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ÇANKAYA 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



Yüksekokulumuz; 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.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü’nün üst yönetim kademelerine eleman 
yetiştirmek üzere açılan ve dört yıllık geçmişi olan 
Okulumuz, Bakanlar Kurulunun, 2010/1369 sayılı kararı ile 13 
Şubat 2011 tarihinde kurulmuştur. 18 Mayıs 2018 tarih ve 7141 
Sayılı Kanun ile Gazi Üniversitesinden ayrılarak Ankara Hacı 
Bayram Veli Üniversitesine bağlanmıştır.

TARİHÇE

BÖLÜMLER

» TAPU KADASTRO BÖLÜMÜ

Tapu kadastro Bölümü; tapu sicillerinin tutulmasına ilişkin 
temel kurallar ile tapu sicilinin oluşturulmasını amaçlayan 
kadastro çalışmaları için gerekli arazi ölçümü ve harita 
yapım teknikleri konusunda çalışacak ara insan gücünü 
yetiştirmeyi hedeflemektedir.

» EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümünde amaç, Avrupa Birliği 
uyum sürecinin bir yansıması olarak ülkemizde doğan 
mesleki yeterlilik belgesine sahip olunması gereken iş 
alanlarında çalışabilecek kişilerin teorik bilgilerinin yanı 
sıra uygulama kabiliyetlerini geliştirerek, yasal stajlarının 
bir bölümünü öğretim süresinde sağlayarak, öğretimleri 
sonrasında hemen meslek hayatlarına başlayabilmelerini 

İŞ İMKÂNLARI

Yüksekokulumuz mezunları; Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Milli 
Emlak Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kara 
Yolları Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Devlet Su İşleri, 
Devlet Demir Yolları, tapu sicil müdürlükleri, kadastro 
müdürlükleri, tapu kadastro bölge müdürlükleri, 
belediyeler, gayrimenkul yönetimi ve emlak müşavirliği, 
planlama kuruluşları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, 
arazi ve arsa geliştirme ve yapı kuruluşları (şirketler, 
kooperatifler, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), kamu 
kuruluşlarının inşaat, emlak ve kamulaştırma birimleri, 
harita ve inşaat firmaları, gayrimenkul finansman, 
gayrimenkul değerleme (ekspertiz) şirketleri, gayrimenkul 
proje geliştirme, yönetim ve denetim kuruluşları, sigorta 
şirketleri gibi kuruluşlarda iş bulma, istihdam ve kariyer 
imkânı bulmaktadırlar.

Alanında 
nitelikli personel yetiştiren 

Türkiye’nin tek
Yüksekokulu’dur.

amaçlamaktadır. Yüksekokulumuz; alanında nitelikli 
personel yetiştiren, Türkiye’nin tek Yüksekokulu’dur. 


