
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

www.hacibayram.edu.trwww.hacibayram.edu.tr

Fakültemiz mezunları kendi alanlarına bağlı olarak, el 
sanatlarına yönelik üretim yapan işletmelerin desen 
tasarım departmanlarında, müşteri temsilciliklerinde, Ar-
Ge birimlerinde, ilgili alanlarda kamu ve özel kurum ve 
kuruluşlarda tasarımcı ve danışman olarak görev alabilirler. 

Geleneksel Türk Sanatları ve Etnografya Uzmanı olarak; 
müze ve kütüphanelerde, arşivlerde, ilgili resmi ve 
özel kurumlarda, sanatçı ve tasarımcı olarak; tasarım 
ajanslarında, tanıtım sektöründe, konservasyon ve 
restorasyon alanında çalışabildiği gibi kendi atölyelerinde 
ya da özel atölyelerde sanatçı veya tasarımcı olarak 
çalışabilirler.

Sanat-kültür sektöründe, sanat danışmanı, küratör, sanat 
yönetmeni, sanat organizatörü, sanatçı olabilirler. Reklam 
ajanslarında, grafik tasarım stüdyolarında, matbaaların 
grafik tasarım birimlerinde, yayınevlerinde, gazetelerde, 
dergilerde, fotoğraf stüdyolarında grafik tasarımcı, art 
direktör ve yaratıcı grup başkanı olarak görev yapabilirler.

Stüdyo kuyumcusu olarak atölye açma ya da kuyumculuk 
sektöründe, üretimin farklı alanlarında ve düzeylerde 
sorumluluk üstlenebilme fırsatları bulunmaktadır. Kendi 
alanlarında ya da sanat ve tasarımla ilgili disiplinlerde 
akademik çalışmalarını tamamlayan öğrenciler, 
yükseköğretim kurumlarında akademisyen olarak 
atanabilmekte, ayrıca eğitim formasyonu alarak öğretmen 
olabilmektedirler. Sektörde moda tasarımcısı (stilist), 
kalıp uzmanı (modelist), üretim planlama, kalite kontrol 
sorumlusu olarak görev yapabilirler ya da bireysel 
işyerlerini açarak kişiye özel model tasarımı ve üretimini 
gerçekleştirebilirler.
 
Moda dergileri için moda editörlüğü ve moda fotoğrafçılığı, 
mağazacılık sektörü için moda pazarlamacısı ve görsel 
sergileme sorumlusu, sahne ve televizyon sektöründe 
kostüm tasarımcısı ya da kostüm sorumlusu olarak görev 
alabilirler. 

Tekstil işletmelerinin dokuma, örme, baskı ve desen 
tasarım departmanlarında, müşteri temsilciliklerinde, Ar-
Ge birimlerinde, ilgili alanlardaki kamu ve özel kurum ve 
kuruluşlarda tasarımcı ve danışman olarak görev alabilirler.
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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.

Cumhuriyetin ilk yıllarında (1934-1935) Kız Enstitüleri 
ve Akşam Kız Sanat Okullarına atölye ve meslek dersleri 
öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulan ilk adıyla “Ertik 
Öğretmen Okulu” daha sonraki adıyla “Meslek Öğretmen 
Okulu”nun, 1947-1948 öğretim yılından itibaren öğretim 
süresi 3 yıldan 4 yıla çıkarılmış, “Kız Teknik Öğretmen 
Okulu” adı verilmiştir.

1962 yılında programında önemli değişikliklere gidilerek, 
“Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu” adını almıştır. 20 
Temmuz 1982’de Mesleki Eğitim Fakültesi adıyla yeniden 
yapılandırılmıştır. 13.11.2009 tarih ve 2009/15546 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Mesleki Eğitim Fakültesi kapatılıp 
Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. Fakültemiz, 18 Mayıs 
2018 tarih ve 7141 Sayılı Kanun ile Gazi Üniversitesinden 
ayrılarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine 
bağlanmıştır.

TARİHÇE

» KUYUMCULUK VE MÜCEVHER TASARIMI BÖLÜMÜ

Bölümümüz; dört yıllık eğitim sürecimiz boyunca, 
kuyumculuk sanatına odaklı uygulamalı derslerin yanı sıra, 
farklı sanat disiplinlerini tanımaya ve sanata dair düşünce 
üretebilmeye yönelik seçmeli derslerle desteklenen 
kuramsal ve uygulamalı bir program sürdürmektedir.

» MODA TASARIMI BÖLÜMÜ

Bölümümüz; öğrencilere moda sektörünün ihtiyaçları 
doğrultusunda beceriler kazandıran, ulusal ve uluslararası 
düzeyde nitelikli eğitim ve araştırmaya dayalı ürün, sistem 
ve süreç tasarımları yapabilen, bilimsel ve estetik ölçütlerle 
düşünceyi modele dönüştürebilen moda tasarımcıları 
yetiştirmektedir.

» TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ

Bölümümüz öğrencileri, tasarımlarını üretme olanağı 
bulmakta ve sektöre yönelik çalışmalarla kendilerini 
geliştirmektedir. Mesleki seçmeli dersler, öğrencilerin 
dokuma yüzey tasarımı, örme yüzey tasarımı ve baskı desen 
tasarımı dallarında uzmanlaşmasına olanak sağlamaktadır.

•  El Sanatları Bölümümüz, 1934’den günümüze verdiği 
eğitimle, Türk kültürüne yönelik yaptığı çalışmalarla ve 
mesleki eğitim alanına katkılarıyla köklü bir geçmişe 
sahiptir.

•  Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümümüz, 
Türkiye’de devlet üniversitelerinde fakülte içinde yer 
alan ve 4 yıllık eğitim veren tek bölümdür.

•  Moda Tasarımı Bölümümüz, “iş yeri eğitimi”ni uygulayan 
Türkiye’deki tek Moda Tasarımı programıdır.

•  Geleneksel Türk Sanatları Bölümümüz, Ankara’da eğitim 
veren tek program olarak Sanat ve Tasarım Fakültesi 
bünyesinde yer almaktadır.

•  Görsel Sanatlar Bölümümüz, çağın sanat eğitiminin 
gerektirdiği bir yaklaşımla, sanat ve sanat yönetimi 
alanlarına ait Kültür Politikaları ve Sanat Kurumları, 
Gösteri ve Sergileme Teknikleri, Kültürel Teori, Kent ve 
Kültür, Multi-Medya Eleştiri, Müzeler ve Kültürel Miras, 
Sanat ve Kültür Yönetimi, Küratörlük Uygulamaları ve 
Disiplinlerarası Stüdyo benzeri dersleri disiplinlerarası 
bir şekilde sunan Türkiye’deki sayılı bölümlerden biridir.

•  Tekstil Tasarımı Bölümümüz, lisans eğitiminin son yılında 
“İş yeri eğitimi” uygulaması ile öğrencilere staj imkânı 
sunarak, istihdam konusunda avantaj sağlamaktadır.

•  Grafik Tasarım Bölümümüz, grafik tasarım konusunda 
bilgi ve beceri ile donanmış, bağımsız, kendi yeteneğini 
öne çıkaran, becerikli, katılımcı ve dünyanın güncel 
yapısıyla iletişim kurabilecek nitelikte grafik tasarımcı 
adayları yetiştirmektedir.

Moda Tasarımı Bölümü

BÖLÜMLER

» EL SANATLARI BÖLÜMÜ

Bölümümüz; öğrencileri uluslararası değerde özgün 
tasarımlar yapabilecek donanımda yetiştirmektir. Mesleki 
seçmeli dersler, öğrencilerin dokuma örgü tasarımı, nakış 
tasarımı, deri sanatları tasarımı, takı tasarımı, bebek ve 
oyuncak tasarımı, yapma çiçek ve çiçek düzenleme tasarımı 
dallarında uzmanlaşmasına olanak sağlamaktadır.

» GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

Bölümümüz; teknik bilgi ve becerilerle donanmış, Türk-
İslam kültürümüzün korunması ve yaşatılması gerekliliğine 
inanan, bu alanda eser üreten, disiplinler arası bağlantılar 
kuran tasarımcı yetiştirmektedir.

» GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ

Bölümümüz; temel sanat kavramları, sanatsal teknik, 
yöntem ve gelişmeler, sanatta yaratıcı ve dinamik 
süreçleri takip eden, kurumsal sanat yönetimi, kurumsal 
sanat denetimi ve görsel sanatlarda bu kavramların 
uygulama ve sentezlerini, çeşitli problemlerin çözümüne, 
yönlendirilmesine, denetlenmesine, yönetilmesine ve 
değerlendirmesine yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

» GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ

Bölümümüz; uygulama ağırlıklı derslerde öğrencilerin 
hem tasarımlarını üretebilmelerine hem de sektöre 
yönelik çalışmalarla kendilerini geliştirebilmelerine 
olanak sağlamaktadır. Ders müfredatımız teknolojik 
gelişmeler ve sanattaki değişimler doğrultusunda sürekli 
güncellenmektedir. Bu sayede, öğrencilerimiz grafik tasarım 
alanı ile ilgili tüm konularda bilgi kazanarak endüstride ve 
özel atölyelerde yapılacak olan üretim için gerekli beceriye 
sahip olarak yetişmektedir. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Görsel Sanatlar Bölümü

El Sanatları Bölümü

Grafik Tasarımı Bölümü
Kuyumculuk ve 
Mücevher Tasarımı Bölümü

Tekstil Tasarımı Bölümü


