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ÖZET 

Tezin amacı Türk oyuncak sektöründe üretim yapan firmaların tasarım kabiliyetlerini 
ve yeni ürün tasarımını tetikleyen faktörlerin neler olduğunu ortaya koymaktır. Bu 
amaç doğrultusunda, tezde, Türkiye’deki oyuncak sektörü incelenmiş ve Çin’den 
ithal edilen oyuncakların pazara girmesi karşısında firmaların aldıkları önlemler 
belirlenmeye çalışılmıştır. 

Tez ana hatlarıyla sekiz bölümden oluşmaktadır. Her bölüm kendi içinde ilgili alt 
başlıklara ayrılmaktadır. 

Birinci bölümde tezin konusu ve amaçları açıklanmaktadır. 

İkinci bölümde oyun ve oyuncağın tanımı yapılmaktadır. Tezin konusu çocuk 
oyuncakları ile ilgili olduğundan, çocuklar için oyunun ne anlama geldiğinden 
bahsedilmektedir. 

Üçüncü bölümde, oyuncak tarihinden bahsedilmektedir. Dünya oyuncak tarihinden 
bahsederek, oyuncağın gelişimi ve bu gelişimine etki eden faktörler üzerinde 
durulmaktadır. Ayrıca Türkiye oyuncak tarihinden bahsedilmektedir. Türkiye’nin 
oyuncak üretimi ilk olarak Eyüp oyuncakları olarak adlandırılan, Eyüp bölgesindeki 
oyuncak dükkanları tarafından yapıldığı bilinmektedir. 19. yy’da plastiğin bulunması 
sonucunda oyuncakların ucuzlaması Eyüp’teki oyuncak firmalarının kapanmasında 
önemli bir etken olduğu anlatılmaktadır. İkinci Dünya savaşı’ndan sonra oyuncak 
ithalatı ile birlikte oyuncak üreten firmaların da oluşmaya başlaması, daha sonra 
Çin’in oyuncak pazarına girmesi ve üretim yapan küçük firmaların büyük bir 
kısmının iflas etmesi, kalanların da ithalata yönelmesinden bahsedilmektedir.  
Dördüncü Bölümde, dünyadaki oyuncak pazarından, oyuncak firmalarının üretim 
stratejilerinden kısaca bahsedilmektedir. Çin’in üretim planlaması ve oyuncak 
piyasasında dev bir üretici olan Honk Kong’un üretim stratejisi olarak Ağ Üretim 
sürecinden bahsedilmektedir.  
Beşinci Bölümde, Türkiye Oyuncak pazarının durumu incelenmektedir. Çin’den ithal 
edilen ürünlerin oyuncak pazarı nasıl etkilediğinden ve firmaların bu durum 
karşısında marka olmanın gerekli olduğunu belirtmesi anlatılmaktadır. Avrupa 
pazarına girebilmek için özgün tasarım yapmanın gerekli olduğu ve sadece ithalat 
yapan firmalardan oluşan bir ülkenin ekonomisinin sürekli olarak kötüleşeceğinden 
bahsedilmektedir. Ayrıca Çin’in oyuncak üretimi konusundaki avantajlarından ve 
Türkiye’nin de Çin karşısındaki durumundan bahsedilmektedir. Bunun yanında 
Avrupa Birliğine giriş sürecinin oyuncak piyasasına etkisi firmaların bakış açısıyla 
aktarılmaya çalışılmaktadır.  
Altıncı Bölümde, araştırmanın amacı ve kullanılan yöntemler anlatılmaktadır. 
Araştırmanın temel amacı; Türk oyuncak sektöründe üretim yapan firmaların tasarım 
açısından durumları ve yeni ürün tasarımını tetikleyen faktörlerin neler olduğunu 
ortaya koymak olduğu belirtilmektedir. Bu amaç doğrultusunda iki adet yöntem 
belirlenmiştir. Bunlar literatür araştırması ve röportaj yöntemleridir. Literatür 
araştırmasının amacının, Türk oyuncak pazarı hakkında genel bilgiler toplamak ve 
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oyuncak tarihinin nasıl geliştiğini bulmak olduğu ifade edilmektedir. Görüşme 
yönteminin amacının da Türk oyuncak sektöründe üretim yapan firmaların tasarım 
kabiliyetleri ve yeni ürün geliştirmeyi tetikleyen faktörlerin neler olduğunu bulmak 
olduğu belirtilmiştir. Bu amaç doğrultusunda seçilen firmalardan üç tanesinin 
yetkilileriyle görüşme sağlanabildiği ve neden bu firmaların seçildiği anlatılmaktadır. 
Yedinci bölümde, görüşme sonucunda elde edilen veriler aktarılmıştır. Araştırma 
yönteminde seçilmiş olan firmalardan Magic Toys’un genel organizasyonundan, 
üretim sürecinden ve tasarıma yaklaşımından bahsedilmektedir. Ayrıca yeni ürün 
oluşturma süreçlerinde strateji olarak niş pazarlara cevap verdiklerinden ve pazarın 
ucuz oyuncak talebini kriter olarak kabul ederek üretim yaptıkları anlatılmaktadır. Bu 
bölümde ayrıca, seçilen ikinci firmalardan Pilsan ile yapılan görüşme sonucunda elde 
edilen veriler de aktarılmaktadır. Pilsan’ın Çin’e rağmen ayakta kalabilmesine imkân 
sağlayan büyük navlunlu üretim yaparak kargo avantajını kullanmasından 
bahsedilmektedir. Firmanın tasarım ve üretim süreçlerinden ve pazarlama 
yöntemlerinden bahsedilmektedir. Görüşülen üçüncü firma olan Fen Oyuncak’ın 
organizasyonel yapısından ve firmanın ucuz ürün talebine karşılık dışarıdan 
tasarımcılarla çalışarak pazara yeni ürün geliştirdiği anlatılmaktadır. Ayrıca Pilsan 
gibi Fen Oyuncak’ın da büyük hacimli ürünler üreterek Çin karşısında fiyat avantajı 
yakalamaya çalıştığı ifade edilmiştir. 
Son olarak Sekizinci bölümde, gelişmiş ülkelerdeki büyük oyuncak firmalarının 
tasarımını kendilerinin yaptıkları oyuncakları, Çin’de ürettirerek çok ucuz bir 
maliyetle tüm dünyaya sattıklarını ve marka haline gelerek dünya oyuncak pazarında 
büyük bir paya sahip oldukları anlatılmıştır. Türkiye’deki oyuncak fimalarının ise 
Çin karşısında yeni ve özgün tasarım yaparak değil de Avrupa’ya coğrafi olarak 
yakın olmanın avantajından yararlanarak pazarda varolabildikleri belirtilmiştir. 
Türkiye’nin Avrupa’ya coğrafi olarak yakın olması firmaların, ucuza, kısa sürede ve 
istenilen miktardaki oyuncağı Avrupa pazarına verebilmesine olanak tanımaktadır. 
Bu da Avrupalı firmalar tarafından tercih edilen bir durum teşkil etmektedir. Bu 
anlamda Türkiye’deki oyuncak firmalarının yeni ürün geliştirmesini tetikleyen en 
temel faktörün gerek yerel pazarın gerek de Avrupa pazarının ucuz ürün talebi 
olduğu görülmektedir. Bunun yanında yerel pazarın oyuncakların 
Türkçeleştirilmesini talep etmesi de diğer bir faktör olarak gösterilebilir. Bunların 
sonucunda firmalar tasarımı, ucuz ürün talebini karşılamak için bazen Avrupa’dan 
gelen siparişler doğrultusunda bazen de çok sattıklarını bildikleri ithal ürünleri daha 
düşük bir maliyete üretebilecekleri şekilde uyarlamak amacıyla kullanmışlardır. 
Bunların yanında yine ucuz ürün talebini değerlendirmek için firmalar Türkiye’nin 
Avrupa’ya yakın olması dolayısıyla kargo konusundaki düşük maliyet avantajını 
daha etkin kullanmak için büyük hacimli ürünler üretme yoluna gittikleri tespit 
edilmiştir. Genel anlamda tasarım etkin bir şekilde ucuz ürün talebini karşılamak için 
ithal ürünlerin Türkiye’de üretilmesine yönelik olarak bir uyarlama şeklinde 
kullanılmaktadır. 
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SUMMARY 

The goal of the thesis is to reveal the toy factories’ situations in toy design and the 
factors that prompt new designs. For this purpose, the turkish toy industry and the 
precautions it took against the competition from the chinese market have been 
examined. 
The thesis is comprised of eight sections (parts) each of which have subdivisions. 
The first section outlines the subject and the goals of the thesis. 
In the second section is the definition of games and toys. The meaning of games is 
mentioned because the thesis’ subject is about children’s toys. Also are mentioned 
the importance of toys and the differences between toys and games. 
The third section is about the history of toys. The development of toys in the world 
throughout history and the factors that affect this process are mentioned as well as 
the history of turkish toys. The first (mass) toy production in Turkey is known to 
have begun in Eyüp, Istanbul therefore the toys were known as Eyüp Toys. The 
discovery of plastic in the 19th century led the way to cheaper toys. It is said that this 
had a major role in the shutting down of the toy companies in Eyüp. With the end of 
WWII (the second world war) began the importation of toys and the formation of 
new companies and later on many of them closed down or turned to importation due 
to not being able to compete with the much cheaper prices of the imported chinese 
toys that entered the turkish market. 
The forth section is a short mention of the global toy market and the toy companies’ 
production strategies. The chinese production planning and the Network Production 
process of the toy production giant known as Hong Kong are also mentioned. 
In the fifth section the situation of the turkish toy market is examined. The views of 
the companies, the importers and the exporters on the chinese invasion of the turkish 
market, on the difficulties in production and on the standards are exposed. Also are 
mentioned the effects of the imported chinese toys and the actions taken by the 
turkish firms. Also the effects on the toy companies of the efforts to enter European 
Community by the government are tried to be examined by the companies’ point of 
view. 
The sixth section is about the purpose of research and the methods being used. The 
main purpose of research is to reveal the situation of the turkish toy companies from 
a designing point of view and the elements that prompt new designs. In this direction 
two processes have been determined: Literature research and interview. The point of 
literature research is to amass general knowledge about the turkish toy market and to 
find out about its progress in history. The point of the interview process is to find out 
about the companies in the turkish toy market and their motives in creating new 
designs. For this purpose the authorities of two of the selected companies have been 
interviewed. Also is mentioned the reason for the selection of these companies. 
The seventh section features the data gathered from the interviews. The organization, 
the production process and the approach to design of Magic Toys, one of the 
companies which was chosen in the research process, are mentioned as well as their 
responses to niche markets as a strategy during the new product creating process and 



 ix

their criteria to begin production. Also is exposed the data obtained from the 
interviews with the second company, Pilsan. It’s survival in spite of the chinese 
competition thanks to its freight production and cargo advantage is mentioned 
alongside the firm’s design and production and marketing processes.  
Finally in the eight section the bottomline is that in Turkey designing isn’t being 
used enough to become a competitive element because the companies using their 
production advantages move toward niche markets and produce there. It is also 
mentioned that as an alternative the companies using network production and values 
added by new designs could enter the global market with lower prices and as a brand. 
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1. BÖLÜM: GİRİŞ 

1.1. Giriş 

Genel anlamda her canlı oyun oynar. Oyun oynamak için insanın hayal gücünün 

olması yeterlidir ve bunda yaş sınırı yoktur. Oyuncak ise oyun oluşturmak ve insanı 

oyun dünyasına girmesini sağlamak için var olan bir öğedir. Hayal gücü geniş olan 

kişiler için her şey bir oyuncak olabilir ve bunlardan oyun ortaya çıkabilir. Fakat her 

ne kadar böyle olsa da oyun ve oyuncak denince insanın aklına çocuklar gelir ve 

bilinen tarihte büyükler, çocuklarına oyun dünyalarını süsleyebilmeleri için hep 

oyuncak yapmıştır. Şu an artık büyük bir sektör haline gelen oyuncak sektörü, dünya 

çapında 55 milyar ABD doları ile çok büyük bir pazar oluşturabilmektedir ve gün 

geçtikçe bu pazar daha da büyümektedir. Dünyaca ünlü oyuncak firmaları bu 

pazardan pay alabilmek için kıyasıya rekabet etmektedir. Çağımızda milyonlarca 

çeşit oyuncak çocukların oyunlarına katılmakta ve dünyaca ünlü firmalar tüm 

dünyada bunlardan büyük miktarda gelir elde etmektedir. Fakat Türkiye’deki 

oyuncak firmaları dünya pazarında henüz emekleme dönemindedir. Türkiye’nin 

oyuncak tarihine baktığımızda da Çin oyuncaklarının ülkeye girmesiyle yok olan 

oyuncak üretiminin kendine yeniden gelmeye çalışmasından ziyade daha çok ithalat 

yaparak üretimi tamamen bırakan ve sadece ithalat yapan firmalar görmekteyiz. Bu 

firmalar da ancak Türk pazarına hitap edebilmekte ve Türk oyuncak pazarının 

hacminin de düşük seviyede olmasından dolayı çok fazla sivrilememektedir. Bunun 

yanında üretim yapan birkaç Türk firması da (Pilsan, Fen Oyuncak, Magic Toys vs.) 

oyuncaklarını Avrupa pazarında satarak büyümeye ve firmalarını genişletmeye 

çalışmaktadır. Bu anlamda sadece Türkiye’ye değil aynı zamanda Avrupa pazarına 

da hitap etmek için oyuncakları pazara sürerek satışlarını artırmaya çalışmaktadırlar.  

Bu tezde de oyuncak firmalarının yeni ürün geliştirirken hangi faktörlerin etkili 

olduğunu ve tasarım kabiliyetleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun için pazarda 

kendi sektörlerinde lider olarak gözüken üç adet oyuncak firmasının yetkilileri ile 

görüşmeler yapılarak ve sonuçları aktarılmaya çalışılmıştır. Bunun yanında dünya 

oyuncak pazarında büyük bir etkisi olan Çin’in çalışma şeklinden ve Türkiye’ye olan 
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etkisinden bahsedilmiş, bu etkiye karşı Türkiye’deki firmaların nasıl hareket ettikleri 

tespit edilmeye çalışılmıştır. 

1.2. Çalışmanın Amacı 

Tezin amacı; Türk oyuncak sektöründe üretim yapan firmaların tasarım açısından 

durumları ve yeni tasarımı tetikleyen faktörlerin neler olduğunu ortaya koymaktır. 

Bu ana amacın yanı sıra belirlenen alt amaçlar ise şunlardır: 

• Türkiye’deki oyuncak pazarının durumunun belirlenmesi 

• Üretici firmaların karşılaştıkları sorunların belirlenmesi 

• Çin’in oyuncak pazarına olan etkisi 

• Firmalarda yeni ürün fikrinin genel olarak ne zaman gündeme geldiği 

• Firmaların tasarım yapma kabiliyetleri hakkında bilgi toplanması 

• Firmaların oyuncak tasarımı yapma süreçlerinin belirlenmesi. 

Bu amaçlar ışığında öncelikle Türkiye’deki oyuncak tarihine bakılarak oyuncak 

sektörünün gelişimi ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Daha sonra Türkiye’deki 

oyuncak pazarının günümüzdeki durumu ve sıkıntıları, Çin’in pazara olan etkileri 

konusunda firma yetkililerinin görüşleri alınmıştır. Seçilen firma yetkilileri 

görüşmeler yapılarak seçilen firmaların çalışma prensipleri ve organizasyon şeması 

çıkartılmaya çalışılmıştır. Böylece üretim koşulları ve organizasyon şemaları ve 

hangi kriterlere göre yeni ürün oluşturulmaya karar verildiği tespit edilmiştir. 

Böylece Türkiye’deki oyuncak sektörünün durumu ortaya konup, bu durum 

içerisinde üretim yapan firmaların tasarımı nasıl gördükleri ve kullandıklarını tespit 

edilmeye çalışılmıştır.  

Ayrıca dünyada var olan Ağ Üretimi (Network production) hakkında bilgi 

toplanarak,  Çin karşısında diğer firmaların nasıl başarılı oldukları ve Çin’le birlikte 

nasıl çalıştıkları anlaşılmaya çalışılmıştır.  
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2. BÖLÜM: OYUN ve OYUNCAK NEDİR? 

2.1. Oyun Nedir? 

İnsanın özündeki belki de en temel istek “Oyun Oynama İsteği”dir. Tüm kültürlerin 

kaynağını oluşturan, insanla var olan ve ona soyut düşünme becerisini kazandırmakla 

birlikte, onu özgürleştiren yaratıcı bir eylemdir oyun. Schiller oyunla insanı 

özdeşleştirir ve oyunu insan olmanın önkoşulu sayar adeta: “İnsan, sözcüğün tam 

anlamıyla, insan olduğu yerde oynar ve o, ancak oyun oynadığı yerde tam insandır”. 

(50)  

İlk gerçek oyun kuramını ortaya atan Herbert Spencer, oyunu fazla enerjinin 

harcanması olarak nitelendirmiştir. Lazarus (1883) ve Patrick (1916) oyunun, fazla 

enerji tüketiminin aksine, harcanan enerjiyi kazanmak yani enerji açığını kapatmak 

amacıyla oynandığını savunurlar. Oyunu, yorucu bir çalışma döneminden sonra 

organizmanın belirli bir dinlenme etkinliğine gereksinimi olduğunu ve oyunun fazla 

enerji teorisinin tam tersine enerji artırmak amacıyla oynanıldığını söylemişlerdir. 

Haeckel’e göre, çocuk kısa bir sürede ırkının geliştirdiği evrimden geçerek gelişir. 

Bu “Biyogenetik Yasaya” göre, çocuğun oyunları da eski kuşaklardan kalan bir 

faaliyetin parçasıdır. Daha sonra bu görüş üzerinde duran Stanley Hall, çocuğun 

evrimi ile toplumun evrimi arasında bir ilişki kurmuştur. Hall’ın (1906) “Tekrar 

Kuramı”na göre, oyundaki her hareket kalıtımsal bir temele dayanmaktadır ve birey 

yaşamı boyunca kendinden önceki soyunun geçirmiş olduğu aynı gelişmeyi 

geçirecektir. Bu teoriye göre oyun, kalıtım yoluyla gelen ilkel ve gereksiz 

davranışların organizma tarafından terk edilmesi ve kişinin çalışmaya 

hazırlanmasıdır.  

Karl Gross (1898), oyunun gerçek yaşama alışma egzersizi olduğunu belirtir ve 

çocuğun ileriki yaşamında kendisine yardımcı olacak ve onu hayata hazırlayacak 

doğal yeteneklerin ortaya çıkması olduğunu söyler. Bu teoriye göre oyun 

içgüdüseldir ve çocuk gelecekte sahip olacağı davranışlarını önceden içgüdüsel 

olarak oyun şeklinde dener. Yani yaşama hazırlık kalıtsal bir özellik olma 
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niteliğindedir. Oyun, bireyi gerçek yaşamda karşılaşacağı zorluklardan korumak 

üzere hazırlar. Gross, çocuktaki kavga gibi olumsuz eğilimlerin oyun yolu ile 

giderilebileceğini açıklar. Karr’a göre aynı zamanda oyun, bedenin gelişimini 

sağlayan, uyarıcı bir etkendir. Oyunun bir de arınma işlevi vardır. Oyun bireyde var 

olan anti-sosyal ilişkilerden onu arındırır. Zararlı olan eğilimler oyun yolu ile olumlu 

eğilimlere dönüştürülür. (15) 

Freud’a göre, çocukların oyunları rastgele ya da şans eseri oluşmayıp, farkında 

olduğu veya olmadığı duyguları belirmektedir. Denetimden uzak olan oyunda 

çocuğun duyguları, hayalleri ve fantezileri de ortaya çıkmaktadır. Ayrıca oyun, 

gerçeğin baskısından, geriliminden ve çatışmalarından, çocuğun geçici olarak 

uzaklaşmasını, ferahlamasını ve güç kazanmasını sağlamaktadır. Freud ve onu 

izleyen psikoanalitik kuramcılar, oyunu çocuğu tanımada değerli bir araç olarak 

görmüşler ve çocuğun ruhsal uyumsuzluklarının tedavisinde etkili bir yöntem olarak 

kullanmışlardır. Çünkü çocuk oyununda, sevgi, nefret, kızgınlık gibi duygularını 

başkalarına veya nesnelere yansıtabilir. Çocuğun gerginlik, heyecan ve çelişkilerini 

oyun anında sürekli olarak tekrarlaması, bu heyecan gerginlik ve çelişkilerinin 

azalmasına neden olabilir.(48) 

Piaget’e göre; oyun, basitçe, “hazır bilgiye dayalı olmayan, isteğe bağlı, eğlenceli ve 

süreç odaklı bir serbest aktivite” olarak tanımlanabilir. Bu tanımlama çerçevesinde 

baktığımızda, “oyun”un tamamen çocuğun önceliğine dayalı ve hayal gücü ile sınırlı; 

(malzeme, çevre ile ilişki, oyun kuralları, katılımcıların rolleri vs.) elemanların oyun 

oynayan çocuk tarafından oluşturulduğu bir kavram olduğunu görmekteyiz.  Çocuk, 

sadece sevdiği için oyun oynar; oyun oynamanın ona sağladığı bir beklenti veya ödül 

yoktur (46). Piaget oyunu, olgunlaşma sürecinin ve bilişsel gelişimin temel unsuru 

olarak değerlendirmiştir. Piaget, uyum ve özümlemenin zihinsel gelişimde aynı 

derecede gerekli olduğuna ve oyunun zihinsel gelişime yardımcı olduğuna inanır. 

Özümleme, organizmanın mevcut yapısı ve mekanizmalarıyla yeni durumları ve 

problemleri karşılayabilme yeteneğidir. Yani özümleme, kendine benzetme olayıdır. 

Akomodasyon ise, organizmanın yeni durumları karşılayabilmesi için yapısındaki 

değişme sürecidir. Bir başka deyişle organizmanın kendini uydurma, uygunluk 

sağlama çabasıdır. Piaget oyunu, insan davranışlarında daima var olan ve çocuğun 

zihinsel gelişimini destekleyen önemli bir unsur olarak belirtmiş ve oyunu zihinsel 

gelişimde olduğu gibi çeşitli dönemlere ayırmıştır. (21) (4) Bu dönemler şunlardır:  



 5 

a- Alıştırmalı Oyun  

b- Sembolik Oyun  

c- Kurallı Oyun 

Eğitimci Froebel, “Oyun insan gelişiminin çocukluktaki en yüksek dışa vurumudur” 

demektedir. Oyun, çocuğun almak kadar vermeyi de öğrendiği, dolayısıyla büyüme 

sürecinde yetişkin dünyasına adapte olmasını sağlayan yollardan biridir. Çocuğun 

toplum içindeki yaşayışı öğrenmesi genetik miras, ailesinin sosyal ve fiziksel 

geçmişi, eğitim olanakları, ebeveynleriyle ilişkisi ve oyun oynama olanakları gibi 

çeşitli etkenlere bağlıdır. (49) 

Huizinga oyun kavramının yalnız insana özgü olmadığını belirtir. Bunun nedenini, 

yaşamın gereksinimlerini aşan ve eyleme anlam katan bağımsız bir unsurun rol 

oynamasına bağlar. Huizinga konuda, oyunu niteleyen ve nedenselliğini açıklamaya 

çalışan, yaşam enerjisinin fazlalığından kurtulma biçimi, doğuştan gelen taklit 

eğiliminin hükmü altına girme, gevşeme ihtiyacı, hayatın insandan talep edeceği 

ciddi faaliyetlere hazırlık antrenmanı, insanın nefsine hakim olmasına katkı, 

egemenlik kurma arzusu, birşey yapabilmeye veya birşeyi belirlemeye yönelik 

kendiliğinden yatkınlık gibi tezleri sıraladıktan sonra, esas nedenin; oyunun heyecan, 

sevinç ve matraklıkla ilişkisinden hareketle “zevk vermek” gibi bir işlevi olduğunu 

ve bu nedenle gerek hayvanlar, gerekse insanlar aleminde hiçbir rasyonel ilişkiyle 

temellendirilemeyeceğini belirtir. Ona göre, “Oyunun varlığı, bizim evren içindeki 

konumumuzun mantık üstü karakterini sürekli ve en yüksek anlamıyla ortaya 

koymaktadır. Hayvanlar oyun oynayabilirler: Demek ki mekanik şeyler olmanın çok 

ötesindedirler. Biz de oynuyoruz ve oynadığımızın bilincindeyiz: Demek ki biz de 

sadece akıllı varlıklar olmanın ötesindeyiz, çünkü oyun irrasyoneldir”. (51) 

Dolayısıyla Huizinga oyunu, kültürün bir alt kodu değil, kültürden önce var olan, 

kültüre eşlik eden ve kültüre damgasını vuran verili bizat iyilik olarak değerlendirir. 

Bu yaklaşımıyla Huizinga insan kültürüne yeni bir boyut getirmiş, insanı niteleyen 

temel kavramlardan; Homo Faber (Alet Yapan İnsan) ve Homo Sapiens (Düşünen 

İnsan) ikilisinin karşısına üçüncü bir insan; Homo Ludens’i (Oynayan İnsan) 

çıkartmıştır. (4) 

Tosunkaya, birey yaşantısının her döneminde karşımıza çıkan oyunun, çocukluk 

döneminde çocuğun yaşadığı dünyayı tanıması, çevresinde olup bitenleri öğrenmesi,  
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kendini ifade edebilmesi, kişisel ve toplumsal gelişimi açısından en uygun dil olarak 

kabul edildiğini belirtmektedir. (20) 

Oyun oynamak Yavuzer’e göre, özgürlüğü kazanmak, gelişmek ve yaratma sevincini 

duymaktır. İçinde yaşanılan kültürün önemli etkilerinden olan araştırma duygusunun 

ve kurallara uymanın öğrenildiği, geliştirildiği yer de oyunlardır. Yavuzer, bebek, 

çocuk, ergen ya da yetişkin bir kişinin neden oyun oynadığı sorusunun birçok yanıtı 

olduğunu belirtmektedir. Ona göre birinci yanıt, içten gelen enerjinin boşaltılması 

için oyun oynamaktır. İkincisi ise türe özgü davranışlarının çok uzun bir süredir 

aktarılmasına ve sürdürülmesine yardım etmektir. Bu görüşe örnek olarak, kedi 

yavrusunun fare yakalamadan önce bir şeylerle oynaması, aslan, tilki, kurt 

yavrularının da avlanma becerisinin gelişimi için birbirleriyle yaptıkları atlama, 

koşma, boğuşma, yakalama ya da kız çocuklarının bebeklerle oynayarak annelik 

alıştırması yapmasını vermektedir. (15) 

Yaratıcı oyun, çocukların daha önceden belirlenmiş metinlere ve kurallara bağlı 

olmaksızın, gelişim düzeylerine uygun, değişik şartlarda tek başına ve gruplar 

halinde kendi koydukları kurallarla oynadıkları serbest oyunlardır. Oyun sayesinde 

çocuklar: 

1. Yetişkinleri taklit ederek onların yaşamları hakkında bilgi edinirler. Oyun 

yoluyla çocuk birçok denemeden geçer. Çevresinde gördüklerini oyuna yansıtır ve 

böylece istediği role girerek topluma uyabilmek için kullanabileceği çok değerli 

yaşantılar kazanır. Bu yüzden oynanan oyun önemlidir ve çocuk için ciddiyet taşır. 

Evcilik oynayan bir çocuk girdiği rolü tam olarak yerine getirmek ister. (16) 

2. Hayal güçlerini de katarak gerçek hayatı tanırlar. Oyuna bu sayede yenilikler ve 

değişiklikler katarlar. (16) 

3. Oyun, çocuğun iç dünyasının aynasıdır. (13) Çocuğun duygu ve ihtiyaçlarını 

ifade etmesi için de iyi bir yoldur. Olumlu ve olumsuz duygularını, üzüntülerini, 

sıkıntılarını, sevinçlerini değişik rollere girerek ortaya koyarlar. Bu onların 

rahatlamalarını ve duygusal yönden sağlıklı olmalarına yardımcı olur. (16) 

4. Sosyal ilişki kurmayı ve birlikte yaşamayı öğrenirler. Çocuklar birlikte oyun 

oynarken birbirleri ile iletişim halindedirler. Birbirlerinin yaşantılarından yararlanma, 

bir işi beraber yapma, karşılaştıkları sorunlara birlikte çözüm bulabilme, kısacası 

birlikte yaşamayı öğrenme açısından son derece önemlidir. (16) 
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5. Oyun sırasında kurallara uymayı, kural ihlali yapanlarla çatışma ve çözüm 

aramayı, değişik öneri ve görüşleri tartışmayı ve karara bağlamayı ve sonuçta 

problem çözme yetenekleri gelişir. (16) 

6. Oyun bedensel açıdan da çocuğun kas sisteminin gelişmesini ve aktif oyunlarla 

aynı zamanda çocukta biriken enerjinin boşalmasını da sağlar. (15) 

7. Oyunun hoşça vakit geçirme eğlenmekten daha çok eğitsel değeri vardır. Çeşitli 

biçim ve boyutlardaki oyun malzemesiyle oynaya oynaya çocuk, renk, boyut ve 

objelerin anlamlarını kavrarlar. Oyun, çocuğun içinde bulunduğu yaşamı 

kavramasını ve gerçekle gerçek olmayanı ayırt edebilmesini öğretir. (15) 

Oyun oynamak çocuklar için, sosyal, fiziksel ve kavramsal gelişim konusunda en iyi 

eğitim programıdır. Ayrıca, malzemeleri kullanarak, diğer çocuklarla iletişime 

geçerek, çevrelerini kontrol etmeyi, rekabet ve eğlence duygusunu öğrenirler. Sonuç 

olarak, oyun oynamak, tüm önemli beyin fonksiyonları ve öğrenme ile ilgili 

alanlardaki bütünleşmeyi sağlar ki, son yıllarda yapılan araştırmalar, bu 

bütünleşmenin çocuk gelişimi açısından çok önemli olduğunu ortaya koymaktadır 

(47). 

2.2. Oyuncak Nedir? 

Günümüzde oyuncak, oyuna iyice egemen olmuştur. Yine de çocuğun çevresinde 

bulunan her obje oyuncak olarak kullanılabilir. Taş, toprak, ağaçlar, tava, tencere vs. 

her şey; giyinme, yemek yeme, otobüse binme ve seyahat etme, yatma, uyuma ve 

hatta son zamanlarda televizyondaki dizileri taklit ederek dizi kahramanı, çizgi 

filimdeki bir obje, çocukların ellerinde oyuna veya oyuncağa dönüşebilmektedir.  

İnsanların oyuncaklara neden gerek duyduğunu Antoni Burton (1986) şöyle 

açıklıyor: "Oyuncakların en büyük çekiciliği bize dünyayı minyatür halinde 

göstermeleridir. Oyuncaklar çocukların kendi güçlerini fark etmelerine ve 

yetişkinlerin dünyasına uyum sağlamalarına yardım eder."  

Kuzey Halkları Müzesi "Oyuncaklar" bölümü için şöyle demektedir; “Oyuncaklar 

çocukları eğlendirmek için çoğunlukla yetişkinler tarafından yapılır ve genellikle 

yapıldıkları dönemin yetişkin yaşamını yansıtırlar. Oysa oyuncaklar dünyamızın 

minyatür sentezleri olarak görülmelidirler.”  
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Oyuncak, gerek basit halk sanat ürünü, gerek gelişmiş sanayi ürünü olarak yapıldığı 

dönemin ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklerini yansıtmaktadır.  

Oyuncak tarihi uzmanı Hillary Kay de (1993) "Geçmişte ve günümüzde oyuncaklar" 

başlıklı yazısında oyuncağın gelişimi ile Bilim ve Teknolojinin koşutluğunu 

vurgulamaktadır. "20. yy.da oyuncaklar değişen teknolojiyi olduğu gibi yansıttı; bu 

yansıtma oyuncakların yalnızca tasarımında değil yapımlarında kullanılan 

malzemede ve geliştirilmelerinde başvurulan yöntemlerde de oldu. Ancak Hilary 

Kay bugünkü oyuncak tasarımının çoğunun  kökeninin geçmişte olduğunu 

belirtmekten de geri kalmıyor. Örneğin ağlayan bebeğin patenti ilk kez 1916'da 

alınmış, kayıtlara geçen ilk konuşan bebek, 1824 tarihini taşıyor, 1880'de bir sütanne 

bebek yapılmış, 1866'da beslenebilen bir bebeğin patenti alınmış vb... Böylece bugün 

yeni satılan birçok oyuncağın kökeninin geçmişe dayandığı anlaşılıyor. Kay şöyle 

demektedir bugün kalelerinin yerini Ninja kaplumbağalar karargâhı, dans edip şarkı 

söyleyen teneke oyuncakların yerini Ferrariler almıştır. Alfabe blokları ve ilk okuma 

kitapları ise yerlerini konuşan bilgisayarlı oyuncaklara bırakmıştır".  

Geçmişle bağlantıları olsa da temel işlevleri aynı kalsa da, oyuncaklar değişmektedir. 

Çünkü çocukların çocukluk anlayışları değişmektedir. Kay'ın dediği gibi; "Bugün 

İngiltere'de çocuklar yalnızca gerçek bir çocukluk yaşamakla kalmıyor, günlük 

yaşamla ve teknoloji ile ilişkili oyuncaklar onların dünya ile güven içinde yüz yüze 

gelmesini sağlıyor. Zaten oyuncağın temel işlevi de bilinen en eski çağlardan beri bu 

olmuştur. Çocuğu gerçek dünya ile karşı karşıya getirmek ve yaşama hazırlamak.  

Bugünkü anlamı ile oyuncak, her zaman refah toplumunun ürünü olmuştur. Başka bir 

deyişle oyuncak; ancak oynayacak zamanı ve oyuncak alacak parası olan çocukların 

oyuncağı olmuştur. 19.yy. başlarında İngiltere'de günde 18 saat çalışmak zorunda 

kalan 5-6 yaşlarındaki çocukların oyuncağının olması düşünülemezdi. Gelişmekte 

olan ülkeler açısından bugün de durum pek farklı görmemektedir. Zengin aileler 

dışında, üçüncü dünya çocuklarının  “mağazadan alınmış" oyuncaklarının olması 

beklenmiyor. Oyuncağın toplumun değer sistemini yansıttığını belirterek ekliyor: 

“Oyuncak gelişmiş toplumlarda bireyselliği, sahip olmayı, tüketiciliği yansıtıyor; 

geleneksel toplumlarda ise, var oluşun, üretmenin, yaratmanın önceliğini gösteriyor”. 

(Dasen yoksul Afrikalı çocukların yarattığı oyuncaklardan örnek verirken bu güne 

yabancı olmayan tel arabayı da saymaktadır) Barthes'e göre; " Fransız oyuncağı 

genellikle bir öykünün oyuncağıdır. Kullanıcı çocuklar yetiştirmek ister yaratıcı 
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çocuklar değil. Yine Barthes " bugünkü oyuncaklar nankör bir maddeden yapılmıştır, 

bir doğanın değil, bir kimyanın ürünüdür." diyerek tahtanın yerini plastiğin almasını 

eleştiriyor. "Şu var ki, bu oyuncaklar ancak bir zanaatçılık döneminde olanaklıydı.” 

Pauline Flick'in (1985): "Oyuncakların büyük çoğunluğu her zaman çocuğun 

büyükleri taklit etme girişimlerini yansıtır. Bunun dünyanın her yerinde bulunan açık 

bir örneği küçük kız çocuğunun bebeğidir; çiftlik hayvanları, mobilyalar, askerler, 

arabalar ve günümüzde uzay gemileri de aynı değişmez kalıbın örnekleridir.” diyerek 

oyuncağın çocuklar için yetişkinlerin yaşamına bir hazırlık niteliği taşıdığını 

belirtmektedir. (18) 
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3. BÖLÜM: OYUNCAK TARİHİ 

3.1 Dünya Oyuncak Tarihi 

Tarihsel sürece baktığımızda oyuncakların çok eskilerden beri var olduğunu 

görebiliyoruz. Tarihte bilinen ilk oyuncağın Mısır’lılara ait olduğu tahmin 

edilmektedir. MÖ 5. yüzyılda Mısırlı çocukların tahta atlarla oynadıklarına ve MÖ 2. 

yüzyılda da Mısır’da topaç ve misketin bilindiğine dair arkeolojik bilgiler 

edinilmiştir. Yine aynı dönemlere ait Firavun mezarlarında oyuncak bebekler 

bulunmuştur. Eski Yunan, Roma ve Çin’de de kilden yapılıp fırınlanmış, hareketli 

kol bacaklara sahip bebekler yapıldığı bilinmektedir.  

Seguin’in (1976) belirttiğine göre insanların oynadığı oyuncaklar zaman içerisinde 

şekil değiştirse de aslında hep aynı niteliğe sahip olagelmiştir. Başlangıçta oyun 

malzemesi, dış dünyayı tanıma işlevi ön planda olan su, toprak ve çamurdur. Oyun 

malzemesi tarihsel süreçte değişiklik göstermiş ve genellikle yeteneği geliştiren, 

şekil vermeyi destekleyen taşlar, çamurlar ve özgün olanların yerine konulan araçlar 

olmuştur. At, eşek yerine çubuk, sopa, kamış gibi araçları bacak arasına koyup at gibi 

kullanma veya taklit yoluyla hayal gücünü çalıştıran hayvan şeklinde eşyalardan 

veya bunların minyatürlerinden oluşmaktadır. Daha sonraları, çocukların oyun 

oynama güdülerinin değişmezliği ve isteği çocuklara yönelik oyuncak yapma 

ihtiyacını doğurmuştur.  

Çıngıraklar, eklemli bebekler, elle sürülebilen hayvanlar Milattan önceki yıllardan 

günümüze kadar gelmiştir. Ayrıca hala çocukların bildiği ve zevkle oynadığı çember 

en eski oyuncaklardan biri olarak günümüzde hala oynanmaktadır. İran ve 

Mezopotamya'da yürütülen arkeolojik çalışmalar, M.Ö. 3000’lere ait olan pişmiş 

topraktan yapılmış ve tekerlek takılmış küçük hayvan şeklindeki oyuncakları ortaya 

çıkarmıştır. (27) 

İlk oyuncak bebeklerin, M.Ö. 2000 yıllarında Mısır’da oynandığı bilinmektedir. 

Yapılan kazılarda, M.Ö. 1400 yıllarında Mısır’da, papirüsten ya da deriden yapılmış 

topraktan bebekler, kuklalar, eklemli çenesi olan küçük tahta timsahlar, iple 
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oynatılan ve çenesi olan ağaçtan kaplan bulunmuştur. (27) Tekerlekli küçük at ve 

pişmiş topraktan yapılan küçük bebekler ve hayvanlar, Mısırlı çocukların 

oyuncaklarından bazılarını oluşturmuştur. (28) Mısırlı çocuklar topacı parmaklarıyla 

çeviriyorlarken; parmak yerine kamçının kullanılmasını ise Çinliler bularak 

geliştirmişlerdir. (18)  

Antik Yunan'da bulunan oyuncaklar arasında çıngırak, el arabası, değnek at, 

minyatür mobilyalar, evler, gemiler, arabalar vardır. En eski Yunan bebeği 

Troya'daki kazılarda bulunmuştur. (18) Bu bebekler, Mısırlıların bebeklerinden çok 

farklı olarak pişmiş kilden yapılmış eklemli beden üyelerinden oluşmaktadır. (28) 

Aristophanes'e göre Yunanlı çocuklar “minyatür evler yapıyor, gemiler yontuyor, 

küçük arabalar inşa ediyorlardı." (Seugin, 1976) (18) Ayrıca Yunanistan’da oynanan 

en yaygın oyunlardan biri de aşık oyunu olarak bilinmektedir. Ancak bu oyunun 

Yunanlılar tarafından değil büyük olasılıkla daha önceleri Doğu’da bulunduğu 

sanılmaktadır. Oğlan çocukları özellikle sopayla yürütülen çemberle, yaygın olan 

topaçlarla oynadığı tahmin edilmektedir. En canlı oyunlar ise çok yaygın olan top 

oyunlarıdır. (28)  

Romalı çocukların oynadıklar oyunlara bakıldığında; Yunanlı çocuklarınki ile büyük 

benzerlik göstermektedir. Romalı çocuklar için en çekici oyuncak, renkli ve düzgün 

bilyeler olarak bilinmektedir. Ayrıca seksek oyunun da Roma’da yaygın olarak 

oynandığı kazılarda yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilmiştir. (28)   

Mezopotamya, Mısır, Yunan, Roma uygarlıklarında karşılaştığımız antik 

oyuncakların çoğunun birbirine benzer olduğunu görebiliyoruz. (18) Ancak Roma 

döneminden sonra gelen dönem, yaşam açısından çok çalkantılı ve standartları düşük 

olmuştur. Yaşam daha çok çalışmaya ve savaşmaya doğru yönelmiştir. Bu yüzden 

ortaçağda çocuklar ya babaların mesleğini devam ettirecek şekilde ya da evlerinin 

geçimine yardım edebilecek herhangi bir işte çalışmalarıdır. Çocukların eğer 

zamanları kalırsa oynadıkları oyuncaklar ya ailelerinden kalan eski oyuncaklar olmuş 

ya da kendilerinin ürettikleri oyuncaklar olmuştur. Ama iyi durumdaki zengin 

burjuva çocukları güzel ve pahalı oyuncaklar alabilmişler ve onlarla da örneğin 

“bilboke” gibi oyunlar oynamışlardır. Oynadıkları oyunlar genellikle savaşa hazırlık 

niteliği taşımaktadır. Bunun yanında ortaçağda çok yaygın olan top oyunları olduğu 

bilinmektedir. Ama bir süre sonra İngiltere’de III. Edward bu oyunu savaş açısından 

bir değer taşımadığından gereksiz bir oyun olarak nitelemiş ve yasaklamıştır. (28)  
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17. yüzyılda Almanya ve Hollanda’da yetişkinlerin değerli minyatür nesnelerinin 

konulduğu büfe görevi gören bebek evleri olduğunu bilinmektedir. 18. yy da 

İngiltere’de görülen bebek evlerinin, Almanya ve Hollanda’da görülen ilk 

örneklerdeki gibi büfe olarak değil oyuncak olduğu sanılmaktadır. 1700 yılları 

dolaylarında kraliçe Anne tarafından Vaftiz kızı Ann Sharp'a armağan olarak verilen 

minyatür evin, büyük olasılıkla bir çocuk için yapıldığı sanılmaktadır. Bu ilk bebek 

evleri "Eğitici Oyuncaklar" olarak sayılmaktadır. Çünkü bunlar kız çocuklara mutfak 

takımlarını düzenlemeyi, ev işi yapmayı öğretmeyi amaçlamıştır. (18) Tahta ata 

binen çocuklar ilk kez, 17. yüzyıldaki gravürlerde görülmüştür. Çok eskilerden gelen 

değnek at hala bu çağda var olmayı sürdürmüştür. (28) 

18. yy.ın etkileyici oyuncakları içinde resimli alfabe kartları, çocukların coğrafyayı 

kolayca öğrenebilecekleri yapboz haritalar bulunmaktaydı. Yapboz haritanın 

1760’ların başlarından itibaren olduğu bilinmektedir. Tarih ya da ahlak bilgileri de 

bu yapbozlarla aktarılmaktaydı. "Coğrafya oyunu" ya da "Avrupa'da gezi" adlı 

karton oyun ilk kez 1759 da basılmıştır. 1850 de Almanya'da Litografi teknikleri 

gelişince renkli resimli oyuncaklar da çoğalmıştır. (18) Bu çağın en önemli 

özelliklerinden birisi de çocuğa artık bir küçük yetişkin gibi değil de gerçekten çocuk 

gibi bakılması olmuştur. Çocuğun psikolojisinin yetişkinden farklı olduğu ve oyunun 

onlar için boş zamanları değerlendirmekten daha çok bir öğrenme şekli olduğu 

benimsenmiştir. Rousseau gibi eğitimciler bu alanda önemli rol oynamışlardır. 

Fröbel yarı sanatsal oyunlarla çocukları yaratıcı etkinlikler yapmaya okul çağından 

önce başlatmak gerektiğini savunmuştur. İlk inşaat kutuları bu fikri gerçekleştirmek 

için oluşturulmuştur. Çok sade formlar kullanılarak dikdörtgen prizmalar, küpler, 

küreler ve silindirlerden oluşturulmuştur. Artık bebek evi üretiminin yanında ayrıca 

bebek evinin parçaları olarak mutfak, banyo, salon, fırınlar ve mobilyalar ayrı olarak 

üretilmeye başlanmıştır. Bu çağda el işçiliği de gitgide azalarak her şey yavaş yavaş 

fabrikalarda üretilmeye başlamıştır. (28) 

19. yüzyılda Avrupa’da, sanayi devrimi nedeni ile ebeveynler fabrikaya çalışmak 

için gitmek zorunda kalmışlardır. Bu da zorunlu olarak anaokullarını beraberinde 

getirmiştir. Anaokuluna maddi olanaklar sebebiyle doğal olarak herkes giymemiştir. 

Bu ve benzeri okullara gidemeyen çocuklar tamamen kendi kaderlerine 

terkedilmişler, bu yüzden de kendi oyun ve oyuncaklarını yaratmak ve bulduklarıyla 

oynamak zorunda kalmışlardır. Anaokullarında da aşık ve bilye oyunu çoğunlukla 
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oynatılmıştır. Öte yandan sanayi devrimi yüzünden, çalışan çocuk sayısı da giderek 

artmış ve fabrikalarda çalışan çocuklar ailelerinden koparılmıştır. Sanayi devrimi 

sürekli üretim, üretim için de işçi istediğinden artık sıradan insanların oyun oynama 

lüksü kalmamıştır. Bu çağda zengin ile yoksul aile arasındaki karşıtlık kendisini 

oyunlarda ve oyuncaklarda güçlü bir biçimde göstermiştir. (28) 

Kraliçe Victoria’nın koleksiyonunda bulunan, minyatür el arabaları, bahçe aletleri, 

oturma odası takımları, bakkal dükkânları, vb. oyuncaklar, bize 19. yüzyılın 

ortalarından itibaren hem oyuncak sayısında ciddi bir artış hem de bu dönemin 

oyuncakları hakkında geniş bilgi vermektedir. Londra'daki büyük oyuncakçılar da bu 

çağda artık her türlü oyuncak bulunmaya başlamıştır. Bunlar, davullar, çay takımları, 

çeşit çeşit bebekler, oyuncak tiyatrolar, kurmalı trenler, müzik otomatları, bebek 

evleri, model dükkânlar, tahta atlar... (18) 

19.yy.’ın ortalarında oyuncak tren yapımında İngiltere başı çekmektedir. 1860'larda 

Cleyd ve Stevens Model Dockyards, 1890’dan itibaren Basset-Lowke gibi firmalar 

Victoria döneminin makine beğenisini yansıtmaktadır. Dünyanın en büyük oyuncak 

asker yapımcısı olan William Britains üretime 1860'ta başlamıştır. (18) 

19.yy.’ın 2. yarısında baskı tekniklerinin ilerlemesi oyuncağın gelişimine de katkıda 

bulunmuştur. Bu dönemin renkli resimli kitaplarıyla oyuncakları arasında ayrım 

yapmak hayli güç olmuştur. Bir yandan masal olan öte yandan ipi çekildiğinde 

hayvan sesleri çıkarma mekanizması olan kitaplar yapılmaya başlanmıştı. Öte 

yandan ünlü tahta askerle de bu dönemde çıkmıştır. (18) 

19. yy.’da teneke oyuncaklarının bir sektör olarak yer aldığını görmekteyiz. 1878'de 

Paris'te Martin firması kurulmuş ve teneke oyuncak yapmaya başlamıştır. Yılda 800 

bin teneke oyuncak yapan firma 1912'de kapanmıştır. İngiltere’de, 1901'de Frank 

Hornbey Mecano firmasını kurmuştur. Ondan 1920'lere "Hornbey trenleri" on yıl 

sonra da "Dinky oyuncakları", 1930'dan itibaren de elektrik gücüyle çalışan trenler 

çıkmıştır. (18) Fransa’da, Edebault Firması 1931–1939 arasında elektrikli tren 

üretimine başlamıştı. 1899'da kurulan Jep Firması "Sıf" markasıyla teneke 

oyuncakları üretmiş ve hızla gelişerek 1937'de 750'den fazla işçi çalıştırmıştır. (18) 

1. Dünya Savaşından sonra sanayi şaşırtıcı bir ilerleme göstermiş ve İngiliz firmaları 

güçlenmiştir. Maskot oyuncakların bütün türleri bu dönemde, yani 2. Dünya 

Savaşı’ndan önce başlamıştır. Bunların en çok anımsananları "Sunny Jim" olmuştur. 
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Bu paçavradan yapılan ilk olarak ABD’de üretilmişi ve sonradan İngiltere'ye 

1920'lerin başında gelmiştir. Bu yıllarda Kedi Felix, Miki Fare gibi pek çok çizgi 

film karakteri de üç boyutlu oyuncağa dönüştürülmüştür. (18) 

Savaştan sonra plastik malzemeler, bebekte selüloidin ve porselenin yerine geçerek, 

diğer oyuncaklarda metalin ve tahtanın yerini alarak sanayide köklü bir değişim 

yaratmıştır. Modern ürünlerin çoğunda gerçekçilik egemen oldu. Örneğin, "Action 

Men" ve "Cindy" bebekleri, minyatür araçlar, bebek evi donanımları aslına tamamen 

uygundu. (18) 

Londra'daki oyuncak ve model müzesinin kitapçığına önsöz yazan Allen Levy, 

(1988) oyuncak ulaşım araçlarının yapımında kullanılan malzemelerin gelişimi ile 

insanlığın gelişim çağları arasında ilginç bir koşutluk kurmaktadır.  Levy’e göre ilk 

olarak ortaçağdan itibaren "Tahta Çağı" olmuştur. Bunu 9. yy'ın ortalarında, önce 

elde boyanmış, sonra baskı yapılmış "teneke çağı" izlemiştir. Avrupa'da dökme 

demir oyuncaklar 19. yy ortalarından 2. Dünya savaşı yıllarına kadar sürmüştür. 

1930’ların sonlarından çeşitli çinko alaşımları oyuncak yapımında yaygın olarak 

kullanıldı; yüksek basınçlı dökme teknikleri özellikle Amerika’da geliştirilmiştir. Bu 

gelişme Amerika’da Tootsie oyuncaklarına, İngiltere'de Dinky oyuncaklarına ve 2. 

Dünya Savaşı döneminde Lesney'e, Corgi'ye ve diğer yüzlerce minyatür ulaşım 

modeline yol göstermiştir. 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde "plastik çağı" başladı ve 

yüksek basınçlı kalıp makineleri kitlesel üretime olanak sağlayarak metal oyuncağın 

yerini alan daha ucuz oyuncaklara bırakmıştır. (18) Böylece zengin ya da yoksul 

bütün çocuklar aşağı yukarı aynı oyuncakları satın alabilmeye ve oynayabilmeye 

başlamışlardır. (28) 

3.2. Türkiye Oyuncak Tarihi  

Türkiye tarihine baktığımızda oyuncak bebeklerin ve hayvanların yapılması ve 

satılmasının, dini inançlar sebebiyle günah ilan edilip gerçekleşmediği 

görülmektedir. Cumhuriyet devrinde batılılaşma hareketleri sayesinde Türk insanı 

yavaş yavaş bu konuda gelişmeye başlamış ve böylece oyuncak ticareti de 

canlanmaya başlamıştır. İstanbul’da Karlman Pasajı’nda, Beyoğlu’nda Oscar 

Raymound’un Japon Mağazası’nda, Eminönü’nde Orozdibak Mağazası’nda, 

Beyoğlu Şark Pasajı’nda ithal oyuncaklar satılmaya başlamıştır. Türk toplumunun 

oyuncağa bakış açısı yavaş yavaş değişmeye başlamış ve süs eşyası yerine çocuk için 
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bir ihtiyaç olduğu fikri oluşmaya başlamıştır. Bu fikir de oyuncak satışlarının 

artmasına ve yeni oyuncakların ithal edilebilmesine olanak sağlamıştır. Bu zamanlara 

yakın Marputçular çarşısında Spiro Giokis Firması kurulmuş ve bu firmada çalışmış 

olan oyuncakçılardan Nikoli Mihalidis oyuncak sektörünü canlandıran önemli 

kişilerden biri olmuştur. (18) 

1938 yıllarında Türkiye’de ne ithal edilen oyuncaklar ne de oyuncak üretimi yapan 

firmalar bulunmaktaydı. Var olan birkaç üretici firmada mağazaların istekleri 

doğrultusunda Avrupa’dan ithal edilen oyuncakların aynısını üretmeye çalışıyorlardı. 

Mesela üreticiler marangozlardan aldıkları ince talaşları bezlerin içine doldurarak 

paçavradan bebekler yapmışlardır. (18) 

Hamdi Dündar (1910 doğumlu) birçok kişi tarafından Türk oyuncak yapımcılığının 

ilk adı sayılmıştır. Karlman mağazasının sahibi, Dündar’a bir katalog vermiş ve 

katalogdaki oyuncakları artık ithal edilemediğinden dolayı üretmesini istemiştir. 

Dündar bu katalogda bulunan küp oyunlarını seri olarak üretmeye (3000–4000 kutu) 

başlamıştır. Avrupa’dan daha ucuza üretebildiği için o zamanın oyuncakçıları Hamdi 

Bey’den bu oyuncakları almaya başlamışlardır. Ayrıca bu yıllarda ikinci dünya 

savaşı olduğundan dolayı oyuncak da ithal edilmemiştir. Bu da Türkiye’de oyuncak 

imalatçılarının doğmasına ve gelişmesine imkân sağlamıştır. Daha sonra Dündar 

inşaatla ilgili oyuncaklar da üretmeye başlamıştır. Bu yıllarda toptancı olarak Niko, 

Japon mağazası, Muharrem Kosif, Karlman Mağazası, Şark Pazarı gibi oyuncakçılar 

bulunmaktadır. (18) 

İkinci dünya savaşının olduğu yıllarda Japon Mağazası ve Beyoğlu Bonmarşesi’nde 

kısıtlı sayıda oyuncak ithal edinilebilmiş, bunun yanında da ellerinde bulunan 

örneklere göre Türkiye’de bazı marangozlara oyuncak ürettirmişlerdir. Özellikle de 

Artin ve Avadis Çakarlar’a ürettirmiş oldukları kurmalı yem yiyen horoz ve 

civcivler, suda giden mumla çalışan paf küf motorlar, ağaçtan yapılan basit tekerlekli 

arabalar, içine su konunca öten rengârenk toprak testiler, topraktan yapılmış 

dümbelekler, ağaçtan yapılan tefler ve davullar olmuştur. (18) 

1942 yıllarının ortalarında da İzmir’de Halise Ersan ve Kardeşi Firması, yüzleri 

karton baskı, gövdeleri saman, kollar ve bacaklar ağaç talaşından olarak rengârenk 

kumaşlarla oyuncak bebek üretmişlerdir. Firma bebek üretimini, 1950 yılına kadar 

İzmir’de daha sonra da 1982 yılına kadar İstanbul’da devam etmiştir. Karton baskı 
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yerini zamanla seramik tipi başlara ve plastiği yaygınlaşmasıyla da tamamen plastiğe 

bırakmıştır. İlk plastik oyuncak ve bebek M. Çukurel tarafından üretilmiştir. Çıplak 

bebek imalatının yayılması üzerine Türkiye’de, bebek elbiseleri diken firmalar 

oluşmaya başlamıştır. 1957 yılında M. Çukurel ilk polietilen şişirme bebeklerini 

piyasaya sürmüş, florasenli polietilenden bebekler yapmıştır. (18) 

Çocuklar için vazgeçilmez bir tutku olan plastik top imalatın öncüleri ise Arif Ölçgen 

ile İsmet Atanar olmuştur. İsmet Atanar ilk renkli top üretimini yapmış, Arif Ölçgen 

kadife top kaplama üretimi yapmıştır. Bu yıllarda Mehmet Şekeroğlu kauçuk bebek 

ve hayvandan oyuncak (kuzu ve horoz vs.) üretimine başlamış, daha sonra çocukları 

Hasan ve Hüseyin Şekeroğlu ilk Avrupai boyalı kauçuk top üretimini 

gerçekleştirmişlerdir. Pvc topların Rotoplast ve daha sonra Kamer Plastik tarafından 

piyasaya sürülmesi, Polietilen top taklitçiliğinin yayılması, masraflı olan kauçuk 

renkli top imalatını başlatmış, pvc toplarının imalattan kalkmasına neden olmuştur. 

(18) 

Melih Arkay da 1956 yılından itibaren yıllarca lego sistemi üreterek zekâ 

oyunlarında önderlik yapmıştır. (18) 

1950’li yıllara yakın 3 tekerlekli bisiklet üretimine başlamış ve daha sonra Özler 

firması bunu geliştirerek üretimine devam etmiştir ve yıllarca bu alanda öncü bir 

firma olmuştur. (18) 

Kauçuktan yapılan hayvan oyuncak çeşitleri zamanla yerini plastikten yapılanlara 

terk etmiş, Emin Cankurtaran ilk pvc hayvan oyuncak çeşidini piyasaya çıkarmış 

sonra Ege Kimya bunu takip etmiş, hayvan ve bebek oyuncak çeşitleri pvc top ve 

deniz simitleri üretiminin öncüleri olmuşlardır. Fatoş Hanım Almanların Margeret 

Steiff’in pelüş hayvanlarıyla piyasaya girmiş daha sonra da  bebek imaline 

başlayarak her yıl daha ileri adımlarla zirveye yerleşmiştir.(18) 

Plastik oyuncakçılıkta Bahri Yetergil unutulmayacak, pırıl pırıl bir zekânın yarattığı 

oyuncaklar yıllarca piyasayı elinde tutmuştur. Ekrem Bey’in çay ve kahve takımları 

Esma Oyuncak Sanayi’nin nüvesi olmuş, Savaş Ören’in dirayetiyle bugün bir sanayi 

kuruluşu olarak piyasamızda hükümdarlığını sürdürmektedir. Kurşun askerler 

oyuncakçılık sanayinin temel direklerinden biridir. Bu sahada ilk mücadele Yakup 

Çetinalp tarafından verilmiş, yıllarca mücadele edilmiş, “kurşun zehirlidir denmiş”, 

mahkemeye verilmiş sonra ufak plastik uçak çeşidiyle bu sahaya yönelmiştir. Oğlu 
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Faruk Çetinalp azim ve çalışmasıyla Pilsan firmasını devleştirmiş, piyasanın hakimi 

haline gelmiştir. Daima yenilik peşinde koşan mizacı, Emsa ile yarışmalarına neden 

olmuş, bu arada yeni yeni birçok firmalar kurulmuş, rekabet ucuzluktan ziyade kalite 

ve çeşit üzerine yoğunlaştığından mükemmeliyete doğru hamleler yapılmış, 

yurtdışına ihracata kadar yükselmiştir. (18) 

3.2.1. Eyüp Oyuncakçılık 

Eyüp Oyuncaklarının geçmişi XVIII. yy.la dayanmaktadır. (22) Eyüp, Osmanlılar 

zamanında önemli bir yerleşim merkezidir. Eyüp’ün Osmanlı İmparatorluğu’nun 

gelişme dönemindeki rollerinden biri, devletin halkla ilişkiye geçtiği ideolojik ve 

simgesel tahta oturma (cülus), bağlılık yemini (biat), kılıç kuşanma törenlerinde, 

sünnet, doğum ve zafer kutlamalarında odak olmasıdır. (24) Bu nedenle çarşıların 

yoğunluğu cami çevresinde oluşmuştur. Genellikle hem imalathane hem de satış yeri, 

aynı mekânda bulunmaktaydı. Aynı tip malı üreten ve satan dükkânların bulunduğu 

sokaklar, arastalarda olduğu gibi, o malın adıyla anılmıştır. Eyüp Sultan Türbesine 

giden iskele Caddesi üzerinde Oyuncakçı dükkânları yer alrmış. (23) Oyuncak 

üretiminin kendine mesken olarak Eyüp’ü seçmesi yukarıda bahsedilen nedenler ve 

her İstanbullunun her Cuma Eyüp Camisini ziyaret etmesi, sünnet törenlerinin ilk 

merasiminin bu camide yapılması başlıca etken olmuştur. (24) Teknolojinin gelişi el 

işçiliğinin yerini makine ve sentetik malzemelerin aldığı döneme kadar Eyüp, 

oyuncağın merkezi olmuştur. İstanbul ve Anadolu’nun birçok yöresine oyuncak bu 

bölgeden dağıtılmış, bu nedenle oyuncak denilince akla Eyüp Semti gelirmiş. (22) 

Tarihi belgelere göre Eyüp’te ilk oyuncak XVIII. yy.da Dökmeci Hasan Ağa 

tarafından yapılmıştır. Hasan Ağa II. Mahmut zamanında memleketinden İstanbul’a 

Nizâm-ı Cedid askeri olarak gelmiş ve Rami Kışlası’nın açılış törenînde dümbelek 

çalmıştır. Askerlikten ayrıldıktan sonra ramazanlarda sahur maniciliği, boş 

zamanlarında da oyuncak yaparmış. Tükürüklü Oyuncakçı Hasan Ağa adıyla anılan 

bu kişiden sonra Gümüşsuyu’lu Darbukacı Halil Efendi ve Küçük İsmail Efendi 

adlarındaki zanaatkârlar da oyuncak atölyeleri açarak bu mesleğin yaygınlaşmasına 

hizmet etmişlerdir. (22)  Aslında 8.yy Eyüp Oyuncakçılığı için oldukça geç bir 

tarihlendirmedir. Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Eyüp Oyuncakçılarının 100 

dükkân ve 105 nefer, mimarbaşına bağlı bir esnaf gurubunu oluşturduklarını, Bağdat 

Seferi(1635) nedeniyle düzenlenen esnaf alayında, arabalar üzerinde oyuncaklarını 
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sergileyip taklitler yaptıklarından bahsetmektedir. 17.yy ilk yarısında 100 dükkânı 

olan bir esnaf gurubunun çalışmaları, tarihlendirmeyi daha öncesine götürmektedir. 

(22) 

Eyüp oyuncaklarının en önemli özelliklerinden biri; tamamıyla atık malzemenin 

değerlendirilmesi üzerine temellendirilmiş olmasıdır. Tahtakale’nin tahta artıkları ve 

sobacıların artık tenekeleri; Sütlüce Mezbahası’ndan atılan deri ve bağırsak fazlası; 

Kâğıthane ile Alibeyköy derelerinin biriktirdiği kilin kullanılmasıyla, Eyüp 

Oyuncakları’nın temel malzemeleri elde edilmiş oluyordu. Bu üçgenin ortasında 

kalan Eyüp, özellikle sünnet merasiminin bir parçası olarak gelen potansiyel çocuk 

müşterilerini de bularak bir oyuncak merkezi olmuştur. Fakat Eyüp Oyuncakları, 

özellikle 19. yüzyıl sonunda Pera’da açılan mağazalardaki oyuncaklarla rekabet 

edememiştir. Keza Eyüp Oyuncakları adıyla anılan oyuncakların var oluş sebebi de 

oyuncak malzemelerinin kısıtlı olması idi. Ayrıca İstanbul’un gelişimi ve 

sanayileşmesi içerisinde yeni doğan ihtiyaçlarla Eyüp semtinin dönüşümü de bu 

zanaatın ortadan kalkmasına yol açan etkenlerden biri olarak görülmektedir. 1950 

yıllarında Kartal, Bomonti ve Kâğıthane’de çok sayıda sanayi kolu üretime başlaması 

ve 1957’de Başbakan Menderes’in Eyüp Bulvarı’nı açmasıyla meşhur Oyuncakçılar 

Çarşısı yok olmuştur. (24) 

Eyüp Oyuncakları şu türleri kapsamaktaydı. 

• Üstüne ayna parçaları yapıştırılmış renklî küçük testiler sürahiler, bardaklar. 

• Teneke zilleri olan bir karış çapında, teşer. 

• Bir karış çapında davullar. 

• Eski mecidiye büyüklüğünde (yaklaşık 2 cm kadar) tekerlekleri olan arabalar. 

• Minik darbukalar. 

• Saplı davullar. 

• Pek küçük olarak yapılmış beşik ve salıncaklar. 

• Kırbaç ya da kaytan sarılarak döndürülen topaçlar. 

• Kaynana zırıltıları. 

• Kursak düdükler. 
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• Havanlar. 

• Hacıyatmaz1ar. 

• Şakşaklar. 

• Minik tereyağı yayıkları. 

• Kırmızı tüylü koyun ve kuzular. 

• Ağaç parçalarından içi oyularak yapılmış ve üzerine kırmızı ve yeşil boyalar 

sürülmüş sandallar, padişah kayıkları. 

• Boyalı aynalar. 

• İki-üç şerefeli camiisiz minareler 

• Tahta kılıçlar. 

• Fırıldaklar. 

• Kamış Tüfekler. 

• Düdüklü fırıldaklar. 

• Çekirgeler. 

• İçine su konulup öttürülen toprak testiler. 

• Aynalı beşikler. 

• İpli oklar. 

• Şişirme gaydalar. 

• Dönme Dolaplar. 

• Bumbardan yapılmış boyalı balonlar. 

• Tahta çekiçler. 

• Karagöz ve Hacivat tasvirleri. (22) 

3.2.1.1. Değerlendirme ve Sonuç 

Bu örneklerden yola çıkarak bir genelleme yaparsak, ana malzeme olarak tahta ve 

toprak, yan malzeme olarak deri, kâğıt teneke, çivi, boncuk kullanıldığı 

görülmektedir. Bezeme olarak toprak boyama ile ve sarı yaldızla, yine çocuklara 
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hitap edecek, dikkat çekici renkler (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz) kullanılmış olup, 

stilize, fazla karmaşık olmayan, yumuşak dalgalı şeritler, benek bezemeler, ışınsal ve 

basit çizgilerle yüzeylerin hareketlenmesi sağlanmıştır.  

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar göstermektedir ki "Eyüp Oyuncakları" 

mekanik ve statik tasarımlarıyla, çocuğun, büyükleri taklit yeteneğini geliştirdiğini, 

itilen ve çekilen oyuncakların yürüme ve kas gücüne katkılarıyla, kontrol ve 

koordinasyon hissini geliştirdiğini, ses çıkaran oyuncakların ise dinleme, ritim 

duygusunu geliştirdiğini, eğlendiriciliklerinin yanı sıra, eğitici yönlerini 

vurgulamaktadır. (22) 

Yalvaç Ural, Eyüp oyuncakçılarının tarih içinde yok oluşlarını şöyle açıklıyor: “ İşte 

Eyüp oyuncak ustaları sürekli aynı oyuncakları yapıp yenilik getiremedikleri için 

zaman içinde bütün oyuncak atölyeleri kapanmak zorunda kalmışlardır. Yani 

oyuncak üreticileri değişen çocuğa ayak uyduramamışlardır.” (24) 

3.2.1.2. Eyüp Projesi 

Avrupa Birliği ile Türkiye İş Kurumu ortaklığında ‘’Yeni Fırsatlar Programı’’ 

çerçevesinde yürütülen ‘’Fener-Balat’’ semtlerinde yaşayan ev kadınlarına “Eyüp 

Oyuncakçılığının Öğretilerek İş Sahibi Yapılmaları ve Sürdürülebilir İş İlişkileri 

Kurulması’’ projesi Şubat 2005’ten itibaren faaliyete geçmiş bir projedir. Tarih 

Vakfı’nın geçmişte Eyüp üzerine yaptığı pek çok çalışma, oyun ve oyuncak tarihi 

konusunda yaptığı araştırmalar ve Eyüp Oyuncakçılığı’nın yeniden hayata 

geçirilmesi amaçları birleştirilerek, Yeni Fırsatlar Programı’ndan sağlanacak bir 

destekle bölge kadınlarının istihdamına yönelik bir projeye dönüştürülmüş; böylece 

hem kaybedilmiş önemli bir kültürel mirasımız olan Eyüp Oyuncakçılığı’nın yeniden 

canlandırılması, hem de oyuncakların kadınlar tarafından üretilecek olmasıyla, kayıt 

dışı ekonominin önlenmesi yolunda birkaç adım daha atılması sağlanmıştır. (24) 
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Şekil 3.1 Oyuncak Arabalar 

Projeye destek veren Eyüp Belediyesi, projenin uygulanabilmesi için Eyüp Sultan 

Mehterhanesi’nin bir bölümünü, Eyüp oyuncakçılığı eğitimi için atölye ve çalışma 

mekanı olara tahsis etmiş ve sonrasında üretilen oyuncakların satışının sağlanması 

için Oyuncakçılar Çarşısı ve Piyer Loti’de iki adet dükkanı tahsis etmiştir. Böylece 

projenin kapsamı Fener Balat Semtleri’nde yaşayan kadınlarla beraber Eyüp 

bölgesini de kapsayacak biçimde genişletilmiştir.  

 

        

 Şekil 3.2 At Arabası     Şekil 3.3 Tef 

Fener-Balat Kültür ve Güzelleştirme Derneği, Fener-Balat Semtleri Rehabilitasyon 

Programı ve Eyüp Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen projede, 57 kursiyer 

eğitimlerini tamamlanmıştır  (26) 
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Eyüp Projesi bu anlamda şu an kültürümüzü yeniden canlandırmak için çok güzel bir 

faaliyet, fakat Eyüp oyuncakçılarında da aynı kültüre ait olarak yeni oyuncakların 

bulunması gerekmektedir. 
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4. BÖLÜM: DÜNYADAKİ OYUNCAK ÜRETİMİ VE PAZARLAMA 

ÖRGÜTLENMESİ 

4.1. Dünyadaki Oyuncak Pazarının Durumu 

Günümüzde, dünya oyuncak pazarının hacmi 55 milyar ABD doları olduğunu 

belirtmektedir.  Dünyadaki oyuncak üretiminin %70 ini Çin, 8 bin civarındaki 

oyuncak fabrikasıyla gerçekleştirmektedir. (2) 55 milyar ABD doları hacmindeki 

oyuncak pazarının %40’ını Amerika kıtasındaki ülkeler, %30’unu Avrupa ülkeleri, 

%1’ini Afrika ülkeleri, %29’unu da Asya ve Okyanusya kıtaları paylaşmaktadırlar. 

(7) 

4.2.  Oyuncak Firmalarının Üretim ve Pazarlama Stratejileri  

Çin, oyuncak üretimi konusunda lider olmasına rağmen, 2003 yılında 55 milyar ABD 

doları hacmindeki pazardan, sadece 7,5 milyar ABD dolarlık kısmına sahip 

olabilmiştir. Aradaki büyük fark ise üretimlerini Çin’de yaptırıp tüm dünyaya kendi 

markaları ile ithal eden firmaların ve devletlerin kazancına yansımıştır. Örneğin, 

Hasbro, Mattel ve Lego firmaları oyuncak pazarındaki kazancın %40’ına sahiptir. (2) 

Sirus Leki’nin de belirttiği gibi; Hasbro, Matel, Store gibi birçok büyük oyuncak 

firması ürünlerini Çin’de üretmekte ve dağıtımını buradan diğer 

gerçekleştirmektedir. (6) 

Tablo 4.1 Kıtalara göre oyuncak pazarının dağılımı (7) 

Kıtalar Oyuncak pazarının dağılımı 

Amerika %40 

Avrupa %30 

Asya ve Okyanusya %29 

Afrika %1 
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4.3.  Dünya Oyuncak Pazarında Çin Faktörü 

Çin’de devlet, gelen işlerin fabrikalara dağıtımının hızlı bir şekilde organize edildiği 

ve taleplerin kısa sürede üretilebilmesini sağlayan bir organizasyon ağı koordine 

etmektedir. Bunun yanı sıra Çin’in ürünleri düşük maliyette üretmesinin firmaların 

Çin’i tercih etmesinde önemli bir etken oluşturduğu bilinmektedir. Çin’in en belirgin 

dezavantajı ise, Avrupa’ya olan uzaklığından dolayı sadece büyük miktardaki ürün 

siparişlerini üretebilmesi ve kargo maliyetlerinin yüksek olmasıdır. (4) 

Çin’deki oyuncak firmalarıyla koordineli olarak çalışan Hong Kong, dağıtım ve 

üretim planlamasını yaptığı ürünleri Çin’de ürettirerek oyuncak pazarında önemli bir 

yer teşkil etmektedir. (9) 

4.4.  Üretim Ağı (Network Production) 

Law (2003), dünyanın lider oyuncak ihracatçısı olarak bilinen Hong Kong’da, 

oyuncak sanayisi en eski ve en büyük endüstrilerden birisi olduğunu belirtmektedir. 

Yaklaşık olarak 20 yıl önce Hong Kong’daki fabrikalar Çin’e üretim tesislerini 

kaydırarak, maliyetlerini düşürmüşlerdir. Oyuncak sektörünün düşük teknolojiye 

sahip olması üretimin Çin’e kaymasının hızlı ve kolay bir şekilde olmasına olanak 

sağlamıştır. Böylece Hong Kong’taki firmalar, daha çok, tasarım, pazarlama ve 

üretim planlama yapma imkanı bulmuşlardır. Amerika’ya bağlı olarak çalışan, HK 

(Hong Kong) ofislerindeki mühendisler, ürün geliştirme ve tasarım işlerini yaparak 

OEM üretim yapmaktadır. Çin’deki fabrikalar da bu OEM oyuncakların sadece 

üretim kısmıyla ilgilenmektedirler. (9) 

Sun ve Wing (2005), Hk’un oyuncak sanayisinde güçlü olabilmesinin önemli 

etkenlerinden birinin, teknoloji ile diğer sanayilerden (tekstil, elektronik ve metal 

işleri) gelen birikimleri birleştirebilmesinde yattığını belirtmektedir. Böylece daha 

kaliteli ürünler üretilebilme imkanı bulabilmektedirler. İkinci etken ise, HK oyuncak 

firmalarının Çin’e ve diğer Asya ülkelerine üretimi kaydırıp maliyeti dramatik bir 

şekilde düşürmeleridir. (8) 
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Şekil 4.1 Üretim Ağı Akış Şeması (10) 

Dünyanın büyük oyuncak firmalarından biri olan Hasbro, 2005 yılı itibarı ile yıllık 

yaklaşık 3,5 milyar ABD doları gelirle bu üretim şekline örnek olan bir firma kimliği 

taşımaktadır. Firma, üretim olanaklarını kısıtlayıp, uzakdoğuda anlaşmalı olduğu 

tedarikçilerine ürettirdiği oyuncakları tüm dünyaya pazarlayarak yüksek miktarda 

satış yapmaktadır. Hasbro, Hong Kong’da kurduğu ofisle (HFE) üretimini 

gerçekleştirmekte ve ürün geliştirme sürecinden kargoya kadar tüm süreci takip eden 

HFE, ürün üretildikten sonra dünyanın 4 bir tarafına oyuncakları kargoyla 

yollamaktadır. Çin’de fabrikası olan oyuncak üreticilerini araştırıp bulan HFE 

yaklaşık olarak 4000 adet oyuncak firması ile irtibat halinde üretimi organize 

etmektedir. (10) 
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Tablo 4.2 Hasbro’nun üretim organizasyon tablosu (10) 

 

Ürün geliştirme sürecinde HFE bir yandan sürekli olarak Hasbro yöneticileri ile 

irtibat halinde olurken diğer yandan Çinli oyuncak üreticileri ile temas halinde 

olmaktadır. Böylece Hasbro Satış ve Pazarlama ile bölgesel oyuncak üreticileri 

arasında köprü görevini görmektedir. Pazarlamadan gelen bilgiler işlenerek 

üreticilere ürün siparişi olarak iletilmektedir.  (10) 

 

  H
asb

ro 

Pazarlama 

• Pazar araştırma ve 

öngörüşler, tespitler 

• Ürün dağıtım 

• Rekabet koşullarına 

göre fiyatlandırma 

Tasarım 

• Fikir üretimi ve ön 

tasarım çalışmaları  

Bileşenler Montaj Lojistik 

• Limandan 

marketlere satış 

noktalarına ulaşım 

Servisler 

• Müşteri Dönüşleri 

• Promosyon ve 

reklam 

• Halkla İlişkiler 

Yönetimi 

  H
F

E
 

  • Ürün mühendislik ve fiyatlandırma 

• BOM Listesi 

• Yüksek değerli parçalar görüşülmesi 

• Kaynak 

planlaması 

• Konteynırlarla 

tüm dünya 

pazarına 

gönderilmesi 

  

A
n

laşm
alı    

Ü
reticiler 

    • Kritik 

bileşen 

temini 

• İşçilik 

• Üretim 

• Testler 
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5. BÖLÜM: TÜRKİYE’DEKİ OYUNCAK PAZARININ DURUMU 

5.1. Genel Durum 

Türkiye’nin oyuncak sektöründeki yerine bakıldığında, oyuncak pazarının yıllık 

yaklaşık 180 milyon ABD doları ile dünya pazarında alt sıralarda kaldığı 

görülmektedir. Diğer ülkelere oranla çocuk başına düşen yıllık oyuncak harcaması 

ABD’de 242 ABD doları iken, Avrupa’da 121 ABD doları, Türkiye’de ise sadece 5 

ABD doları (Tablo 5.1) bulmaktadır. (1) 

Tablo 5.1 Dünyada çocuk başına düşen yıllık oyuncak harcamalarının ülkelere ve 
kıtalara göre dağılımı. (7) 

 

KITALAR ABD Doları  

Afrika 1 

Amerika 76 

Asya/Okyanusya 13 

Avrupa 121 

 

 

 

Öte yandan Türkiye’nin yıllık oyuncak ithalatının yaklaşık 100 milyon ABD doları 

olduğu belirtilmiştir. Oyuncakçılar Derneği (OYDER) eski Başkanı M. Sirus 

Leki’nin de belirttiğine göre, Türkiye’deki oyuncak ithalatında, Uzakdoğu’da 

özellikle de Çin’de fason üretilen oyuncaklar ağırlık kazanmaktadır.  (1) 

Türkiye’nin oyuncak ihracatı, öncelikle Uzakdoğu’ya daha sonra da sırasıyla 

Almanya, İspanya ve Hindistan’a yapılmaktadır. (1) 

Türkiye’de, oyuncak ithalatının artmaya başlamasından sonra uluslararası markalar 

da pazardaki yerini almıştır. Barbie, Action Man, Jesmar, John Toplar, Store, Motor 

Ülkeler ABD  Doları 

ABD 242 

İngiltere 280 

Fransa 255 

Japonya 305 

Türkiye 5 
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Max, New Ray, Smooby, Lego ve benzeri 30’un üzerinde büyük marka Türk 

çocuklarına yoğun bir şekilde ulaşmaktadır.(1) 

Oyuncakçılar Derneği’nden elde edilen istatistikî bilgilere göre, Çin’deki 8 bin 

oyuncak fabrikasına karşılık Türkiye’deki büyük ölçekli oyuncak üreticisi sayısının 

sadece 13 olduğu görülmektedir. Türkiye’de bulunan diğer oyuncak şirketlerinin 

çoğunun da Uzakdoğu’dan oyuncak ithalatı yaptığı belirtilmektedir.(6) 

Pilsan, Akçiçek, ABC Oyuncak, Magic Toys, Flopark, Aliş Oyuncak, Kral Oyuncak, 

As Plastik, Dolu Plastik, Simge Oyuncak, Ümit Bisiklet, Fen Oyuncak ve Karınca 

Oyuncak Türkiye’deki başlıca oyuncak üreticileri olarak bilinmektedir.(6) 

Oyder tarafından, Türkiye’de oyuncak ihracatında bulunan başlıca 7 şirket olarak, 

‘Pilsan, Aliş, Magic Toys, Flopark, Fen Oyuncak, Akçiçek, ABC Oyuncak 

belirtilmektedir. Bu firmalar oyuncakların parçalarının bir kısmını kendi 

bünyelerinde üretirlerken bir kısmını da ithal etmektedirler. (1)  

Oyder’e kayıtlı olan oyuncak firmalarının çoğu genel olarak üretimden çok ithalat 

yapmaktadır. Ancak son yıllarda, Oyder’in de belirttiğine göre; Türkiye’de Avrupa 

Birliği’ne giriş süreci ile birlikte getirilen yasalar sonucunda ithalat 

zorlaştırılmaktadır. Oyuncağın, yiyecekten sonra en riskli ikinci ürün statüsünde 

olmasından dolayı Uzakdoğu’dan gelen ürünlerin çoğu güvenlik testlerine tabi 

tutulmaktadır. Böylece yeni uygulama ile birlikte TSE ve CE standartları daha sıkı 

olarak takip edilmekte, bu durum da Uzakdoğu kökenli ithalatı kısıtlamaktadır. 

Oyder, bu durumu, Türkiye’deki oyuncak şirketlerinin üretime yönelmesi için önemli 

etkenlerden biri olarak göstermektedir.(6) 

5.2. Türkiye’deki Oyuncak Piyasasının Oyuncak Firmalarının Gözüyle 

Değerlendirilmesi 

Oyder eski başkanı M. Sirus Leki, oyuncak pazarının Türkiye’de gelişmesinin çok 

yavaş olduğunu ve şimdiye kadar kat edilen gelişmelerin de ithalatın başlamasıyla 

oluştuğunu belirtmektedir. (30) Dolu Oyuncak Genel Müdürü Göksel Dolu’ya göre 

bu durum her ne kadar üretici firmalar açısından sorunlar yaratsa da, tüketicilere fiyat 

ve kalite açısından kazanımlar sağlamıştır. (32) Aynı görüşü savunan Sirus Leki, 

buna ilave olarak ithal edilen oyuncaklar sayesinde pazardaki oyuncak miktarının 

tüketicinin ihtiyaçlarına karşılayabilecek adetlere ulaştığını da ifade etmektedir. 

İthalattan önce Türkiye’de yapılan oyuncak üretimi M. Sirus Leki’nin belirttiğine 
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göre hiçbir zaman yeterli miktara ulaşmamış ve plastik bebeklerin, tabancaların ve 

bazı plastik oyuncakların dışında çok fazla çeşitte oyuncak üretilmemiştir. (30) Dolu, 

ithalat sayesinde uzun vadede Türk oyuncak pazarının büyük kazanımlar elde ettiğini 

belirtmekte ve son zamanlarda Türkiye’deki oyuncak pazarının canlanmaya 

başlamasını örnek olarak göstermektedir.(32)  Dolu’nun ve Leki’nin ithalatın uzun 

vadede yerli üreticilerin gelişimine katkısı olduğu görüşüne diğer bazı oyuncak firma 

sahipleri katılmamaktadır. 

Örneğin 70’li yıllarda lider bir firma olan Fatoş Bebek’in sahibi Fatoş İnhan’a göre 

oyuncak pazarı, yan sanayinin gelişmesiyle doğrudan bağlantılı bir pazardır. 

Türkiye’de yan sanayinin hiçbir zaman gelişememesi ve Türkiye’de seri oyuncak 

üretimine başlanılan 1970’li yıllarda, plastik hammaddesinin dahi karaborsada 

satılması oyuncak pazarının ilerlemesini engelleyen en önemli faktörlerden biridir. 

“Oyuncakta ithalatın başlamasıyla Çin’in çöplüğü haline geldik” diyen Fatoş İnhan, 

“İthalat yapan insanlar oyuncağı bilmiyorlardı, oyuncağı bilenler ithalatı 

bilmiyorlardı ve pazarda kötü bir dönem başladı.” diye eklemektedir. Bu dönemde, 

Türkiye’nin diğer sorunlarının yanında, oyuncak pazarının durumu ile pek 

ilgilenilmemesi ve kendi kaderine terk edilmesi yüzünden, çok sayıda oyuncak 

firmasının kapandığını ve kalan firmaların da ithalat yaparak  ve mevcut sermayeyi 

çalıştırarak ayakta kalma yoluna gittiklerini belirtmektedir. Bilinçsiz ithalatın, 

gelişme ve ilerlemenin önünde büyük engel olduğunu söylemektedir. (33)  

Göksel Dolu’nun belirttiğine göre, dünya üzerinde sadece ihracat yapan ve hiçbir 

şekilde ithalatı bulunmayan bir ülke bulunmamaktadır. Her ülkenin, teknoloji, işçilik 

maliyeti, özgün tasarım kabiliyeti, jeopolitik pozisyon gibi değişik konularda farklı 

avantajları ve dezavantajlarının olması, ülkelerin birbirleri arasında işbölümü ve 

ithalat ve ihracat yapmasını sağlamaktadır. (32) Göksel Dolu “geliri olmayan bir 

bireyin mevcut harcamaları ile elindeki varlıkları bitireceği kaçınılmaz bir gerçektir.”  

diyerek sadece ithalat yapmanın yeterli olmadığını bunu yanında üretim yapmanın da 

kaçınılmaz olduğunu ifade etmektedir. (32)  

Dolu’nun fikirlerine katılan ve bilinçsiz ithalat yapan, üretime de taklitle başlayıp 

devam eden bir sanayinin sürdürülebilir bir sanayi olmasının mümkün olmadığını 

ifade eden Fatoş İnhan’a göre, çözüm olarak mutlaka firmaların kendilerine özgü 

tasarımlarının olması gerektiğini söylemektedir. Türkiye gibi ülkelerin sadece 

oyuncak pazarında değil tüm sektörlerdeki en büyük eksiği, özgün ve ciddi 
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tasarımlarının olmamasıdır. Yeni ürün geliştirmeye ve tasarımlara değer 

verilmemesinin sonucu olarak oyuncak pazarının bugününe baktığımızda kaliteli 

oyuncak ithal eden birçok saygın firmanın olduğu ama çok az sayıda imalatçının 

bulunduğu görülebilmektedir. (33)  

Pilsan da Çin’den ithal edilen ürünler karşısında pazarda başarılı olmak için ARGE 

kurmaya çalışmaktadır. Birçok ülke yatırımını Çin’e kaydırmakta ve ARGE’lerini 

Çin’de kurmaktadırlar. Pilsan İmalat Müdürü Raşit Akay, Pilsan’ın da ARGE 

çalışması yaparak ileri teknoloji elde etmeyi ve maliyetleri düşürmeyi amaçladığını 

ifade etmektedir. Ancak ARGE çalışmalarının çok büyük yatırım gerektirmesi hem 

de önlerinde büyük bir engel olarak beklediğini belirtmektedir. (35) 

İnhan’la aynı fikirde olan Selay Oyuncak Genel Müdürü Özdemir Aydın da tasarım 

ve yatırım konusunda Türk oyuncak pazarında büyük bir eksiklik olduğunu 

belirtmektedir. (34) Aydın, Pilsan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetinalp’in de 

belirttiği gibi yatırımın çok önemli olduğunu ve Türkiye oyuncak pazarının en büyük 

hatalarından birinin de yatırıma gereken önemi vermemesi olduğunu söylemektedir. 

Özdemir Aydın, “Oyuncak pazarına baktığımızda ithalat ağırlıklı olduğunu 

görüyoruz. İthalat ağırlıklı çünkü Uzak Doğuda ucuz iş gücü var. İmalat yapmak için 

büyük pazarları hedeflemeniz gerekir. Siz imalata sadece Türkiye’deki pazarı hedef 

alarak başlarsanız başarılı olmazsınız.” diyerek Türkiye’deki oyuncak pazarının tek 

başına yeterli olmayacağını vurgulamaktadır. Bunun için de tasarım yapmanın çok 

önemli olduğunu vurgulayan Aydın, marka yaratmanın yollarının bulunması 

gerektiğinden bahsetmektedir. (34)  

Aydın’ın da belirttiği gibi markalaşmanın önemi üzerinde duran Cansu Oyuncak 

Genel Müdürü Ahmet Alioğlu Türkiye’deki oyuncak firmalarının üretim 

yapmamalarının ciddi bir sorun olarak gözüktüğünü ifade etmektedir.  Amerika’daki 

firmaların kendi tasarladıkları ve geliştirdikleri oyuncakları Çin’de 5 milyar ABD 

dolarına ürettirip, tüm dünyada kendi marka ve patentleri altında 50 milyar ABD 

dolarına sattıklarını söylemektedir. Türkiye’deki firmaların da Avrupa ve 

Amerika’daki firmaları örnek alarak, tasarım yapıp marka yaratma yoluna 

gitmelerinin gerekli ve önemli olduğunu ifade etmektedir. (31) 

Aydın, Türkiye’deki oyuncak firmalarının oyuncak tasarımı yapıp, düşük maliyette 

üretimi de Çin’de yapabileceklerini belirtmektedir. Selay Oyuncak da kendi yaptığı 
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tasarımların üretimini Çin’de yapmakta ve oyuncakların kalitesini yüksek tutmak için 

Türkiye’de uyguladığı kriterleri Çin’de de uygulamaya gayret etmektedir. Aydın 

Çin’deki firmalar için, “Çin büyük bir üretici ve gittiğinizde her türlü ürünü bulma 

şansına sahipsiniz. Kaliteli ürünler gibi kalitesiz ürünler de bulabilirsiniz” diyerek 

kaliteli ürün almanın alıcı ile ilgili olduğunu ifade etmektedir. Avrupa ve 

Amerika’daki oyuncak firmalarının da Çin’den oyuncak ithal ettiklerini ama onların 

da Çin’den ithal ederken oyuncakların kalitesinden ödün vermeyecek şekilde üretim 

yaptırdıklarını belirtmektedir. (34) 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirttiğine göre Türkiye nüfusunun yarısı genç 

nüfustan oluşmakta ve 05–19 yaş arasındaki kişi sayısı 21 milyona ulaşmaktadır. Bu 

sayıya 0–4 yaş grubundaki çocukları da eklediğimizde toplam kişi sayısı 28 milyona 

ulaşmaktadır. (37) Türkiye’deki oyuncak pazarının bu kadar büyük potansiyeli 

olmasına karşın halen istenilen seviyeye gelememesi ve ithal oyuncak satışlarının 

150 milyon ABD dolarını geçememesine etken olarak Cansu Oyuncak Genel 

Müdürü Ahmet Alioğlu, ailelerin gelir seviyesinin düşüklüğünü göstermektedir. 

Türkiye’nin ekonomisinin kötüye gitmesinin ve bunun sonucunda yaşanan ekonomik 

krizlerin Türk halkının alım gücünü etkilediğini ve pazardaki firmaların da 

kendilerini tam anlamıyla geliştirmediklerini ifade etmektedir. Pazar payının 

daralmasının firmaların ayakta kalması için kendi aralarında rekabet etmelerine 

sebep olduğunu ama bunun ne kalite ne de çeşitlilik açısından oyuncak pazarında bir 

gelişme oluşturmadığını belirtmektedir. (31)  

5.3. Türkiye’deki Oyuncak Pazarına Çin’in Etkisi 

Leki’nin belirttiğine göre, günümüzde büyük plastik oyuncak üreten firmaların 

başarılı olup, bir kısmının da büyük miktarlarda ihracat yapabildikleri bilinmektedir.  

Bunun yanında küçük plastik oyuncak üreten firmalar az olmasına rağmen 

bulunmaktadır. Çin’in oyuncak pazarına girmesiyle birlikte üretim yapan başarılı 

firma sayısında ciddi bir azalma olmuş hatta 1980 yılında üretim yapan oyuncak 

firmaları kapanmıştır. Sektör temsilcilerinden Leki ve Yıldırım’a göre bunların 

sebepleri şöyle sıralanabilir: 

• Çin’in bir milyon adedin üzerinde üretim yaparak tüm dünyaya satması, buna 

karşın Türkiye’deki firmaların üretimlerinin maksimum 10-50 bin arasında olmasının 

maliyetleri etkilemesi (Leki (2005)) (30)  

Açıklama [A1]: Türkiye 
İstatistik Kurmu 2000 nufus sayımı 
verileri 
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• Oyuncak üretimi açısından bakıldığında, teknolojik anlamda bir sıkıntı olmasa 

da, Çin’deki gibi bir üretim organizasyonundan (network production) da 

bahsedilememesi (Yıldırım (2005)) (4) 

• Türkiye’de uygun üretim potansiyeli olmasına karşın, pek çok imalathanede 

CNC tezgâhları, enjeksiyon makineleri vb. olanaklardan ve kalıphanelerden 

yeterince yararlanılamadığı, düzenli bir iş akışı olmadığı için atölyelerin atıl hale 

gelmesi ve maliyetlerin olması gerekenden çok daha yüksek değerlere ulaşması 

(Yıldırım (2005)) (4) 

• Çin’in fiyatlarının uygun olmasının nedenlerinden biri de devlet tarafından 

aldıkları teşviklerin fazla olması (30) 

• Çin’de oyuncak konusunda uzun süredir üst düzeyde çalışan firmalar olması ve 

bu sayede üretim konusundaki deneyimlerinin Türkiye’ye oranla fazla olması 

(30) (8) 

• Hammaddenin Çin’de üretilmesi ve ucuz işgücünün olması. (35) 

Türkiye’nin Çin’e karşı en önemli avantajı ise Çin’e göre Avrupa’ya daha yakın 

olması olarak gözükmektedir. Bu jeopolitik konum ülkemize kargo konusunda büyük 

avantaj sağlamaktadır.(4) Bu durum yerli firmaların büyük hacimli ürün üretmesine 

ve Avrupa’ya fason üretim yapma imkanları yaratmaktadır.(35) Magic Toys, Pilsan, 

Fen Oyuncak gibi şirketler bu avantajı kullanmaktadırlar. Türkiye’nin Avrupa’ya 

olan coğrafi yakınlığı dolayısıyla daha az miktarda ürün, daha ucuza ve daha kısa 

zamanda tüketiciye ulaşabilmektedir. (4) (11)   

5.4. Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinin Oyuncak Pazarına Etkileri  

Avrupa Birliği’ne üye olma sürecinde ve sonrasında oyuncak pazarında birçok 

olumlu ve olumsuz gelişme yaşanması beklenmektedir. Bu temel gelişmelerin neler 

olabileceğine dair görüşler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.  

� Üreticiler açısından olumsuz olması beklenen etkilerden biri işçilik 

maliyetlerinin artmasıdır.(32) 

� “Taklit” AB ülkelerinde kesinlikle kabul görmeyen ve kınanan bir 

durumdur. Türkiye’nin yurt dışındaki pazara kendi yaratım ve özgün tasarımlarıyla 

çıkması gerekmektedir. Bu da markalaşma ve üretim açısından hem gerekli hem de 

kalıcı bir etken olarak düşünülebilir. (33) 
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� Bu gün imalatçılar Türkiye’de imalat lisansı almaktadır ancak Avrupa’ya 

satış yapmak istenildiğinde bu lisans geçerli sayılmamaktadır. Türkiye’nin AB’ye 

üye olması halinde, oyuncak güvenliği konusundaki EN-71 standartlarına uyumlu ve 

kaliteli ürünlerin pazardaki payının artması ise olumlu bir etki olması 

beklenmektedir. Böylece Avrupa’ya lisanslı oyuncakların rahatlıkla satabileceği 

düşünülmektedir. (30) 

� Türkiye’nin AB’ye girme sürecinde firmalar markalaşma yolunda ciddi 

adımlar atabilirlerse, imalat ve ithalatın artması ve pazar paylarının artması mümkün 

olabilir..(31) 

� Türkiye’de kalibre laboratuarları bulunmamaktadır. AB’ye giriş 

sürecinde bu laboratuarların kurulmasının istenmesi üretim yapan firmalar açısından 

büyük bir avantaj oluşturabilir. (35)  

� Gümrükte kolaylıklar sağlanması ve buna bağlı olarak yeni pazarlara 

ulaşım kolaylığı sağlanabilir.(35) 
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6. BÖLÜM:  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 

6.1. Giriş 

Bu bölümde araştırmanın amacı ve kullanılan yöntemler anlatılmaktadır. Yöntem 

olarak Literatür araştırması ve görüşme seçilmiştir. Neden görüşme yönteminin 

seçildiği ve üretim yapan firmalardan hangi ilgili kişilerle görüşüldüğü 

aktarılmaktadır. 

6.2. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın temel amacı; Türk oyuncak sektöründe üretim yapan firmaların tasarım 

açısından durumları ve yeni tasarımı tetikleyen faktörlerin neler olduğunu ortaya 

koymaktır. Bu ana amacın yanı sıra belirlenen alt amaçlar ise şunlardır: 

• Türkiye’deki oyuncak pazarının durumunun belirlenmesi 

• Üretici firmaların karşılaştıkları sorunların belirlenmesi 

• Çin’in oyuncak pazarına olan etkisi 

• Firmalarda özgün tasarım genel olarak ne zaman gündeme geldiği 

• Firmaların oyuncak tasarımı yapma süreçlerinin belirlenmesi. 

6.3. Kullanılan Yöntemler 

Bu araştırmanın amaçları doğrultusunda iki adet yöntem kullanılmıştır. İlk olarak 

oyuncak pazarı hakkında genel bir bilgiye sahip olmak ve pazarda bulanan firmalar 

hakkında bilgi edinmek için konu hakkında yayınlamış eserler incelenmiştir.  

İkinci olarak amaç daha detaylı bilgilere ulaşmak ve sadece pazar hakkında değil, 

firmaların tasarım kabiliyetleri hakkında bilgi toplamak olmuştur. Bunun için uygun 

bir yöntem olarak görüşme yöntemine karar verilmiştir.  

Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan görüşmenin bazı avantajları şöyle 

sıralanmaktadır; esneklik, yanıt oranı, sözel olmayan davranış, ortam üzerindeki 
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kontrol, soru sırası, anlık tepki, veri kaynağının teyit edilmesi, tamlık ve 

derinlemesine bilgi olarak sıralanabilir. Görüşme yoluyla, deneyimler tutumlar, 

düşünceler, niyetler, yorumlar ve zihinsel algılar ve tepkiler gibi gözlenemeyeni 

anlamaya çalışılmaktadır. (45) 

6.3.1. Literatür Araştırması 

Literatür araştırması ile hedeflenen en temel amaç Türkiye oyuncak pazarı hakkında 

bilgi toplamak olmuştur. Bundan sonra araştırmalara nasıl yön verileceği 

belirlenmeye çalışılmıştır.  

Öncelikli amaç, oyunun ve oyuncağın ne olduğuna dair bilgilerin toparlanması 

olmuştur. Bu konu ile ilgili psikoloji kitapları ve oyun ile uzmanlaşmış kişilerin 

eserleri incelenmiştir.  

Daha sonra da dünyadaki ve Türkiye’deki oyuncak tarihi hakkında bilgiler toplamak 

için araştırmalar yapılmıştır. Türkiye’deki oyuncak tarihi ile ilgili kaynak sayısı çok 

az bulunmaktadır. Bu konu ile ilgili en çok Bekir Onur’un oyuncaklı dünya adlı 

kitabından yararlanılmıştır. Bunun yanında Yalçın Tosunkaya’nın eğitim 

dergilerinde çıkan yazılarından aynı zamanda Eyüp oyuncakçılığı ile ilgili olarak da 

konu hakkında yazılan makalelerden yararlanılmıştır.  

Türkiye’nin oyuncak tarihi ile ilgili araştırmadan sonra Türkiye’deki oyuncak pazarı 

ile ilgili araştırmalara başlanmıştır. Bu amaçla Oyuncakçılar derneği’ne gidilerek 

oradan firmalar ile ilgili bilgiler alınmış ve ayrıca sektörel yayınlar incelenmiştir. 

Oyuncak pazarı ile ilgili veriler toplanmıştır.  

Bunların yanında, Oyuncak dergisi editörü ile görüşülerek, pazar hakkında ve 

firmalar hakkında bilgiler toplanmıştır. Dergiler incelenerek, Türkiye’de oyuncak 

pazarının durumu, Çin’in oyuncak ihracatına başlamasından sonra Türkiye’deki 

oyuncak pazarının durumu, üreticilerin karşılaştığı sorunlar hakkında bilgiler 

toplanmıştır.  

İnternette yapılan araştırmalarda dünya oyuncak pazarı hakkındaki özet verilere ve 

Türk oyuncak pazarı hakkında veriler toparlanmaya çalışılmıştır. 

Genel olarak literatür araştırmasının amacı, Türkiye’deki oyuncak pazarının 

durumunu tespit etmek olmuştur. Bunun için de alt amaçlar oluşturulmuştur. Bunlar; 

• Oyun ve oyuncağın ne olduğuna dair bilgiler 



 36 

• Dünyadaki ve Türkiye’deki oyuncak tarihi  

• Türkiye oyuncak pazarına Çin’in oyuncak ihracatının etkileri 

• Oyuncak üreten firmaların karşılaştığı sorunlar 

• Türkiye oyuncak pazarının ithalat miktarı, üretim yapan firma sayıları, oyuncak 

pazarının büyüklüğü vb… ile ilgili sayısal verilerdir. 

6.3.2. Görüşme 

Nitel araştırma yöntemleri içerisinde en sık kullanılan yöntemlerden biri görüşme 

yöntemidir. Stewart ve Cash (1985) görüşmeyi, “önceden belirlenmiş ve ciddi bir 

amaç için yapılan, soru sorma ve yanıtlama tarzına dayalı karşılıklı ve etkileşimli bir 

iletişim süreci” olarak tanımlamaktadır. Briggs (1986) görüşme yönteminin; 

bireylerin deneyimleri, tutumları, görüşleri, şikâyetleri, duyguları ve inançları 

hakkında veri toplamak için çok verimli bir yöntem olduğunu ifade etmektedir.  

Bu tez çalışmasında yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Bu 

görüşme yaklaşımı, görüşme sırasında keşfedilecek sorular ve ya konular listesini 

kapsar. Görüşmeci önceden hazırladığı konu ve ya alanlara sadık kalarak hem 

önceden hazırlanmış soruları sorma, hem de bu sorular konusunda daha ayrıntılı bilgi 

alma amacıyla ek sorular sorma özgürlüğüne sahiptir. Görüşme formu, araştırma 

problemi ile ilgili tüm boyutların ve soruların kapsamını güvence altına almak için 

geliştirilmiş bir yöntemdir.  

Bu görüşme yöntemi sohbet tarzı görüşme yöntemi ile karşılaştırıldığında elde edilen 

verilerin düzenlenmesi ve analizi daha kolay olduğu görülmektedir. Bu durumda 

firmalardaki yetkilere daha önceden belirlenmiş sorular sorulmuş fakat bazı 

zamanlarda bu sorular genişletilmeye ve daha detaylı bilgiler alınmaya çalışılmıştır. 

Bu görüşmenin seçilmesinin temel nedeni firmaların tasarım kabiliyetleri hakkında 

daha önceden genel bir bilgi edinmenin mümkün olmamasıdır. Bu yüzden 

görüşmeler, ne sabit sorularla ne de serbest bir şekilde düzenlenmiştir aksine 

önceden belirlenmiş konuyu daha iyi araştırmak açık uçlu sorular seçilmiştir.  

Görüşme yöntemi ile hedeflenen amaçlar şöyledir; 

• Oyuncak firmalarında yeni ürün tasarımı ne zaman gündeme geldiği 

• Firmaların ürün tasarım sürecinin nasıl yürütüldüğü hakkında bilgi alınması 
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• Firmaların pazara sundukları ya da sunmayı düşündükleri yeni ürünlerin tasarım 

süreçlerinin öğrenilmesi 

• Firmaların tasarım yapma kabiliyetleri hakkında bilgi toplanması 

Görüşme yönteminde iki tane aşama belirlenmiştir. İlki keşif amacı ile yapılan 

görüşmeler olmuştur. Bunun için sektör hakkında bilgisi olan iki yerdeki yetkili 

kişiler ile görüşülmüştür. Bu görüşmelerdeki amaç, sektör hakkında önbilgiye sahip 

olmak ve araştırmanın amacı doğrultusunda daha sonra hangi firma yetkilileri ile 

görüşüleceğine karar vermektir.  

Bunlar, Oyuncakçılar Derneği ile yapılan görüşmeler ve Oyuncak Dergisi editörü ile 

yapılan görüşmelerdir. Oyuncakçılar Derneği ile yapılan görüşmede sektörde 

bulunan oyuncak firmaları hakkında önbilgiler alınmış ve firmaların adresleri, üretim 

yapıp yapmadıkları hakkında bilgiler toplanmıştır. Amaçlara uygun olarak bazı 

firmaları onlar tarafından görüşme için tavsiye edilmiştir. 

Oyuncak Dergisi editörü ile de görüşülerek daha önce yayınlanmış olan dergiler 

alınmış ve sektör hakkında kısaca bilgiler toparlanmıştır. Ayrıca sektörde oyuncak 

pazarı konusunda bilgiler sorulmuş ve hangi firma yetkilileri ile görüşmenin iyi 

olacağı konusunda önbilgiler alınmıştır. 

Bütün buradan elde edilen bilgilerin ışığında görüşme yapılacak firmalar için bazı 

kriterler belirlenmiştir. Bu kriterler şunlardır: 

• Oyder üyesi olmak 

• Üretim yapıyor olması  

• Sermaye miktarının diğer firmalara göre yüksek olması ya da üretim 

olanaklarının yüksek olması 

• Oyuncak tasarımı yaptıklarını ve pazara yeni ürünlerle katıldıklarını ifade 

etmeleri 

• Pazarda lider bir firma kimliğini taşımaları 

İkinci aşama ise araştırmanın amaçları doğrultusunda firmaların seçilmesi ve firma 

yetkilileri ile yapılan görüşmelerdir. Görüşme için seçilen firmaların hepsi ile 

görüşülememiştir. Firma yetkililerinin yoğunluğu ya da firma hakkındaki bilgileri 

açıklama konusundaki çekinceleri görüşmelerin bazılarının gerçekleşmemesine 
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sebep olmuştur. Bunun dışında görüşülen iki firma Pilsan ve Magic Toys olmuştur. 

Bu firmalarla yapılan görüşmeler olumlu geçmiş hem sektör hakkında hem de 

firmalar hakkında yeterli bilgiler edinilmiştir. Bu iki firma da sektörde lider firma 

kimliği taşımaktadır ve pazardaki öncü kimliklerinden dolayı araştırma açısından 

önemli verilere sahip oldukları düşünülmüştür.  

6.3.2.1. Oyuncak Üretimi Yapan Firmaların Listesi 

• ABC Oyuncak San. Ve Tic. Aş. 

Kartal Cad. Çimen Sok. No.10/3 

34876 - Yakacık / İstanbul 

Tel: (216) 3770074 & 3774147 Faks: (216) 3772293 

abcoyuncak@superonline.com  

http://www.abcoyuncak.com 

• Simge Oyuncak Sanayi A.Ş. 

İstanbul Cad. No:63 Gürpınar  

34528 B.Çekmece / İstanbul 

Tel: (212) 880 62 70 – 880 61 96  Faks: (212) 880 62 18 

E-mail: simge@simgetoys.com.tr 

• Fen Oyuncak ve Oyun Aletleri 

Tahtakale Yavaşça Şahin Sok. No: 19 

İstanbul/Eminönü 

Tel: (212) 5267421 & 5120029 Faks: (212) 5114318 

• Magic Toys İthalat İhracat Sanayi Tic. Ltd. Şti. 

Eminönü / İstanbul 

Tel: (212) 5126619 

info@MAGİCtoys.com.tr  

http://www.MAGİCtoys.com.tr 
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• Pilsan Plastik Oyuncak San. A.Ş. 

Kıraç Merkez Mahallesi Edip Cansever Cad. No:3 

34522 - KIRAÇ / BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL 

Tel: (212) 6891140 (10 Lines)  Faks: (212) 6891620 & 6891273 

pilsan@pilsan.com.tr  

http://www.pilsan.com.tr 

• Aliş Oyuncak ve Plastik San. Ltd. Şti. 

Fabrika: Güngören / İSTANBUL 

Tel: (212) 507 95 00 ( 3 Hat )  Faks: (212) 507 96 94  

http://www.alistoys.com/tur_index.htm 

• Alican Plastik ve Oyuncak San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

Doğu Sanayi Sitesi 1. Blok No:2 

Yeni Bosna/İSTANBUL 

Tel: (212) 551 01 43 & (212) 639 00 46 & (212) 639 00 47 

Faks: (212) 552 40 65 

E-mail:info@alicanoyuncak.com 

alicanoyuncak@superonline.com 

• Uçar Oyuncak San. Tic. Ltd. Şti. 

Hekimsuyu Cd. 559 Sok. No: 12 Küçükköy  

İstanbul / Türkiye  

Tel: (212) 479 7066   Faks: (212) 479 7067 

http://www.iqubic.org  
 

6.3.2.2. Görüşme Yapılan Firmaların Listesi 

• Magic Toys İthalat İhracat Sanayi Tic. Ltd. Şti 

Magic Toys İmalat Müdürü Necati Yıldırım ile görüşüldü. Öncelikle Mayıs 2005’te, 

daha sonra da Mayıs 2006’da görüşmeler yapılmıştır.  
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• Aliş Plastik ve Oyuncak San. Ltd. Şti. 

Bu firmadan yetkili olarak Mehmet Bey ile 2006 yılında görüşülmüştür. Çok yoğun 

olduklarını görüşme için müsait olmadıklarını belirtmişlerdir. 

 

• Alican Plastik ve Oyuncak Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 

Bu firmadan yetkili olarak Cemile Hendek Hanımla Mayıs 2006’da görüşülmüştür. 

Cemile Hanım uygun olmadıklarını ve çok meşgul olduklarını belirtmiştir. 

• Pilsan Plastik Oyuncak San. A.Ş. 

Pilsan Üretim Müdürü Raşit Akar ile Mayıs 2006’da ve Mart 2007’de görüşmeler 

yapılmıştır. Mart 2007’de ayrıca Teknik Tasarım ve Kalıphane Müdürü Hüseyin 

Kanak ile görüşmeler yapılmıştır. 

• Fen Oyuncak 

Bu firmanın Üretim Müdürü Serhat Dede ile Mayıs 2007 görüşmeler yapılmıştır. 

Ayrıca Pazarlama Sorumlularından Serhat Bey ile 2007 yılında görüşülmüştür. 
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7. BÖLÜM: GÖRÜŞMELERİN ANALİZİ 

7.1.  Magic Toys İthalat İhracat Sanayi Tic. Ltd. Şti. 

7.1.1. Giriş  

Magic Toys, Baki Tezcan ve M. Sirus Leki tarafından 1991 yılında kurulmuştur. 

İthalat yaparak oyuncak sektörüne giriş yapan Magic Toys, 2002 yılının sonundan 

itibaren imalatla da ilgilenmeye başlamıştır. (5)  

Uzaktan kumandalı arabalar, pelüş oyuncaklar, bebekler, PVC toplar, bahçe 

oyuncakları, yap-bozlar, grup oyunları ve öğretici oyunlar gibi 3000’in üzerinde ürün 

kalemi bulunan firma, bu ürünlerin çoğunu yurtdışından ithal etmektedir. Ayrıca 

firma, Almanya, İsveç, Suriye, KKTC başta olmak üzere birçok Avrupa ve Ortadoğu 

ülkesine ihracat yapmaktadır. (5)  

Firma, dünyanın ileri gelen pek çok oyuncak üreticisinin Türkiye distribütörüdür ve 

Welly Die Cast, John Handels, New Ray, Jesmar S.A. Stor, Motormax, Digitcon vb. 

oyuncak üreticisi firmalarla istikrarlı işbirlikleri kurmuştur. (5)  

Magic Toys, Türkiye’nin ilk lisanslı yapboz üreticisidir ve Looney Tunes, Tom & 

Jerry, Simpsons, Flintstones, Scooby Doo, Barbie, Power Puff Girls, Garfield, 

Popeye karakterlerinin lisanslarını alarak yapboz üretmektedir. (5) 

7.1.2. Organizasyon Yapısı  

 

 

 

 

 

   Şekil 7.1 Magic Toys organizasyon Şeması (4) 

 

Yönetici Ortaklar

Ustabaşılar Web Tasarımı
1 kişi

Grafiker
1 kişi

İmalat
Necati Yıldırım

Finansman Sorumluları
2 kişi

Finansman
Sirus Leki

Pazarlamacılar
4 kişi

Pazarlama
Kuruluş Gürkan
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Magic Toys, Necati Yıldırım, Sirüs Leki ve Kurtuluş Gürkan’ın ortaklıkları ile 

işletilmektedir. Firma 3 bölüme ayrılmış ve bu bölümlerin yönetimleri ortaklar 

arasında paylaşılmıştır. İmalat ile Necati Yıldırım, Finansman ile Sirus Leki ve 

pazarlama ile Kurtuluş Gürkan ilgilenmektedir.  

Firmanın tasarım ekibi olarak adlandırılan bölümü, imalat bölümünün altında Necati 

Yıldırım ve Grafiker Mehmet Malba’dan oluşmaktadır. Kutu oyunları (masaüstü 

oyunları) için ise dışarıdan editör desteği alınmaktadır. Tasarımların son halinin 

oluşması ve üretilip üretilmemesi konusunda son kararları İmalat Müdürü 

vermektedir. (4)  

Magic Toys 45 kişilik kadrosuyla oyuncak piyasasında hem üretim hem de ithalat 

yapmaktadır. Firma, kendisine ait plastik enjeksiyon üretimi için kalıphanesi ve 

marangozhanesi ile geniş üretim olanağına sahiptir. KOSGEB’den destek alan Magic 

Toys’un, pazarlama merkezleri Eminönü’nde ve fabrikaları Beylikdüzü’nde 

bulunmaktadır. (4)  

7.1.3. Pazarlama Stratejileri  

Firma ithalat odaklı bir kuruluş olarak şekillendiği için, Magic Toys uyguladığı güçlü 

pazarlama stratejisinin sonucunda şu anda portföyünde yaklaşık olarak 1200 adet 

firma bulundurmaktadır. Bu portföyün bir kısmını Migros, Bim, Carrefour gibi 

market zincirleri oluştururken bir kısmını da kırtasiyeler ve toptancı 

firmalar oluşturmaktadır. Satılan ürünlerin hem oyuncak hem de kırtasiye pazarına 

hitap etmesi, firmanın geniş bir dağıtım ağına sahip olmasını mümkün 

kılmaktadır. Dolayısıyla üretilen ürünler bir anda birçok yere yayılabilmektedir. (4)  

Firma, büyük bir portföye sahip olmasına karşın portföyündeki firmalarla ticari 

ilişkilerini idame ettirebilmek için reklam giderlerini artırmaya ihtiyaç 

duymamaktadır. Bu durum piyasada firma ile aynı ölçekte üretim 

yapabilen rakiplerin var olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu kadar geniş bir ürün 

yelpazesine sahip başka oyuncak firmaları olmamasına rağmen bu ürünler kısmi 

olarak diğer firmalar tarafından üretilebilmektedir. Ancak endüstriyel anlamda 

standartlara uygun ve rekabet edebilecek şekilde üretim yapan başka firma 

bulunmamaktadır. (4)  

Kutu oyunları (Board Games), yapbozlar ve okul öncesi oyuncaklar Türkiye’deki 

oyuncak sektörünün %12’sini oluşturmaktadır. Magic Toys lisansını yurt dışından 
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aldığı karakterleri burada yap-bozlarda kullanarak satış yapabilmektedir. Bunların 

çoğunun üretiminin Türkiye’de gerçekleşmesine karşın, firma gerek yapbozlar 

gerekse diğer oyuncaklar için karakter üretmek yerine var olan çizgi film veya ünlü 

dizi film karakterlerini kullanmayı tercih etmektedir. Bunun başlıca nedeni olarak 

ise, kendilerinin oluşturacağı karakterlere yapacakları reklâm harcamalarından 

yapılacak tasarruf gösterilmektedir. Bununla beraber, firma, kullandığı karakterler 

için lisans ücreti ödemenin yanı sıra bazı ürünlerde sattıkları her üründen belli bir 

miktar kar payı vermek durumunda kalmaktadır. (4)  

Firma, ayrıca Zaga, Çocuklar Duymasın gibi popüler televizyon programları ve 

dizilerinin oyun lisanslarını da elinde bulundurmakta ve bunlara ilişkin üretimini 

sürdürmektedir. (6)  

7.1.4. Firmanın Çin’e Karşı Avantajları  

Magic Toys’un Çin’e karşı avantajı, yeni geliştirdiği ürünlerini matbaa sektöründe 

üretiyor olmasıdır. Matbaa sektörünün Türkiye’de gelişmiş bir sektör olduğunu 

belirten Magic Toys imalat müdürü, bunun sonucu olarak masaüstü oyunları ve dart 

gibi kağıt vb. malzemelerden yapılan ürünleri Türkiye’de kaliteli bir şekilde 

üretilebildiklerini belirtmektedir. Bu sayede ürettikleri ürünleri yurtdışında da 

satabildiklerini söyleyen Necati Yıldırım Çin ile matbaa sektöründe üretilebilen 

oyuncaklar (yapboz, kutu oyunları, dart, vb) konusunda rahatlıkla rekabet 

edebildiklerini ifade etmektedir.    

Ayrıca matbaada üretilen oyuncakların plastik ve metalden üretilen ve kalıp isteyen 

oyuncaklara göre çok daha ucuz bir şekilde imal edilebilmesi, Magic Toys’un 

Türkiye’de oyuncak üretimi yapabilmesinde önemli etkenlerden birisidir. Kalıp 

maliyetlerinin ve gerekli sermaye miktarının diğer malzemelerle yapılan üretimlere 

göre düşük olması, yeni ürün geliştirmelerini teşvik eden önemli unsurlardan birisi 

olarak öne çıkmaktadır.  

Bir başka etken de matbaada üretilen oyuncakların diğer malzemelerle üretilenlere 

göre daha hızlı üretilebilmesidir. Ürünün tasarım aşamasından sonra üretim 

aşamasına kısa bir sürede geçilebiliyor olması Magic Toys’un oyuncak üretimine 

başlamasında en önemli faktörlerden biridir.  

Firma, Türkiye’nin Avrupa’ya olan coğrafi yakınlığı sebebiyle ihracat konusunda da 

Çin’e göre daha avantajlıdır. Magic Toys Avrupa’ya görece düşük kargo maliyetiyle  
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istenilen miktarda oyuncak ihraç edebilmektedir. Bu sayede Avrupa’daki oyuncak 

firmaları az miktarda da olsa firmaya fason üretim talebinde bulunabilmektedir. 

 

7.1.5. Magic Toys’un Ürün Geliştirme Sürecinin Değerlendirmesi  

7.1.5.1.  Magic Toys’un Yeni Bir Oyuncak Üretimine Karar Verme Süreci  

 Magic Toys 3000 çeşide yakın oyuncak ithal etmekte ve satmaktadır. Ancak, firma 

oyuncakların bir kısmının ithal etmek yerine Türkiye’de nasıl üretilebileceği 

konusunda da araştırmalar yapmaktadır. Türkiye'de niş pazar arayışlarına giren firma 

dışarıdan gelen bir ürünün aynı maliyette üretiminin mümkün olması 

durumunda ithalat yerine üretimi tercih etmekte ve daha sonra söz konusu ürünü 

geliştirerek piyasaya sürmektedir. Çin’den ithal edilen ürünlerin çok düşük fiyatlarla 

piyasaya arz edilebilmesini de göz önünde bulunduran firma, üretime başlamadan 

önce mutlaka Çin’den ithal etmekle burada üretmek arasında fiyat karşılaştırması 

yapmaktadır. Fiyatlar arasında düşük bir fark tespiti durumunda üretime karar 

verilebilmektedir. Ancak bazı oyuncak çeşitlerinde, Çin ileri derecede ucuz üretim 

sağladığından o pazarlara sadece ithalat yaparak girilmektedir. (4)  

7.1.5.2. Firmanın Yeni Ürün Oluşum Sürecinin Değerlendirmesi  

Yurt dışında tespit edilen veya oradan getirilen ürünlerin Türkiye'de yeniden ele 

alınarak üretilmesi Magic Toys'un şu anki tasarım politikasını oluşturmaktadır. Aynı 

zamanda firma yepyeni bir tasarım yapmak yerine varolan ürünlerin Türkiye’de 

üretimi sürecini yeni fikir olarak değerlendirip bu tip ürünleri yeni ürün projeleri 

olarak nitelendirmekte ve firma yöneticileri bu tercihin varolan şartlar içerisinde 

daha uygun bulunduğunu ifade etmektedir. (4)  

Tasarım alanında yeni ürünler geliştirme veya yeni karakterler oluşturma konusunda 

bir çalışma yapmak yerine var olan trendleri takip ederek ürün üretilmektedir. Bu 

şekilde firma yeni bir marka yaratmanın zorluğundan ve yüksek maliyetinden 

korunmayı ve insanların var olan markalar hakkındaki farkındalıklarından 

yararlanmayı amaçlamaktadır. Bu sebeple Magic Toys var olan ünlü markalarla 

anlaşarak lisanslı çalışmaktadır. Firma üretim açısından kendisine uygun olarak, kutu 

oyunları, eğitsel ahşap oyuncaklar ve yapboz oyunlarını seçmekte ve bu pazara hitap 

etmektedir. (4)  
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Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler ışığında yeni ürün üretim kararının 

alınması yukarıdaki gibi özetlenmektedir. Burada tasarımdan kastedilen, pazarda var 

olan ve başarılı bulunan bir ürünün numune olarak seçilip, gerekli 

düzeltmeler gerçekleştirildikten sonra üretime uygun hale getirilmesi sürecidir. 

Bundan sonraki aşamalar üretime hazır hale getirilen ürünün kalıbının yapılması ve 

denemelerin ardından üretime geçilmesi olarak belirtilmektedir. 

7.1.5.3. Örnek Ürünler Üzerinden Ürün Tasarım Süreçleri  

7.1.5.3.1. Dart  

Dart oyun tahtası daha önceden Çin’den ithal edilirken ürün incelendikten sonra 

hammaddesinin Türkiye’de çok bulunan hurda kağıt olduğu keşfedilmiş ve ürünü 

ithal etmek yerine, ürün için yeni bir imalathane kurularak üretimine başlanmaya 

karar verilmiştir. Böylece önceden Çin’den getirtilmekte olan bu ürün Türkiye 

piyasasına daha ucuza ve istenilen miktarda ihraç edilebilecek şekilde, kargo masrafı 

minimuma indirilerek satılabilecek konuma getirilmiştir. Fakat bütün bunlar 

yapılırken dart tahtasına tasarım anlamında ciddi bir yenilik getirilmemiş yalnızca 

üretimi Türkiye’ye taşınmıştır.(4)  

7.1.5.3.2. Yapbozlar  

Yapboz da tıpkı diğer ürünler gibi önceden Çin’den ithal edilirken, yapılan 

araştırmalar sonucu aynı ürünün Türkiye'de çok daha düşük bir 

maliyetle üretilebileceği tespit edilmiştir. Üretim dışında eklenecek görsel öğelere 

ihtiyaç duyan firma bu amaç doğrultusunda lisanslı karakterleri kullanmaya 

başlamıştır.  Tıpkı dart gibi herhangi bir tasarım unsuru eklenmeden çok düşük 

maliyetle üretilen yapbozlar uygun fiyatlarla piyasaya sunulmakta ve üretici firmaya 

yüksek kar sağlamaktadır. Düşük maliyetli üretimin diğer bir sonucu olarak firma  bu 

ürünün ihracatına da başlamış ve pazar payını önemli oranda arttırmıştır. (4)  

7.1.5.3.3. Kutu Oyunları  

Kutu oyunlarından birçoğunun Türkçeleştirilmesini tamamlayarak piyasa süren firma 

(Kızmabirader, İsim Şehir, Kağıt-Makas-Taş, Poly Turka, Çocuklar duymasın kızma 

Birader, Garfield Sessiz Sinema vb…) bu alanda da lisanslı çalışmaktadır. Firma, 

tüketicilere rağbet gören filmlerin ve televizyon programlarının karakterlerinden 
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yaptıkları board oyunlarını satmaktadır. Örneğin Fred Çakmaktaş figürleri 

içeren isim şehir oyunları tüketiciye sunulmakta veya ünlü televizyon programı 

Zaga’nın karakterlerini temel alan yeni kutu oyunları geliştirilerek tüketicinin Zaga 

seyrederek aldığı keyfi kutu oyunlarıyla devam ettirmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. 

(6)  

Yapılan görüşmeler göz önünde bulundurulduğunda kutu oyunlarının Türkiye’de 

genel olarak çok tutulmadığının düşünüldüğü ortaya çıkmaktadır. Türkiye’deki kutu 

oyun hacminin yaklaşık olarak yıllık 10 bin adet olduğu ancak bu miktarın Avrupa'ya 

nispeten çok geride olduğu ifade edilmektedir. Bu yüzden firma, pazarın daha geniş 

olduğu Avrupa’ya hitap edebilecek ürünler geliştirmeye ve bununla ilgili tanıtımlar 

yapmaya başlamıştır. Konuya ilişkin olarak, firmanın, Tabu’ya alternatif olarak 

ürettiği “Talking Ass” (Konuşan Eşek) adlı grup oyunu daha gelişmiş ve ileri bir 

örnek olarak verilebilir. Grup oyunlarını önceden de üretmekte olan Magic Toys, bir 

adım daha atarak bu oyunun kendi tasarım grubu tarafından tasarlanmasını 

sağlamış ve Türkiye’de üretimine başlamıştır. Yurt dışına da satılması düşünülen bu 

ürün şu anda yalnızca yurt içinde satışa sunulmuş durumdadır. (4)  

7.1.5.3.4. Uçurtma  

Uçurtma konusunda pazarda bir arz boşluğu olduğunu fark eden Magic Toys, bu 

boşluğu doldurmak amacıyla bir araştırma gerçekleştirmiş ve farklı ülkelerde tespit 

edilen uçurtmalardan örnekler alınarak inceleme yapılmıştır. Daha sonra Çin’den ve 

İspanya’dan gelen örnekler temel alınarak Türkiye’de üretim için uçurtma örneği 

oluşturulmuş fakat üretimle ilgili malzeme konusunda problemler çıkmıştır. Örneğin 

Çin’de çıtalar bambudan üretilirken, İspanya’da fiber kullanılmaktadır. Fakat 

Türkiye’de bu çeşit malzemeleri kullanmak görece maliyetli olduğundan çözüm 

olarak metal yay kullanılmıştır. Uçurtma genel olarak biraz daha ağır üretilebilmiş 

olmasına rağmen işlevini yerine getirebildiğinden piyasaya sunulmasına karar 

verilmiştir. Ürün üzerine görsel olarak firmanın lisanslarına sahip 

olduğu karakterlerin resimleri basılmıştır. Türkiye’de benzer tipte uçurtma üreten 

başka bir firma olmadığı için Magic Toys niş olarak nitelendirilebilecek bu pazarı tek 

başına doldurabilmektedir. (4) 
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7.1.6. Sonuç  

Özetle Magic Toys ithalat yaparak edindiği deneyimden cesaret alarak imalat da 

yapmaya karar veren bir firma kimliği taşımaktadır. Türkiye’de daha önceden 

üretilme imkanı oluşmamış ürünleri tespit ederek oyuncak pazarını doldurmaya 

çalışan firmanın bu konudaki çabalarını karton oyunları ve ahşap eğitsel oyuncaklar 

oluşturmaktadır ve bu ürünlerin üretimi Türkiye’nin üretim konusunda avantajlı 

olduğu bilinen alanlarda gerçekleştirilmektedir. Magic Toys piyasada rakiplerine 

göre önde olmasından kaynaklanan bir avantajla pazarda var olan ürünleri tasarım 

yaparak iyileştirme yoluna gitmek yerine, pazarda sattığı ürünlerin çeşidini artırma 

yolunda bir strateji izlemektedir. Sonuç olarak yeni ürün tasarımını teşvik eden iki 

faktör tespit edilmiştir:  

• Yüksek miktarda genç nüfusa sahip olan Türk pazarının ekonomik olarak düşük 

seviyede olması sebebiyle ucuz ürün talebi  

• İthal oyuncaklardaki dil farkından kaynaklanan problemin çözülmesi için 

ürünlerin Türkçeleştirme gerekliliği  

Bu anlamda Magic Toys’da tasarım iki şekilde kullanılmaktadır:  

• Birincisi, tasarımın ithal edilen ve pazarda talep gören ürünlerden seçilen bir 

kısmının, Türkiye’de ucuz bir şekilde imal edilmesine yönelik olarak, uyarlama 

amacıyla kullanıldığı tespit edilmektedir. Buna örnek teşkil eden ürünler dart ve 

uçurtma olarak görünmektedir.  

• İkinci olarak da tasarım, var olan ürünlerin ya da ithal edilen ürünlerin dil olarak 

Türkçeleştirilmesi ile yerel pazara uyarlanması olarak görülmektedir. Buna örnek 

teşkil eden ürünler kutu oyunları başta gelmektedir.  
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7.2.  Pilsan Plastik Oyuncak San. A.Ş  

7.2.1. Giriş 

Oyuncak sektörüne kurşun asker imalatı ile giren Pilsan, merhum Yakup Çetinalp 

tarafından 1940 yılında kurulmuştur.(12) Pilsan, Çin’in Türkiye oyuncak piyasasını 

olumsuz etkilemesinin sonucu olarak, oyuncak imalatında değişiklik yapmış ve 

büyük boyuttaki oyuncak üretimine yönelmeye başlamıştır. Böylece nakliye 

konusunda avantaj sağlayarak Türkiye’de ve Avrupa’da, Çin’den daha uygun 

fiyatlarla oyuncak arabalar satmayı başarmaktadır.(11) Pilsan, bugün 150’ye yakın 

çeşitte oyuncak üretimi yaparak tüketicilere hizmet vermektedir. Akülü oyuncak 

arabalar, bisikletler, kamyonlar, yazlık oyuncaklar ve eğitici oyuncaklar olmak üzere 

ağırlıklı olarak plastik ürünlerin üretimini gerçekleştirmektedir.(12) 

             

 Şekil 7.2 Akülü Arabalar, Panther Şekil 7.3 Akülü Arabalar, Lady 

 

   Şekil 7.4 Zincir Pedallı Arabalar, Kepçeli Traktör 



 49 

             

Şekil 7.5 Bisiklet, Polis Bisikleti  Şekil 7.6 Sallanan Oyuncaklar   

  Serisi, Sallanan fil 

7.2.2. Organizasyon Yapısı 

Pilsan aile şirketi niteliğinde olan bir firmadır. Şu an 2. kuşakla 3. kuşak arasında bir 

geçiş dönemini yaşamaktadır. Firma, devlet desteği almadan kendi öz kaynaklarını 

kullanarak büyüyebilmeyi başararak, üretim alanında enjeksiyon, şişirme, gaz 

enjeksiyon yöntemiyle üretim yapan makinelerle üretim kapasitesini sürekli olarak 

geliştirmeye çalışmaktadır.(11) 

 

 

Şekil 7.7 Pilsan Organizasyon Şeması 

Bu organizasyonel yapılanma altında bir tasarım ekibi görev yapmakta ve Yönetim 

Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışmaktadır. Tasarım ekibi Genel Müdür, Üretim 

Müdürü ve Teknik Müdür’den oluşmaktadır. Oyuncak tasarımlarını sektörde yetişen 

Teknik Müdür yapmaktadır.(11)  
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7.2.3. Pazarlama Stratejileri 

Pilsan ürünlerini bayilerinde ve marketlerde satmaktadır. Büyük şehirlerde marketler 

çok verimli olurken Anadolu’da büyük marketler az olduğundan bayiler daha etkin 

satışlarda bulunmaktadır. Marketlerle anlaşmaları 10–12 yıl öncesine dayanmaktadır. 

Metro marketler zincirinin ilk mağazasının Güneşli’de açıldığı zamanlarda, birçok 

firma çok farklı tarzda ürünün aynı market içerisinde satılmasının nasıl bir sonuç 

doğuracağını tahmin edemediklerinden, bu tür marketlerde ürünlerinin satılmasına 

sıcak bakmamaktaydılar. Pilsan bu dönemde Metro ile anlaşarak ürünlerini bu 

marketlerde satılmasını kabul etmiş ve böylece Metro gibi marketler büyüdükçe 

Pilsan da büyümeye başlamıştır.(11) 

Pilsan, kendi tanıtımını yapmak için çok fazla miktarda harcama yapmamaktadır. 

Zamanla oluşturduğu geniş bir müşteri portföyleri bulunmaktadır. Sadece sektörel 

dergilere (Toyuncak, Oyuncak ve Çocuk) reklam vererek ve bazı dizilere sponsor 

olarak tanıtımlarının yapılmasını sağlamaktadırlar. Tanıtıma ağırlık vermemelerinin 

bir sebebi de Türkiye’de çok fazla rakipleri olduğunu da düşünmemelerinden 

kaynaklanmaktadır.(11) 

Pilsan üretiminin %50’sini 57 farklı ülkeye ihraç etmekte ve %35’ini de zincir 

marketlere vermektedir. Ürünlerinin pazardaki benzer ithal Çin ürünlerine göre daha 

pahalı olduğunu öte yandan hem kullanılan hammadde hem de son ürün olarak daha 

kaliteli ürünler olduklarını belirtmektedirler. Aynı zamanda Avrupa’dan ithal edilen 

ürünlere göre daha ucuza pazara sunmaktadırlar. Kendi ürün gamlarında Türkiye’de 

market satışlarında %90–95 seviyelerinde Pazar payına sahip olduklarını 

belirtmektedirler.(11) 

Pilsan, Finlandiya, Belçika, İtalya, Almanya, ABD, Avustralya, Arjantin, Brezilya 

hatta Nijerya’ya ihracat yapmaktadır. İspanya’yla yeni ihracat anlaşması 

yapmışlardır. Üretim Müdürü Raşit Akar: “Sektörde yer alan herkes İspanya’ya 

oyuncak satmanın ne demek olduğunu bilir. Bu şunun için önemli; İtalya, İspanya, 

Almanya, Avrupa’da oyuncağın merkezleridir.” diyerek ürettikleri oyuncakların 

Avrupa standartlarına yakın olduğunu belirtmektedir.  Ürünlerin hepsinde TSE, 

TUV, CE etiketleri bulunmaktadır. Ürünlerin sağlığa uygun hammaddelerle ve 

boyalarla üretildiğini ifade etmektedirler. (40) 
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7.2.4. Çin’e göre Pilsan’ın Avantajları 

Pilsan’ın Çin’e karşı en büyük avantajı büyük hacimli ürünler üretmesi ve 

ürünlerinin Türkiye’de Çin’den ithal edilen ürünlere oranla daha kaliteli olmasıdır. 

Türkiye’deki oyuncak sektörüne göre gelişmiş bir makine parkuruna sahip olan 

Pilsan, yakın zamana kadar, büyük hacimli ürünlerin üretimini şişirme teknolojisi ile 

yaparak ithalat yapmaktaydı. Bu teknolojiyle yapılan üretim, belli büyüklüklere 

kadar ürün yapımına izin vermekteydi. (11) Bu kısıtlamayı ortadan kaldırmak üzere 

Pilsan rotasyon teknolojisine yönelmiş ve böylece daha büyük hacimli ürün üretme 

imkanı kazanmıştır. Bu sayede belediyelerin, otellerin ve benzeri yerlerin ihtiyaç 

duydukları kaydırak, salıncak gibi ürünlerin üretimine başlamıştır. (39) 

 

  Şekil 7.8 Salıncaklar Serisi, Tahterevalli ve Çalışma Masası 

 

 

  Şekil 7.9. Oyuncak Parkları, Tavşan Kaydırak ve Salıncak Seti 

Ayrıca Pilsan, ürün kalitesini de Avrupa standartlarında tutmaya çalışarak Çin’e göre 

avantajını korumaya çalışmaktadır. (11)  Pilsan’ın kaliteli ürün üretimi ile ilgili bir 
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AB projesinde Türkiye temsilcisi olarak yer almaktadır. Bu proje oyuncak 

güvenliğini sağlamak üzerine uygulanacak olan kriterleri belirlemektedir. Bu projeye 

aynı zamanda İspanya, Portekiz, İrlanda, İtalya gibi ülkelerden de oyuncak firmaları 

katılmaktadır. Proje kapsamı içerisinde 2006 yılı içerisinde İstanbul’da düzenlenen 

seminerler gibi çeşitli dönemlerde eğitim programları uygulanmaktadır.(41) Pilsan 

kalite konusunda standartlarını korumak için firma bünyesinde ürünlerini test 

ettiklerini belirtmektedir.(40) 

7.2.5. Pilsan’ın Ürün Geliştirme Sürecinin Değerlendirmesi 

7.2.5.1.  Pilsan’ın Yeni Bir Oyuncak Üretimine Karar Verme Süreci 

Firma yetkilileriyle yapılan görüşmelerde Pilsan’ın yeni bir oyuncak üretimine karar 

verirken kriterlerini nasıl oluşturduğu, fikirlerin nasıl ortaya çıktığı tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Tasarım ekibinin çalışma şekli hakkında bilgiler alınarak yeni bir 

oyuncak üretimine nasıl karar verdikleri ifade edilmiştir.  

Firmanın yeni ürün üretimi ve tasarımı için bir tasarım ekibi bulunmaktadır. Ekipte 

Üretim Müdürü ve Teknik Müdür bulunmaktadır. Bu ekip, piyasada var olan ürünleri 

inceleyerek eksik görülen noktaları ya da ürünleri yeniden ele alarak ürün 

geliştirmeye çalışmaktadırlar. Ürün tasarımları genellikle alaylı bir kalıp ustası olan 

Teknik Müdür tarafından yapılmaktadır. Teknik Müdür’ün üretim konusundaki geniş 

bilgisinin yanı sıra zamanla bilgisayar kullanmayı da öğrenerek, firmanın CNC 

üretimine geçişini sağlamıştır. Tüm ürünlerin tasarımını, bilgisayar ortamında 

çizimlerini ve CNC kalıp çizimlerini yapmaktadır.  Şu an 7–8 tane yeni ürün 

çalışmaları bulunmaktadır.(11) 

Tasarıma başlamadan önce pazar araştırması yapılarak, rakip firmalar incelenmekte 

ve pazarda hangi alanlarda açık olduğunu (niş pazarların tespit edilmesi) tespit 

etmeye çalışmaktadırlar. Üretmeyi düşündükleri oyuncaklara benzer olan ürünlerden 

numuneler alınıp incelenmekte, böylece pazarda var olan oyuncakların avantajları ve 

dezavantajları ortaya konulmaktadır. Ayrıca üretmeyi düşündükleri ürünün işçilik, 

fonksiyonellik ve maliyetleri tespit edilmeye çalışılmaktadır. Eksik görülen yerlerde 

iyileştirme yapılabilip yapılamayacağına bakıldıktan sonra da ürünün yapılıp 

yapılmamasına karar verilmektedir. Ayrıca pazarlama bölümünden de bilgiler 

alınmakta fakat daha çok pazarda var olan ürünler üzerindeki araştırmaları 

doğrultusunda üretimlerini yönlendirmektedirler.  (42) Buna örnek olarak, kale direği 
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verilebilir. Bu ürün için Teknik Müdür, “kale direği daha önce Çin’de var olan bir 

üründü. Basketbol potamız zaten vardı, küçük bir ilave ile biz de ürün olarak onu 

çıkarttık.” demektedir. (42) 

Yeni bir ürünün üretime geçip geçmeme kararı genellikle Yönetim Kurulu’nda 

belirlenmektedir. Bölge bayilerinin de bulunduğu toplantılarda görsel sunumlar 

yapılmakta, bunun yanında imalat raporu da sunulmaktadır. Yönetim Kurulu da 

uygun bulursa üretime geçilmektedir. (42) 

Pilsan yetkililerinin yeni ürün geliştirmekle sorumlu olan tasarımcıda olmasını 

bekledikleri en önemli özelliğin üretim konusunda yetkin bilgi birikime sahip olması 

gerektiğini belirtmektedirler. Özellikle de kalıp teknikleri konusunda iyi bir bilgi 

birikimine ve deneyimine sahip olması gerektiğini ifade etmektedirler. (42)  

Pilsan yetkilileri, dışarıdan tasarım desteği almaya pek sıcak bakmamaktadırlar zira 

bu konudaki deneyimlerinin pek verimli olmadığını ifade etmektedirler. Teknik 

Müdür bu durumu “dışarıda kişiler 1 ay uğraşıp bize ürün çiziyorlar ama üretime 

hiçbir zaman uygun olmuyor ben de onu düzeltmek için bir daha üzerinde 

uğraşıyorum ve zaman kaybı oluyor.” şeklinde ifade etmektedir. (42) 

 

7.2.5.2. Firmanın Yeni Ürün Oluşum Sürecinin Değerlendirilmesi 

Tasarım yaparken önce ürünün temel ölçüleri belirlenip kabaca bir çizim yapılmakta 

böylece ürün mekanik olarak çözümlenmektedir. Daha sonra da kaba görünüşü 

üzerinde tasarım çalışması yapılmaktadırlar. Bu sırada daha önceki ürünlerin 

parçalarının da kullanılmasına özen gösterilmektedir. (42) 

Çizimleri tamamladıktan sonra bazı ürünlerde prototip çalışması yapılarak gerekliyse 

iyileştirmeler yapılıp numuneler alınmaktadır. Son deneme üretimlerinden sonra da 

kalıpla ilgili son işlemler gerçekleştirilmektedir. (42) 

Tüm ürünlerin çizimi IDEAS programında yapılmaktadır. Kalıpların hepsi 

bilgisayarda düzenlenip CNC makinelerinde işlenerek yapılmaktadır. 

7.2.5.3. Yeni Ürün 

7.2.5.3.1.  Müzikli Direksiyon 

Firmanın geliştirdiği bir ürün de müzikli direksiyon olarak tarif edilmektedir. Tüm 

arabaların direksiyonunu değiştirerek yeni ve farklı bir ürün yapmak istediklerini 
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ifade eden Akay “İsmini, henüz koymadık ama bir direksiyon tasarladık. Bu 

direksiyon müzikli olacak. Ortasındaki düğmelere basınca korna, polis arabası sireni 

gibi sesler çıkartıyor. Ürünün fikri yeni değil. Çin’de buna benzer çok ürün var. Biz 

oradan getirmek yerine kendimiz üretmek istedik.” demektedir. (11) 

Ürünün benzeri öncelikle numune olarak Çin’den alınmış ve incelenerek kendi 

ürünlerinde kullanılması halinde nasıl olabileceği araştırılmıştır. Daha sonra ürünün 

kendileri tarafından imal edilmesi konusunda maliyet analizleri yapılmış ve sonuç 

olarak da ürünün üretimini kendilerinin yapmaları halinde hem değişik tipteki 

arabalara uygulanabilecek şekilde üretilebileceğine karar verilmiş, hem de ürünün 

seslerini kendi istekleri doğrultusunda değiştirebileceklerini ve daha uygun bir ürün 

çıkartabileceklerini ön görülmüşlerdir. Bunun üzerine Hüseyin Kanak ile birlikte 

Raşit Akay ürünün nasıl olması gerektiğine karar vererek ürünün kriterlerini 

belirlemişlerdir. Bu ürünün ortaya çıkarılış amacını ve nasıl bir işlevi olacağını firma 

Genel Müdürü Raşit Akay şöyle anlatmaktadır: “Ürünün birçok ürüne uygulanabilir 

olması kriterlerden biri idi”. Bunun üzerine direksiyonu oyuncak arabaların çoğunda 

hatta bisikletlerde bile kullanılmak üzere üretmeye karar vermişlerdir. Direksiyonun 

ortasında bulunan elektronik devreyi de Akay tasarlamıştır.(11) Böylece firmada ilk 

defa elektronik parçaların üretimini başlatmışlardır.(41) Hüseyin Bey direksiyonun 

formunu üretime uygun olacak şekilde belirleyerek bilgisayarda çizimini yapmış, 

daha sonra da bir adet prototip üretimi yapıp ve denemişlerdir. Direksiyon uygun 

bulununca kalıp çizimleri yapılmış ve ardından deneme üretimine başlanmıştır. 

Gerekli düzeltmelerden sonra da seri üretime geçileceği belirtilmiştir. Bütün bu 

süreçleri takip eden Hüseyin Bey hem üretimi takip etmiş hem de direksiyonun 

formu, kullanışlılığı gibi özelliklerine karar vermiştir. Tüm kalıplarla, tasarımların 

değiştirilmesiyle o ilgilenmektedir.(11) 

7.2.5.3.2. Tekerlek 

Firmanın yeni geliştirdiği ürünlerden biri de oyuncak arabaların tekerliğidir. Bu 

tekerlek kullanım sırasında üretim tekniği sebebi ile bazen yamuk bir şekilde 

döndüğü tespit edilmiş ve bunun üzerine bunun nasıl giderileceği üzerine 

araştırmalar yapılmıştır. Avrupa’da örnekleri görülen bir tekerlek numune alınarak 

incelenmiş ve beğenilerek bu ürün üzerinde geliştirmeler yapılmasına karar 

verilmiştir. Yeni tekerlek şişirme teknolojisi yerine enjeksiyon yöntemi ile üretilmesi 
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için uyarlamalar yapılmış ve üzerine de PVC malzeme kaplanmıştır. Bu sayede 

üretimde ortaya çıkan hata payları çok aza indirgemek ve tekerleğin görüntüsünün de 

daha iyi bir hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında PVC malzeme sayesinde 

tekerlek daha kullanışlı bir hale gelmiştir.  

7.2.6. Sonuç 

Özetle, Pilsan büyük hacimli oyuncak üreten, üretim olanaklarını yatırım yaparak 

sürekli iyileştirmeye çalışan bir firma kimliği taşımaktadır. Firma, Türkiye’de daha 

önceden üretilmemiş büyük hacimli ithal oyuncakları tespit ederek üretimini yapıp 

pazara sunmaktadır. Bu tarz ürünleri üretmek büyük yatırım istediğinden pazarda 

kendisine rakip olabilecek firma bulunmamaktadır. Pilsan da bu yatırımlarını 

yenileyerek pozisyonunu korumaya gayret etmektedir.  

Türkiye’nin Çin’e göre Avrupa’ya yakın olması, ihracat yapan firmaların kargo 

maliyetlerinin düşük olmasını sağladığından büyük bir avantaj oluşturmaktadır. 

Pilsan da bu avantajdan yararlanarak birçok ülkeye ucuz oyuncak ihraç etmektedir.  

Sonuç olarak Pilsan’da yeni ürün tasarımını tetikleyen faktörün şu olduğu 

saptanmıştır: 

• Pazarın (Avrupa ve Türkiye) ucuz ürün talebi 

Bu faktörlerin sonucunda Pilsan’da tasarım iki şekilde kullanılmaktadır: 

• Tasarımın ithal edilen ve pazarda talep gören büyük hacimli plastik oyuncakların, 

Türkiye’de uygun bir fiyatla imal edilmesine yönelik olarak, uyarlama  

• Teknolojik anlamda üretim olanaklarına yapılan yatırımlar sonucunda üretim 

kabiliyetinin gelişmesi ve böylece pazarda talep gören büyük hacimli ürünlerin 

benzerlerinin daha ucuz maliyetle Türkiye’de üretilmesine yönelik ürün tasarımı. 
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7.3.  Fen Oyuncak Ve Oyun Aletleri 

7.3.1. Giriş 

Fen Oyuncak 1962 yılında kurulmuştur. Oyuncak pazarına toptancılık yaparak giren 

firma, 1970’li yılların başlarında imalat yapmaya başlamıştır. Üretime bir makine ile 

başlayan Fen Oyuncak şu an 20 adet makineye sahip üretici bir firma durumundadır. 

Firma 0–6 yaş grubu oyuncaklar üretmektedir. Fen Oyuncak legolar ve lego tarzı 

blok setleri, dört tekerlekli kamyon serileri, kız çocukları için mutfak setleri, plaj 

kovaları ve eğitici oyuncaklar üretmektedir. Fen oyuncak 5000 m2 lik kapalı bir 

alanda çalışmalarına devam etmektedir.  

 

Şekil 7.10 Küçük Plaj Seti 

                  

 Şekil 7.11 Mutfak Sepeti   Şekil 7.12 Kutu Bloklar 
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7.3.2.  Organizasyon Yapısı 

Fen Oyuncak aile şirketi niteliğinde olan bir firmadır. Şu an 3. kuşak firmayı 

yönetmektedir. Fen Oyuncak imalatçı bir firma kimliği taşımaktadır. 

Organizasyon Şeması

Fabrika Müdürü

İhracat

Pazarlama

İmalat

Montaj

Depo

Muhasebe

Ön Muhasebe

 Genel Müdür

 

Şekil 7.13 Fen Oyuncak Organizasyon Şeması 

Firmada bir tasarım grubu bulunmamaktadır. Ama dışarıdan tasarımcılarla çalışarak 

bu konuda destek almaktadırlar. Firmada İmalat Müdürü tasarım yönetimi yapmakta 

ve tasarımcılarla olan ilişkileri yönetmektedir. Bunun yanında firmada kalıphane 

üretimi bulunmadığından oyuncakların kalıplarını dışarıda yaptırmakta ve bu 

kalıplarla üretimi firmada gerçekleştirmektedirler. Nihai tasarım kararlarını Firma 

müdürü ve onun oğulları olan iki kardeş karar vermektedirler. 

7.3.3. Pazarlama Stratejileri 

Fen Oyuncak sektörde lider bir firma kimliği taşımaktadır. Ürettiği ürünler ayrı ayrı 

birçok firmada üretilip satılmasına karşın aynı ürün gamına sahip başka bir firma 

bulunmamaktadır.  

Fen Oyuncak eski bir firma olduğundan dolayı yurt içinde geniş bir müşteri 

portföyüne sahiptir. Bu yüzden firma mevcut portföyüne odaklanmaktadır. Yurt 

içinde müşteri sayısını artırmak için çok etkin bir çalışma yürütmemektedir. Öte 

yandan reklâmlar yaparak firma tanıtımını yapmaya devam etmektedir.  
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Firma son kullanıcıya sonradan satış yapmamakta ve ürünlerini şirketler aracılığıyla 

pazarlamaktadır. Firmanın ürünleri süper ve hiper marketlerde satılmaktadır. Büyük 

şehirlerde özellikle bu marketler aracılığıyla satış yapmaktadırlar. Bunun dışında 

toptancılarla çalışmaktadırlar. Toptancılar aracılığı ile ürünleri hem yerel marketlerde 

hem de kırtasiyelerde satılmaktadır. Bunların dışında yurtdışındaki müşterilerle 

çalışmaktadırlar. Yurtdışındaki müşteriler de genellikle toptancı gibi çalışan ve 

portföyü olan firmalardan oluşmaktadır.  

Firma tanıtım olarak radyoda ve sektörel dergilere reklâmlar vermektedir. Bunun 

yanında yurtdışında da reklâmlar çeşitli dergilerde yayınlanmaktadır. Ayrıca 

marketlerde tanıtım amacıyla promosyon çalışmaları da yapmaktadırlar. Mesela 

yakın zamanda Carrefour ve Toys’R Us’ta 10 günlük bir tanıtım çalışması 

yapılmıştır. Dede kıyafetinde bir kişi orada sürekli bulundurularak çocuklara 

oyuncak ve şapka dağıtmıştır.  

Firma’nın ARGE maliyetleri ürünlerin fiyatlarına da yansımaktadır. Yıllık yatırım 

maliyetlerinin 500–600 bin Euro olduğunu belirtmektedirler. Bu yatırımın geri 

gelmesi yavaş olduğundan pazarı büyütüp Avrupa’ya da ürün ihraç ederek daha fazla 

adette ürün satmayı strateji olarak belirlemiş bulunmaktadırlar. Sadece yerli pazara 

satmanın yeterli olmadığını belirtmektedirler. İhracatları çoğunlukla Orta Avrupa ve 

Batı Avrupa ülkelerine olmaktadır. Yaklaşık 30 değişik ülkeye oyuncak ihraç 

etmektedir. 

7.3.4. Çin’deki Oyuncak Üreticilerine Göre Fen Oyuncak’ın Avantajları 

Fen Oyuncak’ın Çin’e karşı en büyük avantajı Avrupa’ya daha yakın olmasından 

kaynaklanmaktadır. Fen Oyuncak bu avantajını değerlendirmek için büyük hacimli 

ürünler üretmektedir. Bu sayede kargo masraflarını düşük tutarak Çin’e karşı coğrafi 

avantajını korumaktadır. Ürettiği ürünler her ne kadar Çin’e göre daha pahalı olsa da 

kargo masraflarının düşüklüğü sebebiyle Çinli üreticilerle Avrupa’da rekabet 

edebilmektedir. 

Bunun yanında coğrafi konum verilen siparişlerin hızlı bir şekilde karşılanmasına da 

olanak tanımaktadır. Normal koşullar altına Çin’den bir ürün kalemi sipariş 

ettiğinizde ürün 45 gün içerisinde üretilmekte ve yaklaşık 45 gün içerisinde de sipariş 

edilen ülkeye ulaşmaktadır. Orada gümrükte de bir süre bekledikten sonra ürünün 

firmaya ulaşması toplam 3-4 ayı bulmaktadır. Ancak Türkiye’den oyuncak ithal 
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edinmek istendiğinde ürün 3-4 gün içerisinde üretilmekte ve 2 günde istenilen ülkeye 

ulaştırılmaktadır. Gümrük işlemlerinden sonra ürünler kişinin elinde olmaktadır. Bu 

da Fen oyuncağın önemli avantajlarından biri olarak gözükmektedir.  

Bunlara ek olarak Çin’den ürün ithal etmek istendiğinde kargo maliyetleri 

dolayısıyla en az 10 bin adet ürün siparişi vermek gerekmektedir. Çünkü kargo 

masrafları ürün başına düşen maliyeti yükseltmektedir. Ama Türkiye’den ithal etmek 

istediğinde bin adet sipariş verebilmektedir. Bu da küçük firmalarla çalışmak imkanı 

tanımaktadır. Fen Oyuncak da bu şekilde Avrupa’da birçok firma ile 

çalışabilmektedir.  

7.3.5. Fen Oyuncak’ın Ürün Geliştirme Sürecinin Değerlendirmesi 

7.3.5.1.  Fen Oyuncak’ın Yeni Bir Oyuncak Üretimine Karar Verme Süreci 

Firmada bir tasarım grubu bulunmamasına karşın fikirler firmadaki pazarlama 

ekibinden ya da firma yöneticilerinden gelmektedir. Firma sahipleri yılın 3–4 ayını 

yurt dışında geçirerek diğer firmaların ürettikleri ürünleri inceleyip pazar konusunda 

bilgiler toplamaktadırlar. Pazarın ne yöne doğru gittiğini ve hangi ürünlerin 

bulunduğunu dikkatlice takip etmektedirler. Bu sayede eksik gördükleri ya da ihtiyaç 

gördükleri, bazen de çok beğendikleri ürünlerden ilham alarak yeni ürün fikirleri 

oluşturmaktadırlar.  

Buna örnek olarak yeni geliştirmeye başladıkları oyuncak kamyon örneğini 

vermektedirler. Avrupa pazarlarını gezerken fark ettikleri şeyin tüm oyuncak 

kamyonların gerçek kamyonlara benzemediği aksine basitleştirilmiş şekilde 

tasarlanmış olduğunu belirtmektedirler. Bunun üzerine gerçek kamyona benzeyen bir 

oyuncak kamyon yapmaya karar verirler ve bu konuda araştırmalar yaparlar.  

Oluşan fikirler daha sonra pazarlamacılarla ve satıcılarla tartışılmaktadır. Fikrin 

pazar için uygun bir şekilde oyuncak tasarımına dönüştürülüp dönüştürülemeyeceği 

konusunda fikir alışverişleri yapılmaktadır. Özellikle bu konuda yurt dışındaki 

müşterilerine danışmaktadırlar. Çünkü onların dünya oyuncak pazarı konusunda 

kendilerinden daha bilgili olduğunu düşünmektedirler. Örneğin Yunanistan’da 

çalıştıkları bir firma 300 bin Euro yıllık ciroya sahip ve portföyünde 1000’e yakın 

müşterisi bulunmaktadır. Yeni bir tasarım fikri oluştuğunda onlarla da konuşarak 

dünya pazarında bu ürünün satılıp satılamayacağı konusunda fikir alışverişinde 

bulunmaktadırlar.  
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7.3.5.2.  Firmanın Yeni Ürün Oluşum Sürecinin Değerlendirilmesi 

Firmanın anlaşmalı olarak çalıştığı dışarıdan 3 ayrı tasarımcı bulunmaktadır. Ürün 

fikrine karar verildikten sonra tasarımcılardan birine sunulmak üzere bir çizim 

yapmakta, tasarımcıya ürünün kriterleri, düşünülen fikri anlatacak bir çizim ve bazen 

de numune verilerek oyuncak tasarımı yapması istenmektedir. Numuneler bazen 

form olarak, bazen de kullanılan üretim tekniği açısından ilham alınması için 

tasarımcıya verilmektedir.  

Dışarıdan tasarımcı ile çalışmanın çok verimli olduğunu belirtmektedirler. Dışarıdan 

bir tasarımcı ile çalıştıklarında istedikleri gibi yönlendirebildiklerini ve 

beğenmedikleri zaman başka tasarımcılarla çalışabildiklerini ifade etmektedirler. 

Aynı zamanda dışarıdaki tasarımcılarla çalışmanın bir avantajı olarak aynı anda 

birkaç tasarımcı ile birlikte çalışıp farklı tasarımların çıkartılmasının mümkün 

olduğunu ifade etmektedirler. Ayrıca dışarıdan çalıştıkları tasarımcılar tasarım 

kabiliyetlerinin yanında üretim konusunda geniş bilgiye sahip kişiler olmaktadır. 

Tasarımcılardan aldıkları çizimleri kalıpçılara götürmekte ve yapılan çizimler 

üzerinde çok ciddi değişiklikler yapılmasına gerek kalmamaktadır. Böyle kalifiye 

kişileri bünyesinde çalıştırmak Fen Oyuncak’a hem daha masraflı gelmekte hem de 

aynı kişiyle sürekli çalışmanın verimli olmayacağını düşünmektedirler.  

Yapılan tasarımları idrawings formatında bilgisayar ortamında alıp 3 boyutlu olarak 

incelemekte ve ardından anlaşmalı oldukları kalıpçılara götürmektedirler. Dışardan 

dört adet kalıpçı ile birlikte çalışmaktadırlar. Gelen çizimler CNC tezgahlarında 

işlemekte ve kalıplar üretilmektedir. Yapılan tasarımların %80’inde prototip 

çalışmaları üretim aşamasından hemen önce yapılmaktadır. Genellikle ABS örme 

numune yaptırmaktadırlar. Numuneler de beğenildikten sonra kalıp işlemleri 

tamamlanmakta ve üretime geçilmektedir. 

7.3.5.3.  Örnek Ürünler Üzerinden Tasarım Süreçleri 

7.3.5.3.1.  Kamyon 1 

Firma yetkilileri pazarda araştırma yaptıktan sonra, gerçek kamyona benzeyen bir 

oyuncak kamyon yapmaya karar vermişlerdir. Aynı zamanda üretim tekniği olarak 

da maçasız bir kalıptan çıkması gerektiğini kriter olarak belirlemişlerdir. Tasarımcı 

ile görüşüp kriterleri tasarımcıya da aktardıktan sonra ondan özgün bir çalışma 

beklemişlerdir. Önce kamyonun ön tarafı çalışılmış ve karar varılmıştır. Ardından 
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tampon, şase belirlenmiş ve üzerine de tekerlekler oturtulmuştur. Ardından ürüne 

karar verildiğinden bir prototip çalışması yapılmış ve ürün üzerindeki eksiklikler 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Daha sonra anlaşmalı oldukları kalıpçılardan birine 

götürerek kalıp işlemelerini başlatmışlardır. 

7.3.5.3.2.  Kamyon 2 

Üzerinde çalıştıkları bir başka kamyon projesi de, yurt dışından Fen Oyuncak’a 

verilen bir sipariş olmuştur. Talep edilen bu kamyon 4 tekerlekli ve 20–30 cm 

boylarında olması istenmiştir. Fen Oyuncak pazarda bir araştırma yaparak varolan 

tekniklerle yapılacak olan üretimlerden fiyat avantajı yakalayamayacağına karar 

vermiş ve daha yüksek bir teknoloji ile üretim yapmaya karar vermiştir. Bunun 

üzerine tasarımcı ile görüşüp bu üretim tekniğine uygun kamyon tasarımı yapmasını 

istemiştir. Tasarım süreci yaklaşık olarak 5 ay sürmüştür. Daha sonra tasarıma nihai 

karar verilerek üretime geçilmiştir. Üretim için çizimler kalıpçıya götürülmüş ve 

kalıpçıda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra CNC tezgâhlarda kalıplar 

hazırlanmıştır. Böylece oyuncak kamyonun üretimine başlanmıştır. 

 

 

   Şekil 7.14 Küçük Tekerlekli Kamyon 

7.3.6. Sonuç 

Özetle, Fen Oyuncak büyük hacimli oyuncak üreten, dışarıdan anlaştığı 

tasarımcılarla çalışarak yeni ürünler üreten bir firma kimliği taşımaktadır. Plastik 

oyuncak üretimi yapan Fen Oyuncak Çin’e karşı Avrupa’ya yakın olmasından 

kaynaklanan, düşük maliyetli kargo, kısa temrin sürelerinde sipariş teslimi ve düşük 

miktarlardaki siparişleri karşılayabilme gibi avantajlarını kullanmaktadır.  

Sonuç olarak yeni ürün tasarımını teşvik eden iki faktör tespit edilmiştir: 
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• Pazardan gelen ucuz ürün talebi 

• Pazarın yeni ve farklı ürün talebi 

Fen Oyuncak’ta tasarım üç şekilde kullanılmaktadır: 

• Gelişmiş pazarlardan ve Türk iç pazarından gelen yeni ürün talebini karşılamak 

için farklı ve özgün ürünlerin geliştirilmesi 

• Nihai pazarlara coğrafi yakınlık dolayısıyla kargodan kaynaklanan düşük maliyet 

avantajını kullanmak için büyük hacimli ürünlerin Türkiye’de üretime yönelik 

geliştirilmesi  

• Pahalı ürünlerin maliyetlerini ucuzlatmak için yeniden ele alınması  
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8.   BÖLÜM:  SONUÇLAR 

Çin ve Hong Kong oyuncak sektöründe dünyada lider üreticiler olarak bilinmektedir. 

Sun ve Wing, birçok ürün üretiminin (bilgisayarlar, ayakkabılar, elektronik ev 

eşyaları, vs…) Çin’de yapılmasının ve bunun sonucunda da Çin’deki firmaların 

üretim teknikleri ve organize bir şekilde hızlı ve büyük miktarlarda üretim 

yapabilmeleri konusundaki deneyimlerinin, Çin’in ve Honk Kong’un lider oyuncak 

üreticileri olmasına katkısı olduğunu belirtmektedir.  Ayrıca Çin’de oyuncak üretim 

maliyetlerinin çok düşük olması Çin’in oyuncak ihracatında lider olmasını 

sağlamaktadır.  

70’li yıllarda Türkiye’de ithalata devlet tarafından izin verilmesiyle birlikte Çin’den 

oyuncak ithal edilmeye başlanmıştır. Türk oyuncak pazarına ucuz ve büyük 

miktarlarda ithal oyuncağın girmesiyle Türkiye’de oyuncak üreten firmalar yavaş 

yavaş iflas etmeye ya da üretim yapmayı bırakıp ithalata yönelmeye karar 

vermişlerdir. Günümüzde çok az sayıda oyuncak üreticisi bulunmaktadır. Bu 

firmaların Çin’den oyuncak ithal edilmesine rağmen yeni ürünler pazara sürerek 

ayakta kaldıklarını hatta bazılarının ihracat yapabildiklerini görülebilmektedir.  

Yeni ürün geliştiren firmaların üç tanesinin yetkilileri ile görüşüldükten sonra bu 

ürünleri hangi kriterlerle ve nasıl geliştirildiğine dair bilgiler alınmıştır. 

Magic Toys firmasının Üretim Müdürü Necati Yıldırım ile yapılan görüşmeler 

sonucunda, firmanın yeni ürünlerini boş pazarlara yönelik (niş pazarlar) olarak 

geliştirdiklerini ve Türkiye’nin Çin’e karşı avantajlı olduğu matbaa sektöründen 

yararlanarak kartondan oyuncaklar ürettiği tespit edilmiştir. Bu alanda Çin’e göre 

daha ucuz ürün üretebilen Magic Toys yapboz, kutu oyunları gibi oyunları üreterek 

Avrupa’ya ihraç etmektedir. Firmanın ürün üretimi için kriteri Çin’e göre daha ucuz 

üretilebilmesi olduğundan pazar için var olan ürünlerden daha farklı bir ürün 

geliştirmeye çalışmamakta bunun yerine aynı ürünleri firmanın imkanları ile 

üretmeye çalışmaktadır. Bu yönden firma ARGE gibi bir bölüm kurmaya ihtiyaç 

duymamıştır. Türkiye’nin Avrupa’ya olan coğrafi yakınlığı sayesinde de Çin’e göre 

daha ucuza, daha hızlı Avrupa’ya ürün ihraç edebildiği tespit edilmiştir. 
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Pilsan da Türkiye’nin, Çin’e göre Avrupa’ya coğrafi olarak yakın olma avantajından 

yararlanarak ucuz ürün üretme yolunu seçmektedir. Büyük hacimli ürünler üreterek 

Çin’e karşı fiyat avantajını yakalayan Pilsan, Avrupa’ya oyuncak ihraç etmektedir. 

Geliştirdiği ürünlerin de bu sebeple ucuz, büyük hacimli ve Avrupa standartlarına 

uygun olmasına dikkat etmektedir. Pazar için farklı ve daha önce hiç geliştirilmemiş 

bir ürün tasarlamayı düşünmeyen Pilsan bugüne kadar ARGE oluşturma ihtiyacı 

duymamıştır. Geliştirilen ürünler de üretim tabanlı firma yetkilileri tarafından 

üretilmiş ve ucuz olması kriter olarak ele alınmıştır. 

Fen Oyuncak da diğer iki firma gibi Türkiye’nin Avrupa’ya coğrafi olarak yakın 

olmasının avantajını kullanmaktadır. Fakat diğer iki firmadan farklı olarak Fen 

Oyuncak, ARGE’si olmamasına karşın dışarıdan tasarımcılarla çalışarak yeni ve 

farklı ürünleri Avrupa’daki müşterilerinin talepleri doğrultusunda geliştirmektedir. 

Böyle Avrupa pazarında farklı ürünlerle satış yapmaktadır. Fen oyuncak için de 

farklı ve ucuz oyuncak, üretim için kriter olarak gözükmektedir. Pilsan gibi ucuz 

ürün avantajını kullanmak için büyük hacimli ürünler üretmekte ve Çin’e karşı fiyat 

avantajı yakalamaya çalışmaktadır.  

Üç firma da Türkiye’nin Çin’e göre Avrupa’ya coğrafi olarak yakın olmasını avantaj 

olarak kullanmaları sebebiyle pazarda var olabildikleri gözükmektedir. Bu avantajı 

kullanan iki firma, büyük hacimli ürünler üreterek, diğeri de karton oyuncaklar 

üreterek Avrupa’ya oyuncak ihraç etmektedirler. Coğrafi yakınlığın sağladığı 

yararlar şöyle sıralanabilir: 

• Ucuz kargo maliyeti 

• Kısa teslimat süresi 

• Düşük miktarda sipariş verme imkânı. 

Bu avantajlar firmaların Çin karşısında daha ucuz ürün üretmesini sağlamakta ve 

pazarda var olabilmelerine imkân vermektedir. 

Oyuncak sektöründe lider olan ve üretim yapan firma yetkilileriyle yapılan 

görüşmeler sonucunda, yeni ürün tasarımını tetikleyen faktörlerin şunlar olduğu 

tespit edilmektedir: 
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• Türkiye’de genç nüfusun yüksek olması sebebi ile potansiyel olarak çok fazla 

oyuncak tüketicisi olmasının yanı sıra halkın alım gücünün düşük olması sonucunda 

düşük maliyetli oyuncak talebi 

• İthal edilen ve talep gören oyuncaklardaki dil sorunu yüzünden  Türkçeleştirme 

talebi 

• Avrupa oyuncak pazarının ucuz oyuncak talebi. 

 Yukarda anlatılan yeni ürün tasarımını güdüleyen faktörler sonucunda firmaların 

tasarım anlayışlarının aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir: 

• İthal edilen ve pazarda talep gören ürünlerden seçilen bir kısmının, Türkiye’de 

ucuz bir şekilde imal edilmesine yönelik olarak yapılan uyarlama 

• Avrupa’daki oyuncak firmalarından gelen ürün talebi üzerine Avrupa pazarına 

yönelik ucuz ürün geliştirilmesi 

• Avrupa’daki oyuncak firmalarından gelen talep üzerine var olan bir ürünün 

Avrupa pazarı için düşük maliyetle Türkiye’de üretilmesine yönelik uyarlama 

• Pazarda var olan ürünlerin ya da ithal edilen ürünlerin dil olarak 

türkçeleştirilmesi ile yerel pazara uyarlanması 

• İthal edilen ve pazarda talep gören büyük hacimli plastik oyuncakların, 

Türkiye’de uygun bir fiyatla imal edilmesine yönelik olarak yapılan uyarlama 

Bütün bunların sonucunda görülmektedir ki firmalar yeni ürün tasarımlarını, farklı, 

daha fonksiyonel ya da daha estetik ürünler çıkartarak pazarda rekabet yaratmak için 

kullanmamaktadırlar. Tasarımı daha çok Türkiye’nin üretim konusundaki 

avantajlarından ve Avrupa’ya yakın olmasından yararlanarak niş pazarları bulup, bu 

pazara yönelik olarak yeni ürünler çıkartmak amacıyla kullandıkları görülmektedir. 

Bunu firmaların uzmanlaşmış bir ARGE ekiplerinin olmaması da göstermektedir. 

Makine mühendisleri ve endüstriyel tasarımcıların oluşturduğu bir tasarım ekibi 

yerine ustaların bulunduğu bir ekip ürün geliştirmektedir. 

Gelişmiş ülkelerdeki oyuncak firmaları ise üretim ağından yararlanarak (network 

production) oyuncakların üretimini, Honk Kong’da kurdukları ofislerden takip 

ettikleri görülmektedir. Böylece daha ucuza büyük miktarda oyuncak üretimini 

gerçekleştirmekte ve bunları direkt olarak satılacakları ülkelerin satış noktalarına 
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göndermektedirler. Bu firmalar ARGE’lerini kendi ülkelerinde oluşturarak yeni 

ürünler geliştirmekte ve özgün tasarımlarıyla marka yaratarak tüm dünyaya 

satmaktadırlar. Tasarımın katma değeri daha yüksek olduğundan, Çin’in oyuncakları 

üretmesine karşın kendileri daha fazla kar elde etmektedirler.  
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Ek A 

Magic Toys İmalat Müdürü Necati Yıldırım ile 2005 yılında yapılan görüşmenin 

metni: 

Magic Toys nasıl kuruldu? 

Magic Toys 1991 yılında ithalatçılık yaparak oyuncak sektörüne girdi. 2002 yılının 

sonundan bu yana imalat yapmaya başladı. Biz daha çok eğitici oyuncaklar, 

yapbozlar, kutu oyunları, okul öncesi oyuncaklar üretiyoruz. 2001 yılında daha çok 

okul öncesi oyuncaklar üzerine yoğunlaştık. İsmini okul destek ürünleri koyduk. 

Bunlar yaklaşık 12 kalemden oluşan matematik araçlarından oluşuyor. 

Firmanın organizasyonel yapısından bahseder misiniz? 

3 yönetici ortaktan oluşuyor.  

 

 

 

 

 

İmalathanemiz Beylikdüzü’nde, merkezde Eminönü’nde bulunuyor. Aslında iki 

firmanın birleşimiyiz.  

1. Toys Market İmalat Şirketi 

2. Macig Toys İthalat Şirketi 

 

Firmada 40 çalışan var. 2 kişi finans bölümünde, 4 kişi pazarlama, 3 kişi yönetici ve 

32 kişi de imalat bölümünde çalışıyor. Kosgeb’ten destek alıyoruz.  

 

 

 

 

Yönetici Ortaklar

Ustabaşılar Web Tasarımı
1 kişi

Grafiker
1 kişi

İmalat
Necati Yıldırım

Finansman Sorumluları
2 kişi

Finansman
Sirus Leki

Pazarlamacılar
4 kişi

Pazarlama
Kuruluş Gürkan
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Oyuncak pazarının durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Türkiye’deki oyuncak pazarının %95’i ithalat, %5’i imalat yapan firmalardan 

oluşuyor. İthalat yapan firmalar çoğunlukla Uzakdoğu’dan gelen, Avrupa ya ABD 

menşeli firmaların markalarını taşıyan oyuncakları ithal ediyorlar. 

Türkiye AB uyum sürecinde bazı standartları uygulamaya başladı. Bunlar üreticiler 

açısından olumlu sonuçlara yol açıyor. Çünkü çok ucuza kalitesiz oyuncakların 

ülkeye girişi engellenmeye başladı. CE ve En71 standartları ülkeye giren 

oyuncaklarda özellikle aranıyor. Tabii bu standartlar bizim için de geçerli. Ama 

sonuçta bu durum firmaların üretim yapmasını teşvik eden faktörlerden biri olarak 

gözüküyor. Bunun yanında paraya yapılan yatırımın eskisi kadar kazanç getirmemesi 

yani enflasyonun olmaması da insanları yatırım yapmaya teşvik ediyor. Bu da üretim 

yapılmasını sağlayan bir başka faktör olarak gösterilebilir. 

Pazarda rakipleriniz kimler? Onlar neler üretiyorlar ve size karşı nasıl bir 

strateji izliyorlar? 

Rakip olarak gördüğümüz kimse yok. Bizim CE belgemiz var. Bizim ürettiğimiz 

ürünlerin hepsini üreten üstelik CE belgesin sahip bir başka firma zaten yok. 

Yaklaşık 3000 çeşit ürünüz var. Kimse bizim ürün gamımızdaki oyuncakları pazara 

girip de satmayı göze almıyor. Ayrıca bizim ürettiğimiz ürünler know-how istiyor. 

Deneyim olmadan bunları üretmeniz çok zor. Ama bizim ciddi bir deneyimimiz var.  

Pazarlama yöntemleriniz ve kanallarınız nelerdir? Nerelerde ve nasıl reklamlar 

veriyorsunuz? 

Eski pazarlama şirketi olduğumuz için hali hazırda portföyümüz var. Yeni yola 

çıksaydım malı satmakta zorlanırdım. Ama bizim 1200 tane müşterimiz var. Bir kaçı; 

BİM, Migros, Carrefour gibi marketler zincirinden oluşuyor. 650–700 tanesi ile aktif 

çalışıyoruz. Her şehirde büyük dağıtıcılar, kırtasiyeler var ve onlarla irtibata 

geçiyoruz. Bizim ürünlerimiz hem kırtasiyelere hem de oyuncakçılara hitab 

ettiğinden dolayı bir nevi kesişim kümesi gibi görünüyor. Bu yüzden biz bir ürün 

çıkarttığımız zaten o ürün Türkiye’nin dört bir yanına anlaştığımız dağıtıcılar ve 

marketler sayesinde dağılıyor. Bu durumda bizim pek bir şey yapmamıza gerek 

kalmıyor. 

Çok fazla tanıtım ve reklam yapma ihtiyacı hissetmiyoruz. Zaten pek rakibimiz yok. 

Sadece sektörel çocuk dergilerine reklam veriyoruz ve fuarlara katılıyoruz. 



 73 

Tüketici kitlenizi kimler oluşturuyor? Ürünleri nereden ve nasıl satın alıyorlar? 

Bizim ürünlerimizi eğitim seviyesi yüksek olan kişiler alıyor. Yapbozlar çocukların 

gelip alacağı oyunlar değildir. Daha çok aileler çocuklarının bu oyunları oynamasının 

yararlı olacağını düşünerek gelip bizim oyuncaklardan alıyorlar. Tüketici kitlemiz 

genelde alım gücü yüksek olan kişilerden oluşuyor. Eğitici oyuncakların son yıllarda 

gördüğü talep azalmaya başladı. Bu da bizi olumsuz etkiliyor. 

Nasıl tasarım yapıyorsunuz, tasarım fikri nasıl oluşuyor? Hangi süreçlerden 

geçiyor ve nasıl karar veriliyor? 

Pazarın içerisinde olduğumuz için yabancı firmaları ve pazarı sürekli takip ediyoruz. 

Buradan belli sonuçlar ve fikirler çıkartıyoruz.  

Mesela uçurtma yapalım dedik. Nasıl yapalım, kiminle yapalım diye düşündük. 

Bizim lisanslı astın aldığımız karakterler var ve bunları uçurtmaların üzerinde 

kullanalım dedik. Maliyet analizi yaptık. 2.5 Ytl satabiliyoruz. Aslında bu ürün hem 

Çin’de hem İspanya’da inceledik. Numune aldık ve malzemelerine baktık. Çin’de 

uçurtmayı naylon ve ahşap çıtadan yapmışlardı. İspanya’da ise fiber kullanılmış çıta 

yerine. Biz naylon yerine baskıyı yapabilmek için karton kullanalım ve onu selefonla 

kaplayalım dedik. Fiber bizim için çok pahalı. Onun yerine de yay kullanmaya karar 

verdik. Uçurtma biraz ağırlaştı ama yine de uçuyor. Şimdi üretip stok yapmaya daha 

sonra da mevsimi geldiği zaman pazara sürmeye karar verdik. Bu durumda normalde 

Çin’den ithal edeceğimize artık kendimiz üretebileceğiz. 

Bir başka örnek de Neca Toys’un ithal ettiği tuğladan ev yapılmasına sağlayan bir 

oyuncak. Tıpkı lego gibi ama gerçekten seramik çamurundan yapılmış harcı olan ve 

küçük de olsa gerçekten ev yapılabiliyor. Bunu burada üretmeyi düşünüyoruz. Bu 

oyuncağı evlere değil belki ama anaokullarına satabiliriz. Seramikleri araştırmaya 

başladık. Gerekirse yurtdışından ihraç etmeyi düşünüyoruz. Know-how’ını satın alıp 

burada yapabiliriz. Ayrıca firmanın içinde de üremek zorunda değiliz, gerekirse 

dışarıda bir atölye bulup onlarla çalışarak ürettirip satabiliriz.  
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Magic Toys İmalat Müdürü Necati Yıldım ile 2006 yılında yapılan görüşmenin 

metni: 

 

Türkiye’de Oyuncak Sektörünün durumunu değerlendirir misiniz? 

Türkiye’de oyuncak üretimi yapan firma sayısı azdır. Oyuncak sektöründe bulunan 

firmaların %95’i ithalat yapmaktadır. OYDER (Oyuncakçılar Derneği) üyesi olan 

firmalardan sadece  %2’si imalatçı kimliği taşımaktadır. Türkiye oyuncak pazarının 

yıllık hacmi 300 milyon ABD $ olarak bilinmektedir. Bunun 280 milyon ABD $’ın 

ithalat olduğu belirtilmektedir. İthal edilen ürünlerinin %85’i Ortadoğu kökenlidir. 

1985 yılından sonra ithalat’a serbestlik tanınınca Türk oyuncak pazarına çok 

miktarda ve çok çeşitte oyuncak girmiştir. Bu yüzden imalatçı firmaların çoğu iflas 

etmiş ya da ithalata yönelmiştir. Magic Toys 11 yıl ithalat yaptıktan sonra son 3 

yıldır da imalata yöneldi.  

Ne çeşit oyuncaklar üretiyorsunuz? 

Üretimini yaptığımız oyuncaklar yap boz, kutu oyunları ve okul öncesi 

oyuncaklardan oluşmaktadır. Dünya pazarının  %12’sini yap bozlar ve kutu oyunları 

oluşturmaktadır. Dünyadaki oyuncak pazarı 50 milyar dolar olarak bilinmektedir. Bu 

pazarın üretim açısından  %50–60 Çin’in hâkimiyetindedir. Buna rağmen Çin’in 

2002 yılındaki kazancı 5 milyar dolar olarak bilinmektedir. Bu aradaki fark Avrupa 

ve ABD menşeili firmalara kalmaktadır.  

Çin karşısında Türkiye’deki firmaların tutumu nasıl olmuştur? 

Oyuncak imalatı yapan firma Türkiye’de çok az bulunmaktadır. Çünkü oyuncakları 

ithal edip, satmak daha karlı gözükmektedir. Çin’in Türk Oyuncak Pazarı’na girmesi, 

Türkiye’deki oyuncak imalatı yapan firmaların sayısını ciddi bir şekilde azaltmıştır. 

Türk Oyuncak Pazarı’na çok miktarda ve çok ucuz fiyatta oyuncak ithal edilmesi, 

oyuncak üretimi yapan firmaları zor durumda bırakmıştır. 

Türkiye’de üretilen oyuncakların fiyatlarının ithal edilen oyuncaklara göre fazla 

olması imalat yapan firmaların sayısının azalmasına sebep olmuştur. Üretime hala 

devam edebilen az sayıdaki imalatçı firmaların bazı avantajları da bulunmaktadır. 

Mesela Pilsan büyük hacimli ürünler ürettiğinden kargo masrafları sayesinde Çin’e 

göre bir avantaj sağlamaktadır.  



 75 

Günümüzde ithalatın zorlaştırılması ve belli standartlara uygunluğunun 

denetlenmeye başlanması, firmaların, yeniden üretime yönlenmelerine imkân 

sağlamıştır. Oyuncakların riskli ürünler statüsünde ikinci derecede olması 

denetimlerin sıkılaştırmasında önemli bir rol oynamaktadır. İthal edilen ürünlerde de 

bu denetimlerin yapılmaya başlanması, Uzakdoğu’dan ithalat yapan firmaların, 

eskisine göre işlerini zorlaştırmıştır.  

Türkiye’nin Çin’e göre bir avantajı Avrupa’ya yakınlığı dolayısıyla kargo süresinin 

az olmasıdır. Avrupa’nın Çin’den ithal ettiği ürünün, üç ay kadar nakliye süresi 

olmasına karşın, Türkiye’den ithal edilen ürün üç gün gibi kısa bir sürede talep eden 

firmaya ulaşmaktadır.  

Çin’in Türkiye’ye karşı avantajı ise organize üretimlerinin olması yani iş gücünü, 

makineleri ve enerjiyi çok verimli bir şekilde kullanabilmeleridir. Bunun sayede 

düşük maliyetle, kısa sürede yüksek miktarda üretim yapabilmektedirler. 

Türkiye’de kalıp maliyetlerinin yüksek olması, üretim yapan firmalar açısından 

büyük bir sorun olarak gözükmektedir. Firmalar yeni bir ürünü ortaya çıkartmak 

istediklerinde karşılaştıkları ilk sorun kalıp maliyetleridir. Bunun dışında Çin’e göre 

Türkiye’nin üretim kapasitesi, CNC makineler, ustalık ve kalite açısından yeterli 

gözükmektedir. Fakat bu üretim kapasitesinin atıl bir biçimde kalması ve Çin’deki 

gibi organize bir şekilde üretime yönlendirilememesi problem olarak gözükmektedir. 

Bunları aşmak için ciddi çözümler gerekmektedir.     

Biz firma olarak, bir oyuncağı Çin’den aldığımız fiyata imal edebiliyorsak o zaman 

bu oyuncağın Türkiye’deki üretimini düşünmeye başlıyoruz.  

Bazı ürünlerinizin tasarım hikayelerini anlatır mısınız? 

Kutu oyunları, yapbozlar gibi oyuncaklarda Türk pazarındaki satışımız doyum 

noktasına ulaşmış bulunmaktadır. Bu yüzden yurtdışına da satış yapmaya 

çalışmaktayız. 

Yeni bir ürün olarak dart imalatına başlamış bulunmaktayız. Daha önceden dart, 

Çin’den ithal edilmekteydi. Ürünün üretim olanaklarını tespit etmek için konu ile 

ilgili araştırma yaptık; maliyet olarak Çin’den ithal ettiğimiz durumdaki FOG 

fiyatına bu ürünü üretebileceğimizi fark ettik, ürünün ham maddesinin hurda kâğıt 

olması ve Türkiye’de hurda kağıdın bol miktarda bulunması bizim bu kararı 

vermemizde önemli bir etken olmuştur. Bunun yanında dartın mevsimlik modasının 
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olmaması ve Türkiye’de dart üretimi yapan başka bir firmanın olmaması da, dart 

üretimine karar vermemize etki eden önemli faktörlerdendir. Dart üretimi için hurda 

kağıt saran 10–12 kişinin çalıştığı bir fabrika kurduk. Şu an yan işleriyle birlikte bu 

fabrikanın cirosu 10 bin YTL olarak gözükmektedir. Dart üretimi yapmamızın 

sonucunda birçok firma Çin’den yüklü miktarda dart alarak stok yapmak zorunda 

kalmayacak ve kargo maliyetleri Çin’e göre ciddi oranda düşük olacaktır. Şu an 

yurtdışındaki fuarlarda dartı Çin ile aynı fiyata satışa sunmaktayız. 

Siz Çin’den ithal edilen oyuncaklar karşısında nasıl bir politika izliyorsunuz? 

Serbest piyasa yüzünden, Çin birçok ürünü çok ucuza ihraç etmektedir. Ama 

Çin’deki matbaa sektörünün Türkiye’dekine oranla daha kalitesiz ürünler ortaya 

çıkartıyor olması bizim açımızdan bir avantaj olarak gözükmektedir.  

Pazar’da ithal Çin oyuncaklarının olması oyuncak imalatçısı olmayı 

zorlaştırmaktadır. Bu yüzden Türkiye’de var olan oyuncak imalatçılarının çoğu niş 

pazarları keşif edip bu pazarlara yönelik imalat yapabildiğinden dolayı ayakta 

kalabilmektedirler. Kutu oyunları ve yap bozlar Türk Oyuncak Sektörü’nde niş pazar 

olarak gözükmektedir.   

Biz lisanslı ürünlerle çalışıyoruz. Burada üretimini yaptığımız oyuncakların 

Avrupa’da lisanslarını almaya çalışıyoruz. Türkiye’de üretimini yaptığımız kutu 

oyunlarını, Avrupa’ya ihraç edebiliyoruz. Çünkü kalite ve maliyet açısından diğer 

pazarlarda talebe karşılık verebiliyoruz. Çin ile rekabet edebilmek için niş pazarları 

keşfetmeye çalışıyoruz. Plastik oyuncak araba üretimi yapmıyoruz. Çünkü Çin’den 

ithal edilen arabalar çok ucuz bir fiyatla Türk Oyuncak Pazarı’na girmektedir. 

Türkiye’de bu fiyatlarda oyuncak araba üretimi yapmamız mümkün değil. 

Nasıl tasarım yapıyorsunuz, tasarım fikri nasıl oluşuyor? Hangi süreçlerden 

geçiyor ve nasıl karar veriliyor? 

Magic Toys yeni ürün geliştirirken özellikle niş pazarlara yönelik çalışmalar 

yapmaktadır. Mesela Çin’den ithal edilen küçük oyuncak arabalar pazarda bizim 

üretemeyeceğimiz fiyatlara satılmaktadır. Oyuncak araba pazarına girmektense, 

Türkiye’de üretim maliyetleri daha düşük olan ürünlerin bulunduğu pazarları 

seçmekteyiz. 

Örneğin, ahşap eğitici oyuncak üretimini imalathanemizde yapmaktayız. Günde 

3.000 tane üretiyoruz. Bu ürünün üretimindeki önemli nokta, yüksek miktarda üretim 
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yapabilmektir. Çin’den ithal ettiğimiz fiyata, bu ürünü burada üretebilmekteyiz. 

Bunun için uygun yatırımımız bulunmaktadır; ahşap atölyemiz ve gerekli 

teçhizatlarımız bu ürünün üretimine uygundur. 

Niş pazarlara başka bir örnek olarak yapbozları verebiliriz. Bu ürünü başlangıçta 

Çin’den ithal ederek Türk pazarında satıyorduk. Sonra bu ürünü Türkiye’de üretip 

üretemeyeceğimiz konusunda araştırma yapmaya karar verdik ve gördük ki 

Türkiye’de kaliteli yap boz üretmek mümkün. Türkiye’deki gelişmiş matbaa sektörü 

sayesinde kaliteli ve düşük maliyetli yap boz üreterek pazara yeni ürünler sunduk. 

Ürünlerin üzerine lisansları bizde olan ünlü çizgi film karakterlerinin resimlerini 

yerleştirdik.  

Genelde firma olarak lisansını satın aldığımız karakterleri kullanmaktayız. Yeni 

karakter tasarımı yapıp, bunu ürünlerimizde kullanmayı düşünmüyoruz. Çünkü 

tanıtım maliyetleri çok yüksek. Bunun yerine çocukların bildiği ve hoşlandığı 

karakterler için lisans alıp (Warner Bros) kullanmaktayız. Her sattığımız ürün için 

%10 da para ödemekteyiz. 

İhraç etmeyi düşündüğünüz yeni bir ürün var mı? 

Üretim yaparken hiçbir zaman sadece Türk pazarını düşünmüyoruz. Mutlaka 

yurtdışındaki pazarlara da açılmayı ve ürünlerimizi burada da satmayı 

düşünmekteyiz. Şuan yeni geliştirdiğimiz bir ürün için MTV ile konuşuyoruz. 

MTV’ye geliştirdiğimiz herhangi bir ürünle ilgili tanıtıcı reklam koyduğumuzda tüm 

Avrupa bizi tanıyor. Böylece bir marka olma imkanı ortaya çıkıyor. Bu ürünün 

tanıtımı için bir DVD oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Web sayfası ile 

destekleyeceğimiz bu ürün için yarışmalar düzenlemeye çalışıyoruz. Hem DVD de 

hem de masa üstünde oynanması planlanan yeni bir tasarım.   

Kutu oyunlarının Türkiye’deki yıllık satış miktarı 10.000 adet olarak gözüküyor. Bu 

yüzden kutu oyunlarını Avrupa’da da satmaya çalışıyoruz. Şu an fason üretimini 

yaptığımız “Love Cubes” adlı kutu oyunu Avrupa’da satılmaktadır. İki kişi 

tarafından tasarlanan bu oyunun yıllık satış miktarı yedi yüz bin adettir.  
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EK B 

Pilsan İmalat Müdürü Raşit AKAY ile 2006 yılında yapılan görüşmenin metni 

Oyuncak pazarının durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Günümüzde oyuncak üretiminin %90’ı Çin’de yapılmaktadır. Avrupa’daki firmalar 

da oyuncak üretimi Çin’e kaydırmış bulunmaktadırlar. Çin’in bu konuda yaptığı atak 

sonucunda Türkiye’de çoğunlukla Çin’den ithal edilmiş oyuncaklar satılmaktadır. Bu 

da bizi olumsuz yönde etkilemektedir. Biz bu gelişmeler karşısında ürün gamımızı 

büyük hacimli oyuncaklara doğru kaydırdık.  

Tüketici kitlenizi kimler oluşturuyor? Ürünleri nereden ve nasıl satın alıyorlar? 

Bazı firmalar var ki gazetede, televizyon da reklamları olmadan var olabilen firmalar. 

Bu firmalar, bilinçli tüketiciler arasında bilinen bir marka oldukları için reklam 

olmadan da satışlarına devam edebilmektedirler. Biz reklam olmadan da var olabilen 

firmalardanız. 

Satış oranlarımızın %40’ını ihracat oluşturuyor. Bunların arasında ABD, Rusya, 

İsrail, Hollanda gibi 57 değişik ülke bulunmaktadır. Kalan % 60 oranlarındaki 

satışların %35’ini marketler zinciri oluşturmaktadır. Pilsan’ın ürünleri piyasadaki 

muadillerine göre pahalıdır.  Bunda kullanılan hammaddenin kaliteli olması önemli 

bir rol oynamaktadır.  

Pektim’de 2100–2600 arasında hurda, hammadde olarak 800 YTL olarak satılırken, 

bizim kullandığımız hammadde 1400 YTL’dir.  

Bizim kalite kontrol ekibimiz bulunmaktadır. Bu da, üretim bantlarındaki personel 

sayısını arttırmaktadır. TSE, TUV gibi standartlara uygun üretim yapmak ve 

belgelerini almak fiyatlarını arttırmaktadır.  

Rakiplerimize göre açık ara öndeyiz. Pazar payımız %70–75 oranında, kendi ürün 

grubumuzda ise %90–95 oranlarındadır.  

Üretim kapasiteniz ve olanaklarınız nasıl? 

Firma olarak kendi öz kaynaklarımızı kullanan bir firmayız. Üretim olanaklarımız 

her geçen gün arttırmaktayız. Şu an şişirme makinesi, enjeksiyon makinesi, gaz 

enjeksiyon makinesi bulunmaktadır. Vakumlu üretimi dışarıya vermekteyiz. 
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Tasarım kimler tarafından yapılıyor? 

Bir tane tasarım ekibimiz bulunmaktadır. Pazarda var olan ürünleri incelediğimizde 

bunlar üzerine de belli eksikler görmekteyiz. Bunlar üzerine çalışmaklar yapıp nasıl 

iyileştirilebileceği üzerine çalışmalar yürütmekteyiz. Üretim konusunda Hüseyin 

Kanak kalıp bilgisi hakkındaki deneyim ve tecrübelerini de kullanarak hizmet 

vermektedir. 

Tasarım ekibi yönetim kuruluna bağlı olarak çalışmaktadır. Tasarım ekibinin ayrıca 

bir müdürü bulunmamaktadır. 58 tane yeni ürün çalışmamız bulunmaktadır. Son 

çıkarttığımız ürünlerden biri motosiklettir.  

Pazarlama yöntemleriniz ve kanallarınız nelerdir? Nerelerde ve nasıl reklamlar 

veriyorsunuz? 

Bizim sürekli müşterilerimiz var. Marketlerle antlaşmalarımız bulunmakta. 

Türkiye’nin değişik bölgelerinde pazarlamadan sorumlu müdürlerimiz çalışmaktadır. 

Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya gibi bölgelerimizde bayiliklerimiz 

bulunmadır. Reklamlarımızı sektör ile ilgili yayınlara vermekteyiz. Bunun dışında 

ekstra bir reklam çalışması yapmamaktayız. 

Ağırlıklı olarak plastik ürünler üretmekteyiz. Amacımız Türk Firması olarak 

dünyada söz sahibi olan bir marka yaratmaktır.  

Kendimizi daha iyi görebilmek için, yurtdışında gerçekleştirilen Nunberg gibi 

fuarlara katılmaktayız.  

Yeni ürün geliştirmek için ARGE kurmayı düşünüyor musunuz? 

ARGE oluşturmak gibi bir amacımız bulunmaktadır. Ama kalifiye eleman 

konusunda sıkıntı çekmekteyiz. 

Pilsan İmalat Müdürü Raşit Akay ile 2007 yılında yapılan görüşmenin metni: 

Yeni oyuncak tasarımı yapıyor musunuz? Kimler yapıyor? 

Günümüzde Türkiye’de yeni ve farklı ürün geliştiren firmalar görememekteyiz. 

Bunun yerine Avrupa veya başka ülkelerdeki oyuncakları birebir taklit eden ve 

bunları satan firmalar bulunmaktadır. Çünkü firmalar yeni ürün geliştirmenin çok 

masraflı ve riskli olduğunu düşünmektedirler. Biz firma olarak zaman içerisinde bu 

anlayışı kırmaya çalıştık. Kendi ürünlerimizi kendimiz geliştirip üretmeye başladık. 
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Şuan sektörde kendi ürün gamımızda lider bir firma kimliği taşımaktayız. 

Firmamızda tasarımla Hüseyin usta ilgilenmektedir. Biz tasarım yapacak kişide geniş 

bir kalıp bilgisi olması gerektiğini düşünüyoruz Hüseyin Usta’da kalıpçılıktan gelmiş 

biri olarak tasarımlarımızı yapmaktadır.   

Üretimi Çin’de yapak daha düşük maliyetlerle oyuncak üretmesi hiç 

düşündünüz mü? 

Biz imalatçı bir firmayız. Bu yüzden firma olarak kendi üretimimizi hep kendimiz 

yapıyoruz. Fakat bazı ara parçaların üretimi konusunda Çin’den destek almayı 

düşünüyoruz. Firma olarak büyük hacimli ürünler üretiyoruz. Kalitemizi, Avrupa 

Standartlarında tutmaya çalışıyoruz fakat firma olarak Avrupa’dan daha ucuzuz ama 

Çin’den de daha pahalıyız.   

Mümkünse bazı ürünlerinizin bize tasarım hikayelerini anlatır mısınız? 

Çin’den ithal edilen oyuncaklarda müzikli direksiyon ağırlıklı olarak 

kullanılmaktadır. Biz bu ürünü oradan ithal etmek yerine kendi imkânlarımızla 

üretmeye karar verdik. Çünkü üretimini Çin’de yaparsak kalıp maliyetleri yüksek 

olacaktı ve yüksek adette ürün talep etmemiz gerekecekti. Bunun yerine biz 

kendimize ait kalıp hane de ürünün kalıbını yapmayı ve istediğimiz adette üretim 

yapmanın daha iyi olduğunu düşündük. Bu ürünün tasarımını yaparken birçok 

oyuncakta kullanılabilmesine imkân sağlayacak şekilde düşündük. Ayrıca 

direksiyonun çıkarttığı sesleri de kendi isteklerimiz doğrultusunda değiştirmeyi 

planladık. Ürünün elektronik aksamını ben yaptım. Tasarım kriterlerini Hüseyin usta 

ile birlikte belirledik. Sonra Hüseyin usta bilgisayarda ürünün çizimini yaptı. Şuan 

ürün prototip aşamasında. Ürünün kalıbının yapılmasıyla da Hüseyin Usta ilgilendi.  

Nasıl tasarım yapıyorsunuz, tasarım fikri nasıl oluşuyor? 

Çin’deki fuarlara katılıyoruz, burada yeni çıkan ürünleri inceliyoruz. Ayrıca 

Avrupa’da yeni geliştirilen ürünleri de takip ediyoruz. Ürünlerin üretim teknikleri ve 

fonksiyonları gibi çeşitli özelliklerini inceleyip değerlendiriyoruz. Bazen numune 

olarak ürün alıyoruz, ürünün parçalarını analiz ediyoruz. Bunlar bize yeni 

geliştireceğimiz ürün hakkında fikirler veriyor. 

Oyuncak, yaşayan bir meta. Moda gibi o da sürekli olarak değişiyor. Bu yüzden 

değişime ayak uydurmak için, bizde sürekli yeni oyuncaklar çıkartmak zorundayız. 

Yeni teknolojilere, yeni modalara uyum sağlamamız gerekiyor. Bunu sürdürebilmek 
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içinde yatırım yapmak çok önemli. Yatırım olmadan sürekli pazara yeni ürünler 

sunmak ve teknolojiyi takip etmek mümkün değil.  

Sanırım yurtdışına yönelik çalışmalarınız da var öyle değil mi? 

Evet. Çünkü Türkiye oyuncak pazarı açısından çok büyük bir ülke gibi gözüküyor. 

Fakat oyuncak firmaların yıllık satışlarına baktığımızda, Türkiye’deki nüfusa oranla 

düşük kaldığını görüyoruz. Bu yüzden yeni ürün geliştirirken sadece Türk pazarına 

yönelik değil, dış pazarlara da yönelik çalışmalar yapıyoruz.  

Bir firmanın yurtdışında satış yapabilmesi için gereken kıstaslar sizce nedir? 

İhracata yönelen firmaların, ürünün, tasarım aşamasında fiyatını dış pazarlara uygun 

bir şekilde belirlemesi gerekiyor. Ayrıca yurtdışındaki pazarlara satış yapabilmesi 

için gerekli belgeleri almış olması gerekiyor. Bunun yanında yatırımlara ağırlık 

vermesi ve yeni ürün geliştirme bölümlerinin olması gerekiyor. 

Pazarlama yöntemleriniz ve kanallarınız nelerdir? Nerelerde ve nasıl reklamlar 

veriyorsunuz? 

Biz, Toyuncak Dergisi, Oyuncak Çocuk Dergisi gibi sektörel dergilerde 

reklâmlarımızı yayınlatıyoruz. Bazı dizilere sponsor oluyoruz ama bizim şuan çok 

geniş bir portföyümüz zaten var. Biz, bir ürün çıkarttığımızda bunu Türkiye’nin 

birçok yerinde satabiliyoruz. Özellikle büyük marketlerle 10–12 yıl öncesine dayanın 

anlaşmalarımız var. Türkiye’de bu marketlerin ilk oluşumundan bu yana onlarla 

çalıştık. İlk olarak Metro, Güneşli’de yeni bir yer açtı. Birçok firma ile görüşerek, 

marketlerinde ürünlerinin yer alması için görüşmeler yapıyordu. Firma yetkilileri, tek 

bir markette değişik tarzdaki ürünlerin aynı anda bulunmasını yadırgayarak, 

ürünlerinin marketlerde bulunmasına sıcak bakmıyorlardı. Biz oyuncaklarımızın o 

marketlerde satılmasını kabul ettik ve böylece marketler büyüdükçe biz de büyüdük.  

Büyük şehirlerde marketler aracılığı ile yaptığımız satışlar daha etkili gözükürken, 

küçük şehirlerde bayiler aracılığı ile yaptığımız satışlar daha etkili olmaktadır. Biz 

imalatçı bir firmayız ve şuan Toys’r Us gibi kendimize ait bir market kurmayı 

düşünmüyoruz. Bunun için ayrı bir ekip ve bambaşka bir çalışma gerekmektedir. Biz 

şuan o nitelikte olan bir firma değiliz.  
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Üretim kapasiteniz ve olanaklarınız nasıl? 

Ürün geliştirirken ideas programını kullanıyoruz. Tüm kalıpların çizimleri bu 

programda yapılıyor. Ve kalıplar CNC makinelerinde, kendi kalıp hanelerimizde 

üretiliyor. Tüm bunları Hüseyin Kanak takip ediyor. Şuan fabrikada gazlı enjeksiyon, 

şişirme, rotasyon, enjeksiyon, vakum gibi çeşitli üretim tekniklerine uygun, makine 

parkurumuz bulunmaktadır. 

PİLSAN Teknik Müdürü Hüseyin Kanak ile 2007 yılında yapılan görüşmenin 

metni: 

Ürün tasarımlarını kimler yapıyor? 

Ürünlerimizin tasarımlarını biz yapıyoruz. Ve oyuncaklar için tasarım tescil 

almaktayız. İyi bir tasarım yapabilmek için, malzemeyi iyi tanımak ve kalıp tekniğini 

iyi bilmek gerekmektedir. Bunun  için ya 15-20 kişiden oluşan ARGE ekibi ile 

çalışmak yada üretim konusunda geniş bir bilgi birikimine sahip kişi ile çalışmak 

gerekir. Çünkü her üretim tekniğinde çok değişik ve farklı nüanslar vardır. Bunlara 

hakim olmak gerekir. 

Tasarımları ve bunların kalıplarını tek başıma yapıyorum. Tasarım için bir ara 

dışarıdan destek aldık ama çok verimli olmadı. Tam istediğimiz gibi sonuçlar elde 

edemedik. Dışarıya yaptırdığımız tasarım için anlaştığımız ekip bir ay çalıştı. Fakat 

tasarım bize geldiğinde onu üretime hazırlarken bizde bir o kadar vakit harcadık. Bu 

yüzden ürün geliştirme işini başka bir firmadan destek alarak yaptırmaya pek sıcak 

bakmıyoruz. 

Tasarım nasıl bir süreç sonunda ortaya çıkıyor?  

Tasarıma başlamadan önce mutlaka piyasa araştırması yapıyoruz. Pazarda hangi 

ürünlerin satıldığını ve hangi ürünlerin daha etkin bir şekilde kullanıldığını tespit 

edip bu ürünleri incelemeye alıyoruz. Mesela yeni bir bisiklet tasarlamaya karar 

verdiğimizde pazarda var olan bisikletleri inceliyoruz. Beğendiğimiz bisiklet olursa 

işçilik ve maliyet faktörlerini de hesaba katarak, üründe noksan gördüğümüz yerleri 

iyileştirmeye çalışarak, daha iyisini yapıp yapamayacağımıza karar vermeye 

çalışıyoruz. Bu yüzden pazarda bulunan ürünleri sürekli olarak takip ediyoruz. 

Tasarım yaparken var olan standartlara uygun bir şekilde ürünü geliştirmeye 

çalışıyoruz. Mesela yurtdışında da geçerli olan TUV’a uygun olmasına özen 
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gösteriyoruz. Hammaddenin seçimi, standartlara uygunluğu, malzemenin akışkanlığı 

gibi faktörleri mutlaka göz önüne alıyoruz. Geliştirdiğimiz ürünlerin testlerini kendi 

fabrikamızda yapıyoruz. Daha sonra uygun olursa Almanya’da teste 

gönderebiliyoruz. Ürettiğimiz oyuncakları kalite olarak Avrupa Standartlarının 

üstünde tutmaya çalışıyoruz.  

Tasarıma başlarken, öncelikle teknik olarak olması gerekenleri belirliyoruz. Mesela 

oyuncağın yüksekliği, genişliği gibi özelliklerini standartlara uyacak bir şekilde, 

önceden mutlaka belirliyoruz. Aksi taktirde tasarım sürecine, bunun gibi kriterleri 

belirlemeden başlarsak zaman kaybımız olur, dolayısıyla da bu maliyete yansıyor. 

Bu yüzden oyuncağın öncelikle ölçülerini belirleyecek şekilde kaba bir biçimde 

çizimini hazırlıyoruz. Daha sonra oyuncağın estetik görünüşünü belirlemeye 

çalışıyoruz. Oyuncağı şekillendirirken bunların yanında elimizde hali hazırda 

bulunan ve kalıpları elimizde olan parçaları da maliyeti düşürmek için kullanmaya 

özen gösteriyoruz. Bütün bunları yaparken oyuncağın genelinde uyumlu bir görüntü 

elde etmeye çalışıyoruz. Eğer geliştirdiğimiz ürünü uygun bulursak bire bir 

prototipini yapıp yeniden gözden geçiriyoruz. Üzerine gerekli görülürse 

iyileştirmeler yapıp kalıp aşamasına geçiyoruz. Kalıplar hazırlandıktan sonra numune 

baskılarını yapıyoruz. Bunun ardından da üretim planlamasının hazırlıyoruz. 

Geliştirilen oyuncağın üretilip üretilmemesine nasıl karar veriyorsunuz ?     

Yeni ürün fikirleri genel kurul toplantılarında mutlaka tartışılıyor. Bu toplantılara 

ürün fikrini yansıtacak şekilde çizimler hazırlıyor ve maliyet analizi ile maliyet 

raporu düzenleniyor. Genel kurul toplantılarına, yönetim kurulunun yanında bölge 

bayi sorumluları da katılarak fikirlerini belirtiyorlar. Buradan çıkan sonuçlar 

doğrultusunda ürün geliştirme işleminin başlayıp başlamaması ile ilgili kararlar 

veriliyor. Ürünleri geliştirirken mutlaka çeşitlendirme yapıyoruz. Geliştirdiğimiz bir 

ürünü biraz daha değiştirerek çeşitli alternatif ürünler tasarlıyoruz. Örneğin Çin’den 

ithal edilen kale direğini inceledikten sonra, onu bizim daha önceden ürettiğimiz 

basket potalarına, bir miktar değiştirerek uyarladık. 
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EK C 

Fen Oyuncak İmalat Müdürü Serhat Dede ile 2007 yılında yapılan görüşmenin 

metni: 

Şirket nasıl kuruldu? Gelişim sürecinden bahseder misiniz? 

Fen oyuncak 1962’de kuruldu. Oyuncak pazarına toptancılık yaparak başladık. 

1970’li yılların başlarında imalat yapmaya başladık. Üretime bir makine ile başlayan 

Fen Plastik şu an 20 tane makineye sahip üretici bir firmadır. 

0–6 yaş grubu oyuncaklar üretiyoruz. Ürettiğimiz ürünler; lego tarzı blok setleri, dört 

tekerlekli kamyon serileri ve kız çocukları için mutfak setleri ve eğitici 

oyuncaklardan oluşmaktadır.  

Tasarımı kimler yapıyor? 

Üç tane ayrı tasarım ekibi ile birlikte çalışıyoruz. Aklımıza gelen yeni fikirlerin kara 

kalem çizimlerini yaparak onlara sunuyoruz.  

Dışarıdan tasarımcılarla nasıl çalışıyorsunuz? 

Ürün üretimine karar verdiğimizde üç dört parti şeklinde üretiyoruz. Mesela pazarda 

olmayan ve gerçek kamyona benzeyen maçasız kalıplarla üretilebilecek bir ürün 

geliştirmeye karar verdik. Bunun için bir tasarımcıyla anlaştık.  Önce kamyonun ön 

tarafı üzerine çalışıldı, sonra tampon ardından şase ve ardından da tekerlekler çizildi. 

En son olarak ta tampon oturtuldu. 

Tasarımcıları ürün geliştirirken bazen beğendiğimiz numuneleri örnek olarak 

götürüyoruz. Bu örnek üzerinden kalıp çalışma sistemlerini inceliyoruz. Kopya ürün 

üretimini 2000 yılından beri yapmıyoruz.      

Ürün fikri nasıl oluşuyor? 

Avrupa pazarında üretilen kamyonların çoğu gerçek kamyonlardan farklı olarak 

oyuncaklaştırılmış bir şekilde üretiliyor. Yeni ürün geliştirirken bu konuda farklılık 

yaratmaya çalışarak gerçek kamyona benzeyen oyuncaklar üretmeye karar verdik. 

Tüm yeni ürünlerimiz için tasarım tescili alıyoruz ve bizi taklit edenlere dava 

açıyoruz. Şu an davalı olduğumuz birçok firma bulunmaktadır. 
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Ürün fikrini tasarımcıya vermeden önce nasıl ve kimlerle karar veriyorsunuz? 

Yeni geliştirdiğimiz fikirleri mutlaka pazarlamacılarla ve satışçılarla tartışıyoruz. 

Daha sonra tasarım aşamasına geçiyoruz. Tasarım oluştuktan sonra tekrar toplantı 

yapıyoruz. Özellikle yurtdışındaki müşterilerimizden fikirler alıyoruz. Çünkü onlar 

dünya pazarını bizden daha iyi biliyorlar. Mesela Yunanistan’da olan bir 

müşterimizden bu konuda destek alıyoruz. Firmanın yıllık 300 milyon € cirosu var. 

Yaklaşık olarak 1000 tane müşterileri var. Yaptığımız oyuncakları bu firmaya da 

satıyoruz. Bu yüzden onların fikirlerinden de yararlanıyoruz.   

Tasarımların ya da fikirlerin üretimine öncelikle babam ve benimle birlikte kardeşim 

karar veriyoruz. Yeni fikirleri genellikle biz üçümüz buluyoruz. Senenin 3-4 ayını 

yurtdışında geçiriyoruz. Her ülkeye gittiğimizde katıldığımız fuarların dışında 

oyuncak firmalarının piyasaya sürdükleri her ürünü incelemeye çalışıyoruz. Bu 

ürünlerin avantajları, formları, üretim teknikleri, fonksiyonları gibi özellikleri bize 

yeni ürün fikri için ilham kaynağı oluyorlar. Fikir oluştuktan sonra pazarlamacılarla 

ve satışçılarla toplantı yaparak fikirleri paylaşıyoruz. Buradan çıkan sonuçları da 

değerlendirerek yurtdışında çalıştığımız ve vizyonu geniş firmalara da danışarak ürün 

hakkında değerlendirmelerini alıyoruz. 

Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? 

İhracat yatığımız ülke sayısı yaklaşık olarak 30 dur. En çok oyuncak ihracat 

yaptığımız ülkeler yakın Avrupa, Batı Avrupa’da bulunmaktadır.  

Tasarım aşamasında hangi programları kullanıyorsunuz, model çalışması 

yapıyor musunuz? 

Tasarım ekibinde tasarlanan ürünleri üç boyutlu olarak solidworks programında 

alıyoruz. Ürünü bilgisayar ortamında iyice inceliyoruz. Biz bu ürünü onayladıktan 

sonra sıra kalıp yapımına geliyor. Bunun içinde dışarıdan kalıpçılarla anlaşıyoruz. 

Tasarladığımız ürünlerin %80’inde numune çalışması yapıyoruz. Özellikle ABS 

Örme ile yapılan numuneleri tercih etmekteyiz. 
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Ürün kalıplarını nasıl yapıyorsunuz? 

Şu an çalıştığımız dört adet kalıpçı bulunmaktadır. Yapılan tasarımlar kalıpçıya 

geldikleri zaman çok fazla değişime uğramamaktadır. Çünkü çalıştığımız 

tasarımcıların çok geniş kalıp bilgisi vardır.    

Dışarıdan çalıştığınız tasarımcılar nasıl özelliklere sahip olan kişiler? 

Çalıştığımız tasarımcılardan bazıları serbest çalışan bazıları da firmaya bağlı olan 

kişilerden oluşuyor. Tasarım konusunda destek aldığımız kişiler çoğunlukla tasarım 

konusunda eğitim almış ve sonradan kalıpçılığı öğrenen kişilerden oluşmaktadır.  

Yurtdışından bazı tasarım gruplarıyla da görüşmeler yaptık ancak bu firmalar yüksek 

fiyat istediklerinden dolayı onlarla çalışmadık.  

Niye kendi bünyenizde bir tasarımcı çalıştırmıyorsunuz? 

Dışarıdan tasarımcılarla çalışmanın avantajlı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü işe bir 

tasarımcı alıp çalıştırıldığı zaman bu kadar verim elde etmek mümkün olmuyor.  

Yeni geliştirdiğimiz ürünlerimizin hepsi için tasarım tescili almaktayız. Biz şuan 

dışarıdan tasarımcı ile çalışmaktan çok memnunuz. Eğer dışarıdan tasarımcılarla 

çalışırsak tasarımı istediğimiz şekilde yönetebiliyoruz. Tasarımı ya da tasarımcıyı 

beğenmezsek başka tasarımcılarla kolaylıkla çalışabiliyoruz. Ayrıca çalıştığımız 

tasarımcıların hepsi kalıp bilgisine sahip kişilerden oluşuyor. Böylece tasarlanan 

ürün üretim aşamasına geçtiğinde çok fazla değiştirilmeden ve zaman kaybetmeden 

üretilebiliyor. Böyle kalifiye tasarımcıları şirket bünyesinde çalıştırmak hem masraflı 

oluyor hem de tasarımcıdan memnun kalmadığımızda değiştirmek zor oluyor. Bunun 

yanında dışarıdan tasarımcılarla çalışırken aynı anda firmayı meşgul etmeden iki üç 

proje birden yürütebiliyoruz. Şu ana kadar 2000 senesinden bu yana yaklaşık olarak 

dışarıdan tasarımcılarla çalışarak 80–90 tane yeni ürün geliştirdik.  

Var olan rakipleriniz kimlerdir ve pazardaki durumunuz nasıl? 

Pazarda kendimize rakip olarak gördüğümüz bir firma bulunmuyor. Ürün gamımıza 

aynı şekilde sahip olan ve üretim yapan bir firma yoktur. Ama parça parça 

ürettiğimiz ürünleri birçok firma üretiyor.  
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İthalat yapmanın önemi nedir sizce? 

ARGE’nin bir maliyeti var ve bu ürünlerin fiyatlarına da yansıyor. Senelik yatırım 

maliyetimiz 500–600 bin €’yu buluyor. Bu maliyetleri karşılamak için dünya 

pazarını da düşünerek ürün geliştiriyoruz. Türk pazarının alım gücü belli, satılan 

ürün adedini arttırmadan bu maliyetleri karşılamamız mümkün değil. Bu yüzden 

Avrupa’ya da satış yapıyoruz.  

Pazarlama yöntemleriniz ve kanallarınız nelerdir? Nerelerde ve nasıl reklamlar 

veriyorsunuz? 

Ürünlerimiz bütün hiper ve süper marketlerde bulunuyor. Onun dışında toptancılara 

da ürünleri satıyoruz. Toptancılarda ürünleri yerel marketler ve kırtasiyelere 

ulaştırıyorlar. Biz %99 son kullanıcıyla muhatap olmuyoruz. Geçen sene Toys’r Us 

ve Carrefour’da 10 günlük bir çalışma yaptık. Dede kıyafetinde bir kişi şapka ve 

oyuncak dağıttı.  

Çin karşısında nasıl ayakta kalabiliyorsunuz? Çin’e karşı avantaj olarak 

gördüğünüz şeyler nelerdir? 

Çin karşısındaki en bürük avantajımız jeopolitik olarak Avrupa’ya Çin’e göre daha 

yakın olmamızdır. Bu sayede düşük kargo masrafı, kısa temin süreleri Avrupa’daki 

firmaların bizi tercih etmesini sağlıyor. Firma olarak biz düşük kargo masrafını 

avantaj olarak kullanmak için büyük hacimli ürünlerin üretimini yapıyoruz. 

Avrupa’daki firmalar Çin’den ürün ithal etmek istediklerinde üç dört ay beklemeleri 

gerekiyor. Ama bizim gibi bir Türk firmasına sipariş verirlerse yaklaşık bir hafta gibi 

kısa sürede oyuncaklar teslim ediliyor. Bu da bizi tercih etmelerinde önemli bir etken 

olarak gözüküyor. Ayrıca küçük firmalar Çin’e oyuncak siparişi verdiklerinde en az 

10 bin adet ürün istemeleri gerekiyor. Ama Türkiye’deki firmalardan 1000 adet 

sipariş talep edebiliyorlar. Çin ile biz Avrupa pazarında rekabet ediyoruz. Türk 

pazarında ürün satışımız doygunluğa ulaşmış durumda. Daha fazla satış yapabilmek 

için bu avantajları da kullanarak Avrupa’da ki satış miktarımızı arttırmamız 

gerekiyor.       

İki adet ürünün bize tasarım hikayelerini anlatır mısınız? 

Yurt dışından bir ürün siparişi geldi. Bizden dört tekerlekli, 20 ile 30 cm boylarında 

bir kamyon istediler. Pazarda bu kamyona rakip olabilecek ürünlerden de bize 

numune olarak gönderdiler. Bu ürünleri incelediğimizde ilk etapta maliyet açısından 
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istenilen hedefe ulaşamadık. Daha sonra daha yüksek bir teknolojide üretim tekniği 

kullanmaya karar verdik. Tasarımcıyla görüşüp istediğimiz ürünü ve kriterlerini 

belirttik. Tasarım süreci yaklaşık olarak beş ay sürdü. Daha sonra geliştirilen ürünü 

inceleyerek üretimine karar verdik. Bir numune yaptırdık. Numune üzerinde 

eksiklerini belirledik. Ve ardından kalıplama işlemine geçtik. Ürün kalıbını da 

yaptıktan sonra üretime geçtik.  

Fen Oyuncak Pazarlama Sorumlusu Tolga Beyle ile 2007 yılında yapılan 

görüşmenin metni: 

Firmanın organizasyonel yapısından bahseder misiniz? 

Firmanın organizasyonel yapısı şöyle oluşmaktadır.   

Organizasyon Şeması

Fabrika Müdürü

İhracat

Pazarlama

İmalat

Montaj

Depo

Muhasebe

Ön Muhasebe

 Genel Müdür

 

Fen oyuncak bir aile şirketidir. Şuan 3. kuşak üretmektedir. İmalatçı bir firma kimliği 

taşıyan Fen Oyuncak logolar, plastik kamyonlar ve plaj kovaları üretmektedir. Fen 

oyuncak 5000 m2 lik kapalı bir alanda faaliyetlerine devam etmektedir.  
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Türkiye’deki oyuncak pazarının durumu ve gelişimi ne yöndedir? 

20 sene önce gelişmiş bir oyuncak sektörü Türkiye’de yoktu. Sonra Çin’den ürün 

ithal edilmeye başlandı. Bunun ardından Türkiye’deki birçok firma iflas etti. 

Çin karşısında nasıl bir avantajınız olduğunu düşünüyorsunuz? 

Lego Türkiye’ye ithal edilmiyordu. Bizde lego gibi modüler oyuncaklar üretmeye 

başladık. Yalnız bunlar kargoda çok yer kaplayan oyuncaklardı. Bu yüzden Çin’den 

oyuncak ithal edildiğinde kargo maliyetleri çok yüksek olmaktadır.  

Ürün fikirlerini herhangi bir yerden ilham alarak mı yapıyorsunuz? 

Yeni ürün örneklerini daha çok Japonya, İspanya görmekteyiz. Şu an firmada bir 

tasarım grubu olmamaktadır. Fakat tasarım işi ile şirket dışından anlaştığımız serbest 

tasarımcılarla çalışmaktayız. Bunların yanında biz lisanslı çalışmaktayız. Ürünün 

tasarımını yaptıktan sonra barbie gibi lisanslı ürünlerden ilham alıyoruz. Çoğu firma 

bir numune alıp, bunun aynısını Türk pazarı için üretmektedir. Yeni bir tasarım 

yapmak ve bunu üretmek birçok firmaya çok masraflı gözükmektedir.     
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Ek D  

Oyuncakçılar Derneği Üye Başvuru Formu 

 

OYDER Oyuncakçılar Derneği 

1994'te kurulan Oyuncakçılar Derneği üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı ve 

perakendecilerden oluşan oyuncak sektörünün tüm aktörlerini çatısında toplamayı 

amaçlıyor. 

Üye olmak için iki şirketin referansı gerekiyor. Üyelik Başvuru formunu 

doldurduktan sonra Yönetim Kurulu inceliyor ve uygun görürlerse üye olunabiliyor. 

 

ÜYE BAŞVURU FORMU 

Üye Bilgileri 

Adı Soyadı *  

Doğum yeri ve Tarihi  

Ev adresi  

Ev telefon  

Cep Telefon  

Firma ünvanı *  

Firma Adresi *  

Telefon *  

Faks  

 

Mal Çeşitleri * 

a  Model Araçlar 

b  Bebek ve Aksesuarları 

c  Peluş Yumuşak Oyuncaklar 

d  Büyük Bahçe Oyuncakları 

e  Elektronik Oyuncaklar 

f  Maket Ve Hobi Oyuncakları 

g  0-2 Yaş Oyuncakları 

h  Müzik Enstrumanları 

i  Deniz Oyuncakları 
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E-mail  
 

j  Parti ve Yılbaşı Süsleri 

k  Çocuk Kitapları 

l  Yaratıcı Sanatsal Oyunlar 

m  Montaj Oyunları 

n  Spor Oyuncakları 

 

Firma Faaliyet Konuları * 

a  İmalat 

b  İhracat 

c  İthalat 

d  İç Piyasa 

e  Toptan 

f  Perakende 

g  Mümessillik 

h  Diğer  

 

 

Referans 1 

Adı Soyadı  

Telefonu  

Referans 2 

Adı Soyadı  

Telefonu  
 

 

Adres : Siyavuşpaşa Mh.Asilsoy İşmerkezi. No: 12/24 D.29 Süleymaniye - Eminönü 
/ İSTANBUL  
Telefon - Faks : (212) 512 63 47  
E-Mail : info@oyder.com 

http://www.oyder.com 

Ek E  

Firma yetkilileri ile yapılan görüşmeler için hazırlanan sorular: 
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1. Şirket nasıl kuruldu? Gelişim sürecinden bahseder misiniz? 

2. Şirketin organizasyonel yapısı nasıldır? 

3. Pazarlama yöntemleriniz ve kanallarınız nelerdir? Nerelerde ve nasıl reklamlar 

veriyorsunuz? 

4. Tüketici kitlenizi kimler oluşturuyor? Ürünleri nereden ve nasıl satın alıyorlar? 

5. Üretim kapasiteniz ve olanaklarınız nasıl? 

6. Var olan rakipleriniz kimlerdir ve pazardaki durumunuz nasıl? 

7. Türkiye’deki oyuncak pazarının durumu ve gelişimi ne yöndedir? 

8. Çin karşısında nasıl hareket ediyorsunuz? Diğer firmalar sadece ithalat yaparken 

siz nasıl ihracat yapabiliyorsunuz? 

9. Yeni oyuncak tasarımı yapıyor musunuz, neler yapıyorsunuz? 

10.  Nasıl tasarım yapıyorsunuz, tasarım fikri nasıl oluşuyor? Hangi süreçlerden 

geçiyor ve nasıl karar veriliyor? 

11. Tasarım kimler tarafından yapılıyor? 

12. İki adet ürünün bize tasarım hikayelerini anlatır mısınız? 
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