İzmirCon Nedir?
İzmirCon İzmir Convention kelimelerinin birleştirilmesinden ortaya çıkmış bir isimdir.
En basit anlamda ise yılda bir defa gerçekleşen ve iki gün süren bir oyun şenliği
toplantısıdır.
Organizasyonu Düzenleyen Kişiler kimlerdir?
İzmirCon organizasyonu bu sene dâhil olmak üzere 9 senedir, artan sayıda üniversite kulübü ve oyun
topluluğu tarafından gerçekleştirileştirilmektedir ve hiçbir kâr amacı gütmemektedir. Organizasyon
ekibi her sene gene bu topluluklar arasından gelen gönüllü kişiler tarafından oluşur.
Lokasyon
İlk senelerinde (2003-2006) arası bazı kafe, vb. mekânlarda gerçekleştirilmiş olsa da, organizasyon
2007'den beri İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi ’nde gerçekleşmektedir. Tepekule'nin
http://www.mmotepekule.org/site/turkce/ adresinde görünen ‘Fuar Alanlarından ‘Zemin Kat Fuar
Alanı’ veya ‘İzmir Salonu Fuar Alanı’’nda gerçekleştirilmektedir. İzmirCon’13 ‘İzmir Salonu Fuar
Alanı’nı kulanacaktır.
Organizasyon İçeriği
•

Masaüstü Rol Yapma Oyunları

Masaüstü Pen&Paper rol yapma oyunları oyunları İzmirCon’un kuruluşundan beri değişmez
bir parçasıdır. Bu kategoriye giren oyunlar ile ilgili bilgi için: http://www.frpnet.net/frp-nedir.html
•

LARP

Her sene bir veya iki adet Live Action Role Playing oyunu açılır. Kostümler içerisindeki, tiyatral
bu oyun hakkında bilgi için: http://en.wikipedia.org/wiki/Larp
•

Warhammer& Diğer Masaüstü Minyatür Strateji Oyunları

Her sene büyüyen Warhammer hobisi için turnuva ve tanıtım masaları açılmakta.
Warhammer hakkında bilgi için: http://en.wikipedia.org/wiki/Warhammer_Fantasy_Battle
•

Bilgisayar ve Konsol Oyunları

Konsol oyunları başta olmak üzere, bilgisayar oyunları tanıtımları ve turnuvaları
gerçekleşmekte.
•

Standlar
İzmirCon ortamına uygun satıcılar ve toplulukların kendi standları olmaktadır.

•

Magic the Gathering Kart Oyunu

Magic The Gathering Kart Oyunu Türkiye Distribütörü’nün katkısıyla son 3 senede iki defa
Magic The Gathering turnuvası düzenlenmiştir.

•

Board Games
Board Gameler her sene Con alanında yer buluyorlar.

•

Atölyeler & Standlar ve Özel Gösteriler

Zincir yapma, Minyatür Boyama yapma atölyeleri gibi Con atmosferine uygun atölyeler
gerçekleştirilmekte. Ayrıca son 4 senedir, her sene bir söyleşi gerçekleştirilmekte. Ayrıca geçen sene
Kuzgun Akademi’nin Kılıç Gösterisi gibi gene atmosfere uygun gösteriler olmakta.
•

Alan Oyunları

Con alanında hoş vakit geçirmek için, bazı kalabalık grupların oynayabileceği oyunlar organize
edilmektedir.
Organizasyon’un Katılımcılara Sundukları
•
Oyuncuların organizasyon web sitesi üzerinden kayıtlarını yapabilmeleri için biletleri
İzmir’deki belli başlı kitabevi, kafe gibi yerlere bırakılması,
•
Şehir dışından etkinliğe katılmak isteyen üniversite ve bağımsız topluluklara davetiye, bilet,
afiş, vb. döküman gönderilmesi,
•

Şehir dışından gelen katılımcılar için kalabilecekleri yer bulunması,

•

İzmir’i bilmeyen arkadaşlar için Otogar’da organizasyondan görevli birinin bulunması,

•

İzmirCon sonrasında yapılan akşam eğlencesine götürecek servislerin sağlanması.

İzmirCon İçin Gerçekleştirilen Tanıtım Çalışmaları
•

İzmirCon kendi web sayfası aracılığıyla,

•
Üniversite kulüpleri ve bağımsız topluluklarla yıllar içerisinde olmuş bağlar yardımıyla direk
iletişime geçerek,
•

İzmir’deki belli başlı kafe, kitabevi, vb. Mekânlara afiş ve flyerlar dağıtarak,

•

Facebook gibi sosyal ağlar yardımıyla,

•

Her sene promosyon veya satılan İzmirCon t-shirt, kitap ayıracı gibi hediyelik eşyalar.

İzmirCon’daki Katılımcı Sayısı
İlk senelerde rakamların organizasyonun gerçekleştiği yerler ve o dönemki bakış açısı nedeniyle tam
tutulmasa da, zaman içerisinde elimizden geldiğince ziyaretçi ve katılımcı sayısını yüksek tutuyoruz.
Özellikle etkinliği Tepekule’de yapmaya başladığımızdan beri katılımcı sayısı yüzlerle ifade ediliyor.
İzmirCon’12’nin katılımcı sayısı iki günde toplam altı yüz elli kişiydi.
Bağlantı için: hermes@izmircon.org

