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GELECEK DÜŞLERİ YARIŞTI, DÜŞLEYENLER ÖDÜL ALDI...
“2. Geleneksel Cemer Düşten Gerceğe Tasarım Yarışması'' ödül töreninde, ‘geleceğin
oyun parkı düşlerini gerçeğe dönüştürmek için yarışanlar’ ödüllerine kavuştu.

Geleceğin Oyun Parkları temasıyla ikincisi
gerçekleştirilen yarışmaya profesyonel ve öğrenci
kategorisinde toplam 141 proje başvurmuştu.
İçlerinden 8 proje ödüle layık görüldü.
Torbalı Ticaret Odasında gerçekleşen törene Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'nün yanı sıra İzmir Valisi
Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, İzmir milletvekilleri Hüseyin Kocabıyık ve Ali
Yiğit, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez,
Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol , Kemalpaşa
Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Selçuk Belediye Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, Menderes Belediye Başkanı
Bülent Soylu, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap
Olgun, ETMK Genel Başkanı Sertaç Ersayın, İstanbul Ağaç
ve Peyzaj A.Ş. Satınalma Müdürü Murat Cırık ve iş adamları
katıldı.

Saat 15.00'da başlayan törende, yarışmada dereceye giren
projeler ve Cemer'in ödüllü tasarımlarının sergilendiği
kokteylin ardından ödül töreninin yapılacağı salona geçildi.
Cemer Kent Ekipmanları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Fuat Eroğlu, açılış konuşmasında, faaliyet gösterdikleri
sektörün, betonlaşan şehirlerdeki yeşil alanlar ve kent
meydanlarına, kendi tabirleri ile ''sosyal barış adacıklarına''
standardı yüksek, insanımıza yakışan kent ekipmanları üretmek
olduğunu belirtti.
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Cemer Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Eroğlu.

Eroğlu; “Bizler Cemer ailesi olarak, tasarımın uçsuz
bucaksız yolculuğunda, sektörümüzde farkındalık yaratmak
istiyor ve bu inanç ile çalışıyoruz. Bize özgü tasarımlarımız
ve kalitemizle; “takip eden değil, takip edilen olmayı ''
hedeﬂiyoruz.
Tasarımda da varız diyecek yeni altın nesiller yetişmesine
katkıda bulunmak, tasarımın, argenin ve inovasyonun üretim
sektöründeki önemini anlatmak amacıyla 2014 yılında ulusal
düzeyde bir tasarım yarışması düzenlemeye karar verdik.

HABER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu

İzmir Valisi Erol Ayyıldız

Temennimiz, bu yarışmayı, 2018 yılında uluslararası
platforma taşımaktır. Çünkü tasarım dünyasını desteklemek,
ülkenin geleceğini desteklemektir diye düşünüyoruz.” dedi.
Çocuk düşlerini gerçekleştirmek amacıyla çıktıkları yolda
“düşten gerçeğe” sloganının yarışma adları olduğunu belirten
Eroğlu, “2016 yılında ikincisini düzenlediğimiz yarışmanın
konusunu “geleceğin oyun parkı” olarak belirledik.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü

birçok üniversitemizde teknoparkların olması, bize İzmir'in
tasarım ve inovasyon konusunda öncü bir kent olabileceğini
söylüyor. Biz de kurduğumuz Akdeniz Akademisi ve
Büyükşehir Belediyesi'nin olanakları ile bunu gerçekleştirmeye
çalışıyoruz” diye konuştu.
İzmir valisi Erol Ayyıldız ise teknoloji ve bilimde ilerleyen
Türkiye'nin sahip olduğu kaynakları öne çıkararak farklılık
oluşturmasının, ancak yenilik ve tasarım ile mümkün
olabileceğine dikkat çekti. Vali Ayyıldız; “Bu tür
organizasyonların, ilimizdeki yenilikçi tasarım kültürünün
gelişmesi için önemli bir fırsat olduğunu ve farkındalığın daha
geniş kitlelere yayılması noktasında yararlı olacağını
düşünüyoruz” dedi.

2. Geleneksel Cemer Düşten Gerçeğe Tasarım Yarışması jurisi, projeleri değerlendiriyor.

Profesyonel ve öğrenci kategorilerinde sunulan projeler önde
gelen tasarımcılar ve akademisyenlerin oluşturduğu jüri
tarafından değerlendirildi ve sıralama belirlendi.
Bugün burada ''Düşten Gerçeğe Tasarım Yarışması'' nın ödül
töreninde, düşlerini gerçeğe dönüştürmek için yarışmaya
katılanlara ödüllerini vermek istiyoruz” dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü

Cemer'i tasarıma verdiği önem ve böyle bir yarışmayı
gerçekleştirmesi nedeni ile kutlayan ve ülkemiz için tasarım ve
ar-ge faaliyetlerinin önemine değinen Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ise; Türkiye'nin daha fazla ve
daha nitelikli yatırımlara ev sahipliği yapması için çalışmalarını
sürdürdüklerini kaydetti. Bakan Özlü; “Daha fazla Katma değer
üretmek için araştırma ve geliştirme yapacağız, tasarım

Yönetim Kurulu Başkanı Eroğlu, Bakan Özlü’ye ödül alan projeleri anlatıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu' da
tasarım ve inovasyonun önemine ve İzmir'li bir ﬁrma olan
Cemer'in bu yarışma ile sağladığı katkıya değinerek, "Cemer'in
sektörüne yaptığı ve bir tasarım kenti olma hedeﬁne ulaşmamıza
bulunduğu katkı nedeniyle, başta Yönetim Kurulu Başkanı Fuat
Eroğlu olmak üzere tüm Cemer ailesine, İzmirli hemşerilerimiz
ve ülkem adına teşekkür ederim. İzmir'in ilklerin kenti olması,

Öğretmen Mine Çelik ve Öğrencileri Bakan Özlü’ye projelerini anlatıyor.
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İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Satınalma Müd. Murat Cırık.

ETMK. Genel Başkanı Sertaç Ersayın.

yapacağız, Daha kurumsal ﬁrmalar inşaa edeceğiz ve güçlü
markalar oluşturacağız. Üretimin her aşamasında teknolojiyi,
özellikle de dijital teknolojileri daha fazla kullanacağız.” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Cemer Yönetim Kurulu
Başkanı Fuat Eroğlu tarafından, yarışmanın sponsorları
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşunun Genel Başkanı
Sertaç Ersayın'a ve İstanbul Agaç ve Peyzaj A.Ş.’nin Satınalma
Müdürü Murat Cırık'a yarışmaya katkılarından dolayı teşekkür
plaketleri verildi.

Öğrenci Kategorisinde:
1.lik ödülünü; Mustafa Tugay Tuncer, “Worms” isimli
çalışmasıyla
2.lik ödülünü; Nergis Aşar ve Füsun Cemre Karaoğlan,
“Müzik Çarkı” isimli çalışmalarıyla
3.lük ödülünü; Eyüp Berker Çakmak; “Abaküs” isimli
çalışmasıyla ve
Mansiyon ödülünü; Hazal Merve Alkan; “Lotus” isimli
çalışmasıyla kazandı.
Profesyonel Kategorisinde:
1. ödülü verilmedi.
2.lik ödülünü; Aybars Şenyıldız; “Groundplay” isimli
çalışmasıyla
3.lük ödülünü; Yelta Köm ve Elif Çak; “Deneyim Tarlası”
isimli çalışmalarıyla
Mansiyon ödüllerini ise; Derya Uzal ve Eda Yeyman;
“Zeminder” isimli çalışmalarıyla ve Hakan Ünlü;
“Trianground” isimli çalışmasıyla kazandı.

Yarışmacılar ve juri üyeleri
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Öğretmen Mine Çelik ve Öğrencileri.

Öğrencilerine oyun parkı tasarımını sevdiren projeler
tasarlattığı için Adana 2 Haziran Ortaokulu öğretmeni Mine
Çelik ve öğrencilerine de teşekkür plaketinin verilmesinin
ardından ödül törenine geçildi.
Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. “ Worms “
isimli çalışmasıyla Öğrenci Kategorisi birincisi olan Mustafa
Tugay Tuncer ödülünü, Bakan Özlü’nün elinden aldı. Hatıra
fotoğrafının çekilmesinin ardından tören sona erdi.

Profesyonel kategorisi 3.lük ödülünü
İzmir Milletvekili Ali Yiğit verdi.

Öğrenci kategorisi 3.lük ödülünü İzmir Bş.
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu verdi.

Profesyonel kategorisi 2. lik Ödülünü
İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık verdi.

Öğrenci kategorisi 2. lik ödülünü
İzmir Valisi Erol Ayyıldız verdi.

Mustafa Tugay Tuncer birincilik ödülünü Bakan Özlü’nün Elinden Aldı.

HABER
Cemer’de Yangın eğitimi ve tatbikatı...

Yangının oluşmadan önlenmesi ve
bir yangın durumunda zamanında
ve doğru müdahale ile zararların en
aza indirilmesi için yapılan yangın
eğitimlerine, tüm Cemer personeli
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlaması... katıldı.
Cemer Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Eroğlu; Cemer’in kadın Şimşekler Yangın tarafından
çalışanlarının ve onların şahsında tüm kadınların 8 Mart Dünya verilen ve iki gün süren eğitim sonunda düzenlenen tatbikatta,
yangın durumunda yapılması gerekenler uygulandı ve temsili bir
Emekçi Kadınlar Günü’nü küçük bir süpriz ile kutladı.
yangın söndürüldü.

Şehit Polisimiz Fethi Sekin’in ismi, bu parkta yaşayacak...
İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Bayraklı'da 40 dönüm alan üzerine kurduğu Şehit Fethi Sekin
Parkı, 4 Şubat Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle açıldı.
Törene Kılıçdaroğlu’nun yanısıra, İzmir Valisi Erol
Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir
Milletvekilleri, İlçe belediye başkanları, partililer ve çok
sayıda vatandaş ile birlikte şehit polis Fethi Sekin’in babası
Mehmet Zeki Sekin ve Adliye saldırısında şehit düşen Musa
Can’ın ailesi de katıldı.

7'den 70'e her yaş grubuna uygun aktivite alanları, çocuk
oyun ve spor alanları ve yeşil alan düzenlemeleri bulunan
parkın bölgede yaşayanların hem dinlenme, hem eğlenme
hem de spor yapma ihtiyaçlarına cevap vermesi bekleniyor.
Yapılan ışık düzenlemeleri ile geceleri de ayrı bir
görünüme bürünen parkın havuzunun suyu kesildiğinde, alan
amﬁ tiyatroya dönüşebiliyor.
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KİŞİSEL GELİŞİM
ustasının yanına.. Usta çocuğu süzmüş ve:
“Tamam, demiş, yarın eşyalarını getir,
çalışmalara başlıyoruz.”
Ertesi gün çocuk geldiğinde ustası ona
bir hareket göstermiş ve “Bu hareketi çalış”
demiş.
Çocuk bir hafta aynı hareketi çalışmış.
Sonra ustasının yanına gitmiş. "Bu hareketi
öğrendim başka hareket göstermeyecek
misiniz?" diye sormuş.
Ustanın cevabi: “Çalışmaya devam et”
olmuş...
2 ay, 3 ay, 6 ay derken çocuk okuldaki bir
yılını doldurmuş.
Çocuk bu bir yıl boyunca hep o aynı
hareketi tekrarlamış. Ustanın yanına tekrar
gitmiş: “Ustam bir yıldır aynı hareketi
yapıyorum bana başka hareket
göstermeyecek misiniz?”
“Sen aynı hareketi çalış oğlum. Zamanı
Japonya'da bir çocuk 10 yaşlarındayken gelince yeni harekete geçeriz”..
bir traﬁk kazası geçirmiş ve sol kolunu
2 yıl ,3 yıl, 5 yıl derken çocuk judodaki
kaybetmiş.
10. yılını doldurmuş. Bir gün ustası yanına
Oysa çocuğun büyük bir ideali varmış. gelip. .."Hazır ol ! " demiş.. "Seni büyük
Büyüyünce iyi bir judo ustası olmak
turnuvaya yazdırdım. Yarın maça
istiyormuş.
çıkacaksın!"..
Sol kolunu kaybetmekle birlikte, bu
Delikanlı şok olmuş.. Hem sol kolu yok
hayali de yıkılan çocuğunun büyük bir
hem de judo da bildiği tek hareket var. Ünlü
depresyona girdiğini gören babası,
judocuların katıldığı turnuvada hiçbir
Japonya'nın ünlü bir Judo ustasına gidip
şansının olmadığını düşünmüş; ama
yapılacak bir şeyin olup olmadığını sormuş. ustasına saygısından ses çıkarmamış.
Judo ustası: “Getir çocuğu, bir bakalım”
Turnuvanın ilk günü delikanlı ilk
demiş.
müsabakasına çıkmış. Rakibine bildiği tek
Ertesi gün baba-oğul varmışlar Judo
hareketi yapmış ve kazanmış. Derken..

Sol Kolu Olmayan
Judocu Çocuk...

ikinci ,üçüncü maç....çeyrek, yarı ﬁnal ve
ﬁnal...
Finalde delikanlının karşısına ülkenin
son on yıldır yenilemeyen şampiyonu
çıkmış. ..Tam bir judo üstadı.
Delikanlı dayanamayıp ustasının yanına
koşmuş.. “Ustam hasbelkader buraya kadar
geldik ama rakibime bir bakın hele.. Bende
ise bir kol eksik ve bildiğim tekbir hareket
var. Bu kadar bana yeter.. bari çıkıp ta rezil
olmayayım izin verin turnuvadan
çekileyim..”
“Olmaz” demiş ustası. “Kendine güven,
çık dövüş. Yenilirsen de namusunla yenil.”
Çaresiz çıkmış müsabakaya. Maç
başlamış. Delikanlı yine bildiği o tek
hareketle yenmiş rakibini ve şampiyon
olmuş.
Kupayı aldıktan sonra ustasının yanına
koşmuş: “Ustam nasıl oldu bu iş? Benim
bir kolum yok ve bildiğim tek bir hareket
var. Nasıl oldu da ben kazandım.?”
“Bak oğlum,” demiş ustası “10 yıldır o
hareketi çalışıyordun. O kadar çok çalıştın
ki , artık yeryüzünde o hareketi senden
daha iyi yapan hiç kimse yok. Bu bir, o
hareketin tek bir karşı hareketi vardır. Onun
için de rakibinin senin sol kolundan tutması
gerekir bu iki.!”
Bazen eksiklikler ya da olumsuz
koşullar aynı zamanda en güçlü tarafımız
da olabilir. Yeter ki imkânlarımızın farkına
varalım ve doğru şekilde kullanmayı
bilelim...!!

Hollanda’lı çocuklar neden mutlu..?
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Örgütü'ne
(UNICEF) göre, dünyanın en mutlu çocukları
Hollanda'da yaşıyor.
Uzmanlar, bunu çocukların aileleriyle
daha fazla zaman geçirmesi ve okulda
sınav ve ödev baskısı olmaması gibi
birçok faktöre bağlıyor.
“The Happiest Kids in the Word" adlı
kitabın yazarlarından Michele
Hutchinson, Hollandalıların aile yaşamına
büyük önem verdiklerini belirterek,
"Çocuklarla ailenin diğer üyeleri
arasındaki iletişim çok önemli. Bu, aile
üyelerinin birlikte yemek yemesi,
birbirleriyle konuşmaları demek.
Çocukların okula gitmeden önce
aileleriyle birlikte kahvaltı yapma
oranının en yüksek olduğu ülke Hollanda.
Bu da, çocukların güne iyi başlamalarını
sağlıyor. Çocukların kahvaltıda çikolata
yemeleri bile bu durumda sorun olmuyor"
diyor.
Şüphesiz kahvaltıda çikolata yemek,
sağlıklı beslenmeyle çelişiyor. Ancak
Hollanda, çocuklarda obezitenin en az
görüldüğü ülkelerden biri.
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Bu büyük oranda, birçok çocuğun okula
bisikletle gitmesine bağlanıyor.
Hollanda'da bisikletler için ayrı yollar
var. Bu nedenle aileler yolda
çocuklarının başına bir şey gelecek diye
kaygılanmıyor.
Çocukların okul hayatının uzun bir
döneminde sınav ve okul baskısı
olmuyor.
Amsterdam'daki Benoordenhout
İlkokulu'nun Müdürü Annelies van Eijk,
"Çocuklar, üzerlerinde çok fazla baskı
olmadığında okula çok olumlu bakıyor,
burayı ömürleri boyunca hiçbir şey
yapmak zorunda olmadan tadını
çıkaracakları bir yer olarak görüyorlar"
diyor.
UNICEF'in verileri de bunu
destekliyor. Örgüte göre, buradaki
çocukların eğitimlerine devam etme
olasılıkları diğer ülkedeki
yaşıtlarınınkinden daha fazla.
Amsterdam'da okul kapılarında, ders

çıkışı çocuklarını almaya gelen çok
sayıda baba görüyorsunuz. Hollanda
yasaları, babaların çocuklarıyla
ilgilenebilmesi için ücretsiz izin
almalarına izin veriyor.
Ve okul sonrasında çocuklar bol bol
açık alanda oynayarak zaman
geçiriyorlar.

HUKUKÇU GÖZÜYLE...

2. Cemer Geleneksel Düşten Gerçeğe
Tasarım Yarışması Ödül Töreninin
Ardından...

İBRAHİM ÜNAL
(LLM) Hukuk Müşaviri |Avukat

Tasarım yarışmasına katılan ve
dereceye giren genç tasarımcılar,
gösterdikleri üstün gayret ve başarının
hem ödülünü aldılar hem de ödül
törenlerine böylesine üst düzey bir
katılımdan dolayı sevinçli ve
heyecanlıydılar… Muhtemeldir ki
yarışmacıların, törendeki motivasyonla
henüz salondan ayrılmadan daha iyisini
nasıl yapacakları konusunda hayalleri
oldu… Başarı da bu hayallerinden peşini
takip etmekle gelecektir…

“İyi şeyler de oluyor bu ülkede…"
dedirtecek bir organizasyonla gerçekleşti
O halde, çok tekrar ettiğimiz tasarım
Cemer'in Geleneksel Düşten Gerçeğe
nedir ?
Tasarım Yarışması ödül töreni…
Torbalı Ticaret Odası binasını tümüyle
bu organizasyona açtı. Bilim Sanayi ve
Teknoloji bakanı Sn. Faruk Özlü olanca
yoğun proğramı arasında zaman ayırdı.
İzmir Valisi Sn. Erol Ayyıldız,
Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Aziz
Kocaoğlu konuşmalarıyla renk kattılar.
İzmir Milletvekili Sn. Hüseyin
Kocabıyık'ın alıntıladığı "Artık Türklerin
de hayallerinin peşine düştükleri ve
gerçekleştirmeye başladıkları" yolundaki
açıklama yarışmayı özetler gibiydi…
İzmir Milletvekili Sn. Ali Yiğit 'in
Cemer'in kurucusu Fuat Eroğlu'nun
kaderini belirleyen doğup büyüdüğü
coğrafyaya atıf yapması da salona duygu
bulutları getirdi. Cemer Kent Mobilyaları
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Fuat Eroğlu
gerek giriş konuşmasındaki sade, açık ve
anlaşılır üslubuyla, gerekse Adana'dan
zahmet edip gelen ilköğretim öğrencileri
ve fedakar hocalarına tasarımlarını
sergilemelerinden dolayı teşekkür
ederken duygularını açığa vurmasıyla
geleceğe dair ümitleri yeşerttiler….
Burada bir hakkı da teslim etmenin
yeridir. Her başarılı erkeğin arkasında
başarılı bir kadın, her başarılı kadının
arkasında da başarılı bir erkek vardır. O
nedenle, Yönetim Kurulu başkan
yardımcısı Sn. Melek Eroğlu'nun
organizasyondaki emek, katkı ve
heyecanı da burada anılmalıdır.

taşımasına bağlıdır.
Tasarım yarışmasında ödül kazanan
eserlerin belki hepsi bu özelliklerin
tümünü içinde barındırmıyor olabilir. Ne
varki söz konusu gayretlerden
esinlenerek, bu özelliklerden bir ya da
birkaçını üzerinde taşıyacak biçimde
üretimler yapmak mümkün olabilecektir.
Fikrî mülkiyet hukukunun konusu
olan tasarımın da dahil olduğu hakların
ortak temel özelliklerini şöyle sayabiliriz:
(1) Sahibine tekelci, mutlak bir
tasarruf hakkı verir;

Tasarım, Allah' ın insana bahşettiği,
(2) Hakkın niteliğine göre hak
kendi sıfatından bir yasımadır ki, bununla
sahipliği ya belli bir süre ile sınırlıdır
insan somut nesnelerde ete kemiğe
veya yenilenebilir süreler nedeniyle
bürünecek soyut tasavvurlarını
sınırsızdır;
şekillendirirler.
"Bakmazlar mı üstlerindeki
gökyüzüne! Onu ne de güzel donatıp,
süslemişiz. Hem onda bir eksik ve kusur
da yoktur" (Furkan-ı Hakim, Kaf-6).
Ayetinden baktığımızda, iyi tasarımcı
kainat kitabını iyi okuyandır aynı
zamanda, hükmüne varabiliriz.

(3) Bu hak konusu olan ürünler
soyuttur, yani maddi varlıkları
bulunmamaktadır;
(4) Soyut nitelikleri dolayısıyla eşya
olarak kabul edilmez ve bu yüzden bu
soyut ürünlere uygulanacak hukuk, bu
ürünlerin özellikleri dikkate alınarak
çıkarılmış özel hükümlerin oluşturduğu
hukuktur;

Tasarım estetik, fonksiyonellik ve
maddenin en optimal düzeyde bir araya
getirilmesidir. Her ne kadar bir tasarımın
(5) Hak somutlaştığı eşyadan farklıdır
tescili için fonksiyonel olması, özgün
olması aranmasa da piyasada bir
(6) Eşya gibi kullanılmakla tükenmez,
tasarımın kendine yer bulabilmesi,
fakat somutlaştığı eşya üzerinde hak -beli
üretime yönelik estetik, ekonomiklik,
koşulların varlığı halinde- tükenir;
fonksiyonellik gibi unsurları da
bünyesinde barındırmak zorundadır.
(7) Ülkesellik ilkesi geçerlidir,
Tasarımın "yeni" ve "öncekilerden
(8) Bu haklar başkasına devredilebilir,
ayırt edilecek kadar farklı" olması tescil
mirasla
geçer, lisans, rehin ve haciz
için yeterlidir. Özgün olmak, fonksiyonel
konusu olabilir.
olmak, ekonomik olmak gibi kriterler
tescil kriteri değildir. Ancak bir sanayi
Bu mevzu uzundur. Bu hamur çok su
kuruluşu tasarım faaliyetine teşvik
ederken, aynı zamanda üretime, sanayiye götürür. Sözün güzeli kısa olanıdır.
ve ticarete uygun olmasını tercih etmek Okuyucunun sabrını zorlamadan,
devamını bir başka yazıda ele almak
zorundadır. Ticari meta olarak ticaret
mevkiine konulan ürünün, rekabet şansı üzere bir nokta koyalım(.).
ekonomik, özgün, fonksiyonel, estetik,
Sevgi ve esenlikle kalın.
ihtiyaca cevap veren, öncekilerden farklı
gibi bir çok artı değeri üzerinde
7
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SESSİZ SEDASIZ ŞAMPİYON OLDULAR...

Torbalı İşitme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı

Torbalı İşitme Engelliler Spor Kulübü, Engelliler Futbol Federasyonu 1. Lig 2. Grup Şampiyonu oldu...

Cemer

Hiç puan kaybetmeden sessiz sedasız şampiyon olan Torbalı
İşitme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı, Bursa Yıldırım İşitme
Engelliler Futbol takımı ile yaptığı şampiyonluk maçını da 12-1
kazanarak şampiyonluk kupasını aldı. Cemer A.Ş.'nin sponsor olduğu
ve 2 Cemer çalışanının da top oynadığı, tamamı işitme engelli
sporculardan oluşan takım, bu sezon oynadığı tüm maçları kazandı.
En yakın rakibine 8
puan fark atarak 42
Puanla sezonu
şampiyon olarak
kapatan takım süper
lige çıkmaya da hak
kazandı. Maçın
bitiminde yapılan
t ö r e n l e To r b a l ı
Kaymakamı Kadir
Sertel Otçu, Torbalı
Belediye Başkanı
A d n a n Ya ş a r
Görmez, Başkan
Cemer Kent Ekipmanları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Turgut
Fuat Eroğlu ve Finans Müdürü Ömer Yalçın plaketlerini
Buluş, İlçe Milli
Torbalı Beld. Bşk. Adnan Yaşar Görmez’in elinden aldı.
Eğitim Müdürü Cafer
Tosun, Cemer Kent Ekipmanları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fuat
Eroğlu, Cemer Kent Ekipmanları A.Ş. Finans Müdürü Ömer Yalçın ve
Belediye Başkan Danışmanı Ruhi Gülercan' a takıma vermiş oldukları
katkılardan dolayı birer plaket verildi.
Metropolis otelde düzenlenen şampiyonluk kutlama yemeğinde
yaptığı konuşmada futbolcuları ve şampiyonlukta emeği geçenleri
başarıları için kutlayan başkan Adnan Yaşar Görmez, aynı başarıyı
süper ligde de göstereceklerine inandığını söyledi.
Başkan Görmez’in ardından takımın sponsoru Cemer Kent
Ekipmanları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Eroğlu yaptığı
konuşmada, futbolcuları ve emeği geçenleri kutladı. Cemer A.Ş. olarak
takıma desteklerinin süper ligde de devam edeceğini ve şampiyonluk
nedeniyle tüm sporculara bir destek primi vereceklerini söyledi.

ARKveBAHÇE

Cemer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Eroğlu,
bölgedeki iş adamlarını takıma sahip çıkmaya çağırdı.
Takımın süper ligden de kupayla döneceğine inandığını
belirten Eroğlu, özellikle bölgedeki iş adamlarının takımdaki
oyuncuları engelli kadrolarında istihdam ederek takıma ve
futbolculara destek verebileceğine vurgu yaptı ve iş adamlarını
takıma sahip çıkmaya çağırdı.

Metropolis otelde şampiyonluk kutlaması.

Çık dışarıya oynayalım :)

Geçmiş zaman
çocuk oyunları-5

MÜZİKLİ SANDALYELER
Müzikli sandalyeler oyununda, sandalyeler halka
oluşturacak biçimde sırt sırta dizilir. Sandalyelerin sayısı
oyuncuların sayısından her zaman bir eksiktir. Oyuncular müzik
çalarken sandalyelerin çevresinde müziğin ritmine uyarak
yürürler.
Müzik durunca en yakın sandalyeye otururlar. Açıkta kalan
oyundan çıkar ve her duruştan sonra da bir sandalye eksiltilir.
Böylece sonunda bir sandalyenin çevresinde dönen iki oyuncu
kalır. Sandalyeyi kapan kazanır.

Yıl: 2
Sayı: 9
Tarih: Mart 2017

Cemer A.Ş. Adına Sahibi:
Cemer A.Ş.’nin aylık bültenidir. Para ile satılmaz.
Fuat EROĞLU
Gazetemizde yer alan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.

İçerik / Baskı Hazırlık: Sinan DAĞARSLAN
Bahçelievler Mah. 430 Sk No:16 TORBALI-İZMİR
Tel: 0232 853 87 04 Fax: 0232 853 97 58
www.cemer.com.tr info@cemer.com.tr
e-mail: sinan.dagarslan@cemer.com.tr
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