
DÜNYA BİR OYUN PARKI

Ödüller
Profosyoneller için;  Öğrenciler İçin;
1. 5000 Euro            1. 2500 Euro
2. 3000 Euro            2. 1500 Euro
3. 2000 Euro            3. 1000 Euro
Mansiyon 1000 Euro              Mansiyon  500 Euro

Sayfa 5
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TURKİYE’DE
İLK VE TEK

BUGÜNÜN VE GELECEĞİN 
TASARIMCILARI ULUSLARARASI 
ÜÇÜNCÜ CEMER DÜŞTEN 
GERÇEĞE TASARIM 
YARIŞMASINDA BULUŞUYOR...

X-ERGONOM SERİSİ 
FITNESS ALETLERİ 
FARK YARATIYOR ...

GEÇMİŞ ZAMAN ÇOCUK OYUNLARI: 
İSİM - ŞEHİR - HAYVAN 

ENDÜSTRİYEL TASARIM 
ÖĞRENCİLERİ İZMİR’DE 
BULUŞTU...
CEMER’DE PERİYODİK YANGIN 
EĞİTİM VE TATBİKATLARI .....

TÜRKİYENİN İLK HAVACILIK 
TEMALI PARKI:  KONYA TÜRK 
YILDIZLARI PARKI...

TÜRKİYENİN İLK YERLİ 
ÜRETİM HAVA BİSİKLETİNİ 
SİVAS’LILAR  KULLANACAK.

41. YAPI FUARINDAKİ CEMER 
STANDI, YENİ NESİL FITNESS VE 
KENT MOBİLYASI MODELLERİ İLE 
İLGİ ODAĞI OLDU...

YENİ NESİL KENT MOBİLYASI 
MODELLERİ: BROTO SERİSİ...

BUGÜNÜN VE GELECEĞİN TASARIMCILARI ULUSLARARASI ÜÇÜNCÜ
CEMER DÜŞTEN GERÇEĞE TASARIM YARIŞMASINDA BULUŞUYOR...

SİZİN KÖŞENİZ
ORBAY FİRMASI,  8 YILDIR 
PARKLAR VE OYUN 
BAHÇELERİ İÇİN GERİ 
DÖNÜŞTÜRÜLEN 
LASTİKLERDEN KAUÇUK 
ZEMİN ÜRETİYOR .



“www.cemerdustengercege.com” 
web s�tes� üzer�nden �k� aşamalı ve 
onl�ne olarak gerçekleşmekted�r. 
Onl�ne başvuru yarışmacıların yarışma 
şartnames�n� kabul etmes� (d�j�tal onay) 
v e  a ş a ğ ı d a  l � s t e l e n e n  b a ş v u r u 
maddeler�n�n web s�tes� aracılığıyla 
doldurulması şekl�nde yapılıyor.

Hesap oluşturmak �ç�n �lk adımda 
yarışmacıların k�ml�k b�lg�ler�n� s�ste-
me g�rmes� gerek�yor. B�lg�ler eks�ks�z 
g�r�ld�ğ�nde başvuru hesabı otomat�k 
olarak oluşturuluyor. Hesaba er�ş�m 
s�stem�n otomat�k olarak bel�rled�ğ� 
RUMUZ ve ŞİFRE �le gerçekleşt�r�l�-
yor. Bu b�lg�ler başvuruda beyan ed�len 
e-posta adres�ne otomat�k olarak gönde-
r�l�yor. Yarışmacılar k�ş�sel b�lg�ler�n� 
s�steme kaydett�kler�nde yarışma 
şartnames�nde bel�rt�len tüm koşulları 
kabul etm�ş sayılıyorlar.

ULUSLARARASI ULUSLARARASI ULUSLARARASI DÜNYA BİR DÜNYA BİR DÜNYA BİR 3.CEMER3.CEMER3.CEMER
DÜŞTEN GERÇEĞEDÜŞTEN GERÇEĞEDÜŞTEN GERÇEĞE
TASARIM YARIŞMASITASARIM YARIŞMASITASARIM YARIŞMASI

HABER

BUGÜNÜN VE GELECEĞİN TASARIMCILARI ULUSLARARASI ÜÇÜNCÜ
CEMER DÜŞTEN GERÇEĞE TASARIM YARIŞMASINDA BULUŞUYOR...
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Ürünlerimiz gibi, yarışmamız da uluslararası olmalı dediler ve dünyanın dört bir yanından yaratıcı fikirleri bir araya getirerek 
buluşturma hayali ile çıktıkları yolun sonunda Türkiye’nin ilk ve tek Uluslararası Oyun Grubu Tasarım yarışmasını düzenlediler...

Dünyanın sayılı oyun 
grubu ve kent ek�pmanları üret�c�ler� 
arasında, kal�te standartlarıyla ve özgün 
tasarımlarıyla marka değer�n� kanıtlayan 
Cemer, daha önce �k� defa ulusal düzeyde 
gerçekleşt�rd�ğ� Düşten Gerçeğe tasarım 
yarışmasını bu yıl Uluslararası olarak 
gerçekleşt�r�yor.

Cemer Yönet�m Kurulu Başkanı Fuat 
Eroğlu; bu yıl üçüncüsü uluslararası 
olarak düzenlenen Cemer Düşten Gerçeğe 
Tasarım Yarışması’nın amacının; kent 
yaşamının get�rd�ğ� alışkanlıkları 
değ�şt�rmek, sosyal barış adacıklarına 
dönüşen çocuk oyun a lanlar ında 
çocuklara nefes aldıran ve sosyal hayatı 

canlandıran tasarımlar üret�lmes�ne katkı 
sağlamak ve “DÜNYA BİR OYUN 
PA R K I ”  t e m a s ı y l a  t ü m  d ü n y a 
çocuklarına yönel�k tasarımları, bu 
bağlamdak� yen�l�kç� ve yaratıcı fik�rler� 
b � r  a r a y a  g e t � r m e k ,  b u  fi k � r l e r � 
desteklemek olduğunu bel�rtt�. 

“Ürünler�m�z g�b�, yarışmamızın da 
uluslararası olması ve dünyanın dört b�r 
yanından yaratıcı fik�rler� b�r araya 
get�rerek buluşturma hayal�m�z� bu yıl 
gerçekleşt�r�yoruz.” d�yen Eroğlu, 
Türk�yen�n �lk ve tek uluslararası  oyun  
grubu tasarım yarışmasını düzenlemen�n 
gururunu yaşadıklarını ve bu yarışmayı 
önümüzdek� yıllarda da düzenlenmeye 
devam edecekler�n� söyled�.

YARIŞMAYA BAŞVURU

B�r�nc� Aşama: 
Başvuru hesabının oluşturulması:

30 Kasım 2018 17.00'da s�stem kapanacak 
ve yen� başvuru yapılamayacaktır. Sonuçlar 
yarışma sayfasından �lan ed�lecek ve dere-
ceye g�ren proje sah�pler�ne e-posta yoluyla 
b�lg� ver�lecekt�r.

Cemer, yarışma takv�m�nde değ�ş�kl�k yap-
ma hakkını saklı tutar. Değ�ş�kl�k duru-
munda güncel b�lg�ler �nternet sayfası ara-
cılığıyla �lan ed�lecekt�r.

YARIŞMA TAKVİMİ

Duyuru Tar�h�: 10 N�san 2018

 30 Kasım 2018Son Başvuru Tar�h�:

 14-16 Aralık 2018Jür� Değerlend�rmes�:

www.cemerdustengercege.com



HABER

HABER

Remzi Adıyaman
Plant Dergisi Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürü

Süleyman Zemin
Destek Patent İzmir 
Bölge Md.

Başvuru hesabına g�r�ş yapılarak projeye da�r 
görseller ve tasarım açıklamalarının yüklenmes� 
yoluyla proje tesl�m� yapılıyor. Proje görseller�n�n üç 
(3) adet A3 boyutta paftadan oluşması ve d�j�tal olarak 
s�steme yüklenmes� gerek�yor. Bu üç paftanın

1.ÜRÜN GÖRSELLERİ (A); Perspekt�f 
görünümünü �çeren görsel / görseller� üzer�nde 
barındıran açık renkl� arka plana sah�p pafta,

2.KULLANIM SENARYOSU (B); Ürün 
kullanım senaryosu veya A paftasını destekley�c� 
görseller� �çeren pafta

3.TEKNİK ÇÖZÜM BİLGİLERİ(C); Ürün 
malzemes�, üret�m teknoloj�s�, ölçü ve tekn�k 
özell�kler� �le �lg�l� detayları �çeren pafta, 

şekl�nde kurgulanması ve her b�r paftanın “jpeg” 
formatında, 150 dp� çözünürlükte kayded�lmes�, yatay 
olarak kurgulanması ve maks�mum 5 mb dosya 
boyutunu aşmaması �stenmekted�r. 

İk�nc� Aşama: Proje tesl�m�

Kunter Şekercioğlu
Kilittaşı Design 
Endüstri Ürünleri 
Tasarımcısı

Can Kubin
Yüksek Şehir Plancısı. 
O.D.T.Ü. Şehir ve Planlama 
Bölümü Ek zamanlı Öğr. Gör. 
Promim Kurucu Ortağı.

Ayça Mehlig
Yüksek Peyzaj Mimarı
Onaylı Oyun Alanı 
Güvenlik Denetmeni

Engin Aktaş 
Peyzaj Mimarları Odası 
Trabzon Şube Başkanı
Yüksek Peyzaj Mimarı
PTM Proje Tasarım Merkezi

Belemir Dalokay
Dalokay Tasarım Atölyesi 
Tasarım Direktörü ve 
Yöneticisi

Sertaç Ersayın
ETMK- Endüstriyel 
Tasarımcılar 
Meslek Kuruluşu Başkanı

Dr. Oktan Nalbantoğlu 
On Tasarım Kurucusu, 
Yüksek Peyzaj Mimarı

Prof. Dr. Marinella Ferrara 
Politecnico di Milano
PAD Journal Öğr. Üyesi.

Sudhir Sharma
Endüstriyel Tasarımcı. 
Designindia kurucusu 
Uluslararası POOL Magazin
Yayıncı ve Editörü. 
Yarı Zamanlı Ögr. Gör.

Prof. Dr. Gülay Hasdoğan 
ODTÜ. Endüstriyel Tasarım 
Bölüm Başkanı

Dr. Deniz Aslan
İTÜ Mimarlık Bölümü
Öğretim Görevlisi
Yüksek Mimar 
Peyzaj Mimarı

Prof. Dr. Özlem Er
İstanbul Teknik Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım Bölüm
Başkanı

ULUSLARARASI 3. CEMER

JUR� ÜYELER�M�Z
DÜ�TEN GERÇE�E TASARIM YARI�MASI

Öğrenc� Kategor�s�nde: 
Yarışmaya Ün�vers�teler�n Güzel Sanatlar, Tasarım ve 
M�marlık fakülteler� �le Peyzaj M�marlığı bölümü 
l�sans - yüksek l�sans öğrenc�ler� ya da 2018 yılı 
mezunları b�reysel veya ek�p olarak katılab�l�rler. Ek�p 
katılımlarında en az b�r k�ş�n�n �lg�l� bölümlerde 
öğrenc� olması yeterl�d�r.

Profosyonel Kategor�s�nde: 
Yarışmaya Ün�vers�teler�n Güzel Sanatlar, Tasarım ve 
M�marlık fakülteler� �le Peyzaj M�marlığı bölümü 
l�sans- yüksek l�sans mezunları b�reysel veya ek�p 
olarak katılab�l�rler. Ek�p katılımlarında en az b�r 
k�ş�n�n �lg�l� bölümlerden mezun olması yeterl�d�r.

Yarışmaya Katılım �ç�n;

Birincilik    : 2.500 EUROBirincilik    : 2.500 EURO
Ikincilik : 1.500 EUROIkincilik : 1.500 EURO
Üçüncülük  : 1.000 EUROÜçüncülük  : 1.000 EURO

Birincilik    : 2.500 EURO
Ikincilik : 1.500 EURO
Üçüncülük  : 1.000 EURO

Mansiyon    :  500 EUROMansiyon    :  500 EUROMansiyon    :  500 EURO

Birincilik    : 5.000 EUROBirincilik    : 5.000 EURO
Ikincilik : 3.000 EUROIkincilik : 3.000 EURO
Üçüncülük  : 2.000 EUROÜçüncülük  : 2.000 EURO

Birincilik    : 5.000 EURO
Ikincilik : 3.000 EURO
Üçüncülük  : 2.000 EURO

Mansiyon   : 1.000 EUROMansiyon   : 1.000 EUROMansiyon   : 1.000 EURO

JURİ ÖDÜLLERİJURİ ÖDÜLLERİJURİ ÖDÜLLERİ

HALK OYLAMASIHALK OYLAMASIHALK OYLAMASI

Yarışmada ödül kazanan katılımcılara ödüller� CEMER 
Kent Ek�pmanları A.Ş.’n�n bel�rleyeceğ� tar�hte yapılacak 
ödül tören� sırasında banka havales� �le ödenecekt�r.

Yukarıda bel�rt�len derecelere layık proje bulunamadığı 
takt�rde, jur� ödül vermeme hakkını saklı tutar.

HALK OYLAMASIYLA MANSİYON ÖDÜLÜ

JURİ DEĞERLENDİRMESİYLE TOPLAM 6 ÖDÜL 
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X-Ergonom ser�s� fitness ek�pmanları, 
kullanıcıları ürünün fonks�yonlarıyla en 
�y� şek�lde buluşturmak amacıyla tasar-
lanmış dış mekan spor aletler�  ser�s�d�r. 

Ürünler ergonom�k açıdan kullanıcıyı 
en  �y �  şek � lde  des tek leyecek  ve 
akt�v�teler�n mümkün olan en doğru 
haller�yle yapılmasını sağlayacak 
b�ç�mde, konunun uzmanlarıyla b�rl�kte 
çalışılarak tasarlanmıştır. 

Ayrıca esk� nes�l fitness ek�pmanlarına 
göre  ek lenen yen�  fonks �yonlar ı 
sayes�nde, spor deney�m�n� dış mekanda 
en  doyurucu  b �ç �mde  yaşa tmayı 
amaçlayan b�r ürün grubudur. 

Bu ser�n�n tasarımlarında kullanılan 
d�nam�k ve modern ç�zg�ler sayes�nde, 
ürün �le gerçekleşt�r�len akt�v�teler�n 
enerj�k yapısının öne çıkması  sağlanmış-
tır. 

Kullanılan ko-enjeks�yon parçalar ve 
ahşap görünümlü HPL plakalar �le 
tasarım ç�zg�s� pek�şt�r�lm�ş, bu sayede 
göze h�tap eden, seçk�n ve şık görünümlü 
b�r ürün ser�s�n�n ortaya çıkması 

HABER

X-ERGONOM SERİSİ FITNESS ALETLERİ FARK YARATIYOR ...
Cemer Tasarım Merkezi tarafından, spor uzmanları ve profosyonellerle beraber 
çalışarak hazırlanan yeni nesil fitness aletleri ile artık parklar birer spor salonu...

Cemer Tasarım merkez� 

tarafından üret�len X-Ergonom 

Ser�s� fitness aletler�nde, Tasarım 

olarak,  daha d�nam�k ve modern 

ç�zg�ler kullanılmış ve akt�v�tele-

r�n enerj�k yapısı bu ç�zg�lerle 

vurgulanmıştır. 
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HABER

41. Yapı Fuarındaki Cemer Standı,
Yeni Nesil Fitness Ve Kent Mobilyası 
Modelleri İle İlgi Odağı Oldu...
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8-12 Mayıs tar�hler�nde, Tüyap Beyl�kdüzü Fuar 
merkez�nde gerçekleşen 41. Yapı Fuarı Turkey 
Bu�ld 2018'de Cemer,  yen� nes�l fitness aletler� 
ve kent mob�lyası modeller�n� z�yaretç�ler� �le 
buluşturdu.

Katılımcıların yoğun �lg� gösterd�kler� Cemer 
standında, d�nam�k ve modern ç�zg�ler�yle d�kkat 
çeken yen� modeller� görme ve deneme �mkanı 
bulan z�yaretç�ler, örnek banklarda fuar 
yorgunluğunu atarken Cemer ürünler� hakkında 
b�lg� aldı. 

BROTO SERİSİ / BROTO SERIE

Brotos means bud in Portuguese. The main aim in the Broto urban equipment 
series, design lines of which have been created through the inspiration by 
bud sprouts, is to create aesthetical form that surrounds the wood just like a 
box by isolating a sprout with simple and minimal lines. For this purpose, this 
product group that creates innovative and ergonomic use areas has been 

Broto, Portekizce'de tomurcuk anlamına gelir. Tasarım çizgileri bir tomurcuk 
filizinden esinlenilerek oluşturulan Broto kent ekipmanları serisinde ana hedef, 
bir filizi yalın ve minimal çizgilerle soyutlayarak ahşapları kutu gibi çevreleyen 
estetik bir form oluşturmaktır. Bu amaçla yenilikçi ve ergonomik kullanım 
alanları yaratan bu ürün grubu tasarlanmıştır.

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.



SİZİN KÖŞENİZ
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Türkiyenin İlk Havacılık Türkiyenin İlk Havacılık 
Temalı Parkı:  Konya Türk Temalı Parkı:  Konya Türk 
Yıldızları Parkı ...Yıldızları Parkı ...

Türkiyenin İlk Havacılık 
Temalı Parkı:  Konya Türk 
Yıldızları Parkı ...

Konya Büyükşeh�r Beled�yes�’n�n Ankara Yolu’nda 
toplam 321 b�n metrekarel�k b�r alanda yaptığı Türk Yıldızları 
Parkı, Türk�yen�n �lk  havacılık temalı parkı olma özell�ğ�n� 
taşıyor. Park �ç�ndek� el�ps havuzlarda, Türk Yıldızları 
tarafından daha önce kullanılan ve ömrünü tamamlamış 2 adet 
F-5 jet göster� uçağı da serg�len�yor.

Parkta ayrıca, 295 k�ş� kapas�tel� "A�rbus A300" t�p� 
yolcu uçağı kullanılarak yapılmış b�r uçak restoran, açık 
havacılık müzes�, temalı g�r�ş tagları, Vec�h� Hürkuş ve Nur� 
Dem�rağ anıtları, amfi t�yatro, serg�, yürüyüş ve spor alanları, 
çocuk oyun alanları, tırmanma duvarı, macera parkurları, 
çeşmeler, kamelyalar, ateşl� p�kn�k alanları ve 1200 araçlık 
otopark da bulunuyor. 

Kent�n yoğunluğundan uzak, güzel b�r hafta sonu 
geç�rmek �steyenler�n uğrak yer� hal�ne gelen  parkın 
z�yaretç�ler�, gökyüzünde süzülen dünyaca ünlü Türk 
Yıldızları ve SoloTürk ek�pler�n�n eğ�t�m ve göster� uçuşlarını 
da �zleyeb�l�yorlar. 

S�vas Beled�yes�, halkın hafta sonları eğlenmek ve 
2

d�nlenmek �ç�n terc�h ett�ğ� Paşabahçe mes�re alanının 5000 m  
l�k b�r bölümüne çocuk parkı ve fitness aletler� kuruyor. 

Beled�yen�n, çocuklara güvenl� ve eğlencel� vak�t geç�rme 
�mkanı sağlayacak yen� nes�l oyun gruplarını terc�h ett�ğ� bu 
park alanında, sadece çocukların değ�l yet�şk�nler�n de �y� vak�t 
geç�rmes� �ç�n , Türk�ye’n�n �lk ve tek hava b�s�klet� parkuru da 
yer alacak. 

Aynı zamanda, Türk�ye’n�n �lk ve tek yerl� hava b�s�klet� 
olma özell�ğ�ne de sah�p bu parkurun ray uzunluğunun 100 
metre olması ve 3 adet b�s�klet kab�n� bulunması planlanıyor.

 S�vaslılara daha önce yaşamadığı heyecan ve deney�m� 
tattıracak, yerden 6 metre yüksekte, gökyüzünde b�s�klet  
sürmen�n keyfin� yaşatacak olan hava b�s�klet� 10 yaş ve üstü 
çocuklar �le yet�şk�nler tarafından kullanılab�lecek. 

Parkı z�yaret eden m�safirler, Hezarfen g�b� sınırsızca 
uçmanın heyecanını ve özgürlüğünü yaşayacaklar. Hava 
b�s�klet�n�n özel tasarım ve teknoloj�s� �le 10 yaş üstü tüm 
m�safirlere, güvenl�, benzers�z b�r deney�m ve eğlence şansı 
sunacak projen�n üç ayda tamamlanması beklen�yor.

Türkiyenin İlk ve Tek Yerli 
Üretim Hava Bisikleti Parkuru 
Sivas’ta Kurulacak...



Orbay Last�k Ger� Dönüşüm, 2010 
yılında ömrünü tamamlamış last�kler�n 
ger� dönüşümünü sağlamak üzere kurul-
muş b�r �şletme.Torbalı'da 3554 m2 kapa-
lı üret�m sahası olmak üzere 7904 m2 
alan üzer�nde kurulu fabr�kada, ömrünü 
tamamlamış last�kler tekrar �şleme tab� 
tutularak, kauçuk zem�n kaplama olarak 
kullanıma sunuluyor.

Özell�kle oyun alanlarının zem�n�n-
de terc�h ed�len kauçuk zem�n kaplama, 
çocukların parklarda yaralanmalarını c�d-
d� ölçüde azalttığından g�derek daha faz-
la terc�h ed�l�yor. Günlük 20 ton last�k 
�şleme kapas�tes�ne sah�p olan Orbay'da, 
günde 17 ton kauçuk zem�n kaplaması 
üreteb�l�yor. 

Her yıl Türk�ye'de yaklaşık olarak 
180-200.000 ton c�varında ömrünü 
tamamlamış last�k oluştuğu hesaplan-
maktadır. Bu kadar yüksek m�ktarda 
last�ğ�n ger� dönüşümünün sağlanması 
ekonom� ve çevre açısından çok öneml� 
b�r duruma gelmekted�r. 

Ger� dönüşüme g�ren bu last�klerden 
kauçuk granül, çel�k tel ve tekst�l parça-
cıkları elde ed�lmekted�r. Elde ed�len 
çel�k tel ve tekst�l parçaları, yetk�l� firma-
larca ger� dönüştürülmek ya da uygun şe-
k�lde bertaraf ed�lmek �ç�n alınmaktadır. 
Elde ed�len kauçuk granulden de; renk-

lend�rmek üzere kullanılan dem�roks�t ve 
yapıştırmak �ç�n kullanılan bağlayıcı �le 
b�rleşt�r�lerek kauçuk zem�n kaplama 
malzemes� üret�lmekted�r. 

Kauçuk zem�n kaplama, düşme ve 
yaralanmalara karşı koruması, her türlü 
hava koşuluna dayanıklı olması ve kay-
dırmazlığı neden�yle; Çocuk oyun park-
ları, çok amaçlı spor sahaları, yürüyüş 
yolları, haralar, ahırlar, atış pol�gonları, 
garajlar, okul bahçeler�, kreş oyun 
bölümler�, anaokulu bahçeler�, havuz 
kenarları, b�s�klet yolları, huzurev� 

bahçeler�, rehab�l�tasyon merkezler�, üst 
geç�tler�n köprü ve merd�venler�, 
apartman g�r�şler�, tekerlekl� �skemle ve 
çocuk arabalarının geçmes� �ç�n yapılan 
rampalar g�b� alanlarda kullanılab�l-
mekted�r.

7

ORBAY FİRMASI, 8 YILDIR PARKLAR VE OYUN BAHÇELERİ İÇİN
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEN LASTİKLERDEN KAUÇUK ZEMİN ÜRETİYOR ...

Orbay, oyun parklarında düşme sonucu yaralanmaların engellenmesi, yürüyüş yollarında ve spor alanlarında 
konfor ve verimlilik için kullanılan kauçuk zemin kaplama üretiminde dünya standartını yakalıyor...

Parklarda düşme kaynaklı yaralan-
maları engellemek �ç�n kullanılan kauçuk 
zem�nler�n sağlıklı olup olmadığı konu-
sunda; ger� dönüştürülen araç last�ğ�n�n, 
dem�roks�t boya ve bağlayıcı b�leş�mle 
b�rleşt�r�lmes� sonucunda , last�ğ�n zararı-
nı hapseden b�r özell�ğe kavuştuğunu söy-
leyen Orbay Kauçuk Fabr�ka Md. M�raç 
Akkuş; “Ürett�ğ�m�z kauçuk zem�nler , 
Avrupa – Amer�ka ve Türk�ye standartla-
rında geçerl� testlerden geç�r�lmeden kul-
lanıma sunulmuyor. TSE belges� alınab�l-
mes� �ç�n bel�rlenm�ş b�r referans aralığı 
mevcut (kr�t�k düşme yüksekl�ğ� bel�rle-
me). Ar-Ge ve Test süreçler�m�z� canlı 
tutarak, kal�te anlamında  ORBAY mar-
kası sektörde �lk sıradak� yer�n� almıştır. 
Yapılan testlerde bu referans aralığının 
altında çıkan ürünler�n de �nsan sağlığını 
artık tehd�t etmeyeceğ�n� rahatlıkla söyle-
yeb�l�r�z.” ded�.  

Kullandıkları bağlayıcının ve dem�r-
oks�t boyanın, dünyaca geçerl� kal�te 
belgeler�ne sah�p, �nsan sağlığı �ç�n zarar-
sız ve organ�k ürünler olduğunu olduğu-
nu, her �k� b�leşen�n de MSDS b�lg� 
güvenl�k formlarının mevcut olduğunu 
söyleyen Akkuş,  Avrupa ve Amer�ka'dak� 
park ve alanlarda dah� bu standartlara 
uygun kauçuk zem�n kaplamanın 
kullanılmakta olduğunu bel�rtt�.

HABER
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Çık dışarıya oynayalım :)
Geçmiş zaman

çocuk oyunları8

Çocukluğumuzda hemen hemen hep�m�z�n oynadığı 
oyunlardan b�r�s� de �s�m şeh�r hayvan oyunudur. Oyun �ç�n 2 
yada daha fazla oyuncu, oyuncu sayısı kadar kağıt ve kalem 
gerekl�d�r. Öncel�kle oyunda hang� nesne, yer ya da olayla 
�lg�l� b�lg�ler�n yazılacağına karar ver�l�r.  

Genell�kle oyuncular �s�m, şeh�r, hayvan, b�tk�, eşya, şeh�r 
vb. başlıklara cevap bulunmaya çalışılır. Oyuncular b�r harf 
seçerler ve bu harfle başlayan kel�melerle başlıkları 
doldururlar.

Elbette oyunun b�r süres� olması gerek�r. Bunun �ç�n 
ç�zelges�n� �lk tamamlayan oyuncu “b�tt�” ded�kten sonra oyun 
başlangıcında bel�rlenen sayıya kadar sayılır. Daha sonra 
oyuncular her başlığa yazdıkları kel�meler� karşılaştırırlar. 
Her başlık kend� �ç�nde puanlandırılır. Yazılamayan ya da 
yanlış - geçers�z yazılan kel�meler sıfır puan, doğru kazılanlar 
10 puan �le derecelend�r�l�r. B�rden fazla oyuncu aynı cevabı 
yazmış �se puan bu oyuncular arasında paylaştırılır. Oyun 
sonunda en çok puanı alan oyuncu kazanır.

ENTA ( Endüstr�yel Tasarımcılar Derneğ�) tarafından bu yıl 
3. sü düzenlenen Endüstr�yel Tasarım Öğrenc�ler� Buluşması, 
İzm�r M�marlar Odası etk�nl�k merkez�nde gerçekleşt�.  

Tam gün süren etk�nl�kte �lk gün alanında uzman 
akadem�syenler �le sektörde h�zmet veren endüstr�yel tasarım-
cılar, verd�kler� konferanslarda öğrenc�lerle deney�mler�n� ve 
b�lg�ler�n� paylaştılar. Etk�nl�ğ�n �lk gününde, etk�nl�k destek-
ç�ler�nden Cemer Kent Ek�pmanları A.Ş. Tasarım Yönet�c�s� 
Ezg� Baylan, düzenled�kler� Türk�ye’n�n �lk Uluslararası Oyun 
Grubu Tasarım yarışması �le �lg�l� b�r b�lg�lend�rme sunumu 
gerçekleşt�rd�. 

Etk�nl�ğ�n �k�nc� gününde gerçekleşt�r�len atölye çalışmala-
rıyla, paylaşılan b�lg�ler prat�kle buluşturuldu. Bu yıl İzm�r’de 
düzenlenen etk�nl�ğ�n ver�ml� geçt�ğ�n� bel�rten ENTA yetk�l�-
ler�, önümüzdek� yıllarda da bu buluşmaları düzenlemeye 
devam edecekler�n� bel�rtt�.

.......................................................

Endüstriyel Tasarım Öğrencileri
Bu yıl da İzmir’de Buluştu...

Cemer Kent Ek�pmanları A.Ş. her yıl per�yod�k olarak, üret�m 
alanlarında ortaya çıkab�lecek yangın r�skler� hakkında 
çalışanların b�lg�lend�r�lmes� ve bu  r�sklere karşı doğru 
mudahalen�n nasıl yapılması gerekt�ğ� konusunda çalışanlarına 
yönel�k b�r eğ�t�m ve tatb�kat düzenl�yor. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu kapsamında 
düzenlenen eğ�t�m ve tatb�katta, Ş�mşekler Yangın firmasının 
eğ�tmen� tarafından ver�len teor�k b�lg�lend�rmen�n ardından, 
ver�len yangın alarmı sonrası Ac�l Durum Planına göre üret�m 
alanlarının tahl�ye ed�lmes� ve tems�l� b�r yangının söndürülmes� 
konusunda b�r tatb�kat gerçekleşt�r�ld�. 

Cemer’de Periyodik Yangın 
Eğitim ve Tatbikatları .....

Cemer A.Ş.’tarafından çalışanlarının güvenl�ğ� �ç�n  her yıl düzenlenen ve 
Ş�mşekler Yangın tarafından ver�len 2018 Yangın eğ�t�m� ve tatb�katından kareler.

İsim - Şehir - Hayvan Oyunu


