Kent parklarının insan psikolojisi üzerindeki etkileri hakkında yapılan doktora tezine göre;

Parka gitmek mutlu ediyor
Araştırmaya göre; park kullanıcılarının
çoğu bekar ve yarısı lise mezunu.
Parka gidenlerin yarısından biraz
fazlasını ise erkekler oluşturuyor.
Türkiye'de ilk kez yapılan çalışma kapsamında Ankara'daki;
Altınpark, Gençlik Parkı ile Botanik Parkı mimari ve psikolog
gözüyle değerlendirildi. Doktora tezi için 420 kişi üzerinde anket
düzenlendi. Ankette, parkları kullanan ve kullanmayan insanların
mutluluk düzeyleri ile parklara ilişkin değerlendirmeleri
karşılaştırıldı.
Parklar ve insan psikolojisi arasındaki ilişkinin incelendiği
çalışma ile kişilerin yaşam doyumu irdelendi. Anketten parkları
kullanan kesimin kullanmayanlara oranla daha yüksek mutluluk
seviyesine sahip olduğu sonucu çıktı.
YÜZDE 55'İ ERKEK
Ankete katılan park kullanıcılarının yüzde 55'ini erkekler, yüzde
44'ünü ise kadınlar oluşturdu. 16-24 (yüzde 40) ile 25-34 yaş
grubunun (yüzde 30) parkları daha yoğun kullandığı anlaşıldı. Park
kullanıcılarının yüzde 64'ünün bekar, yüzde 50'sinin ise lise
mezunu olması dikkat çekti.
Çalışmada, eğitim seviyesi arttıkça parkları kullanma oranında
düşüş gözlendi. Ankete katılanların yüzde 16'sının haftada en az bir
kere parka gittiği, yüzde 35'inin ise yılda iki kez parkları kullandığı

Parka gidenlerin çoğu doğal ortam ve kafa
dinlemek için gidiyor. Parka gidenlerin
yarısından fazlası ise etkinlikleri ve
temizliği yetersiz buluyor.
ortaya çıktı.
TEMİZLİK ŞİKAYETİ
Kişilere parka daha sık gitmeme nedenleri soruldu.
Katılımcıların yüzde 63'ü çeşitli etkinliklerin yeterince
düzenlenmediği, yüzde 62'si temiz ve bakımlı yer olmadığı, yüzde
44'ü ise güvenli bir yer olmaması yüzünden parklara gitmediklerini
söyledi. Katılımcıların yüzde 82'sinin doğal güzellikler, yüzde
75'ininin kafa dinlemek, yüzde 57'sinin arkadaşları ile buluşup
çeşitli etkinlikler gerçekleştirmek için parklara geldiği anlaşıldı.
Çalışmada parklara gidenlerin yüzde 43'ünün arkadaşları, yüzde
27'sinin yalnız, yüzde 22'sinin de ailesi ile geldiği belirlendi.
Gelenlerin yüzde 49'unun 1-2 saat, yüzde 24'ünün 2-3 saat, yüzde
14'ünün de bir saatten az parklarda vakit geçiriyor.
Peyzaj Mimarı Burcu Ayan Sonkur'un “Kent parklarının yaşam
doyumu” üzerindeki doktora tezi İtalya'da düzenlenen 14.
Uluslararası Psikoloji Kongresi'ne kabul edildi. Sonkur ile Doç.Dr.
Mithat Durak, tüm dünyadan kongreye katılan 3 bin psikoloğa
çalışmalarının sunumunu yaptı. Beğeni kazanan tezin bilimsel
makale olarak yayınlanmasına karar verildi.

Macaristan

Merhaba,
Oyun, oyun grubu, park bahçeler ile ilgili
kendimizden haberlerin yanı sıra, sektörün farklı
kesimlerinin görüşlerinin dile getirileceği bir bülten
hazırladık. Edindiğimiz bilgileri paylaşmak ve sesimizi tüm
ilgililere duyurmak üzere çıktığımız bu yolda sizlerin de
görüşlerine yer vermek istiyoruz. Türkiye’deki tüm
belediyelerin özellikle park bahçeler müdürlüklerine
ulaştırılacak olan bültenimizde sizin de
konuğumuz olmanızı çok isteriz. Saygılarımla...

“Her zaman ilkleri halkımızla
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RÖPORTAJ
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR:

Her zaman ilkleri halkımızla
tanıştırmaya çalışıyoruz”
Cemer

Kocasinan Belediyesi bu yıl faaliyete aç ğı
Gül park ile büyük beğeni topladı. Parkın
bu denli yoğun ilgi görmesinin nedeni,
parkta kurulan oyun gruplarının şimdiye
dek görmeye alışık olmadığımız türden,
yeni nesil oyun gruplarından oluşması...
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar ile parklar ve oyun
grupları hakkında konuştuk...
- Çok güzel parklar yapıyorsunuz, çok
büyük emekler harcıyorsunuz. Bu
çalışmalara böylesi önem vermenizin
sebebi nedir? Parklar sizin için ve halk
için ne ifade ediyor?
- İnsanları dört duvar arasından çıkarmak
lazım. Hayatımızın her anı teknoloji oldu.
İnsanlarımız için sosyalleşme,
çocuklarımız için eğlence mekanı,

yaşlılarımız için soluklanma, birlikte
paylaşımlarda bulunabilme, ev
hanımlarımız için keza öyle bir anlam
ifade ediyor parklar.
Parklar kentte yaşayanların ortak
noktasıdır. Şehrin kaçamak ve stres atma
noktalarıdır. Mesela sportif misyon
yüklendiysek bir parkı yaparken, halkın
spor yapabilecekleri alanlar oluyor. Çünkü
parklar artık kuru kuruya taş zeminlerden
ibaret değil. Tam tersi betonların içinden
çıkıp nefes alabileceğimiz yerler haline
geldi. Bu nedenle biz de parklarımızı
tasarlarken her bir parkın bir işlevi olması
gerektiğini düşünerek çalışmalarımızı
yapıyoruz.
- Parkları tasarlarken çıkış noktanız
nedir? Gelen taleplere göre mi,
edindiğiniz tecrübelere göre mi veya
yapılan araştırmalara göre mi tasarım
yapıyorsunuz?
- Planlama yaparken bölgenin sosyal
ihtiyaçlarının ne olduğuna bakıyoruz
öncelikle. Bölgede park varsa
yapacağımız yeni alanın başka bir misyon
yüklenmesi gerekir çünkü. Örneğin;

Gülpark-Kocasinan
çocuklarımız futbolu çok seviyor ve
talepleri çim halı saha yönünde. Küçük
çocuklar salıncak kaydırak gibi oyun
ekipmanları istiyor, vatandaşlarımız da
bizim kaçırabildiğimiz noktaları zaten
bize iletmiş oluyor. Tüm bunları biraraya
getirdiğimizde bizim de nasıl bir
düzenleme yapmamız gerektiği ortaya
çıkıyor.
Yaptığımız parklar kullanıcıları tarafından
beğenilmeli. Bu nedenle geri bildirimlere
özellikle önem veriyoruz. Bize iletilen her
bilgi mutlaka değerlendirilir, havada
kalmaz. Bir sonraki çalışmalarımız için
bize ﬁkir verir.
- Parklarda kurulan oyun grupları sizce
nasıl olmalı? Çocukların hangi ﬁziksel
veya duygusal özelliklerine göre olmalı ki

Gülpark-Kocasinan
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RÖPORTAJ
onları parkta oynamaya teşvik edelim.
Bu konuda edindiğiniz bilgiler veya
tecrübelerinizi bizimle paylaşır mısınız?
- Çocuklarımız bugün maalesef
hareketsiz bir yaşam sürüyor. Evlerde
televizyon ve bilgisayar karşısına
hapsolmuş gibiler. Bu da çocuklarda
obezite sorununu gündeme getiriyor. O
nedenle çocukları cezbedecek, onları
parka çekecek ve el-beyin
koordinasyonunu sağlayacak ürünler
olmalı diye düşünüyoruz. Oyun grubu
üreten ﬁrmaların bu araştırmaları yapmış
olması ve bize sunması gerekir. Biz de
çocuklarımızın ne tür oyunlardan
hoşlandığını biliyoruz. Tüm bu bilgileri
bir araya getirdiğimizde oyun elemanı
tercihlerimiz de ortaya çıkmış oluyor.
- Bu yıl Kocasinan'da değişik
tasarımlardan oluşan parklar yaptınız.
Klasik oyuncakların dışına çıkarak
parklarda görmeye alışık olmadığımız
ürünler kullandığınız. Halkın tepkisi
nasıl oldu, geri bildirimler aldınız mı?
Klasiğin dışına çıkmakla doğru
yaptığınızı hissediyor musunuz?
- Bu bölgede ilk olarak bu tarz oyun
grupları görülüyor parklarda. İlk başta
şaşırsalar da çok çabuk kabullenildi ve bu
bizi çok mutlu etti. Farklı yaş gruplarından
insanların ilgisini çekiyor oyun
elemanlarımız. Kocasinan kalesinde
çocuklar cıvıl cıvıl oynarken, anne babalar
da ilgiyle takip ediyorlar. Hareketli oyun
elemanları önce hayretle karşılanıyor
sonra keyiﬂe oynamaya başlıyorlar.
Kocasinan'da her zaman ilkleri halkımızla
tanıştırmaya gayret ediyoruz. Halkımız
mutlu biz de mutluyuz.
- Tüm dünya çocuk oyun gruplarında
standartlara göre tasarımlar geliştiriyor.
Sizin oyun gruplarındaki standartlar
hakkındaki düşünceleriniz nedir? Oyun
grubu nasıl olmalı? Tasarım, işlev veya
malzeme açısından beklentileriniz nedir?
- Standartlar hayatında her aşamasında
zaten olmalı. Kaldı ki topluma açık
yerlerde kullanılan ürünlerin standartlara
uygun olması çok daha önemli. Bu hem
bizi hem halkımızı rahatlatan bir durum.
Geçmişte batı ile aramızda belki mesafeler
vardı ama bugün baktığımızda artık eşit
seviyelerdeyiz. Standartlara uygunluk için
bilinç oluşturulması önemli. Bunun için,
üreticiler, belediyeler ve halkın aynı kalite
bilincinde olması gerekiyor. Varsa bile
yakın gelecekte standartlara uygunluğu
olmayan ürünler artık tercih

edilmeyecektir. Çünkü halkımız bilinçli ve
çocuklarımızın sağlığı ise hepimiz için
çok önemli. Kamu sağlığı söz konusu ise
herkes kaliteye ve standartlara önem
vermeli diye düşünüyoruz.
Oyun grubu sektöründe ürünlerin
kullanıcı açısından sağlıklı, ergonomik
olması, zarar vermeyecek şekilde
tasarlanmış olması önemli. Ayrıca tüm
dünyada olduğu gibi yenilikçi ürünler
olması da önemli.
- Bulunduğunuz mevki itibarıyla
halkın refahı, mutluluğu ve ihtiyaçlarını
karşılamak gibi büyük bir
sorumluluğunuz var. Çok yoğun devam
eden çalışmalarınız var ve bunların
içinde park ve rekreasyon sadece işin bir
yönü. Bu yoğun tempoda
motivasyonunuzu yüksek tutan şey
nedir?
- Bir projeyi sıfırdan alıp tamamlamak

uzun süreler alabiliyor. Bu süreçte sizin
beklentiniz ile yapılan iş birbirini
tutmayabiliyor. Böyle durumlarda stres
oluyor tabi ki. Sizin çok önemsediğiniz bir
konuyu bir başkası aynı derecede
önemsemeyince stres artıyor. Ancak bu
yoğun ve stresli bir çalışmanın ardında iş
bitip de halkın kullanımına açıldığında,
çocuklar mutlu mutlu oynadığında bütün
yorgunluk ve çekilen strese değdiğini
hissediyoruz.
Belediyeler insana hizmet veren
kurumlardır. O kentte yaşayan herkes bir
şekilde belediyeden hizmet alır. İnsanların
farklı beklentilerine cevap vererek hayatı
kolaylaştırmaya çalışıyoruz. İyi işler
neticesinde alınan bir teşekkür de stresi
bitiriyor. İşimizi önemsiyoruz ve insana
hizmet etme keyﬁ ve hazzı yaşıyoruz. Bu
nedenle motivasyonumuz düşmüyor ve
her zaman aynı şevkle çalışmalarımıza
devam ediyoruz.

Kocasinan Belediyesi Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürü Hasan Kılıç,
aynı zamanda Park Bahçeler Müdür Vekili olarak da görev yapıyor. Hasan
Kılıç Gülpark ile ilgili aldığı tepkileri şöyle ifade etti:
“Belediyelerde amaç halkı memnun etmektir. Çocuklara oyun alanları ve
vakit geçirebilecekleri alanlar düzenlemeye çalışıyoruz. Bu yıl yaptığımız
Gülpark üst sınıf bir park oldu. Gece yarısına kadar park kullanımda.
Kayseri'de ilk kez bu tarz oyun grupları kullanılıyor. Halat salıncak
yetişkinlerden bile büyük ilgi görüyor. Yurtdışına gitmiş biri Paris'te bu tarz
oyuncaklara parayla bindirildiğini söyledi. Bu anlamda gelen tepkiler çok
çok iyi. Çok geniş bir bölgenin faydalanabildiği bir park oldu. Cemer'i bu
yeni tasarımlarından dolayı da tebrik ediyoruz. Yetişkinlerin de çocukların
da ilgisini çekti parkımız. Alışılmışın dışında bir konsept oluşturduk. Parkın
devamında 20 bin metrekare kadar bir alanımız daha var. O bölgede de şifalı
bitkiler yetiştirmeyi planlıyoruz. Oyun grubu seçerken standartlara uygunluk
öncelikli kriterlerden biri olmalı. Kısa vadede para önemli gibi görünse de
esas olan kalitedir. Bunu ancak başınıza kötü bir şey geldiğinde anlıyorsunuz
ancak önceden gerekli tedbirler alınırsa canınız yanmaz. Özellikle çocuk
parklarında standartlara ve güvenliğe dikkat etmemiz gerekiyor.
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Cemer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Eroğlu;

“Park anlayışı değişiyor”
Cemer

Cemer dendiğ inde insanların aklına
Cemer Kent Ekipmanları A.Ş.
kalite gelmektedir ve bu bizim için
Yö netim Kurulu Başkanı Fuat Eroğ lu,
gurur vericidir. Başladığ ımız gü nden
sektö rde kalite ile birlikte anılmak
beri kaliteyi ilk ö nceliğ imiz olarak kabul
istiyor ve sektö rü n bilinçlenmesi için
ettik ve bu ilkeden ö dü n vermeden
gereken çalışmaları sü rdü rmeyi
yolumuza devam ediyoruz.
hede liyor.
Önümüzdeki süreçte CEMER
Eroğ lu ile Cemer’in hede leri ve
sektörün gelişimine katkıda
planları hakkında konuştuk.
bulunmak için neler yapmayı
Eğlence-etkinlik sektörü gün
planlıyor?
geçtikçe gelişme gösteriyor. Siz
- Ulusal dü zeyde ikincisini
sektörün bu gelişimini nasıl
dü zenleyeceğ imiz yeni nesil oyuncaklar
değerlendiriyorsunuz? Sizce
önümüzdeki süreçte sektörel anlamda tasarım yarışmasını ö nü mü zdeki
ne gibi değişim ve gelişmeler olacak?
- Parklarda gö rmeye başladığ ımız
yeni nesil oyun grupları park anlayışını
değ iştiriyor. Çocukların eskisi gibi
parklarda vakit geçirmesini sağ layan,
tırmanma, atlama, zıplama gibi farklı
hareket imkanı sağ layan bu oyun
grupları çocukların sağ lıklı
gelişmelerinde ö nemli bir rol
oynayacaktır. Fiziksel olarak kendi
sınırlarını tanımasına yol açan bu tü r
oyun grupları ve 7'den 70'e herkesi
parklara çekecek macera parkurları ile
park anlayışı başka bir boyuta geçiyor.
Kendinizi sektör içinde nerede
yıllarda uluslararası alana taşımayı,
görüyorsunuz? Firmanızın sektörde
daha geniş kitlelerin katılımını
güçlü olduğu ve sizi rekabette öne
sağ
lamayı hede liyoruz ve bu konuda
çıkaran yanlarınız nelerdir?
çalışmalara şimdiden başladık.
- Cemer kent ekipmanları sektö rde
Ulkemizde park, peyzaj, oyun grubu
her zaman ilklerin uygulayıcısı
tasarımının insan yaşamı için ö nemli
olmuştur, macera ip
parkurları, zipline gibi
dü nyanın bildiğ i
ü rü nler ile Tü rkiye'yi
tanıştıran Cemer 'dir.
Karsız kış sporları, buz
pisti ve kızak pistinin
de Tü rkiye'de
uygulayıcısıdır.
Biz gü cü mü zü
ö ngö rü lerimizden ve
araştırma geliştirme
faaliyetlerimizden
alıyoruz. Sektö rü iyi
analiz eden, tü m
dü nyayı takip eden bir
ar-ge ekibimiz
Şahinbey-Gaziantep
mevcuttur. Bugü n

“Çocukların ilgisini
çekecek ve onları
zorlayacak aktiviteler
sağlayan
oyun grupları,
çocuklardaki zarar
verme güdülerini
azaltmaktadır”
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olduğ unu vurgulamak ve sektö rde bir
farkındalık yaratmak istiyoruz. Park
deyip geçmenin çok yanlış olduğ unu
biliyoruz. Çü nkü parklar nefes aldığ ımız
mekanlardır, aynı zamanda insanların
sosyalleştiğ i, çocukların hayatı tanımaya
başladıkları, iziksel aktivitelerde
bulundukları için de beden sağ lıklarını
etkileyen alanlardır.
Yapılan araştırmalar gö stermiştir ki,
çocukların ilgisini çekecek ve onları
zorlayacak aktivitelere imkan veren
oyun grupları, çocuklardaki zarar verme
gü dü lerini azaltmaktadır. Çü nkü basit
oyunlardan hemen sıkılan çocuklar
oyun gruplarına zarar verme şeklinde
davranışlar gö sterebilmektedir. Cemer
olarak tü m bunları gö z ö nü nde
bulundurarak değ işik tasarımları
uygulamaya koyuyoruz.
CEMER olarak kısa ve uzun
vadedeki hede leriniz nelerdir?
- Cemer Kent Ekipmanları sektö rde
kalite ile var olmayı hedef edindiğ i ilk
gü nden beri bu amacından vazgeçmedi,
bundan sonra da sektö rde kalite ile
anılmak amacındadır.
Urü nlerimizi TSE ve TUV
standartlarını esas alarak
yapıyoruz. Bunun ö nemini
dilimiz dö ndü ğ ü nce
anlatıyor ve sektö rü n bu
konuda bilinçlenmesi için
elimizden geleni yapıyoruz.
Dü nyadaki tasarım
yarışmalarına katılmaya ve
biz de tasarım yarışmaları
dü zenlemeye devam
edeceğ iz. Yeni tasarımlar
için ar-ge faaliyetlerimiz
ise her zamanki gibi hız
kesmeden devam edecek.

HUKUK
Ana hatlarıyla

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ
Cemer
Hukuk Devletinde asıl olan idarenin
hukuka uygun işlem tesis etmesidir.
Hukuk düzeni dediğimizde, devlet tüzel
kişiliğinin, Anayasaya uygun olarak ve ondan
referans alarak oluşturulan kanunlar, tüzükler,
yönetmelikler ve ikincil mevzuat (tebliğler,
genelgeler vb…) ile birlikte toplumda
yerleşik gelenek, örf ve adetleri de ihtiva
eden, kimi zaman ata sözlerinden bile yardım
alan geniş bir alandan bahsetmiş oluruz.
Anayasa'ya göre yasama organının
idarenin her türlü eylem ve işlemini en ince
ayrıntısına kadar düzenlemek ve idareyi
kanun hükümleri ile bağlamak suretiyle,
takdir yetkisini azaltarak, bağlı yetki ile
idareyi bağlaması da teorik olarak
mümkündür.
Ancak idarenin bütün faaliyetlerinin
önceden kestirilerek tüm detayları ile kanunla
düzenlenmesi mümkün olamaz. Zira buna ne
ağır işleyen yasama faaliyetinin zamanı, ne
teknik uzmanlığı ne de çalışma süresi imkan
v e r i r. B u n e d e n l e , i d a r e n i n b ü t ü n
faaliyetlerinin kanunla düzenlenip, tüm
faaliyetlerini bağlı yetkiye bağlamak
mümkün değildir. O halde, belli konularda
idareye takdir yetkisi tanımak kaçınılmazdır.
Hukuk devletinde idare, hukukun
üstünlüğüne uygun davranmak ve hukuka
uygun işlem tesis etmekle yükümlüdür.
İdarenin, birden çok seçenek arasında idarece
uygun görülenin seçiminde tanınan takdir
yetkisi, idarenin keyﬁ olarak kullanacağı bir
yetki olmayıp, yine yargı denetimine tabidir.
Tabiatıyla bu denetim yerindelik denetimi
değil, idareye bir takdir yetkisi tanınmış
mıdır, tanınan bu yetki “kamu yararına,
hizmetin gereklerine ve kamu kaynaklarının
verimli ve etkin kullanımına uygun
kullanılmış mıdır” sorularına cevap
oluşturacak bir denetim olacaktır. Yani
idareye tanınan takdir yetkisi, sebep ve
maksat yönünden sorgulanacaktır.
Danıştay “Valilerin atanmaları veya
merkeze alınmalarına ilişkin işlemlerin
yargısal denetimi yapılırken, idarenin sahip
olduğu geniş takdir yetkisi dikkate alınarak,
yetki ve şekil yönlerinden sakatlıklarda
olduğu gibi açık hukuka aykırılıkların
bulunup bulunmadığının ya da idarenin açık
bir değerlendirme hatasına düşüp
düşmediğinin incelenmesi ile yetinilmesi
g e r e k i r. ” ( D A N I Ş TA Y İ D A R İ D AV A
DAİRELERİ GENEL KURULU E. 2007/36K.
2012/1271 T. 26.9.2012) ,
“Değinilen yasal ve yönetsel
düzenlemeler uyarınca, bir alt cezanın
uygulanması hususunda idarenin takdir
yetkisi bulunmakta ise de, Danıştay 8. Dairesi
kararında da belirtildiği üzere disiplin cezası
vermeye yetkili amir ve kurulların takdir
yetkisini kullanırken öncelikle; ilgililerin
geçmiş hizmetleri ile sicil durumlarına göre
bir alt ceza ile cezalandırılıp

cezalandırılmayacağı konusunda bir
değerlendirme yapmaları ve bu
değerlendirmenin sonucuna göre ceza
vermeleri gerekir. Böyle bir değerlendirme
yapılmaksızın tesis edilen dava konusu
işlemde hukuka uygunluk bulunmadığından,
İdare Mahkemesi’nin davanın reddi
yolundaki ısrar kararında hukuki isabet
görülmemiştir.” DANIŞTAY İDARİ DAVA
DAİRELERİ GENEL KURULU E.
2007/1200, K. 2011/268, T. 21.4.2011
“….İdare hukukunda "idarenin
kanuniliği" ilkesi geçerlidir. Bu ilke, idarenin
düzenleme yapma konusunda kanuni bir
dayanağa ihtiyaç duyduğunu ifade
etmektedir. Mevzuatta düzenleme yetkisi
çerçevesinde takdir yetkisi tanındığı durumda
idare, yargı kararıyla bir işlem veya eylem
yapmaya zorlanamaz. Ancak, idareye tanınan
takdir yetkisinin kullanımı da mutlak ve
sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet
gerekleri ile sınırlı olduğundan, yetki, şekil,
konu unsurları yanında takdire dayanan
işlemlerin sebep ve maksat yönlerinden de

Danıştay'ın takdir yetkisini
denetlerken esas aldığı kriterler:
1. İşlemin gerekçeli olması,
2. Anayasal ilkelere uygunluk,
3. Kanunun özel amacına
uygunluk,
4. Kamu yararı ve hizmet
gereklerine uygunluk,
5. Açık hata bulunmaması

yargı denetimine tabi bulunduğu
kuşkusuzdur. Bu anlamda idareye tanınan
takdir yetkisinin kullanımı kamu yararı ve
hizmet gereklerine uygun olmak zorundadır.
Aksi bir düşünce Hukuk Devletinin ihlali
sonucunu doğurur.
Anılan ilke ve kurallar, "idari istikrar"
ilkesi ile birlikte değerlendirildiğinde ise,
idarenin takdir yetkisinin, idari
düzenlemelerin herhangi bir şarta bağlı
olmadan sık sık değiştirilmesi yerine,
yürütülen hizmetin gerekliliğine ilişkin üst
hukuk kurallarında bir değişiklik ya da kamu
yararı açısından bir zorunluluk halinde yine
"gereklilik" çerçevesinde kullanılması
gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
kararlarında vurgulanan ve temel hak ve
özgürlüklerin kısıtlanması için kabul edilen
"gereklilik" koşulu; takdir yetkisinin
kullanımı açısından sınırın tespiti yönüyle de
ilgili olup, zaman zaman farklı düzenlemeler

İBRAHİM ÜNAL
(LLM) Hukuk Müşaviri |Avukat
yapılabilmesi için "gerekliliğin" idarece de
ortaya konulmasını ifade etmektedir.”
Danıştay İDDK. E.2015/202, K. 2015/202,
05.03.2015
“178 sayılı Maliye Bakanlığı’nın Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 7.7.2011 tarih ve 646 sayılı
KHK ile eklenen Geçici 12. maddesinde, bu
Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce Maliye Müfettişi, Hesap
Uzmanı, Gelirler Kontrolörü ve Vergi
Denetmeni unvanını kazanmış olanlardan, bu
unvanları kazandıktan sonra özel sektörde
çalışmış olanlar hariç olmak üzere Bakanlık
ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında
yönetici kadrolarında bulunanların, Vergi
Müfettişi kadrolarına atanabilmeleri
konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı
açık olup, takdir yetkisini kullanmasının ne
şekilde yapılacağına ilişkin bir kısım ölçütler
koymaya zorlamak, takdir yetkisini ortadan
kaldırma, idarenin yerine geçme, yargı
merciince kural koyma anlamına
geleceğinden, Anayasa'nın 125. ve 2577
sayılı Yasa'nın 2/2. maddesine aykırılık
oluşturacağı açıktır.”
Danıştay 5. Daire E.2015/2633,
K.2015/7059, 15.09.2015 şeklindeki
içtihatları ile takdir yetkisini kullanırken
idarenin göz önünde bulundurması gereken
kimi kriterleri geliştirmiştir.
Özetlenecek olursa Danıştay'ın takdir
yetkisini denetlerken esas aldığı kriterler:
1. İşlemin gerekçeli olması,
2. Anayasal ilkelere uygunluk,
3. Kanunun özel amacına uygunluk,
4. Kamu yararı ve hizmet gereklerine
uygunluk,
5. Açık hata bulunmaması
şeklinde sıralanabilir. Açık hata doktrinde
“açık, belirgin ve hemen fark edilebilen tercih
hatası” olarak tanımlanmıştır.
Takdir yetkisinin ve tüm yetkilerin
bireylerin özgürlük alanını genişleten,
evrensel üstün hukuk prensiplerinin ülkemiz
topraklarında da yeşermesine imkan verecek
şekilde kullanan, haktan, hukuktan
ayrılmayan, adil yönetimlerin ve yöneticilerin
etkin olduğu ve yönettiği bir Türkiye
dileğiyle….
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HABER
Çin’de yapılan bir araştırmaya göre;

Her gün 40 dakika dışarıda oynamak
çocukların gözlerine iyi geliyor
Araştırma; çocukların her gün 40 dakika dışarıda
oynamasının, dünya genelinde miyopluğun artmasını
engelleyebileceğine işaret ediyor. Araştırma kapsamında altı
okulda bu strateji denendi ve olumlu sonuçlar alındı.
Sonuçları tıp dergisi Jama'da yayımlanan araştırma,
çocukların okuma gibi yakına bakmayı gerektiren aktiviteleri,
uzağa bakılan etkinliklerle dengelemesi gerektiği teorisini
destekliyor.
Uzmanlar, miyopluğun çok yaygın olmasına rağmen
sebebinin henüz bilinmediğini söylüyor.
Avrupa ve Amerika kıtasında miyopluk oranı yüzde 30-40
arasında değişiyor.
Uzmanlar, Türkiye'de bu konuda bir istatistik olmamasına
karşın, miyopluk oranının yüzde 25'ten az olmadığının tahmin
edildiğini söylüyor.
Miyoplukta, göz normal şekilde odaklanamıyor ve uzaktaki
nesneler bulanık görünüyor.
Miyopluk kalıtsal bir hastalık olmasına rağmen bilgisayar
başında çok zaman geçirmek ve çok kitap okumak gibi çevresel
faktörlerle de ilişkilendiriliyor.
Araştırmacılar, bu kapsamda insanların erken yaşlarındaki
çevresel faktörlerin değiştirilmesiyle miyopluğun önüne geçilip
geçilemeyeceği sorusuna yanıt aradı.
Dr Mingguang He başkanlığındaki ekip, 3 yıl süren

Kompozit
kaplama
Cemer
Oyun grubu dikmeleri, hava
koşullarından etkilenmeyen
kompozit ile kaplanıyor.
Kompozit malzeme boya bakım
gerektirmiyor ve solmuyor.
% 60 ahşap tozu, % 35
polietilen ve % 5 bağlayıcı
bileşiminden oluşan kompozit
malzeme çevreci bir ürün, çünkü
% 95’i geri
dönüştürülebiliyor.
Ahşap deseni
görünümüyle de
oyun grubuna
ve parklara
güzellik
katıyor.
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araştırmayı 12 ilkokulda yaptı.
Altı ilkokulda müfredata her gün 40 dakika zorunlu oyun
konuldu.
Diğer altı okulda normal program uygulandı.
Ayrıca çocuklar ve ebeveynlerinden hafta sonundaki oyun
zamanlarının kaydını tutmaları istendi. Bunu iki grup da yaptı.
Bunun ardından çocukların gözleri muayene edildi.
Okula kayıt olurken çocukların yüzde 2'sinden daha azının
miyopluğu vardı.
Zaman içinde oyun oynayan ilk gruptaki 853 çocuktan
259'unda (yüzde 30), oyun oynamayan ikinci gruptaki 726
çocuktan 287'sinde (yüzde 40) miyop görüldü.
Araştırmacılar, aradaki farkın çok büyük olmasına rağmen
aile faktörlerinin de dikkate alındığında çok önemli olduğunu
söylüyor.

Çevre dostu
“İhracatın
enerji kullanıyoruz Yıldızları”
Cemer

İzmir’de çevreci enerji konusuna
duyarlılık gösteren ve yaptığı
yatırımlarla güneş enerjisini elektrik
enerjisine dönüştüren sistemler kuran
birkaç ﬁrmadan biri olan Cemer Kent
Ekipmanları, bugünün çocukları için
oyun parkları üretirken, yarının
çocuklarına da yaşanabilir temiz bir
dünya bırakmayı hedeﬂiyor.
İzka ortaklığıyla gerçekleştirilen
Doğa Dostu Enerji projesi sayesinde
Cemer Kent Ekipmanları, üretiminde
kullandığı elektriğin % 65’ini kendisi
üretmeye başladı. İlerleyen zamanlarda
yapılacak ilave yatırımlarla, üretimde
gereksinim duyulan elektriğin
tamamının doğa dostu, çevreci,
yenilenebilir enerji kaynağı güneşten
sağlanması hedeﬂeniyor.

Kreatif
Ürün ödülü
Cemer
Cemer Kent Ekipmanları, ihracata yön
veren ﬁrmaların ödüllendirildiği ve bu yıl
mayıs ayında 14.’sü düzenlenen “İhracatın
Yıldızları” töreninde ödülünü “Kreatif Ürün”
kategorisinde aldı…
500’ü aşkın ﬁrma arasından 10 kategori ve
özel değerlendirmeler ile toplam 19 f irmanın
ödüllendirildiği gecede ödülü Cemer adına
Burak Eroğlu aldı.
Ödülü kazanmamızda katkıları olan değerli
çalışanlarımız ve partnerlerimize çok özel
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

AKADEMİK GÖRÜŞ

Çocuk oyunları planlama ve tasarım ilkeleri
 r. Gör. Erdi EKREN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
A

Cemer
Oyun, çocukların kendilerini özgürce ifade edebildikleri ve
yeteneklerinin farkına vardıkları bir etkinlik olmasının yanı sıra
çocuklara kurallara uyma, sorumluluk alma, paylaşma,
yardımlaşma, kazanma, kaybetme gibi kavramları öğreten bir
sosyal etkinliktir. 20 Kasım 1959'da Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu'nda kabul edilen “Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Bildirgesi'nin yedinci ilkesinde oyun ifadesine yer verilmiş ve
oyunun çocuklar için bir hak olduğundan şu şekilde
bahsedilmiştir:
“Çocuk, eğitimle aynı amaçlara yönelik oyun ve eğlenme
konusunda tüm olanaklarla donatılır; toplum ve kamu makamları
çocuğun bu haktan yararlanma olanaklarını artırmaya çaba
gösterir”.
Çocuk oyun alanları kentsel yeşil alan planlamasının önemli
bir ögesidir. Bu alanları peyzaj planlama ve tasarım ilkelerini göz
önünde bulundurarak oluşturmak hem çocukların gelişimlerine
olumlu etki yapacak hem de sürdürülebilir kentsel gelişimin
önemli bir unsuru olacaktır. Çocuk oyun alanlarının tasarım ve
planlanmasında şu ilkeler göz önüne alınmalıdır;
· Oyun alanları çocukların çok yönlü gelişimlerine katkı
sağlamalıdır. Farklı yaş gruplarının istek ve becerileri göz önüne
alınmalıdır.
· Konutlara yakın mesafede konumlandırılmalı ve ihtiyacı

Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

karşılayacak büyüklükte olmalıdır.
· Oyun alanlarında kullanılan oyun grupları ve kentsel donatı
elemanlarının çocukların sağlığına zarar vermeyecek nitelikte
olması gerekmektedir.
· Engelli çocukların da oyun alanlarını rahatlıkla
kullanabilmeleri için gerekli çözümler unutulmamalıdır.
· Oyun alanlarında kullanılan yer döşemesi malzemesi olası
kazalarda çocukların yaralanmasını önleyecek nitelikte olmalıdır.
· Oyun alanlarında ve yakın çevresinde kullanılacak olan
bitkisel materyalin seçiminde dikenli ve zehirli bitki türlerinden
kaçınılması gerekmektedir. Özellikle karayoluna yakın olarak
konumlandırılan oyun alanlarında bitkilerle çit sistemi
oluşturularak çocukların karayolundan uzak tutulması
sağlanmalıdır.
· Oyun alanları tasarlanırken ebeveynler de unutulmamalıdır.
Çocukları ile birlikte oyun alanlarına gelen ebeveynler için de
oturma birimleri ya da farklı aktiviteler gerçekleştirebilecekleri
mekanlar yaratılmalıdır.
Bu ilkeler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen çocuk
oyun alanı uygulamaları çocukların ruhsal ve ﬁziksel gelişimini
destekleyerek daha sağlıklı toplumların oluşmasına katkıda
bulunacağı gibi sürdürülebilir kentsel çevrelerin oluşturulmasında
da önemli bir etken olacaktır.

Balıkesir
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RÖPORTAJ
Talas Belediye Başkanı Dr. H. Mustafa Palancıoğlu

“Bizim için mutluluk, halkın
mutlu olduğunu görmektir”
Cemer

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu, park oyun elemanlarında yeni
nesil ürünleri tercih edenlerden ve
yenilikleri Talas’a kazandırmayı seven
yöneticilerden biri. Halka yapılan hizmetler
içinde parkların önemine inanan
Palancıoğlu, bu konudaki düşüncelerini
bizimle paylaştı...
- Sayın Palancıoğlu, gördüğümüz
kadarıyla çok güzel parklar yapıyorsunuz,
ve yeni ürünleri tarcih ediyorsunuz.
Parklara böylesi önem vermenizin sebebi
nedir? Parklar sizin için ve halk için ne
ifade ediyor?
-Talas nüfus artışının çok yoğun olduğu
bir ilçe, 2 üniversitemiz var ve göç alıyor.
Yıllık yüzde 8 gibi bir artış söz konusu.
Haliyle her alanda ihtiyaçlar da aynı hızla
artıyor. Parklar insanların rahat nefes aldığı,
yürüyüş yapabildiği sosyal alanlardır.
Vaktiyle yapılan planlama hatalarına
rağmen halkın beklentilerini karşılamaya
çalışıyoruz. İnsanların, çocuklarını
getirince rahat nefes alacağı, çocukların
eğleneceği alanlar yaratmaya çalışıyoruz.
Ailecek vakit geçirilebilen ve farklı yaş
gruplarına farklı aktivitelerin olduğu
parklar tasarlamak istiyoruz.
Cemer'in tasarımlarının farklı olması
halkın epey ilgisini çekti. Özellikle ahşap
olanlar tarihi dokunun içinde daha uygun
görünüyor. Parklarda bu yıl yeni nesil diye
tabir ettiğimiz ip tırmanmalar, halatlı oyun
elemanlarını tercih ettik ve halkımızın da
beğeniyle kullandıklarını görüyoruz.
- Parkları tasarlarken çıkış noktanız
nedir? Gelen taleplere göre mi,
edindiğiniz tecrübelere göre mi veya
yapılan araştırmalara göre mi tasarım
yapıyorsunuz?
- Parkları planlarken önce ihtiyaçları
belirliyoruz. Nüfus yoğun ise ve park alanı
genişse yürüyüş yolları, oyun grupları gibi
daha geniş planlama yapıyoruz. Parklar
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küçükse, çocukların caddeye
çıkmamaları konusunda güvenlik
tedbirlerini almak gerekiyor. Bu amaçla
parkların içbükey bir zeminde olmasını ve
çocukların parktan çıkışını yavaşlatmak
istiyoruz.
Mümkün olduğunca geniş yeşil alan
bırakmaya ve çocukların serbestçe
oynamasına imkan vermek istiyoruz.
- Parklarda kurulan oyun grupları
sizce nasıl olmalı? Çocukların hangi
ﬁziksel veya duygusal özelliklerine göre
olmalı ki onları parkta oynamaya teşvik
edelim. Bu konuda edindiğiniz bilgiler
veya tecrübelerinizi bizimle paylaşır
mısınız?
- Oyun gruplarında doğal olanı tercih

“Çok uzak yerlerden
çocuğunu bu parkta
oynaması için
getirdiğini söyleyen
insanlarımız oluyor.
Güzel bir iş yaptığımızı
biliyoruz ama
halkımızın da bunu
bilmesi ve onaylaması
bizi daha mutlu ediyor.”
ediyoruz. Ayrıca tasarım olarak da farklılık
arıyoruz. Çocukların bilmece çözer gibi
hem zihnen hem de bedenen aktif
olmalarını tercih ediyoruz. Katlı oyun
alanları yaparak çocukların tırmanabileceği
ve enerjilerini atabileceği alanlar
planlıyoruz. Ayrıca oyun alanlarının üzerini
kapatabilirsek daha tercih edilecek alanlar
olacaktır her koşulda.
- Bu yıl değişik tasarımlardan oluşan
parklar yaptınız. Klasik oyuncakların
dışına çıkarak parklarda görmeye alışık
olmadığımız ürünler kullandığınız.
Halkın tepkisi nasıl oldu, geri bildirimler
aldınız mı? Oyun grubundan
beklentilerinizi nedir?

- Evet, aileler çok mutlu, çocuklar çok
mutlu, geri dönüşlerin olumlu olması bizi
de çok mutlu ediyor. Oyun gruplarını tercih
etmemizde ﬁyat tabi etkili ancak oyun
elemanlarının çocuklara ne sunduğu da
önemli. Örneğin bu yıl parklara
kurduğumuz tasarım ödüllü oyun
e l e m a n l a r ı ç o k b e ğ e n i l d i . Ay r ı c a
kurduğumuz oyun gruplarında standartların
olması çocuk yaralanmalarının önüne
geçilebilmesi için çok önemli. Avrupa'da
her şey standartlara uygun yapılırken bizim
çocuklarımız için yaptığımız ürünlerin
kesinlikle standartlara uygun olması
gerekiyor. Ayrıca parkların farklı yaş
gruplarına da hitap etmesi önemli.
Malzeme olarak da mümkün olduğunca
doğal olmasını tercih ediyoruz.
Tasarımlarda da çok renkli oyun grubu
tercih etmiyoruz. Standartlara uygun,
estetik, kolay temizlenebilir ve her yaşa
hitap edebilir olması bizim oyun elemanını
tercih etmemizde önemli rol oynuyor.
- Bulunduğunuz mevki itibarıyla
halkın refahı, mutluluğu ve ihtiyaçlarını
karşılamak gibi büyük bir
sorumluluğunuz var ve hızla artan nüfusa
paralel artan ihtiyaçlar mevcut. Yoğun
çalışma temponuzda motivasyonunuzu
yüksek tutan şey nedir?
- Belediye olarak hayatın her anına
hizmet veriyoruz. Kentin nefes alma
noktaları olan parklar ise bir başka önemli
hizmet alanımız. Kendimizin tasarlayıp,
uğraşıp bitirdiğimiz parkların yaşamaya
başlaması, geri bildirimlerin de olumlu
olması bizim bütün yorgunluğumuza
değiyor.
Çok uzak yerlerden sırf parkı görmek ve
çocuğunun bu parkta oynaması için
getirdiğini söyleyen insanlarımız oluyor.
Güzel bir iş yaptığımızı biliyoruz ama
halkımızın da bunu bilmesi ve onaylaması
bizi daha mutlu ediyor.
İnsanlara en çok mutlu eden şeyin ne
olduğu soruluyor mesela, kimi ev, kimi
araba, kimi evlenmek diyor... Belediye
başkanı olarak bizim için mutluluk, halkın
m u t l u o l d u ğ u n u g ö r m e k t i r. B i z i m
motivasyonumuz insanların mutluluğudur,
böylelikle birbiri ardına devam eden
projeleri gerçekleştirmek için enerji
topluyoruz. Hele çocukların mutluluğu,
bizim yaptığımız işlerden fazlasıyla
memnun olmamızı sağlıyor.

ARAŞTIRMA

Oyun çok önemli, çünkü...
Hayal gücüne dayalı serbest
oyundan uzak kalmak, çocukların
mutlu ve uyumlu yetişkinler
olmalarını engelliyor.
1966'da Teksas'da bir üniversitede yirmi beş
yaşındaki Charles Whitman tam 46 kişiyi
tarayarak katlediyor. Onu tanıyanlar böyle
bir şeyi yapabilecek bir insan olmadığını
söylüyorlar ve bu konuyu araştırması için
psikiyatrist Stuart Brown'a görev veriyorlar.
Bu ve bunun gibi vakaların incelemesini
yapan psikiyatrist Stuart Brown uzunca bir
süre yaptığı araştırmalarının sonunda, 26
tane benzer cinayetler işleyen gençlerde
ortak 'iki nokta' buluyor.

Oyunun, insanlar da dahil olmak üzere
tüm hayvanların yaşamını sürdürmesi ve
çoğalması için gerekli becerilerin
kazanımında destekleyici bir rolü vardır.

oynamaktadır. Hayvanlar üzerinde yapılan
çalışmalar, oyunun yararlarını ve evrimsel
önemini vurgulamıştır. Buna göre oyunun,
insanlar da dahil olmak üzere tüm
hayvanların yaşamını sürdürmesi ve
çoğalması için gerekli becerilerin
kazanımında destekleyici bir rolü vardır.

Bu kişiler;
1.Davranış bozukluğu olan ailelere
sahipler.
2.Çocukken hiç oyun oynamamışlar!
Stuart Brown, yaptığı araştırma ve
görüşmelerinin, hayal gücüne dayalı serbest
oyundan uzak kalmanın, çocukların mutlu
ve uyumlu yetişkinler olmalarını
engellediğini ortaya koymuştur.
– Bilim adamlarının “serbest oyun”
dedikleri süreç, sosyal adaptasyon, stresle
baş etme ve problem çözme gibi bilişsel
becerilerin oluşması için çok önemli bir rol

- Oyun, çocuğa hiç kimsenin
öğretemeyeceği konuları, kendi
deneyimleriyle öğrenmesi yöntemidir.
- Çocuk için vazgeçilmez bir yaşama biçimi
olan oyun, çocuğun en doğal öğrenme

aracıdır. Oyun çocuklar için keşfetme,
öğrenme ve kendini ifade etmek demektir.
- Çocuğun duyduklarını gördüklerini
sınayıp, deneyip ve pekiştirdiği bir deney
alanı olarak da tanımlanabilecek oyun
çocukların çevresiyle ilişki kurmasına,
duygu ve düşüncelerini yansıtmasına
yarayan bir araçtır. Çocuk gerçek hayata
hazırlayıcı deneyimleri oyun aracılığı ile
öğrenir.
- Oyun sırasında çeşitli roller üstlenerek
dünyayı kendi duyularıyla algılamaya
ç a l ı ş ı r. B ü y ü d ü ğ ü n d e s ü r d ü r e c e ğ i
uğraşlara,üstleneceği rollere oyun
sayesinde hazırlanır.
Yalnız burada oyundan kastedilenin
“serbest oyun” olduğunun altını çizmek
gerekiyor. Çocuklara aldırılan spor kursu,
müzik dersi gibi planlı aktiviteler
kastedilmiyor. Tamamen kendi karar
verebileceği, isterse oynayacağı istemezse
oynamayacağı, isterse oyundan
çıkabileceği yani karar süreçleri tamamen
çocuğun kendisine ait olan serbest oyundan
söz etmek gerekiyor.

2015 yılını başarılı
fuarlar ile geçirdik
Cemer

2015 yılında gerek yurt içi gerekse yurt dışında, başta
Amerika, Almanya, Dubai, Kazakistan, İstanbul ve İzmir
olmak üzere katıldığımız tüm fuarlardan başarıyla
döndük.
Katılımcı olarak yer aldığımız fuarlarda; dünyanın
çeşitli ülkelerinden ve ülkemizin birçok bölgesinden
belediye ve özel sektör ﬁrmaları ile yurt dışından özellikle
Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi
yükselen pazarlardan, sektörün öncüsü yüzlerce ﬁrma ile
tanışma ve işbirliği kurma imkânı bulduk. İnşaat
projeleri, oteller, alışveriş merkezleri, kafe ve restaurant
gibi peyzaj uygulaması gereken tüm projeler için ihtiyaç
duyulabilecek her tür bitki, ekipman ve projenin
sunulduğu bu fuarlardan, sergilemiş olduğumuz yeni
nesil oyun gruplarına gösterilen ilgi ve talep dolayısıyla
hayli memnun döndük.

FlowerShow-İstanbul
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Darbe sönümleyici
salıncak koltuğu Yeni
Polietilen salıncak koltuklarında çarpmaya karşı tedbir olarak
kullanılan kauçuk gibi ilave darbe sönümleyicilere
artık gereksinim kalmadı.
Cemer
Cemer Kent Ekipmanları, oyun grupları üretimine başladığı
1994 yılından beri, parklarda çocuk yaralanmalarının önüne
geçmek ve özgün tasarımlar yapmak amacıyla ar-ge
çalışmalarını sürdürüyor.
Çocukların vazgeçilmez oyun elemanı olan
salıncaklar her geçen gün yeni tasarımlarla parklarda
yerini alırken Cemer, salıncaklarda daha yüksek
güvenlik standartlarına ulaşma yolunda
gerçekleştirdiği çalışmalarının sonucunu aldı.
Cemer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Melek Eroğlu, konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi.
“Hareketli bir oyun elemanı olan salıncakta
olabilecek tehlikelerden birisi, salıncak koltuğunun
diğer bireylere çarpma ihtimalidir. Bunu önlemek
için şimdiye kadar kauçuk gibi ilave ürünler
kullanılarak darbe etkisi azaltılmaya çalışılıyordu.
Ancak Cemer, yaptığı inovasyon ile Türkiye'de bir
ilki gerçekleştirerek, ilave malzeme kullanmadan

ürünün kendisini darbe sönümleyici hale getirmeyi başardı.
Kullanıcı konforu ve oyun parkı güvenliğini artırmaya yönelik
tasarlanan infant ve sepet salıncak, ekstra
sönümleyici parçalar kullanılmasına gerek
kalmadan, rotasyon kalıp teknolojisinden
yararlanılarak üretilen ilk salıncak koltuğu olma
özelliği taşımaktadır.
Her iki ürün TS EN 1176 normları gereği darbe
testlerinden geçerek, ulusal ve uluslararası alanda
test belgelerini aldı.
Ürünümüz yurt içi ve yurt dışında satışa
sunuldu. Oyun grubu sektöründeki tüm üretici
ve tüketicilerin satın alabileceği, kendi park
tasarımlarında kullanabileceği böyle bir ürünü
sektöre kazandırdığımız için de ayrıca gurur
duyuyoruz. Çünkü herşey çocuklarımızın sağlığı
ve
mutluluğu için."
Balıkesir

Cemer düşleri gerçeğe dönüştürüyor…

Engelsiz oyunlar...
Cemer

Engelliler için parklarda oyun
oynamak, salıncakta sallanmak,
çocukça eğlencenin tadına varmak
Cemer oyun gruplarıyla hayalden
gerçeğe dönüştü.
Tekerlekli iskemle ile bir baştan bir
başa içinde dolaşabildiği, aktiviteye
imkan veren hareketli korkuluklarıyla
eğlenceli vakit geçirebildiği oyun
parkları ile engelli çocuklarımız
parkları uzaktan seyretmek yerine
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içinde yer alarak, yaşamın da içinde yer
almış olmanın mutluluğunu hissediyor.
Engelliler için yapılan oyun
gruplarımız, tekerlekli sandalyenin
geçebileceği genişlikte ve rampalardan
oluşuyor. Korkulukları ise, abaküs
gibi, çocuğun bedensel ve zihinsel
aktivite yaparak eğlenmesini sağlıyor.
Üretim Avrupa standartlara uygun
olarak gerçekleştiriliyor.
Engelli oyun grubu üretimi
Manisa’daki bir engelliler okulundan
gelen bir talep ile başladı.
Bu alandaki eksikliği farkeden
Cemer Kent Ekipmanları; Ar-ge”sini
bu yönde çalışmaya sevketti ve kısa
zamanda engelli çocukların da kendini
ait hissedeceği ve arkadaşlarıyla
birlikte vakit geçireceği,
eğlenebileceği ve sosyalleşebileceği
oyun grupları üretimine başlandı.

HABER
Bu yaz parklar hiç boş kalmayacak...

Cemer
Yaz aylarının yoğun güneşi nedeniyle parklarda oyun oynama
saatleri epey azalan çocuklar, bu yazı artık parklarda su ile oynayarak
geçirebilecek. Cemer kent ekipmanları tarafından Sulupark markasıyla
kullanıcılara sunulan bu parklar, çeşitli su oyunlarıyla çocuklara ve
çocuk kalanlara (!) eğlenceli anlar yaşatacak.
Son yıllarda yoğun ilgi gören su oyun parklarının, yüzme havuzları
ve aquaparklarda bulunan kaydıraklı ve havuzlu sistemlere alternatif
bir su oyun sistemi olarak tüm dünyada hızlı bir şekilde yayıldığı
görülüyor.
Su oyun parkları; yerfıskiyeleri, su kovaları, su silahları, su
tünelleri gibi birçok renkli ürünleri ile hem yetişkinlerin hem de
çocukların serinleyerek güvenli bir şekilde eğlenmesini sağlıyor.
Su parklarının özellikleri:
- Sıfır su derinliğinden dolayı boğulma riski içermez, tamamen
güvenlidir.
- İçerdiği renkli oyun üniteleri ile sosyal alanlara muhteşem bir
görsellik katar.
- Tüm yaştaki aile fertlerinin birlikte eğlenmelerini sağlar.
- Oyun alanlarını farklı yaş gruplarına göre ayırarak, her yaşa hitap
eden eğlence sistemleri oluşturma imkanı vardır.
- İnteraktif oyun sistemleri içerir.
- Müzikli ve etkileşimli ürünler ile eğlence sistemleri oluşturma
imkanı vardır.
- Yüzme havuzları ve aquaparklarda bulunan kaydıraklı ve havuzlu
sistemlere göre daha ucuz kurulum ve bakım maliyetlerine sahiptir.
- Alan sınırlaması yoktur, farklı şekil ve boyuttaki alanlara
kolaylıkla kurulabilir.
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Kendine güvenen, güçlü bireyler için....
Cemer / Ar-Ge
Günümüzde çocuk gelişimi ve
psikolojisi üzerine yapılan çalışmalar oyun
oynamanın çocuk gelişiminde ve
karakterinin şekillenmesinde önemli etkisi
olduğunu gösteriyor.
Froebel oyun insan gelişiminin
çocukluktaki en yüksek dışa vurumudur
diyor. İyi tasarlanmış bir oyun parkında
oyun oynamak çocuklar için sosyal
birleşme,sağlık, kavramsal gelişim ve
öğrenme konusundaki en iyi eğitim
programlarından biridir.
Norveç Queen Moud üniversitesinde
profesör olan Sanderter’in 2011 yılında
yayınlanan bir makalesinde şöyle yazıyor:
Eğer çocuk yaşına uygun riskli oyunlara
(göremediği riskler ortadan kaldırılmış)
katılmaktan alıkonuluyorsa, toplumda artan
oranda duygu, düşünce ve davranış
bozuklukları gözlemleniyor…
3 boyutlu düşünme
3 boyutlu halatlı sistemler çocukların 3
boyutlu düşünme, psiko-motor
becerilerinin denge ve kas koordinasyon
sistemlerinin gelişimine çok önemli katkı
sağlıyor. Yükseklikler ve kendilerince
riskler arttıkça algılar daha açık daha
dikkatli oluyorlar hesaplı risk almayı
öğreniyorlar. Düştüklerinde üstesinden

geldikleri küçük travmalar yaşayabiliyorlar
ama bu üstesinden gelmeyi öğrendikleri
travmalar dahi onlara ileride
yaşayabilecekleri büyük travmalarla başa
çıkma gücü veriyor.
Çocukların yaşlarına göre oynayacakları
oyuncaklar da farklıdır. Bir oyun parkındaki
oyuncaklar 1-3 yaş aralığı içinse ki

atabilmek için oyuncağı tehlikeli bir şekilde
kullanmaya başlıyor arakasından
vandalizme kadar varan sonuçlar meydana
geliyor.
Çocuklara aşırı korumacılıkla fanusların
içinde yetiştirmeye çalıştığımızda; bizlerin
olmadığı ortamlarda bulunduklarında
s u d a n ç ı k m ı ş b a l ı k l a r o l u y o r l a r.

Danimarka

parkların çoğu bu aralıkta geriye kalan
çocukların hiç biri bu oyuncaklarda sağlıklı
bir şekilde oynayamıyor ve enerjilerini

Amacımızın; kendine güvenen, güçlüklerle
başa çıkabilen sağlıklı bireyler yetiştirmek
olduğu asla unutulmamalı.

ERCA toplantısındaydık...
Cemer

Cemer

ERCA – Avrupa İp Parkurları Derneği yıllık genel toplantısı ve
fuarı 18-19-20 Ocak tarihleri arasında Hollanda'nın Arnhem
şehrinde gerçekleştirildi.
Toplantıya; derneğin yöneticileri, üyeleri, ip parkuru sektöründe
hizmet veren Erca üyesi denetçiler ve eğitmenlerin yanı sıra,

ARKveBAHÇE

sektöre hizmet veren ﬁrma temsilcileri oluşturdu. Yaklaşık 36 ayrı
ülkede üyesi olan derneğin yıllık genel toplantısına ve yönetim
kurulu oylamasına Türkiye’den Cemer Kent Ekipmanları Macera
Grubu olarak biz de katıldık.
Toplantıda, geçici ip parkurları, güvenlik komisyonu raporları,
endüstrideki problemler, Danimarka’daki ip parkurları ve
gelişimi ile Macera Parkurlarını kapsayan En 15567 standardında
yapılan son değişiklikler tartışıldı. Toplantıda ayrıca dernek
yönetimi seçimleri yapıldı ve macera parkuru için ekipman üreten
ﬁrmaların katıldığı bir fuar düzenlenlendi.
ERCA NEDİR?
ERCA, Avrupa İp Parkurları Derneği’dir. Tüm dünyadaki macera
parkurlarının standartlara uygunluğunu denetleyen bir kurumdur.
Dünyadaki tüm macera parkuru üreticileri gibi Cemer de bu bu
derneğin üyesidir. TSE’nin macera parkuru standart belirleme
çalışmaları devam etmektedir. Ancak henüz TSE tarafından
macera parkurları ile ilgili bir standart yayınlanmadığından,
Cemer macera grubu ürünlerinin üretiminde bu dernek tarafından
oluşturulan standartları esas alır. ERCA ip sistemlerinin
işletilmesi, kontrolü ve yapımını güncelleme ve var olan ERCA
standartlarını optimize eder.

Yıl: 1
Sayı: 1
Tarih: Ocak 2016

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