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Dijital teknolojiden 
yararlanan interaktif 
oyuncaklar 
parklardaki 
yerini alıyor

Bilgisayar oyunlarının gelişmesiyle 
birlikte “oyun oynamak” sadece 
çocuklara özgü bir etkinlik 
olmaktan çıkarken kaydırak ve 
salıncak gibi oyuncaklar yeni neslin 
beklentilerini artık karşılamıyor. 
Artık interaktif oyuncaklar 
parklarda tercih ediliyor.
Fatma Ağaç

Oyun, çocuğun hiç kimseden  öğrenemeyeceği konuları, 
kendi deneyimleriyle öğrenmesi yöntemi. Çocuklar için 
oyun, sonucu düşünülmeden, zevk almak,  eğlenmek 
amacıyla girişilen bir etkinlik. Fakat oyun oynamanın çocuk 
gelişiminde önemli katkıları var. Çünkü oyun, hem zihinsel 
gelişimin aynası, hem sosyal becerilerin öğrenildiği ve 
duygusal boşalımın sağlandığı bir ortam.

Çocukların hayatta yapmaktan en çok keyif 
aldığı şey, “oyun oynamak”. Oyun, insanlar için 
doğduktan sonra başlayıp hayatın büyük bir 
bölümünde, hatta bazı insanlar için yetişkinlikte 
bile devam eden bir etkinlik. Doğumdan sonra 
yeni doğan bebeğin taklit etme yeteneğine bağlı 
olarak geliştirilen oyunlar varken bebeklik, ilk 
çocukluk ve son çocukluk dönemlerinde farklı 
oyun türleriyle karşılaşırız. Teknolojinin ilerlemesi 
ve play station gibi bilgisayar oyunlarının da 

çıkmasıyla oyun oynamak sadece çocuklara özgü 
bir etkinlik olmaktan çıktı.  
Önceki nesillerin yetindikleri düz platformlar, 
salıncaklar, tutunarak kayılan direkler ve 
kaydıraklar, yeni neslin beklentilerini artık 
karşılamıyor. Dijital teknolojiden yararlanan 
interaktif oyuncaklar parklardaki yerlerini alıyor. 
Bilişim Dergisi’nin Eylül 2014 sayısının gündem 
konusunu “İnteraktif Oyun Parkları” olarak 
belirledik. 
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“İçeriğinde rekabet ve yarış kültürü olan; rekabetin 
bir şekilde puanlaması ve duyurulması internet 
üzerinden sosyal medyadan yapılan” parklara 
interaktif oyun parkları deniyor. Günümüzün 
yapıları olan “Akıllı Şehirler”de, oyun ile 
teknolojinin kesişiminde yenilikçi interaktif oyun 
parkları ortaya çıkıyor. 
“Melez oyun ortamları” başlığıyla konumuza 
katkı veren Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi 
ve Bilişim Garaj Akademisi Kurucusu Doç. 
Dr. Selçuk Özdemir, ilk önce video oyunlar, 
arından PC/dizüstü bilgisayarlar, ardından da 
internet ve şimdi de sürekli internete bağlı mobil 
cihazların çocuklarda oyun kavramını tamamen 
değiştirdiğine değindi. 
“Tahmin ediyorum, kısa bir zaman içerisinde 
belediyelerin gelen çocuğu tanıyacak, ona katıldığı 
oyun etkinlikleri için puan/bonus/ödül verecek 
türden dijital özelliklerin de eklendiği oyun 
parkları kurduğunu duymaya başlayacağız” diyen 
Özdemir,  çocukların oyun oynaması için teknoloji 
ile harmanlanmış (melez) oyun parklarına olan 
ihtiyacın giderek belirginleştiğini belirtti.
Yaklaşık 20 yıldır oyun parkları tasarlayan ve 
üreten AKSAPARK A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı 
Ufuk Bayraktar, interaktif oyun parklarını 
geleneksel oyun parklarından ayıran en önemli 
farkın, bu parkların çağın bilişim teknolojilerini 
kullanması ve kullanıcısı ile iletişim kurması 
olduğunu söyledi. 
İnteraktif oyun parklarının Avrupa ve Amerika 
da yaklaşık 5 yıldır kullanıldığının altını çizen 

Bayraktar, “Ülkemiz için henüz çok yeni bir olgu. 
Ancak ülkemiz gençlerinin internet kullanımı ve 
oyun kültürünü göz önüne aldığımızda çok hızla 
gelişecek bir konu olarak görüyoruz” diye konuştu. 
2-6 yaş gurubundaki çocuklar için eğlenceli, 
interaktif mobil oyunlar üreten Minti Kids Oyun 
Stüdyosu’nun yetkilileri de iyi oyunlar yaratabilmek 
için çocuklarla birlikte çalıştıklarını bildirdiler. 
Minti Kids yetkilileri, çocukların hem bilişsel hem 
de duygusal gelişimine destek olmaya çalıştıklarını 
kaydedip sadece çocuklara odaklandıklarını, 
reklam ve uygulama içi satın almalara kesinlikle 
yer vermediklerini kaydettiler.  
Madalyon Psikiyatri Merkezi Psikologlarından 
Hasra Ayten Avcı ise, çocukların sosyal interaktif 
oyunlara yönlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, 
anne babaların özellikle çocuklarının zihinsel 
gelişimine, dikkat ve bellek süreçlerine katkıda 
bulunabilecek digital oyunlara izin vermelerinin 
uygun olacağını bildirdi. 
Oyun oynamanın çocuğa gerçek dünya 
deneyimlerini daha güvenli yaşayabileceği bir 
ortam sağladığına değinen Avcı, bu nedenle 
çocukların sadece elektronik cihazlarla vakit 
geçirmesine izin verilmemesi gerektiğini kaydetti. 

Çocuk Platformu Projesi
Teknoloji, günümüzde hayatımızın hemen hemen 
her alanında kullanılan; teknolojiyi kullanma 
becerisi ise ülkelerin gelişmişlik düzeylerinde 
önemli bir gösterge haline geldi. Bu nedenle, 
teknolojiyi kullanabilen bireyler yetiştirmek önemli 

bir eğitim stratejisi olarak ele alınıyor. Buna 
paralel olarak, özellikle son zamanlarda yaygın 
olarak kullanılmaya başlanan, sanal platformların, 
dünya çapında interaktif ortamın sağlanmasındaki 
etkisi de kanıtlandı. 
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) çocuklara 
interaktif bir ortam sağlayacak “Çocuk Platformu 
Projesi”ni ortaya çıkardı. Ebeveynlerin, eğitim 
bilimcilerin ve pedagogların kontrolünde 
geliştirilmesi planlanan, içerisinde oyun, hikâye, 
anı defteri, vb. içeriklerin yer alacağı, farklı 
ülkelerden farklı dilleri konuşan çocukların 
interaktif olarak konuşabileceği ve paylaşımlarda 
bulunabileceği bu platformun hayata geçirilmesi 
ile ülkemizde eğitim alanında yeni bir girişim 
başlatılmış olacak. Proje, farklı ülkelerden ve 
kültürlerden, belirli yaş grubundaki çocukların 
(5-13 yaş) iletişim kurabilecekleri; yazılı ve görsel 
içerikli materyalleri paylaşabilecekleri, aktif 
bir etkileşim içerisinde eğitici ve zekâ geliştirici 
yönlerine önem verilen yeni ve özgün etkinliklerin 
gerçekleştirildiği bir web platformu oluşturmayı 
hedefliyor.
Projede, internet ve bilişim teknolojilerini “bilim 
eğitimi” için etkin bir araç olarak kullanmak; 
çocukları internetin olumsuz etkilerinden ve bilgi 
kirliliğinden korumak; çocukların zihinsel, etik 
ve kültürel gelişimine katkı sağlamak; kültürel 
etkileşimi artırmak; ebeveynlerin arka planda 
kontrol sahibi oldukları sanal bir çocuk platformu 
kurmak amaçlanıyor.

Yalnızca belirli yaş gruplarındaki çocukların 
aktif etkileşimi ve iletişimi için oluşturulması 
hedeflenen bu internet platformu sayesinde, 
çocukların mental ve etik gelişimlerini göz 
önünde bulundurarak, internet dünyasından daha 
sağlıklı bir şekilde faydalanmaları sağlanacak. 
Oluşturulacak platform, günümüz popüler 
sosyal paylaşım ağlarının teknik özelliklerini, 
hedeflenen yaş grubunun zekâ ve beceri seviyesine 
indirgeyerek sunmayı planlıyor.
Platform teknik açıdan hedeflenen yaş grubu 
için kullanım kolaylığı (user friendly) ile 
oluşturulacak. Kullanıcı, kendi oluşturacağı 
altyapı profil sayfasından platformu rahatlıkla 
kontrol edebilecek, istediği tüm fonksiyonlara 
yine bu profil sayfasından kolaylıkla ulaşabilecek. 
Örneğin, tek sayfa üzerinde oyun oynarken isterse 
oyuna arkadaşlarını davet edebileceği gibi oyun 
sonu aldığı puanı arkadaşları ile paylaşabilecek; 
on-line olarak görsel içerikler depolayabilecek; 
bu görselleri, hikayelerine veya günlüğüne 
ekleyebilecek; aynı zamanda çocuk TV üzerinden 
videolar izleyebilecek.
Hedeflenen yaş grubu için yaratılacak olan 
platformda bulanacak olan “çocuğunuz internette” 
arayüzü ile de ebeveynler, çocuklarının tüm 
aktivitelerini takip ederken, pedagojik formasyon 
altyapısına sahip uzmanlar tarafından hazırlanan 
analiz raporlarına ulaşabilecek, çocuklarının her 
türlü gelişimini geçmişe dönük sorgulayabilme 
imkanlarına kavuşacaklar.
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