
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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BEŞEVLER YERLEŞKESİ

» ULUSLARARASI TİCARET

Bölümümüz; küresel pazarlarda ülkemizin dış ticaret hedef-
lerine ulaşmasını sağlayabilecek, uluslararası ticaretin ilke 
ve kurallarını bilen, fırsatları ve tehditleri gören ve yöneten, 
rekabetçi, dinamik, bulunduğu ortama değer katabilen nite-
likli insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Fakültemiz mezunları, Dışişleri, İçişleri ve Maliye Bakanlığı, 
BDDK, SPK, T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarında uzman 
yardımcısı, uzman, müfettiş, mali analist, kaymakam, vali ve 
diplomat gibi üst düzey kadrolarda görev almanın yanı sıra 
bankalar ve özel şirketlerde de istihdam edilmektedir.

Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanına dağılmış Fakültemiz 
mezunları arasında başarılı girişimciler, siyaset adamları, 
gazeteciler, sanatçılar yer almaktadır. Ankara Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
mezunlarının akademi geleneği ve işe giriş sınavlarında 
yıllardan beri ilk sıralarda yer alması, fakültenin en belirgin 
özelliğidir. Mezunlarımız kamu personeli sınavlarında; 
hâkimlik, kaymakamlık, müfettişlik, uzman ve uzman 
yardımcılığı gibi branşlarda ilk sıralarda başarı elde 
etmektedirler.

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; 1955 yılında öğretime başlayan Ankara İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisi (AİTİA), 1971 yılında çıkan yasayla 
kendisine özel yüksekokulların bağlanması ile eğitim öğretim 
kapasitesini genişletmiştir. Akademiyi oluşturan Ekonomi, 
İşletme, Maliye ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri, Mali Bilimler 
ve Muhasebe Yüksekokulu ile Bankacılık ve Sigortacılık 
Yüksekokulu 1982 yılında bugünkü İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesini oluşturmuştur. Fakültemiz, 18 Mayıs 2018 tarih 
ve 7141 Sayılı Kanun ile Gazi Üniversitesinden ayrılarak 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlanmıştır.

TARİHÇE

BÖLÜMLER

» ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

Bölümümüz; sosyal politika, çalışma psikolojisi, çalışma sos-
yolojisi, iş ve sosyal güvenlik hukuku gibi sosyal bilimlerin 
farklı çalışma alanlarından beslenen; öğrencilerin analitik 
düşünebilme, insan ilişkilerini kavrayabilme ve sorunlara çok 
boyutlu bakabilme becerisini geliştiren disiplinler arası bir 
niteliğe sahiptir. Alanında yetkin akademik kadrosuyla, ça-
lışma hayatının sorunlarını ekonomik, toplumsal, hukuksal ve 
psikolojik boyutlarıyla inceleyebilecek profesyoneller yetiş-
tirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, üretim süreçlerinde-
ki değişim ve dönüşümlerin işgücü piyasalarına ve toplum-
sal refaha etkilerinin analiz edilmesi ve toplumsal sorunlara 
sağlıklı çözümler üretilmesi sürecine katkıda bulunulması 
hedeflenmektedir. 

» EKONOMETRİ

Ekonometri Bölümü, çeşitli kuramsal sorunların ortaya kon-
ması ve incelenmesi, uygun kararların alınması, verilerin ma-
tematik, istatistik ve bilgisayar bilimi aracılığıyla ampirik bir 
biçimde değerlendirilmesi, teorilerin geliştirilmesi, tahmin 
ve öngörülerin yapılması gibi alanlarda çözümler üretebi-
len mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm mezunla-
rı ekonometrik modelleme ve analiz, veri madenciliği, risk 
analizi, araştırma-raporlama, iş analizi ve süreç iyileştirme 
gibi alanlarda analitik çözümler üretebilme, teknoloji kullanı-
mı, yönetim ve karar alma becerilerine sahiptir. 

Bölümümüz, alanında yetkin ve deneyimli akademik kadro-
su ile kamu ve özel sektördeki uzman yardımcılığı, veri ana-
listliği, risk uzmanlığı ve müfettişlik gibi kadrolara alanı ile 
ilgili bilgisayar yazılımlarına hâkim, sayısal çözümleme yete-
neği olan profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

» İKTİSAT

Bölümümüzde yürütülen eğitim ve öğretim programı, ikti-
sat biliminin temel kavramlarını, temel yöntemlerini, temel 
sorunlarını ve Türkiye ve Dünya ekonomisi ile ilgili güncel 
gelişmeleri bir arada vermektedir. Akademik kadrolaşma İk-
tisat Teorisi, İktisat Politikası, İktisat Tarihi, İktisadi Gelişme 
ve Uluslararası İktisat olmak üzere 4 anabilim dalı esasına 
göre oluşturulmuştur. Bölümde izlenen iktisat programı, ku-
ramsal gelişmeler ve farklı iktisadi yaklaşımlar çerçevesinde, 
ülke ve dünya ekonomisi ile ilgili ekonomik sorunların ana-
lizini kapsamaktadır. Derslerde teorik olduğu kadar, uygula-
maya ilişkin güncel konular da ele alınmaktadır.

» İŞLETME

Bölümümüz çağdaş işletmeciliğin temel kural ve ilkelerini 
teorik ve uygulamalı biçimde ülkenin koşullarına uygun ola-
rak vermeyi amaç edinmiştir. Diğer Üniversitelerle rekabet 
açısından avantaj sağlamak üzere İngilizce İşletme Programı 
da yürütülmektedir. Öğretim üyelerinin teorik bilgileri yanın-
da uygulama ile de iş birliği içinde oldukları görülmektedir. 
Bölümümüz alanına giren meslek odalarının kuruluş ve işle-
yişlerinde öğretim üyelerimizin görev aldıkları bir gerçektir. 
Aktif öğretim üyelerimiz yanında, bilgi birikimini ve tecrübe-
lerini bölümümüze aktaran pek çok öğretim üyemiz diğer 
Üniversitelere destek vermektedir. Bölümümüzde öğrenci 
toplulukları vasıtasıyla sanayi-üniversite iş birliği çalışmaları 
üst düzeyde yürütülmekte olup; öğrencilerimizin mezuniyet 
sonrasında iş imkânları geliştirilmektedir.

Bölümümüz mezunları özel sektörde üst ve orta düzey yö-
netici pozisyonundan Finansal ve Mali İşler, Pazarlama, İn-
san Kaynakları, Üretim departmanlarında rahatlıkla iş imkânı 
bulmanın yanı sıra Kamu da BDDK, Hazine ve Maliye Bakan-
lığı, SPK, Rekabet Kurumu, Borsa İstanbul gibi kurumlarda 
ve ayrıca tüm Kamu ve Özel Bankalarda da Uzman ve Mü-
fettiş Yardımcısı olarak istihdam imkânı bulabilmektedir.

» MALİYE

Bölümümüz, ulusal ve uluslararası düzeyde kendi alanında 
rekabet edebilecek, kendine güvenen, özverili ve nitelikli iş 
gücü ve bilim insanı yetiştirmeyi, araştırma, proje ve yayın-
lar aracılığıyla bilimsel eserler üretmeyi ve maliye alanındaki 
bilgi birikimiyle topluma katkıda bulunmayı amaç edinmek-
tedir. Öğrencilerimize; Maliye Teorisi, Mali Hukuk, Mali İkti-
sat, Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere maliye branşının 
ana derslerinin yanında İktisat, İşletme, Muhasebe ve Hukuk 
dersleri de verilerek, kendilerini daha geniş alanda geliştir-
me imkânı sunulmaktadır. 

» SAĞLIK YÖNETİMİ

Bölümümüz; geleceğin parlak meslekleri arasında yer al-
maktadır. Bu bağlamda, sağlık kuruluşlarının yönetim faa-
liyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilecek, sağlık 

ve sağlık hizmetleri, tıbbi terminoloji kavramlarını bilen, 
epidemiyolojik çalışmalara önem veren, işletmecilik bilgisi-
ne sahip, sağlık kurumlarında insan kaynaklarının öneminin 
farkında olan, satın alma, stok ve envanter yönetimi faaliyet-
lerini sıkı bir disiplin ile gerçekleştiren mezunlar vermektedir. 
Ayrıca paydaşlarla iyi ilişkiler geliştiren ve muhasebe, sağlık 
finansmanı, sağlık ekonomisi, sağlık pazarlaması, sağlık hu-
kuku prensiplerini yerine getirirken hizmet kalitesi ve has-
ta memnuniyetini önceliklendiren, sağlık alanında evrensel 
boyutta benimsenmiş, etik kural ve değerleri özümsemiş 
profesyonel sağlık yöneticilerinin yetiştirilmesini amaçlan-
maktadır.

» SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

1955 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Aİ-
TİA) çatısı altında kurulan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümü, kamuya ve özel kesime üst düzey yönetici yetiştir-
meyi amaçlamaktadır. 

Özellikle kaymakamlık, idari hâkim, uzman ve denetim ele-
manı ihtiyacının karşılanmasında önemli bir işlevi bulun-
maktadır. Bölüm meslek formasyonu vermenin yanında, öğ-
rencilere sunulan program zenginliği ile yerel yönetimlere 
yönetici yetiştirme ve aydın kavramının ifade ettiği niteliksel 
donanımı vermeyi de hedeflemektedir. 

Bölüm mezunlarının ülke yönetiminin her alanında çok sayı-
da ve başarılı bir biçimde görev almaları, amaçlanan hedef-
lere ulaşıldığını göstermektedir.

» ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Bölümümüz; ana bölüm derslerinin yanı sıra alanla ilgili eko-
nomi ve hukuk derslerine de programında yer vermektedir. 
Bu çeşitliliğin, Dışişleri Bakanlığında çalışma imkânı yarat-
manın yanı sıra mezunların değişik özel ve kamu kuruluş-
larının dış işleri bölümlerinde çalışmalarına imkân verdiğine 
inanılmaktadır. Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerine 
dünya politikasını uzmanlarından öğrenme ve değerlen-
dirme imkânı sağlamak amacıyla hem görevdeki hem de 
emekli büyükelçilerle birlikte çalışmayı tercih etmektedir.


