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MATESİS – OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİCİ OYUN

M. OĞUZHAN YILMAZ

GİRİŞ

Otizmli çocuklar yaşlara göre değil, bilgi

birikim ve anlam mekanizmalarına göre

ayrılırlar. Yaptığım oyun az düzeyde olsa

matematik bilgisi olan veya anlam

mekanizması diğer otizmlilere göre daha

normal ve üst seviyelerde olan çocuklar için

yapılmıştır. Oyun eğiticiliğinin yanında

rekabet tutkusunu ve eğlenceyi de içinde

barındırır. Oyunun içerisinde farklı oyunlar

da bulunur. Oyun platformu gibi

düşünülebilir. Şu an içerisinde barındırdığı 2

oyunun konuları sayılar ve matematiktir.

KULLANILAN ARAÇLAR – SİTELER -

UYGULAMALAR

A

B

LOGOLAR

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

SONUÇ

TEŞEKKÜR 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

-UNİTY VE C#
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-UDEMY 

-BTK AKADEMİ

-UNİTY ASSET STORE 
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-FREEPİK (ASSETLER İÇİN)
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METASİS KÜÇÜK RESİM

OYUN AÇILIŞ EKRANI VE MARKA LOGOSU

ÖZET

Otizmli çocuklar için geliştirilmiş bu oyun, 

otizmlilerin eğlenirken aynı zamanda 

analitik düşünce yapısını geliştirmeye 

yarayacaktır. Oyun geliştirilmeye açık bir 

platform gibidir. İçerisinde çeşitli oyunlar 

barındırıyor ve barındıracaktır. Şu an 

içerisinde 2 adet oyun var. 1. oyun büyük 

sayıyı seçilerek puan elde etme üzerine, 

diğer oyun ise verilen işlemin doğru 

sonucunu bulmanız ve aracı kontrol edip 

doğru sonucu toplayarak puan elde etme 

üzerine oluşturulmuştur.

Oyun çeşitli fikirler doğrultusunda adımlar 

atılarak bitirildi. Alanında uzman 2 öğretim 

üyesi ve bu işte yeni olan 1 özel öğretim 

öğretmeni tarafından beğenildi, onaylandı. 

Bundan sonrası otizmli çocukların kararına 

bırakılmıştır. Oyun sürekli geliştirilebilir ve 

sürekliliği olabilecek bir oyundur.

Özel günışığım özel eğitim merkezi 

Öğretmenleri: Elif Ayça Karaman, Meral 

Uçar ve idari koordinatörleri Nükhet Aksoy 

Kısaoğlu’na, aynı zamanda bize çeşitli 

imkanlar sağlayan Prof. Dr. Vahap TECİM’e

ve son olarak desteklerini esirgemeyen 

arkadaşlarıma yardımları için teşekkürlerimi 

sunarım.
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