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GÖLBAŞI 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



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; 2005 yılında sanatçı yetiştirmek için kurulmuş 
olup, 18 Mayıs 2018 tarih ve 7141 Sayılı Kanun ile Gazi 
Üniversitesinden ayrılarak Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesine bağlanmıştır.

TARİHÇE

İŞ İMKÂNLARI

Fakültemiz bölümlerinin mezunları; tanıtım ajanslarında 
grafik tasarımcısı ve sanat yönetmenliği, matbaalarda, 
gazete ve basımcılıkta sanat danışmanı, müze ve 
sergileme uzmanı, tasarımcı ve yöneticilik, serbest sanatçı, 
TRT’ye bağlı birimlerde film, radyo ve televizyon eğitim 
merkezlerinde, bankaların tanıtım birimlerinde, pazarlama 
şirketlerinde, şirketlerin pazarlama bölümlerinde, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nda, serbest sanatçı, özel ve kamu 
kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı, güzel sanatlarla 
ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman, 
üniversite ve yüksekokullarda seçmeli dersler sorumlusu 
olarak istihdam edilirler.

Güzel Sanatlar Fakültesi, alanında uzman genç ve dinamik 
akademik kadrosu ile de ülkemizin, lisans ve lisansüstü 
düzeylerde eğitim-öğretim veren öncü fakülteleri 
arasındadır. Ayrıca; Fakültemizdeki Kültür Varlıklarını 
Koruma ve Onarım Bölümümüz, Türkiye’de lisans, yüksek 
lisans ve doktora programı olan tek bölümdür. Görsel 
İletişim Tasarımı Bölümümüz ise devlet üniversiteleri 
içinde Güzel Sanatlar Fakültelerinde ilk kurulan bölümdür.

BÖLÜMLER

Fakültemizde eğitim-öğretim; yetenek sınavı sonuçlarına 
göre öğrenci alan Resim, Heykel Bölümleri ile ÖSYM Merkezi 
Yerleştirme Sistemi sonuçlarına göre öğrenci alan Görsel 
İletişim Tasarımı, Fotoğraf ve Video, Kültür Varlıklarını 
Koruma ve Onarım Bölümlerinde sürdürülmektedir. 
Temel Sanat Bilimleri Bölümü ise Fakültemizin mevcut 
bölümlerinin programlarında yer alan temel sanat eğitimi 
derslerini ve sanat kültürünü oluşturan temel sanat bilimleri 
alanlarındaki dersleri vermek amacı ile kurulmuş, Temel 
Sanat Eğitimi Ana Sanat Dalı ve Sanat Bilimleri Anabilim 
Dalından oluşmaktadır.

» RESİM BÖLÜMÜ
» GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ
» HEYKEL BÖLÜMÜ
» TEMEL SANAT BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
» FOTOĞRAF VE VİDEO BÖLÜMÜ
» KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ


