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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



Meslek Yüksekokulumuz; sürekli düzenlenen bilimsel-kültü-
rel, sanatsal ve sosyal etkinlikleriyle, kamu kurum ve kuru-
luşları ile yaptığı iş birlikleriyle, öğrenci değişim programla-
rıyla, mesleki-kültürel gezileriyle, sınırsız çalışma ortamıyla, 
sosyal sorumluluk projeleriyle, kısmi zamanlı çalışma imkân-
larıyla, öğrenci topluluklarıyla, güçlü akademik kadrosu ve 
fiziki altyapısı ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bün-
yesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Meslek Yüksekokulumuz Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 
ilgili kararıyla Gazi Üniversitesi bünyesinde bulunan 
Maliye Meslek Yüksekokulu, Gazi Meslek Yüksekokulu, 
Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu ve Ankara Meslek 
Yüksekokulu’nun 01/08/2014 tarihi itibariyle kapatılarak 
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde 
birleştirilmesi ile kurulmuştur. 

TARİHÇE

BÖLÜMLER

» ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

Bölümümüz; meslek liselerinin çocuk gelişimi bölümü me-
zunlarını, sınavsız ve sınavlı geçişle kabul etmektedir. Bölü-
mümüzde bulunan drama atölyesinde, çocuk animatörlüğü, 
çocuk ve drama ile çocuk ve oyun dersleri uygulamalı olarak 
verilmektedir. Öğrencilerimiz, ikinci sınıfta ders kapsamında 
haftada bir kez anaokullarına ve anasınıflarına uygulamaya 
gitmektedir. Birinci sınıfın yaz döneminde anasınıfında ve 
anaokullarında staj yapmaktadırlar.

» SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

Bölümümüz; sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik 
gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri 
kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir. 

Bölümümüzde, saç bakımı atölyesi, cilt bakımı atölyesi, 
tırnak bakımı atölyesi, makyaj atölyesi olmak üzere 
uygulamalı derslerin yürütüldüğü dört atölyemiz 
bulunmaktadır.

» TEKSTİL GİYİM AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ 

Bölümümüz; bünyesindeki Giyim Üretim Teknolojisi 
Programımızın eğitim-öğretim süresi iki yıldır. 
Öğrencilerimiz öğrenim sürecinde 20 iş günü kamu 
kurumlarında ve özel sektörde zorunlu staj uygulamaları 
yaparak bilgi ve becerilerini arttırmaktadır.

İŞ İMKÂNLARI

Meslek Yüksekokulumuz öğrencileri, DGS ile fakültelerin 
ilgili bölümlerine geçiş yaparak lisans derecesi ile 
öğrenimlerini tamamlayabilmektedirler. Ayrıca mezun 
öğrencilerimiz, alanlarına bağlı olarak öğretmen ve 
yardımcı öğretmen olarak çalışabilirler.

Öğrencilerimiz bölümlerine bağlı olarak staj yapmaktadır. 
Yüksekokulumuz aynı zamanda ara insan gücü ihtiyacını 
karşılamak üzere öğrenci yetiştirmektedir.

Meslek Yüksekokulumuz öğrencileri, yüksek mesleki 
donanımla mezun olarak iş hayatına atılmalarını 
sağlamaktadır.

» FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

Ön lisans eğitimi veren Bölümümüz; bilim ve teknolojiden 
faydalanarak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara eleman açığını 
kapatmak için nitelikli bireyler yetiştirmektedir. İki yıllık 
eğitim süresince programda ağırlıklı olarak muhasebe, 
finans, hukuk ve mevzuata yönelik dersler verilmektedir.

» GÖRSEL İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI
 BÖLÜMÜ

Bölümümüz; Basım Yayın Teknolojileri Programı ve Radyo 
ve Televizyon Programcılığı olmak üzere iki ayrı ön lisans 
programından oluşmaktadır. Basım ve Yayın Teknolojileri, 
gazeteler, matbaalar, yayın evleri ve reklam ajansları vb. 
alanlarında istihdam imkânı bulabilen veya kendi adına 
girişimci olarak iş kurabilen bireyler yetiştirmektedir. 
Radyo ve Televizyon Programcılığı ise radyo ve televizyon 
kurumlarına nitelikli ara eleman yetiştirmektir.

» MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ

Bölümümüz; bünyesindeki Tapu ve Kadastro Programı, ön 
lisans eğitimi veren bir programdır. Program, tapu sicillerinin 
tutulmasına ilişkin temel kurallar ile tapu sicilinin oluşturul-
masını amaçlayan kadastro çalışmaları konusunda çalışacak 
ara insan gücü yetiştirmektedir. Öğrencilerimiz, son dönem-
lerinde Tapu Müdürlüklerinde staj uygulaması yapmaktadır.

» MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ

Bölümümüz; bünyesindeki Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
Programı’nda öğrencilere muhasebe, finans, vergi ve hukuk 
alanındaki mesleki derslerin yanı sıra muhasebe hazır 
yazılımları dersleri verilerek, sektörün gereksinimlerine uygun, 
problem çözen, girişimci ve analitik düşünme yeteneğine 
sahip, nitelikli meslek elemanları yetiştirilmektedir.


