
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 1934 yılına 
dayanan köklü bir geleneği yenilikçi fikirlerle, nitelikli 
akademisyenleri başarılı öğrencilerle, sosyal bilimlerdeki 
kuramsal bilgiyi pratikle buluşturmaktadır. Devraldığı 
köklü mirasla 2018 yılında kurulan Üniversitemiz, sosyal 
bilimler ve sanat alanında sahip olduğu konumu koruma 
ve daima bir adım ileri taşıma arzusundadır. 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, bünyesinde 
barındırdığı 9 Fakülte, 3 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokul, 
1 Konservatuar, 1 Enstitü ve 27 Araştırma Merkezi ile eğitim 
öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Öğrenciyi bütün süreç ve faaliyetlerin odak noktası gören 
Üniversitemiz, uluslararası başarılara sahip, bilime katkı 
yapan nitelikli bir akademik kadro ile gençlerimizi geleceğe 
en iyi şekilde hazırlamaktadır. Öğrenci topluluklarının aktif 
rol oynadığı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, zengin 
sosyo-kültürel yaşamıyla da fark yaratmaktadır. 

Bir kent üniversitesi olmanın verdiği bütün avantajları 
taşıyan Üniversitemiz, eğitim-öğretim kalitesiyle, başlattığı 
bilimsel projelerle, kültür ve sanata yönelik çalışmalarıyla, 
kurumsal yapılanmasıyla yalnızca Türkiye’nin değil, 
dünyanın en iyileri arasındadır.

» Türkiye’nin Başkenti’nde, Başkent’in merkezinde
» Sosyal bilimler ve sanat alanında lider üniversite 
» Yükseköğretimde yepyeni bir soluk
» Nitelikli ve donanımlı akademik kadro
» Bilimsel yayınlarda uluslararası başarı
» Ulusal ve uluslararası düzeyde akademik dergiler
» Öğrenci merkezli bir eğitim 
» Yurt dışında eğitim görme olanağı
» Kamu ve özel sektörde öncelikli tercih
» Kurum sınavlarında üstün başarı
» Çok sayıda aktif öğrenci topluluğu
» Teorik eğitimin yanı sıra araştırma ve uygulama 

imkânları
» Gurur duyulan bir üniversite
» Bilimde ve sanatta öncü 
» İnsani değerlere saygılı
» Toplumsal projelere duyarlı
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Yüksekokulumuz; sürekli düzenlenen bilimsel-kültürel, 
sanatsal ve sosyal etkinlikleriyle, kamu kurum ve kuruluşları 
ile yaptığı iş birlikleriyle, öğrenci değişim programlarıyla, 
mesleki-kültürel gezileriyle, sınırsız çalışma ortamıyla, sosyal 
sorumluluk projeleriyle, kısmi zamanlı çalışma imkânlarıyla, 
öğrenci topluluklarıyla, güçlü akademik kadrosu ve fiziki 
altyapısı ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesinde 
eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Adalet Meslek Yüksekokulumuz; 23 Eylül 2010 tarihinde 
kurulmuş ve Hukuk Fakültesi binası içerisinde eğitim ve 
öğretimine devam etmektedir. Yüksekokulumuzda, Adalet 
Bölümü’nün yanı sıra 2017 yılında Adalet Bakanlığı Ceza 
İnfaz Genel Müdürlüğü ortak protokolü çerçevesinde Ceza 
İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü de açılmıştır. Meslek 
Yüksekokulumuz, 18 Mayıs 2018 tarih ve 7141 Sayılı Kanun 
ile Gazi Üniversitesinden ayrılarak Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesine bağlanmıştır.

TARİHÇE

İŞ İMKÂNLARI

BÖLÜMLER

Yüksekokulumuzda yer alan programların amacı, devlet 
kurumları ile özel kuruluşların hukuk birimlerinde görev 
alabilecek nitelikli ara insan gücü olan “adalet meslek 
elemanı” ihtiyacının karşılanmasıdır. Bu amaçla yola çıkan 
öğrencilerimize; Anayasa Hukuku, Özel Hukuk, Usül Hukuku, 
Tebligat Hukuku gibi hukuk derslerinin yanı sıra 10 Parmak 
Klavye Kullanımı, Büro Yönetimi, Halkla İlişkiler, Hızlı Okuma 
gibi mesleki alan dersleri de verilmektedir.

» ADALET BÖLÜMÜ
» CEZA İNFAZ BÖLÜMÜ

Yüksekokulumuz bölümlerinin mezunları; Adalet Sarayı, 
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Ceza İnfaz Kurumu gibi 
kurumlarda çeşitli görevlerde istihdam edilirler.

Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası hazırlandıkları Kamu 
Personeli Seçme Sınavı ve Dikey Geçiş Sınavlarında ağırlıklı 
olarak ihtiyaç duydukları sözel ve sayısal yeteneklerinin 
geliştirilmesi için Türkiye’de ilk defa müfredatımızda 
bu derslere yer vererek öğrencilerimizi sınavlara 
hazırlamaktayız. Adalet Bakanlığı’nın açmış olduğu Zabıt 
Kâtipliği kadrolarına başvuran öğrencilerimize de ek 
olarak 10 Parmak Klavye dersleriyle destek vermekteyiz.

Aynı zamanda Erasmus Öğrenci Değişim Programı 
ile öğrencilerimizin yapmak zorunda oldukları 
mezuniyet stajını yurt dışında gerçekleştirme olanakları 
bulunmaktadır.

• KAMU ALIM SINAVLARINDA BİRİNCİLİK
• İŞ OLANAKLARININ ÇOĞUNLUĞU
• DİKEY GEÇİŞ SINAVLARINDA %80 BAŞARI
• MESLEKİ SEMİNERLER
• İLERİ DÜZEY KLAVYE EĞİTİMİ

Devlet Kurumları ile özel 
kurumların nitelikli 

adalet meslek elemanı 
ihtiyacını karşılıyoruz.


