
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
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Fakülte mezunları başta bakanlıklar, belediyeler, TRT, RTÜK 
ve AA olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile sivil 
toplum kuruluşları ve özel sektörde iletişim uzmanı olarak 
görev almaktadır. 

Mezunlarımız;

•  Medya sektöründe, muhabir, foto muhabiri, senarist, 
kurgu operatörü, kameraman, tasarımcı (grafik, sayfa, 
web), editör, radyo-TV program yapım ve yayıncısı, 
görüntü yönetmeni, yönetmen, metin yazarı, sunucu / 
spiker, içerik üreticisi olarak yer almaktadır. 

•  Pazarlama, halkla ilişkiler, reklam ve satış bölümlerinde, 
halkla ilişkiler uzmanı, tanıtım sorumlusu, stratejik iletişim 
koordinatörü, basın danışmanı, müşteri temsilcisi, medya 
planlamacısı, reklam metin yazarı, kreatif direktör, ürün / 
marka sorumlusu görevlerinde bulunmaktadırlar. 

• İnsan kaynakları ve personel bölümleri, turizm, 
ulaştırma, bankacılık, sigortacılık sektörleriyle ilgili 
birimler, kamu kurum ve kuruluşlarının protokol birimleri 
(basın / medya ilişkileri koordinatörlüğü, danışmanlık 
vb.), basın işletmeciliği ve bilişim sektörü, kamuoyu ve 
Pazar araştırma sektörlerinde çalışmaktadırlar.
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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.

Türkiye’nin en eski gazetecilik okullarından biri olan 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi, 
1967-1968 akademik yılında, özel statülü olarak, Başkent 
Gazetecilik Yüksekokulu adıyla kurulmuştur. Alana çok 
sayıda gazeteci yetiştiren ve 1981 yılında Basın Yayın 
Yüksekokulu adıyla Gazi Üniversitesi’ne katılan okul, 1992 
yılında İletişim Fakültesi adını almıştır. Eğitim alanındaki 
deneyimi, araştırma ve uygulama çalışmaları ile ilgi odağı 
olan Fakültemiz, 18 Mayıs 2018 tarih ve 7141 Sayılı Kanun 
ile Gazi Üniversitesinden ayrılarak Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesine bağlanmıştır.

TARİHÇE

BÖLÜMLER

» GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

Bölümün amacı; medya sektörüne nitelikli ve yetişmiş 
elemanlar kazandırmaktır. Bu çerçevede, içerisinde yaşadığı 
topluma dair temel bir kavrayışa sahip, güncel gelişmeleri 
takip edebilen, olayların neden-sonuç ilişkilerini ve olaylarla 
kişiler arasındaki bağlantıları kavrayabilen ve bunu 
gazetecilik mesleğinin temel ilkeleri çerçevesinde kamuya 
sunabilen iletişimciler yetiştirmek esas alınmaktadır. Aynı 
zamanda öğrencilere, günümüzde gazetecilik mesleğinin 
gerektirdiği teknik-teknolojik beceri ve bilgiyi sunabilmek 
de temel önemdedir. Bu amaçla bölümde hem teorik hem 
de uygulama alanına yönelik çok çeşitli dersler verilmekte 
ve öğrencilerin haber pratiğini geliştirmeleri için “ilet@isim” 
ismiyle bir öğrenci uygulama gazetesi çıkarılmaktadır.

» HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ

Bölümün amacı; hem sektörde aranan iş gücünü karşılamaya 
yönelik olarak profesyonellerin hem de alana eleştirel gözle 
de bakabilen akademisyenlerin yetiştirilmesidir. Program 
süresince öğrencilerin her geçen gün gelişen ve ilerleyen 
teknolojiler ile iletişim alanında yaşanan dönüşümlere 
hâkim olmaları ve sektörün ihtiyaçlarına dair farkındalık 
kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, teorik ve 
pratik bilgilerin bir arada verildiği programda öğrencilere, 
Reklam Atölyesi, yarı zamanlı çalışma imkânı verilmektedir. 
Bununla birlikte öğrencilere kamu ve özel kuruluşlarda staj 
yapabilmeleri için rehberlik sağlanmaktadır.

» RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ

Bölümün amacı hem sektörde hem de akademik alanda 
deneyimli ve özgüven sahibi iletişimciler yetiştirmektir. 
Bu amaca paralel olarak bölümde hem teorik hem de 
pratik alana yönelik çeşitli dersler birbirini destekler 
nitelikte verilmektedir. Böylelikle öğrenciler, entelektüel 
birikimlerini ve mesleki becerilerini arttıran bireyler olarak 
hem uzmanlık alanlarında hem de sosyal bilimler alanında 
teorik ve pratik donanımlarını geliştirme, kariyerlerini bu 
doğrultuda planlama imkânına sahip olmaktadır. Bölümde, 
zengin teknik ve altyapı olanaklarıyla öğrencilere radyo ve 
televizyon yayın ve yapımcılığı üzerine uygulamalı eğitim 
fırsatı sağlanmaktadır. Bunun için fakülte bünyesinde radyo 
ve televizyon stüdyoları bulunmaktadır. Ayrıca öğrenciler, 
Kısa Film Atölyesi’nde gruplar halinde senaryo çalışmaları 
yapabilmekte, profesyonel çekim/kayıt yapan kameralarla 
kısa ve orta metrajlı filmler çekebilmekte, bunları gelişmiş 
Kurgu Atölyesi’nde kurgulayabilmektedir. Bunların yanı 
sıra, fakültenin radyosu olan “Radyo Genç İletişim”de de 
çalışabilmekte ve internet üzerinden yapılan bu yayınla 
seslerini tüm dünyaya duyurabilmektedirler. Fotoğraf 
Stüdyosu’nda ise öğrencilere ileri düzey fotoğraf çekim 
teknikleri eğitimi verilmektedir.

• Ülkemizin en köklü iletişim fakültelerinden
• Ülkemizin en başarılı iletişimcilerini yetiştiren fakülte
• Alana en fazla uzman yetiştiren fakülte
• Deneyimli ve nitelikli akademik kadro
• Modern derslikler
• Radyo stüdyosu (Radyo İletişim)
• Televizyon stüdyosu
• Gazete İlet@işim
• Ajans İlet@işim
• Profesyonel ve yarı profesyonel kurgu üniteleri
• Reklam Atölyesi
• Belgesel ve Animasyon Atölyesi
• Kısa Film Atölyesi
• Fotoğraf Stüdyosu ve Laboratuvarı
• Bilgisayar laboratuvarları
• Konferans salonu
• Kafeteryalar


