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TSE’ DEN
KRİTİK UYARI

Parklar Sadece İlk Kurulum Sonrası 
Değil, TS EN 1176-7 Klavuzunda 
Belirtildigi Şekilde Periyodik Olarak 
Denetime Tabi Tutulmalı ve 
Cocuklara Tehlike Saçan Oyun 
Alanları Kullanıma Kapatılmalı...

Haber� Syf: 2'de

Cemer Ssh Ekiplerinden
Periyodik Muayene Ve Hasar 
Tespit Raporlamaları...

Cadı Serisi 
Oyun Grupları

Geçmiş Zaman Çocuk Oyunları 8: 
Aç Kapıyı Bezirgan başı.. 

2018 Yılı Satış toplantılarının 
2.si düzenlendi...Cemer’den 

Özgün ve Farklı 
Tasarımları ile 
Sokakları  Süslemeye 
Aday Kent Mobilyası 
Modelleri 2: Zebra Serisi...

Kalite Standartlarında Sürekli 
İyileştirme İçin Sürekli Yatırım...

41. İstanbul Yapı Fuarına 
Davetlimizsiniz...

Kişisel gelişim: 
Acele Karar Vermek

Cemerin Patentli Darbe Emici 
Salıncak Koltuğu Uluslararası 
Sunumlarda...

Türkiye’nin İlk  Ve Tek  
Uluslararası Oyun Parkı 
Tasarım Yarışmasının 
Üçüncüsü Düzenleniyor ... 

PARKLAR SADECE İLK KURULUM SONRASI DEĞİL, TS EN 1176-7 KLAVUZUNDA 
BELİRTİLDİGİ ŞEKİLDE PERİYODİK OLARAK DENETİME TABİ TUTULMALI VE 
COCUKLARA TEHLİKE SAÇAN OYUN ALANLARI KULLANIMA KAPATILMALI...

Toplumun tüm kesimlerinin bir arada zaman geçirdikleri “Sosyal Barış Adacıkları” olarak tanımlayabileceğimiz bu 
alanlar yapılacak periodik bakımlarla güvenli tutulmalı ve çocuklarımız için birer tuzak olmaktan çıkarılmalıdır. 



TSE ver�ler�ne göre Türk�ye’de yılda 
yaklaşık 5000 adet oyun parkı, 1000 adet 
Dış Mekân Kond�syon (Açık Hava 
Egzers�z) alet� kurulumu yapılmaktadır.

Yapılan alımlarda, Tekn�k şartname 
uygunluğu veya ürünler�n TSE belgel� 
olması şartı aransa da genel olarak, 
ürünler�n model ve şek�l detayları esas 
alınmakta, kurulum sonrası uygunluk 
kontrolü ve özell�kle per�yod�k bakım �le 
muayeneler�n gerçekleşt�r � lmed�ğ� 
görülmekted�r.

Ancak �lg�l� �darelerde konu �le �lg�l� 
tekn�k ofisler�n olmaması ve TSE EN 
1176 -Oyun Alanı Elemanları ve Zem�n 
Düzenlemeler� Standartlarının 7. 
Bölümünde bel�rt�len Kurulum, Muayene, 
Bakım ve İşletme İç�n Klavuz �çer�s�nde 
yer alan ve per�yod�k kontroller�n 
yapılmasını şart koşan maddeler�n 
uygulanmaması neden�yle, kurulan 
parklar veya dış mekân kond�syon aletler� 

k�ş�ler�n yaralanma ve sakatlanmasına 
neden olab�lmekted�r. Bu durumda oyun 
alanı sah�b� veya �şletmec�s� şartnameler� 
karşılayan ürünü alamamış olmanın yanı 
sıra yaralanma ve sakatlanmalardan dolayı 
açılan davalar neden�yle de madd� ve 
manev� yönden zarar görmekted�r.

Sadece konuya hassas�yetle yaklaşan 
�lg�l�  �dareler�n münfer�t  talepler� 

kapsamında kurulum önces� TS EN 1176-
7  s e r � s �  s t a n d a r t l a r a  u y g u n l u k 
kontroller�n�n yeterl� olmayacağı, bu 
kapsamdak� uygunluk değerlend�rme ve 
per�yod�k muayene faal�yet�n�n �lg�l� 
�darelerce zorunlu tutulması” gerekt�ğ� 
hususu TSE Muayene Gözet�m Merkez� 
Başkanlığı tarafından İç�şler� Bakanlığı 
Mahall� ve Yerel İdareler Müdürlüğüne 

Çocuk oyun parkları ve dış mekan 
spor aletler�n�n �lk kurulumlarının, 
kabul sürec�n�n, montaj kontroller�n�n 
ve yıllık muayene kontroller�n�n, Çocuk 
Oyun Elemanlarının TS EN 1176-7 ser�s� 
güvenl�k kuralları �le �lg�l� standartlara 
göre, yaptırılarak güvenl� ve uygun 
parkın kurulumu sağlanmalıdır.

HABER

PARKLAR SADECE İLK KURULUM SONRASI DEĞİL, TS EN 1176-7 KLAVUZUNDA 
BELİRTİLDİGİ ŞEKİLDE PERİYODİK OLARAK DENETİME TABİ TUTULMALI VE 
COCUKLARA TEHLİKE SAÇAN OYUN ALANLARI KULLANIMA KAPATILMALI...
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Toplumun tüm kesimlerinin bir arada zaman geçirdikleri “Sosyal Barış Adacıkları” olarak tanımlayabileceğimiz bu 
alanlar periodik bakımlarla güvenli tutulmalı ve çocuklarımız için birer tuzak olmaktan çıkarılmalıdır. 

Cemer Satış Sonrası H�zmetler b�r�m� tarafından, per�yod�k olarak
 standartlara uygunluğu denetlenen parklar daha güvenl�.



HABERHABER
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Açık Alan Spor Aletleri:
Beled�yeler açık alan spor aletler� bulunan parkları 

yaygınlaştırmakta böylel�kle halka kal�tel� vak�t geç�rme ve 
aynı zamanda spor ve egzers�z yapma şansı sunmaktadır. 
Tasarım ve montaj hatalarının yanı sıra, egzers�z aletler�n�n 
yanlış kullanımı ve per�yod�k muayeneler�n�n zamanında 
yapılmamasından dolayı sakatlanmalar ve kazalar meydana 
geleb�lmekted�r.

Spor aletler�  TS EN 16630 standardına göre kes�c� kenar 
ve noktalar, darbe alanları, yüzeyler, düşme boşlukları, 
malzemeler�n uygunlukları, uzuv sıkışmaları ve fonks�yon 
kontroller� g�b� güvenl�kle �lg�l� kurallar d�kkate alınmalı ve 
per�yod�k bakım ve muayeneler� yapılmalıdır.

b�ld�r�lm�ş ve müdürlük b�r tal�mat yayınlamıştır. Bu tal�mat 
doğrultusunda denet�m talep eden �dareler�n kurdukları yaklaşık 
300 adet oyun parkının denet�m� yapılmış, yapılan denet�mler 
sonucunda 23 parkın tamamen değ�şt�r�lmes�, 186 parkın �se TS 
EN 1176 ser�s� standartlarına göre güvenl�k kurallarına uygun 
hale get�r�lmes� �ç�n rev�zyon yapılması gerekm�şt�r.

Kurulan oyun alanlarının güvenl� olması  �ç�n �lk 
kurulumdak� uygunluk kontroller�n�n yaptırılması yeterl� 
değ�ld�r.  Parkın güvenl� olması ve kalab�lmes� �ç�n,  TS EN 
1176 -7 Madde 6' da bel�rt�ld�ğ� g�b�; “Eleman ve b�leşenler� 
�malatçı tarafından ver�lenden az olmayan b�r sıklıkta 
�malatçının tal�matlarına uygun olarak muayene ed�lmel� ve 
bakımı yapılmalıdır.”  

Bu muayeneler, gözle yapılan rut�n muayeneler, oyun 
elemanlarının aşınma ve çalışma kararlılığının kontrolü �ç�n en 
fazla üç ayda b�r yapılması gereken �şletme muayenes� ve yıllık 
ana muayene olarak 3 grupta toplanmıştır. 

Muayeneler uzman ek�pler tarafından yapılmalı ve 
raporlanarak tak�p ed�leb�l�r olmalıdır. Kazaları azaltmak �ç�n 
beled�yeler�n ve kamu dışındak� oyun alanı �şletmec�ler�n�n, TS 
EN 1176-7 standardının 8.2.6. maddes�ne göre uygun b�r rut�n 
bakım programı oluşturup bu programın gerçekleşt�r�lmes�n� ve 
devamlılığını sağlaması  gerekl�d�r.

Bu durum sosyal sorumluluk, k�ş�ler�n ve özell�kle 
çocuklarımızın can güvenl�ğ�n�n sağlanması ve  madd� 
zararlarının önlenmes� bakımından önem arz etmekted�r. 

Ayrıca; TS EN 1176-7 standardının 8.2.5 maddes�nde, 
çalışma sırasında ortaya çıkan ve güvenl�ğ� r�ske sokan 
kusurların per�yod�k muayenelerde tesp�t ed�lmes� durumunda, 
“oyun elemanı tam�r ed�l�p kullanıma açılmadıkça, kamuya 
er�ş�m�ne engellenmes�” gerekt�ğ� özell�kle bel�rt�lm�şt�r.

Çocuk oyun alanlarında oyun elemanlarının yanı sıra oyun 
alanı zem�n�nde kullanılan malzemeler ve bu malzemeler�n 
darbe azaltıcı etk�ler� de d�kkate alınmalıdır. 

Oyun parklarındak� yaralanma ve sakatlanmaların öneml� 
neden� de uygun zem�n kullanılmaması veya zem�nde kullanılan 
malzemen�n standartlara uygun darbe azaltıcı etk�s�n�n 
olmamasıdır. 

Darbe azaltıcı oyun alanı zem�n düzenlemeler� �le �lg�l� TS 
EN 1177 standardı ve TS EN 1176 Ser�s� standartların b�rl�kte 
değerlend�r�lmes� gerekmekted�r. Standartlara uygun 
tasarlanmış ürünler terc�h ed�lmes�n�n yanında oyun alanlarının 
kurulumu uzman ek�plere yaptırılmalı, per�yod�k muayene ve 
raporlamalarla oyun alanı güvenl� tutulmalı aks� halde bu 
standartları sağlamayan oyun alanları, standartlara uygunluğu ve 
güvenl�k şartlarını sağlayana kadar  kullanıma kapatılmalıdır.

İlg�l� standartların met�nler�ne ve TSE’n�n konuyla �lg�l� 
yazısmalarının örnekler�ne  http://www.cemer.com.tr/blog/
adres�nden ulaşab�l�rs�n�z.

CEMER SSH EKİPLERİNDEN
PERİYODİK MUAYENE VE HASAR 
TESPİT RAPORLAMALARI İLE 
DAHA GÜVENLİ PARKLAR ...

Cemer A.Ş., ürünler�n�n dünya kal�te ve güvenl�k 
standartlarına göre kurulumlarını gerçekleşt�rmek, TS EN 
1176-7 standartları kapsamında kurulum sonrası per�yod�k 
muayene ve hasar tesp�t raporlamaları �le daha uzun ömürlü 
olması ve güvenl� kalmasını sağlamak �ç�n oluşturduğu SSH 
s�stem� �le kal�te çıtasını yükseltmeye devam ed�yor. 

Bu s�stem �le, ürün çeş�tl�l�ğ� ve kal�tes�yle  b�r dünya 
markası olma yolunda az�mle �lerleyen Cemer Kent 
Ek�pmanları A.Ş., hem üret�m hem de satış sonrası desteğ� 
sayes�nde daha profesyonel ve standart b�r h�zmet sunmaktadır



Cadı ser�s� çocukların fiz�ksel ve 
z�h�nsel gel�ş�m�nde büyük rolü bulunan 
tırmanma fonks�yonu üzer�ne kurulan b�r 
ürün ser�s�d�r.  Ürün temel olarak 
tırmanma kuleler�nden ve kaydıraklardan 
oluşmaktadır. 

Ser� konvans�yonel oyun gruplarına 
oranla, ürüne er�şme aracı olarak 
çocukların enerj�ler�n� daha rahat 
atab�lmeler�n� destekleyecek ek�pmanlar 
ve tırmanma elemanları �le çerçevelenm�ş 
b�r ürün ser�s�d�r.

 Çocukların keşfetme merakı üzer�ne 
g�d�lm�ş ve bu amaçla cadı teması ve 
cadı ev� konseptler� kullanılmıştır. 
Cadı ev� h�ss�yatı yaratmak amacıyla 
ürün üzer�ne �şlenen grafikler temayı 
pek�şt�r�c� etk� yapacak şek�lde 
tasarlanmışlar ve üründe yer 
almışlardır. 

F a r k l ı  k o m b � n a s y o n l a r 
sayes�nde; ölçekler�, kule sayıları 
ve yüksekl�kler� değ�şken model-
ler yaratılmıştır ve böylece 
�ht�yaca ve �steğe yönel�k farklı 
alternat�fler sunan b�r oyun 

grubu ser�s� oluşturulmuştur.

Özgün ve farklı tasarımıyla, yurt�ç� ve 
yurt dışı fuarlarda d�kkatler� üzer�ne çeken 
ve 9 farklı alternat�fi bulunan Cadı 
Ser�s�n�n hem yurt �ç�, hem de yurt dışı 
s�par�şler� alınmaya başlandı. 

Ser �  öze l l �k le  Avrupa  ü lke ler � 
tarafından rağbet görüyor ve ser�n�n yurt 
dışından �lk müşter�s� Fransızlar oldu, yurt 
�ç�nde de çeş�tl� beled�yelerden s�par�şler 
alındı.

HABER

CADI SERİSİ OYUN GRUPLARI
Cadı serisi çocukların fiziksel ve zihinsel gelişiminde büyük rolü bulunan 
tırmanma fonksiyonu üzerine kurulan bir ürün serisidir.

 Ser �  konvans �yone l  oyun 
gruplarına oranla, ürüne er�şme 
a r a c ı  o l a r a k  ç o c u k l a r ı n 
e n e r j � l e r � n �  d a h a  r a h a t 
atab�lmeler�n� destekleyecek 
e k � p m a n l a r  v e  t ı r m a n m a 
elemanları �le çerçevelenm�ş b�r 
ürün ser�s�d�r.
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MAKALE

Bu yıl 41. si düzenlenecek olan Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı 8 - 12 Mayıs 2018 tarihleri arasında  TÜYAP Bu yıl 41. si düzenlenecek olan Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı 8 - 12 Mayıs 2018 tarihleri arasında  TÜYAP 
Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek. 1978'den bu yana düzenlenen Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul fuarında 5. Salon Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek. 1978'den bu yana düzenlenen Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul fuarında 5. Salon 
E213 nolu Cemer Kent Ekipmanları standında, kent yaşamını güzelleştirmek için tasarlanmış ürünleri inceleyebilirsiniz.E213 nolu Cemer Kent Ekipmanları standında, kent yaşamını güzelleştirmek için tasarlanmış ürünleri inceleyebilirsiniz.
Online davetiye linki:  http://www.yapifuariistanbul.com/tr-TR/visitor/yapi-turkeybuild-online-registration.aspx Online davetiye linki:  http://www.yapifuariistanbul.com/tr-TR/visitor/yapi-turkeybuild-online-registration.aspx 

Bu yıl 41. si düzenlenecek olan Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı 8 - 12 Mayıs 2018 tarihleri arasında  TÜYAP 
Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek. 1978'den bu yana düzenlenen Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul fuarında 5. Salon 
E213 nolu Cemer Kent Ekipmanları standında, kent yaşamını güzelleştirmek için tasarlanmış ürünleri inceleyebilirsiniz.
Online davetiye linki:  http://www.yapifuariistanbul.com/tr-TR/visitor/yapi-turkeybuild-online-registration.aspx 

İlki 2014 ve ikincisi 2016 yılında Ulusal kapsamda İlki 2014 ve ikincisi 2016 yılında Ulusal kapsamda 
gerçekleştirilen ve 2018 Yılında  üçüncüsü Uluslararası gerçekleştirilen ve 2018 Yılında  üçüncüsü Uluslararası 
olarak gerçekleşecek olan,  Türkiye’nin uluslararası ilk olarak gerçekleşecek olan,  Türkiye’nin uluslararası ilk 
ve tek oyun parkı tasarım yarışması “Cemer Düşten Gerçeğe”, ve tek oyun parkı tasarım yarışması “Cemer Düşten Gerçeğe”, 
“Dünya Bir Oyun Parkı”  temasıyla başlıyor. “Dünya Bir Oyun Parkı”  temasıyla başlıyor. 

İlki 2014 ve ikincisi 2016 yılında Ulusal kapsamda 
gerçekleştirilen ve 2018 Yılında  üçüncüsü Uluslararası 
olarak gerçekleşecek olan,  Türkiye’nin uluslararası ilk 
ve tek oyun parkı tasarım yarışması “Cemer Düşten Gerçeğe”, 
“Dünya Bir Oyun Parkı”  temasıyla başlıyor. 

41. İSTANBUL YAPI FUARINA DAVETLİMİZSİNİZ...  41. İSTANBUL YAPI FUARINA DAVETLİMİZSİNİZ...  41. İSTANBUL YAPI FUARINA DAVETLİMİZSİNİZ...  

TÜRKİYE’NİN İLK  VE TEK  ULUSLARARASI OYUN PARKI TÜRKİYE’NİN İLK  VE TEK  ULUSLARARASI OYUN PARKI 
TASARIM YARIŞMASININ ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENİYOR ... TASARIM YARIŞMASININ ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENİYOR ... 
TÜRKİYE’NİN İLK  VE TEK  ULUSLARARASI OYUN PARKI 
TASARIM YARIŞMASININ ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENİYOR ... 

İlk� 2014 yılında �k�nc�s� �se 2016 yılında gerçekleşen ve 
Türk�ye’n�n �lk oyun parkı tasarım yarışması olan Cemer 
Düşten Gerçeğe Tasarım yarışmasının üçüncüsü bu yıl 
uluslararası olarak düzenlen�yor. 

Böylece Türk�ye’n�n �lk uluslararası oyun parkı tasarım 
yarışması olma özell�ğ�n� de taşıyacak olan yarışmanın 
teması “DÜNYA BİR OYUN PARKI” olarak bel�rlend�.

Yarışmaya başvurular, �k� aşamalı ve onl�ne olarak 
“www.cemerdustengercege.com” web s�tes� üzer�nden 
gerçekleşt�r�lecek. Onl�ne başvuru yarışmacıların yarışma 
şartnames�n� kabul etmes� (d�j�tal onay) ve başvuru 
maddeler�n�n web s�tes� üzer�nden doldurulması suret�yle 
yapılab�lecek. Son Başvuru Tar�h�: 30 Kasım 2018, saat: 
17:00 olan yarışmanın Jür� Değerlend�rmes�: 14-16 Aralık 
2018 tar�hler� arasında gerçekleşecek.

Jur� değerlend�rmes� sonucunda; profesyonel ve öğrenc�  
kategor�ler�nde olmak üzere ayrı ayrı b�r�nc�l�k, �k�nc�l�k ve 
üçüncülük ödüller�n�n ver�leceğ� yarışmada ayrıca halk 
oylaması �le mans�yon ödüller� de ver�lecek.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve M�marlık fakülteler�n�n �lg�l� 
bölümler�n�n akadem�k tems�lc�ler�, meslek kuruluşu 
tems�lc�ler� �le ulusal ve uluslararası profesyonellerden 
oluşan yarışma jur�s� hakkındak� ayrıntılı b�lg�ye yarışma 
web s�tes� üzer�nden ulaşılab�l�r.

Yarışmaya katılan projeler; Oynanma sırasında 
sunulan deney�m, Yen�l�kç�l�k ve özgünlük, Yaratıcılık ve 
uygulanab�l�rl�k, ölçütler� ve bu ölçütler�n alt açılımları da 
d�kkate alınarak yarışma jür�s� tarafından b�r bütün olarak 
değerlend�r�lecekt�r. Y�ne, Türk�ye’de b�r �lk olarak Jür� 
tarafından �lk 3 bel�rlend�kten sonra yarışma web s�tes�nde 
açılacak olan "halk oylaması" s�stem� �le Mans�yon ödülüne 
seç�len tasarım halkın seç�m� �le bel�rlenm�ş olacaktır.
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Köyün b�r�nde b�r yaşlı adam varmış. 
Çok fak�rm�ş ama d�llere destan b�r atı 
varmış k�, Kral bu at �ç�n �ht�yara büyük b�r 
servet tekl�f etm�ş ama adam satmaya 
yanaşmamış. “Bu at, sadece b�r at değ�l 
ben�m �ç�n; b�r dost. �nsan dostunu satar mı?” 
dem�ş. 

B�r sabah kalkmışlar k�, at yok. Köylü 
�ht�yarın başına toplanmış: “Sen� �ht�yar 
bunak, bu atı sana bırakmayacakları, 
çalacakları bell�yd�. Krala satsaydın, ömrü-
nün sonuna kadar beyler g�b� yaşardın. Ş�md� 
ne paran var, ne de atın” dem�şler.

İht�yar: “Karar vermek �ç�n acele etme-
y�n” dem�ş. “Sadece at kayıp” dey�n, “Çünkü 
gerçek bu. Ondan ötes� s�z�n yorumunuz ve 
verd�ğ�n�z karar. Atımın kaybolması, b�r 
tal�hs�zl�k m�, yoksa b�r şans mı? Bunu henüz 
b�lm�yoruz. Çünkü bu olay henüz b�r başlan-
gıç. Arkasının nasıl geleceğ�n� k�mse b�le-
mez.”

Köylüler �ht�yara kahkahalarla gül-
müşler. 15 gün sonra b�r gece ansızın at ger� 

dönmüş. Dönerken de, vad�dek� 12 vahş� atı 
peş�ne takıp get�rm�ş. Meğer çalınmamış, 
dağlara g�tm�ş. Bunu gören köylüler toplanıp 
�ht�yara g�d�p özür d�lem�şler. “Sen haklı 
çıktın. Atının kaybolması b�r tal�hs�zl�k değ�l 
adeta b�r devlet kuşu oldu sen�n �ç�n, ş�md� 
b�r at sürün var.”

“Karar vermek �ç�n gene acele ed�yor-
sunuz” dem�ş �ht�yar. “Sadece atın ger� 
döndüğünü söyley�n. B�l�nen gerçek sadece 
bu. Ondan ötes�n�n ne get�receğ�n� henüz 
b�lm�yoruz.”

Köylüler bu defa açıkça �ht�yarla dalga 
geçmem�şler ancak �çler�nden “Bu �ht�yar 
sah�den saf” d�ye geç�rm�şler. B�r hafta geç-
meden, vahş� atları terb�ye etmeye çalışan 
�ht�yarın tek oğlu attan düşmüş ve ayağını 
kırmış. Ev�n geç�m�n� sağlayan oğul ş�md� 
uzun zaman yatakta kalacakmış. Köylüler 
gene gelm�şler �ht�yara. “B�r kez daha haklı 
çıktın” dem�şler. “Bu atlar yüzünden tek oğ-
lun, bacağını uzun süre kullanamayacak. 
Oysa sana bakacak başkası da yok. Ş�md� 

esk�s�nden daha fak�r,  daha zavall ı 
olacaksın” dem�şler. İht�yar “S�z erken karar 
verme hastalığına tutulmuşsunuz” d�ye ce-
vap verm�ş.

“O kadar acele etmey�n. Oğlum baca-
ğını kırdı. Gerçek bu. Ötes� s�z�n verd�ğ�n�z 
karar.  Ama acaba ne kadar doğru.”

B�rkaç hafta sonra düşmanlar hanedan-
lığa çok büyük b�r ordu �le saldırmış. Kral 
son b�r üm�tle el� s�lah tutan bütün gençler� 
askere gönderme emr�n� verm�ş. Köye gelen 
görevl�ler, �ht�yarın kırık bacaklı oğlu 
dışında bütün gençler� askere almışlar. Köyü 
matem sarmış. Çünkü savaşın kazanılmasına 
�mkan yokmuş, g�den gençler�n ya öleceğ�n� 
ya da es�r düşeceğ�n� herkes b�l�yormuş.

Köylüler, gene �ht�yara gelm�şler. 
“Gene haklı olduğun kanıtlandı” dem�şler. 
“Oğlunun bacağı kırık ama h�ç değ�lse yanın-
da. Oysa b�z�mk�ler, belk� asla köye döneme-
yecekler. Oğlunun bacağının kırılması, 
tal�hs�zl�k değ�l, şansmış meğer…”

“S�z erken karar vermeye devam ed�n” 
dem�ş, �ht�yar. “Oysa ne olacağını k�mseler 
b�lemez. B�l�nen b�r tek gerçek var. Ben�m 
oğlum yanımda, s�z�nk�ler askerde. Ama 
bunların hang�s�n�n tal�h, hang�s�n�n şanssız-
lık olduğunu k�mse b�lemez.”

Acele karar vermey�n. Hayatın küçük 
b�r d�l�m�ne bakıp tamamı hakkında karar 
vermekten kaçının. 

Karar; aklın durması hal�d�r. Karar 
verd�n�z m�, akıl düşünmey�, dolayısı �le 
gel�şmey� durdurur. Buna rağmen akıl, �nsanı 
da�ma karara zorlar. Oysa gez� asla sona 
ermez. B�r yol b�terken yen�s� başlar. B�r kapı 
kapanırken, başkası açılır. B�r hedefe 
ulaşırsınız ve daha yüksek b�r hedefin hemen 
oracıkta olduğunu görürsünüz.”

Acele Karar Vermek ....

Hareketl� b�r oyun elemanı olan 
salıncağın tehl�kelerden b�r�s� de salıncak 
koltuğunun d�ğer b�reylere çarpmasıdır. Bu 
�ht�male karşı ş�md�ye kadar �lave ürünler 
kullanılarak darbe etk�s� azaltılmaya 
çalışılıyordu. Ancak Cemer Ar- Ge 
departmanı ,  yapt ığı  �novasyon � le 
Türk�ye’de b�r �lk� gerçekleşt�rm�ş, �lave 
malzeme kullanmadan ürünü darbe 
engelley�c� hale get�rmey� düşünmüştür.  
Bu amaçla hammadde tedar�kç�s� A. 
Schullman �le b�rl�kte yürütülen gel�şt�rme 
ve deneme çalışmalarından sonra �sten�len 
özel�klerde b�r malzeme elde etmey� 
başarmışlardır.

0- 3 veya 5-12 yaş arası çocuklar �ç�n 
üret�len salıncak model� olan bebek 
salıncağında ve yet�şk�n çocukların 
kullanımına uygun tasarlanmış sepet 

s a l ı n c a k  ü r ü n l e r � n d e  b u 
malzemen�n darbe em�c� özell�ğ� 
değerlend�r�lm�ş ve Salıncağın 
tamamı bu ürün �le üret�lm�şt�r. 
Her �k� ürün de TS EN 1176 
normları gereğ� darbe testler�nden 
geçerek, ulusal ve uluslararası 
alanda patent ve tesc�ller �le Cemer 
tarafından koruma altına alınmıştır.

Kullanıcı konforu ve oyun 
parkı güvenl�ğ�n� artırmaya yönel�k 
tasarlanan bu salıncaklar aynı 
zamanda, ekstra sönümley�c� 
parçalar kullanılmasına gerek 
k a l m a d a n ,  r o t a s y o n  k a l ı p 
teknoloj�s�yle tek parçada üret�len 
�lk salıncak koltuğu olma özell�ğ� de 
taşımaktadır. 

Hammadden�n üret�c�s� A. 

Schulman firması da, bu amaç 
�ç�n kullanılan hammadden�n 
tanıtım broşürler�nde ve 
yaptığı sunumlarda sepet 
S a l ı n c a k  ü r ü n ü m ü z ü n 
fotoğraflarını kullanmaktadır.

Cemerin Patentli Darbe Emici Salıncak Cemerin Patentli Darbe Emici Salıncak 
Koltuğu Uluslararası Sunumlarda...  Koltuğu Uluslararası Sunumlarda...  
Cemerin Patentli Darbe Emici Salıncak 
Koltuğu Uluslararası Sunumlarda...  

A.Schulman F�rmasının Özel 
Rotasyon Kalıbı Tozları kataloğunda 
Cemer�n patentl� sepet salıncak 
ürününün görsel� kullanılmıştır..

Ürün, ekstra sönümleyici parçalar kullanılmasına gerek kalmadan, rotasyon Ürün, ekstra sönümleyici parçalar kullanılmasına gerek kalmadan, rotasyon 
kalıp teknolojisiyle tek parçada üretilen ilk salıncak koltuğu olma özelliğini taşıyor. kalıp teknolojisiyle tek parçada üretilen ilk salıncak koltuğu olma özelliğini taşıyor. 
Ürün, ekstra sönümleyici parçalar kullanılmasına gerek kalmadan, rotasyon 
kalıp teknolojisiyle tek parçada üretilen ilk salıncak koltuğu olma özelliğini taşıyor. 
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Cemer’den Özgün ve Farklı Tasarımları ile Sokakları  
Süslemeye Aday Kent Mobilyası Modelleri 2: Zebra Serisi

2016 yılında, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Ticaret Odası işbirliği ile kurulan devlet destekli Teknokent 
ofisinde, Cemer ailesinin parçası olarak endüstriyel tasarım bölümü adı altında kent mobilyaları ve ekipmanları 
tasarımına başladık. 

Tasarım sürecini tam anlamıyla gerçekleştirme fırsatı bulduğumuz bu ofiste, gözlem, akademik araştırma, saha 
araştırması, pazar araştırması, fotoğraflar ve akademisyenlerin desteğiyle odak grup çalışmaları yaparak sürecin 
ilerlemesini sağladık. Türkiye'nin bir çok belediyesi ile 232 bireysel kullanıcının katıldığı anketler sayesinde süreci 
sonuçlandırdık ve kavram tasarımlarına başladık.

Kavram tasarımının ardından, fizibilite çalışmalarını uygulamak adına fabrika bünyesinde çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.  Kasım 2016'da Türkiye'de ilk tasarım merkezi ünvanını alarak prototiplerimizi yapmaya başladık.

Amacımız, Türkiye'deki Pazar eksikliğini gidermek ve A+ kalitede ürünler tasarlayarak katma değeri yüksek 
ürünlerin Türkiye pazarında yer almasını sağlamak ve kullanıcı ile buluşturmaktır.

7

ZEBRA SERİSİ / ZEBRA SERIE

For this series, a form has been created with strips of wood that creates use areas  on the pipes that determine the product lines, and the 
sense created with the wood that continues throughout this form has been made to stand out with the Zebra name. In the Zebra series, the 
form of the series has been designed aiming at an ergonomic use while the woods that create use areas are being shaped in accordance 
with the form. While designing the series, market requirement and different usage scenarios have been considered along with the wood 
used and angles determined, also the products have come to life with the continuous curved construction.

Bu seri için, ürün çizgilerini belirleyen borular üzerine kullanım alanlarını 
yaratan şerit ahşaplar ile bir form oluşturulmuş ve bu form boyunca devam 
eden ahşaplar ile oluşturulan algının Zebra ismi ile öne çıkması sağlanmıştır. 
Zebra serisinde, kullanım alanlarını yaratan ahşaplar forma uygun olarak 
şekillenirken, serinin formu da ergonomik bir kullanım hedeflenerek 
tasarlanmıştır. Seri tasarlanırken, kullanılan ahşaplar ve belirlenen açılar ile 
pazar gereksinimi ve farklı kullanım senaryoları göz önünde tutulmuş, sürekli 
devam eden kıvrımlı konstrüksiyon ile ürünler hayat bulmuştur.

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.
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Çık dışarıya oynayalım :)
Geçmiş zaman

çocuk oyunları8

B�r zamanların en gözde çocuk oyunları arasında yer alır.
Oyuncular tekerleme aracılığıyla aralarından �k� k�ş�y� 

seçerler. Bunlar bez�rgânbaşı olur ve kend�ler�ne b�r �s�m 
ver�rler (kırmızı-yeş�l, elma-armut, balık-kelebek vb.) 
Karşılılkı olarak el ele tutuşarak b�r kapı oluştururlar.

Daha sonra d�ğer oyuncular b�r kervan m�sal� ardı ardına 
sıralanırlar ve bu kapının �ç�nden geçerler. Bu sırada oyunun 
şarkısı söylen�r:

“Aç kapıyı bez�rgânbaşı, bez�rgânbaşı...
Kapı hakkı ne alırsın, ne
ver�rs�n, arkamdak� yad�gâr olsun,
yad�gâr olsun. 1 sıçan, 2 sıçan,
3’üncü de kapana kaçan.”
Tekerleme b�tt�ğ�nde bez�rganlar eller�n� �nd�rerek o anda 

kapıdan geçmekte olan oyuncuya kapıyı kapatırlar. 
Bez�rgânlar kapının �ç�ne aldığı oyuncuya sorarlar, “Balık mı, 
kelebek m�?” Kapının �ç�ndek� çocuk hang� bez�rgânın adını 
söylerse onun arkasına geçer ve bu durum kervanın son 
oyuncusuna kadar devam eder.

Oyunun �k�nc� aşamasında b�r halatı tutarak ya da 
b�rb�rler�ne kenetlenerek çek�şmeye başlarlar. İlk hang� grup 
halatı bırakırsa, o grup oyunu kaybeder.

Yıl �ç�nde bell� per�yodlarla düzenlenmekte olan Cemer 
Satış Toplantılarından 2. s� gerçekleşt�r�ld�. İhale eğ�t�m�, yen� 
ürün b�lg�lend�rme eğ�t�mler�, satış sonrası h�zmetler g�b� ş�rket 
�ç� eğ�t�mler�n gerçekleşt�r�ld�ğ� ve satış performans 
değerlend�rmeler�n�n yapılarak pazarlama stratej�ler�n�n 
bel�rlend�ğ� toplantı 2 gün sürdü. Toplantının son günü akşamı, 
bölgelerden gelen ve merkezde çalışan satış yönet�c�ler� �le satış 
pazarlama departmanı çaılşanlarının katılımıyla gerçekleşt�r�len 
stratej�k plan sunumu �le toplantı sona erd�.

Aç kapıyı bezirgânbaşı...

2018 Yılı Satış toplantılarının 
2.si düzenlendi...

Kalite Standartlarında Sürekli 
İyileştirme İçin Sürekli Yatırım...

Hem yurt �ç�,  hem de yurt dışına ürett�ğ� ürünlerde aynı 
kal�te ölçütler�n� standart hale get�rerek Türk�ye’de b�r �lke 
�mza atan Cemer Kent Ek�pmanları A.Ş.,  kal�te 
standartlarında sürekl� �y�leşt�rme �ç�n yatırımlarına devam 
ed�yor. 

Kaynak robotunun ardından, aldığı CNC mak�neler�ne 
beş eksen CNC mak�nes�n� de ekleyerek kal�te çıtasını 
yükselten Cemer Kent Ek�pmanları bu yıl da sektöründe en 
fazla yatırım ve �st�hdam yapan firma olma ünvanını el�nde 
tutuyor. 

Robot kaynak mak�nes� ve 5 eksen CNC mak�nes� �le mak�ne parkurunu gen�şleten 
Cemer Kent Ek�pmanları A.Ş. 2018 yılında da yatırımlarına hızla devam ed�yor.





https://bit.ly/2GW6Uoq
https://apple.co/2vgpFgC
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