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BEŞEVLER YERLEŞKESİ

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

Neden Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Bilim ve sanatta söz sahibi 
akademik kadrosuyla 

öncü Üniversite



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 ve güçlü akademik kadrosu ile 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesinde eğitim 

öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kökeni 1968 yılına dayanan Yüksekokulumuz; Özel Ankara 

İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu adı altında eğitim-

öğretim faaliyetlerine başlamış; 1971 yılında Ankara İktisadi 

ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlanmış, 1974 yılında ise 

“Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu” adını almıştır.

1982 yılında Akademi’den üniversiteye geçiş sürecinde, 2547 

sayılı yasa ile okulumuzun faaliyetlerine son verilmiştir. Daha 

sonra Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulumuz, Bakanlar 

Kurulu’nun 12.05.2008 tarihli kararı ile kurulmuştur.

Eğitim süresi 4 yıl olan Yüksekokulumuz, 18 Mayıs 2018 

tarih ve 7141 Sayılı Kanun ile Gazi Üniversitesinden ayrılarak 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlanmıştır.

TARİHÇE

İŞ İMKÂNLARI

Yüksekokulumuz bölümlerinin mezunları; bankalar ve 
bankacılık dışı finansal kurumlar ile Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası 
Kurulu, Borsa İstanbul, sigorta şirketleri, Türkiye Sigorta, 
Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, reasürans şirketleri 
gibi kurumların ilgili bölümlerinde çeşitli görevlerde 
istihdam edilebilmektedirler.

Yüksekokulumuz mezunları, bugün sektörün en üst 
kademesinde görev yapan geçmiş dönem mezunlarımız 
gibi her iki sektörde de istihdam edilebilecek ve özellikle 
sigortacılık sektörünü nitelikli iş gücüne kavuşturacaktır.

• İŞ OLANAKLARININ ÇOKLUĞU
• UYGULAMA İLE DESTEKLENEN EĞİTİMLER 

BÖLÜMLER

» BANKACILIK BÖLÜMÜ

Riskler ve finansal problemler karşısında analiz yeteneğine 
sahip ve çözüm üretebilecek vasıfta uzman ve yöneticiler 
yetiştiren Bölümümüzde; uzmanlık gerektiren alanlara 
yönelik derslerin yanı sıra ekonomi, finans, yönetim, 
muhasebe, istatistik, hukuk ve matematik gibi temel dersler 
de verilmektedir.

» SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

Sigortacılık Bölümü, sigorta sektöründe hizmet vermek 
üzere, bu alanda hizmet kalitesini arttıran, çözüm 
üreten, piyasaları iyi analiz eden ve pazarlama kabiliyeti 
geliştiren bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirmeyi 
hedeflemektedir.

Riskler ve finansal
 problemler karşısında 

analiz yeteneğine sahip ve 
çözüm üretebilecek vasıfta

uzman ve yöneticiler 
yetiştiriyoruz.


