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1. Proje Özeti   

E-KARDES projemiz temel olarak güncel teknolojiyi ve interneti kullanarak öğrencile-

rin kariyer karar verme becerilerini desteklemek üzerine oluşmaktadır. Projemizin amacı or-

taokul öğrencilerinin kariyer karar verme becerilerini geliştirmeye yönelik web tabanlı modü-

ler bir program oluşturmak ve deneysel olarak hedef kitle üzerinde etkililiğini test ederek bu 

yaş grubunda bulunmayan online kariyer gelişimi destek programını geliştirmektir.  

Gelişimsel kariyer rehberlik anlayışına göre kariyer gelişimi çok erken yaşlarda başla-

masına rağmen ülkemizde bu alandaki çalışmaların çoğu lise ve üniversite düzeyinde yer al-

maktadır (Çarkıt, 2019a, 2019b). Bu bağlamda ortaokul öğrencilerinin kariyer gelişimlerinin 

yeterince dikkate alınmıyor olması nedeniyle dezavantajlı bir durumda kalmalarından ötürü 

hedef grup olarak belirledik. Ortaokul öğrencilerinin kariyer gelişimlerine yönelik çalışmala-

rın genellikle 8. sınıflara yönelik olması nedeniyle bu proje tüm ortaokul öğrencileri için bü-

tüncül bir yapıda tüm sınıf düzeylerine yönelik hazırlanmıştır. Hedef grubumuza yönelik ya-

pılan kariyer gelişimi çalışmalarının bütüncül olmaması, sadece belirli sınıf düzeylerine odak-

lanılması ve uygulamada olan yöntemlerin yetersizliklerine ve diğer etkenlere (uygulayıcıya, 

okul olanaklarına vb.) bağlı olarak kariyer gelişimi çalışmaları yetersiz kalmaktadır. Bu proje 

güncel teknolojiyi kullanarak kapsamlı, bütüncül ve ortaokul düzeyindeki tüm sınıfların kari-

yer gelişimini destekleyici, online web tabanlı bir çözüm sunmaktadır. Söz konusu probleme 

dönük bu çözümün sunulmasında güncel teknoloji ile uyumlu olması ve öğrencilerin ilgisini 

çekebilecek hem eğlenceli hem de eğitici özellikleri birleştirebileceği düşünülmektedir. Proje 

tablet yolu ile öğrencilere uygulanmış ve uygulama verileri sontest kontrol gruplu deneysel 

desende yapılmıştır. Uygulama verileri normallik test (Kolmogorov-Smirnova ve Shapiro-

Wilk) verilerine göre Eşleştirilmiş t-testiTest ve Bağımısız Örneklemler t-testi ile analiz edil-

miştir. Bu çalışmayı hedef kitlesinin farklı olması yanında güncel teknolojiyi kullanan bu 

alandaki yurt içi ve yurt dışı çalışmalardan ayıran önemli özellikleri içeriğinin oyunlaştırılmış 

kariyer destek sistemi sunması, değerlendirme verilerinin meslek eşleştirmesi şeklinde değil 

kariyer gelişimine dönük yapılması, çeviri veya uyarlama değil yerli ve milli olarak üretilme-

si, alandaki yaşanan sorunların gözlenerek geliştirilmesi ve gelecekte kariyer alanındaki bek-

lentiler dikkate alınarak kurgulanmış olmasıdır. Bu proje içerdiği teknoloji sayesinde mobil 

telefonu, tableti, bilgisayarı olan her ortaokul öğrencisi için kolay ulaşılabilir olması ile uygu-

lanması kolay ve maliyet içermemesi uygulanabilirliğini arttırmaktadır. Tanıtımı iyi yapıldı-

ğında geniş kitlelere uygulanabilir ve aynı zamanda yeni eklentiler ya da güncellemeler yapı-

larak ticari ürün haline dönüştürülebilir.  

Projenin İçerik Yapısının Açıklanması: 

E-KARDES programı temel olarak beş ana modülden oluşmaktadır. Her bir modülün 

bir teması ve 10 etabı bulunmaktadır. Etaplarda o etabın amacına yönelik farklı oyun ve bilgi-

lendirici animasyonlar bulunmaktadır. Modül teması, oyun sayıları ve verilmek istenen kaza-

nım bilgileri verilmek istenmiş fakat yer kısıtlılığı nedeni ile sunulamamıştır. Görsel-17’de 

kazanım tablosu sunulmuştur. 

Kazanımların belirlenmesinde gelişimsel kuramlardan hareketle ortaokul öğrencilerinin 

başarması gereken kariyer gelişim görevleri (Yeşilyaprak, 2003; Nazlı, 2016), MEB’in (2014) 

Rehberlik ve Kariyer Planlama Dersi kazanım listesi ve MEB’in (2020) Sınıf Rehberlik Prog-

ramı kariyer gelişimi alanı kazanımları dikkate alınmıştır. Elde edilen kazanım listesinden 
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kazanımlar ortak tema etrafında toplanmış ve 5 temel modül elde edilmiştir. Teknofest Ön 

Değerlendirme Raporunda ikinci Modül “Toplumsal Cinsiyet” olarak verilmiştir. Fakat yapı-

lan içerik çalışmalarında ve oyun dağılımları incelendiğinde bu modül uzman görüşü de alına-

rak “Meslekleri Tanıma-2” modülü olarak değiştirilmiştir. 

E-KARDES programında tüm modül içeriğindeki oyunların seçenek sayıları ve zorluk 

düzeyi her bir sınıf düzeyine göre ayarlanmıştır. Oyunların birbirini tekrar etmemesine dikkat 

edilmiş ve olabildiğince farklı seçenek sunan oyunlar tasarlanmaya çalışılmıştır. Oyun yöner-

gelerinde olabildiğince sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Öğrenci programda yıldız ka-

zanma ile motive edilmiştir. Öğrencinin değerlendirme ve geri bildirim raporunun oluşturul-

masında aldığı yıldızlar kullanılacaktır. Dolayısı ile öğrenci programdaki performansına göre 

bir değerlendirme raporu da elde edebilecektir. Oyun içerikleri öğretici nitelikte animasyon 

videolarla desteklenmiştir. Öğrencilere temel çıkarım yapmalarını sağlayacak videolar kısa 

açıklamalar ile anlaşılır bir düzeyde sıkmadan verilmeye çalışılmıştır. Programın test, pilot ve 

esas uygulama aşamasında araştırmacılar tarafından hazırlanmış kazanımlara dönük 10 soru-

luk bilgi testi, ön ve sontest olarak kullanılmıştır. Ayrıca pilot uygulama öncesinde bireysel 

öğrenci görüşü alma yöntemi de kullanılmıştır.  

Bu projede geliştirilen program öğrencilere tablet aracılığı ile sunulacaktır. Yapılacak 

çalışmalar hizmet alımı şeklinde online erişim sağlanan sistemler kanalı kullanılarak yazılım 

aşaması yaptırılacaktır. Eğitici oyunumuzun altyapısı PHP, MySql ve javascript dilleri ağırlık-

lı kullanılarak oluşturulmuştur. Oyun zekâsı ve öğrenci analizi PHP dilinde yazılmıştır. 

HTML ve CSS ile yazılan ön yüz oyun özelliklerini ön plana çıkarmak için javascript ile eğ-

lenceli hale getirilmiştir. Proje tasarımına ve içeriğine ait görseller Görsel 1-Görsel 12’de su-

nulmuştur. 

2.Problem: 

Bu projedeki yapılan çalışma temel olarak ortaokul öğrencilerine dönük kapsamlı gün-

cel, web tabanlı kariyer gelişimi destek çalışmasının olmamasından ve bu eksikliğin alanda 

hissedilmesinden dolayı düşünülmüştür. Ayrıca bu projenin alanda kariyer gelişimi amaçlı 

yapılan çalışmaların yetersizlikleri ve uygulamada yaşanan sorunların görülmesinden ötürü 

gerekliliği hissedilmiştir. Sorunlar Tablo 1’de özet olarak gösterilmiştir. 

Tablo 1: Problem Tablosu 

Problem Mevcut olan uygulamalar ve var olan sorular 

1.Problem: Ortaokul öğrencilerine 

yönelik web tabanlı kariyer gelişimi 

destek çalışmasının olmaması 

Mesleki Bilgi Sistemi (MBS), Bildemer-L,  

Bildemer-O, DİSREP, SOBAG (Tübitak projesi: 

110K418), Kariyer Yolculuğuna Işık tutanlar 

Projesi (Tübitak projesi: 436384)  

2 Problem: Kariyer alanında yapılan 

çalışmalarda kullanılan yöntemler  

Sınıf rehberliği uygulamaları 

Ölçek, Test Bataryası, Anket  

Grup Danışmanlığı ve Psikoeğitsel Grup çalış-

maları 

Okul Gezisi, Bireysel Görüşme 
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3. Problem Uygulayıcıdan ve imkan-

lardan kaynaklı sorunlar. 

Personelin eğitim eksikliği, Zaman sınırlılığı 

İmkanların olmaması, Personel Yetersizliği ve 

Uygulama farklılıkları 

 

Yukarıda ifade edilen sorun ve sorunlara dönük mevcut çözümlerden ve bu çözümlerin 

yetersizliklerinden ve bu çözümlerin yetersizliklerine bağlı çözüm önerilerinden detaylı bir 

şekilde söz edilecektir.   

1. Problem: Ülkemizde kariyer gelişimine dönük web tabanlı ya da güncel teknolojiyi 

kullanan çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalar MBS, Bildemer-L, Bildemer-O ve 2021 

yılında yapılan DİSREP’tir. Fakat bu çalışmalar ortaokul öğrencilerine dönük kariyer gelişimi 

odaklı yapılmış çalışmalar değildir. MBS şu an kullanımda değildir. Bildemer-L 1999 yılında 

üniversite programlarına yönelik yapılmıştır ve Bildemer-O da 2010 yılında 8. sınıf öğrencile-

ri için lise ve alan seçimine yardımcı olması amacıyla geliştirilmiştir. Kitap ve Cd formatı 

bulunmaktadır. SOBAG lise öğrencileri için geliştirilmiş olmakla birlikte şu an kullanımda 

değildir. Kariyer yolculuğuna Işık Tutanlar Projesi de lise öğrencileri için sınıf rehberlik et-

kinliği ve ölçek tabanlı geliştirilmiş olup şu an kullanımda değildir. Son olarak DİSREP uygu-

laması kariyer odaklı bir çalışma olmamakla birlikte sınıf rehberliği etkinliği kağıtlarının on-

line aktarılmış ve bazı kısımları etkileşimli hale getirilmiş bir uygulamadır. Görüldüğü gibi 

var olan çalışmalar ortaokul öğrencilerine dönük olmamakla birlikte hem güncel değil hem de 

geçerliliği bulunmamaktadır. Bu çalışmalardan DİSREP uygulaması dışındaki çalışmalar ya-

pıldığı dönemin koşullarına uygun geliştirilmiş ve günümüzün ihtiyaçlarını karışlamamakta-

dır. Mevcut sistemlerin içerik, kullanılan teknoloji ve alt yapı olarak yenilenmesi, geliştiril-

mesi ve günümüze uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 

2. Problem: Kariyer gelişimi odaklı çalışmalar yukarıdaki tabloda sıralanmıştır. Kulla-

nılan yöntemlerin yer kısıtlılığına bağlı olarak çok kısaca yetersizliklerinden söz edilecektir. 

2.1. Sınıf rehberliği uygulamalarının yapılabileceği rehberlik ders saatinin olmaması bu 

yöntemin en dezanantajlı yönüdür. Bu durum beraberinde kariyer çalışmalarında kopukluk 

olmasını (Kızıl, 2007; Özaydın, 2002), sınıf rehber öğretmenlerinin etkinliklere yeterince 

önem vermemesini (Öztürk, 2008; Öztürk, 2009; Güven, 2009; Demirel, 2012), uygulamada 

farklılıkların olmasını (Hatipoğlu, Özyürek, Cenkseven Önder, 2011) gibi kısaca özetlemeye 

çalışılan sorunlardan öğrencilere kazandırılmak istenen hedeflere tam olarak ulaşılamadığı 

düşünülmektedir. Rehberlik Ders saatleri MEB planlarına eklenmeli ve etkinlikler konusunda 

personel eğitimlerinin yapılması, içeriklerin daha cazip, kolay ve uygulanabilir hale getirilme-

si ve takip edilebilen bir sistem uygulaması yapılmalıdır. 

2.2. Ülkemizde kariyer gelişimini değerlendirmek için birçok ölçek envanter ve anket 

uygulama çalışmaları bulunmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar öğrenciye verilecek hiz-

met öncesi tanıma ya da bireyin kendisini tanımada veri oluşturmasını sağlamaktır. Fakat bu 

dökümanların öğrenciye uygulanması herhangi bir eğitim desteği sağlamamakla birlikte bu 

kaynağın okullarda etkili ve verimli kullanımını sağlayacak bir standardizasyon çalışması 

yapılmamıştır (Yeşilyaprak, 2019). Özellikle kâğıt kalem uygulamasına dayalı bu yöntemler-

de iş yükünün çok olması, geri bildirimin zaman alması ve yeni nesil öğrencilere de sıkıcı 

geldiği düşünüldüğünde web tabanlı bu çalışmanın bu sıkıntıları gidereceği düşünülmektedir. 

2.3. Grup rehberliği ya da psikoeğitim grup çalışmaları şeklinde olan çalışmalar mevcut 

olmakla birlikte bu çalışmaların kitap haline getirilip basılanları (Kuzgun,2006; Bostancı, 
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2015; Kırdök, 2015; Evren,1999; Çakır, 2003;  Işık, 2015) doktora ve yüksek lisans tezi, proje 

olarak yapılmış çalışmalar da bulunmaktadır (Bacanlı, 1995; Dönmezogulları, 2020; Doğan, 

2010; Kara, 2016; Şeker ve Kaya, 2019; Gök, 2018; Ayas ve ark., 2010; Karacan ve ark., 

2019; Özkan, 2019). Genel olarak yapılan programlar incelendiğinde oturum sayılarının 8-12 

arasında olduğu ve sürelerinin ise 60-90 dakika sürdüğü görülmektedir. Programların etkili 

olduğu sonucu bulunmakla birlikte bu çalışmaların alanda öğrencilere uygulanmasının çok 

zaman alması, aynı anda sınırlı sayıda öğrenciye ulaşılabilmesi nedeniyle rehber öğretmenler 

için çok pratik olmadığı düşünülmektedir. MEB (2018) istatistik verilerine bakıldığında okul-

lardan 20 milyon 588 bin 958 öğrenci ve yaklaşık 33 bin rehber öğretmen olduğu dikkate 

alındığında 630 öğrenci başına1 rehber öğretmen ile bu programların geniş kitlelere ulaşama-

yacağı aşikardır. Ayrıca 8. sınıfta sınav döneminde olan öğrenciler için bu sadece okulda uy-

gulanabilen ve uzun zaman alan bu çalışmalara katılım konusunda isteksizlikler olabilmekte-

dir. Bu çalışmaların daha kısa zamanda ve daha çok kişiye uygulanabilir hale getirilmesi ve 

personel eğitimlerinin sağlanması gerekmektedir. 

2.4. Kariyer gelişimi amaçlı yapılan okul gezisi çalışması tüm öğrencilerin eşit bir şek-

lide faydalanabileceği bir yapı göstermemektedir. Her bölgede farklı okul türü olması, gezi 

maliyetleri ve zaman sınırlılığı bu yöntemin de çok sık kullanılan bir yöntem olmasını engel-

lemektedir. Son olarak bireysel görüşmede öğrenci başına en az 25 dakika verildiği düşünül-

düğünde bu yöntem ile ulaşılan birey sayısı ve verimliliğe bakıldığında grup bazında çok etki-

li olmadığı düşünülmektedir. Okul gezisi çalışmalarına maddi destek verilerek daha çok okul 

gezdirilmeli, buna yönelik MEB düzeyinde özel bir zaman planlaması yapılmalıdır. 

3.Problem: Uygulayıcıya ve ortama bağlı problemlere bakıldığında kariyer gelişimi ve 

diğer rehberlik alanındaki çalışmalarda rehber öğretmen sayısının yetersiz olması (Hatunoğlu 

ve Hatunoğlu, 2006), rehber öğretmene yönelik önyargılar ve iletişim problemi (Erdur Baker 

ve Çetinkaya, 2007), rehber öğretmenlerin alandaki bilgi yetersizliğinin olması (Doğan, 2000; 

Korkut, 2007; Ergene, 2010; Kelik, 2011; Dost ve Keklik, 2012), uygulamada olan farklılıklar 

(Hatipoğlu, Özyürek veCenkseven Önder, 2011), personel yetersizliğine bağlı zaman prob-

lemlerini de beraberinde getirmektedir. Tüm bu sorunlar kariyer gelişimi çalışmalarına özel 

olmamakla birlikte kariyer gelişimi çalışmalarının da yetersiz kalmasına neden olmaktadır. 

Tüm bu sorunlar az önceki problemlerin nasıl giderilebileceğine dair yapılan öneriler yapıldı-

ğında bu bölümdeki sorunlarında genel olarak azalacağı düşünülmektir.  

3.Çözüm 

Söz konusu sorunlara yönelik olarak birçok çözüm yöntemi olabilir. Kısaca bazı çözüm 

yöntemlerinden söz etmek gerekirse, programlara sınıf rehberlik ders saatinin eklenmesi, per-

sonel eğitimlerin yapılması, kazanımların atlanmadan verilmesini sağlayacak denetimli bir 

sistemin kurulması ve kariyer çalışmalarının öğrencilerin ilgisini daha çok çekebilecek hale 

getirilmesi olabilir.  

E-KARDES projesinde çalışmayı seçtiğimiz çözüm yöntemi ise güncel teknoloji kulla-

narak sistemli, bütüncül bir şekilde ve tüm ortaokul öğrencilerini kapsayacak oyunlaştırılmış 

online bir sistemdir. Çağın gerekliliklerine uygun, öğrencilerin ilgisini çekebilecek, eğlenceli, 

mekândan bağımsız uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğinin kolay olması nedeni ile bu yön-

tem tercih edilmiştir. 
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Günümüz teknolojisi bu projede kullanıldığında zaman ve mekân kısıtlamasının olma-

ması yani uygulamasının sadece okul ortamı ile sınırlı olmaması üretim aşamasının pahalı 

olmasına karşın uzun vadede kullanımın çok düşük maliyete dönüşmesi, öğrencilerin ilgisini 

çekebilecek özellikte olması, bütüncül olması, tüm kademeleri kapsaması, güncelleme süreci-

nin daha kolay olmasını ve değerlendirme sürecinin hızlı olmasını sağlamaktadır.  

  Tablo 2: Sorun- Çözüm ve Eğitime Katkı 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Kariyer gelişmini destekle-

yici ortaokula dönük online 

bir sistem olmaması 

Güncel, eğitici ve eğlendirici 

ortaokulun tüm kademelerine 

özgü bir sistem yapılması. 

Kariyer gelişimini destekle-

yici kazanımların ilgili yaşta 

edinilmesini sağlaması ve 

güncel sistemin olumlu etki-

lerinin alınması. 

Diğer yöntemleri uygulaya-

cak sınıf rehberlik saatinin 

olmaması 

Zaman ve mekân sınırlanma-

sı bulunmayan sistemlerin 

olması 

Rehber öğretmenler tarafın-

dan özel bir zaman ayarla-

maya gerek yoktur sadece 

takip yapılabilir. 

Ulaşılan öğrenci sayısının 

sınırlı olması. 

Online web tabanlı sistem ile 

birçok öğrenciye ulaşım 

imkânı sağlanması. 

Eğitimde fırsat eşitliği ilke-

sine ulaşmayı sağlar. 

Sadece 8. sınıf öğrencileri-

ne yönelik olması.  

Tüm ortaokul öğrencilerini 

kapsayan bir program olma-

sı. 

Tüm öğrencilerin kendi 

sınıf düzeylerine uygun 

olarak kesintisiz ve ardışık 

hizmet almasını sağlar. 

Personel eğtimi giderlerinin 

olması. 

Kolay uygulanabilir olması 

ile personel giderinin olma-

ması. 

Personel eğitimine yönelik 

zaman, emek ve yetişmiş 

personel ihtiyacı giderinin 

azalması. 

Uygulamalarda farklılıkla-

rın olması 

Uyulamada birlik ve ardışık-

lığın bozulmaması 

Tüm bireyelere aynı eğitim 

fırsatının sunulması. 

Eski yöntemlerden öğrenci-

lerin sıkılması 

Güncel teknoloji kullnılarak 

yapıldığından öğrencilerin 

birçok duyusuna hitap ede-

rek katılımdan eğlenmesi ve 

öğrenmesi. 

Öğrencilere güncel teknoloji 

ile eğitmeye bağlı olarak 

eğitim eğlenceli hale geti-

rilmesi. 

Güncellemelerin çok zaman 

alması ve zor yaygınlaştı-

rılması 

Güncellemelerin kolay yapı-

lıp yaygınlığının hemen ol-

ması. 

Eğitimde hızın, maliyetin, 

ulaşılabilirliğin ve sürdürü-

lebilirliğin artması. 

 

4. Yöntem 

E-KARDES Projemizde temel olarak 3 adet uygulama aşaması bulunmaktadır. Bu aşa-

malar aşağıda tablo halinde sunulmaktadır.  

Tablo 3: Yöntem  

 Bu aşama içeriğin oluşturulması ve öğrenci düzeylerine göre geliştirilen et-
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1. Aşama: 

Test 

(Geliştirme) 

Aşaması 

kinlere ilişikin uzman görüşleri (3 uzman) alınarak pilot çalışmaya hazır hale 

getirilmesinden oluşmaktadır. Her bir modülün değerlendirilmesinde kullanı-

lacak 5’li likert tipi kazanım değerlendirme anketinin oluşturulması ve uz-

man görüşünün alınıp düzenlenmesi. Her bir sınıf düzeyinden tüm modülle-

rin 5 öğrenciye uygulanması ve öğrenci görüşlerinin alınması ve elde edilen 

geri bildirimlere göre programda değişikliklerin yapılması. 

2. Aşama: 

Pilot 

Uygulama 

Aşaması 

Test uygulamasında elde edilen verilere göre güncelleme yapıldıktan sonra 

bir okulda uygulama yapılması. Her bir modül için tüm sınıf düzeylerinde 10 

öğrenci deney ve 10 öğrenci kontrol grubu oluşturulacaktır. Deney grubuna 

program uygulanırken kontrol grubuna bir çalışma yapılmayacaktır. Uygu-

lama öncesinde ve sonrasında kazanım bilgi testi ön-sontest kontrol gruplu 

desende uygulaması yapılacaktır.  

3. Aşama: 

Esas 

Uygulama 

Aşaması 

Pilot uygulamada elde edilen verilere göre güncelleme yapıldıktan sonra 

farklı bir okulda uygulama yapılması. Her bir modülün tüm sınıf düzeylerin-

den 10 öğrenciye uygulanması ve kazanım bilgi testi ön-son test kontrol 

gruplu çalışmasının yapılması.  

Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden grupşararsı karşılaştırmada deneysel de-

sen türlerinden son-test kontrol gruplu seçkisiz desen araştırmasıdır. Fraenkel, Wallen ve 

Hyun (2011) muhtemel tehditleri en aza indirmesi açısından sontest kontrol gruplu seçkisiz 

desenin deneysel çalışmalarda kullanılacak en iyi desen olduğunu belirtmektedir. Veri anali-

zinde ilk olarak betimsel istatistikler olan ortalama, standart sapma, sıklık (frekans) değerleri 

hesaplanacaktır. Verilerin analizi temel olarak deney grupları öntest-sontest karşılaştırması, 

deney ve kontrol gruplarının sontest puanlarının karşılaştırılmasına dayalıdır. Verilerin anali-

zinde öncelikle verilerin normal dağılıp dağılmaması durumuna göre parametrik ya da para-

metrik olmayan istatistiksel yöntem seçilecektir. Buna göre deney ve kontrol gruplarının pu-

anlarının karşılaştırılmasında bağımsız gruplar t-testi ve eşleştrilmiş t-testi kullanılacaktır.  

Öğrencilerden her sınıf düzeyinde (5. ve 7. sınıflardan 5 kişi; 6. ve 8. sınıflardan 6 kişi) olmak 

üzere toplam 22 kişi üzerinden 5’li likert tipi her bir etkinlik uygulama sonrası değerlendir-

mesi alınmış ve her bir madde puan ortalamaları Tablo 4’de sunulmuştur. 

Tablo  4: Test Aşaması  Uygulamaya Dönük Öğrenci Değerlendirme Verileri  

 Anlatımı 

 Akıcı 

Hareketli Eğitici Renkleri  

İlgi çekici 

Süresi 

Yeterli 

Genel 

1.Animasyon 4,09 4,04 4.77 4.13 4.40 4.29 

6. Animasyon 4.68 4.50 4.77 4 4.45 4.48 

 Kolay Eğlenceli Akıcı Eğitici Anlaşılır Genel 

2. Oyun 4.45 4.72 4.54 4.81 4.36 4.58 

3.Oyun 4.72 4.72 4.54 4.9 4.54 4.69 

4.Oyun 4.13 4.54 4.27 4.77 4.45 4.43 

5.Oyun 4.90 4.86 4.77 4.81 4.68 4.80 

7.Oyun 4.22 4.59 4.36 4.68 4.5 4.47 

8.Oyun 4.95 4.72 4.59 4.68 4.86 4.76 

9.Oyun 4.54 4.68 4.36 4.68 4.54 4.56 

10.Oyun 4.5 4.68 4.45 4.68 4.63 4.59 
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Tablo4’deki verilerde 22 öğrencinin her bir etap değerlendirme puan ortalamalarına ba-

kıldığında (1-5 puan aralığı) 4- 4.95 puan aralığında olduğu ve “çok iyi” düzeyinde olduğu 

görülmektedir.  E-Kardes Projesinin 1. modülüne dahil edilen öğrencilerden elde edilen be-

timsel veriler Tablo 5’de sunulmuştur. 

Tablo 5: 1. Modül Çalışmaya Dahil Edilen Öğrencilere Ait Betimsel Veriler 

Tablo 5 incelendiğinde pilot, deney ve kontol grubu tüm sınıflarda 10’a öğrenci olmak 

üzere çalışmaya toplam 240 öğrenci dahil edilmiştir. Uygulamadan elde edilen verilerin nor-

mal dağılım göstermesi ile pilot ve deney grubu öntest-sontest karşılaştırmalarında eşleştiril-

miş t-testi yapılmış ve Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 6: Pilot ÇalışmadaDeney Grubu Öntest-Sontest Verilerine t-testi Sonuçları 

Grup Ölçüm N Ort. S sd t p 

5. sınıf Öntest 20 56.5 14,24 19 -4.71 .000 

 Sontest 20 75.5 13,56    

6. Sınıf Öntest 20 69 9,11 19 -7.76 .000 

 Sontest 20 86 10,95    

7. Sınıf Öntest 20 65.5 13,16 19 -5.43 .000 

 Sontest 20 81 17,74    

8. Sınıf Öntest 20 77.5 13,32 19 -4.77 .000 

 Sontest 20 90.5 9,98    

Tablo 6 incelendiğinde Meslekleri Tanıma-1 modülünde tüm sınıf düzeylerinde uygu-

lama öncesi ve sonrasında elde edilen ortalama değerlere bakıldığında pozitif yönde değişim 

olduğu ve bu değişimin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir (p < .01). Elde edi-

len bulgulara dayalı olarak ygulanan online meslekleri tanıma modülünün etkili olduğu söyle-

nebilir. Pilot çalışmada deney ve kontrol gruplarına ilişkin sontest verilerine ait İlişkisiz Ör-

neklemler t-testi Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7: Deney ve Konrol Grubu Sontest Verilerine İlişkin t-testi Sonuçları 

 Grup N Ort. S sd t p 

5. sınıf Deney 20 75.5 13.56 38 4.99 .000 

  Grup n Grup n F Ort. Ss S/K 

5
.S

ın
ıf

 Öntest Pilot 10 Deney 10 20 56.5 14,24 .331/ .238 

Sontest Pilot 10 Deney 10 20 75.5 13,56 -.469/ 1.750 

Sontest Konrol 10 Kontrol 10 20 52.5 15,51 .288/  -.706 

6
.S

ın
ıf

 

Öntest Pilot 10 Deney 10 20 69 9,11 -.250 / -.849 

Sontest Pilot 10 Deney 10 20 86 10,95 -1.217/ 1.669 

Sontest Konrol 10 Kontrol 10 20 66.5 16,94 -.034/ -.589 

7
.S

ın
ıf

 Öntest Pilot 10 Deney 10 20 65.5 13,16 -.888/ 1.209 

Sontest Pilot 10 Deney 10 20 81 17,74 -1.424/ 2.519 

Sontest Konrol 10 Kontrol 10 20 66 16,94 -.251/ -1.126 

8
.S

ın
ıf

 

Öntest Pilot 10 Deney 10 20 77.5 13,32 .065/ -1. 46 

Sontest Pilot 10 Deney 10 20 90.5 9,98 -.813/ -.236 

Sontest Konrol 10 Kontrol 10 20 75 14,68 -.443/ .110 
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 Konrol 20 52.5 15.51    

6. Sınıf Deney 20 86 10.95 38 4.32 .000 

 Kontol 20 66.5 16.94    

7. Sınıf Deney 20 81 17.74 38 2.64 .012 

 Kontol 20 66.5 16.94    

8. Sınıf Deney  20 90.5 9.98 38 3.90 .000 

 Kontrol 20 75 14.68    

Tablo 7 incelendiğinde pilot çalışmada uygulama yapılandeney grubu sontest verileri ile 

kontrol grubu sontest verileri arasında anlamlı bir farklılık olduğu (p < .01) ve puan ortalama-

larına bakıldığında deney grubu lehine pozitif yönde puan artışı olduğu görülmektedir. Kısaca 

uygulanan online meslekleri tanıma modülünün etkili olduğu söylenebilir. 

E-Kardes uygulaması kullanılabilirliğinin ve ulaşılabilirliğinin maksimum düzeyde ol-

ması için mümkün olan tüm platformlarda çalıştırılabilecek şekilde geliştirilmiştir. Bilgisayar, 

telefon ve tabletlerin tarayıcıları üzerinden erişilebilmesinin yanı sıra hem iOS hem de And-

roid işletim sistemlerinde de ücretsiz uygulama olarak yüklenebilmektedir. Eğitici oyuumu-

zun altyapısı PHP, MySql ve javascript dilleri ağırlıklı kullanılarak oluşturulmuştur. Program 

çalışmaları devam etmektedir. PHP ile yazılmış arka yüz hem oyun verilerinin işlenmesi hem 

de yöneticiler için bir yönetici paneli oluşturulması için kullanılmıştır. Veriler MySQL veri 

tabanında tutulacaktır. 

5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bu proje ortaokul öğrencilerine yönelik olması ve tüm sınıf kademelerini kapsaması yö-

nü ile diğer çalışmalardan hedef kitle olarak ayrılmaktada ve mevcutta bu şekilde olan tek 

uygulamadır. Kullandığı web tabanlı yöntem ile mevcut uygulamalardan farklılaşmaktadır. 

İçeriğinin oyunlaştırılmış ve animasyon ile güçlendirilmiş yapısı ile bilişimi kullanan var olan 

ama kullanımda olmayan (MBS, BİLDEMER –L, BİLDMER-O) sitemlerden de farklılaş-

maktadır.  

Yurt içinde ve yurt dışında bilgisayar destekli sistemler bulunmaktadır.  Yurt dışında 

Kariyer TREK (İlkokul öğrencileri için), Seçimler (İlkokul, ortaokul, lise üniversite grupları 

için ayrı programları içermektedir.), DISCOVER (şimdi kullanımda değil), FOCUS (ortaokul 

ve lise öğrencileri için), FOCUS-2 (üniversite ve yetişkinler için), Kuder Kariyer Planlama 

Sistemi (İlkokul, ortaokul, lise üniversite grupları için ayrı programları içermektedir.), Navi-

ance, SUCCEED (Engelli öğrencileri üniversite deneyimi yaşatmak için kullanılmaktadır.) ve 

Etkileşimli Rehberlik Sistemi (SIGIPLUS) web tabanlı programlar arasında bulunmaktadır 

(Niles, Harrris-Bowlsbey, 2013). Yurt içinde ise MBS, Bildemer-L, Bildemer-O ve 2021 yı-

lında yapılan DİSREP bulunmaktadır. Bu proje buradaki çalışmalardan içerik yapısı,  kulla-

nımı ve hedef kitlesi bakımından farklılaşmaktadır. Yukarıda adı geçen sistemlerin çoğu öl-

çek, anket ya da test bataryalarının bilgisayar sistemine aktarılması ve alınan değerlere göre 

meslek eşlemesi yapması, meslek bilgisi vermesi ve iş olanakları hakkında bilgi vermesine 

yöneliktir. Bireyi ilgi, yetenek, değer olarak incelerken bu çalışma bireyi kariyer gelişimi ala-

nında da eğitmeyi planlamaktadır. Bireyin kariyer gelişimi için gerekli becerileri gelişimsel 

özellikleri de dikkate alacak şekilde geliştirmesine odaklıdır. Aynı zamanda oyunlaştırıldığı 

için diğer sistemlere göre de kullanımı daha eğlencelidir.  
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E-Kardes sisteminde oyun ve etkinlik içerikleri yazılım bilgisine ihtiyaç olmadan yöne-

ticiler tarafından kolayca değiştirilebilmesi için gelişmiş bir yönetici paneline sahiptir. Bu 

sayede yeni etkinlikler kolayca üretilebilecek ve hali hazırdaki etkinliklerin içerikleri kolayca 

değiştirilebilecektir. 

Bu projenin bir diğer yenilikçi yönü projenin deneysel olması ve uygulamalr için tablet 

alımının yapılmış olmasıdır. Tüm öntest-sontest çalışmaları tablet üzerinden yürütülmüş ve 

hiç kağıt kullanılmayarak çevre dostu bir şeklide uygulanmış ve uygulanacaktır. 

6. Uygulanabilirlik  

Proje temel olarak yazılımı tamamlandığında mobil telefon, tablet ya da bilgisayar gibi 

internet ağının kullanıldığı her durumda kullanılabilecek şekilde geliştirilmektedir. Ülkemiz 

internet ve ağ yapısı verileri bu kullnaımı rahatlıla kullanılabilir kılmaktadır. Proje Teknofeste 

başvuru aşamasında öğrenciler üzerinde deneysel olarak kullanılacak ve Teknofest alanında 

tanıtımı yapılarak öğrencilerin kullanımına açık olacaktır. 

Projenin yazılımı tamamlanmış olsa bile ek yazılımlar ile geliştirilebilir kısa zamanda 

yaygınlaşabilir. Bu durum projenin kolayca sürdürebilir olduğunu göstermektedir. Ayrıca 

sürdürülebilirliği ve uygulanabilirliğinin yüksek olması, hizmet edeceği öğrenci kitlesinin 

ihtiyaçlarına bakıldığında kolayca ticarileştirilebilir bir ürün olmaktadır. 

Projenin yaygınlaştırılmasında önce sosyal medya ağlarının kullanılması planlanmakta-

dır. Daha sonra MEB ile görüşme yapılarak okullara duyurusunun yapılması ile de kolayca 

yaygın hale getirilmesi ve tanıtım içeren toplantıların yapılması bir sponsor yardımı ile tanı-

tım afişlerinin bastırılıp tüm ortaokul türlerine gönderimi sağlanması düşünülmektedir. Hali 

hazıda uygulama yapılan okulda öğrencilere, öğretmenlere ve idarecilere duyurusu yapılmış-

tır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Bu proje Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından (1901) Bilimsel Araştırma ve Geliş-

tirme Destekleme Programı kapsamında 2021 yılında desteklenmeye başlanmıştır. Bu kapsam 

da tüm olarak 105.000 tl kapsamında bütçe desteği almıştır.  

Projede hizmet alımları ve deneysel çalışma olmasına rağmen güncel maliyet düzeyinin 

altında bulunmaktadır. Proje geliştirme de kullanılan miktar uygulama aşamasında maliyet 

gideri oluşturmamaktadır. Uzun vadede sağladığı olanaklar ve hitap ettiği kitlenin nüfusa ora-

nı düşünüldüğünde uygun maliyetli olduğu görülmektedir.  

Tablo 8: Projenin Maliyet Giderleri 

 Alınan Malzeme ve Sarf Giderleri Kalemi Fiyatı  Projede Kullanılacağı Zaman 

1 Domain, Hosting, Sunucu Ödemeleri ve-

Yazılım ( Hizmet Alımı) 

76.000 TL Üretim ve test, pilot ve esas 

uygulama 

2 Tablet (11 adet), Taşınabilir Wife, flaş 

bellek, Kulaklık  

20.600 TL Test, test, pilot ve esas uygu-

lama 

3 Sarf Malzemeler 1.450 TL  İçerik üretimi, test (geliştir-

me), pilot ve esas uygulama 

4  Seyehat Giderleri (Ulaşım ve Bilimsel 

toplantı katılım)  

7000 TL Test, pilot ve esas uygulama 

Proje bitimi aşaması 

Toplam 105.050 TL 
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Proje Teknofeste katılıp derece alan projelere göre maliyetli gibi görünsede bu projede 

yazılımı yapabilen takım üyeleri bulunmamaktadır. Bu nedenle hizmet alımı yapılmıştır. Fa-

kat bu yarışmada olan diğer takım üyelerinin bir projede çalışma ücretleri düşünülürse bu 

projenin benzerlerine göre hizmet alımı yapmasına rağmen uygun bir fiyata yapıldığı söyle-

nebilir. Özellikle kapsamının geniş olması ve deneysel çalışma olması ile tablet alımı ile ça-

lışmaların tamamı araştırmacı gözetiminde sağlıklı veri elde edilmesini sağlamaktadır.  

Tablo 9: Proje İş Zaman Planlaması 

 

M
ar

t 

N
is

an
 

M
ay

ıs
 

H
az

ir
an

 

T
em

m
u
z 

A
ğ
u
st

o
s 

1.Proje fikrinin ortaya konması ve Tekno-

fest’e başvuru yapılması. 

           

2. Proje modül içeriğinin gözden geçirilmesi.            

3. Projenin yazılım ve kodlama işlemlerinin 

yapılması 

           

4. Projenin 1 modülünün test ve pilot esas 

uygulamasının yapılması. 

           

5. Proje detay raporunun hazırlanması.            

6. Projenin son 4 modülünün test, pilot ve 

esas uygularının yapılması. 

           

7. Projenin bulgularının raporlaştırılması.            

8. Projenin bitirilmesi            

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Bu projede hedef kitle olarak tüm sınıf düzeylerindeki ortaokul öğrencileri belirlen-

miştir. Hedef kullanıcıların ortaokul öğrencileri olmasının yanında bu proje ile kariyer gelişi-

mi alanında çalışan akademisyenler, uygulama alanında çalışan kişiler ve öğrencilerin ailele-

rinin de bu projeden faydalanacağı düşünülmektedir.  

Projenin hedef kitle olarak ortaokul öğrencilerinin belirlenmesinde kariyer gelişimi ça-

lışmalarının bu gruba yönelik yetersiz olması. Kariyer gelişimi çalışmalarının sadece 8. sınıf 

öğrencileri bazında yapılması ve var olan uygulamaların sorun kısmında anlatılan nedenlerden 

dolayı yetersiz olması ve bu gruba yönelik online web tabanlı kariyer gelişimi çalışmasının 

olmaması nedeni ile seçilmiştir. Öğrenciler uygulamaya girerken sınıf düzeyini seçmekte ve 

ona göre etkinlikler farklılaşmaktadır. 

Kariyer gelişimi çalışmalarındaki yetersizliklerden dolayı öncelikli olarak öğrenciler 

etkilenmekte ve dolayısı ile de aileler bu konuda kafa karışıklığı yaşamaktadır. Ayrıca uygu-

layıcı konumda olan personelde çalışmalarda; bilgi yetersizliği, zaman yetirememe ve uygu-

lamardan kaynaklı sorunlar yaşamaktadır. Akademik çalışmalarda da bu gruba yönelik veri ve 

bilgi eksikliği bulunmaktadır. 

 

9.Riskler 

Yer kısıtlılığı nedeni ile Proje Risk Tablosu (Tablo 10), Olasılık ve Etki Matrisi (Tablo 

11) burada verilememiş, görseller bölümünde Görsel-18, Görsel-19 olarak verilmiştir. 
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