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1.TARİHÇE ve AKADEMİK KADROMUZ 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun 14.12.2012 tarih ve 54412 sayılı yazısı gereğince açılan 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2013-2014 

eğitim-öğretim döneminde eğitime başlamış ve iki dönem (2017,2018 yıllarında) mezun 

vermiştir. Hemşirelik Fakültesi, 14.05.2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararının 06.07.2018 tarihli 

ve 2018/12001 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanması ile kurulmuş ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri Hemşirelik Fakültesi’ne aktarılmıştır. 

2021-2022 eğitim-öğretim yılı Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde eğitim-öğretim 

dokuz anabilim dalında 3 profesör, 5 doçent, 10 doktor öğretim üyesi, 7 öğretim görevlisi ve 5 

araştırma görevlisi (ikisi Fakülte, ikisi 35. Madde, biri öğretim üyesi yetiştirme programı ile 

görevlendirme) olmak üzere toplam 31 öğretim elemanı ile sürdürülmektedir. Ayrıca Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Hemşirelik Anabilim Dalı (tezli ve tezsiz yüksek lisans, 

doktora programları) lisansüstü eğitimleri de öğretim üyelerimiz tarafından yürütülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ÜNİVERSİTE VE FAKÜLTEMİZİN FİZİKSEL ORTAMI 

Fakültemiz eski Meram Tıp Fakültesi Hastanesi yerleşkesi H blokta yer almaktadır. 

Fakültemizin dersleri binamızda ve Meram Tıp Fakültesi Morfoloji binasında yapılmaktadır. 

Binamızda amfi, derslikler, mesleki beceri laboratuvarı ve öğretim elemanlarının odaları yer 

almaktadır. Yerleşkemizde bulunan E blokta da öğretim elemanlarının odaları yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

2.1. Kütüphane 

Üniversitemiz bünyesinde Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi Kütüphanesi, Meram Tıp 

Yerleşkesi Kütüphanesi, Köyceğiz Yerleşkesi Kütüphanesi, Ereğli Yerleşkesi Kütüphanesi, 

Seydişehir Yerleşkesi Kütüphanesi yer almaktadır. Meram Tıp Yerleşkesi Kütüphanesi, 

Morfoloji binasında yer almaktadır. 

 



 

2.2. Yemekhane 

Meram Tıp Yerleşkesi içinde Morfoloji binamızda Öğretim Üyesi yemekhanesi yer 

almaktadır. 

2.3. NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 

Meram Tıp Fakültesi; Selçuk Üniversitesi bünyesinde 1982 – 1983 Eğitim Öğretim 

yılında Konya ilinin ilk Tıp Fakültesi olarak eğitime başladı. 

27.12.2011 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Konya Üniversitesi bünyesine 

bağlandı. (Konya Üniversitesi; 14.07.2010 tarihinde 6005 sayılı kanun ile kuruldu. Kuruluşu 

21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.) 

11.04.2012 tarihinde 28261 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan 6287’nolu Kanunun 

20. maddesinin yürürlüğe girmesiyle adı Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak değiştirilen 

üniversitemizde varlığını sürdürmektedir. 

Fakültemiz Bünyesinde Temel, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri olmak üzere toplam 3 

bölüm bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 



 

3.WEB SAYFALARI 

3.1. Üniversitemiz Web Sayfası ve İçeriği 

Üniversitemize https://www.erbakan.edu.tr/ internet adresinden ulaşılabilmektedir. 

Üniversitemiz web sayfasında OBS, UZEM, NEBİS, kütüphane, e-posta vb. erişimi yer 

almaktadır. 

 

 

3.2. Fakültemiz Web Sayfası ve İçeriği 

Fakültemize https://www.erbakan.edu.tr/hemsirelikfak web sayfasından erişim 

sağlanmaktadır. 

 

https://www.erbakan.edu.tr/
https://www.erbakan.edu.tr/hemsirelikfak


 

3.3. Kullanılan Sistemler ve Programlar 

3.3.1. Üniversiteden E-posta Adresi Alma 

 Kurumsal e-posta adresi Necmettin Erbakan Üniversitesi web sayfasından E-Üniversite 

butonunun altından T.C. kimlik numarasıyla tek şifre alınarak temin edilmektedir. 

https://eposta.erbakan.edu.tr/ linkine tıklayarak erbakan.edu.tr uzantılı e-posta adresinize giriş 

yapabilirsiniz. 

3.3.2. Ek Ders Web Otomasyonu 

Veri tabanı kullanan bir Ek ders ve personel mesai otomasyonudur. Sisteme kurumsal 

e-posta adresiniz ve şifrenizle  https://pbs.erbakan.edu.tr/edoweb/ linkinden sisteme erişim 

sağlanmaktadır. Puantaj ve bordro işlemleri tek bir modül üzerinden tüm personellere ya da 

kişilere özel olarak yapılabilmektedir. Tüm birimlere, tek bir birime veya bir personele özel 

bordro ve puantaj tek tıklama ile hatasız olarak hesaplanmaktadır. 

3.3.3. Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OBS)  

Eğitim-öğretim süreçlerinde sık kullanılan sistemlerden birisidir. Öğrenci İşleri Bilgi 

Sistemine https://obs.erbakan.edu.tr/linkinde yer alan akademisyen girişi üzerinden kullanıcı 

adı bölümüne TC kimlik numarası ve Bilgi İşlem Merkezi tarafından iletilen tek şifre ile erişim 

sağlanmaktadır. Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde akademisyen olarak ders işlemleri (verilen 

dersler, ders programı, ders bilgi paketi tanımları vb.), danışmanlık işlemleri (danışmanlık 

verilen öğrenciler, ders onayı, vb.), sınav işlemleri (sınav tanımlama, not giriş,vb.) gibi işlemler 

gerçekleştirilmektedir.  

3.3.4. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)  

https://pbs.erbakan.edu.tr/edoweb/


EBYS’de yapılan işlemleri e-imza ile yapmak ve gerekli olan tüm bilgilere erişebilmek 

ve EBYS’ye giriş yapmak için https://ebys.erbakan.edu.tr/Giris.aspx linkine tıklamanız 

gereklidir. Sisteme tek şifre ve T.C. kimlik numaranızla veya e-imzanızla giriş yapabilirsiniz. 

Sisteme giriş yaptıktan sonra kurum içi ve kurum dışı gelen evraklar ya da giden evraklar 

görüntüleyebilir, formlar tıklanarak ilgili formlara ulaşabilir, aynı bölümde izin formlarına 

formalarına da ulaşabilirsiniz. Bu sekmeden yıllık izin, mazeret izni, ücretsiz izin gibi işlemler 

gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda EBYS’de “kısa yollarım” başlıklı bölümünde yer alan 

“benim cevapladığım evrak, benim eklediğim evrak, geçici oluşturduğum evrak” vb. 

sekmelerini kullanarak işlemler daha hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.  

3.3.5. Uluslararası Yazar Kimlik Numarası (ORCID)  

Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülmekte olan Açık Bilim ve Açık Erişim 

çalışmaları kapsamında; öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğrencilerin Uluslararası Yazar 

Kimlik Numarası (ORCID) almaları ve Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) ile Ulusal Tez 

Merkezi Otomasyon Sistemi'ne kaydetmeleri gerekmektedir. ORCID numarası alma ile ilgili 

gerekli bilgiler https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/dosyalar/OrcidYardım1.pdflinkinde 

ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. 

3.3.6. Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) 

Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS), 2004 yılından bu yana Türkiye'nin güncel 

araştırmacı veri tabanını oluşturmak amacıyla, TÜBİTAK tarafından tasarlanan ve geliştirilen 

web tabanlı bir uygulamadır. ARBİS ile Türkiye'de ve yurt dışında görev yapan tüm 

araştırmacılar tek bir veri tabanına kayıt olarak özgeçmiş ve yayın/eser bilgilerini 

girebilmektedir. ARBİS'e kayıt yaptıran ve bilgilerini güncelleyen araştırmacılar, TÜBİTAK 

burs ve destek programlarına başvuru yapma, değerlendirme süreçlerinde danışman/ panelist/ 

izleyici ya da hakem olarak görevlendirilmenin ilk koşulunu yerine getirmiş olacaktır. 

https://giris.tubitak.gov.tr/kullaniciadiilegiris.htm linkine tıklayarak T.C. kimlik no ve sistem 

üzerinden alınan şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. 

3.3.7. RESEARCHER ID  

Bir araştırmacıya ait çalışmaların toplu olarak görüntülenebilmesi, bibliyometrik 

analizlerde doğru verilerin kullanılabilmesi, kurumlar açısından araştırmacılarının 

verimliliklerinin değerlendirilebilmesi, kuruma sağlanan katma değerin ortaya çıkarılabilmesi 

https://ebys.erbakan.edu.tr/Giris.aspx
https://giris.tubitak.gov.tr/kullaniciadiilegiris.htm%20linkine%20tıklayarak%20T.C


için önemlidir. https://www.erbakan.edu.tr/bilimselyayinlar/sayfa/9127 linkine tıklayarak 

Researcher ID hesap oluşturma işlemlerinizi yapabilirsiniz. 

3.3.8. SCOPUS ID 

Scopus veri tabanı indekslediği dergilerde yer alan makalelerin künyelerini bir 

algoritma yardımıyla okuyarak kurum ve yazar profilleri oluşturmaktadır. Makalelerde yer alan 

bilgilerde hatalar var ise Scopus’ta yer alan kurum ya da yazar profillerinde bazı hatalar ortaya 

çıkabilmektedir. Bunun yanısıra, bazı yazarların adları benzerdir veya adları çeşitli yayınlarda 

farklı şekillerde geçmiş de olabilir. Bu durumun önüne geçebilmek için, Scopus her yazar için 

profil sayfası oluşturmakta ve bu profil aracılığıyla her yazara tanımlayıcı, tekil bir numara 

atamakta ve o yazar tarafından yazılan tüm yayınları gruplayarak benzer isimler arasında ayrım 

yapılmasını sağlamaktadır. Yazarların Scopus Author ID edinmeleri için kayıt yapmaları 

gerekmemektedir, fakat ID numarasını görüntülemek, makaleleri tanımlamak ve farklı yazar 

adlarını birleştirmek için çeşitli işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kaydolmak için 

https://www.scopus.com adresinden “Create Account” butonuna tıklayınız. Aktif olarak 

kullandığınız e-posta adresinizi giriniz. İsim, soyisim yazıp şifre oluşturduktan sonra 

“Register” butonuna basınız. Sisteme giriş yapmak için ana sayfadaki “Sign In” butonuna 

tıklayıp kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz 

3.3.9. Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS)  

Yükseköğretim Kurulu Bilgi Sistemi (YÖKSİS), Yükseköğretim Kurumlarının alt 

birim, akademik ve idari personel, öğrenci, akademik personel özgeçmişleri ve farklı birçok 

bilginin tutulduğu merkezi bir veri tabanıdır. YÖK ile üniversiteler arasında kadro onay, birim 

hareketleri ve personel atama gibi süreçlerin manyetik ortamda tutulduğu YÖKSİS’te akademik 

personel detaylı özgeçmişlerini girmektedir ve sistemden online birçok rapor alınabilmektedir. 

Akademik teşvik uygulaması için de bu sistem kullanılmaktadır. 

4. FAKÜLTEMİZİN KOMİSYONLARI 

Fakültemizde çeşitli komisyonlar yer almaktadır. Birim Akademik Teşvik İnceleme 

Komisyonu, Web Tasarım Komisyonu, Akreditasyon Komisyonu, Ön Değerlendirme 

Komisyonu, Sıfır Atık Komisyonu, Tanıtım ve Kariyer Günleri Komisyonu, Kariyer 

Komisyonu, Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu, Bologna Komisyonu, Burs ve Sosyal 

Hizmet Komisyonu, Mezun Profil Komisyonu, Öğrenci Topluluğu Komisyonu, Spor 

Komisyonu, Yayın Komisyonu. 

https://www.erbakan.edu.tr/bilimselyayinlar/sayfa/9127
https://www.scopus.com/


5. UZAKTAN EĞİTİM 

COVID-19 pandemisiyle beraber YÖK’ün aldığı karar doğrultusunda 23 Mart 2020 

tarihinden itibaren Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi eğitim-öğretim 

faaliyetlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

E-Öğrenme portalı aracılığıyla yürütmektedir (https://uzaktanegitim.erbakan.edu.tr). E-

öğrenme yöntemiyle, 2019-2020 bahar döneminin bir kısmı, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 

tamamında ders yapılmıştır. Bu süreçte sadece 2021 yılının bahar döneminde intörn (4. Sınıf) 

öğrenciler mesleki uygulama dersi için klinik uygulamaya çıkmıştır. 

 

6.  FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU 

Hemşirelik Fakültesi bünyesinde “Sağlık İçin El Ele Topluluğu” 2017 yılından bu yana 

faaliyetlerini sürdürmektedir. 

https://uzaktanegitim.erbakan.edu.tr/


 

7. ÜNİVERSİTEMİZ ve FAKÜLTEMİZ YÖNETMELİK ve YÖNERGELER 

Fakültemizde NEÜ Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Lisansüstü 

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Uygulama 

Yönergesi, Hemşirelik Fakültesi Mesleki Uygulama Yönergesi ve Hemşirelik Fakültesi ders 

müfredatı kullanılmaktadır. İlgili yönetmeliklere üniversitemiz ve fakültemiz web 

sayfalarından ulaşılabilmektedir. 

 

 

 

https://www.erbakan.edu.tr/storage/files/department/ogrenciisleri/%C3%96nlisans%20ve%20Lisans%20%C3%96%C4%9Fretim%20ve%20S%C4%B1nav%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi%20.pdf
https://www.erbakan.edu.tr/storage/files/department/ogrenciisleri/mevzuat/Yeni%20Lisans%C3%BCst%C3%BC%20Y%C3%B6netmelik%202020.pdf
https://www.erbakan.edu.tr/storage/files/department/ogrenciisleri/mevzuat/Yeni%20Lisans%C3%BCst%C3%BC%20Y%C3%B6netmelik%202020.pdf


8. BURS VEREN KURUM ve KURULUŞLAR 

8.1. NEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

Kısa adıyla BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri), yüksek öğretim kurumlarındaki 

bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır. Bu uygulama 

YÖK'ün 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe aldığı Yükseköğretim Kurumları 

Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmektedir. 

Üniversitemizin tüm öğretim elemanları BAP Komisyonuna başvurarak bilimsel araştırmaları 

için kaynak alabilirler. https://bap.erbakan.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=47 

linkine tıklayarak sisteme ulaşabilir. Yardım sekmesinden sisteme nasıl girileceği ve diğer 

sorularınız hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz. 

8.2. TÜBİTAK 

Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine 

hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir 

kurum olma vizyonunu benimseyen TÜBİTAK, bilim insanlarının yurt içi ve yurt dışı 

akademik faaliyetleri burs ve ödüller ile desteklenmekte, özendirilmekte, üniversitelerimizin, 

kamu kurumlarımızın ve sanayimizin projeleri fonlanarak, ülkemizin rekabet gücünün 

artırılması hedeflenmektedir. https://www.tubitak.gov.tr/tr/icerik-hakkimizda linkinden burslar 

sekmesine tıklayarak ilgili burs için gerekli bilgileri edinebilirsiniz. 

8.3. Türkiye Ulusal Ajansı 

Öğrencilere, eğitmenlere, gençlere ve gençlik çalışanlarına bir başka ülkede eğitim ve 

öğrenim görme imkânı tanır. Yenilikçi politika geliştirme, politika diyalogu ve uygulamasının 

teşvik edilmesi ve eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında bilgi alışverişinin teşvik edilmesini 

amaçlayan farklı eylemler için hibe sağlar. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen ve karar 

alıcılarla gençleri buluşturan Gençlik Diyalogları için imkânlar sunar. 18-30 yaş aralığındaki 

gençlere, kendi ülkelerinde, topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü faaliyetlerde 

bulunmaları için imkân tanır. https://www.ua.gov.tr/programlar/gruplar/egitim-verenler-icin/ 

linkine tıklayarak fırsatlar sekmesinden ilgili alana ulaşabilirsiniz. 

8.4. Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) 

Öğrencilere ve akademisyenlere proje bazlı burs imkânı sağlar. Güncel MEVKA destek 

programlarına https://www.mevka.org.tr/Pages.asp?Dil=0&kid=536 linklinden ulaşabilirsiniz. 

https://bap.erbakan.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=47
https://www.tubitak.gov.tr/tr/icerik-hakkimizda
https://www.ua.gov.tr/programlar/gruplar/egitim-verenler-icin/
https://www.mevka.org.tr/Pages.asp?Dil=0&kid=536

