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POLATLI 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.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi, 2010-2011 Eğitim-Öğretim 
Yılı’nda Polatlı Fen Edebiyat yerleşkesi olarak Matematik, 
Biyoloji, Kimya, Fizik, Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih 
Bölümleri ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 
Fakültemiz, 18 Mayıs 2018 tarih ve 7141 Sayılı Kanun ile 
Gazi Üniversitesinden ayrılarak Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesine bağlanmıştır.

TARİHÇE

Fakültemiz mezunları, iş alanlarına bağlı olarak, kamu 
kurum ve kuruluşlarında, özel sektördeki çeşitli iş 
yerlerinde çalışabilmektedirler. Bölüm mezunları, 
pedagojik formasyona sahip olmaları ve KPSS’den 
gerekli puanları almaları durumunda Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından öğretmen olarak atanabilirler veya özel 
okullarda öğretmen olarak çalışabilmektedirler. 

Lisansüstü eğitimine devam eden öğrenciler ise 
üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı 
veya öğretim elemanı olarak çalışabilmektedirler. 
Mezunlarımız; kütüphanelerde, arşivlerde, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nda, TRT’de çeşitli görevlerde, gazete 
ve mecmualarda yazman ve editör olarak çalışabilirler. 
Araştırma merkezleri ve enstitülerde, Sağlık Bakanlığı 
ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nda, TÜBİTAK, DSİ gibi 
kamu kurumlarında ve belediyelerde çalışma imkânına 
sahiptirler. Fabrika ve sanayide boya, nükleer, çimento, 
otomotiv, cam, metalürji gibi alanlarda bilirkişi, kriminoloji 
laboratuvarlarında bilirkişi, iletişim, haberleşme ve 
komünikasyon alanlarında, deprem ve jeofizik alanı 
ile deprem araştırma rasathanelerinde, lojistik ile ilgili 
alanlarda çalışma imkânı bulabilmektedirler.

İŞ İMKÂNLARI

Fakültemiz bünyesinde haftada bir gün, isteyen öğrenci 
ve akademisyenlerimiz için İtalyanca Konuşma Kulübü 
faaliyet göstermekte olup, İngilizce Konuşma Kulübü de 
faaliyettedir. Mezunlarımız; kamu kurum ve kuruluşlarında, 
özel sektörde; öğretmen, öğretim elemanı, araştırmacı, 
editör vb. meslek gruplarında iş imkânı bulabilmektedir.

BÖLÜMLER

» MATEMATİK BÖLÜMÜ

Matematik Bölümümüzün müfredatı; analiz, cebir, geometri, 
topoloji ve uygulamalı matematik anabilim dallarının genel 
çerçevesindeki derslerden oluşmaktadır.

» BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

Biyoloji Bölümümüzün müfredatı genel biyoloji, botanik, 
zooloji, moleküler biyoloji, hidrobiyoloji ve ekoloji anabilim 
dallarının genel çerçevesindeki derslerden oluşmaktadır. 

» KİMYA BÖLÜMÜ

Kimya Bölümümüz; Analitik Kimya, Anorganik Kimya, 
Organik Kimya, Fizikokimya ve Biyokimya Anabilim 
Dallarında, yeterli bilgiye sahip, uygulama yapabilecek 
nitelikli, becerikli, araştırma yapmaya meraklı, kendini çağın 
teknolojisine adapte edebilecek kimyagerler yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır.

» FİZİK BÖLÜMÜ

Fizik Bölümümüzün mekanik, elektrik, elektronik, kuantum, 
optik ve dalgalar laboratuvarları kullanıma açıktır. Katı hal 
fiziği, sağlık fiziği, nükleer gama rezonans, elektron spin 
rezonans konularında uzman kadroya sahip olan bölümün, 
ihtiyaçlara ve teknoloji gelişimine uygun lisans ders içerikleri 
ve staj belirleme çalışmaları da mevcuttur.

» TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzde, Türk dili ve edebiyatının 
konularını içeren programlar yürütülmektedir. Bölümde, 

Türkçenin ve Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türk lehçeleri, 
Türk dil ve gramer bilgisi, dil ve kültür arasındaki ilişkiler, 
Osmanlı Türkçesi, Türkiye Türkçesi dersleri ağırlıklı olarak 
verilmektedir. Klasik Edebiyat, Halk Edebiyatı, Modern 
Türk Edebiyatı, lehçe ve ağız çalışmaları Türk Dili ve 
Edebiyatı programının temelini oluşturmaktadır.

» TARİH BÖLÜMÜ

Tarih Bölümümüz; öğrencilerine akademik tarihçilik 
prensiplerini öğreterek, tarih biliminin konularını bilimsel 
disiplin çerçevesinde inceleyebilecek yetenek ve donanımı 
kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, Türk ve 
Dünya tarihinin çeşitli safhaları, değişim, kriz, gelişim 
dönemleri, bunlara etki eden dinamikleri öğrencilere 
aktaracak bir ders programı içeriğinin oluşturulması ve 
bunun güncel tutulması hedeflenmektedir.

Mezunlarımız: 
Kamu kurum ve kuruluşlarında, 

özel sektörde; öğretmen, öğretim 
elemanı, araştırmacı, editör vb. meslek 

gruplarında iş imkânı 
bulabilmektedir.


