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HABER

CEMER SATIŞ SONRASI HİZMETLER SİSTEMİYLE 
DAHA UZUN ÖMÜRLÜ VE GÜVENLİ PARKLAR...

Cemer, ürünlerinin Dünya Kalite ve Güvenlik Standartlarına göre kurulumlarını gerçekleştirmek,
kurulum sonrası düzenli kontrol ve raporlamalar ile daha uzun ömürlü olması ve güvenli  kalmasını 
sağlamak için oluşturduğu Satış Sonrası Hizmetler birimi ile Kalite çıtasını yükseltmeye devam ediyor.

Oyun grubu, güvenl� b�r şek�lde ve �malâtçısının 
tal�matlarına uygun olarak kurulmalıdır. (TS EN 

1176-1, Madde 6). Yen� b�r oyun elemanının 
tamamlanmasında, b�r kurulum sonrası muayene 
gerçekleşt�r�lmel�d�r. Oyun Grubu ve b�leşenler� uygun 
sıklıkta muayene ed�lmel� ve bakımı yapılmalıdır (TS 
EN 1176-1:2008 Madde 6).
Per�od�k rut�n muayeneler; ş�ddete maruz kalan, 
kullanım veya hava koşullarından kaynaklanan etk�ler�n 

ve bel�rg�n tehl�keler�n, tesp�t ed�lmes�n� sağlar. Hayat� 
önem taşıyan ve aşınma açısından elemanın çalışma ve 

kararlılığının etk�leyecek durumların tesp�t� �ç�n öneml�d�r.
Yıllık ana muayene; güvenl�k tedb�rler�n�n 
değerlend�rmes�n�n b�r sonucu olarak yapılan tüm 
değ�ş�kl�kler, hava etk�ler�, çürüme ya da korozyon bel�rt�s� 
ve yapılan onarımların ya da �lâve ed�len ya da değ�şt�r�len 
b�leşenler�n b�r sonucu olarak elemanın temeller�n�n ve 
yüzeyler�n�n toplam güvenl�k sev�yes�n� ortaya çıkarmak 
�ç�n yapılır.

Türk Standartları 
enst�tüsünün TS EN 1176-7 
sayılı standardının, oyun alanı 
elemanları ve zem�n 
düzenlemeler�n�n 
kurulum, muayene, 
bakım ve �şletme �ç�n 
kılavuz bölümünde,  
Muayene, onarım ve bakım 
g�b�, güvenl�k yönet�m�n�n 
b�r parçası olan görevler�n 
üret�c� firmanın tal�matlarına 
tam anlamıyla uygun olarak ve 
uzman k�ş�ler tarafından 
yapılması gerekt�ğ� bel�rt�l�yor. 

 Bu standarttan yola çıkarak 
Cemer A.Ş., ürünler�n�n Dünya 
Kal�te ve Güvenl�k Standartlarına 
göre kurulumlarını 
gerçekleşt�rmek, kurulum sonrası 
düzenl� kontrol ve raporlamalar 
sayes�nde daha uzun ömürlü olması ve güvenl� 
kalmasını sağlamak �ç�n oluşturduğu Satış Sonrası H�zmetler 
b�r�m� �le kal�te çıtasını yükseltmeye devam ed�yor. Burada 
amaç ürün çeş�tl�l�ğ� ve kal�tes�yle b�r dünya markası olma 
yolunda hedefler�n� b�r b�r gerçekleşt�ren    
Cemer’�, hem üret�m hem de satış sonrası desteğ� �le çok daha 
profesyonel b�r hale get�rmek.

Satış sonrası h�zmetler�n Türk�ye’de; sadece sorun 

çıktığında ya da ürün zarar gördüğünde ürünün 
onarımı olarak algılandığını, aslında ürün fabr�kadan 
çıktıktan sonra ürünün kurulumundan, per�od�k 

bakımlarla ürünün sağlam ve güvenl� kalmasına, 
ürünün arıza yapması ya da zarar görmes� 
durumundan,  parça değ�ş�m� gereken 

zamanlarda değ�ş�m ve onarımların yapılmasına 
kadar gen�ş b�r yelpazey� kapsadığını bel�rten 

Cemer Yönet�m Kurulu Başkanı Fuat Eroğlu;

Dochuman s�stem� �le satış sonrası 
h�zmet süreçler�, kolaylıkla tak�p 

ed�l�p raporlanab�lmekted�r.
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Torbalı Şube
Müdürü Kadriye AY Fabrikamızı Ziyaret Etti

Üniversite - Sanayi İşbirliği Çerçevesinde
ODTÜ Mezuniyet Projesi Sunumu

ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Gizem TuranODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Gizem Turan
Cemer Tasarım Merkezi ile çalışarak yaptığı mezuniyet projesi Cemer Tasarım Merkezi ile çalışarak yaptığı mezuniyet projesi 
sonucu ortaya çıkan BLINK isimli interaktif oyun grubunu sundu.sonucu ortaya çıkan BLINK isimli interaktif oyun grubunu sundu.

ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Gizem Turan
Cemer Tasarım Merkezi ile çalışarak yaptığı mezuniyet projesi 
sonucu ortaya çıkan BLINK isimli interaktif oyun grubunu sundu.

“Nasıl mob�lya, elektron�k eşya vb. b�r ürünü aldığınızda 
ürünün parasını öded�kten sonra üret�c� ve satıcı �le �l�şk�n�z 
kalmıyor, ürünün kurulum ve bakımlarını ürünün yetk�l� 
serv�sler� yapıyor, sektörümüzde de b�z bunu s�stemleşt�rmey� 
hedefled�k. Artık satış sonrası h�zmet den�len b�r s�stem devreye 
g�r�yor. Bu s�stem şu anda başkasında yok. Tüm bölgeler�m�zde 
hem kurulumu yapacak, hem ortaya çıkacak arıza ve sorunlara 
anında müdahale edeb�lecek  yerleş�k satış sonrası h�zmetler 
ek�pler�m�z bulunmakta. Bu ek�pler, düzenl� bakım ve 
kontrollerle ürünün sorun çıkarmadan, uzun süre sağlam ve 
güvenl� kalmasını da sağlayacak.” ded�. 

Satış Sonrası H�zmetler S�stem�n�n Cemer ürünler�n� 
kullanan beled�ye ya da özel sektör firmaları açısından, hem 
ekonom�k, hem  hukuk� faydalar sağlayacağını da sözler�ne 
ekleyen Eroğlu, “Ürünler gerekl� per�odlarda, uzman ek�pler 
tarafından düzenl� olarak kontrol ed�leceğ� �ç�n, beled�ye ve 
özel firmaların, bu �ş �ç�n ek eleman �st�hdam etmes�ne gerek 
kalmayacak ve kurulum sürec�nden, kurulum sonrasında 
gerçekleşecek kontrollere kadar yapılacak düzenl� 
raporlamalar �le ürünler�n durumu hakkında sürekl� b�lg� 
sah�b� olacaklar. Bu durumda, kaza ve yaralanma r�skler� en 
aza �necek, TSE standartlarına uyulduğu ve  gerekl� 
sorumluluklar yer�ne get�r�ld�ğ� �ç�n de herhang� b�r kaza ya da 
yaralanma durumunda, kurum ya da �şletmeler�n hukuk� 
sorumlulukları azalacak.

Eğer satış sonrası h�zmet sözleşmes� de yapılır �se, sadece 
raporlama değ�l, anında müdahale de yapılab�lecek ve yedek 
parça ya da değ�ş�m gerekt�ğ� durumlarda garant� durumu ve 
sözleşme koşullarına göre, ekonom�k açıdan daha avantajlı 
fırsatlardan yararlanma şansı olacaktır” şekl�nde konuştu.

Tüm Bölgelerde Cemer’�n yerleş�k, Satış Sonrası H�zmet Ek�pler� 
Bulunmaktadır.

Düzenli fabrika ziyaretleri yaparak, işletmecilerin görüş ve Düzenli fabrika ziyaretleri yaparak, işletmecilerin görüş ve 
önerilerini dinleyen Torbalı SGK Şube Md. Kadriye Ay, Cemer önerilerini dinleyen Torbalı SGK Şube Md. Kadriye Ay, Cemer 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Eroğlu ile sohbet etti.Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Eroğlu ile sohbet etti.

Düzenli fabrika ziyaretleri yaparak, işletmecilerin görüş ve 
önerilerini dinleyen Torbalı SGK Şube Md. Kadriye Ay, Cemer 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Eroğlu ile sohbet etti.
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Trakyanın En Büyük Çocuk Parkı Açıldı
20 Ağustos Pazar günü Çerkezköy Kartaltepe Piknik Alanı’nda 20 Ağustos Pazar günü Çerkezköy Kartaltepe Piknik Alanı’nda 
düzenlenen Toplu Nikah ve Toplu Sünnet Şöleninin ardından düzenlenen Toplu Nikah ve Toplu Sünnet Şöleninin ardından 

2 
3500 m ‘lik yerleşim alanı ile, Trakya’nın en büyük çocuk parkı 

2 
3500 m ‘lik yerleşim alanı ile, Trakya’nın en büyük çocuk parkı 
olan 23 Nisan Çocuk Parkının açılışı, Çerkezköy Belediye olan 23 Nisan Çocuk Parkının açılışı, Çerkezköy Belediye 
Başkanı Vahap AKAY tarafından gerçekleştirildi.Başkanı Vahap AKAY tarafından gerçekleştirildi.

20 Ağustos Pazar günü Çerkezköy Kartaltepe Piknik Alanı’nda 
düzenlenen Toplu Nikah ve Toplu Sünnet Şöleninin ardından 

2 
3500 m ‘lik yerleşim alanı ile, Trakya’nın en büyük çocuk parkı 
olan 23 Nisan Çocuk Parkının açılışı, Çerkezköy Belediye 
Başkanı Vahap AKAY tarafından gerçekleştirildi.
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Başta Rotterdam olmak üzere 
şeh�rler�n�n çoğunun bombalanıp 
yağmalandığı Hollanda'da, ekonom�k 
sıkıntılar ve yokluklar halen devam etse de 
İk�nc� Dünya Savaşı'nın hemen ertes�nde 
yen�den �nşa ve �y�leşt�rme projeler� hızla 
hayata geç�r�lmeye başlamıştı. Bu 
projelerden b�r� savaş sonrası doğan nesl�n 
ve belk� de tüm ulusun geleceğ�n� 
etk�leyecek mütevaz� ama oldukça tes�rl� 
olan çocuk oyun alanları projes� �d�.

Konut kıtlığı ve yeters�z altyapının yanı 
sıra savaş sonrası gelen ps�koloj�k 
ferahlama �le hızla artan çocuk nüfusu �ç�n 
Hollanda şeh�rler�nde ne evlerde ne de 
dışarıda oynayacak h�ç yer yoktu. 
Amsterdam Beled�yes�'nde çalışan 28 
yaşındak� m�mar Aldo Van Eyck'a 1947 
yılında bu sorunu çözme görev� ver�l�r.

Eyck, 30 yıl boyunca Amsterdam'ın tüm 
mahalleler�nde artık alanlarda 700'den fazla 
oyun alanı tasarlar. Başarısının ardında 
çocukların yaratıcılığını tet�kleyecek 
bas�tl�ğ� yakalaması yatar.

Oyun alanları sert peyzaj elamanları ve 
orada mevcut ağaç ve b�tk�ler dışında başka 
elemanlar �çerm�yordu. Van Eyck'ın başarısı 
bu tekton�k elemanları h�yerarş�k olmayan 
b�r düzende ama b�rb�rler� �le �l�şk� 
kurab�lecek şek�lde yerleşt�reb�lmes�nde 
yatıyordu. Ürett�ğ� tasarımlar çocukların 
yaratıcılıklarını kullanmalarını teşv�k 
edecek şek�lde sade ve nötrdü. 

Borulardan yapılmış kubbe formunda 
b�r eleman tırmanma tepes� olab�ld�ğ� g�b� 

üstüne atılan esk� b�r halı �le �ç�ne 
g�r�leb�lecek kulübeye dönüşeb�l�yordu. 
Tasarım yolu �le h�ç b�r senaryo d�kte 
ed�lmed�ğ� �ç�n çocuklar kend� h�kayeler�n� 
ve oyunlarını kend�ler� �cat ed�yorlardı. 

Van Eyck çocuk parklarında ed�nd�ğ� bu 
tecrübeler�, Amsterdam'dak� ünlü 
Yet�mhane b�nası dah�l büyük ölçekl� 
b�nalar da uyguladı. 1940'lar m�marlıkta Le 
Corbus�er'�n, Walter Grop�us'un başını 
çekt�ğ� fonks�yonal�zm� tahta çıkaran katı 

modern�zm�n dönem�yd�. 
Van Eyck'ın �lk başlarda �ç�nde olduğu 

CIAM'ın prens�pler�ne daha sonraları karşı 
çıkması ve ayrılarak TEAM X ek�b�nde yer 
alması onun karakter�n� ve m�marlık 
anlayışını anlamamız �ç�n öneml�. 

Van Eyck'a göre m�marlık sadece elle 
tutulab�len fiz�ksel elemanlar dışında sosyal 
�l�şk�ler yaratan fiz�k� olmayan elemanlar da 
�çermel�yd�. 

Le Corbus�er ve Grop�us'un başını 
çekt�ğ� CIAM'ın �lkeler� Van Eyck'a göre 
fazlası �le katıydı ve �nsan öğes�n� 
�çerm�yordu. 

Ona göre fonks�yonell�k üzer�ne bu 
kadar vurgu yapılması yaratıcılığı 
öldürüyordu. Bu nedenle y�ne Hollanda'lı 
olan Johan Hu�z�nga'nın “Homo Ludens” 
(Oyun oynayan �nsan) fik�rler�n� 

ben�mseyen S�tuat�on�stlerle çalışmalar 
yapmayı terc�h ett�. Van Eyck ve 
S�tuat�on�sts grubunun üyeler�ne göre oyun 
modern kap�tal�zm ve modern m�marlığa 
karşı çıkışın b�r aracıydı. Oyuncu ve 
yaratıcı �nsan geleneksel endüstr� 
toplumundak� üretken �nsana göre evr�msel 

olarak daha üstün b�r varlıktı. 
Bu yüzden Van Eyck'a göre tüm şeh�r 

g�zl� sürpr�zler �çeren, yaratıcılığı teşv�k 
edecek b�r oyun alanı g�b� olmalıydı. 

“Oyun Alanları ve Kent” adlı k�tapta 
Van Eyck'ın, “çocuklar düşünülmeden 
yapıldıysa orası yet�şk�n vatandaşlar �ç�n de 
uygun değ�ld�r, o zaman zaten �y� b�r şeh�r 
değ�ld�r” sözüne yer ver�l�r.

Bundan yaklaşık yarım asır önce bu 
netl�kte düşünülmüş oyun alanlarının 
ş�md�k� durumuna baktığımızda tamamen  

Çocukların Yaratıcılıklarını Öldüren Katil Parklar...
“Penguen şeklinde kaydıraklar, kurbağa şeklinde tahterevalli yaparak çocuklara uygun tasarım 
yapıldığı sanılıyor, oysa bu figürlerle onlara nasıl hayal kurmaları gerektiği baştan dikte ediliyor

Van Eyck'ın �lk tasarımı köşeler� 
yuvarlatılmış d�kdörtgen b�r kum 
havuzu �ç�nde dört s�l�nd�r taş ve 
çocukların asılab�leceğ� borulardan 
yapılmış bas�t çerçevelerden ve kum 
havuzun etrafında yer alan beş tane 
banktan oluşuyordu. Bu alanın 
kullanımı o kadar ben�msend� k� Van 
Eyck, bundan sonra yaptığı 700'den 
fazla alanda hep bu bas�tl�ğ� gel�şt�rerek 
tekton�k geometr�k formları kullandı. 
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Van Eyck'ın karşı çıktığı prens�pler�n 
uygulandığını görmek üzücü. Etrafınızdak� 
parklardak� çocuk alanlarına, AVM'lerde, 
restoranlarda çocuklarınızı bıraktığınız 
çocuk köşeler�ne tekrar b�r bakın. Güvenl�k 
kaygısı �le üret�lm�ş parlak renkl� nesnelerle 

donatılmış bu oyun alanları çocukların 
kend� hayal güçler�n� harekete geç�rmekten 
hayl� uzak.

Kauçuk esaslı sentet�k zem�ne monte 
ed�lm�ş b�rb�r�ler� �le �l�şk�s� h�ç 
düşünülmem�ş onlarca oyun alet�nde 
çocukların eğlend�ğ�n� sanıyoruz. Aslında 
belk� sadece vak�t geç�r�yorlar. 

Her alet salt b�r hareket� yapmaya 
programlanmış durumda: kaydırak kaymak, 
tahterevall� yukarı aşağı hareket etmek, 
salıncak sallanmak �ç�n. Van Eyck'a göre 
oyun alanlarındak� nesneler değ�l çocuklar 

hareket etmel�yd�. Bu yüzden atlama taşları, 
tırmanma çubukları, borulardan mamul 
kubbeler, kum havuzları yeterl� �d�. Bu 
nesneler çocukların hayal gücü �le 
b�rleşt�ğ�nde kah b�r Esk�mo �glosu, kah b�r 
korsan gem�s� olab�l�yordu. 

Oysa ş�md� plast�kten üret�lm�ş korsan 
gem�s� şekl�nde tüm b�r çocuk oyun alanını 
�sted�ğ�n�z parka monte etmek mümkün. 
Penguen şekl�nde kaydıraklar, kurbağa 
şekl�nde tahterevall� yaparak çocuklara 
uygun tasarım yapıldığı sanılıyor, oysa bu 
figürlerle onlara nasıl hayal kurmaları 
gerekt�ğ� baştan d�kte ed�l�yor. 

Bu yüzden çoğu parkta çocukların 
aletlerle b�reb�r �l�şk� kurduğunu ama 
b�rb�rler� �le etk�leş�me geçmed�ğ�n� 
gözlem�ş�n�zd�r. Çünkü kend� h�kayeler�n� 
kurmaları �ç�n arkadaşlara �ht�yaç 

duymayacak şek�lde fazlası �le d�kte ed�lm�ş 
b�r tasarım ortamı �le baştan kurulmuş b�r 
h�kayen�n �ç�ne figüran olarak 
yerleşt�r�l�yorlar.

Beled�yeler kataloglardan seçt�kler�, 
yen� güvenl�k standartlarına göre üret�lm�ş 
renkl� plast�k aletler� satın alıp parkların b�r 
köşes�ne kauçuk zem�n üstüne monte 
ed�nce çocuklar �ç�n b�r h�zmet yaptıklarını 
varsayıyorlar. Oysa bu parklar çocukların 
yaratıcılıklarını öldüren, hayal güçler�n� 
d�zg�nleyen kat�l parklar.

Endüstr�yel tasarımcıların, m�marların 
sayısının bu kadar arttığı b�r dönemde 
beled�yeler�n çocuk pedagoj�s�ne uygun, 
yaratıcılığı teşv�k edecek parklar tasarlayıp 
�nşa ett�recek tasarımcılara ulaşamaması b�r 
bahane olamaz. Ama elbette �hale �le satın 
alınab�lecek kataloglardan seç�len oyun 
parkı modüller� ve kent mob�lyaları �le 
h�zmet yapmak kolay ve alışıldık b�r 
yöntem.
 Aynı takt�ğ� yet�şk�nler �ç�n parklara 
serp�şt�r�len spor aletler�nde de görüyoruz. 
Peyzaj, kent mob�lyası ve kent sanat 
eserler� konusuna �se h�ç değ�nmeyel�m, bu 
yazının hacm�n� aşar. Ancak en azından 
çocuk oyun parkları konusunda beled�yeler� 
zorlayacak, ufuk açıcı yaklaşımların 
tasarımcılar tarafından başlatılması 
gerek�yor.

 Yüksek M�mar Ömer KANIPAK
 Bu yazı Istanbul Art News'ın Aralık 

2014 sayısında yayınlanmıştır. 

Sasalı Hayvanat Bahçesindeki bu parkı çocuklar terk etmek istemiyor...
İzmir Doğal Yaşam Parkında bulunan ve farklı tasarımlarıyla ilgi çeken oyun 
gruplarında oynamanın keyfini çıkaran çocukları parktan ayırmak çok zor... 

Alıştığımız çocuk parkı 
oyuncaklarından farklı ürünlerle 
donatılmış olan İzm�r Sasalı’dak� 
doğal yaşam parkında bulunan 
oyun alanlarında çocuk cıvıltısı 
h�ç eks�k olmuyor.

Çocukların daha önce g�tt�kler� 
parklarda benzer oyuncaklar 
görmed�ğ�n� ve bu parktak� farklı 
oyuncakların çocukların �lg�s�n� 
çekt�ğ�n� bel�rten vel�ler, 
çocukların bu oyuncaklarda 
zaman geç�rmekten key�f 
aldıklarını ve çocukları parktan ve 
oyun gruplarından ayırmakta çok 
zorlandıklarını bel�rtt�ler.

Renkl� hayal dünyalarında 
k�m� vahş� b�r ormanda keşfe 
çıkmış b�r kaş�f, k�m� hayal� b�r 
dağa tırmanan b�r dağcı k�m� �se 
surv�vor yarışmacısı olan çocuklar 
�se eğlencen�n tadını çıkarıyorlar.
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Pencereden Görünenler...
B�r hastanede ölümü bekleyen hastaların 

koğuşu. Koğuşta b�r oda, odada �k� yatak ve 
yatalak �k� hasta. 

B�r�s�n�n yatağı penceren�n önünde, 
d�ğer� duvar d�b�nde.
Hayatlarının şu son dönem�nde pencere 
kenarındak�, sabahtan akşama kadar 
pencereden bakıp, tüm gördükler�n� duvar 
d�b�nde h�çb�r şey göremeyen arkadaşına 
aktarır:

 “Bugün den�z dünden daha durgun. 
Rüzgar hafif olmalı. Beyaz yelkenl�ler bell� 
bel�rs�z �lerl�yor…. Park mı? Park henüz 
tenha. Salıncakların �k�s� dolu, �k�s� boş. 
Geçen haftak� sevg�l�ler y�ne geld�ler.

Ergüvanlar bugün çıldırmış, öyle b�r 
ç�çek açtı k�; etraf mordan geç�lm�yor. 
Er�kler desen gel�nden farksız…

Eyvah m�n�klerden b�r� düştü. Annes� 
yet�şt� bağrına basıyor çocuğu. Neyse 
çocuk sustu.Gülüyor ş�md�…

Öğrenc�ler m�? Onlar y�ne k�taplarına 
dalmışlar…

Dur bakayım ha…S�m�tç� geld�. İk� s�m�t 
alıp beşe paylaştırıp y�yorlar.
Ş�md� de çocuklar katıldılar uçurtma 
uçurtmaya…Uçurtma yüksel�yor yüksel�yor.
Hayır, yelkenl�ler henüz görülmed�. Ama 
martıların keyfi yer�nde. Baloncu da 
erkenc�. Mav�, mor, yeş�l, kırmızı, turuncu 
kocaman balonları var…”

Pencere kenarındak� adam bunları tüm 
ayrıntıları �le anlatırken, duvar d�b�nde 
yatan gözler�n� kapatır ve bu muhteşem 
manzarayı hayal�nde canlandırır. 

Sıcak b�r öğleden sonra, arkadaşı 

geçmekte olan b�r şenl�k alayını öyle güzel 
anlatır k�,   duvar d�b�nde yatan adam bando 
sesler�n� duyamasa b�le o şenl�k alayında 
g�b� h�sseder kend�n�.

Bu durum her gün böyle sürüp g�derken 
ve pencere kenarında yatan  her gördüğünü 
arkadaşına tüm detaylarıyla anlatırken, 
ansızın, müth�ş b�r kr�z geç�r�r pencere 
kenarında yatan adam.! 

Duvar d�b�nde yatan düğmeye bassa, 
doktor çağırab�l�r. Ve belk� de yanındak� 
arkadaşını kurtarab�l�r. Ama… Ama… 
Arkadaşı ölürse, penceren�n yanı boşalacak 
ve o yatak ona kalacaktır. Ve duvar 
d�b�ndek� adam düğmeye basmaz, doktor 
çağırmaz. Arkadaşı ölür. 

Uygun zaman geçt�ğ�ne karar 
verd�ğ�nde, duvar d�b�nde yatan hasta 
penceren�n kenarındak� yatağa taşınmasının 
mümkün olup olmadığını sorar hemş�reye. 
Hemş�re memnun�yetle �steğ�n� yer�ne 
get�r�r, hastanın rahat olduğundan em�n 
olduktan sonra onu yalnız bırakır. 

Yavaşça, duyduğu acıya aldırmadan, b�r 
d�rseğ�ne yaslanarak dışarıdak� dünyaya 
bakmak üzere yatağından doğrulur adam. 
Sonunda, dışarıyı kend� gözler�yle görme 
zevk�n� yaşayab�lecekt�r. Pencereden dışarı 
bakab�lmek �ç�n yavaşça dönmeye zorlar 
kend�s�n�.

Bekled�ğ� an gelm�şt�r. Pencereden 
dışarıya bakar ve gördükler� karşısında şok 
olur. Penceren�n karşısında kapkara b�r 
duvardan başka şey yoktur.

Yönet�m Kurulu Başkanı Fuat 
Eroğlu’nun yaptığı açılış konuşması ve 
ardından yapılan çek�l�şle başlayan gecede 
şanslı çalışanlara hed�yeler� ver�ld�. Akşam 
yemeğ�n�n ardından Horon �le başlayan 
eğlence, Halay ve Oyun havaları �le devam 
ett�. Ödüllü Halat Çekme, Çuval Yarışı, 
Kaşıkta Yumurta Taşıma ve Müz�kl� 
sandalye oyunları �le renklenen gecede 
Cemer çalışanları doyasıya eğlend�.

Cemer Çalışanları, Personel
Gecesinde Doyasıya Eğlendi...

Cemer çalışanları arasındaki etkileşimi Cemer çalışanları arasındaki etkileşimi 
daha da arttırmak ve personelin dönemdaha da arttırmak ve personelin dönem
yorgunluğunu atması amacıyla düzenlenen yorgunluğunu atması amacıyla düzenlenen 
Geleneksel Cemer Personel Gecesi,Geleneksel Cemer Personel Gecesi,
Zigana Restaurantta gerçekleştirildi.Zigana Restaurantta gerçekleştirildi.

Cemer çalışanları arasındaki etkileşimi 
daha da arttırmak ve personelin dönem
yorgunluğunu atması amacıyla düzenlenen 
Geleneksel Cemer Personel Gecesi,
Zigana Restaurantta gerçekleştirildi.



             markası �le Oyun grupları üreten Cemer Tasarım Merkez� tarafından üret�len yen� ürünler parklardak� yerler�n� 
almaya başladı. 
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Cemerden Özgün ve Farklı Tasarımları ile Yeni Oyun Grupları 
Fitness Aletleri ve Kent Ekipmanları...

CMRPLAY, CMRACTIVE ve CMRURBAN markaları ile fark yaratacak oyun grubu, fitness aletleri ve kent ekipmanı 
tasarımlarına imza atan Cemer, Tasarım Merkezi tarafından geliştirilen yeni ürünleri ile park ve meydanlarda...

Yen� oyun grubu ser�ler�nden SGM Ser�s� oyun gruplarının 
Yurt �ç� ve Yurt dışı �lk satış ve kurulumları gerçekleşt�r�ld�. 

Yurtdışında özell�kle Avrupa’da rağbet gören SGM1028'�n 
�lk yurtdışı müşter�s� Fransızlar oldu. Bu ürün Yurt �ç�nde �se 
Man�sa ve Çerkezköy’ de parklardak� yer�n� aldı. 

B�r başka yen� ürün grubu �se Jungle (GGJS) Ser�s�. 

                      markası �le üret�len özel ser� fitness aletler�; 
fitness aletler�n�n en şık ve el�t hal� olarakergonom�k 
tasarımı ve krom – kompoz�t malzemes� �le, parkınızın en 
değerl� köşes� olmaya aday. Beden eğ�t�m� ve fitness 
uzmanlarından alınan b�lg�ler değerlend�r�lerek tasarlandı.

                      markası altında üret�len yen� ser� kent 
ek�pmanları, şehr�n sokaklarını süslemeye aday. Cemer, 
tasarım merkez� tarafından hazırlanan Bruto Ser�s�, Zebra 
Ser�s�, Modüler Ser�, Bermuda Ser�s� ve P�et Ser�s� kent 
ek�pmanları �le modern şeh�r sokakları �ç�n modern 
tasarımlar sunuyor. 

SGM 1027

GGJS 1015GGJS 1016

Özel ser� F�tnes

SGM 1028

Modüler ser� 

Bruto Ser�s� 

Zebra Ser�s� 

P�et Ser�s� 

Bermuda Ser�s� 
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Cemer Yönetim Sistemleri Gözetim
Tetkikini Başarı İle Tamamladı

Cemer Kent Ekipmanları, TSE tarafından gerçekleştirilen 
Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin 
uygulanması ile ilgili gözetim tetkiklerini başarıyla tamamladı.

Çık dışarıya oynayalım :) Geçmiş zaman

çocuk oyunları6

Mend�l Kapmaca Oyununu, eş�t sayıda oyuncudan 
oluşan �k� takım arasında oynanır. Takımlar, aralarında 20-25 
metre aralık bırakacak b�ç�mde, karşılıklı b�rer sıra hal�nde 
d�z�l�r. 

İk� sıranın ortasındak� alanın tam orta yer�ne, yarım 
metre çapında b�r da�re ç�z�l�r ve ortasına mend�l ya da başka 
b�r nesne koyulur. Oyunu yöneten b�r hakem ya da kaptan 
seç�l�r. Bu hakem da�ren�n ortasında durarak mend�l� de 
el�nde tutab�l�r. 

Hakem, "3'ler!" d�ye bağırınca, her �k� takımdan üçüncü 
oyuncular koşarak mend�l� kapıp kaçar. Mend�l� kapanı 
kovalayan öbür oyuncu onu yakalamaya çalışır. Mend�l� alan 
oyuncu yakalanmadan esk� yer�ne döneb�l�rse, takımına b�r 
sayı kazandırır. Yakalanıp mend�l� kaptırırsa, takımı b�r sayı 
kaybeder. 

Mend�l� alan oyuncunun yakalanmadan yer�ne dönmes� 
üzer�ne, hakem yen�den her �k� takıma seslen�r ve oyun sürer. 
Oyunu, daha çok sayı alan takım kazanmış olur.

MENDİL KAPMACA

ISO 9001 Kal�te Yönet�m S�stem�, ISO 14001 Çevre 
Yönet�m S�stem� ve OHSAS İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� 
Yönet�m S�stem� belgeler� �le �lg�l� gözet�m tetk�k�, TSE 
Denetmenler� tarafından gerçekleşt�r�ld�.

3 Gün süren gözet�m tetk�k�nde yapılan görüşme ve 
�ncelenen belgeler sonucunda denetmenler, b�r�mler�n 
Yönet�m S�stem� gerekl�l�kler�n� karşıladığını raporladı. 

Sürekl� gel�ş�m 
ve �y�leşt�r�c� 
fal�yetler� ş�rket 
pol�t�kası olarak 
ben�mseyen Cemer’ 
bu amaca yönel�k 
Ş�rket �ç� eğ�t�mler 
gerçekleşt�r�yor.

Bu kapsamda 
planlanan ve İzm�r 
Gel�ş�m 
Akadem�s�nden Şenay Dem�rkan tarafından ver�len Temel ve 
İler� Sev�ye  MS Excel ve Kalder’ den D�lara Karaçoban 
tarafından ver�len, 15 er k�ş�l�k 2 grupta gerçekleşt�r�len Takım 
Ruhu ve Etk�l� İlet�ş�m eğ�t�mler� �le personel ver�ml�l�k ve 
yetk�nl�ğ�n�n daha üst sev�yeye taşınması hedeflen�yor.

Cemer’de Periyodik Sağlık Muayenesi 

Cemer çalışanlarına yönel�k 3 yılda b�r düzenl� olarak yapılan 
sağlık taraması ve  Göz Sağlığı �le �lg�l� kontroller, Pastel 
OSGB. (Ortak Sağlık Güvenl�k B�r�m�) tarafından 
gerçekleşt�r�ld�. Genel Sağlık taramasına ek olarak Göz 
taraması da yapıldı. Cemer yönet�m�, ekran karşısında çalışan 
tüm personel�n�n göz sağlığını korumak amacıyla yıllık olarak 
göz taraması yaptırma kararı almıştı. 

Cemer’de Takım Ruhu ve Etkili 
İletişim ile MS Excel Eğitimleri


