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Ankara I. Oyun ve Oyuncak Festivali - Basın Bildirisi 

“Oyuncak İsteyen Elime Mum Diksin!” 

Ankara I. Oyun ve Oyuncak Festivali, Ankara Oyuncak Kütüphanesi projesinin yasal sorumlusu olan 
KalpAnkara Eğitim ve Gençlik Merkezi tarafından Kültür Mahallesi Muhtarlığı, Kadın Muhtarlar Derneği 
ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle 31 Mayıs 2014 tarihinde 10:00 – 19:00 saatleri arasında Dünya Oyun 
Oynama Günü’nü gelenekselleşmesi planlanan bir festival ile her sene kutlamak üzere Ankara Kocatepe 
Parkı’nda gerçekleştirilecektir.  
 
28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü’nü Ankara’da ilk kez düzenlenecek bir festival ile kutlayacak olan 
Oyuncak Kütüphanesi Gönüllü Takımında heyecan dorukta. Çoğunluğu üniversite öğrencisi olan 
300’den fazla gönüllü Dünya Oyun Oynama Günü’nün Ankara’da da kutlanabilmesi için kolları sıvadı.  
 
Ankara I. Oyun ve Oyuncak Festivali’nin Amacı; 
 

* Çocukların en temel hakkı olan “Oyun Oynama Hakkı”’nın bilinirliğini ve farkındalığını 
arttırmak (Çocuk Hakları Sözleşmesi, 31.- 32. Madde), 
 
* Oyun oynama hakkı elinden alınmış çocuklarımızın haklarının tanındığını  göstermek, 
 
* Unutulmuş oyun oynama kültürümüzü, geleneksel oyunlarımızı hatırlamak ve gelecek 
nesillere aktarımını sağlamak, 
 
* Okul öncesi eğitimden faydalanamamış çocuklar ve aileleri için fırsat eşitliği yaratmak, 
 
* Kütüphane mantığını çocuklara aşılamak ve aileleri bu konuda bilinçlendirmek, 
 
* Unutulmuş doğa sevgisinin etkinlikler aracılığıyla yeniden benimsetilmesini sağlamak olarak 
belirlendi. 

 
Festival boyunca Ankara Kocatepe Parkı’nda belirlenen etkinlik alanlarında çocuklar gönüllü ağabeyleri 
ve ablalarıyla birlikte geçmişe minik yolculuklar yaparak geleneksel çocuk oyunlarını 
deneyimleyecekler. Oyun oynamanın kendisi bir bilgi arama davranışı olduğundan ve festivalin 
yaratıcısı Ankara Oyuncak Kütüphanesi’nin açacağı stantta ve etkinlik noktalarında verilecek eğitimler 
ile kütüphane kavramına yakınlaşacaklar. Bunun yanı sıra gönüllülük bilincini genç yaşta edinerek, 
sosyal sorumluluk sahibi bireyler haline gelecekler. Ankara Oyuncak Kütüphanesi’nin hediye edeceği 
oyuncaklar ve kıyafetler sayesinde festivalden elleri boş ayrılmayacaklar. Festival boyunca verilecek 
ikramlarla karınları acıkmadan, yorulmadan bıkmadan tüm gün oyun oynamanın tadına varacaklar. 
Ömür boyu hatırlayacakları bir günü yaşamak da cabası… 
 
Festival boyunca, Soma’da madencilerimizin hayatlarıyla ödedikleri elim olayın ailelerinde ve 
çocuklarında açtığı yaralarını sarmak amacıyla da yardım kampanyamız sürecek. En değerlilerini yitiren 
minik yüreklere bir parça da olsa umut taşımak için oyuncak, kitap, giysi vb. yardımlarınızı festival 
alanında bulunacak kumbaraya atmanız yeterli olacaktır.  
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Peki “İnsan niçin oyun oynar?”  
 
Bu festival neden gerekliydi? 
 
Bu sorunun cevabını M. J. Ellis (1973), “Why People Play” adlı kitabında iki ana başlık altında veriyor; 

1- Bireyin ruhsal gelişimine etki eden, motive edici bir aktivite olduğu için, 
2- Oyun faaliyetinin içeriğinden dolayı. 

 
Oyun faaliyetinin içeriğini şu şekilde tanımlıyor;  

- Oyun kendiliğinden ortaya çıkar, mutluluk ve rahatlık oyuna eşlik eder. 
- Oyun duyu organlarında, sinir ve kaslarda, zihinsel düzeyde oluşur ve bu üç düzey birlikte işler. 
- Oyunda deneyimler tekrarlanır, çevreyi taklit görülür, yeni şeyler denenir, keşfedilir. 
- Oyun zaman ve mekanı kendi sınırlar 
- Oyun çocuğun iç dünyasını dıştaki dünya ile birleştirmesine yardım eder. 
- Oyun düzenli gelişim aşamaları gösterir. 

 
Kısacası oyun, karmaşık bir insan davranışıdır. Dinamik bir süreçtir. İlgi, kendiliğindenlik ve eğlenceyi 
içerir.  Oyun, kişinin korkularının, engellenmesinin ve sosyal çatışmasının üstesinden gelmesine, sosyal 
olgunlaşmasına, öz benliğini bulmasına yardımcı olur. (Özdoğan, 2004)  
 
Oyun oynamanın zihinsel, duygusal ve sosyal ölçülebilir etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Öyle ki bu 
konularla ilgili ortaya çıkan rahatsızlıklarda tedavi yöntemi olarak kullanılır.  
 
Dünya Oyun Oynama Günü Ankara’da ilk defa kutlanacak! 
 
Nazım Hikmet’in dizeleri ile 31 Mayıs 2014, Cumartesi gününü çocuklarımıza vermeye çağırıyoruz 
sizleri!  
<<… 
Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne 
allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar 
oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında 
dünyayı çocuklara verelim 
kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somun  
    gibi 
hiç değilse bir günlüğüne doysunlar 
dünyayı çocuklara verelim 
bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı 
çocuklar dünyayı alacak elimizden 
ölümsüz ağaçlar dikecekler>> 
 
Ve tüm çocuklarımızı Kocatepe Parkı’na davet ediyoruz! Çünkü;  
 
OYUN OYNAMAK ÇOCUKLARIN EN TEMEL HAKKIDIR! 
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