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HABER

PARKLARDAKİ GÖRÜNMEZ RİSKLER TEHLİKE SAÇIYOR...
Çocuk parkları, her yaştan ve çevreden çocuğun bir arada zaman geçirdiği, özgürce sosyalleşebildiği, motor ve kas becerilerini 
geliştirecek oyunlar oynadığı ve bir anlamda Sosyal Barış Adacıkları haline gelmiş alanlar olarak kent yaşamının vazgeçilmez 
kamu alanları haline gelmiştir. Bu alanların  standartlara uygunluğu, güvenliği ve  denetimlerle güvenli kalmasının  sağlanmasıyla
ilgili eksiklikler çocuklarımız için büyük risk oluşturmaktadır.

Çocuk oyun parklarındak� oyun 
grupları  seç�l �rken güvenl�k, 
standartlara uygunluk, h�tabett�ğ� 
yaş aralığı ve çocuğa kazandırdığı 
becer�ler yer�ne parkların görsell�-
ğ�ne önem ver�lmes�.

Oyun alanlarının kurulduktan 
sonrak� süreçlerde per�yod�k olarak 
kontrol ed�lmemes� ve standart dışı - 
tehl�ke saçan parkların / oyuncakla-
rın kullanıma kapatılmaması.

Yazılı kal�te standartlarının olması-
na rağmen standart dışı ürünler�n 
oyun alanlarının %90'ında  yer 
alması ve bu durumu denetleyecek 
b�r s�stem�n olmaması.

Kamu ve Tüket�c� b�l�nc�n�n yeterl� 
düzeyde olmaması. Parklarda ger-
çekleşen kazalar ve nedenler�yle 
�lg�l� ver�ler�n ve �stat�st�kler�n 
tutulmaması neden�yle tehl�ken�n 
gözlerden uzak kalması.

Tasarım hataları, standart dışı ürünler, doğru ve standartlara uygun 
zem�n malzemes�n�n seç�lmemes�, standartlarına uymayan parkları 
denetleyen ve kurulumunu engelleyen b�r s�stem�n olmaması, satış sonrası 
h�zmet ve per�yod�k olarak parkların kontrolünün sağlanması �le �lg�l� b�r 
yasal denet�m�n bulunmaması, tehl�ke saçan oyun gruplarının kullanıma 
kapatılmaması vb. sebeplerle oyun parkları, geleceğ�m�z�n güvences� 
çocuklarımız �ç�n tehl�kel� ve r�sk taşıyan alanlara dönüşmüştür.

Oyun Parkları Neden 
R�skl� ?

3 -12 yaş arası çocukların ebeveyn kontrolü olmadan sağlıklı ve özgürce vak�t 
geç�reb�lecekler�,  “S O S YA L B A R I Ş A D A C I K L A R I” olarak da 
tanımlanab�lecek oyun parklarının güvenl�ğ� �ç�n gerekl� düzenlemeler�n 
yapılmasını sağlamak ve bu sayede çocuklarımızı görünmez kazalardan 
korumak ebeveynler�n asıl görev�d�r.

Avrupa B�rl�ğ� ülkeler� çocuk parklarında 
oluşan kazaların önüne geçmek amacı �le 
1998 yılında EN 1176 adında çocuk park-
ları standartları oluşturmuştur. Türk Stan-
dartları Enst�tüsü de bu standartları TS EN 
1176 olarak kabul etm�şt�r. EN 1176 stan-
dartları 2008 yılında kapsamlı b�r rev�z-
yon geç�rm�ş ve bu yen� vers�yon Türk 
Standartları Enst�tüsü tarafından 2010 
yılında kabul ed�lm�şt�r.
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Oyun Grubundan 
Sert Zemine Düşme

Tasarım ve
Montaj 

Hataları.

Çarpışma vb. 
Sıradan Kazalar.

Tahteravalli 
ve Setleri

Döner 
Salıncak

Tırmanma 
Ekipmanları 

Tırmanma 
Ekipmanları Salıncaklar Salıncaklar Kaydıraklar KaydıraklarDiğer Diğer

El, Parmak, 
Kafa vb.

Sıkışmaları.

Diğer Nedenler.

3

HABER

AMERİKA İNGİLTERE

YILLIK

218.851
KAZA

DİĞER DİĞER

KAZAYA SEBEP OLAN ÜRÜNLER KAZAYA SEBEP OLAN ÜRÜNLER

% 2 % 5% 36 % 23% 28 % 40% 21 % 21% 13 % 11

Oyun Grubundan 
Sert Zemine Düşme

El, Parmak, 
Kafa vb.

Sıkışmaları.

YILLIK

16.000
KAZA

AVRUPA

YILLIK

139.000
KAZA

TÜRKİYE

*** (ROSPA ) 
( KRALİYET KAZA ÖNLEME TOPLULUĞU)
https://www.rospa.com/play-safety/adv�ce/
playground-acc�dents/

***Injur�es �n the European Un�on( Avrupa B�rl�ğ� 
Çocuk Kaza ve Yaralanmaları ver�tabanı) 
https://ec.europa.eu/health/s�tes/health/files/
data_collect�on/docs/�db_report_2013_en.pdf

***(CPSC-Consumer Product SafetyCom�ss�on-1990 
ABD-Tüket�c� Ürün Güvenl�ğ� Kurumu).
http://playgroundsafety.org/research/�njur�es
***Central of D�sease Control and Prevent�on–
CDC(ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezler�) 
https://www.cdc.gov/HomeandRecreat�onalSafety/
Playground-Injur�es/playground�njur�es-factsheet.htm

Avrupa B�rl�ğ�nde b�r çok gö-
nüllü dernek ve kuruluş bel�rl� 
standartlar oluşturmuş ve bu 
standartlarda tüm b�rl�k ülke-
ler� tarafından uygulanmaya 
baş lanarak c �dd�  kontrol 
mekan�zmaları gel�şt�r�lm�şt�r. 
(EN 1176 ser�s�  standartlar 
g�b�.)
Türk�ye'de de şu anda bu 
standartlar kabul ed�lm�ş ve 
uygulanmaktadır.

Türk�ye'de Parklarda ger-
çekleşen kazalar ve nedenle-
r� �le �lg�l� b�r kayıt s�stem� ve 
kaza raporu �stat�st�ğ� bulun-
mamaktadır.

ABD'de gerçekleşen  
218.851 kaza,
İng�ltere'de gerçekleşen  
16.000 kaza  ve
Avrupa B�rl�ğ�'nde gerçekle-
şen kaza 139.000  
Nüfus oranlarına göre oran-
tılandığında ;

Çocuk oyun alanlarındak� r�skler�n b�r 
kısmı da kullanıcıdan kaynaklı sorunlar-
dan oluşmaktadır.
Bunlar:

• Yanlış kıyafet seç�m�

• Ek�pmanın yanlış kullanımı

• Çocuklarını denetleyen ebeveynler�n 
olmayışı.” şekl�nde sıralanab�l�r.

Çocuk oyun parkları ve dış me-
kan spor aletler�n�n �lk kurulum-
larının, Çocuk Oyun Elemanla-
rının TS EN 1176-1-7 ser�s� gü-
venl�k kuralları �le �lg�l� stan-
dartlara göre, yaptırılarak gü-
venl� oyun parkının kurulumu 
sağlanmalıdır. Kamu ve tüket�c� 
b�l�nc� artırılmalıdır. 

AB ülkeler�nde olduğu g�b� 
m�n�mum 3 aylık ,maks�mum 
12 aylık d�l�mler hal�nde özel 
�şletmeler ve özell�kle KAMU 
alanlarında var olan oyun 
parklar ı  per �yod�k olarak 
muayene ed�lmel� gerekt�ğ�nde 
OYUN ALANI kullanıma 
kapatılmalıdır. 
Bunun �ç�n standartlarda yazılı 
kuralların yasal düzenlemeler 
�le zorunlu hale get�r�lmes� 
sağlanmalıdır.

Bel�rt�len düzenlemelere uy-
gun şek�lde üret�m yapılması 
�le oyun grubu ve kent ek�p-
manları sektöründek� üret�m ve 
gel�ş�m uluslararası düzeyde 
olacaktır. 

Ülkem�zde sektörel gel�ş�m�n 
uluslararası düzeyde olması;

•Tüket�c� b�l�nc�n� arttıracak,

•Kamu kaynaklarımızın �sraf 
ed�lmes�n�n önüne geç�lecek,

•Kaza r�skler�n� azaltacak ve

•Sektörün yüksek standartlar-
da ürün üretmes�n� sağlaya-
caktır.

Hastane kayıtlarında parklarda 
g e r ç e k l e ş e n  k a z a l a r  v e 
nedenler� �le �lg�l� b�r SKRS 
(Sağlık Kodlama Referans 
Sözlüğü)  Kodu  açı lmalı , 
has tane  kayı t la r ı  �h t �yaç 
duyulacak ver� lere  kolay 
ulaşılacak şek�lde düzenlenmel� 
ve park kazaları �le �lg�l� 
�stat�st�kler tutulmalıdır.

Sonuç OlarakNE YAPMALI ?...  ÇÖZÜM ÖNERİLERİ...

Gerçekleşen kazaların büyük çoğunluğu, 
salıncak, kaydırak, tırmanma ekipmanları 
ve diğer oyun elemanları olarak sıralanmaktadır. 

Türkiye'de yılda

100.000
Park kazası 
gerçekleştiği

varsayılabilir. 



Jungle oyun grubu tasarlanırken, 3-12 

yaş grubu çocukların motor - kas 

becer�ler�n�n ve rekabetç� yanlarının 

ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Yaş grubuna göre bel�rlenm�ş zorluk-

lardak� �p merd�venler �le tırmanma 

modüller�, üçgen, kare ve beşgen olmak 

üzere 3 farklı geometr�k yapıdak� çadır 

görünümlü platformlara ulaşmak �ç�n 

kullanılmaktadır. B�rden fazla platform 

bulunması durumunda, platformlar arası 

bağlantı �p köprüler �le sağlanmaktadır

Modüllerde, duvarları oluşturan HPL 

plakalar ve �pler kelepçe s�stem�yle, ana 

konstrüks�yonunu oluşturan borular �se 

bağlantı küreler� �le  b�rb�r�ne bağlanmış 

ve bu sayede farklı ve özgün b�r form 

oluşturulmuştur.  

Yerküre ve Balta g�rmem�ş orman 

konsept�nde tasarlanan bu özgün form 

sayes�nde,  ortaya çıkan oyun grubunda 

çocuğun yaratıcılığı özgür bırakılmak-

tadır. 

Modüllerden çıkışlar �se farklı yüksek-

l�klerdek� krom kaydıraklar �le sağlan-

maktadır. TS EN 1176-1 normları çerçe-

ves�nde, 3-12 yaş grubuna uygun özell�k-

tek� kayma- tırmanma ve �p �stasyon-

larından oluşan yerküre ve orman temalı 

bu ser�, kurulduğu parklarda çocukların 

gözde oyuncağı olmuştur.

HABER

JUNGLE SERİSİ OYUN GRUPLARIYLA EĞLENCELİ PARKLAR...
Cemer Tasarım Merkezi tarafından tasarlanan, özgün ve farklı tasarımıyla çocukların 
hayal gücünü destekleyen Jungle serisi oyun grupları kurulduğu parkların gözdesi oldu.

Yerküre ve balta g�rmem�ş orman 
konsept�nde tasarlanan bu oyun 
grubunda, çadır formunda ve  
farklı geometr�k şek�llerde  plat-
formlar bulunmakta ve bu plat-
formlara, ağırlıklı olarak �p köp-
rüler ve tırmanma yüzeyler�yle 
ulaşılab�lmekted�r.
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HABER

BUMERANG SERİSİ / BUMERANG SERIE

Bumerang is a series of concrete urban equipment that have the design line that 
follows each other and was thought as 2 different modules. In the Bumerang series, it 
is aimed to create a product family that enables users to meet in a common area and 
creates a socializing area for groups. The three modules that we have foreseen can 
be created in different combinations appropriate for the area to be created by 
multiplying in number depending on the requests and conditions.

Bumerang, 2 farklı modül olarak düşünülmüş birbirini takip eden tasarım çizgisine sahip 
beton kent ekipmanı serisidir. Seride; kullanıcıların, ortak bir alanda buluşmalarını 
sağlayan ve gruplara sosyalleşme alanı yaratan bir ürün ailesi oluşturmak 
hedeflenmiştir. Ön gördüğümüz üç modül isteğe ve koşullara bağlı olarak sayıca 
çoğaltılarak yaratılmak istenen alana uygun farklı kombinasyonlar oluşturulabilir.

Bu ürünler, Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen belge ile 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında firmamız Cemer Kent Ekipmanları A.Ş. tarafından 
kurulan Türkiye'nin ilk tasarım merkezinin tasarımlarıdır ve tüm ürünlerin tasarım tescilleri yaptırılmıştır. Ürünler, 
çizimler, fotoğraflar, bilgiler, ürünle ilgili açıklamalar, grafik veya logolar gibi materyallerin hiçbir bölümü Cemer AŞ nin 
önceden verilmiş yazılı izni olmadan üretilemez ve taklit edilemez. Aksi hareketler kanunen cezalandırılacaktır.

NURNBERG, ALMANYA

12‐15 EYLÜL 2018 
Salon:1  Stand:310

25‐27 EYLÜL 2018

Stand:1941

INDIANAPOLIS, AMERİKA

ALMANYA GALABAU ve AMERİKA NRPA FUARLARINDAYIZ.
CEMER STANDINDA SİZİ MİSAFİR ETMEKTEN MUTLULUK DUYARIZ
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SİZİN KÖŞENİZ

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli 
Belediyesi işbirliğinde, Salihli’ye kazandı-
rılmış olan Gümüşçayı Masal Ormanı Parkı, 
38 bin metrekarelik alana yerleştirilmiş; 3-
12 yaş grubuna hitap eden çocuk oyun 
parkları, atlı karınca, eğlence duvarı, Türk 
masal kahramanları vb. gibi çocukların 
eğlenirken öğrenebileceği masal etkinlik ve 
oyun alanları, gençler için macera/ adrena-
lin parkuru ve aileler için de kafe, amfi 
tiyatro ve seyir terasları ile 7’den 77’ye her 
yaştan vatandaşa hitap ediyor.

Man�sa Büyükşeh�r Beled�yes� ve Sal�hl� Beled�yes� �şb�rl�ğ�nde �lçeye kazandırılan Gümüşçayı Masal Ormanı Parkı, çocukların 
ve a�leler�n sıklıkla z�yaret ett�ğ� yen� caz�be merkez� hal�ne geld�. 
Sal�hl�’ye her yaş grubundan �nsanın eğlenerek vak�t geç�reb�leceğ� yen� b�r sosyal yaşam alanı kazandırdıklarını �fade eden 
Beled�ye Başkanı Zek� Kayda, açıldığı günden �t�baren b�nlerce k�ş�n�n Masal Ormanı Parkı’nı z�yaret ett�ğ�n� söyled�. 

Özell�kle çocukların a�leler� �le b�rl�kte sıklıkla geld�ğ� parkın 
Sal�hl�’n�n yen� caz�be merkez� olduğunu bel�rten Başkan 
Kayda, “Masal Ormanı Parkı, Büyükşeh�r Beled�ye Başkanımız 
Ceng�z Ergün �le ben�m Sal�hl�l� çocuklara karne hed�yem�z 
oldu. Çocuklarımızın ve a�leler�m�z�n burada key�fle vak�t 
geç�rmeler� b�zler� de mutlu ed�yor. H�zmette dördüncü yılımızı 
doldurduğumuz şu günlerde verd�ğ�m�z sözler� b�r b�r yer�ne 
get�rmen�n onurunu ve gururunu yaşıyoruz.                       

Türk masal kahramanlarının yer aldığı bu park gençler�m�ze ve 
çocuklarımıza hayırlı olsun. Bu parkın yapımını üstlenen 
Büyükşeh�r Beled�ye Başkanımız Ceng�z Ergün’e de teşekkür 
ed�yorum. 
Cemerl�ne den�len telefer�k �le her türlü akt�v�ten�n yapılab�le-
ceğ� adrenal�n parkuru da eğ�tmenler nezaret�nde heyecan seven 
gençler�m�z �ç�n açıldı. Çocuklarımıza, gençler�m�ze ve 
a�leler�m�ze �y� eğlenceler d�l�yorum” ded�.

SALİHLİNİN YENİ CAZİBE MERKEZİ: GÜMÜŞÇAYI MASAL ORMANI PARKI...



CEMER, 10. İPAR YÖNETİM 
KURULU TOPLANTISINA EV 
SAHİPLİĞİ YAPTI.

HABER

Cemer Kent Ek�pmanları Yönet�m Kurulu 
Başkanı Fuat Eroğlunun’da aralarında bulunduğu  
İPAR (İp Parkurları ve Macera Parkları Derneğ� ) 
yönet�m kurulu üyeler�; Macerapark Yönet�m kurulu 
başkanı Yusuf  Daştan, Xtreme Adventures Genel 
Sekreter� Den�z B�ber Eyüboğlu, Saysu Türk�ye Genel 
Müdürü Furkan Özsöz ve Park Kent Mob�lyaları Genel 
Müdürü Eray Ayan’ ın katıldığı toplantıda, geçen 
dönem faal�yet raporunun ve etk�nl�kler�n�n 
değerlend�r�lmes�n�n ardından bu yıl gerçekleşt�r�lecek 
fal�yetler gözden geç�r�ld�.
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İçerik / Baskı Hazırlık: Sinan DAĞARSLAN
Bahçelievler Mah. 430 Sk No:16  TORBALI-İZMİR
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www.cemer.com.tr   info@cemer.com.tr
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Bu oyunu oynamak �ç�n öncel�kle oyunculardan b�r ebe 
seç�l�r. Bu seç�m yapılırken kura çek�lerek ebe bel�rleneb�l�r ya 
da “eblem süblem sulu sulu bamya kaplumbağa” tekerleme-
s� söylend�kten sonra tüm oyuncular harekets�z kalır ve �lk ha-
reket eden ebe olur.  

Ebeyle oyuncular arasına mesafe konulur. Mesafe ne kadar 
uzun olursa oyun o kadar zevkl� olacaktır. Ebe, arkası 
oyunculara dönük olarak oyunun tekerlemes� olan "eblem 
süblem sulu sulu bamya kaplumbağa" sözler�n� söyleyene 
kadar oyuncular hareket edeb�l�rler. Ebe tekerleme b�tt�kten 
sonra hemen arkasını döner ve oyuncular oldukları yerde 
kımıldamadan kalırlar. Oyuncuların sadece yürüyerek ebeye 
yaklaşması yer�ne, tekerleme sonunda vücutlarını çeş�tl� 
şek�llere sokarak değ�ş�k hareketler yapması ve o hareket� 
yaparken harekets�z kalması oyuna renk katar. Ebe döndükten 
sonra hareket eden elen�r ve eben�n yanına geçer. Ebe 
oyunculara döndükten sonra ona kadar sayar ve oyuncuları 
gözler ve bu arada hareket eden olursa o da elenm�ş olur. 

Ardından ebe tekrar oyunculara  arkasını  dönerek tekerle-
mey� söyler ve oyun böyle devam eder. Ebe arkası dönükken 
ona adımlarıyla �lk ulaşan "elma armut kel Mahmut" der ve 
dokunulmazlık hakkını elde eder. Bu sırada hareket ederken 
yakalananlar ve ebeye ulaşmamış olanlar oyunun başladığı 
noktaya kaçar. Ebe dokunulmazlık kazanan oyuncu dışında 
b�r�n� yakalarsa yakalanan ebe olur. Tüm oyuncular başlangıç 
noktasına yakalanmadan kaçab�l�rse esk� ebe �le oyun devam 
eder.

Bu oyunun başka b�r vers�yonunda �se oyunculardan b�r ebe 
bel�rlen�r ve ebe b�r şarkı söyler ya da eğer müz�k çalan b�r 
s�stem var �se b�r müz�k çalar. Oyuncular müz�k süres�nce dans 
hareketler� yaparlar. Ebe seç�len oyuncu müz�ğ� kest�ğ�nde 
oyuncuların harekets�z kalmaları gerekmekted�r. Hareket 
eden olursa ebe hareket edenler�n �sm�n� söyleyerek eler ve 
tekrar müz�ğ� başlatır. Oyun böylece 1 k�ş� kalana kadar 
devam eder ve kazanan ebe olma hakkını elde eder.

   

Cemer’de Çevre Bilinci Eğitimi ...

Eblem Sublem Oyunu

Çık dışarıya oynayalım :)
Geçmiş zaman

çocuk oyunları9

Tüm Cemer çalışanlarının katılımı �le sabah ve öğlen olmak 
üzere 2 grupta gerçekleşt�r�len ve çevre danışmanları Esra Genç 
Onan ve Müge Bağırgan tarafından ver�len eğ�t�mlerde, çevre 
yönetmel�kler� ve daha yaşanab�l�r b�r çevre �ç�n yapılması 
gerekenler hakkında b�lg� ver�ld�. 

www.cemer.com.tr

süsb�tk�c�l�g�fest�val�.com


