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Minti Kids:  İyi oyunlar 
yaratabilmek için çocuklarla 
birlikte çalışıyoruz

Türkiye pazarında ailelerin mobil dünya ve 
oyunlar konusunda çok bilinçli olmadığına 
dikkat çeken Minti Kids yetkilileri, ebeveynlere 
ulaşarak çocukların gelişimi noktasında onları 
bilinçlendirmeye çalıştıklarını belirttiler. 

2-6 yaş gurubundaki çocuklar 
için eğlenceli, interaktif mobil 
oyunlar üreten bir stüdyo 
olan Minti Kids yetkilileri, 
çocukların hem bilişsel hem 
de duygusal gelişimine destek 
olmaya çalıştıklarını kaydettiler. 
Yetkililer, “Bu doğrultuda 
oyunlarımızda sadece çocuklara 
odaklanıyor, reklamlara ve 
uygulama içi satın almalara ise 
kesinlikle yer vermiyoruz” diye 
konuştular. 
Başarının “çocukların gerçekten 
ilgisini çekebilecek, ailelerinin 
de rızasını alarak onları memnun 
edebilecek bir oyun” yaratmak 
olduğunu söyleyen yetkililer, 
oyunlarını tanıtmak ve ailelere 
ulaştırmak için Minti Kids olarak 
dünyadaki önemli aile, ebeveyn ve 
çocuk siteleriyle iş birliktelikleri 
içerisinde olduklarını bildirdiler. 

Minti Kids yetkilileri, üretecekleri 
oyunları fikir aşamasından sürecin 
tamamlanmasına kadar sürekli 
olarak çeşitli çocuk guruplarının 
kullanımına açtıklarını ve onlardan 
gelen yorumlar, tepkiler sonucunda 
oyunları şekillendirdiklerini 
belirttiler. 
Türkiye pazarında ailelerin “henüz 
mobil dünya ve oyunlar” konusunda 
“çok bilinçli” olmadıklarının 
altını çizen yetkililer, “Birçok aile 
çocuklarının bilinçsiz bir şekilde, 
hiç çocuklara uygun olmayan 
oyunlar oynayarak yeni teknolojileri 
kullanmasına izin verebiliyor. 
Ülkemizde çocukların genellikle 
anne ve babalarının oynamakta 
olduğu, çocuklara hitap etmeyen 
ve çocukların gelişimine herhangi 
bir katkı sağlamayan oyunlarla 
uyuşmakta olduğunu görmek üzücü” 
değerlendirmesinde bulundular.
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-Çocukların hem bilişsel hem de duygusal 
gelişimine hitap eden interaktif oyunlar nedir? 
Bu oyunlar ne zaman ve hangi amaçlarla 
geliştirilmeye (üretilmeye) başlandı?

-İnteraktif eğitici çocuk oyunları, oyun pazarı 
içerisinde uzun bir süredir yer alıyor aslında. 
Ancak son yıllarda mobil cihazların gelişimi ve 
mobil cihazlar üzerinde oyun oynanabilirliğinin 
artmasıyla birlikte tüm oyun pazarında olduğu 
gibi eğitici çocuk oyunları pazarında da yeni 
bir dönem başlamış oldu. Mobil cihazların 

çocukların kullanımı için basit olması ve kolay 
ulaşılabilir olması neticesinde de çocukların 
bu cihazlara artan ilgisi eğitici çocuk 
oyunlarının da benzer bir şekilde gelişimini 
tetiklemiş oldu.
Eğitici çocuk oyunlarındaki amaç çocuklara 
yönelik onların kişilik ve benlik bilinci 
gelişimini, temel bilgi ve becerilerini, 
yaratıcılıklarını ve problem çözme 
yeteneklerini desteklemektir. Bu anlamda 
temel amaç çocuklara oyunla, eğlenceli bir 
şekilde eğitim ve öğretim desteği sağlamaktır.

-İnteraktif çoçuk oyunlarının dünya oyun 
pazarındaki yeri, önemi ve payı nedir? 

-Malesef bu konuda net rakamlar söylemek 
mümkün değil ancak yaklaşık 13 milyar 
Dolar büyüklüğe sahip olan mobil oyun pazarı 
içerisinde çocuk ve genç segmentin en hızlı 
büyümeye sahip alan olduğunu söyleyebiliriz.

-İyi oyun üretebilen herkesin çok çabuk 
pazarda yer edinebildiğini söylüyorsunuz. 
Dünya pazarında firmanızın adını duyurmak 
için neler yapıyorsunuz? Ekibinizin bu hedefe 
ulaşmak için seçtiği yol nedir?

-Minti Kids olarak biz sadece mobil cihazlara 
ve 2-6 yaş arası çocukların gelişimine 
odaklanıyoruz. Bu anlamda da iyi oyunlar 
yaratabilmek için çocuklarla birlikte 
çalışıyoruz. Yani üreteceğimiz oyunları fikir 
aşamasından sürecin tamamlanmasına kadar 
sürekli olarak çeşitli çocuk guruplarının 
kullanımına açıyor ve onlardan gelen 
yorumlar, tepkiler neticesinde oyunlarımızı 
şekillendiriyoruz. Bu anlamda da, sadece 
ülkemize değil dünyaya yönelik oyunlar 
geliştirmekte olduğumuz için sadece 
ülkemiz çocuklarıyla değil dünyanın çeşitli 
noktalarındaki çocuklarla bu çalışmalarımızı 
yürütüyoruz.
 
Elbette ki başarı için en önemli kriter iyi 
bir oyun, yani çocukların gerçekten ilgisini 
çekebilecek ve bununla birlikte ailelerinin de 
rızasını alarak onları memnun edebilecek, 
oyun yaratmak. Ancak iş bu kadarla kalmıyor 
tabi ki. Oyununuzu tanıtmanız ve ailelere 
ulaştırmanız gerekiyor. Bunun içinse Minti 
Kids olarak biz dünyadaki önemli aile, 
ebeveyn ve çocuk siteleriyle iş birliktelikleri 
içerisindeyiz. Oyunlarımızı sosyal medya 
ve bahsetmiş olduğum özel içerikli çeşitli 

web siteleri ve guruplar üzerinden ailelere 
ulaştırmaya çalışıyoruz.

-Eklemek istediğiniz başka konular var mı?

-Minti Kids, 2-6 yaş gurubundaki çocuklar için 
eğlenceli, interaktif mobil oyunlar üreten bir 
stüdyo. Biz, oyunlarımızda eğlencenin yanı sıra 
merak, yaratıcılık, keşfetme arzusu gibi temel 
duygulara da hitap ederek çocuklarımızın hem 
bilişsel hem de duygusal gelişimine destek 
olmaya çalışıyoruz.
 
Bu doğrultuda oyunlarımızda sadece 
çocuklara odaklanıyor, reklamlara ve 
uygulama içi satın almalara ise kesinlikle yer 
vermiyoruz. Sadece onların gelişimleri ve daha 
fazla eğlenmeleri için çalışıyoruz. Bununla 
birlikte bizim bir misyonumuz da aileleri 
bilinçlendirmek aslında. Türkiye pazarında 
maalesef aileler henüz mobil dünya ve oyunlar 
konusunda çok bilinçli değiller. Birçok aile 
çocuklarının bilinçsiz bir şekilde, hiç çocuklara 
uygun olmayan oyunlar oynayarak yeni 
teknolojileri kullanmasına izin verebiliyor. 

Ülkemizde çocukların genellikle anne ve 
babalarının oynamakta olduğu, çocuklara 
hitap etmeyen ve çocukların gelişimine 
herhangi bir katkı sağlamayan oyunlarla 
uyuşmakta olduğunu görmek maalesef 
üzücü. Aslında bu noktada bizler ebeveynlere 
ulaşarak çocukların gelişimi noktasında onları 
bilinçlendirmeye çalışmaktayız.
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