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Hacettepeli olmak, öncelikle insanı sevmek demektir. Toplum için, insanlık için, dünya 
için çaba göstermektir. Bu nedenle “Daha ileriye… En iyiye…” anlayışı, yaşam felsefesidir 
Hacettepelinin…

Hacettepeli olmak, geleceğe umutla bakmak, insanlara umut aşılamak; insanlığın, her 
alandaki gelişimine katkı sunmaya hazır olmaktır. Toplumsal olaylara çok farklı pencerelerden 
bakabilmek, hatta yeni bir pencere oluşturabilmek, fark yaratmaktır. Ufuk penceresinin 
boyutu, herkesten birkaç ebat büyüktür Hacettepelinin…

Hacettepeli olmak bir duygu değil, hayat duruşudur. Sadece yetiştiği alanda değil, 
farklı alanlarda da büyük işler başarabilme potansiyeline sahip olmaktır. Toplumda örnek, 
mesleğinde hep bir adım öndedir Hacettepeli…

Bu nedenle bizler deriz ki;

Hacettepeli olmak bir ayrıcalıktır…

HACETTEPELI
OLMAK...OLMAK...



Hacettepeli olmak bir ayrıcalıktır…

HACETTEPELI
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Sizleri, Hacettepe Üniversitesi’ne, 
ayrıcalıklı olmaya davet ediyoruz.

     Lider karakterli, becerileri gelişmiş birey olmak için

Hacettepe Araştırma Üniversitesi’ne 

HOŞ GELDİN!
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Sizleri, Hacettepe Üniversitesi’ne, 
ayrıcalıklı olmaya davet ediyoruz.

     Lider karakterli, becerileri gelişmiş birey olmak için Hacettepe, bir araştırma üniversitesidir. 
Kuruluşundan günümüze multidisipliner 
eğitim-öğretim ve araştırma anlayışı 
ile öğrencilerinin alanlarında donanımlı 
liderler olarak yetişmelerini hedeflerken 
sağladığı ortam ve olanaklarla 
da becerileri gelişmiş bireyler 
olmalarına destek verir. Geleceğinizi 
şekillendireceğiniz üniversite seçim 
sürecinde, sizi Hacettepe Üniversitesi ile 
tanıştırmak istiyoruz. 

Hacettepe’nin, sadece Türkiye’nin önde 
gelenlerinden biri değil, dünyanın da en 
iyi üniversiteleri arasında yer aldığını 
söylemekten gurur duyuyoruz. 

Hacettepe Üniversitesi’ne adım attığınız 
andan itibaren yerleşkeleri, asla ayrılmak 
istemeyeceğiniz; yaşadığınız, yiyip-
içtiğiniz, hatta uyuduğunuz yer, sizin 
eviniz olacaktır. Yetişkinliğe burada adım 
atacak, anılar biriktirecek, arkadaşlıklar 
kuracaksınız. Kendinizi başka yerde 
hayal bile edemeyeceksiniz. 

Hacettepe Araştırma Üniversitesi’ne 

HOŞ GELDİN!

5



Özel bir yasayla kurulan Hacettepe, diğer üniversitelerden farklı 
yapılandırılmıştır.  İlkleriyle fark yaratan, Tıp ve Sağlık Bilimlerinde 
lider olan Hacettepe Üniversitesi’ni özgün ve özel kılan özelliklerinin 
başında multidisipliner anlayış gelir. 

Hacettepe Üniversitesi’nin, Sıhhıye ve Beytepe’de iki ana yerleşkesi, 
Ankara Devlet Konservatuvarı ve Türkiye’nin ilk üniversite senfoni 
orkestrası olan Hacettepe Senfoni Orkestrası, Teknokenti ile 
nitelikli ve iş garantili programlara sahip meslek yüksekokulları 
bulunmaktadır. 

Bünyesinde, tıp ve sağlıktan mühendisliğe, fen ve teknolojiden 
sosyal ve beşeri bilimler ile kültür ve sanatın her dalına, eğitim 
bilimlerinden spora, İngiliz ve Amerikan Dil ve Kültüründen yabancı 
dillere uzanan geniş bir yelpazede bu kadar çok sayıda farklı disiplini 
barındıran başka bir üniversite yoktur.  

HACETTEPE

Farklı ve Özel Üniversite

NASIL BİR 
ÜNİVERSİTEÜNİVERSİTE??
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Disiplinler Arası İşbirliği Geninde Var 
Bu geniş yelpazede yer alan farklı disiplinlerin, dünya biliminin 21. yüzyılda yöneldiği 

“disiplinler arası işbirliği”ni,  yalnız Türkiye’de değil dünyada da bundan 52 yıl önce ilk 
Hacettepe Üniversitesi gerçekleştirmeye başladı.

16 Fakülte:
  98 lisans programı
  27 ön lisans programı
15 Enstitü:
  393 yüksek lisans ve 
  238 doktora programı
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YÖK’ün 26 Eylül 2017 tarihli kararıyla Araştırma Üniversitesi ilan edilen Hacettepe, 
kuruluşundan bu yana geçen 52 yılda, Türk bilimine yaptığı nitelikli ve özgün katkıları 
ve kattıklarıyla marka üniversite niteliği kazanarak Türkiye’nin evrensel bilime açılan 
kapısı olmuştur.  Bilime, topluma, insanlığa katkıları ve dünya başarıları ile ülkemizin 
ismini duyuran, her biri gurur kaynağımız on binlerce mezun vermiştir.

Araştırma,
Lisans Eğitiminde Başlar

Hacettepe’de araştırma, lisans 
eğitiminde başlar. Ülke çapında ve 
uluslararası pek çok sosyal, teknolojik, 
kültürel ve tarihi araştırma ve projeler, 
öğrencilerle birlikte yürütülür. Her 
düzeyden araştırmacıya kütüphaneleri, 
laboratuvarları, bilişim olanakları, 
araştırma ve uygulama merkezleriyle 
eşsiz bir araştırma ortamı sunan 
Hacettepe, tüm bu olanakları ve 
birikimlerini, bu olanaklarla yetişmiş 
öğretim üyeleri ve mezunlarıyla toplum 
hizmetine verir.  

ÜNİVERSİTESİARAŞTIRMA

4800+ Araştırmacı
600+ Devam eden araştırma projesi
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   ÖNCÜ ve
 ÖRNEK
ÜNİVERSİTE

Uygulamaya koyduğu eğitim-öğretim programları, projeleri ve 
araştırmaları, sahip olduğu donanımlarıyla diğer üniversitelere öncülük 
eden Hacettepe, eğitim ve yaşam ortamlarının yanında sanatsal, 
kültürel ve sportif olanaklarıyla da örnektir. Hacettepe, ilkleri ile yerel 
olduğu kadar küresel ölçekte de önemli farklar yaratan bir üniversitedir.

500’e yakın eğitim ve araştırma laboratuvarı

90+ Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hacettepe Teknokenti’nde 240 AR-GE firması

     Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi
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Engelsiz Üniversite 
Hacettepe, engelsiz bir üniversitedir. Engellilerin topluma etkin ve 
sorumlu olarak katılımına olanak sağlamanın çağdaş bir yükümlülük 
olduğu bilinciyle kurulan ve görev yapan Araştırma ve Uygulama 
Merkezi, eğitimine devam eden ve çalışan tüm engelli Hacettepelilerin
bağımsız hareket edebilmeleri 
için çalışmaktadır. 
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URAP: Türkiye’nin En İyi Üniversitesi
Uluslararası akademik performans ölçüm ve 
derecelendirme kuruluşu URAP Araştırma 
Laboratuvarı’nın üniversitelerin akademik performansını 
özetleyen son listesine göre, Hacettepe Türkiye’nin en iyi 
üniversitesi konumundadır. Üniversitemiz URAP dünya 
üniversiteleri sıralamalarında ilk 500 içine giren tek 
üniversitedir.  
 

Çok Dilde Eğitim
Hacettepe Üniversitesi’nde çok 
dilde eğitimden söz edilebilir. 
Bazı bölümlerde eğitim-
öğretim dili tamamen Türkçe, 
bazılarında tamamen İngilizce, 
Almanca veya Fransızcadır. 
Bazı bölümlerde ise yüzde 30 
İngilizce eğitim verilmektedir. 

D Ü N YA  Ü N İ V E R S İ T E S İD Ü N YA  Ü N İ V E R S İ T E S İ

12



Dünya Sıralamalarında Hacettepe 
Dünya üniversitelerini 5 ana kategori ile birlikte 51 alanda değerlendiren  
QS World University Rankings by Subject’e göre Hacettepe Üniversitesi’nin ana kategori 
ve ilgili alanlarda sıralamaya girdiği başlıklar her yıl artıyor ve bunlardaki sırası yükseliyor.
Times Higher Education (THE) etki sıralamalarında katılımcı üniversite sayısındaki artışa 
karşın genel puan ve sıralamadaki yükseliş de önemli bir başarının göstergesi.

Tıp Bilimine Yön Veren 
100 Türk’ten 46’sı Hacettepeli
Turkishtime tarafından hazırlanan “Tıp Bilimine Yön Veren 
100 Türk” kitabına göre, Hacettepe Üniversitesi, dünya tıp 
bilimine damga vurdu. Dünyada tıp bilimine yön veren 100 
Türk bilimciden 46’sının Hacettepe kökenli 
olduğu belirlenmiştir. 

D Ü N YA  Ü N İ V E R S İ T E S İD Ü N YA  Ü N İ V E R S İ T E S İ
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120’den fazla ülke, 2 bini aşkın öğrenci
Sahip oldukları ve sunduklarıyla dünyada en çok tercih edilen üniversiteler arasında üst 
sıralara oturan Hacettepe’ye, tanınırlığın karşılığı olarak başvuran uluslararası öğrenci 
sayısı her yıl artmaktadır. Halen, 51 ülkeden 416 yüksek lisans ve 98 ülkeden 761 
lisans öğrencisi Hacettepe’de öğrenim görmektedir.

ULUSLARARASIULUSLARARASI
ÜNİVERSİTEÜNİVERSİTE
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Hacettepe Üniversitesi, güçlü bir 
uluslararası değişim ve işbirliği programına 
sahiptir. Her yıl yüzlerce öğrencisine 
ister Avrupa Birliği Erasmus+, ister YÖK 
Mevlana ister Farabi değişim programları, 
isterse ikili değişim anlaşmaları ile 
unutulmayacak akademik, yaşamsal ve 
kültürel deneyimler edinme fırsatı tanır. 

Hacettepe Üniversitesi’nin, 29 ülkeden 
aralarında Harvard, Cornell, Cambridge, 
ABD National Institute of Health (NIH) ve 
kanser çalışmalarıyla ünlü MD Anderson 
Tıp Merkezi’nin de yer aldığı 206 kurum 
ile ikili iş birliği anlaşması bulunmakta; 137 
ülke ile ortak araştırma yürütmektedir. 

Uluslararası 
Programlar

Uluslararası
Değişim Programları

Büyük Üniversitenin Büyük 
Ortakları Vardır

Büyük Üniversitenin Büyük 
Ortakları Vardır

605 Erasmus+ Anlaşması
68 Üniversite ile Mevlana Değişim Protokolü
98 Üniversite ile Farabi Değişim Protokolü

Erasmus’u En İyi 
Uygulayan Üniversite 
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Sen mi Hacettepe içinsin,
Hacettepe mi senin için?  

Hacettepe, Eğitim-Öğretimden Çok Daha Fazlasıdır
Hacettepe Üniversitesi, sadece akademik çalışma, ders, sınav değildir. Burada nelere 
sahip olduğunuzu keşfetmek önemlidir. Öğrenciler, farklı ve ayrıcalıklı yetişmeleri 
için Hacettepe’ye sadece akademik değil sosyal olarak da katılmaları, fırsatlardan 
yararlanmaları için teşvik edilir ve desteklenir.

Olimpik yüzme havuzu

2 özel öğrenci yurdu
Açık ve kapalı spor alanları

2 bin 250 yataklı, 
KYK yurdu

Bilim-sanat-kültür merkezi,

doğa harikası yerleşkeler

Bin 767 yataklı öğrenci, 

311 yataklı konuk evleri

3 bin 442 öğrenci için dört öğrenci yurdu
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Sen mi Hacettepe içinsin,
Hacettepe mi senin için?  

Hacettepe,
öğrenci olmak için harika
bir üniversitedir. Öğrenciler, zengin
akademik çeşitliliğin sunduğu fırsatlara ve ayrıcalıklara sahiptir. 

Harika
Bir Sosyal

Sahne

Yerleşkelerde gezinirken yurtlarda barınırken kafeteryalarda yemek yerken dinlenme 
alanlarında sohbet ederken ya da spor yaparken her bölümden öğrencilerle aynı anda 
karşılaşabileceğiniz başka bir üniversite ülkemizde yoktur. 

Olimpik yüzme havuzu

2 özel öğrenci yurdu

Bilim-sanat-kültür merkezi,

doğa harikası yerleşkeler
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Hangi bölüm olursa olsun Hacettepe’nin ders temposu yoğundur. Ancak Hacettepe, 
iyi bir planlama yapmak koşuluyla öğrencilerine sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 

etkinlikler açısından geniş bir yelpaze sunar. Hacettepe’de öğrencilerin aldıkları 
eğitimin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle desteklenmediği sürece

eksik kalacağına inanılır. 

HACETTEPE FARKI:HACETTEPE FARKI:
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Sosyal Etkinlikler 
Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda etkinliklere katılabilmeleri için resim, 
fotoğrafçılık, el sanatları, halk oyunları, klasik danslar ve müzik alanlarında çalışma grupları, 
korolar ve kurslar oluşturulur. Bu grupların konser, gösteri, sergi gibi ulusal ve uluslararası 
etkinliklere katılımı desteklenir. 

HACETTEPE FARKI:HACETTEPE FARKI: Çok Çalış, Çok Eğlen
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Hacettepe’de, yerleşkelere kattıkları renk ve çeşitlilik ile sosyal yaşamın vazgeçilmez 
parçası olan 152 öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Öğrenciler, her yıl farklı yüzlerce 
sosyal, kültürel, mesleki, sanatsal, düşünsel, bilimsel, sportif etkinlikler düzenleyen bu 
topluluklar aracılığıyla kendilerini çok yönlü geliştirme fırsatı yakalarlar.

Hacettepe öğrenci toplulukları arasında, ulusal ve uluslararası başarılara imza atan, 
Türkiye’yi yurt dışında temsil eden, dünya dereceleri yapan; İnsansız Hava Araçları, 
Denizcilik ve Yatçılık, Çocuk ve Gençlik Halk Dansları, Bisiklet, Okçuluk, Amerikan 
Futbolu gibi onlarca topluluk vardır.

Biri Mutlaka Senin İçin…

Türkiye’yi Temsil Edebilirsin

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

20



Hacettepe’nin en keyifli öğrenci topluluklarından Quidditch, seni de aralarında görmek 
istiyor. Harry Potter serisinde büyücülerin süpürge üzerinde uçarak oynadığı kurgusal 
sporu yapmaya var mısın? Süpürge ve toplar hazır. Uçmak dışında her şey tamam. Spor 
kıyafetini alıp gitmen yeterli…

Fantastik Dünyadan Bir Notun Var! 
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Çeşitli spor dallarının teşvik edildiği Hacettepe’de her öğrenci, üniversite yaşamının bir 
parçası olarak spor veya egzersiz
yapma şansına sahiptir.

Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkelerinde
çok amaçlı spor salonları; Beytepe Yerleşkesinde açık tenis kortları, 

atletizm, voleybol ve basketbol için tesisler ve futbol stadyumu ile kapalı olimpik yüzme 
havuzu bulunmaktadır. 

Hacettepe’de Olmazsa Olmaz 
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SPORSPORHacettepe’de Olmazsa Olmaz 

Şampiyonluk Ona Çok Yakışıyor: RED DEERS
Türkiye’nin ikinci Amerikan Futbol Takımı Hacettepe Red Deers, en çok şampiyon olan takım 
unvanına sahip. Profesyonel ligde iki kez şampiyon olan ve en çok sayı rekoru kıran, bir sezonu 
rakiplerine sayı dahi attırmadan bitirerek bir ilke imza atan Kırmızı Geyikler’in ekibinde yer 
almak için Hacettepe öğrencisi olmak gerekiyor.
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Ankara Devlet Konservatuvarı ve Senfoni Orkestrası ile Hacettepe, 
bilimle doğanın, bilimle sporun, bilimle kültür ve sanatın buluşup, en güzel 
kompozisyonu oluşturduğu üniversitedir. Hacettepe’nin her iki yerleşkesi 
oldukça zengin kültür ve sanat ortamına sahiptir. Yerleşkelerde, farklı 

Bilim, Kültür ve Sanatın Buluşması
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içeriklerde müzeler, tarihi eserler ve değerli koleksiyonlar bulunmaktadır. 
Büyüleyici sergilerden tarihi eserlere, binlerce yıllık kemiklerden modern sanata, 
kaya örneklerinden Burhan Doğançay tabloları, Jale Yılmabaşar seramikleri gibi 
birçok ünlü sanatçının eserlerine rastlamak mümkündür. 
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Yerleşke mi 
Müze mi?
Sıhhiye Yerleşkesi, yapılan 
hafriyatlarda bulunmuş 
tarihi eserlerin sergilendiği 
arkeoloji müzesi; her tarafta 
Taş Heykel Sempozyumu’na 
katılan sanatçıların 
eserlerine kucak açan 
Beytepe Yerleşkesi de 
açık hava müzesi gibidir. 
Koruma altına alınmış 
bu eserler, koridorlarda, 
geçtiğiniz yollarda, dinlenme 
alanlarında karşınıza 
çıkabilir. 

Koleksiyon 
Zengini Sanat 
Müzesi
Eczacılık ve Fen 
Fakültelerinde, uluslararası 
kodlarla indekse kayıtlı çok 
değerli bitki örneklerinin 
yer aldığı Herbaryumların 
yanında eski Türk Eczanesi 
Müzesi ile müze olarak 
da gezilebilen Zooloji ve 
Antropoloji Laboratuvarlarına 
ev sahipliği yapan 
Hacettepe’de ülke ve 
dünya çapında isim yapmış 
sanatçıların eserlerinin 
sergilendiği koleksiyon 
zengini Sanat Müzesi vardır. 

Kültür ve Kongre 
Merkezleri
Sıhhiye Kültür Merkezi ve 
Beytepe Kongre Merkezi, 
galerileri ve salonlarıyla her 
yıl ulusal ve uluslararası 
yüzlerce konferans, sergi, 
konser, kongre, resital, 
söyleşi, bilimsel toplantıya 
ev sahipliği yapar.
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Ankara Devlet Konservatuvarı Kütüphanesi, sanatsal ve bilimsel 
çalışmalarda başvurulabilecek önemli bir kaynaktır. 101 adet nadir 
eser koleksiyonunu da barındıran 9 bin 189 basılı kitap, 137 basılı 
ciltli dergi, bin 453 plak, Türk ve dünya bestekârlarına ait 12 bin 
728 notadan oluşan özgün eser koleksiyonun yanında Osmanlıca, 
Türkçe ve Arapça el yazması notalar ve kitaplardan oluşan 
zenginlik; ülke çapında öğrenci, akademisyen ve sanat eğitim 
kurumlarının hizmetine sunulmaktadır.

El  Yazması Notaların Barınağı
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Hacettepe Üniversitesi, dünyanın sayılı kütüphane sistemine bağlı, Türkiye’nin en 
büyük kütüphanelerine sahiptir. Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkeleri ile Konservatuvar’da 
bulunan kütüphaneler, öğrenciler, araştırmacılar ve toplum için en kapsamlı bilgi ve 
belge merkezleridir. 

Güçlü elektronik kaynak koleksiyonu, nitelikli hizmetleri ile 117 veri tabanında e-dergi, 
e-kitap, e-referans, e-tez vb. kaynaklara erişim sağlanmaktadır. 160 bin üzerinde 
e-kitap, 41 bin üzerinde e-dergi ve 210 bin üzerinde basılı kitaptan oluşan koleksiyonu 
ile dünya üniversiteleri arasında da ön sıralarda yer almaktadır. 24 saat hizmet veren 
kütüphanelere on-line ulaşmak, materyal indirmek ve kütüphane hesabını yönetmek 
mümkündür.

Türkiye’nin En Büyük 
Kütüphaneleri
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Türkiye’nin En Büyük 
Kütüphaneleri
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Müzik, Hacettepe ile özdeşleşmiş bir 
kavramdır. Hayal edebileceğiniz tüm 
müzik türleri, burada temsil edilir. Klasik 
müzikten caza, sanat müziğinden 
folka Hacettepe’de müzik dünyası, 
sizi kaçamayacağınız bir biçimde 
içine çekecektir. Şarkı söylemek, 
performans yapmak ya da dinlemek 
istediğinizde, aradığınız herşeyi burada 
bulabileceksiniz. Hacettepe’de dört 
yanınız müzikle çevrili olacaktır. 

HACETTEPE ve

MUZIK
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Hacettepe Üniversitesi’nde bir diş hekimliği öğrencisini bir müzik grubunda 
izlemek, bir hukuk öğrencisini bir tıp profesörüyle birlikte Türk Sanat Müziği 
Korosu’nda dinlemek, bir mühendislik fakültesi öğrencisiyle spor bilimleri 
fakültesinde yan dal dersinde karşılaşmak, bir öğrenciyi dekanıyla birlikte halk 
oyunları topluluğunun gösterisinde horon teperken görmek şaşırtıcı derecede 
olağandır. Hiç şaşırmayın! Hacettepe, öğrencilerine benzersiz fırsatlar sunar.

HİÇ ŞAŞIRMAYIN!
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Bahar ŞenliğiBahar Şenliği
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      GelenekselGeleneksel  
Hacettepe EtkinlikleriHacettepe Etkinlikleri



Tanıtım GünleriTanıtım Günleri

UluslararasıUluslararası
Dostluk GünüDostluk Günü

Hacettepeye MerhabaHacettepeye Merhaba
UNI101 DersiUNI101 Dersi

HacettepeHacettepe
Senfoni OrkestrasıSenfoni Orkestrası

KonseriKonseri
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YerleşkelerdeYerleşkelerde  Yaşam  Yaşam
Barınma
Beytepe ve Sıhhiye Yerleşkelerinde, 
şehir dışından gelen öğrencilere 
barınma hizmeti verilen toplam 3 bin 448 
kapasiteli dört yurt vardır. Ayrıca, Sıhhiye 
Yerleşkesinde iki konuk evi ve bir kız 
öğrenci evi, Beytepe Yerleşkesinde de 
öğrenci evleri ile bir YURT-KUR yurdu, 
iki özel yurt bulunmaktadır. Çalışma ve 
bilgisayar salonları,  yıkama-kurutma-ütü 
odalarıyla öğrencilere rahat bir ortam 
sunulan yurtlarda 24 saat sıcak su, 
internet ve kantin hizmeti verilmektedir. 

Yeme-İçme 
Öğrenciler, her iki yerleşkede de kahvaltı, 
öğle yemeği için toplam 8 bin 400 
kapasiteli 6 kafeteryadan yararlanabilir. 
Ayrıca, her iki yerleşkede birçok 
kafeterya ve restoran bulunmaktadır. 

Burs ve Yardımlar
Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine 
sağlanan destekler; kaynaklı, sivil toplum 
kuruluşlarınca sağlanan ve diğer olmak üzere 
üç grupta toplanmaktadır. Öğrenimlerine 
devam edebilmek için ekonomik desteğe 
gereksinim duyan öğrencilere çeşitli kurum, 
vakıf, dernek ve şirketler tarafından burs 
verilmektedir.

Destek ve Çalışma
Öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi tarafından 
nakit desteği, barınma ve yemek yardımı 
ile desteklenmektedir. Yerleştirildikleri 
programı birinci sırada tercih eden ve ilk 
10 ile ilk 100 arasında yerleşen öğrenciler, 
çeşitli barınma olanaklarından yararlanır.  
Öğrencilerine, kısmi zamanlı çalışma olanağı 
tanıyan Hacettepe Üniversitesi, ayrıca, 
değişik durumlardaki 2 bin öğrenciye ücretsiz 
beslenme desteği sağlanmaktadır.

Doğal ve Sosyal Fırsatlar
Beytepe Yerleşkesi gibi Sıhhiye Yerleşkesi de 
doğal varlıkları açısından zengin bir yapıya 
sahiptir. Yerleşkelerin inşası sırasında tarihi 
doku gibi doğal yapı da titizlikle korunmuş ve 
ağaçlandırma çalışmalarıyla doğal zenginliğin 
çeşitlenmesi sağlanmıştır. Hacettepe, 
Beytepe’nin yanı sıra Sıhhiye Yerleşkesiyle 
de çöl ortasında vaha gibidir. Beytepe 
Yerleşkesi içinde yer alan Yeşil Vadi, göletleri 
ve bol yeşili ile saklı cennettir.  35



AKADEMİKMÜKEMMELLİK
Hacettepe Üniversitesi; farklı disiplinlerde güçlü bölümleri, akademik kadrosu, bünyesindeki 
araştırma merkezleri, ileri araştırma laboratuvarları, Hacettepe Üniversitesi Teknokenti ve 
Teknoloji Transfer Merkezi  (HT-TTM) ile ülkemizin 
gelişmesi ve ilerlemesine katkı verecek
insan gücünü
yetiştirir. Derslerini, 

Alanının Uzmanı Ödüllü
Öğretim Üyelerinden

Alacaksın
Türkiye’nin başarılı 
öğrencileri, yüzde 60’tan 
fazlası akademik yaşamının 
bir dönemini Stanford, 
Harvard, Cambridge, 
Cornell gibi saygın 
üniversitelerde sürdürerek 
edindikleri bilgi ve 
deneyimleri Hacettepe’ye 
aktaran ödüllü öğretim 
üyeleriyle yola devam 
eder. Akademik personelin 
geniş bir yelpazede 
farklı bilim disiplinlerine 
özgü donanımları, 
Üniversitemizde disiplinler 
arası çalışmalar için 
mükemmel bir ortam sunar. 
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Öğrendiklerin
Teoride

Kalmaz!
Çeşitlilik ve 
Esneklik
Bölümlerde okutulan binlerce 

farklı dersle öğrencilerine 
bölüm dışı seçenekler sunan 
Hacettepe, bu farklılıklarıyla 
öğrencilerini hem mesleki 
hem toplumsal yaşama hem 
de kariyerlerine hazırlar. 
Hacettepe Üniversitesi’nde 
çift ana dal ve yan dal eğitimi 
almak isteyen öğrenciler, 
donanımlarını daha da ileri 
götürürler. Yan Dal Programı’nı 
tamamlayanlara sertifika, çift 
ana daldan mezun olanlara iki 
diploma verilir. 

İleri Araştırma Laboratuvarları
Hacettepe Üniversitesi, araştırmacılara ve öğrencilerine sadece öğrendikleri bilgileri 
pekiştirmeleri için değil, araştırma yapabilmeleri için de olanaklar tanır. Tıp Fakültesi 
bünyesinde özel amaçlı ölçüm, analiz ve yeni tanı yöntemlerinin geliştirilmesine 
yönelik ileri düzey 65 araştırma laboratuvarının yer aldığı Hacettepe Üniversitesi, 
fen ve mühendislik bölümlerine ait laboratuvarların dışında Türkiye’de tek olan 
onlarca ileri düzey güçlü laboratuvarlara ev sahipliği yapmaktadır.
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Ülkemizde kurulan ilk üç teknoloji geliştirme bölgesi arasında yer 
alan Hacettepe Teknokenti, Beytepe Yerleşkesi içindedir. Hacettepeli 
akademisyen ve öğrenciler, Teknokent’te faaliyet gösteren 240 AR-
GE firmasıyla birlikte yeni endüstriyel ürün ve teknoloji üretmek üzere 
çalışmaktadır. Hacettepe Teknokent’in kuruluşundan bu yana bölgede 
faaliyet gösteren firmalar tarafından 60 milyon Dolar tutarında ihracat 
gerçekleştirilmiştir. Akademisyen ve öğrencilerin kullanabileceği “Ön Kuluçka 
Merkezi ve Prototipleme Merkezi” 2019 itibariyle hizmete başlamıştır. 

Yüksek Teknolojiyle
Hacettepe Teknokent’te Buluş
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113 Uluslararası Patent
Türk Patent Enstitüsü ile imzalanan protokol uyarınca Teknokent’te kurulan Patent Bilgi 
ve Dokümantasyon Birimi, Hacettepe Üniversitesi araştırıcılarına ve bölgedeki şirket ve 
girişimcilere patent desteği vermektedir. Hacettepe Üniversitesi, 113’ü uluslararası 136 
patent, tescillenmiş 10 marka, 9 endüstriyel tasarıma sahiptir.

Hamle Sırası Sende!
Hacettepe öğrencileri,  girişimci ve yenilikçi yönlerini keşfetme, yaratıcı fikirleri ile 
inovasyon süreçlerine dâhil olma ayrıcalığına ve fırsatlarına sahiptir. HT-TTM tarafından 
her yıl düzenlenen Hamle İnovasyon yarışması, öğrencilerin, yenilikçi ve çığır açan 
fikirleriyle başvurdukları, akademik ve iş dünyasından profesyoneller ile yarıştıkları 
bir rekabet platformudur. Girişimci öğrencilere iş modeli oluşturma, ticarileşme ve 
pazar stratejisi belirleme konularında ücretsiz eğitimler verilmektedir. Ödüle layık 
görülen öğrencilere, ücretsiz patent başvurusu, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci 
sürecine doğrudan geçiş desteği ile şirketleşmeleri halinde kuluçka merkezinde yer ve 
geliştirdikleri fikirleri iş modellerine dönüştürme olanağı sağlanır. 

Uluslararası Düzeydeki Eğitimin Kalite Belgesi 
Kalite, verimlilik, etkinlik gibi uluslararası performans standartları açısından Türkiye’nin 
önde gelen üniversitelerinden olan Hacettepe Üniversitesi fakülte ve bölümlerinde 
verilen eğitimin uluslararası düzeyde olduğu, akreditasyon kuruluşları tarafından 
belgelendirilmiştir.
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Asıl Başarıyı 
Diplomanla 
Göstereceksin
Hacettepe’de kariyeriniz diplomanızı 
aldığınızda değil üniversiteye 
girdiğinizde şekillenmeye başlar. 
Mezun olup diplomanızı aldığınızda 
Hacettepe Üniversitesi ile ilişkiniz 
sona ermez, 200 binden fazla küresel 
bir mezun topluluğuna katılırsınız. 
Hangi bölümden mezun olursanız 
olun, Hacettepe diploması, iş 
imkanlarını da beraberinde getirir ve 
size çok geniş bir kariyer hazırlar.

Hacettepe’den
Sonra mı?
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Mezunlarının İstihdamında
Dünyanın En İyi Bin Üniversitesi Arasında
Uluslararası en iyi üniversiteler sıralamalarında, üst gruplardaki yerini koruyan 
Hacettepe, Dünya Üniversite Sıralaması Merkezi CWUR tarafından yapılan 
“Dünyanın En İyi Bin Üniversitesi 2018’”sıralamasına en iyi dereceyle giren 
Türk üniversitesi olmuştur. Eğitimin kalitesi, akademik personelin niteliği, yayın 
sayısı, araştırma etkisi gibi ölçütlerin temel alındığı sıralamaya göre, mezunlarının 
istihdamında da dünyanın en iyi bin üniversitesi arasında gösterilmiştir.

Kariyerini ve Geleceğini 
Planlama Fırsatı 
Hacettepe Üniversitesi verdiği eğitimi, pratikle 
buluşturmak üzere öğrencilerine, işbirliği 
yaptığı kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında 
çeşitli atölye çalışmaları, staj programları, 
proje ve uygulamalara katılma fırsatı sunar.  
Hacettepe mezunları, işverenler tarafından 
iletişim, liderlik ve problem çözme becerileri 
açısından oldukça değerlidir. Yüzlerce işveren 
temsilcisi, her yıl üniversiteyi ziyaret eder 
ve Kariyer Merkezi (KARMER) iş becerileri 
edinmeniz için staj imkanı ve hayalinizdeki işi 
bulmanıza, kariyer planlamanıza yardımcı olur. 
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Yaşayan
 Yerleşkeleri:
        HacettepeHacettepe’nin’nin

SIHHİYESIHHİYE
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Kent merkezinde olmasına rağmen yeşili ve 
tarihi dokusu ile geçmişten geleceğe köprü, 
çöl ortasında vaha; sadece yaşamayan, 
yaşatmak için 24 saat nefes alan Sıhhiye…
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Yaşayan
 Yerleşkeleri:
        HacettepeHacettepe’nin’nin

BEYTEPEBEYTEPE
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Kent merkezine çok yakın,
üniversiteler üçgeni içinde, 
zengin doğal çeşitliliği,
ormanı ve göletleriyle 
adeta saklı cennet; 
yurtları, kütüphaneleri, 
kafeteryalarında hiç 
dinmeyen öğrenci sesleriyle 
24 saat yaşayan Beytepe…
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Seni, kendi başarı hikâyelerini yazman için

Mucizenin Romanıdır
Hacettepe
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Hacettepe, 1954 yılında eski bir Ankara evinin iki odasında Çocuk Sağlığı 
Enstitüsü olarak başlayan bir romandır. Eski bir Ankara evinin iki odasından, 
210 bin metre karelik alan üzerine kurulu Sıhhiye ve yaklaşık 6 milyon metre 
karelik alan üzerinde bulunan Beytepe Yerleşkeleri ile dünyaya açılan kapı, 
mucizenin romanı…

Hacettepe Üniversitesi, ülkemizdeki en başarılı araştırma üniversitelerinden 
biridir. Hacettepeli araştırmacılar, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan 
alanlarında başarılı araştırmacılar ile işbirliği içinde çok sayıda araştırma 
projesini hayata geçirmiştir ve çalışmalarına devam etmektedirler. 
Hacettepe Üniversitesi, tüm Türkiye’de yayın sayısı açısından ikinci, atıf 
sayısı ve üniversite h-indeksi açısından ilk sıradadır. TÜBİTAK ve TÜBA gibi 

kurumlar tarafından ödüllendirilmiş çok sayıda akademisyen, 
Hacettepe Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Yüzlercesi, 
gerek kurucu gerek dekan, rektör ya da akademisyen göreviyle 
Hacettepeli olma ayrıcalığını başka üniversitelere, Hacettepe 
dışındaki gençlere de yaşatmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi’nden yetişmiş, yolu bir şekilde 
Hacettepe’den geçmiş binlerce Hacettepeli, Türkiye’nin dört 
köşesinde ve dünyanın dört bir yanında yaptıkları işlerle nice 
başarılara imza atmaktadır.

Dolayısıyla Hacettepeli öğrenciler, sürekli öğrenmeye ve 
gelişmeye dayalı böyle bir akademik ortamın, başarıya odaklı 
geniş ve etkili bir bilgi-araştırma ağının parçasıdırlar.

Hacettepe Üniversitesi’ne bekliyoruz. 

Hacettepe
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