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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



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; 1992 yılında kurulmuş olup 1994 yılında 45 öğ-
renci ile eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır. Fakültemiz 
18 Mayıs 2018 tarih ve 7141 Sayılı Kanun ile Gazi Üniversi-
tesinden ayrılarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine 
bağlanmıştır.

TARİHÇE

BÖLÜMLER

Fakültemiz; hukuk yaratma sürecinde etkin rol oynayabilecek, 
hukuk kültürünün ve adalet bilincinin gelişmesine katkıda 
bulunabilecek, ülke ve dünya sorunlarını yakından takip edip 
değerlendirebilecek ve söz konusu sorunları sadece hukuki 
açıdan değil aynı zamanda felsefi ve sosyolojik açılardan da 
inceleme yeterliliğine sahip, seçkin hukukçular yetiştirmenin 
yanı sıra, özellikle hukuk fakültelerine akademisyen 
yetiştirmeyi hedeflemektedir.

» ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
• Medeni Hukuk Anabilim Dalı
• Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
• İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
• Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı
• Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı
• Roma Hukuku Anabilim Dalı

» KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
• Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
• Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
• İdare Hukuku Anabilim Dalı
• Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı
• Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı
• Mali Hukuk Anabilim Dalı
• Hukuk Tarihi Anabilim Dalı
• Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

İŞ İMKÂNLARI

Fakültemiz mezunları; avukatlık, hâkimlik, savcılık gibi 
temel meslekî alanlarda hizmet verdikleri gibi kaymakamlık, 
kamu kurumlarında uzmanlık, müfettişlik, müşavirlik, 
danışmanlık ve üniversitelerde öğretim elemanlığı gibi 
çeşitli alanlarda istihdam edilmektedir.

Fakültemizde; öğrencilerin ders saatleri dışında fakülte 
içerisinde ders çalışabilmelerine imkân sağlayan 350 
kişilik bir çalışma salonu, bir adet kütüphane ve iki adet 
seminer salonu bulunmaktadır.
 
Bünyesinde Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (TURK-CE-MER) bulunan ve YÖK verilerine 
göre gerek Adli Yargı Hâkimliği yazılı sınavlarında, 
gerekse KPSS’de üst üste en başarılı fakülte unvanını 
kazanan Fakültemiz, öğretim üyeleri ve öğrencileriyle 
bir bütün olarak Türkiye’nin en önemli ve saygın hukuk 
fakültelerinden biri olarak Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi bünyesinde başarılarına devam etmektedir.

Mezunlarımız; 
avukatlık, hâkimlik, savcılık gibi
temel mesleki alanların dışında

kaymakamlık, kamu kurumlarında 
uzmanlık, müfettişlik, müşavirlik, 
danışmanlık ve öğretim elemanı 

olabilmektedirler.


