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Unutulmu  Bir
Stratejik Sektör
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Dr. Hakan GÜRSU,
ODTÜ, Endüstri Ürünleri

Tasar m  Bölümü 

Cocuklar n geli im süreçleri içinde zihinsel, bedensel ve psiko-sosyal geli imlerini et-
kileyen, biçimlendiren ve düzenleyen; analitik dü ünce yap lar n  ve haf zalar n  geli -
tiren, dü ünsel (yarat c , yönlerini ve hayal güçlerini geli tiren), yeteneklerinin ortaya 
ç kmas n  destekleyen her tür “oyun” malzemesi bilimsel olarak “oyuncak” olarak 
isimlendirilmektedir. Her ne kadar bir “objenin” oyuncak olarak de erlendirilmesi için 

sadece “haz r, yap lm  veya üretilmi  bir ürün olmas  gerekmedi i gerçe inin alt n  çizerken; ça-
l man n sadece; kurgusal, oyun amaçl  ve katma de er yaratan endüstriyel ürünlerin belirledi i bir 
“oyuncak sektörü” çerçevesinde tart ld  unutulmamal d r.  
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Tarihsel süreçte oyuncak her zaman oyun kavram n n de i -
mez bir parças  iken, Endüstri devrimini izleyen dönemde; 
oyuncak metaforu giderek oyun kavram na iyice egemen 
olmu tur. Her çocu un çevresiyle bir anla ma, bir uzla ma 
arac  olarak gördü ü oyun bir dil kadar etkili varl n  korur-
ken; çocuk, çevresindeki her eyi oyuncak olarak kullana-
bilmek özgürlü ünü koruma e ilimi sürdürmektedir. Nitelikli 
oyuncak; özellikle geli mekte olan ve genç nüfusa sahip 
tüm toplumlar için; ya amsal bir stratejik öneme sahiptir. Bu 
stratejik önem, gerek üretim ve istihdam yaratmas , gerekse 
di er sektörlerle olan dolayl  ve etkin ili kisi kadar genç nüfu-
sun yeti tirilmesindeki gizli, ama etkin rolü etraf nda ekillen-
mektedir. çgüdü düzeyinde gerçekle en oyun e ilimi ve ihti-
yac , çocukluk döneminin en güçlü motiflerinden biridir. Her 
sa l kl  çocu un; okul öncesinden itibaren ve okul ça nda 
süregelen bir dönemde toplam 25-30.000 saat oyun oynad -

, as rlard r, e itim sürecinin en yak n destekçisi olan oyun 
kavram n n farkl  boyutlarda ürünle en yüzü olan “oyuncak-
lar n”  yüzy llar boyunca sa l kl  toplumlar yeti tirilmesinde 
son derece etken roller üstlendi i bilinmektedir. Bu rolün ge-
lecekte de önemini giderek art rarak devam edece i de kesin 
gibi gözükmektedir. Salt bu tan m çerçevesinde bak ld nda 
bile; bir ülkenin gelecek nesillerinin sa l  için oyun olgusu 
ve dolay s  ile yarat c  oyuncak sektörü ya amsal de erleri 
bar nd rmaktad r.

Yüzy llardan beri oyuncak, yeti kinler taraf ndan haz rlanan, 
oyun ritüellerine yard mc  olmak için haz rlanm  ve ana i levi 
çocu u daha iyi ve etkin bir ekilde oynatmak olan temel 
oyun malzemeleridir. 

Endüstri devrimine gelindi inde ise; oyuncak sektörü de gi-
derek fabrikala maya ba lam  ve özellikle oyuncak sana-
yide s n rs z ekil, renk ve malzeme olanaklar  kullan lmaya 
ve üretime plasti in girmesinden sonra, bu dalda da daha 
esnek ve yarat c  üretim teknikleri kullan lmaya ba lanm t r.  
Giderek ihtisasla an bu geli en sektörde; e itimci ve peda-
goglar n bak  aç lar na göre çe itli oyuncak s n fland rma-
lar  vard r. Bedensel (kas) geli imini sa layan oyuncaklar, 

yarat c l k ve hayal gücünü geli tiren, sanat ve el i lerini 
geli tiren, anlama - kavrama gücünü geli tiren oyuncaklar, 
aktivite üreten (dans ve müzik oyuncaklar  vs. gibi ) ve ya-
am üzerine geli tirilen çocuk ölçekli modeller gibi.  Sonuç 

olarak her ba ar l  oyunca n temel kurgusunda bu becerileri 
geli tirmeye yönelik çabalar oldu u gibi e itim süreçlerini 
destekleyen benzeri giri imlerin oyuncak geli tirmekte temel 
etken oldu u unutulmamal d r. 

Toplumun ruhsal ve sa l k de erlerinin olu turulmas nda ve 
korunmas nda etken rolü ve e itimin vazgeçilmez boyutla-
r n n en ba nda gelmesi dolay s  ile “oyuncak” kavram  ve 
sektörü, AR-Ge ve üretim anlam nda mutlaka desteklenmesi 
ve ya at lmas  gereken önemli bir sektör olarak tan mlana-
bilmelidir. 

Oyuncak sektörü, krizlerden en h zl  etkilenen, dönü ü de bir 
o kadar h zl  oldu u fazlas  ile bilenen sektörlerin de ba nda 
gelmektedir.

Nüfus art lar n n kaç n lmazlar nda, ekonomik al m gücünün 
yükseldi i, ya am döngüsünün giderek ivmelendi i günümüz 
ya am ko ullar nda oyun içinde oyunca n oran  ve önemi 
gittikçe artmaktad r. Çocuk sahibi tüm tüketici ebeveynler 
bu artlar n bir kaç n lmaz  olarak çocuklar na ay ramad klar  
zamanlar n n telafisi ve çocuklarla daha fazla ilgilenmemek 
amac  ile, hem de çocuklar n geli imlerini desteklemek için 
giderek daha fazla oyuncak almakta ve dünyada sektör gide-
rek büyümektedir. 

Günümüzde bu ve benzeri nedenler ile oyuncak endüstrisi 
“e itici -ö retici oyun ve oyuncaklar” üretimi üzerinde gi-
derek geli mekte ve ihtisasla ma kaç n lmaz durmaktad r. 
Kurgulanm  oyuncaklar n çocuk geli imi üzerindeki her 
türlü etkileri, çocu un zorlanarak vakitsiz zihnî, duygusal ve 
bedensel geli imi, çocuklar n oyuncaklar  be enip seçmele-
ri gibi hususlar, ciddi ekilde ele al nmas  gereken unsurlar 
olarak giderek önem kazanmaktad r.  Endüstriyel oyuncaklar 
kalitelerine göre;

• Zihinsel fonksiyonlar n  tetikleme,

• Gözlem ve ke if yetene ini art rma, 

• Ya lar na göre beden geli imini sa lama,  

• Problem çözmesini ö retme ve dü ündürme,

• Yarat l c l  ve hayal gücünü geli tirme becerileri,  

• Yenilik ve özgünlük düzeyleri ile s n fland r l rlar…

Çocuklar n ö retici oyuncaklarla daha iyi geli ece ini bek-
leyen ve bu sebeple s n rl  kaynaklar n  çekinmeden tüketen 
anne ve babalar “en iyi, en ö retici” diye tavsiye edilen ithal 
oyuncaklar  çok da fazla incelemeden, dü ünmeden kaç n l-
maz olarak sat n almak durumda kalmaktad rlar.

• Özellikle 22 milyon’un üzerinde genç bir nüfusa sahip ül-
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kemizde ithal oyunca n ekonomi üzerindeki yükü giderek 
yükselirken, ucuz ve kalitesiz, bir o kadar sa l ks z ve da-
yan ks z ürünlerin bilinçsizce ithalat n n, tüketiminin ve top-
lum üzerindeki yan etkilerinin kaç n lmaz sonuçlar  giderek 
yükselmektedir.  Genç nüfusu ile giderek büyüyen ve geli en 
Türkiye; tüketimini ve temel oyuncak ihtiyac n  % 90 düze-
yinde ithalata dayand rarak, bu konuda da sessizce ulusal 
rekorlar n  kendi kendine k rmaya devam etmektedir. 

Peki Ülkemiz için OYUNCAK ÜRET M  FIRSAT OLAB L R 
M ?  

Oyuncak deyip geçmek, sektörü anlamamak anlam na ge-
liyor.  Dünya oyuncak pazar n n büyüklü ünün 55 milyar 
Dolar civar nda oldu u ve her sene e  de er bir seviyede bü-
yüdü ü dü ünüldü ünde sektörün gizli gücü ortaya ç kmaya 
ba l yor. Türkiye maalesef bu pastadan bir pay almad  gibi 
sadece ithalata dayanan büyük bir pazar oyuncak ;, 

• Çocuk geli imi ve sa l  söz konusu oldu u için, tüm pa-
zarlarda önemini kaybetmeyen özel bir konu oyuncak ... 

• Krizlerden en çabuk etkilenen ve en h zl  geri dönen ürün 
gruplar n  kapsayan “oyuncak”, oldukça dinamik pazar de-
erlerine sahip oyuncak pazar  dünyada 55 milyar Dolarl k 

bir büyüklü e ula m  durumda ve % 2-4 büyüme e ilimini 
sürdürüyor.

• Günümüzde oyuncak büyük ölçüde AR-GE’ye dayal  dina-
mik bir endüstri anlam n  ta yor.

• Çin oyuncak üretebiliyorsa Türkiye niye üretemesin? Üs-
telik yap lan ara t rmalar, oyuncak tasar m  ve üretiminin bir 
ulusun yarat c l k potansiyelini art rd n  ve ekonomik geli -
mesini olumlu yönde etkiledi ini gösteriyor. 

Dünya oyuncak ihracat n n yüzde 70’inden fazlas n  gerçek-
le tiren Çin’de 6 binden fazla firma faaliyet gösterirken, bugün 
ABD’de sat lan oyuncaklar n yüzde 80’i Çin’de üretiliyor. 

Çin oyuncak sektörü, yapt  inovasyonlar ve Asya pazar n-
daki mevcut potansiyeli sayesinde geni lemesini sürdürür-
ken, iç pazarda da büyümeyi hedefliyor. 

Türkiye-Çin ihracat kar la t rmas na bak ld nda, oyuncak 
sektöründe Çin’in Türkiye’den 490 kat büyük oldu u gözle-
niyor. 

Türkiye oyuncak sektöründe nas l bir pazar? 

• Türkiye’de, 0-14 ya  grubunda toplam nüfusun % 26 dili-
mini olu turan 18.9 milyon çocuk oldu u, 

• Ülkemizde çoçuk ba na dü en harcaman n, 2006’da 6 
Dolar iken, 2008’de 12 Dolara yükseldi i,

• Avrupa ortalamas n n  AB’de 100 Dolar, ABD ‘de  250 Do-
larl k bir y ll k harcama yap ld , Dünya ortalamas n n ise 33 
Dolar oldu u,

• Ülkemizdeki ihtiyac n % 80‘nin direkt Çin kökenli  firmalar-
ca kar lanmakta oldu u, 

• Dünyadaki ucuz oyuncak pazar n n % 65‘lik en büyük dili-
minin Çin taraf ndan kontrol edildi i, 

• Toplam ihtiyac n % 89‘unun ise gene ithalata dayand ,

• Ülkemizdeki pazar n son 5 y lda, 2 kat  büyüyerek 435 mil-
yon Dolarl k bir düzeye ula t , (Kay tl  180 + kay ts z 255) 

• Ortalama, 12 Dolar düzeyinde ürünlerin ilgi gördü ü,

• Ülkemizde sat lan ürün say s n n 35 milyon parça düzeyin-
de oldu u belirlenmi tir.

• Çin oyuncaklar n n ithalat nda dünyan n birçok ülkesinde 
yap lan kontrollerde çocuk sa l na zararl  malzeme kullan l-
d  tesbitiyle yasaklar getirilmesine ra men,

• (Bu olumsuzluklara kar l k) Türkiye´de hâlâ bu tür ön-
lemlerin al nmam  olmas n n mevcut yerli üretimi olumsuz 
etkiledi i ve yat r mc n n önünü kapatt ,

• Bunun yan  s ra ülke içerisinde merdivenalt  üretimin kont-
rolsüzlü ünün de Çin men eli oyuncaklar kadar sorun ya-
ratt

aç k olmas na ra men, büyük bir iç ve d  pazar potansiyeli-
ne sahip olmas  dolay s  ile oyuncak sektörü hâlâ cazibesini 
korumakta ......... 

Türkiye’de oyuncak sektörü ve beklentileri oyuncak üreticisi, 
toptanc  ve perakendecileri kapsayan stanbul’un farkl  böl-
gelerinde 212 firmay  içeren saha ara t rmas  sonuçlar na 
göre ise, 

• Çin mallar n n piyasaya girmesinden sonra irket strateji-
lerinde dü ük fiyata ve mü teri tatminine odaklanma konula-
r nda azalma, kaliteye, emsalsizli e ve moday  takibe odak-
lanma konular nda art  gözlenirken; 

• Teknolojiye, tasar ma, ambalajlanmaya, h zl  cevap verme-
ye, imaj ve güven sa lamaya odaklanma konular nda de i-
im görülmüyor. 

Çin mal  oyuncaklar n piyasaya girmesinden önce irketlerin 
en güçlü stratejisi dü ük fiyata odaklanma iken, Çin ve Uzak 
Do u men eli mallar n ülke pazar na giri inden sonra imaj ve 
güven sa lamaya odaklanma yönelikleri görülüyor.

Türkiye, % 8,8’lik bir oranla en fazla S rbistan Karada ’a ih-
racat yaparken, Çin, ithalatta % 82’lik bir oranla en üstte yer 
al yor. 

Patent, tescilli ürün ve marka baz nda ülkemizdeki seviyenin 
çok yetersiz kald , dolay s  ile özgün ürün düzeyindeki ye-
tersizli inden dolay  potansiyel ihracat ans n  da kaç rd  
gözleniyor. 
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Global dünya ve yeni f rsatlar ;

Beijing Times Gazetesinde yer alan bir habere göre, 2008 
y l nda Çin’de faaliyet gösteren toplam 8.610 oyuncak üre-
ticisinden yakla k % 48’lik bölümü faaliyetlerine son verdi. 
Gazetenin haberine göre, 2008 y l  sonunda sadece 4 bin 
300 firma ayakta kalabildi.  Finansal krizin patlak vermesi ise, 
zaten üretim esnas nda kullan lan ham madde nedeniyle ABD 
ve AB ülkelerinde Çin oyuncaklar na yasaklama getirilmesi 
nedeniyle sorunlarla bo u an Çin oyuncak sektörüne büyük 
darbe vurdu. Çin’in oyuncak sektörü 2008 y l nda sadece 
% 1.8 oran nda büyüme kaydederken, sektör 8.6 milyar Do-
larl k oyuncak ihracat  gerçekle tirdi. Kas m ay nda Çin oyun-
cak sektöründe % 8.6’l k bir dü ü  ya an rken, Aral k ay nda 
da Çin oyuncak ihracat  % 7.6 oran nda geriledi.

Bu gerilemede, 2007-2008 dönemindeki kur un bazl , ucuz 
ve sa l ks z plastik ham madde kullan m  sonucunda olu an 
iade gruplar  ve sipari  iptallerinin etkisi oldukça fazla ...

Di er taraftan, dünyan n en büyük oyuncak üretici olan Çin 
pazar nda hâlâ bir dünya markas  ç kmamas  ve yerel pazar n 
güçsüzlü ü de son derece etken bir faktör olarak gözükü-
yor. 

Sonuçlar;

Dünya da her zaman varl n  sürdüren e ilimde oyunca n 
fiyat ndan çok oyunca n de erinin önemli oldu u konusun-
da hakim ve kesin tav r asla göz ard  edilmemelidir.

• Oyuncak sektöründe, yeni trendlerin takip edilmesi, AR-GE 
çal malar na a rl k verilmesi, kalite odakl  bir hedef yaka-
lanmas , ürün çe itlenmesinin art r lmas  ve sektörde marka-
la lmas  ile ulusal oyuncak sektörünün h zla büyüyebilece i 
dü ünülmektedir. 

• Türkiye’de oyuncak sektörü h zl  geli en ve gelecek vaat 
eden bir sektör olmakla birlikte pazar n 2008 büyüklü ü 1 
milyar Dolar civar nda hesaplanmaktad r. 

• Nüfus yap s na bak ld nda 0–14 ya  aras  21,7 milyon 
çocuk bulunmakta ve bunlar n 7,9 milyonu 5 ya n alt nda-
d r. 

• Buna ra men ABD’de çocuk ba na oyuncak tüketimi 271 
Dolar ve AB’de 115 Dolar iken Türkiye’de ise 12 Dolar ol-
mas , yak n zamanda sektörün h zla büyüme potansiyelini 
ortaya koymaktad r.

• Türkiye, ham madde ve yarat c l k anlam nda, genç nüfu-
sun belirledi i ulusal pazar na yönelik ürün geli tirebiliecek 
tüm alt yap ya sahiptir. Gereken belki de sadece, üretimi 
dü ünen kurulu lar ile süreklili i sa layacak AR-GE‘yi sür-
dürebilir k lacak pro-aktif yap lar  bir araya getirmek ve devlet 
deste ini netle tirmek gerekmektedir. 
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