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Macera ve Oyun Parkları Derneği ( İPAR ) 
2015 Yılında sektör temsilcilerinin girişimiyle 
kurulan sektörün tek derneğidir. 

Derneğin kuruluş amacı; Macera ve çocuk 
oyun parklarının Uluslararası standart ve 
kalitede imalat ve işletilmelerine yönelik 
yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak 
ve bu sayede parklarda yaşanan kazaları 
ortadan kaldırmak, parkları güvenli parklar 
haline getirmek , sektörel sorunları çözmek 
ve sektörel gelişim ve büyümeyi sağlamak; 
sosyal sorumluluk bilinci içerisinde kamu 
ve toplumsal yararı gözeten aksiyoner bir 
dernek olabilmektir.

Adventure Parks and Playgrounds Association (IPAR) is the 
only Association of the industry, which was established in 

2015 with the initiative of industry representatives.

The purpose of the Association is: To eliminate the risks 
brought by safety and quality problems in parks. To 
ensure that the necessary legal arrangements are 

made for the production and service provision 
by businesses in international standards and 

quality. To solve sectoral problems and 
to support sectoral growth. To be an 

actionist association that pursues 
public and social benefit with 

the awareness of social 
responsibility.

HAKKIMIZDA ÇOCUK GELİŞİMİNDE
OYUNUN ÖNEMİ

ABOUT US

Her yaştaki insan için oyun önemlidir.
Çünkü, yaşam oyunlarda biçimlenir 
ve anlam kazanır. Çocuklar için oyun 
eğlenceden çok daha büyük anlamlar taşır. 
Çocuk oyun oynayarak kendini keşfeder, 
geliştirir, dünyayı tanır ve dünyanın işleyişine 
uyum sağlamaya çalışır. Oyun çocuğun 
dilidir, iletişim biçimidir. Duygularını sözel 
aktarmak için gerekli olan bilişsel gelişimini 
henüz tamamlamamış olan çocuk için 
oyun duyguların dışa vurumu olur. Bununla 
birlikte zor ve korkutucu olan duygularını ve 
deneyimlerini seçtiği oyunlar ve oyuncaklar 
yoluyla yansıtır. Böylece, olumsuz duyguları 
ile baş etmeyi oyun içinde öğrenir. Sorun 
çözme ve beceriler oyun yoluyla gelişir. 
Çocuk günlük yaşantılarını benzer durumlar 
yaratarak ve bunların üstesinden gelerek, 
denemeyi ve düzenlemeyi öğrenir.

Çocuğun gelişiminde oyunun birçok 
alanda önemi vardır. Oyun çocuğun güven 
oluşturmasını, kendini mutlu, sevilen ve güvenli 
hissetmesini sağlar. Sosyal becerilerinin 
gelişmesi için oyun gereklidir. Oyun çocuğa 
deneme yanılma yoluyla doğruyu bulmayı, 
başladığı işi bitirmeyi ve bir şeyler başarmak 
için çaba gerektiğini öğretir. Kurallara uyma 
becerisi kazandırmak, iş birliği yapmayı, 
yardımlaşmayı ve paylaşmayı öğretmek 

oyunun çocuğun sosyal gelişimine yaptığı 
katkılardır.
Çocuklar erişkin rollerine oyun oynayarak 
hazırlanır. Ayrıca oyunlar kazanma ve 
kaybetmeyi yaşayarak öğrendiği süreçlerdir.
Oyun çocuğun fiziksel gelişimine katkıda 
bulunur. Oyun sırasında çocuk hareket 
halindedir. Hareketli oyunlar çocukların 
kaslarının gelişimini sağlar. Çocuk, bedeninin, 
ellerinin, ayaklarının işlevini oyun oynayarak 
kazanır. Dengesini, el becerilerini oyunla 
geliştirir.

Oyun çocuk için aynı zamanda eğiticidir. 
Beyin gelişimi doğumdan sonra devam 
eder. Sinir hücreleri her yeni öğrenme 
ve deneyimle yeni bağlantılar yapar. Bu 
bağlantılar kullanıldıkça gelişir, kullanılmadığı 
zaman kaybolurlar. Oyun beyinde yeni 
bağlantılar oluşmasını sağlar. 



Bebeklikten itibaren çocukların tekrar tekrar 
oynadıkları oyunlar öğrenmelerinde en 
büyük etkenlerden biridir. Az-çok, büyük-
küçük gibi kavramlar, şekiller, renkler 
oyun yolu ile öğrenilir. Oyun sırasındaki 
tekrarlamalar, denemeler onları kalıcı bilgiye 
dönüşür.

Çocukların yürüme, koşma, atlama, tırmanma, 
kayma, inme, çıkma, fırlatma, yakalama, 
sıçrama, zıplama, sürükleme, sallanma 
gibi eylemlerle sürekli hareket halinde 
olmaları, onların büyük kas motor gelişimini 
desteklemekte ve etkilemektedir.
Oyun, çocuğun kendine güven, kendini 
denetleme, çabuk karar verme, işbirliği 

yapma, doğruluk ve disiplin gibi kişisel ve 
toplumsal alışkanlıklar kazanmasında en etkili 
bir yöntemdir. Çocuk oyunda çeşitli meslek 
gruplarının rolleri üstlenerek, o rolün gerekli 
kurallarını öğrenebilir. Çocuk oyun yoluyla, 
doğru-yanlış, iyi-kötü, güzel-çirkin, haklı-
haksız gibi ahlaki kavramları öğrenebilir.

Özetle; Oyun gerçek ve önemli bir eğitim 
aracıdır. Oyun çocuğun hayal gücünü, 
yaratıcılığını geliştirir, insan ilişkilerini, 
yardımlaşma etkileşimini arttırır. Çocuğa 
güçlükle öğretilen pek çok kural, oyun 
sırasında daha kolay öğretilebilir. Kısacası 
oyun, kişinin kendisini anlatabildiği en kolay 
yoldur ve eğitimin bir parçasıdır.

Play is important for people of all ages. 
Because life takes shape and gains meaning 
in plays. For children, play means much more 
than fun. The child discovers and develops 
himself/herself by playing, gets to know the 
world and tries to adapt to the workings of 
the world. Play is the child’s language, a form 
of communication. For a child who has not 
yet completed the cognitive development 
necessary to verbalize his/her feelings, play 
becomes an expression of emotions. However, 
he/she reflects his/her difficult and frightening 
feelings and experiences through the plays 
and toys he/she chooses. Thus, he/she learns 
to cope with his/her negative emotions in 
the play. Problem solving and skills develop 
through play. The child learns to experiment 

and organize his daily life by creating and 
overcoming similar situations.

Play has an importance in many areas in 
the development of the child. Play helps the 
child build confidence, feel happy, loved and 
secure. Play is necessary for the development 
of social skills. The play teaches the child to 
find the truth through trial and error, to finish 
what he/she started and to achieve something 
requires effort. Gaining the ability to obey the 
rules, teaching cooperation, cooperation and 
sharing are the contributions of the play to the 
social development of the child. Children are 
prepared for adult roles by playing. In addition, 
plays are processes that he/she learns by 
experiencing winning and losing.

Play contributes to the physical development 
of the child. During the play, the child 
is in motion. Active plays provide the 
development of children’s muscles. The child 
acquires the function of his/her body, hands 
and feet by playing. He/she develops his/
her balance and dexterity with plays.
The play is also educational for the child. 
Brain development continues after birth. 
Nerve cells make new connections with each 
new learning and experience.

These links develop as they are used and 
disappear when not used. The play creates 
new connections in the brain. The plays 
that children play over and over again 
from infancy are one of the biggest factors 
in their learning. Concepts such as little-
many, big-small, shapes and colors are 
learned through play. Repetitions and trials 
during the play turn them into permanent 
knowledge.

The fact that children are constantly in 
motion with actions such as walking, running, 
jumping, climbing, sliding, descending, 
climbing, throwing, catching, jumping, 
dragging, swinging supports and affects 
their large muscle motor development.

Play is the most effective method for the 
child to gain personal and social habits 
such as self-confidence, self-control, quick 
decision making, cooperation, accuracy and 
discipline.

The child can learn the necessary rules of 
that role by assuming the roles of various 
professional groups in the play.
Through play, children can learn moral 
concepts such as right-wrong, good-bad, 
beautiful-ugly, right-wrong. In summary; The 
play is a real and important educational 
tool. The play develops the imagination and 
creativity of the child, increases human 
relations and cooperation. Many rules 
that are difficult to teach a child can 
be taught more easily during 
play. In short, the play is the 
easiest way to express 
oneself and is a part of 
education.

THE IMPORTANCE OF PLAY IN CHILD DEVELOPMENT



Ağaçlar 
veya 

ahşap ya 
da çelik direkler 

arasına kurulan 
macera parkları; farklı 

yüksekliklerde ve zorluk 
seviyelerindeki oyunlardan 

meydana gelen parkurlarda, 
kullanıcılarına heyecanlı, enerjik, 

kaliteli ve eğlenceli bir aktivite fırsatı sunan 
alanlardır. Macera parkları sahip oldukları 
geniş hedef kitle ve yüksek popülarite ile 
diğer birçok eğlence aktivitesi arasında 
ön plana çıkmaktadır. Hemen hemen her 
yaştan, her boydan ve kilodan katılımcıya 
hitap edebilen bu eğlence amaçlı parkurlar 
için; katılımcıların sportif altyapıları, fiziksel 
kondisyonları ve geçmiş tecrübeleri ile ilgili 

herhangi bir kriter söz konusu değildir. Macera 
parklarında katılımcılar karar vererek, hareket 
ederek ve en önemlisi cesaret ederek eğlenir. 
Katılımcılara bireysel açıdan kattıklarının yanı 
sıra, macera parklarının toplumsal ölçekte 
de önemli katkıları da bulunmaktadır. Aile ile 
çocuğun, veya 2-3 kuşağın bir arada, yan 
yana ve eş zamanlı olarak oyunda vakit 
geçirebilmesi bunların başında gelmektedir. 
Aile ile birlikte gerçekleştirilebilecek eğlence 
aktivitelerinin sayısı yok denecek kadar azdır. 
Bu durum,  ailelerin bir arada kaliteli vakit 
geçirebileceği faaliyetler arasında macera 
parklarını en üst sıraya taşımaktadır.
Katılımcıları hem fiziksel hem de zihinsel 
anlamda harekete zorlayan macera 
parklarının rekreasyon değeri son derece 
yüksek olup, popülaritesi tüm dünyada gün 
geçtikçe artmaktadır. 

Adventure parks built between trees or 
wooden-steel poles are areas that offer an 
exciting, energetic, quality and fun activity 
opportunity to their users on the courses 
consisting of games of different heights and 
difficulty levels. Adventure parks stand out 
among many other recreational activities 
with their wide target audience and high 
popularity. There are no criteria regarding 
the sports background, physical conditions 
and past experiences of the participants for 
these recreational courses, which can appeal 

to participants of almost all ages, heights and 
weights.
In adventure parks, participants have fun by 
making decisions, acting and most importantly, 
daring. In addition to contributing to the 
participants individually, adventure parks also 
have important contributions on a social scale. 
One of these is that the family and the child, 
or 2-3 generations can spend time together, 
side by side and simultaneously in the game. 
The number of entertainment activities that can 
be performed with the family is almost non-

1. Cesaret, özgüven, sorunlarla başa 
çıkma, sınırlarını zorlama gibi yeteneklerin 
gelişimine katkı sağlar.

2. Gelişim çağındaki çocukların fizyolojik, 
psikolojik ve sosyal gelişimlerinde etkilidir.

3. İletişim yeteneğini geliştirir.
4. Takım aktiviteleri ile katılımcıların sosyal 

becerisini artırır.
5. Dayanışma, yardımlaşma,  paylaşma 

gibi değerlerin kazandırılmasına zemin 
hazırlar.

6. Aile içi iletişimde etkin rol oynar.
7. Zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıklardan 

uzak tutarak yararlı ve pozitif alanda 
kalmayı sağlar.

8. Eğitim, eğlence, heyecan, adrenalin gibi 
argümanları oyun konsepti içerisinde 
sunarak gelişimi destekler.

9. İş yaşamında motivasyon programlarına 
alternatif alan oluşturur.

10. Özel statülü çocukların gelişimine katkı 
sunar.

11. Betonlaşan ve sanallaşan bir dünya da; 
çocuklarımızı doğa içerisinde gerçek 
yaşamla buluşturur.

1. It contributes to the development of abilities 
such as courage, self-confidence, coping 
with problems, pushing the limits.

2. It is effective in the physiological, 
psychological and social development of 
children in the developmental age.

3. Develops communication skills.
4. Increases the social skills of the participants 

with team activities.
5. It lays the groundwork for gaining values 

such as solidarity, cooperation and sharing.
6. Plays an active role in family communication.
7. By keeping away from harmful habits and 

addictions, it helps to stay in a useful and 
positive area.

8. It supports development by presenting 
arguments such as education, 
entertainment, excitement and adrenaline 
within the game concept.

9. It creates an alternative field to motivation 
programs in business life.

10. It contributes to the development of children 
with special and different development.

11. Brings our children together with real life in 
nature in a concrete and virtualized world.

MACERA PARKLARI

MACERA VE ÇOCUK OYUN PARKLARININ
BİREYSEL VE SOSYAL GELİŞİME KATKILARI

THE CONTRIBUTIONS OF ADVENTURE AND
CHILDREN’S PLAYGROUNDS TO
INDIVIDUAL AND SOCIAL DEVELOPMENT

ADVENTURE PARKS

existent. This brings adventure parks to the top among the 
activities where families can spend quality time together.
Adventure parks, which force the participants to act both 
physically and mentally, have a very high recreational value and 
their popularity is increasing day by day all over the world.
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