
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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Fakültemiz bölümlerinin mezunları; kendi alanlarına bağlı 
olarak, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı ve bu bakanlıklara bağlı hastane, poliklinik ve ruh 
sağlığı merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, çocuk koruma 
merkezleri, CİM, AMATEM, çocuk yuvaları, kreş, özel eğitim 
ve rehabilitasyon merkezleri, okul, huzurevi, adliye, cezaevi, 
ıslahevi, göçmen ofisleri, kitle iletişimi ile ilgili kuruluşlarda, 
Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda, 
belediyeler, TRT, BOTAŞ, DSİ, TCKY, DDY, TPAO gibi kurum-
larda, turizm sektörü, özel medya kuruluşları, çeviri büroları 
ve yayınevlerinde, Atatürk Kültür Merkezi ve Türk Dil Kuru-
munda uzmanlık ve uzman yardımcılığı görevlerinde, TİKA, 
TURKSOY, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlı-
ğı, Türk Elçilikleri, kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli gö-
revlerde istihdam edilmektedir.

Fakültemiz Öğretim Üyeleri; YOKSİS verilerine göre 2017 
yılı Uluslararası yayın yapma sıralamasında ikinci, 2018 yılın-
da ise birinci sırada yer almıştır. Ayrıca Ankara Hacı Bayram 
Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin Türk Dili ve Edebi-
yatı Bölümü ve Tarih Bölümü, mezunlarından en fazla öğ-
retmen atamasının olduğu bölümlerdir. Mezunlarımız ara-
sında çok sayıda akademisyen de bulunmaktadır.

Sosyoloji Bölümümüz, Türkiye’deki sosyoloji bölümleri 
arasında Denetimli Serbestlik dersi bulunan tek sosyoloji 
bölümü olma özelliğine sahiptir. Bu dersi alan öğrencilerin 
Adalet Bakanlığı bünyesinde iş imkânı bulabilmeleri bek-
lenmektedir.

Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Anka-
ra Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi Somut Olmayan 
Kültürel Miras Müzesi ve Ankara Somut Olmayan Kültürel 
Miras Müzesi olmak üzere iki somut olmayan kültürel miras 
müzesi bulunmaktadır. Ayrıca, Psikoloji Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi bünyesinde öncelikli olarak Üniversitemiz 
öğrencileri ve çalışanları olmak üzere başvuruda bulunan 
kişilere psikolojik destek sağlanmakta, ruh sağlığı alanında 
koruyucu, önleyici ve müdahale içeren araştırmalar yapıl-
makta ve eğitimler verilmektedir.

İŞ İMKÂNLARI

Bilim ve sanatta söz sahibi 
akademik kadrosuyla 

öncü Üniversite



Fakültemiz; 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.

Fakültemiz; 1978-1979 Eğitim-Öğretim yılında, İstatistik ve 
Temel Bilimler Fakültesi olarak açılmış olup 1982 yılında, 
Fen-Edebiyat Fakültesi olarak isim değiştirmiştir. Daha 
sonra 11 Şubat 2011 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Fen ve 
Edebiyat Fakülteleri ayrılarak müstakil Edebiyat Fakültesi 
kurulmuştur. 18 Mayıs 2018 tarih ve 7141 Sayılı Kanun ile 
Gazi Üniversitesinden ayrılarak Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesine bağlanmıştır.

TARİHÇE

BÖLÜMLER

» ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

Bölümümüzdeki dersler, Tarih Öncesi Arkeolojisi, 
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ve Klasik Arkeoloji 
Ana Bilim Dalı derslerini içeren bütünleşik bir arkeoloji 
programı çerçevesinde yürütülmektedir. Bölümümüz 
öğretim üyelerinin başkanlığını yürüttüğü kazı ve yüzey 
araştırmalarına öğrencilerimiz de katılmaktadır.

» BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

Bölümümüzün amacı; öğrencilerimize Batı Dilleri, 
edebiyatları ve kültürlerini anlatmak, öğrencilerimizin 
yabancı dil kullanımlarını sözlü ve yazılı olarak etkin hale 
getirmek ve gelecek için ülkemize nitelikli edebiyat 
araştırmacıları kazandırmaktır. Bu amaçla öğrencilerimize 
Avrupa Tarihi, Sosyal Kültürel Antropoloji, Düşünce Tarihi, 
Feminizm ve Edebiyat, Karşılaştırmalı Edebiyat gibi dersleri 
de içeren çok yönlü bir öğretim programı sunulmaktadır. 
Bölümümüz öğrencilerinden dil becerileri yetersiz olanların 
bir sene hazırlık sınıfı okumaları mecburidir.

» ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

Bölümümüz, öğrencilerinin en az bir Türk boyu ile ilgili 
coğrafyayı, tarihi, kültürü ve edebiyatı tanıyabilmelerini; en 
az bir Türk lehçesini okuma, yazma, dinleme ve konuşma 
becerileri doğrultusunda iyi derecede kullanabilmelerini ve 
lehçeler arasında aktarma yapabilmelerini sağlamaktadır.

» FELSEFE BÖLÜMÜ

Bölümümüzde verilen programla öğrencilerin 
değerlendirme ve sentezleme yeteneklerinin geliştirilmesi, 
temel bireysel ve sosyal değerlerin, ilkelerin ve bilgilerin 
elde edilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Felsefenin farklı alanları ve problemlerini inceleyerek, 
öğrencilerin çağdaş dünyadaki felsefi meselelere nüfuz 
edebilmelerinin yolları gösterilmeye çalışılmaktadır. Felsefe 
öğrenimini tamamlayanlar eğitim, medya, kültür ve insan 
ilişkileri alanlarında çalışma olanağına sahip olmaktadır.

» MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ

Arapça, Çince, Fransızca ve İngilizce Anabilim Dallarından 
oluşan Bölümümüzün öncelikli amacı, çeviri yoluyla 
kültürlerarası iletişimi arttırmak ve gerek üniversitelere 
gerekse ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara çok 
yönlü bakış acısına sahip yazılı ve sözlü çevirmenlerin 
yanı sıra disiplinlerarası araştırma yapabilen araştırmacı ve 
uzmanlar kazandırmayı hedeflemektedir.

» PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Bölümümüz; mesleki etik ve değerlere sahip, araştıran, bi-
limsel düşünebilen, mesleki konularda donanımlı, bilgi biri-
kimi ile toplumun ruh sağlığını koruyucu, önleyici ve iyileş-
tirici müdahalelerde bulunabilen, psikolojinin alt alanlarını 
tanıyarak kendi özelliklerine uygun kariyer hedeflerini keş-
fedebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı sağla-
yan nitelikli psikologlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

» RUS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Bölümümüzün öncelikli amacı, Rus dilini, edebiyatını ve 
kültürünü tanıyıp ülkemizle benzer ve farklı özelliklerin 
anlaşılabilmesini ve bunun meslek yaşamında Türkiye 
acısından avantaj haline gelmesini sağlayacak kadar iyi 
düzeyde Rusça öğretmeyi, nitelikli çevirmen ve edebiyat 
araştırmacısı yetiştirmeyi hedeflemektedir.

» SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ

Sanat Tarihi eğitimini geniş bir kültür çerçevesi içinde 
yürütüp, öğrenciye etkin bir sanat görüşü kazandırarak 
ülkemizde çok gerekli olan sanat tarihi eğitimini yetki ile 
uygulayabilecek bireyler yetiştirir. Bölümümüzün amacı 
sanat eserini, taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma 
ve değerlendirmede etkin, kültürel mirasın evrenselliğine 
inanan, koruma bilinci yüksek, sorumluluk duygusuna sahip, 
topluma katkı sağlayan, aynı zamanda sosyal adalet bilinci 
gelişmiş, özellikle Türk Sanatı Tarihi’ne katkıda bulunabilecek 
donanımlı bireyler ve araştırmacılar yetiştirmektir.

» SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Bölümümüz; daha iyi toplumsal bir yaşam için toplum 
içerisinde yaşanan düzensizlikleri inceleyen ve bunlara 
çözüm üretmeyi amaçlayan, alanında donanımlı bireyler 
yetiştirmeyi hedeflemektedir.

» TARİH BÖLÜMÜ

Bölümümüz, öğrencilerine akademik tarihçilik prensiplerini 
öğreterek, tarih biliminin konularını bilimsel disiplin 
çerçevesinde inceleyebilecek donanımı kazandırmayı 
amaçlar. Bu çerçevede Türk ve Dünya tarihinin çeşitli 
safhalarını, değişim ve kriz dönemlerini, bunlara etki eden 
dinamikleri öğrencilere aktarmayı hedefler. Sosyal, bilimsel 
ve nesnel tarih metodolojisi verebilmek bölümümüzün 
önceliklerindendir.

» TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Bölümümüz; Türkoloji sahasında temel eğitim almış uzmanlar 
yetiştirmek ve onları lisansüstü eğitim için hazırlamak ve 
öğrencilerimizi Türk dünyasının çeşitli bölgelerindeki Türk 
lehçeleri ve edebiyatları ile karşılaştırmalı araştırmalar 
yapabilecek seviyede donatmayı hedeflemektedir.

» TÜRK HALK BİLİMİ BÖLÜMÜ

Bölümümüz; kültür mirasının korunması ve sürdürülebilir 
kılınmasının yanı sıra bu mirasın derlenip tanıtımının 
yapılması için öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.


