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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)

  

Karabük üniversitesi, 90’dan fazla ülkeden 10.000 yabancı uyruklu öğrencinin eğitim 

aldığı bir eğitim kurumu niteliğindedir. Gelen öğrencilerin birçoğu ülkelerinden 

Karabük’e gelene kadarki süreçte çeşitli zorluk ve sorunlarla karşı karşıya 

kalabilmektedir. Özellikle Afrika bölgesinden gelen öğrencilerin fazla oluşu, dil 

problemleri, sosyal ve kültürel farklılıklar gibi nedenler ile sorunları ortaya 

çıkarmakta, bu durum ise vakit kayıplarına, çeşitli kaybolma vakalarına ve 

dolandırılma olaylarına neden olmaktadır. Üniversitemizde ve diğer üniversitelerde 

çeşitli birimler yabancı uyruklu öğrencilerin koordinasyonlarını gerçekleştirmekte ve 

süreçleri yönetmektedir. Uluslararası öğrenci ofisi ve erasmus ofisleri benzeri bu 

birimler özellikle üniversite içerisinde bulunan süreçler ile ilgili hizmet ve destekler 

vermekte sosyal faaliyetler ile ilgili gerekli çalışmaları iş yoğunlukları ve görev 

detayları içerisinde bulunmadığından yerine getirememektedir. Projemizde, ortaya 

çıkan sorunların yaşanmaması için öğrencilere yardım edebilecek bir ekip veya 

yardımlaşma grubu kurulması hedeflenmiştir. Bu ekipler içerisinde her dilden farklı 

ülkelerden üniversitemizde eğitimine devam eden öğrenciler istihdam edilecektir. 

Ekipler kayıt ve ilk seyahat süreçlerine gelecek olan öğrencilere danışmanlık hizmeti 

verecektir. Bu ekiplere ilaveten üniversitemiz bilgisayar mühendisliği öğrencileri 

tarafından “UNİCAP” uygulaması geliştirilerek çalışmalara farklı bir bakış açısı 

kazandırılmıştır. Uygulama içerisinde, mesajlaşma, duyuru, evrak paylaşımı, 

Karabük’e herhangi bir ilin otogarı veya havalimanından ulaşma süreçleri, kalınacak 

yerler, yemek yenilecek restoran önerileri gibi alt modüller birden fazla dil seçeneği 

ile hizmet vermektedir. Projemizde, üniversitemizde eğitim almak için gelecek olan 

öğrenciler hem ülkelerinde hem de öğrenci alımları ile ilgili prosedürlerimiz sayesinde 

ülkemize gelmeden üniversitemizdeki gerekli birimler ile iletişime geçmektedir. 

İletişime geçen bu öğrencilere, kendi dillerinde yardımcı olacak danışmanlarının 

bilgisi verilip UNİCAP uygulamasından faydalanmaları tavsiye edilecektir. 

Uygulama canlı olarak eş zamanlı mesajlaşma uygulaması ve yol tarifi uygulaması 

olduğundan gerektiğinde bildirimler ile öğrencilere hatırlatmalar yapılacaktır. 

Yapılacak olan hatırlatmalar uçak, otobüs, metro, tramvay seferleri olabileceği gibi 

kayıt tarihleri veya okul içerisinde yapılacak görüşmelerde olacaktır. Yurtdışı ile 

Türkiye arasında saat farkından dolayı eş zamanlı yüz yüze görüşme bazen 

gerçekleşemeyebilir. Fakat mesajlaşma vasıtasıyla kişilere Türkiye’ye geleceklerinde 

neresi için bilet almaları gerektiği, hangi otobüsleri kullanmaları gerektiği gibi bilgiler 

bildirilecektir. Karabük Üniversitesi çok sayıda yabancı uyruklu öğrencinin hazır 

olarak bulunması gelecek olan öğrenciler için uygu dil konusunda bizlere oldukça 

kolaylık sağlayacaktır. 
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   Authentication                          Kullanıcı listeleme           Kullanıcılar Arası İletişim  

 

Listeleme işlemi sadece okul öğrencileri üzerinden değil misafir girişi yapan kullanıcıları da 

barındırmaktadır. Bu sayede misafir girişi yapan kullanıcılar da Üniversite hakkında gerekli 

bilgileri edinebilirler. 

 

                       
      Grup Sayfası                                 İletişim                                              Ulaşım 
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Doküman.                                  Popup listesi                                     Haberler 

 

 

                   
Etkinlik.                                          Dil.                                                 Gezilecek yer. 

 

Öğrencilerin Karabük’e gelmelerinin ardından gezilecek yerleri görebilecekleri gibi, 

okul hakkında ve eğitimler için dokümanlara sahip olabileceklerdir. Görüntülerde 

farklı dil seçeneklerinin uygulanabileceği, okul ve Karabük hakkında gündemdeki 

haberleri öğrenebilecekleri, ulaşım bilgilerini edinebilecekler sayfalar gösterilmiştir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Yabancı uyruklu öğrenciler, ülkemize geldiklerinde Karabük ilinde havalimanı 

olmadığından ilk olarak özellikle büyük şehirlere gelmektedirler. Geldikleri 

havalimanında Karabük’e ulaşım ile ilgili, ortaya çıkan dil ve sosyal problemler 

kaynaklı ciddi sorunlar yaşamaktadırlar. Karabük’e ulaştıktan sonra kalacak yer, 
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yemek yenilecek yerler ve tavsiyeler yanı sıra üniversite ile gerçekleştirilmesi gereken 

resmi işlemleri yaparken ortaya çıkan yoğunluk ve süreç problemleri öğrencileri 

olumsuz olarak etkilemektedir. Bunların yanı sıra iyi niyet sahibi olmayan kimseler 

tarafından, öğrencilerin ilk geldikleri zamanlarda para değişimi başta olmak üzere, 

evrak hazırlıklarında ücretsiz olan işlemler, süreci halledeceğini söyleyen üniversite 

personeli dışındaki kişiler tarafından dolandırılma olaylarını ortaya çıkarabilmektedir.  

 

3. Çözüm  

Yurt dışından üniversitemize gelen bütün uluslar arası öğrenciler (üniversite değişim 

programlarıyla veya normal kayıtla.) hayatını kolaylaştıracak ihtiyaç duydukları 

ikametgah işlemleri sağlık sigortası gibi resmi işlemler üniversite kaydı (dil muafiyet 

sınavı veya seviye tespit sınavı kayıtları.) ve kayıt yaptıktan sonra en uygun 

barındırma yeri bunun gibi konularda rehber olabilecek uygulama ve 10000 yabancı 

uyruklu öğrencilerin arasından çeşitli ülkelerden ihtiyaç duyulan dilleri bilen 

(İngilizce, Arapça, Fransızca, Rusça vb.) bu konuda eğitim gören ve/veya tecrübesi 

olan öğrenciler üniversite tarafından görevlendirilecektir. Projemiz günümüzde 

kullanılan mobil mesajlaşma uygulamalarından farklı olarak sadece Karabük 

Üniversitesi öğrencileri ve akademik personeli tarafından kullanabilecek yapıda 

olacak ve ortaya çıkış amacına göre çalışmaya devam edecektir.  

 

4. Yöntem 

Üniversite bünyesi içerisinde öğrenciler tarafından geliştirilen birden fazla dil bulunan 

mesajlaşma, bilgilendirme veya haber verme, yol tarif ve belgelendirme uygulaması 

üniversite sayfasında ilan edilecek üniversite tarafından benimsenecek ve bu şekilde 

öğrenci yurt dışında kayıt yaptığı zaman Türkiye’ye gelmesi gereken tarih, 

tamamlaması gereken evrakların ne olduğunu öğrenecek ve bu evrakların “PDF”, 

“DOC” halini indirebilecek aynı zamanda üniversite tarafından yurt dışından ne 

zaman geleceği takip edilebilecektir. Öğrenci, Türkiye’ye geldiğinde uygulama 

vasıtasıyla nereye gideceğini, Karabük’e nasıl geleceğini adım adım detaylı bir şekilde 

harita göstererek ve hangi otobüse bineceğini, bindikten sonra nerede ineceği ve 

Karabük’e geldikten sonra Karabük üniversitesine nasıl geleceği gösterilecektir. Bu 

aşamadan sonra Karabük’te bir öğrenci nerede kalabilir nerede yemek yiyebilir en 

uygun seçenekleri sunacaktır. Devam eden süreçte ise üniversite tarafından 

görevlendirilen ve gelen öğrencinin ülkesinden olan veya dilini bilen çalışan 

ikametgah, sağlık sigortası, üniversitede kayıt tamamlama işlemleri gibi işlemler 

konusunda yardım edecektir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Günümüzde yurt dışından gelen öğrenciler ülkemize geldiklerinde kurum ve kişilerle 

ilişki kurarak yaşadıkları problemlere çözüm üretmeye çalışmaktadır. Bizim 

projemizdeki amacımız, yurt dışından gelen uluslararası öğrencilere rehber olma 

niteliğindedir. İnsan ilişkilerinde ve resmi prosedürlerde yardımcı olacak uygulama 

tasarlanmıştır. Herhangi bir kuruma veya kişiye bağlı kalmadan öğrenciler ülkemize 

geldiklerinde, bu uygulama sayesinde kolaylıkla uyum sağlayabilecekler ve gerekli 
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olan sosyal ve temel ihtiyaçlarına çözüm bulacaklardır. Dijital uygulamaların 

hayatımızı kolaylaştırdığı günümüzde çok belirgindir, bu nedenle dijital platformları 

aktif kullanmak bizim önceliğimiz olacaktır. Onların koordine edilmesi önem arz 

etmektedir. Tüm prosedür öğrenciler tarafından yapılacaktır ve öğrenciler kendilerini 

sosyal, dijital ve kurumsal alanlarda geliştirmiş olacaklardır. Bir uygulamada birden 

fazla uygulama ile öğrencilerin ayrı ayrı uygulamaları veya mekanların ziyaretine 

gerek kalmayacaktır. Bunlarla birlikte mobil mesajlaşma uygulamalarında, 

günümüzde de karşılaştığımız üzere veri güvenliği konusunda büyük sıkıntılar 

yaşanmaktadır. Bu güvenlik açığının önüne geçmek üzere Karabük Üniversitesine 

özel mobil mesajlaşma uygulamasını geliştirilmiş ve tamamen kendi kaynaklarımızı 

kullanarak çalışmalar tamamlanmıştır. 

 

 

6. Uygulanabilirlik

  

Üniversitemizde 10000’den fazla yabancı uyruklu öğrenci bulunmaktadır. Her yıl bir 

kısım öğrenci mezun olup ülkelerine dönmekte ve bir kısım öğrenci yeni kayıt olarak 

ülkelerinden üniversitemize gelmeye devam etmektedir. Yapılan çalışma için 

oluşturulacak ekip üniversitemizde eğitimine devam eden yabancı öğrencilerden 

seçilmesi sağlanması mümkündür. Geliştirilen uygulama bilgisayar mühendisliği 

bölümü öğrencilerimiz tarafından geliştirilmeye devam edecek bir alt yapımız mevcut 

olup, projemiz bütünüyle yeni öğrencilerin gelmeye devam etmesi ile uygulama alanı 

bulmaya devam etmektedir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Çalışan ücretlerine ve mobil lisans ücretlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Koordinasyon 

için çalışan yarı zamanlı 10 öğrenciye yapılacak aylık ödemeler, mobil geliştirme için 

çalışacak 3 öğrenciye yapılacak ödemeler, mobil uygulama lisanslama ücretleri ve 

evrak giderleri için ücretlere ihtiyaç duyulmaktadır. Ücret ihtiyaçları ile ilgili aylık ve 

proje bazlı toplam detayları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.   
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Proje süreci dönemlik bazlı olarak geliştirmeler tamamlandığında 4 aylık süreçler 

olarak tekrar edebilecek yapıda olacaktır. Süreç detayları ile ilgili detaylar aşağıdaki 

şekildeki gibidir.  

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Ülkemizde zamanla eğitim için gelecek olan yabancı uyruklu öğrenciler. 

Yurtdışından üniversitelerimizi ziyarete gelen misafir öğretim üyesi ve araştırmacılar. 

 

9. Riskler 

1) Öğrenciler bu faaliyeti çıkarları için kullanabilir. Bu durumun önüne geçebilmek 

için görevli öğrencilere belirli sayıda öğrencinin verilmesi ve gelen öğrencilerin 

sırayla öğrenciler arasında dağıtımının yapılması planlanmaktadır. Rehberlik edecek 

öğrencilerin takibi yapılacaktır. 

2) Uygulama fazla kişi kullandığı zaman duraksamalar yaşanabilir. Bu durumun 

önüne geçebilmek için uygulama alt yapısı ve sunucu kapasitesinin arttırması çözüm 

olabilir. 

3) Öğrencilerin yeteri kadar donanımlı olmaması nedeniyle yeteri miktarda yardımcı 

olamaması gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumlarda iç eğitimler 

gerçekleştirilecektir. 

4) Uygulama yeni gelecek her öğrenci tarafından kullanılmayabilir. Bunun önüne 

geçebilmek için okula kayıt öncesi üniversitemiz bu uygulamanın tanıtımını 

yapacaktır. 

5) Gelişen süreçlerde bütçe yeterli olmayabilir. Böylesi durumlarda üniversite 

içerisinden veya farklı kurumlardan  destekler alınabilir.  

 

 

10. Kaynaklar  

KBU Yabancı Ögrencileri; 

https://www.karabukderinhaber.com/uluslararasi-ogrencilerin-kbu-heyecani/ 

KBU’de devam eden Yabancı Öğrenci Alımları; 

https://iso.karabuk.edu.tr/icerikGoster.aspx?K=D&id=6135&BA=index.aspx 

https://www.karabukderinhaber.com/uluslararasi-ogrencilerin-kbu-heyecani/
https://iso.karabuk.edu.tr/icerikGoster.aspx?K=D&id=6135&BA=index.aspx

