansa Akşam Gazetesi’nin haberine göre; Zorlu Center’in baharda açılması planlanan
15 bin m2 bir oyun parkı sürprizi
daha varolduğu yönünde.

Since the day it was opened, Zorlu Center has been on
the media for numerous reasons, such as its high number of frequenters. According to Aksam newspaper, Zorlu
Center is planning a 15 thousand
m2 game park, which will be Zorlu
Center’s surprise for the spring.

Habere göre; Zorlu’nun orta meydanı dışında, henüz açılmamış 15
bin m2 gizli bir meydanı daha var
ve şu anda oraya özel tasarımlı
oyuncakların olduğu, insanların
biletsiz girip, ücretsiz vakit geçireceği özgür bir park yapılıyormuş. Çocuklar bu parkta oynarken, aileleri de restoranlarda yemek yiyip, çocuğunu
izleyebilecek. AVM yöne cileri buranın meşhur Bebek
Parkı’nın tah nı sallayacağını düşünüyormuş.

According to the news, apart from
the central area of Zorlu, there is
a separate 15 thousand m2 secret
and idle venue and a new park featuring special design toys which
people can enjoy for free is currently under construc on there.
While kids play in this park, their families will be able to
dine at the food court and watch their kids at the same
me. The rumor is that the managers of the shopping
mall believe that the new park will remove Bebek Park
from its throne.
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AVM’lere Arı Maya Temalı Eğlenceler
New A rac ons With ‘Maya The Bee’ Theme At The Shoping Malls
TÜİK – Türkiye İsta s k
Kurumu’nun
verilerine
göre; Türkiye nüfusunun
%24,4’i yani 19 milyona
yakını 14 yaş al çocuklardan oluşuyor. Haliyle
hem yur çindeki hem
yurtdışındaki ya rımcılar
Türkiye’de çocuklara özel
projeler geliş rip, pastadan pay almak için yarış
halindeler.
Avrupa’nın en büyük film
üreticilerinden Belçikalı
Studio 100 International, Türkiye’de temalı çocuk
eğlence merkezleri açmak üzere harekete geçti.
Dünyaca ünlü çocuk klasikleri Heidi, Arı Maya, Vic
the Viking gibi çizgi filmlerin yaratıcısı Studio 100
International’ın ilk projesi, Arı Maya konseptinde
olacak. Arı Maya Eğlence Merkezi’nin yaklaşık 2 bin
m2’lik bir alanda Forum İstanbul’da açılması planlanıyor.
Yaklaşık 10 milyon dolara mal olması beklenen merkezde Arı Maya karakterlerine yönelik oyun salonları, konsept market, içecek ve yiyecek bölümlerinin yer alması
düşünülüyor.

According to data from
Turkish Sta s cs Ins tute,
around 24,4% of Turkish
popula on, which corresponds to 19 million people, are below the age of
14. As a result, both local
and foreign investors are
compe ng to get a share
from this big market by
developing amusement
projects speciﬁcally for
kids.
Belgium-based Studio 100
Interna onal, one of the biggest movie producers in Europe is planning to open new themed amusement centers for kids in Turkey.
The ﬁrst project of Studio 100 Interna onal, which is the
creator of world children’s classics such as Heidi, Maya
the Bee and Vic the Viking, will have the “Maya The
Bee” concept. “Maya The Bee” entertainment center is
planned to be built on a 2 thousand square area at Forum Istanbul. The project will have an es mated cost of
around 10 million USD and will feature game halls with
Maya the Bee concept, a themed supermarket and a
food court.

Alışveriş Merkezleri Hizmet Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu
Shopping Mall Service Excellence Awards
Gelenekselleşen AVM ve Perakende Sektörü Zirvesi,
“VI. AVM Ya rımları Konferansı” Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan’ın ka lımıyla 6 Mart 2014 Perşembe günü
Swissotel’de yapıldı.

The Shopping Mall and Retail sector Summit the “6th
Shopping Mall Investments Conference” which became
a tradi on was held at Swisshotel on Thursday, 6 March
2014 with the par cipa on of Deputy Prime Minister Ali
Babacan.

Açılış konuşmasında AYD Başkanı Hulusi Belgü; 330’un
üzerinde Alışveriş Merkezi’nin, 400 bine yakın is hdamı
ile perakende sektörüne hizmet verdiğinin al nı çizerek,
care n kayıt al na alınmasına ve gelişmesine yardımcı olduğuna vurgu yap . Belgü; “Devle mizin rekabe
teşvik etmesi bizler için çok önemlidir. Çalışma saatlerini kısıtlayan ekonominin başarılı olmasının mümkün
olmadığı hepimizce malumdur” dedi.

In his opening speech, AYD President Hulusi Belgu stated
that over 330 shopping malls serve the retail sector and
creates employment for around 400 thousand people
and it contributed to the eﬀorts for by expanding the size
of registered economy and said “It is of upmost importance for us that our government encourages compe on. We’re all sure that a business approach that limits
business hours can never be successful”.

Konferans kapsamında “Alışveriş Merkezleri Hizmet Başarı Ödülleri” töreni de gerçekleş rildi. Alışveriş Merkezleri Hizmet Kalitesi Benchmark Projesi’nde, 2013 yılında
en yüksek notu alan “Tarsu AVM, Bilkent Center ve Forum Kapadokya” yöneticilerine ödülleri takdim edildi.

As part of the conference, ‘Shopping Mall Service Excellence Awards” ceremony was held as well. The execu ves
of Tarsu Shopping Mall, Bilkent Center and Forum Kapadokya who received the greatest scores in 2013 at the
Shopping Malls Service Quality Benchmark Project were
presented their awards during the ceremony.
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Pendik Projeleri Hızla Devam Ediyor!
Projects for Pendik Con nue at Full Speed!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
Pendik yatırım ve hizmetlerinin toplu açılış ve tanı m
törenine ka ldı. Yeni projeler için “Kurtköy Spor Kompleksimiz hayırlı olsun, Büyükşehir olarak İstanbul’da
27 spor tesisi kurduk. Bu tesislerde nice sporcular
yetiştirerek göğsümüzü kabartacak” diyen Topbaş ,
“Pendik’e yap ğımız 1 milyar 539 milyon TL’lik ya rım,
Pendik Sahili’nin birinci etabı bi , ikinci etap çalışmaları
da devam edecek” dedi.
Mayor of İstanbul Kadir Topbaş, joined the opening ceremony held for numerous new projects and services for
the city of Pendik. Topbas said ‘I am more than happy
to be opening our new Kurtkoy Sports Facility. Our municipality established a total of 27 sports facili es un l
today. These facili es will train numerous successful
sportsmen in the future and will be a source of pride for
us. The 1 billion 539 million TL investment we made in
Pendik features two phases regarding Pendik Coast and
the ﬁrst phase has just been completed. And works for
second phase are underway”.

Gaziantep’in Macera Parkı Hizmete Açıldı
The New Adventure Park of Gaziantep Just Opened
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tara ndan yap rılan
macera park hizmete açıldı. Erikçe Park Orman Sosyal
Dona Alanı’nda başla lan yenilikler arasında çevre düzenlemesi, yürüme yolları, seyir teras çalışmaları ile 100
mangal ve 170 pergola, büfeler, mescid ve engellilerin
de kullanabilecekleri tuvaletler unutulmamış.

The adventure park recently founded by Gaziantep Municipality has been opened to public recently. The new
adventure park inside Erikce Park Social Facili es features walking trails, scenery terraces, 100 grilling units
and 170 pergolas, buﬀets, a masjid and accessible restrooms.
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Bursa’ya Yeni Bir Park Daha
A New Park for Bursa
Osmaniye Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Yenibağlar’a, bugüne kadar 6 park yap k. Şimdi de 3430 m2 alana kurulan Harbiye Çocuk Parkı, içinde yer alan basketbol sahası, yürüyüş yolu, fitness alanları ve kamelyaları
ile vatandaşlarımızın buluşma noktası olacak” dedi.

Mayor of Osmaniye Mustafa Dündar said “Un l today,
we constructed a total of 6 parks in Yenibaglar. And now,
the new Harbiye Children’s Park built on 3430 m2 land
will be the new mee ng point for our ci zens with its basketball ﬁeld, walking trails, ﬁtness areas and pergolas”.

Sultanbeyli Gölet Projesi Hayata Geç
Sultanbeyli Pond Project Completed

Sultanbeyli Gölet, Su Oyunları Gösteri Merkezi, Spor ve
Sosyal Tesisleri’nin açılışını gerçekleş ren İBB Başkanı
Kadir Topbaş, 200 bin metrekarelik bir çok farklı fonksiyonları olan bir gölet alanı ortaya çıkardıklarını kaydet. Parkın içinde sosyal tesis, amfi, spor sahaları, piknik
alanı, çocuk oyun grupları, su parkı, skate park, yürüyüş
yolları, yeşil alanlar ve seyir terasları bulunuyor.

Joining the opening ceremony for the Sultanbeyli Pond,
Water Games Performance Center, Sports and Social Facili es, Mayor of Istanbul Kadir Topbas stated that they
have created a mul -purpose pond project. The park features a social facility, amphitheater, sports ﬁelds, picnic
areas, children’s playgrounds, water park, skate park,
walking trails, green lands and scenery terraces.
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Bağcılar’da Medya Parkı Projesi
Media Park Project In Bağcılar
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Hürriyet gazetesi, Kanal D ve Dünya gazetesi ile Matbaacılar Sitesi
arasındaki alana Medya Park’ı inşa edeceklerini açıkladı.
Basın mensupları için önemli bir projeyi hayata geçirecekleri müjdesini veren Çağırıcı “İçerisinde radyo ve televizyon stüdyoları, sosyal tesisler, yürüyüş ve oturma
alanlarının da yer alacağı Medya Parkı’nda basın mensupları için hem dinlenme hem de çalışma ortamı sunacağız. Medya Parkımızın basın mensuplarının buluşma
adresi olacağına inanıyorum” dedi.
Mayor of Bağcılar Lokman Çağırıcı stated that they will
be building a Media Park on the land next to Matbacilar
Sitesi in partnership with Hurriyet Newspaper, Kanal D
and Dunya Newspaper.
Giving the good news that they will be realizing an important project for press members, Cagirici said “The
Media Park will feature radio and TV studios, social facili es, walking trails and sea ng groups and will be providing a se ng where press members can both work and
relax. I believe that our Media Park will be the mee ng
point of our press members”.

Nevşehir Belediyesi’nin Yeşil Alanları Ar yor!
Nevşehir Municipality Having More Green Lands!
Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarandan düzenlenen Güzelyurt Mahallesi’ndeki dinlenme
ve çocuk oyun parkının yapımı devam ediyor. Süs bitkilerinin yanı sıra çeşitli fidanların da ekileceği parka
vatandaşların spor yapabilmeleri için çeşitli kondisyon
aletleri, oturma bankları ve kamelyalar da yerleş rilecek.

The construc on of the recrea on and children’s park
in Guzelyurt neighborhood which is rearranged by General Directorate of Parks and Gardens of Nevsehir Municipality is currently underway. The park will feature,
decora ve plants in addi on to numerous tree species,
as well as gym equipment, benches and pergolas.
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An Underground Train for the Tuzla Marina Project

Mart 2015’te açılacak 250 milyon dolarlık ya rım Tuzla Marina Projesi 840 yat kapasiteli olacak. Proje 2500
kişiye is hdam sağlarken, 5 yıldızlı otel, AVM, gösteri
alanları, spor sahaları ve su oyunları eğlence parkı bulunduracak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş, Tuzla’yı bir turizm merkezi haline ge recek olan
projeye, denizal treni ve akvaryumun da ekleneceğini
de bildirdi.

Tuzla Marina Project, which will be opened in March
2015 with a 250 million USD investment, will have a capacity of 840 boats. The project will provide employment
for 2.500 people and feature a 5 star hotel, a shopping
mall, performance areas, sports ﬁelds and a water park.
Mayor of Istanbul Kadir Topbas stated that they will be
adding an underwater train and an aquarium to the project that will turn Tuzla into a tourism hub.

Ordu Belediyesi Park Yenilemelerine Devam Ediyor!
Ordu Municipality Con nues Park Renova on Projects!
Ordu Belediyesi, mahallelerdeki parkları yenilemeye
hızla devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesindeki alan
için ilk etapta 1650 m2’lik alanı düzenlemeye başlayan
Ordu Belediyesi, bu park için basketbol sahası, çocuk
oyun alanı, fitness alanı, oturma bankları ve yürüyüş
yolları inşa ediyor.

Ordu Municipality con nues at full speed, the project
for renova on of neighborhood parks. The municipality ini ally rearranged a 1650 m2 area in Cumhuriyet
Neighborhood in the ﬁrst phase of the project and is now
building a basketball ﬁeld, children’s game area, a ﬁtness
area, bench groups and walking trails for this park.
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Tuzla Marina Projesine Denizal Treni

Sektörden

From the Sector

San ago Bernabéu’yu Yenileme Projesini
GMP/L35/RIBAS Ortaklığı Kazandı
GMP/L35/RIBAS Partnership Winning the Tender for Renova on of San ago Bernabéu
İspanya’nın en büyük mimarlık şirketlerinden biri olan
L35 Arquitectos, dünyada stadyum tasarımı konusunda
en büyük uzman olan GMP Architekten ve otel yapımı
konusunda uzman Ribas&Ribas Arquitectos ile birlikte,
Madrid’in simgesi San ago Bernabéu Stadyumu’nu
yenileme çalışmasını üstlenmek üzere Real Madrid
yöne m kurulu tara ndan tercih edilen iş ortağı
oldu. Yenileme çalışmaları kapsamında, stadyumda
içerisinden maçın izlenebileceği çeşitli odaları olan lüks
bir otel, alışveriş ve eğlence merkezi de inşa edilecek.

The partnership that comprises L35 Arquitectos,
one of Spain’s leading architecture companies; GMP
Architekten, the world’s expert in stadium design and
Ribas&Ribas Arquitectos which is an expert in hotel
construc on, won the tender organized by the board of
directors of Real Madrid for the renova on of San ago
Bernabéu Stadium, the symbol of Madrid. As part of the
renova on project, the consor um will also build a luxury
hotel allowing guests to watch the games from the hotel
as well as a shopping mall and an entertainment center.

İlgi Akıl Oyunlarına Yöneliyor
Increasing Interest In Mind Games
Türkiye’de oyuncak sektörü büyüklüğünün 1 milyar
TL ile 1 milyar 200 milyon TL arasında olduğunu
ifade eden NT Oyuncak Kategori Müdürü Süleyman
Akçakoca, oyuncak tercihlerinde kışın ailelerin birlikte
oynadığı kutu akıl oyunları, yapboz (puzzle) öne
çıkarken, ilkbahar ve yaz aylarında köpük çıkaran
oyuncaklara ilgi olduğunu belir . Akçokoca; “2014
yılında oyuncak por öyümüzde özellikle akıl oyunlarına
odaklanacağız. Bu alanda nitelikli ürünlere daha çok yer
verilmesi gerek ğini düşünüyoruz”dedi.
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Sta ng that the total size of toy industry in Turkey is
between 1 billion TL to 1 billion 200 million TL, NT Toy
Category Manager Suleyman Akcakoca indicates that
toys that are mostly in demand in winter are mind games
and puzzles which family members play collec vely while
in summer, toys giving out foam are more in demand.
Akçokoca said, “In 2014 we’ll be focusing more on mind
games. We believe there should be greater emphasis on
quality products in this area”.
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Sur Yapı’nın Yeni Projeleri İzmir Ve Bursa’ya
New Projects Of Sur Yapi In Izmir And Bursa
Her yıl en az 750 konutlu projeye imza atan Sur Yapı,
Bursa’da konut, ofis ve cari ünitelerden oluşan bir proje yapmak için arazi sa n aldı. İzmir’de ise sahile sı r bir
noktada Torunlar GYO ile ortak
konut, ofis, alışveriş merkezi,
otel ve marinadan oluşan iddialı
bir yapı yükselecek.
Şirket
alışveriş
merkezi
inşaatlarına
da
hız
verdi. Yönetim Kurulu Başkanı
Altan Elmas ilkini Kağıthane’de
açtıkları alışveriş merkezinin
ikincisini Nisan ayında Metrogarden AVM olarak Ümraniye’de açacaklarını söyledi. Ayrıca sırada Axis İstanbul AVM
bulunduğunu, Exen İstanbul
AVM&Ofis ve İzmir kompleksinin inşaa na 2014 son çeyreğinde başlanacağını bildirdi. 5 alışveriş merkezinin toplam ya rım değerinin 2
milyar dolar bulacağını aktaran Elmas, “toplamda 10 bin
kişiye is hdam sağlayacağız” dedi.

Undersigning housing projects oﬀering at least 750 units
per year in total, Sur Yapi recently acquired land in Bursa,
to build a project that will comprise residen al units, ofﬁce space and commercial units. And right on the coast
of Izmir, the company will be
building a large complex in partnership with Torunlar GYO that
will comprise residen al units,
oﬃce spaces, a shopping mall, a
hotel and a marina.
The company speeded up the
construc on of the shopping
mall as well. Chairman of the
Board of Sur Yapi Altan Elmas
stated that they opened the ﬁrst
shopping mall in Kagithane and
they will be opening the second
shopping mall in Umraniye under the name Metrogarden AVM
in April. Elmas also stated that
they’re also working the Axis İstanbul AVM project and that the
construc on of Exen Istanbul Shopping Mall and Oﬃce
Complex will be started in the last quarter of 2014. Elmas
indicated that the total worth of the investment for the 5
shopping malls will be 2 billion USD and said “we will be
crea ng employment for 10 thousand people in total”.

One Tower’ın Sosyal Alanları
Dikkat Çekiyor!
Social Areas of One Tower A ract A en on!
Başken n en yüksek kulesi olmak üzere ve depreme karşı büyük bir ya rım yapılarak Oran’da inşa edilen One
Tower Kule Konut ve AVM Projesi‘nin sosyal imkanları
dikkat çekiyor. Genel ak vite alanları, kapalı yüzme havuzu, güneşlenme terasları, çocuk kulübü, birçok farklı
spor salonunu bulunduracak One Tower’da kişisel ih yaç için birçok özel hizmet de sunulacak.
One Tower Residences and Shopping Mall project currently under construc on will be the biggest tower in the
capital. Especially due to use of advanced technologies
that make the tower more resistant to earthquakes the
project has required a very big investment. The project is
at the forefront especially with its social areas. Featuring
spacious ac vity areas, an indoor pool, tanning terraces,
kid’s club and numerous gyms, One Tower will also be
oﬀering numerous private services for individual needs.
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An Underwater Zoo for Emaar Square Shopping Mall
EMAAR Türkiye’nin Genel Müdür Yardımcısı Ümit Türüdü Şen, İstanbul’da yapımı süren projeleriyle ilgili
bilgi verdi. Emaar Square’de 400 markanın yer alacağını anlatan Türüdü Şen; AVM’de eğlence ve çocuk oyun
merkezleri, buz pisti ve bir benzeri Dubai Mall’da bulunan sual hayvanat bahçesi gibi bölümler olacağını anla .

EMAAR Turkey Deputy General Manager Ümit Türüdü
Şen gave informa on about their projects that are currently underway in Istanbul. Turudu Sen stated that
Emaar Square will feature 400 brands as well as amusement and children’s game centers, ice rink and an underwater zoo similar to the one in Dubai Mall.

Taha Group’tan Astana’da Dev Proje
A Giant Project by Taha Group in Astana
Kazakistan’da yap ğı projelerle dikkat çeken Taha
Group, Bağımsız Devletler Topluluğu’nun en büyük
AVM’sinin son bölümünü Nisan’da bi recek. Bunun için
260 milyon dolar harcadıklarını belirten Taha Group
Başkanı Taha Altaylı, Astana’daki “2017 Expo Oyunları”
için 1 Milyar Dolarlık büyük bir eğlence merkezi ve otel
projesi yapacaklarını da aktardı.

Being at the forefront with the projects carried out in
Kazakstan, Taha Group will complete the ﬁnal phase of
CIS region’s biggest shopping mall in April. Taha Group
President Taha Altayli stated that they spent 260 million
USD for the project and added that they will be building
a large amusement center and a hotel project with an
investment of 1 billion USD for the “2017 Expo Games”.
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Minikler Eğlenirken Öğreniyor
Educa on and Fun for Kids
Daha temiz ve sağlıklı bir toplum için bilinç yaratmak
adına temizlik pazarının lider markalarından ScotchBrite™, Milli Eği m Bakanlığı (MEB) ve TOÇEV iş
birliğinde sürdürdüğü projesi “Temiziz” oyunu ile
ilköğre m öğrencilerine hijyenin önemini ve doğru
temizlik alışkanlıklarını anla yor. Türkiye’nin 20 ilini
gezip 63 okulda sergilenen Temiz Fiber Adam’ın, pis
Bakterius’a karşı maceralarını anlatan “Temiziz” oyunu,
toplamda 17.031 öğrenciye ulaş .

As one of the leading brands of the home cleaning supplies
market, Scotch-Brite™, has recently ini ated a project
tled “We are clean” in coopera on with the Ministry
of Educa on and TOCEV with the purpose of increasing
awareness for a cleaner and healthier society. As part of
the project, primary school children are educated about
the importance of hygiene and correct cleanliness habits
via the theatre play “We are clean”. Performed in 63
schools in 20 ci es all over Turkey, the “We are clean”
theatre play is about the struggle between Clean Fiber
man and the dirty Bacterius. The play has been watched
by a total of 17.031 viewers un l now.

Tema World, MIPIM Fuarı’nda Görücüye Çık
Premiering Tema World at MIPIM Exhibi on
Fransa’nın Cannes ken nde bu yıl 25’incisi düzenlenen gayrimenkul fuarı MIPIM’de, eğlence parkı
Tema World’ün ön tanıtımı, sembolik maket ve özel
animasyon film ile gerçekleştirildi.

With a symbolic mock-up and a special anima on movie,
amusement park Tema World’s ini al premier was made
at the 25th MIPIM real estate exhibi on held in Cannes,
France.

Tema İstanbul Ortaklar Kurulu Üyesi Gökhan Çetinsaya,
MIPIM 2014’de yoğun ilgi çeken proje ile ilgili son gelişmeleri paylaş . Çetinsaya, “Tema World’un master
planlamaları, dünyanın önde gelen Amerikalı ve Hollandalı firmaların ortaklaşa çalışması ile gerçekleş rildi. Şimdi de detay plan çalışmaları, Hollandalı firma
tara ndan yürütülüyor. Projede yer alacak oyuncaklar
da yine dünyanın önemli firmaları tara ndan üre lecek. yaklaşık 55-60 adet irili ufaklı oyuncak yer alacak,
bazı oyuncaklar sadece Tema world için dizayn edilip,
üretilecek” şeklinde bilgi verdi.

At MIPIM 2014, Tema İstanbul founding partner Gökhan
Çetinsaya shared the latest developments about this
project that has become the center of a en on in the
sector. Çetinsaya said, “Master plans of Tema World was
created by US and Dutch companies that are leaders in
this ﬁeld. And now the Dutch company is carrying out the
detail works. The a rac ons to be featured at the park,
will be manufactured by the leading companies of the
world. There will be around 55-60 a rac ons of diﬀerent
sizes and some of them will be custom designed for Tema
World.”
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Türkiye Müzelerine Yoğun İlgi
Great Interest In Museums Of Turkey

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) hazırladığı “Türkiye Müzeleri 2013 Raporu”na göre, geçen yıl
müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin yüzde 69’unu
yabancılar, yüzde 31’ini Türkiye vatandaşları oluşturdu.
Türkiye’deki müze ve ören yerleri geçen yıl 29 milyon
533 bin kişiyi ağırladı.

According to the “Museums of Turkey Report 2013” prepared by Associa on of Turkish Travel Agencies (TURSAB), of the tourists visi ng the museums and historical
sites in Turkey last year, 69% were foreigners and 31%
were Turkish ci zens. Last year, the museums and historical sites in Turkey hosted a total of 29 million 533 thousand tourists.

Rapora göre; Ayasofya’daki ziyaretçi ar şındaki birinciliği, bu yıl harem bölümünün de desteğiyle Topkapı Sarayı
Müzesi aldı. Genel dağılımda ise, İstanbul bölgesindeki
müzeler ilk sırada yer alırken, ikinci sırada Ege ve Selçuk
Bölgeleri geldi. Müzekart sa n alan kişi sayısı ise, büyük
bir ar şla ise 783.456 oldu.

According to the report, this year, Topkapi Museum took
number one place in terms of increase in the number of
visitors from Hagia Sophia especially with the support
from the Harem sec on of the museum. While the museums in Istanbul ranked number one in general, Aegean
Region and Selcuk Region followed suit. And the number
of Muzekart owners increased to 783.456.

̇ Rehbelerı ̇
Müzelerıṅ Dıjı̇ tal
Digital Guides For Museums
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre önemli müze
ile tarihi mekanda hizmet veren "dijital rehber" uygulaması, müzelerin gelirlerini rekor düzeyde ar rdı.
Müzeyi ziyaretçilerinin belirli bir ücret karşılığında
gişeden kiralayabildikleri dijital rehber, farklı lisanlarda sunum yapabiliyor. Hem gelirlerin hem de ziyaretçi sayısının artmasını sağlayan dijital rehberlerin
önümüzdeki dönemde diğer müze ve ören yerlerinde
de kullanılması planlanıyor.
According to data from the Ministry of Culture and Tourism, the ‘digital guide’ applica on that is available for
major museums and historical sites, resulted in great increases in the revenues of museums. The digital guide,
which the visitors can rent from the box oﬃce in return
for a certain fee, can give informa on in diﬀerent languages. The digital guides which increase both the revenues and the number of visitors are planned to be used in
other museums and historical sites as well.

60

Antalya’ya Çağdaş Kent Müzesı ̇
A Contemporary City Museum For Antaly

Antalya Doğu Garajı’nda ortaya çıkan 8140 m2’lik
nekropol alana Büyükşehir Belediyesi tara ndan Çağdaş
Kent Müzesi’ne dönüştürülecek. İhale hazırlıkları süren
projede açık müze, sanat galerisi ve küçük bir kent
meydanı planlanıyor. Belediye’den yapılan açıklamada;
nekropol alan, dış etkenlerden korunması için yarı şeﬀaf
yapı malzemeleriyle kapa lacak ve müzede süreli-sürekli sergiler teşhir, canlandırma ve bilgilendirme unsurları
ile ziyaretçilere sunulacak.

The 8140 m2 necropolis that emerged at Antalya Dogu
Bus Terminal will be converted into a Contemporary
City Museum by the Municipality of Antalya. The tender prepara ons are currently underway for the project
and the project features a museum, an art gallery and
a small town square. According to the disclosure made
by the municipality, the necropolis will be covered with
semi-transparent material to protect it against external
factors and the museum will feature numerous temporary and permanent exhibi ons.

̇ ̇ P Bınası
̇
Tarıhı
Müzeye Dönüşüyor
Conver ng The Historic P Building Into A Mus
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 1872 yılında Fransızlar
tara ndan PTT binası olarak inşa edilen bina, restore
edildikten sonra Demiryolu ve Memurlar Müzesi olarak
hizmet verecek. Uzunköprü İlçe Özel İdare Müdürü İlker
Tekel, Uzunköprü Demiryolu ve Memurlar Müzesi’nin
çalışmalarının başladığını belirterek, “2015 yılı Mayıs
ayı içerisinde müzenin faaliyete geçmesini planlıyoruz.
Müzemize gelen ziyaretçilere modern müze forma sunacağız” dedi.
The building which was constructed as the PTT building
by the French in 1872 in Uzunkopru district of Edirne,
will be serving as the Railway and Oﬃcers Museum a er
being renovated. The Head of Uzunköprü Special District
Directorate of Administra on Ilker Tekel stated that the
works for the Railway and Oﬃcers Museum have been
started and said “We’re planning to open the museum in
May 2015. We’ll be oﬀering a modern museum format to
our visitors coming to the museum”.
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̇
̇
Haleplıbahçe
Müze Kompleksı ̇ Hazıran’da
Açılıyor!
Haleplı ̇bahçe Museum Complex To Be Opened In June!
Haleplibahçe Müze Kompleksi hakkında bilgi veren Şanlıurfa Müze Müdürü Müslüm Ercan, “Maliye 12 milyon
lira olan müzenin 2014 yılı haziran ayı içerisinde faaliyete
geçmesinin planlandığını” kayde . Şanlıurfa Kültür ve
Turizm İl Müdür Vekili Aydın Aslan da, Arkeoloji Müzesi,
Mozaik Müzesi ve Arkeopark’tan oluşan yaklaşık 38 bin
m2 kapalı alana sahip Haleplibahçe Müze Kompleksinde,
çocuk oyun alanları, yiyecek-içecek tesisleri ile hediyelik
eşya mağazalarının da bulunacağını belir .

Giving informa on about the Haleplibahçe Museum
Complex, Sanliufa Museum Director Muslum Ercan said
“The total investment for the museum was 12 million TL
and we’re planning to open it in June 2014”. Deputy Head
of Sanliurfa Provincial Directorate of Culture and Tourism
Aydin Aslan stated that the Haleplibahçe Museum Complex with a total footage of 38 thousand m2 will comprise
the Museum of Archeology, Mosaic Museum and the
Arkeopark and will feature children’s game areas, food
court and souvenir shops.

̇
Selçuklu Uygarlığı Müzesı ̇ Hızmete
Açıldı
The Musesum Of Seljuk Civiliza on Just Open
Tarihin ilk p medresesi olarak kabul edilen Gevher
Nesibe Medresesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi
tara ndan Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak hizmete
açıldı. Müzede, Selçuklu’ya ait eserler, dönemin tedavi yöntemleri ve aletleri yanı sıra bilginler, ecza, su ve
sağlık, müzik ile tedavi, renk ile tedavi gibi bölümler de
bulunuyor.
Known as the ﬁrst medical madrasah in history, the
Gevher Nesibe Madrasah has been reopened by Kayseri
Municipality as the Museum of Seljuk Civiliza on. The
museum has a sec on featuring historic pieces from
Seljuk era, as well as sec ons featuring informa on on
the treatment methods used at that me in addi on to
scien sts, water and health, treatment with music, and
treatment with color sec ons.
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Sinema Şöleni Başlıyor!
Here Starts The Film Feast!
İstanbul Kültür Sanat Vak (İKSV) tara ndan ve 10.
kez Akbank’ın desteğiyle düzenlenen 33. İstanbul
Film Fes vali, 5 -20 Nisan’da gerçekleşecek. Fes val,
sinemaseverlere 20’nin üzerinde bölümde 200’ü aşkın
filmin yanı sıra usta sinemacıların ka lacağı söyleşiler,
atölye çalışmaları ve sinema dersleriyle dolu iki ha a
yaşatacak.

The 33rd Istanbul Film Fes val organized by Istanbul
Founda on for Culture and Arts (IKSV) and supported by
Akbank for the 10th me, will be held between 5-20 April.
For two weeks, in over 20 diﬀerent sec ons, the fes val
will feature over 200 ﬁlms in addi on to discussion
sessions, workshops and cinema lessons that will be
a ended by leading ﬁlm producers.

İstanbul Film Fes vali’nin görkemli bir sinema şöleni
haline geldiğini belirten Akbank Genel Müdürü Hakan
Binbaşgil “Bu yıl aynı zamanda Türk sineması da 100’üncü
yılını geride bırak . Ne mutlu bizlere ki, İstanbul Film
Fes vali’nin 33’üncü yılında, sinemamızın geldiği nokta
hepimize gurur veriyor” dedi. Fes val bu yıl, T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Beyoğlu Belediyesi ve 20’nin üzerinde kurumun verdiği
tanı m desteğiyle gerçekleşecek.

Akbank General Manager Hakan Binbasigil stated
that Istanbul Film Fes val has become a glamorous
ﬁlm fes val and said ‘This year, Turkish ﬁlm industry
celebrates its 100th anniversary. We are so proud to
see the progress that our ﬁlm industry has made on the
33th anniversary of Istanbul Film Fes val.” This year,
the fes val will be sponsored by over 20 ins tu ons and
companies including the Ministry of Culture and Tourism,
Municipality of Istanbul and Municipality of Beyoglu.

Sinemaseverler fes valde, 2013 ve 2014’ün nitelikli
yapımlarından, sinemanın unutulmaz klasiklerine, usta
yönetmenlerin başyapıtlarından Sundance ve Berlin
film fes vallerinde prömiyerleri yapılan eserlere,
belgesellerden çocuk filmlerine uzanan bir yelpazedeki
programı takip edebilecekler.

At the fes val, ﬁlm enthusiasts will have a chance to see
a variety of ﬁlms ranging from the unforge able classics
of the world of cinema, the masters pieces of famous
directors, movies that are premiered at Sundance and
Berlin movie fes vals to documentaries and children’s
movies.

Belgrad Ormanı Geyik Koşucularını Ağırladı
Belgrad Woods Hos ng its Deer Runners
Macera Akademisi/Macera Race Se er tara ndan 16
Mart’ta Belgrad Ormanı’nda düzenlenen “Geyik Koşusu”, ASICS sponsorluğunda 511 koşucunun ka lımıyla
gerçekleş rildi. Sürpriz manzaraları barındıran Belgrad
Ormanı’nın çamurlu parkurlarındaki nefesleri zorlayan
tepeleri rmanan sporcular, zorlayıcı ve keyifli bir gün
geçirdiler. Her yaştan sporcuya doğal ve eğlenceli bir deneyim yaşatan Geyik Koşularının üçüncüsü 19 Ekim’de
gerçekleş rilecek.

The Deer Run organized by Macera Akademisi/Macera
Race Se er in Belgrad Woods on March 16th was sponsored by ASICS and featured around 511 runners. The
runners who climbed up the breath-taking step hills on
the muddy trails of Belgrad Woods had a both challenging and fun day. The third one of the Deer Runs which
gives every sportsman a fun experience in nature, will be
held on October 19th.
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