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Cemer ürünlerinde korozyonla mücadelede 
yeni bir dönüm noktası: ...ALZ90F Astar boya
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Cemer ürünlerinde korozyona karşı metal dayanıklılığını, korozyon 
önleyici ALZ90F Astar boya ile arttırdı.

Cemer Kent Ek�pmanları A.Ş.,  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 attı. “Kars’tan İzm�r’e, 
Kolomb�yadan’dan Fransa’ya kadar Türk�ye’ de ve Dünya’da 
Tüm Cemer ürünler�n�n aynı kal�tede üret�ld�ğ�n�, Evrensel 
Kal�te anlayışının Cemer markasıyla b�rl�kte anılan b�r kavram 
olmaya başladığını” bel�rten Cemer Kent Ek�pmanları A.Ş. 
Yönet�m Kurulu Başkanı Fuat Eroğlu, “Ürünler�m�z�n, özell�kle 
aşırı neml� kıyı bölgeler� g�b� yıpratıcı hava koşullarına b�le daha 
uzun süre dayanmasını sağlayacak b�r uygulamaya başladık. Bu 
uygulama üret�m mal�yetler�m�z� arttırsa da, kal�te 
standartlarımızı daha üst sev�yelere taşımak �ç�n, tüm 
ürünler�m�zde korozyona karşı metal dayanıklılığını arttırıcı, 
korozyon önley�c� ALZ90F Astar boya s�stem�nı kullanmaya 
başladık” ded�.   

Bu yöntemde kaplama uygulaması  3  aşamada 
gerçekleş�yor.  

Yüzey Hazırlama: Metal yüzeyler SA 2,5 yüzey 
kal�tes�nde kumlanarak cüruf, pas, yağ ve k�rden tamamen 
tem�zlen�yor.

Astar Uygulama:  Tem�zlenen yüzeye Ç�nko Esaslı 
Yüksek Korozyon D�rençl� 80 µ Astar Toz Boya uygulanıyor.

Son Kat Uygulama:  Ultrav�yole ışığa dayanıklı Kurşun 
�çermeyen Polyester esaslı 80 µ Toz Boya �le fin�sh uygulanıyor.

KUMLAMA + ASTAR + TOZ BOYA UYGULAMA 
ŞARTNAMESİ
- (TS EN ISO 9227) 1440 saat C5-M Yüksek Korozyon 
sınıfına UYGUNLUK

- (TS EN 6270-1) -720 saat Neme DAYANIKLILIK

- UV dayanımı

- (BS-EN 71-3:2013 + A1:2014) Toks�k Element 
İÇERMEME   

- (PAHs) Pol�aromat�k H�drokarbonlar İÇERMEME 

- (TS EN 71-2) ALEVLENMEME 

- (TS EN 71-3) Elementler Göçü BULUNMAMASI

- (TS EN ISO 2409) ÇOK İYİ Yapışma Mukavemet� 
olması 
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Kullanılan astar boya yüksek epoks� ç�nko yapısıyla 
yumuşak metale yüksek korozyon koruması sağlar.

Korozyon korumasını arttırmak ve en yüksek korozyon 
önleme standardını sağlamak �ç�n PZ790 özel AkzoNobel 
teknoloj�s� kullanılmaktadır.

Pz790 toz boya son kat �le kaplanarak kullanılmaktadır.
   

Dayanım < 5 yıl Dayanım 6-10 yıl Dayanım 11-15 yıl Dayanım > 15 yıl

Korozyon malzemeler�n k�myasal ya da elektrok�myasal 
reaks�yon sonucu olarak bozulmasıdır. Hava durumu, nem, 
ürün çevres�ndek� materyallere bağlı olarak korozyon 
gözleneb�l�r. Bas�tçe korozyon metal�n doğal oks�tlenme 
durumudur.

Paslanma analizi

Paslanma �ç�n genel b�r görsel standart yoktur. Genel olarak 
laboratuvarlar aşağıdak� görsellerdek� g�b� pas m�ktarı �le 
değerlend�rmekted�r.

Düşük Sev�ye Paslanma Orta Sev�ye Paslanma Yüksek Sev�ye Paslanma

Korozyon nedir?

Çinko ile zenginleştirilmiş astar boya 
INTERPON PZ 790

ÇİFT KATLI YAPILI METAL KORUMASI

Ç�nko �çeren �lk katmanın sıvı ya da toz formda boya �le 
kaplanması, �k� katlı s�steml� koruma olarak adlandırılır.

Bu �k� katlı korumaya sah�p s�stem dış kaplamanın 
korumasını ç�nkonun katot�k koruması �le b�rl�kte sunar. 

Interpon PZ 790 ç�nko sprey uygulanmış metallerden ayrı 
olarak dem�r oranı yüksek metallere de uygundur.

 

Avantajları
  Kumlama �le b�rl�kte uygulandığında çok yüksek korozyon 

koruması sağlar. 
 D�ğer sert yapılı ç�nko bazlı koruma solüsyonlarına oranla 

uygulama kolaylığı ve mükemmel rötuş �mkânı �le gen�ş b�r 

Kumlama 
SA G2.5 + 
Tek Kat 
INTERPON D 
(ASTARSIZ)

kullanıcı yelpazes� tarafından 
onaylanmıştır.
 Çevre dostudur.
 Mükemmel kenar koruması 

sağlar.
 D a y a n ı k l ı  v e  u z u n 

ö m ü r l ü d ü r.  ( F � z � k s e l 
hasarlara karşı yüksek 
dayanıklılık sunar).

 Uluslararası s�c�le sah�pt�r. 
 M ü k e m m e l  t u z  t e s t � 

sonuçları �le fark yaratır.
 Hızlı ger� dönüşümü �le 

ekonom�kt�r.

Kumlama 
SA G2,5 + 
Polyz�nc 790 
ASTAR + 
INTERPON D 
Son Kat 

SCAB test�: 24 ay sonra. 
(İsveç, Baltık Den�z�)
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Çocuklar �ç�n ekmek, su ve hava kadar 
öneml� olan oyunun, çocuklara sağladığı 
çok sayıda yarar vardır. Oyun, çocukların 
kas gel�ş�mler�ne fayda sağlar, el-göz ve 
d�ğer organların koord�nasyonunu artırır, 
motor becer�ler�n� gel�şt�r�r, çevres�n� ve 
toplumu tanımasını sağlar.

Örneğ�n Türk�ye'de hala en çok 
gördüğümüz oyun alanları klas�k, plast�k 
salıncaklı, tahterevall�l�, kaydıraklı oyun 
alanlarıdır.

 Ancak bu durum, son dönemlerde 
parklarda görmeye başladığımız yen� nes�l 
oyun grupları �le değ�şmeye başlamıştır. 
Türk�ye’n�n �lk tasarım merkez�n� kuran 
Cemer Kent Ek�pmanları g�b� 
üret�c�ler�n kurduğu “Tasarım ve Ar-Ge 
Merkezler�”nde tasarlanan   daha serbest, 
kullanıcı hareketler�ne göre şek�llenen yen� 
nes�l oyun alanları parklardak� yerler�n� 
almaya başmıştır. 

Bunlara ek olarak;  Yen� nes�l oyun 
gruplarının üret�lmes� ve bu t�p 
tasarımların yaygınlaşmasını sağlamaya 
yönel�k, Türk�ye’ n�n �lk ve tek oyun grubu 
tasarım yarışması olan ve bu yıl da 
uluslararası olarak gerçekleşt�r�lecek 
“Cemer Düşten Gerçeğe Tasarım 
Yarışması” g�b� çeş�tl� fal�yetler de 
yürütülmekted�r. 

Oyun parklarının Dünya dak� gel�ş�m� 
göz önüne alındığında, dönüm noktası olan 
19. yüzyıla kadar, çocuklar �ç�n 
tasarlanmış oyun alanları olmadığı g�b�, b�r 
anlamda "çocuk" kavramı da yoktur. 
Fransız tar�hç� Ph�l�ppe Ar�ès'e göre 
"çocukluk" 19. yüzyılda �cat ed�len b�r 
kavramdır. Hatta 17. yüzyıla kadar 

çocuklar "küçük-yet�şk�n" olarak 
tanımlanmaktadır. 

Bu bağlamda 19. yüzyıl çocukluk ve 
onlar �ç�n üret�len oyun alanları açısından 
b�r dönüm noktası olmuştur. 

B�l�nen anlamda �lk çocuk oyun 
alanları 19. Yy. başlarında , Amer�ka'dak� 
sosyal reformcular, hayırsever gruplar, 
akt�v�stler tarafından "Ch�ld-Sav�ng 
Movement"ın (Çocuk Es�rgeme Hareket�) 
b�r parçası olarak oluşturulmuştur. 

Sanay� Devr�m�yle b�rl�kte kentsel 
nüfusun artmasıyla, yoksul semtlerdek� 
evs�z çocuk sayısı ve dolayısıyla 
çocukların �şled�kler� suç oranlarında da 
artış olmuştur. "Ch�ld Saver" olarak b�l�nen 
akt�v�stler�n sokakta kalan ve 
oynayab�lecekler� b�r alana sah�p olmayan 

Çocuk Oyun Alanlarının Tarihsel Gelişimi.
Dünya ve Türkiye’deki çocuk oyun alanlarının tarihsel gelişimi farklılıklar göstermektedir. Örneğin Türkiye'de 
hala en çok gördüğümüz oyun alanları klasik, plastik salıncaklı, kaydıraklı oyun alanlarıdır.  Ancak bu durum, 
son dönemlerde parklarda görmeye başladığımız Yeni Nesil Oyun Grupları ile değişmeye başladı.

Türk�ye’n�n �lk ve tek Oyun Grubu 
tasarım yarışması olan ve bu yıl da 
Uluslararası olarak 
gerçekleşt�r�lecek “Cemer Düşten 
Gerçeğe Tasarım” yarışması g�b� 
yarışmaların yapılmaya başlanması, 
Türk�ye’de yen� nes�l oyun parkları 
ve kent ek�pmanlarının gel�ş�m� 
açısından umut ver�c�d�r. 

Çocuk �ç�n vazgeç�lmez b�r önem� 
olan oyun fal�yetler�n�n gerçekleşt�ğ� 
özel ve kamu alanlarından en öneml�s� 
�se çocukların toplu oyun oynadıkları 
ve b�r arada yaşamayı ve paylaşmayı 
öğrend�kler� çocuk parklarıdır. Çocuk 
parklarının gel�ş�m� Türk�ye’ de ve 
dünyada farklı b�r sey�r �zlemekted�r.

Yen� nes�l oyun gruplarıyla kurulmuş parklaraTürk�ye’den b�r örnek: 
Çerkezköy Muhs�nYazıcıoğlu Parkı. (Cemer Kent Ek�pmanları)

ABD. Dallas'ta b�r oyun parkı, 1900
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b�nlerce çocuğu suçtan uzak tutmak �ç�n 
düşündükler� fik�rlerden b�r� de güvenl� 
oyun alanları sağlamak olmuştur. 
Berl�n'dek� kum bahçeler�n� görerek 
ed�nd�kler� bu fikr�, 1886'da Boston'da 
uygulamaya başlamışlardır. 

1900'lere gel�nd�ğ�nde, "Model 
Playground" den�len, oyun mob�lyalarının 
kullanıldığı oyun alanları ortaya çıkar. Bu 
dönemde kullanılan oyun ek�pmanlarının 
yapımında, güvenl�k kaygısı gözet�lmez. 
1930'lara kadar oyun alanları tırmanılan 
yüksek korunmasız yapılardan oluşur. 
1930-1940 yılları arasında �se Büyük 
Bunalım ve 2. Dünya Savaşı dönemler�nde 
oyun alanlarının gel�ş�m� durur .

II. Dünya Savaşı'nı tak�p eden yıllarda 

Amsterdam Kentsel Gel�ş�m Departmanı,  
savaşın yaralarını örtmek �ç�n her 
mahallede en az b�r çocuk oyun alanı 
üretmeye karar ver�r. Bu projen�n başına 
get�r�len Hollandalı m�mar Aldo van Eyck 
1947 �le 1978 yılları arasında yaklaşık 730 
adet, günümüzde çok azı ayakta kalan 
çocuk oyun alanları �le kent� donatır. 

Özell�kle serbest ve m�n�mal�st b�ç�mde 
tasarlanmış olan bu oyun alanlarında temel 
geometr�k kütleler, renkler ve kum 
havuzları sayes�nde oyunun kend�s�, 
tamamen çocukların hayal gücüne 
bırakılmıştır. 

 1950'lerde, daha çok b�l�mkurgu h�kaye 
ve film kurgularının oyun alanı vers�yonu 

g�b�, hayal gücünü ve fantaz� dünyasını 
gel�şt�rmeye yönel�k oyun parkları 
yapılmaya başladığı "Novelty Playground" 
dönem� başlar. Hem 2. Dünya Savaşı 
sonrası olması, hem uzay b�l�m�nde 
yaşanan gel�şmeler g�b� dönem�n 
d�nam�kler�, oyun alanlarına da yansır.

1950-1970 yılları arasında gel�şen 
m�mar� akımlar da oyun alanları 
tasarımlarını etk�ler. 

1970lere kadar süren oyun parklarında 
macera dönem�nden sonra çocukların 
güvenl�ğ�nden duyulan end�şe neden�yle, 
çoğunlukla plast�kten yapılan 
malzemeler�n kullanıldığı, çocukların 
hareket�n�n sınırlarının oyun 
mob�lyalarıyla ç�z�ld�ğ� standart oyun 
alanları üret�lmeye başlanır. 

1980 sonrasından günümüze kadar olan 
dönem� Joe Frost "Modern Oyun Alanı" 
dönem� olarak tanımlar. Bu dönem �şlev, 
materyaller, mekan kullanımı açısından en 
fazla çeş�tl�l�ğ�n olduğu dönemd�r. Her 
yaştan �nsana h�tap eden yaşlararası oyun 
alanları, engell�ler �ç�n er�ş�leb�l�r oyun 
alanları bu dönemde ortaya çıkar. 

ATRAX Fuarı kapsamında, eğlence, etkinlik ve rekreasyon alanlarına yönelik farkındalık yaratmak ve sektörün daha ATRAX Fuarı kapsamında, eğlence, etkinlik ve rekreasyon alanlarına yönelik farkındalık yaratmak ve sektörün daha 
nitelikli hizmetler sunmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Shining Star Awards Eğlence Ödülleri Sahiplerini buldu.nitelikli hizmetler sunmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Shining Star Awards Eğlence Ödülleri Sahiplerini buldu.
ATRAX Fuarı kapsamında, eğlence, etkinlik ve rekreasyon alanlarına yönelik farkındalık yaratmak ve sektörün daha 
nitelikli hizmetler sunmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Shining Star Awards Eğlence Ödülleri Sahiplerini buldu.

PARLAYAN PROJELERE ÖDÜL YAĞMURU  PARLAYAN PROJELERE ÖDÜL YAĞMURU  PARLAYAN PROJELERE ÖDÜL YAĞMURU  

Eğlence temalı tüm projeler� kucaklamak amacıyla 15 öneml� kategor�de 
gerçekleşen ödül tören�nde 22 proje ödüllend�r�ld�. 

İstanbul Küçükçekmece Beled�yes� de Selçuklu Macera Parkı projes� �le “En 
başarılı beled�ye parkı” ödülü kazanandı. Ödülü, Küçükçekmece Beled�yes� Park ve 
Bahçeler Müdürü Ahmet Met�n Sancar aldı. Küçükçekmece  Beled�yes�’n�n geçt�ğ�m�z 
yıl h�zmete açtığı ve Cemer Kent Ek�pmanları tarafından üret�len  ürünler�n�n de yer 
aldığı parkta, Macera Parkuru, kaya tırmanışı alanı, skate park, açık spor alanları, 
güvenl�k ek�pmanlı ağaçlar arası macera parkurları, z�pl�ne telefer�k hattı, 15 metreden 
serbest düşüş platformu, 13 metrel�k tırmanma duvarı,basketbol sahası ve ahşap oyun 
grupları bulunmakta. 

Northamptonsh�re İng�ltere - 1922

B�r Aldo Van Eyck Tasarımı - Hollanda

Küçükçekmece Bld. Park ve Bahçeler Md. Ahmet Met�n Sancar ödülünü alırken. 

The Rampart Wave, Lyon, 2014

Roket b�ç�ml� kaydırak Rusya

Pr�ml�co, Londra, 1978
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Esk� zamanların b�r�nde b�r adam 
hayatın anlamı konusunda düşünmeye 
başlamış. Buldugu h�ç b�r yanıt ona yeterl� 
gelm�yormuş. 

Çevres�ndek�lere de sormaya 
başlamış hayatın anlamını. Ama 
çevres�ndek� �nsanlardan da aldığı h�ç b�r 
yanıt onu tatm�n etmem�ş. “Mutlaka b�r 
yanıtı olmalı bu sorunun ve bu yanıtı b�len 
b�r�s� de!”  d�ye düşünüyormuş adam.

Ve çevres�nde bu sorunun yanıtını 
bulamayacağını anlayınca, yollara düşüp bu 
sorunun yanıtını b�len k�ş�y� aramaya karar 
verm�ş...

Köy - köy, kasaba - kasaba, ülke - 
ülke dolaşmış hayatın anlamını b�len k�ş�y� 
bulab�lmek �ç�n. Bu arada zaman da 
durmuyormuş hızla geç�yormuş tab�� k� ...

Tam umudunu y�t�rm�şken b�r köyde 
konuştuğu �nsanlar ona;

- “Şu karşı k� dağlarda b�r yaşlı b�lge  
yaşar, �stersen ona g�t, belk� o sana aradığın 

yanıtı vereb�l�r." dem�şler.
Sonunda aradığı yanıtı bulmuş 

olab�leceğ� düşünces� �le heyecanlanan 
adam, çok zorlu b�r yolculuk sonunda yaşlı 
b�lgen�n yaşadığı eve ulaşmış. 

Kapıdan �çer� g�rm�ş ve b�lgeye; 
- “Çok uzun b�r yoldan gel�yorum ve 

hayatın anlamını arıyorum. Bana s�z�n bunu 
b�ld�ğ�n�z� söyled�ler. Lütfen bana söyler 
m�s�n�z; Ned�r hayatın anlamı? d�ye 
sormuş.

B�lge;
- “Sana bunun yanıtını söyleyeb�l�r�m 

ama önce b�r sınavdan geçmen gerek�yor” 
dem�ş...

Adam b�lgen�n şartını kabul etm�ş. 
B�lge b�r çay kaşığı verm�ş adamın el�ne ve 
�ç�ne de s�lme b�r şek�lde zeyt�nyağı  
doldurmuş. 

- “Şu kapının arkasında ev�m�n 
bahçes� bulunmaktadır. Ş�md� çık , o 
bahçede b�r tur at ve tekrar buraya gel ... 

Yalnız d�kkat et, kaşıktak� zeyt�nyağı 
eks�lmes�n. Eger b�r damla eks�l�rse sınavı 
kaybeders�n.” dem�ş... 

Adam gözü çay kaşığında bahçey� 
turlayıp gelm�ş. B�lge bakmış, kaşık dolu.

- “Güzel, h�ç yağ eks�lmem�ş 
kaşıktan.” dem�ş b�lge, “Pek� dolaştığın 
bahçe nasıldı? 

Adam şaşkınlıkla;
- “Ama” dem�ş, “ben kaşıktak� yağı 

eks�ltmemek �ç�n kaşıktan başka b�r yere 
bakmadım k�!...

B�lge;
- “S�md� tekrar bahçey� dolaş, kaşık 

gene el�nde olacak ama bu sefer bahçey� de 
�ncelemen� �st�yorum ve kaşıktak� 
zeyt�nyağına da d�kkat et mey� de unutma” 
dem�ş B�lge... 

Adam tekrar bahçeye çıkmış. Bahçe o 
kadar güzelm�ş k�,  gördügü güzell�kler 
büyülem�ş adamı. Bahçey� dolaşırken 
el�ndek� kaşığı tamamen unutmuş... Ger� 
geld�g�nde b�lge, adama;

- “Bahçe nasıldı? d�ye sormuş ... 
Adam heyecanla bahçedek� 

güzell�kler�,  gördükler� karşısında nasıl 
büyülend�ğ�n� anlatmış b�lgeye... B�lge 
gülümsem�ş; 

- “Ama kaşıkta h�ç yağ kalmamış...”  
dem�ş ve eklem�ş;

- “Hayat sen�n ona nasıl baktığınla 
anlam kazanır. Ya sadece b�r noktayı 
görürsün ve hayatın akıp g�der, sen farkına 
varamazsın, ya da çevrendek� �y� ve güzel 
şeyler� görerek, onlardan doyasıya zevk 
alarak, hayatını dolu dolu yaşarsın ve hayat 
hem daha güzel b�r hal alır hem de akıp 
g�den zamanın b�r anlam kazanır...

Sh�n�ng Star gala geces�nde,“Beled�ye 
Parklarının İşlevselleşt�r�lmes� ve 
İy�leşt�r�lmes� İç�n Öne Sürülen En İy� 
F�k�rler" başlığı altında ün�vers�teler 
arasında düzenlenen yarışmada dereceye 
g�ren öğrenc�ler� de ödüller�n� aldı. 

Cemer Kent Ek�pmanları Yönet�m 
Kurulu Başkanı Fuat Eroğlu’nun da jur� 
üyeler� arasında olduğu yarışmada, 
üçüncülüğü "Sürdürüleb�l�r Rekreat�f 

Tes�sler" projes� �le N�şantaşı 
Ün�vers�tes�, �k�nc�l�ğ� "Beled�ye 
Parklarının İşlevselleşt�r�lmes� Ve 
İy�leşt�r�lmes� İç�n Sah�p Olması 
Gereken Özell�kler" projes� �le Anadolu 
Ün�vers�tes�" ve B�r�nc�l�ğ� de; "B�r 
Mahalle Parkının Herkes İç�n Yen�den 
İşlevselleşt�r�lmes�: Anadolu Ajansı 85. 
Yıl Parkı (İzm�r)" projes� �le İzm�r İler� 
teknoloj� Ün�vers�tes� kazandı.

En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence Merkez� Ödülü
Narven Termal Kasaba / Narven Macera Parkı 
En Başarılı Temalı Kapalı Alan Eğlence Merkez� Ödülü
İstanbul Akvaryum - Merl�n Enterta�nments Group 
En Başarılı Beled�ye Parkı Ödülü 
Gaz�antep Büyükşeh�r Beled�yes� / Fıstık Park
Küçükçekmece Beled�yes� / Selçuklu Macera Parkı
En Başarılı Müze Ve Ören Yer� Ödülü
Şanlıurfa Müze Müdürlüğü / Şanlıurfa Arkeoloj� 
Müzes�
En Başarılı Su Parkı Ödülü
İzm�t Beled�yes� / P�şman Çocuk Aquapark
En Başarılı Temalı Konut Projes� Ödülü
Sİnpaş GYO / S�npaş Altınoran
Yıldızlı Proje Ödülü 
Bolu Beled�yes� / Masal Park
Gebze Beled�yes� / Esk�h�sar Macera ve Aks�yon Parkı
Yılın G�r�ş�mc�s� Ödülü
Playmaker Sports&Enterta�nment /Magna Apex-
Playground
En Başarılı Fest�val Ödülü
Eğ�rd�r Beled�yes� / Eğ�rd�r Klas�k Müz�k Fest�val�
DSM Grpup / İstanbul Coffee Fest�val 
En Başarılı Kurumsal Etk�nl�k 
Bayraklı Beled�yes� / 29 Ek�m Atatürk Portres�
En Başarılı Sport�f Etk�nl�k
Çeşme Beled�yes� / Gran Fonda Çeşme
Playmaker Sports & Entertaınment & Erc�yes A.Ş / 
Fıs Snowboard Dünya Kupası F�nal�
En Başarılı AVM Etk�nl�ğ� 
Mav�bahçe Alışver�ş ve Yaşam Merkez� / İzm�r Salsa 
Kupası
En Başarılı Kampüs Etk�nl�ğ�
Boğaz�ç� Ün�vers�tes� / Sports Fest 
En Başarılı Etk�nl�k Alanı 
Lüleburgaz Beled�yes� / Lüleburgaz Yıldızları 
Motors�klet B�s�klet Akadem�s�

Üniversite öğrencileri, parkların iyileştirilmesi için yarıştı...

İ.Y.T.E. M�marlık 
Fakültes� Şeh�r ve 
Bölge Planlama (ŞBP) 
Bölümü Öğrenc�ler�ne
1. l�k ödüller�n�, 
Cemer Kent Ek�pmanları 
Yönet�m Kurulu Başkanı 
Fuat Eroğlu verd�. 

Hayatın Anlamı....
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Cemer’den Özgün ve Farklı Tasarımları ile Sokakları  
Süslemeye Aday Kent Mobilyası Modelleri...

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.

71SERİSİ / 71 SERIE

71 serie has commenced as a city furniture group, which is designed to be used in marinas, in accordance with the deficiency of identified 
in the market. They have provided the inspiration for the design line, the dynamic and modern lines of the yachts and gave life to the 
product. Thus, a product group which has minimal, modern lines and surfaces and that makes a difference in the market, has become 
acquainted with the reality.

71 serisi, piyasada tespit edilen eksiklik doğrultusunda, marinalarda 
kullanmak üzere tasarlanan bir kent mobilyası grubu olarak başladı 
hayatına. Tasarım çizgisine, yatların dinamik ve modern çizgileri ilham 
kaynağı oldular ve ürüne hayat verdiler. Böylece; minimal, modern çizgi ve 
yüzeylere sahip, piyasada farklılık yaratan bir ürün grubu gerçekle buluştu.

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 oyunları7

Topla oynanan b�r çocuk oyunu olan İstop Oyununda; 
oyuncular b�r da�re oluştururlar. B�r oyuncu topu havaya 
atarak b�r �s�m söyler ve �sm� söylenen oyuncu, atılan topu 
yere düşmeden tutmaya çalışır. Eğer topu yere düşmeden, 
havada tutab�l�rse, o da �s�m söyleyerek tekrar topu havaya 
atar. Bu b�r oyuncu topu tutamayarak yere düşürene kadar 
devam eder. Topu tutamayan (topu düşüren oyuncu) ebe olur 
topu yakalayana kadar d�ğer oyuncular çevreye kaçışır. Ebe 
topu yakaladığında “İstop” d�ye bağırır ve tüm oyuncular 
olduğu yerde kalır. Ebe oyunculardan b�r�n� vurmaya çalışır. 
Eğer vuramaz �se ebe topu yakalayana kadar d�ğer oyuncular  
tekrar serbest kalır ve ebe topu yen�den tutana kadar çevreye 
kaçışmaya devam ederlerler. Ebe topu yakaladığında tekrar 
“İstop” d�yerek oyuncuların olduğu yerde kalmasını sağlar ve 
tekrar oyunculardan b�r�n� vurmaya çalışır. Bu durum Ebe pes 
ed�p oyun dışı kalana ya da b�r oyuncu vurulana kadar devam 
eder. Vurulan oyuncu oyun dışı kalır ve kalanlar �le tekrar b�r 
da�re oluşturularak oyun başa döner. 

Oyunun başka b�r vers�yonunda �se topu tutamayan ve ebe 
olan oyuncu b�r renk söyler. Oyuncular çevreler�nde bu renkte 
b�r eşya bulmaya çalışırlar. Eben�n söyled�ğ� renktek� eşyaya 
dokunan oyuncu korunmuş olur. Ebe �stop ded�ğ�nde reng� 
bulamamış olan oyuncu olduğu yerde kalır ve ebe olan 
oyuncu, topla d�ğer oyunculardan renk bulamayanları 
vurmaya çalışır. B�r oyuncu vurulana ya da ebe pes ed�p oyun 
dışı kalana kadar böyle devam eder. B�r oyuncu oyun dışı 
kaldığında ya da herkes söylenen reng� bulab�ld�yse kalan 
oyuncular tekrar b�r da�re oluştururlar ve oyun aynı şek�lde 
devam eder.

2017 Yılında 3 Yurt �ç� ve 3 Yurt dışı fuara katılan Cemer 
Kent Ek�pmanları A.Ş, Bu yıl da Fuar sezonunu Atrax 2018 
Fuarı �le açtı. Katıldığı yurt �ç� ve Yurt dışı fuarlarda yen� nes�l 
oyun grubu, kent mob�lyası ve fitness aletler� �le donattığı 
Cemer standları �lg� çekt�.

Cemer Tasarım Merkez�’de, Ankara’da düzenlenen 6. Özel 
Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezler� Z�rves�’ne “Yen� Nes�l 
Kent Ek�pmanları” tasarımları �le katıldı.  

İSTOP (Stop) Oyunu... 
Yurtiçi ve Yurtdışı Fuarlarda, 
Yeni Ürünleriyle Fark yaratan 
Cemer Standları,göz doldurdu.

Atrax 2018 fuarından b�r kare.

11. Uluslararası Travel Turkey  fuarı.

Euroas�a Plant Fa�r / Flower Show 2017 İstanbul

Atrax 2018 fuarı kapsamında düzenlenen Park Muc�zeler� Konferansında, 
Cemer Kent Ek�pmanları A.Ş. Genel Md. Yrd. Gafur Al�şer, “Oyun Parklarının 
Tar�hsel Gel�ş�m�?” konulu sunumu gerçekleşt�rd�.


