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Necmettin Erbakan Üniversitesine hoş geldiniz!

Tarihi ve güzel Konya şehrimizde yenilikçi ve dinamik bir devlet 
üniversitesiyiz. Dünya standartlarında araştırmanın, öğrenime ve öğretime 
yönelik yeni yaklaşımların yanı sıra özel sektör ve kamu kurumları ile 
kurduğumuz güçlü bağlarımızla ön plana çıkmaktayız. Yüksek öğrenimin 
sürekli artan uluslararasılaşmasının farkında olarak, kendi öğrencilerimizi 
ve akademisyenlerimizi dünya çapındaki girişimlerde yer almaları için 
aktif olarak desteklemeye devam ediyor, ayrıca uluslararası lisans ve 
lisansüstü öğrencileri, genç araştırmacıları ve tanınmış akademisyenleri 
üniversitemizde ağırlıyoruz. Bu amaçla, Uluslararasılaşma Strateji 
belgemizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Elinizdeki çalışma, 
başarılarımızın çok küçük bir bölümünü sunmanın yanı sıra vizyonumuza, 
ortaklıklarımıza ve küresel işbirliklerimize ışık tutmayı amaçlamaktadır.

Dünya büyük bir hızla değişiyor. NEÜ'nün hayatınızın bir parçası olmasına 
ve sizi geleceğe hazırlamasına izin verin! 

Prof. Dr. Cem Zorlu, Rektör
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Yükseköğretimin uluslararasılaşması, dünya 
genelindeki üniversiteler arasında daha 
fazla etkileşim ve işbirliği için önemli fırsatlar 
sunmaktadır. Bununla birlikte dünyada 
artan rekabet ortamında, öğrencilerimizin 
karşılaştıkları zorluklarla başa çıkabilmeleri ve 
gelecek nesillere kalıcı çözümler bırakabilmeleri 
için yetkinliklerin sürekli iyileştirilmesi ihtiyacı 
ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda; öğrenci 
ve akademisyen hareketliliği, öğrenci ve 
akademisyenlerin ortak projelere ve uluslararası 
ortaklıklara katılımları, uluslararasılaşmayı 
ve toplumsal faydayı önceleyen bireylerin 
gelişiminin özü olarak kabul edilmektedir.  

Necmettin Erbakan Üniversitesi, en 
yeni teknoloji öğrenme uygulamalarını 
benimseyerek, özgün ve etkili araştırmalar 
üreterek tüm imkanlarını ve çabalarını 
Türkiye'de önemli bir referans noktası olmak için 
seferber etmektedir. Misyonumuz, uluslararası 

yetenekleri Üniversitemize kazandırmak, 
kendi öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi 
yurtdışındaki akranlarıyla etkileşim kurmaya 
teşvik etmektedir. 

Varlığımızı ve başarılarımızı küresel girişimler 
ve işbirlikleri açısından pekiştirmek için 
Uluslararasılaşma Strateji Belgesini oluşturduk. 
Mevcut güçlü yönlerimizi temel alan bu belge, 
kurumsal kapasitemizin yanı sıra öğrenci ve 
akademik yapımıza ilişkin hedeflerimizi ve 
tamamlayıcı amaçlarımızı özetlemektedir.

Uluslararasılaşma Strateji Belgemiz, çok 
sayıda faktörün dikkate alındığı kapsamlı bir 
istişarenin ürünüdür. Dinamik olarak ilerleyecek 
bu süreçte, Uluslararasılaşma Belgemizde 
ortaya konulan stratejik hedeflerin pratikte 
uygulanması periyodik olarak denetlenecek ve 
bu hedefler süreç içerisinde paydaşların tavsiye 
ve rehberlikleriyle gelişecektir.

GİRİŞ
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Necmettin Erbakan Üniversitesi 2010 
yılında kurulmuş bir devlet üniversitesidir. 
Kuruluşunun bir parçası olarak Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu 
İlahiyat Fakültesi ve Meram Tıp Fakültesi 
olmak üzere Konya'nın yarım asrı aşan en 
eski yüksek öğretim kurumlarını bünyesine 
katmıştır. Şu anda NEÜ, 20 fakülte, 8 
meslek yüksek okulu, 28 araştırma 
merkezi, 4 enstitü, 1 konservatuvar ve 1 
yüksekokuldan oluşmaktadır. Binden fazla 
yatak kapasitesine sahip olan Üniversite 
hastanesinde bir yıl içinde bir milyonu aşkın 
hasta tedavi edilmekte ve altmış binden 
fazla ameliyat gerçekleştirilmektedir. Sayısı 
otuzu aşan veri tabanına erişimi bulunan 
Üniversitemizin yayınevi ve kütüphane 
kaynaklarının ulusal ve uluslararası alanda 
tanınan hizmetleriyle gurur duyuyoruz. 
Bunlara ilaveten, yüksek kalite ve profesyonel 

iş standartlarını sağlamak için NEÜ bir dizi 
izleme ve koordinasyon ofisine ev sahipliği 
yapmaktadır.

Tarihi yapısı ve modern yaşamı birbiriyle 
uyumlu bir etkileşim içinde olan Konya 
kenti de NEÜ'nün sürekli büyümesini 
desteklemektedir. Logomuz; birbirine 
bağlılığı, barış, sosyal ilerleme, haysiyet ve 
insan eşitliği gibi evrensel değerleri yansıtmak 
ve desteklemek fikriyle tasarlanmıştır. Hem 
şehrimiz hem de dış dünya ile geniş ve çeşitli 
bağlantılarımız, akademi - endüstri işbirliği 
ve dayanışmasına örnek teşkil edecek bir 
sinerji ortaya çıkarmıştır. NEÜ’nün InnoPark 
Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile yaptığı 
iş birliği, yeni tasarımların ve teknolojilerin 
ön planda olduğu, hizmetlere ve üretime 
odaklanan çok sayıda ortak projenin hayata 
geçirilmesine imkan sağlamıştır.

KURUMSAL YAPI

Üniversite Hastanesi
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Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak 
teknolojinin bilgi birikimi üzerindeki 
yadsınamaz etkisinin farkındayız. Bu 
nedenle kendimizi uluslararası ortaklıklar 
açısından lider bir Türk üniversitesi olarak 
konumlandırmaya çalışıyoruz. Dünya 
standardlarında kampüslerimiz ve araştırma 
tesislerimiz, NEÜ'yü yabancı öğrenciler 
ve akademisyenler için çekici bir yer ve 

uluslararası işbirliğine dayalı girişimler için 
sağlam bir ortak haline getirmektedir.

Küresel işbirliklerini başarılı bir şekilde 
sürdürmek için gerekli altyapıyı göz önünde 
bulunduran NEÜ, 2019 yılında Dış İlişkiler 
Koordinatörlüğünü kurdu. Daha önce aktif 
olan Erasmus+ birimini, ve YÖK tarafından 
yürütülen Farabi ve Mevlana programlarını 
genel koordinatörlük bünyesine dahil etti. 
Ayrıca, Uluslararasılaşma Koordinatörlüğü, 
Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü ve 
Yurtdışı Türk Öğrenciler Koordinatörlüğü 
kurularak Uluslararası öğrencilerimizin 
uyumu için gerekli kurumsal yapı hazır hale 
getirildi. Bütün birimler ortak bir çatı altında, 
işbirliğine dayalı ortaklıkların geliştirilmesine 
katkı sunmaktadır. 

Yakın zamanda, uluslararasılaşma taahhüdü 
için gerekli kurumsal kapasiteyi artırmak 
üzere Üniveristemiz, Küresel ve Bölgesel 

Ekonomi, kentleşme ve ulaşım açısından 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen şehirlerinden biri 
olan Konya, kadim ve zengin medeniyet mirasını 
korumaya devam etmektedir. Şehrimizde 
bulunan beş üniversitemiz; size ilham vermek ve 
kendinizi evinizde hissettirmek için tasarlanmış 
en yüksek akademik standartlara ve altyapıya 
sahip olmasıyla bizi gururlandırmaktadır. Sizi 
geleceğe hazırlamak için buradayız. Konya ilk 
tercihiniz olsun!

Uğur İbrahim Altay, Konya Belediye Başkanı 

İlahiyat Fakültesi



7

Çalışmalar Merkezini açtı. Merkez, alanında 
öncü akademisyenlerin katılım sağladığı çok 
sayıda çalıştay, seminer ve yuvarlak masa 
tartışmalarına ev sahipliği yaptı. Öğrenciler, 
akademisyenler ve politikacılar için bir cazibe 
merkezi haline gelen Küresel ve Bölgesel 
Çalışmalar Merkezi uluslararası öğrencilere 
ve akademisyenlere bir dizi burs, staj ve 
misafir öğretim elemanı programları gibi 
ziyaret fırsatları sunmaktadır.

Yukarıda listelenen tüm başarılar tanınırlığımıza 
katkıda bulunmakta ve NEÜ 2000 yılı sonrası 
kurulmuş en iyi üniversiteler arasında yer 
almaktadır. Önümüzdeki süreçte tesislere, 
araştırma ve eğitimde mükemmelliğe yatırım 

yapmaya devam edeceğiz. Diğer üniversiteler 
ile kurduğumuz güçlü ilişkilerin yanı sıra kamu 
ve özel sektör ile daha büyük bir işbirliğine 
imkan tanıyan yaratıcılığın yeniliğe yol açtığı, 
kapsayıcı ve etkileşimli bir çalışma ortamı 
sağlamaya kararlıyız.

Yapımı devam eden kampüsümüze ait 
mimari plan, 2015/16 Avrupa Uluslararası 
Yapıtlar Ödül (International Property Awards 
Europe) töreninde En İyi Kampüs Tasarımı 
ve Kamu Hizmeti Mimarisi Ödülü'nü aldı. 
Büyümenin ve gelişmenin bir parçası olarak, 
Diş Hekimliği Fakültesine bağlı Diş Hastanesi, 
küresel pandemi sürecinde yepyeni bir binaya 
taşınmıştır. Bu bina tamamen Üniversitemiz 
imkanlarıyla, NEÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığımız koordinesinde sadece 240 gün 
içerisinde tamamlanarak hizmete açılmıştır. 
Sağlık hizmetlerine çokça ihtiyaç duyulan 
pandemi sürecinde, Yeni Fakülte binamız 
pandemi şartlarında hizmet vermeye elverişli 
olarak tasarlandığı için sağlık hizmetleri 
kesintiye uğramadan devam etmiştir. 
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz, öğrenci 
projelerini desteklemekte, bir tanesi insansız 
hava aracı olmak üzere çok sayıda başarılı 
projeler geliştirmektedir. Fakültemizin vermis 

Bölgesel ve küresel ölçekte öneme sahip 
konularda, ekonomik ve sosyopolitik gelişmelere 
ilgi duyan uluslararası akademisyenleri ve 
araştırmacıları ağırlayarak, kapsamlı bilimsel 
faaliyetleri teşvik ediyoruz. Dünyanın dört bir 
yanındaki akademisyenler ve kurumlarla olan 
etkileşimimiz, yeni meslektaşlarımızla bağlantı 
kurmamızı, iletişim ağımızı genişletmemizi, 
böylece yeni işbirliği ve ortak girişimler için bir 
platform oluşturmamızı sağlamaktadır.

Dr. Şeyma Akın, Küresel ve Bölgesel Araştırmaları 
Merkezi 

NEÜ BİTAM
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olduğu destekler amacına ulaşmış, Boeing 
firmasının sponsorluğunda Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi tarafından düzenlenen Dikey 
havalanan İnsansız Hava Aracı yarışmasında, 
Üniversitemiz birincilik ve üçüncülük elde 
etmiştir. Farklı bir alan olarak Güzel Sanatlar 
Fakültesinin dokuz bölümü, bir sergi mekanı da 
dahil olmak üzere yeni alanlarına kavuşmuştur. 

Sürekli devam eden yatırımlarımızın bir parçası 
olarak ve Uluslararasılaşma Strateji Belgemizde 
yer alan hedeflerimiz doğrultusunda, sosyal ve 
bilimsel nitelikteki faaliyetlerin destekleneceği 
ve uluslararası ziyaretçilerin konaklama 
ihiyaçlarının karşılanacağı bir uluslararası 
hizmet binası kuracağız. 

Altyapı projelerimize ve kurumsal büyüme 
planlarımıza ek olarak uluslararası 
akreditasyona sahip programlarımızın sayısını 
artırıyoruz. Ayrıca, yükseköğretim kurumlarının 
uluslararası ulaşılabilirliğiyle ilgilenen saygın 
üyelik organizasyonlarında Üniversitemizin 
temsilini sağlayacağız. Necmettin Erbakan 
Üniversitesi, Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme 
Sistemine ve Avrupa Komisyonu tarafından 
yayınlanan Diploma Eki etiketlerine göre derece 
vermektedir.

Ayrıca, NEÜ yönetiminin mevcut ve muhtemel 
ortaklarına yapmış ve yapacak olduğu   

ziyaretler ile uluslararası yükseköğretim 
fuarlarındaki varlığı, Üniversitemizin 
tanınırlığını ve paydaşlarla etkileşimini 
artırmaya hizmet edecektir. Uluslararasılaşma 
politikası, Yükseköğretim Kurulunun ulusal ve 
uluslararası kurumlar arasında bilgi alışverişini 
teşvik etmesiyle koordinasyon içerisinde 
yürümektedir. Böylece aday öğrenciler; mevcut 
çalışma programları, uluslararası hareketlilik 
fırsatları, iş piyasası ve çalışma ortamı hakkında 
tam olarak bilgilendirilecektir. 

Yukarıdaki hedeflere mümkün olan en iyi şekilde 
ulaşmak için, yönetim yapımızı değiştirdik ve 
geliştirdik. Bundan sonraki süreçte özellikle 
Rektörlük ve birimler arasındaki iç iletişimi 
daha da güçlendirerek bütün birimlerin 
Uluslararasılaşma sürecine en uygun katkıyı 
sunması sağlanacaktır. Uluslararasılaşma ve 
bir bütün olarak NEÜ'nün küresel işbirlikleri 
alanındaki projelerin ve girişimlerin başarılı 
bir şekilde sunulmasının, büyük ölçüde 
öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin 
deneyimlerini geliştirmeye yönelik ortak bir 
vizyona bağlı olduğuna inanıyoruz.

Son olarak işbirliğine dayalı çalışmaya ve bilgi 
paylaşımına katkıya değer verme anlayışımızın 
bir parçası olarak bu alanda gösterilen başarılara 
yıllık uluslararasılaşma ödülleri sunacağız.
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Necmettin Erbakan Üniversitesi, 
öğrencilerini, sahip olduğu misyonuna 
uygun olarak ilgili faaliyetlerinin merkezine 
yerleştirir. Küreselleşmenin getirdiği 
zorlukların farkındayız, bundan dolayı 
giderek birbirine bağımlı hale gelen dünyada 
anahtar roller oynayabilecek mezunlar 
ve genç araştırmacılar yetiştirmeyi 
hedefliyoruz. Ulusal veya uluslararası 
düzeyde toplumun tüm katmanlarıyla 
etkileşim kurmak için bilgilerini, eleştirel 
düşüncelerini ve yenilikçi bakış açılarını 
kullanabilen bireyler yetiştirmekten gurur 
duyuyoruz. Öğrencilerimiz bizim elçilerimizdir 
ve deneyimleri sayesinde NEÜ'yü gelecek 
nesiller için tercih edilen yükseköğretim 
kurumu haline getirmek istiyoruz.

Uluslararasılaşma taahhüdümüzün bir parçası 
olarak, lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin 
çoğu farklı hareketlilik programlarına 
katılarak gelecekteki kariyerleri için büyük 
fayda sağlayacak yeterlilikler kazanmışlardır. 
Daha spesifik olarak Erasmus programı, 
Avrupa Birliği'ndeki çeşitli üniversitelerde 
yüksek öğrenimi deneyimleme fırsatı sunar. 
Mevlana programı, Türkiye ile AB üyesi 
olmayan ülkeler arasında imzalanan ve 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan 
ikili anlaşmaların ardından öğrenci ve 
akademisyen değişimlerine yöneliktir. Öte 
yandan Farabi programı, Türk üniversiteleri 
arasında hareketliliği teşvik etmek için 
tasarlanmıştır.. 

ÖĞRENCİLERİMİZ
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AB tarafından finanse edilen ve kamu 
destekli programlara ek olarak NEÜ dünya 
çapında üniversiteler ve araştırma merkezleri 
ile elliden fazla mutabakat anlaşması 
imzalamıştır. Tüm bu programlar ve imkanlar, 
öğrencilerimizle akademisyenlerimize 
akademik ortamı deneyimlemenin yanında 
küresel eğitim topluluğuna katkıda bulunma 
fırsatı da sunmaktadır.

NEÜ öğrencileri, yabancı dil hazırlık kursları 
(İngilizce, Arapça ve Almanca) da dahil 
olmak üzere bir dizi hazırlık programından 
yararlanabilmekte, böylece uluslararası 
hareketlilik ve deneyimlerinden olabildiğince 
faydalanma imkanına sahip olabilmektedir. 

Hedefimiz yurt dışında öğrenim veya staj 
hareketliliğinde bulunan Türk öğrenci sayımızı 
% 5 seviyesine ulaştırmaktır.

2015 yılından bu yana Konya'ya gelmek 
isteyen ve Necmettin Erbakan Üniversitesini 
lisans veya lisansüstü eğitim için ilk tercihi 
olarak seçen uluslararası öğrencilerin sürekli 
artışına tanık olduk. Mümkün olduğunca çok 
sayıda uluslararası öğrenciyi barındırmak 
için mevcut kontenjanların sayısını kademeli 
olarak artırdık ve öğrenim ücretlerini 
önemli ölçüde düşürdük. Şimdiye kadar 
Üniversitemizde 92 farklı ülkeden uluslararası 
öğrenci ağırladık. Bu öğrencilerin sayısı genel 
öğrenci sayımızın yaklaşık % 5'ine tekabül 
etmektedir. 

Türk misafirperverliğini deneyimleme fırsatı 
elde eden uluslararası öğrencilerimiz, 
Türkiye’nin Doğu ile Batı arasında eşsiz bir 
kültürel mekan oluşunu gözlemleyerek NEÜ 
programlarına büyük ilgi göstermektedir. 
NEÜ'de okumayı daha da erişilebilir kılma 
misyonumuzun ve uluslararsılaşma 
stratejimizin ileriye dönük bir parçası olarak 
iki yeni burs programı; NEÜ Küresel Bursu ve 
NEÜ Konya Bursu’nu başlatıyoruz.

Letonya'da gerçekleştirdiğim ve benim 
için kesinlikle çok faydalı olan Erasmus+ 
deneyimimi asla unutmayacağım. Altı aylık 
hareketlilik sırasında, gelecekteki kariyerimi 
daha iyi planlamama imkan tanıyan dış 
dünyaya daha geniş bir bakış açısı kazandım. 
Kişisel gelişimime yardımcı olmasının yanı sıra 
istihdam edilebilirlik şansımı da yükselttiğini 
düşünüyorum. Sonuç olarak kendinden daha 
emin ve ne istediğini bilen biri haline geldim.

Kübra Şişman, Endüstri Mühendisliği



Meram Tıp Fakültesindeki deneyimim harikaydı. 
İyi bir araştırmacı ve ekip lideri olmanın yanı sıra 
gelecekteki hekim kariyerim için bana mümkün 
olan en güçlü temeli sağladığına inanıyorum. 
Akademisyenler, derslerin yanı sıra, laboratuar 
ve klinikte son derece destekleyici davrandılar. 
Ben ve tüm arkadaşlarım Fakültemizin canlı 
atmosferini oldukça heyecan verici bulmaktayız. 
Öğrenim sürecinde, tıp bilimiyle ilgili bilgi ve 
becerilerimizi geliştirmek ve başkalarına yardım 
etmek için ortak bir amacı benimsiyoruz.

Khairbinat Umerova, Ukrayna

NEÜ'ye gelip ekonomi dalında eğitim alacağım 
için çok heyecanlıydım. Kendi ortamınızdan 
farklı bir ortamda eğitim almanız bile muhteşem 
bir deneyim. Akademisyenler ve uygulayıcılar 
ile yoğun çalışma ve etkileşim, hep birlikte 
mevcut araştırmanın ön saflarında yer almak 
bu programı gerçekten benzersiz kılmaktadır. 
Teori ve pratiği birleştiren sağlam müfredattan 
yararlanırken bir dizi başka beceriler de 
geliştirmeyi ve çok sayıda atölye ve eğitime 
katılma imkanı bulduğum için çok mutluyum.
Mu Yu Wang, Çin
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Öğretim üyelerimiz siyaset, ekonomi ve kamu yönetimi alanlarında tanınmış uzmanlardır. Küresel 
sorunları ve zorlukları çeşitli perspektiflerden ele almak için araştırma ve öğretime yaklaşımımız 
disiplinler arası bir nitelik taşımaktadır. Öğrencilere sosyal bilimlerde köklü akademik bilgi 
sağlamanın yanı sıra çeşitli programlar ile kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. 
Mümkün olduğunca öğrencilerimizi araştırma programlarına ve uluslararası projelere de dahil 
etme gayreti içerisindeyiz. Bununla birlikte, NEÜ’nün uluslararasılaşma taahhüdü doğrultusunda 
başlattığımız girişimlerin neticesinde, uluslararası öğrencileri ve akademisyenleri NEÜ ve Siyasal 
Bilgiler Fakültemizin entelektüel topluluğunu deneyimlemeye davet ediyoruz.

Prof. Dr. Birol Mercan, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı

12
Siyasal Bilgiler Fakültesi
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Önümüzdeki yıllarda fakültelerin uluslararası 
öğrencilere yönelik lisans ve lisansüstü 
mezuniyetleri sonrası işe alınmalarını 
destekleyecek sağlam politikalar 
geliştirmeleri beklenecektir. Politikalar 
somut çıktılara dönüştükçe, NEÜ'nün 2025 
yılına kadar uluslararası öğrenci sayısını 
kademeli olarak %10'a ulaştırma hedefi 
daha kolay sağlanacaktır. Ayrıca fakülteler, 
kendi programlarını tanıtmanın yanı sıra 
yeni ortaklık fırsatlarını keşfetmek, müfredat 
geliştirmek ve öğrenci hareketliliğini artırmak 
için Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü ile yakın 
çalışmaya teşvik edilecektir. Bunun sonucunda 
faaliyetlerin düzenli olarak izlenmesi ve iyi 

uygulamaların diğer fakültelerde uygulanarak 
eşleştirilmesi fakülteler arası işbirliğini ve 
NEÜ Uluslararasılaşma Stratejisinin daha 
sağlam ve etkili olmasını sağlayacaktır.

Fakültelerimiz hali hazırda İngilizce hazırlık 
dersleri ve programları sunmaktadır. Hem 
lisans hem de lisansüstü seviyelerde 
programları çeşitlendirmenin yanı sıra 
hedefimiz bir dizi mesleki gelişim sertifikası 
sunmaktır.  Bunlar, Siber Güvenlik Uzmanı, 
Robotik Mühendisi, Risk Yönetimi Uzmanı, 
Dijital Pazarlama ve Strateji Uzmanı, 
Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Uzmanı 
gibi geleceğin mesleklerine yönelik kurslar 
olacaktır.

Konya Bilim Merkezi
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Konya şehrinde yer alan organize sanayi 
bölgeleri ve Ticaret Odasına bağlı işletmeler 
ile olan yakın bağlantılarımız, öğrencilerimizin 
çeşitli stajlara doğrudan erişmelerine yardımcı 
olmakta ve büyük fırsatlar sunmaktadır. Tüm 
öğrencilerimizin kişisel ve mesleki gelişimleri 

için iş deneyimi geliştirmelerine önem 
veriyoruz ve bu doğrultuda, öğrenimlerine 
ek olarak, müfredat dışı katılım sağlamaya 
çalışıyoruz. Şimdiye kadar çok çeşitli 
sektörlerden kuruluşlar öğrencilerimizin 
profesyonelliğe olan bağlılıklarını takdir 
ettiklerini ifade ettiler. Bu bağlantıların 
ve stajların bir sonucu olarak mezun 
öğrencilerimiz arasından başarılı girişimciler 
çıkmıştır. 

NEÜ’de yüzden fazla aktif öğrenci grubu ile 
koordinatörlükler vasıtasıyla sürekli etkileşim 
içerisindeyiz. Bu etkileşimin yanı sıra eski 
öğrencilerimizle de yakın temas kurmakta 
kararlıyız ve bu nedenle Uluslararasılaşma 
Stratejisinin bir parçası olarak Mezunlar Ofisi 
kurmayı planlıyoruz. Bu girişim, etkileşim ve 
iletişim ağı oluşturmak için düzenlenecek 
yıllık toplantılarla koordine edilecektir. Bu 
doğrultuda, eski mezunlarımızı kariyer ve 
mesleki gelişimle ilgili tecrübelerini mevcut 
öğrencilerimizle paylaşmaya davet edeceğiz. 
Mezunlarımızla yaptığımız görüşmelerin 
ardından, mezunlarımıza yönelik araştırma 
programları başlatmayı planlıyoruz.

Güney Asya Çalışmaları alanında, eğtim 
dili tamamen İngilizce olan yüksek lisans 
derecesini tamamlamış olmak, bana bölgedeki 
ekonomik sistemler, siyaset ve kültür hakkında 
ciddi bir bilgi birikimi ve vizyon kazandırdı. Bu 
birikimin Güney Asya'da çalışmak istiyenler 
için çok değerli olduğunu ifade etmeliyim. 
Güney Asya Bölgesel Çalışmaları alanında 
uzmanlaşmakla birlikte, Uluslararası İilişkiler 
disiplininin geniş yelpazesinden mahrum 
kalmadım. Programdaki arkadaşlarım çok farklı 
kültürlerden ve geçmişlerden geldikleri için 
onlardan çok şey öğrendim. Akademisyenler, 
bizlere rehberlik ederken programdan en iyi 
şekilde yararlanmanızı sağladılar. Ülkeme 
döndüm ve çalışmaya başladım. Her fırsatta 
NEÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun 
olduğumu gururla söylüyorum.

Gesta Fauzia Nurbiansyan, Endonezya
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Necmettin Erbakan Üniversitesi akademik 
başarılarıyla gurur duymaktadır. Kurulduğumuz 
günden bu yana uluslararası eğitim almış, ulusal 
ve uluslararası etkili bilimsel araştırmalara 
sahip, alanında tanınan akademisyenleri 
kadromuza dahil ettik. Bilimsel çalışmalarımızla, 
milli kalkınma politikalarının geliştirilmesine 
verdiğimiz desteğin yanı sıra ekonomiye 
ve endüstriye sağladığımız katma değer ile 
Türkiye’nin uluslararası bağlamdaki rekabetçi 
konumuna katkı sağlamayı sürdürüyoruz.

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi, NEÜ'yü 
iki yüzden fazla üniversite arasında ilk 25'te 
konumlandırmaktadır. Akademik personelimiz 
tarafından üretilen projeler ve yayınlar araştırma 
kalitemizin üstünlüğünü ortaya koymaktadır. 
Bilimsel yayınlara ve araştırmalara verdiğimiz 
önem, 14 bilimsel dergiye ev sahipliği yapmamız 
ve NEÜ Yayınevi'nin Wiley ve Springer dahil 
olmak üzere en prestijli yayınevlerinden 
bazılarıyla stratejik ortaklıklar kurmasına 
da yansımıştır. Uluslararasılaşma Strateji 
Belgemizin vizyonu doğrultusunda, araştırma 
veri tabanlarında yer alarak yayın geçmişimizi 

uluslararası arenada görünür kılmanın yanında 
işbirliklerimizi ve ortaklıklarımızı arttırmaya 
devam edeceğiz.

NEÜ akademisyenlerinin çığır açacak 
nitelikteki araştırmaları, bize çok sayıda 
uluslararası projeye katılım imkanı sağlamıştır/
sağlamaktadır. Örneğin, şehir planlama ve 
turizm yönetimi konusunda uzmanlaşmış 
meslektaşlarımız, rekabetçi bir ortamda 
turizm endüstrisi alanında yeni yaklaşımlar 
geliştirerek sürdürülebilirlik ve erişilebilirliğe 
odaklanan Avrupa Birliği projelerinde ve 
konsorsiyumlarında yer almaktadır. Ayrıca 
NEÜ, akademi ile sivil toplum arasında örnek bir 
işbirliği modeli olarak Selçuklu Otizmli Bireyler 
Eğitim Vakfı'na bilimsel danışmanlık hizmetleri 
vermektedir. Kimya dalında Nobel Ödülü sahibi 
Prof. Dr. Aziz Sancar, Konya Bilim Merkezi'ne 
yaptığı ziyarette teknoloji transferine odaklanan 
üniversite sanayi işbirliğimizle ilgili olarak 
NEÜ'nün bilim ve teknolojik gelişme alanındaki 
yatırımlarını takdir ettiğini ve gönülden 
desteklediğini açık bir şekilde ifade etmiştir.

AKADEMİK YAPI
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Dış dünya ile ilişkilerimize ve girişimlerimize 
ek olarak araştırmacılarımızın çalışmaları 
düzenli olarak ulusal ve uluslararası 
yarışmalarda ödüller kazanmaktadır. 
Örneğin, Meram Tıp Fakültesi Öğretim 
Üyemiz Doç. Dr.  Pembe Oltulu, The 
Pathologist dergisi tarafından yayınlanan 
2018 yılı dünya çapında önde gelen ilk 100 
Patolojist listesinde (2018 Pathologist's 
Top 100 Power List) yer alan tek Türk bilim 
insanıydı. Tamamen farklı bir alanda, Sosyal 
ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet Çaycı ve araştırma ekibi 
Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerinde 
önemli bir stratejik konuma sahip olan 
Konya'nın Gevale Kalesi çevresinde 
gerçekleştirdiği arkeolojik kazıları ile 
büyük beğeni toplamıştır. 2012 yılından bu 

yana Selçuklu Belediyesi ve Konya Müze 
Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen arkeolojik 
kazılar bölgenin görkemli geçmişine yeni 
ve derin bir bakış açısı sunarken dünya 
mirasına önemli bir katkı sağlamıştır.

Uluslararası akademisyenler, geçici veya 
sürekli personel olarak, öğrencilerimizin 
akademik deneyiminin anahtarı 
konumundadır. NEÜ, hareketliliği ve eğitimi 
teşvik eden farklı konsorsiyumlara katılmak 
suretiyle, Avrupalı ve diğer ortaklarıyla 
imzaladığı ikili anlaşmalar yoluyla 
uluslararası ziyaretçileri ağırlamaya devam 
etmektedir. Yabancı dilde eğitime verilen 
katkı ve Üniversitemizin kültürel çeşitliliği, 
kampüslerimizi giderek daha misafirperver 
ve çok kültürlü hale getirmiştir.

Gevale Kazı Alanı



Diğer taraftan, akademisyenleri ve performansıyla, müzik alanında gelecek nesil 
eğitimciler ve sahne sanatçıları yetiştirmeye devam eden Konservatuarımızla son derece 
gururrduyuyoruz. Çalgı Eğitimi Bölümü, alanında önde gelen akademisyenler ile Türk kültürü 
ve sanatına ilgi duyan herkes için önemli bir referans noktası olarak kabul edilmektedir.
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NEÜ Konservatuvar Etkinliği



18

Uluslararasılaşma çerçevesinde, her bir 
fakültenin, öncelikli alanları belirleyerek her 
kademeden uluslararası öğretim elemanını 
Üniversitemize kazandırmak için çaba 
sarfetmesi beklenmektedir. Öğrencilerimizin 
öğrenimi için çok önemli olmasının yanı sıra 
uluslararası deneyime sahip akademisyenlerin 
varlığı uluslararası ilişkilerimizi artıracak ve var 
olan işbirliği ağımızı genişletecektir.

.NEÜ ile uluslararası akademisyenler 
arasındaki etkileşimi artırmak için yeni 
finansman fırsatlarına, konsorsiyum 
ortaklıklarının kurulmasına ve yüksek fonlu 
projeler için hibe yazma sürecine odaklanan 
sağlam bir gündem uygulamayı planlıyoruz. 
Üniversitemiz, dış gelir kaynaklarını artırmaya 
ve büyük ölçekli projeleri hedefleyen proje 

hibe başvurularına ek olarak çalıştaylara, yaz 
okullarına, ortak doktora eğitimlerine ve çift 
diploma programlarına ev sahipliği yapmak 
için fakültelerini ve araştırma merkezlerini 
desteklemeye devam edecektir. Bütün 
bu faktörler hem bilgi paylaşımı hem de 
işbirliklerimiz açısından büyük öneme sahiptir.

Bu nedenle, bugüne kadar ki tüm başarılarımızla, 
kendimizi nerede konumlandırdığımıza ve 
görmek istediğimize dair vizyonumuzla 
uluslararası girişimler ile işbirliklerini mutlak 
bir ön koşul olarak kabul ediyoruz. Kurum 
içi ve dışı ortak çabaların bir sonucu olarak 
Uluslararasılaşma Strateji Belgemizin 
hedeflerimizi gerçekleştirmemize imkan 
tanıyacağına inanıyoruz.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 2015 yılında katıldım. Mühendislik Fakültesi, bilgi teknolojileri 
alanında araştırma odaklı mükemmel bir eğitim sunmaktadır. Fakülte; siber güvenlik, veri bilimleri, 
yapay zeka, bilgisayar mühendisliği, bilgi sistemleri vb. alanlarda uzmanlık eğitimleri vermektedir. 
Fakülte, bilişimin dijital ekonomi ve günümüz bilgi toplumu için stratejik öneminin farkında olarak 
kaliteli bir ortam yaratmaya ve öğrencileri iş piyasasına hazırlamayı öncelemektedir. Öğrencilerimiz, 
ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ve icatlarını tescil ettirerek sürekli olarak yüksek 
düzeyde akademik performans sergilemekte, yenilikçiliğe ve liderliğe önem vermektedir.

Dr. Muhammed Hüseyin İbrahim, Irak
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Sille, Konya
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