KARAMANOĞLU MEHMETBEY
ÜNİVERSİTESİ

“Bu günden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda
Türk dilinden başka dil kullanmaya”
Karamanoğlu Mehmet Bey
13 Mayıs 1277

KMÜ HAKKINDA
Adını, Türkçey lk kez devlet d l olarak lan eden Karamanoğulları Beyl ğ 'n n üçüncü ve en büyük
hükümdarından alan Karamanoğlu Mehmetbey Ün vers tes (KMÜ), 29 Mayıs 2007 tar h nde kurulmuştur.
1987 yılında Karaman Meslek Yüksekokulunun açılmasıyla l m zde ün vers ten n temeller atılmış, 19872007 yılları arasında üç fakülte, k yüksekokul ve dört meslek yüksekokuluyla yükseköğren m faal yetler Selçuk
Ün vers tes ne bağlı olarak yürütülmüştür. 5662 Sayılı kanun le mevcut akadem k b r mler Selçuk Ün vers tes nden
ayrılarak Karamanoğlu Mehmetbey Ün vers tes ne bağlanmıştır.
Karamanoğlu Mehmetbey Ün vers tes bugün on fakülte, üç enst tü, üç yüksekokul ve altı meslek
yüksekokuluyla yükseköğren m h zmet vermekted r. Ün vers te bünyes ndek fakülteler Ahmet Keleşoğlu D ş
Hek ml ğ , Edeb yat, Eğ t m, İkt sad ve İdar B l mler, İslam İl mler, Kam l Özdağ Fen, Mühend sl k, Sağlık B l mler ,
Sanat, Tasarım ve M marlık le Tıp Fakülteler ken enst tüler Fen, Sosyal ve Sağlık B l mler Enst tüler d r.
Ün vers tede faal yet yürüten yüksekokullar Beden Eğ t m ve Spor, Uygulamalı B l mler ve Yabancı D ller
Yüksekokulları; meslek yüksekokulları se Ermenek, Kazım Karabek r, Sağlık H zmetler , Uysal ve Hasan Kalan Sağlık
H zmetler , Sosyal B l mler, Tekn k B l mler Meslek Yüksekokullarıdır.
Bugün 1.000' n üzer nde personel ve 17 b n c varında öğrenc s ; l sans, önl sans ve l sansüstü 200'e yakın
program sayısıyla ülkem z n öneml kurumları arasında yer n alan Karamanoğlu Mehmetbey Ün vers tes ; gen ş
yerleşkes , uluslararası standartlardak laboratuvarları ve konferans salonları, sosyal ve sport f tes sler yle, özell kle
Türk d l , gıda ve tarım le enerj alanında Türk yükseköğren m ne öneml katkılar sunmayı amaçlamakta; Orta Asya
ülkeler başta olmak üzere Balkan ve Ortadoğu ülkeler le l şk ler kardeşl k boyutuna taşıyarak bölge halklarının
gözdes b r yükseköğret m kurumu hal ne gelmey hede emekted r.

LOGO
Karamanoğlu Mehmetbey Ün vers tes n n logosu, Karamanoğlu Mehmet Bey' n
1277'de yayınladığı Türkçe'den başka d l konuşulmasını yasaklayan ünlü fermanı üzer ne
temellend r lm şt r. Logoda yer alan 16 adet ferman, 16 Türk devlet n sembol ze etmekted r.
Fermanlar b rleşerek bütün Türk devletler n etk leyen b r güneş oluşturmuştur ve bu güneş her
yerde Türkçe'n n konuşulmasını sembol ze etmekted r. Mav renk sadel k, vakar ve güven ; sarı
renk se poz t v zm ve b lg ışığını fade etmekted r.

AKADEMİK BİRİMLER
AHMET KELEŞOĞLU
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Arkeoloj
Felsefe
Müterc m Tercümanlık (Arapça)
Müterc m Tercümanlık (Almanca)
Sosyoloj
Tar h
Türk D l ve Edeb yatı
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İlköğret m Matemat k Öğretmenl ğ
Okul Önces Öğretmenl ğ
Rehber ve Ps koloj k Danışmanlık
Sınıf Öğretmenl ğ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
İkt sat
İşletme
S yaset B l m ve Kamu Yönet m
S yaset B l m ve Uluslararası İl şk ler
Uluslararası İşletmec l k ve T caret
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
İslam İl mler
KAMİL ÖZDAĞ FEN FAKÜLTESİ
Matemat k
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
B lg sayar Mühend sl ğ
B yomühend sl k
Elektr k-Elektron k Mühend sl ğ
Enerj S stemler Mühend sl ğ
Gıda Mühend sl ğ
İnşaat Mühend sl ğ
Mak ne Mühend sl ğ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beslenme ve D yetet k
Hemş rel k
Sağlık Yönet m

SANAT, TASARIM VE MİMARLIK
FAKÜLTESİ
Res m
TIP FAKÜLTESİ
Tıp
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
YÜKSEKOKULU
Antrenörlük Eğ t m
Beden Eğ t m ve Spor Öğretmenl ğ
Spor Yönet c l ğ
UYGULAMALI BİLİMLER
YÜKSEKOKULU
Bankacılık ve S gortacılık
Gastronom ve Mutfak Sanatları
Rekreasyon Yönet m (Ermenek)
Uluslararası T caret ve Loj st k Yönet m
Yen Medya
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
ERMENEK MESLEK YÜKSEKOKULU
B lg sayar Programcılığı
Dış T caret
Elektr k
İşletme Yönet m
Sağlık Kurumları İşletmec l ğ
Sosyal Güvenl k
Tıbb ve Aromat k B tk ler
UYSAL VE HASAN KALAN SAĞLIK
HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

KAZIM KARABEKİR MESLEK
YÜKSEKOKULU
Atık Yönet m
Büro Yönet m ve Yönet c As stanlığı
Çağrı Merkez H zmetler
Sosyal H zmetler
Tıbb Dokümantasyon ve Sekreterl k
Tıbb Tanıtım ve Pazarlama
Yerel Yönet mler

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
Amel yathane H zmetler
Çocuk Gel ş m
D yal z
Eczane H zmetler
Engell Bakımı ve Rehab l tasyon
Evde Hasta Bakımı
F zyoterap
İlk ve Ac l Yardım
Yaşlı Bakımı
SOSYAL BİLİMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU
Aşçılık
Bankacılık ve S gortacılık
Emlak ve Emlak Yönet m
Loj st k
Muhasebe ve Verg Uygulamaları
Sosyal Güvenl k
Tur zm ve Otel İşletmec l ğ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU
Bahçe Tarımı
B lg sayar Programcılığı
Elektr k
Geleneksel El Sanatları
Gıda Teknoloj s
Graﬁk Tasarım
İş Sağlığı ve Güvenl ğ
Mak ne
M mar Dekorat f Sanatlar
Organ k Tarım
Otomot v Teknoloj s
Seracılık
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Yüksek L sans
B yoloj
B yomühend sl k
Elektr k Elektron k Mühend sl ğ
Fen B l mler ve Teknoloj ler
Fen B lg s Eğ t m
Fzk
Gıda Mühend sl ğ
İler Teknoloj ler
İnşaat Mühend sl ğ

K mya
Matemat k
Mak ne Mühend sl ğ
Metalurj ve Malzeme Mühend sl ğ
Mühend sl k B l mler
Doktora
B yoloj
B yomühend sl k
Fzk
K mya
Matemat k
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Yüksek L sans
Bankacılık ve F nans
Beden Eğ t m ve Spor
Eğ t m Yönet m
Felsefe
Felsefe ve D n B l mler
Gastronom ve Mutfak Sanatları
İkt sat
İşletme
Manev Danışmanlık
Rekreasyon Yönet m
S yaset B l m ve Kamu Yönet m
S yaset B l m ve Uluslararası İl şk ler
Sosyoloj
Tar h
Türk D l ve Edeb yatı
Uluslararası T caret ve Loj st k Yönet m
Yönet m B l ş m S stemler
Doktora
İşletme
İkt sat
S yaset B l m ve Kamu Yönet m
S yaset B l m ve Uluslararası İl şk ler
Sosyoloj
Tar h
Türk D l ve Edeb yatı
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Yüksek L sans
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemş rel ğ
Sağlık Yönet m
Spor B l mler

YERLEŞKE
Ermenek ve Kazım Karabek r Meslek Yüksekokulları har ç, Karamanoğlu Mehmetbey Ün vers tes n n tüm akadem k ve
dar b r mler l merkez nde Yunus Emre Yerleşkes nde bulunmakta olup 1 m lyon 730 b n metrekare alanıyla ün vers te,
Türk ye'n n kampüs ün vers teler arasında yer almaktadır.
Yerleşkede öğrenc ler n her türlü ht yacına cevap verecek sosyal ve sport f tes sler bulunmaktadır. Öğrenc Yaşam
Merkez adıyla anılan ve 13 b n metrekarel k alana sah p sosyal tes slerde kant n, kafeterya, büfe, pastane, kırtas ye, b juter ,
bankamat k g b pek çok mekan yer almaktadır. Öğrenc Yaşam Merkez nde bulunan k katlı ve 780 k ş l k yemekhane
öğrenc lerle ün vers te personel n aynı mekanda buluştururken amﬁ t yatro, öneml kültürel etk nl klere ev sah pl ğ
yapmaktadır.
Yerleşkede yer alan uluslararası standartlardak spor kompleks nde 1.500 k ş l k kapalı spor salonu, ten s kortu,
basketbol, hentbol, voleybol ve futbol sahaları, koşu ve yürüyüş parkuru, tırmanma duvarı, yarı ol mp k yüzme havuzu ve
stadyum bulunmaktadır.

KÜTÜPHANE
Karamanoğlu Mehmetbey Ün vers tes Merkez Kütüphanes ; 300 b n k tap kapas tes , 42 adet tek k ş l k b reysel çalışma
odası ve 11 adet grup çalışma odası, 55 b lg sayardan oluşan nternet er ş m merkez , engell ve görsel- ş tsel b r m , otomat k
ödünç/ ade stasyonu, ş frel k l tl emanet dolapları, katalog tarama ün teler , 7/24 açık çalışma salonları, konferans ve sem ner
salonu le aynı anda 750 okuyucunun k tap okuyab leceğ son derece modern b r kütüphaned r.
Kütüphanede uygulanmakta olan Eser İstek Portalı sayes nde se öğret m elemanları ve öğrenc ler ht yaç duydukları,
kütüphanede mevcut olmayan k tap ve d ğer dokümanları elektron k başvuru yoluyla talep edeb lmekted r. Kaynak taleb nde
bulunan k ş ler n stekler en kısa sürede yer ne get r lmekted r.

GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE
Karamanoğlu Mehmetbey Ün vers tes , TÜBİTAK'ın
öncülüğünde B l m Sanay ve Teknoloj Bakanlığı tarafından
hazırlanan “Türk ye G r ş mc ve Yen l kç Ün vers te Endeks ”nde
2012 ve 2014 yıllarında lk 50 çer s nde yer almayı başarmıştır.

KMÜ, AKADEMİK PERFORMANSTA İLK 10
ÜNİVERSİTE ARASINDA
Karamanoğlu Mehmetbey Ün vers tes , akadem k
performans sıralamasında devlet ün vers teler arasında 26'ncı,
2006 yılından sonra kurulan devlet ün vers teler arasında se
8' nc sırada yer almaktadır.
Türk ye’dek tüm fakülte ve yüksekokullar arasında yapılan sıralamada se Kam l Özdağ Fen Fakültes 1' nc ,
Mühend sl k Fakültes 3'üncü, Sağlık B l mler Fakültes 10'uncu, Edeb yat Fakültes 15' nc , Beden Eğ t m ve Spor Yüksekokulu
17'nc , İkt sad ve İdar B l mler Fakültes 18' nc , İslam İl mler Fakültes 29'uncu, Eğ t m Fakültes 32'nc olmuştur.

KMÜ, TÜBİTAK ARDEB PROJELERİNDE 6'NCI SIRADA
Karamanoğlu Mehmetbey Ün vers tes , TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığının (ARDEB) b l msel proje
destekler performans sıralamasında 58 ün vers te ç nde 6'ncı sırada yer almıştır.

KMÜ, TÜRKİYE'DE İLK SIRALARDA
Henüz çok genç b r ün vers te olan Karamanoğlu Mehmetbey Ün vers tes nde kuruluşundan bugüne kadar 400'ün
üzer nde B l msel Araştırma Projes (BAP), 50 TÜBİTAK projes , toplam 20 adet de AB, COST, DPT, SANTEZ, MEVKA, Alman
Araştırma Vakfı, Mevlana, Kültür ve Tur zm Bakanlığı projes gerçekleşt r lm şt r. Öğret m üyes başına düşen proje sayısı
bakımından Türk ye'de lk 20'ye g ren Karamanoğlu Mehmetbey Ün vers tes , TÜBİTAK projeler nde hakem olarak görev yapan
akadem syen oranında da Türk ye ün vers teler arasında lk sıralarda yer almaktadır.
Ün vers ten n kuruluşundan t baren se öğret m elemanları tarafından Web of Sc ence'da ndekslenen derg lerde
700'ün üzer nde makale yayımlanmıştır.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Karamanoğlu Mehmetbey Ün vers tes , ISO 9001:2015 Kal te Yönet m S stem ve ISO 27001:2013 B lg Güvenl ğ
S stem belgeler n alarak kurumsallaşmasını uluslararası standartlar temel nde nşa etm şt r.

ULUSLARARASI DİPLOMA
Karamanoğlu Mehmetbey Ün vers tes , 15 Haz ran 2013 tar h nde D ploma Ek Et ket (D ploma Supplement Label)
başvurusu yapmış, Avrupa Kom syonunun değerlend rmes sonucunda KMÜ, 2014 yılı şubat ayında D ploma Ek Et ket
(D ploma Supplement Label) almaya hak kazanan Avrupa genel nde 90 ün vers teden b r olmuştur.
Karamanoğlu Mehmetbey Ün vers tes , 2014 yılında mezunlarına karekodlu d ploma vermeye başlamış, d plomalara
entegre ed len özel tasarlanmış karekod sayes nde d plomaların güvenl ğ sağlanarak olası sahtec l kler n önüne geç lm şt r.
D ploma güvenl ğ konusunda öneml b r adım atan Karamanoğlu Mehmetbey Ün vers tes , Türk ye'de karekodlu d ploma
uygulayan k nc ün vers te olmuştur. Karamanoğlu Mehmetbey Ün vers tes , Elektron k İmzalı D ploma'yı da Türk ye'de
hayata geç ren lk ün vers te olmuştur.

ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ
Karamanoğlu Mehmetbey Ün vers tes n n yurt ç ve yurt dışından çeş tl ün vers telerle mzalamış olduğu protokoller
çerçeves nde öğrenc ler Türk ye'n n ve dünyanın farklı ün vers teler nde eğ t m alma fırsatı elde etmekted r.
Bugüne kadar 200'ün üzer nde öğrenc , Erasmus değ ş m programıyla Avrupa B rl ğ ülkeler ndek 40'ı aşkın
ün vers tede eğ t m alırken yaklaşık 160 öğrenc de Farab değ ş m programı kapsamında Türk ye'dek çeş tl ün vers telerde
eğ t m amaçlı bulunmuştur.
Mevlana Değ ş m Programı kapsamında se Karamanoğlu Mehmetbey Ün vers tes bugüne kadar dünyanın çeş tl
ülkeler nden pekçok ün vers te le değ ş m anlaşması mzalamış, program sayes nde 50 personel ve öğrenc Orta Asya'dan Uzak
Doğu'ya, Amer ka'dan Ortadoğu ve Balkanlar'a kadar farklı ün vers telerde proje gerçekleşt rm şlerd r.

ÖĞRENCİ ODAKLI ÜNİVERSİTE
Yapılan araştırmalarda oldukça yüksek b r öğrenc memnun yet ne sah p olan Karamanoğlu Mehmetbey Ün vers tes nde
hayata geç r len Öğrenc İstek Formu uygulaması sayes nde öğrenc ler, stek@kmu.edu.tr adres ne elektron k posta göndererek
düşünceler n , eleşt r ler n , stek ve ş kâyetler n üst yönet me d rekt leteb lmekted r. Elektron k postaların her gün b reb r tak p
ed ld ğ benzer az görülen bu uygulama sayes nde KMÜ öğrenc ler n n talepler yönet m tarafından değerlend rmeye alınarak
çözüme kavuşturulmaktadır.

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
Ün vers tede öğrenc ler n ders dışı zamanlarını değerlend rmeler amacıyla kend ler n gel şt reb lecekler pek çok alanda
60'ın üzer nde öğrenc topluluğu bulunmaktadır. Öğrenc ler, lg s olduğu b r alanda yönet m n onayıyla topluluk kurab lmekte
ya da mevcut b r topluluğa üye olab lmekted r.
Sosyal ve kültürel faal yetler açısından hareketl b r eğ t m-öğret m dönem geç ren Karamanoğlu Mehmetbey
Ün vers tes nde öğrenc toplulukları tarafından her yıl 400 c varında etk nl k düzenlenmekted r. Ün vers tede eğ t m-öğret m
dönem süres nce pekçok araştırmacı, yazar, şa r, sanatçı, bürokrat ve b l m nsanı öğrenc lerle buluşmakta; b reyler n kend ler n
gel şt rmeler ve yen ufuklar kazanmalarına yardımcı olarak ün vers ten n evrensel kl m ne katkı sunmaktadırlar.

KMÜ NEREDE?
Karamanoğlu Mehmetbey Ün vers tes Konya, Antalya ve Mers n ller le çevr l ş r n b r İç Anadolu kent olan Karaman l nde yer
almaktadır. Tar h M.Ö. 10.000'lere kadar g den ve esk çağlarda Landa/Laranda (Larende) olarak b l nen Karaman, Anadolu'da kurulan
Türk Beyl kler nden Karamanoğulları'nın (1256-1487) başkentl ğ n yapmıştır. Karaman, Cumhur yet dönem nde Konya l ne bağlı b r
lçe konumunda ken 21 Haz ran 1989 tar h nde Türk ye Cumhur yet 'n n 70' nc l olmuştur.
Karamanoğlu Mehmet Bey' n 13 Mayıs 1277'de yayınladığı “Ş md den geru h ç k mesne kapuda ve d vanda ve mecal s ve seyranda
Türkî d l nden gayr d l söylemeye” fermanı neden yle Karaman, Türkçe'n n başkent unvanıyla anılmaktadır. Karaman, Türk d l n n yanı
sıra gıda ve enerj alanında da Türk ye'n n öne çıkan ller arasında yer almaktadır.

ULAŞIM
Ün vers te yerleşkes , otogara altı k lometre ve şeh r merkez ne üç k lometre uzaklıkta olup otogardan ve tren stasyonundan
yerleşkeye tek araçla ulaşılab lmekted r. Şehr n hemen her bölges nden beled ye otobüsler ve m n büslerle ün vers teye rahatlıkla ulaşmak
mümkündür.
Kred ve Yurtlar Kurumu yurtları yerleşke çevres nde bulunduğundan b rçok öğrenc ün vers teye yürüyerek gelmekted r. Yerleşke
ç nde b s kletl ve engell ler ç n yollar yapılmış olup şeh rden yerleşkeye b s kletle ulaşımı sağlayacak projeler tasarlanmıştır.
Karaman, coğraﬁ konumu t bar yle ülken n dört b r yanından geçen yolların merkez konumundadır ve kent m ze d ğer llerden
ulaşımda herhang b r sıkıntı yaşanmamaktadır. Günün her saat nde Karaman-Konya arasında karşılıklı otobüs seferler n n yanı sıra
Ankara-İstanbul, Mers n-Adana, N ğde-Aksaray güzergâhlarına da düzenl otobüs seferler yapılmaktadır.
Ayrıca, her gün Karaman-Ereğl -Adana güzergahında Toros Ekspres ve Karaman-Konya-İstanbul ve Karaman-Konya-Ankara
güzergâhlarında Yüksek Hızlı Trenle ulaşım kolay b r şek lde sağlanmaktadır.

BARINMA
Şeh rde Kred ve Yurtlar Kurumuna a t öğrenc yurtları, barınma gereks n m n n tamamına yakınını karşılamaktadır. Ün vers te
yerleşkes çevres nde ve şeh r merkez nde yer alan bu yurtlarda 4.000 kız ve 1.755 erkek öğrenc barınmaktadır. Ayrıca Ermenek Meslek
Yüksekokulu öğrenc ler Kred ve Yurtlar Kurumunca şlet len 400 kız ve 270 erkek öğrenc kapas tel , Kazım Karabek r Meslek
Yüksekokulu öğrenc ler se 290 kız ve 240 erkek öğrenc kapas tel yurtta konaklamaktadır.
Kred ve Yurtlar Kurumuna a t yurtların dışında gerek l merkez nde gerekse lçelerde yer alan pek çok özel yurt da öğrenc ler n
barınma gereks n m ne farklı seçenekler oluşturmaktadır.

SAĞLIK
Modern tıp anlayışının en öneml parçalarından b r s olan A le Hek ml ğ , KMÜ'de de h zmete g rm ş bulunmaktadır. Karaman İl
Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı olarak KMÜ Sağlık Kültür ve Spor Da re Başkanlığı b nasında h zmet vermekte olan A le Hek ml ğ
sayes nde öğrenc ler, sağlık le lg l gereks n mler n yerleşke çer s nde rahatlıkla halledeb lmekted rler.
Ac l Müdahale Merkez nde se ac l durumlarda lk müdahale ve rehberl k h zmetler sunulmaktadır. Ps koloj k Danışma ve
Rehberl k Serv s nde de özell kle ps koloj k yardım almak steyen öğrenc lere destek ver lmekte, yen gelen öğrenc lere ün vers te ve şeh r
ortamına uyum sürec nde yardımcı olunmaktadır.
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