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7 den 70 ‘e
Mimari Ahﬂap Oyun Seti
(Yap›-Tak) 2007
Küçüklü büyüklü ahﬂap, plastik bloklardan oluﬂan oyuncak gruplar.
oyuncak sektörünün tarihsel geleﬂimindeki temel taﬂlardan biri. Hemen
herkesin an›lar›nda, bunlar›n yer ald›¤› bir dönem mutlaka olmuﬂtur.
‹nsanlar›n mekân yaratmaya olan ilgisinin, çevreye olan ilgisinin geliﬂti¤i okul öncesi dönemlerde baﬂlad›¤› biliniyor.
Farkl› büyüklüklerdeki geometrik bloklar renk, doku, malzeme ve de¤iﬂik konsept aç›l›mlar›yla oyuncak sektöründe

var. Bu yaklaﬂ›ma örnek olarak” fikri ortaya ç›km›ﬂ. Bu fikre
göre gruplar ve yap› elemanlar›n›n, geometrik alternatiflerle zenginleﬂtirilmesiyle de oyun setinin farkl› çözümler üretmesi hedefleniyor.

eskimeyen bir klasik olarak varl›klar›n› hâlâ sürdürüyorlar.
Gerek matematik zekây›, gerekse fiziksel iliﬂkilendirmeyi ve
alg›sal de¤erlendirmeyi geliﬂtirdi¤i düﬂünülen bu klasik
oyuncak türleriyle, okul öncesi e¤itim dönemlerinde baﬂlayan oyunla ö¤renme, oyunla tedavi ve zekâ geliﬂtirme becerilerinin kazand›r›ld›¤› da art›k bilimsel bir gerçek.
Özellikle, farkl› geometrik elemanlar kullanarak, imgelerin

ﬁek. 1. Yap›-tak grubu ürün geliﬂimi

yarat›lmas›na olanak tan›yan “sentezleme” becerisine yönelik oyuncaklar›n sundu¤u s›n›rs›z seçenekler, kullan›c›n›n ilgisini dinamik olarak koﬂullad›¤› kadar yarat›c›l›k arzusunu

Kubbe serisi

da tetikliyor. Her gün yeni bir forma dönüﬂme olana¤›na
sahip modüler oyuncak gruplar›n›n zekây›, yarat›c›l›¤› ve üç
boyutlu alg›y› koﬂulsuz geliﬂtirdi¤i bir baﬂka bilimsel gerçek.

Cephe serisi
Çat› serisi

Köprü serisi
Sütun serisi

A¤aç serisi

Di¤er taraftan, klasik bir oyuncak konseptinin yeni bir yorumunun ya da çok bilinen yayg›n bir türün yenilik içeren
“yeni” bir ürün grubu olarak ortaya ç›kar›lmas›ndaki nesnel
zorluklar, geliﬂtirilmesi hedeflenen ürünün önündeki en
büyük engel olarak ortaya ç›k›yor.
Farkl› geometrilerde “yap›taﬂ›” gruplar›ndan oluﬂan say›s›z
ürünün yer ald›¤› bu klasik oyuncak gruplar› içerisinde ye-

ﬁek. 2 Yap›-tak oyun seti elemanlar›

Kavramsal yaklaﬂ›m›n seri üretime uygun ve sistemin geliﬂime aç›k olmas› kadar s›n›rs›z seçenek sunmas› da hedeflenmiﬂ. Basit kurulum, malzeme seçimi, dayan›kl›l›k ve
oyuncaklara yönelik do¤al malzeme seçilmesi yoluna gidilmiﬂ. Bloklar›n ana malzemesi f›r›nlanm›ﬂ, farkl› renk ve dokudaki do¤al masif ahﬂap olarak belirlenmiﬂ.

ni bir yaklaﬂ›m bulmak ve “yenilik” ad›na kayda de¤er bir
katk› sa¤lamak çok zor. Bunun yan›nda, baﬂar›l› bir yeni
ürünün geliﬂtirilmesi, ortaya ç›kar›lmas› “tasar›m” ad›na ilginç bir süreç. Mekân oluﬂturan yüzeyleri (cephe) ba¤›ms›z elemanlar olarak ele alan yap›taﬂlar› yerine, yap›n›n farkl› yüzeyleriyle 3 boyutlu yap› elemanlar›n› (sütünlar, köprüler ve çat› ö¤eleri) birlikte de¤erlendirebilecek bir yaklaﬂ›m
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Parçalar›n bir araya getirilmesi son derece kolay. Yan yüzeyler bir araya gelerek çizgisel birleﬂme sa¤l›yor. Çizgesel
dikey elemanlar, yatay yüzeylerle noktasal iliﬂki sa¤l›yor. Sistem yatay ve düﬂey olarak geliﬂtirilebiliyor. Kullan›c› gruplar›na göre küçük, basit ve simgesel mekânlar›n yan›nda
(ﬁek. 4), günümüz modern mimari yap› örneklerine kadar
geniﬂ bir yelpaze içersinde her türlü yap› grubunu soyutlamak mümkün (ﬁek. 5).

















Y›ld›z Tak›m›

Geleneksel ahﬂap üretim olanaklar›yla üretilebilecek kadar
basit elemanlara sahip olan oyun seti, yüksek teknoloji kullan›m›na da uygun. Parçalar, 15 mm ahﬂap yüzeyler, lazer
kesim tekni¤ine uygun. Tüm yüzeyler, su bazl› malzemelerle iﬂlenebiliyor.

ﬁek.4 - ﬁek. 5 Uygulamalar

Yap›-tak oyun seti, 3+ yaﬂ grubundan itibaren her yaﬂ grubuna farkl› seçenekler sunabiliyor. Yap›-tak ürün grubu, temel setlerle baﬂlayan ve giderek geliﬂme potansyeline sahip,
farkl› zorluklarda geliﬂmiﬂ ürün setleriyle geniﬂletilebiliyor.
Ayr›ca birlikte oynama, bir aks üzerinde yükselen kulelerle
rekabet olana¤› sunuyor. Bunun yan› s›ra, oyun ve yar›ﬂma yetisini, yap› kurma becerisini pekiﬂtiriyor (ﬁek.6)

ﬁek. 7. Temel Set

TÜB‹TAK 2006‘dan itibaren ulusal oyuncak sektörünü canland›rmak ve pazar içerisinde yer almay› düﬂünen yerli üreticilere destek olmak amac›yla çal›ﬂmalar yap›yor. Bu ürün
üretim kolayl›¤›, standardizasyona olan yatk›nl›¤› ve gerek
set gerekse de çözüm seçenekleriyle Avrupa Birli¤i oyuncak pazar›nda kendine bir yer bulabilecek gibi görünüyor.
22 milyon genç insan›n yaﬂad›¤› ülkemizde, oyuncak sektörünün zay›f oldu¤u ve bütün gereksinimin ithalata dayand›¤› bir yerel pazarda, yap›-tak ve benzeri özgün ve yarat›c› ürünlerin geliﬂtirilmesi özellikle önemli.

ﬁek 6. Dikey yap› kurma

Geliﬂtirilen sistem, anne-baba ve çocuklar›n birlikte e¤lendikleri ve yeni beceriler geliﬂtirebildikleri e¤itici bir aile oyunu. “Jenga” (dikdörtgen bloklarla dengeyi bozmadan taﬂ
ç›karma oyunu) ve iskambil kâ¤›tlar›yla yap› kurman›n yerine, ahﬂap elemanlarla dikey aks üzerinde dengeli ve estetik bir kule kurma yetisini geliﬂtiriyor. Bu set, e¤itici ve ö¤retici bir oyun seti olarak temel e¤itimi destekliyor. Ayr›ca
mimarl›k ö¤rencileri seti h›zl› ve e¤lenceli bir modelleme
arac› olarak kullanabiliyorlar.
ﬁek. 8 - ﬁek. 9 Geliﬂmiﬂ setlerle yap›lan uygulamalar

Elemanlar dayan›kl› ve basit olarak tasarlanm›ﬂ. Bunun yan›nda uzun ömürlü ve insan sa¤l›¤›na zarar vermeyen
malzemelerden yap›lm›ﬂ olmas›yla, günümüz oyuncak pazar›nda kendine sa¤lam bir yer bulabiliyor.

Hakan Gürsu
Dr., ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü

Aral›k 2007

93 B‹L‹M ve TEKN‹K

