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Sevgili Öğrencilerimiz,

Üniversitemize hoş geldiniz

İstanbul Arel Üniversitesi olarak, kurulduğumuz 
2007 yılından bugüne dek, ülkemizin önde 
gelen eğitim kurumları arasında yer alıyoruz.

Üniversiteniz olarak, her şeyden önce sizlerin; 
küresel düşünebilen, sorgulayan, kendisiyle ve 
çevresiyle barışık, çağdaş ulusal değerlerden 
ödün vermeyen ama evrensel değerlerle de 

uyum sağlayabilen, yaşama ve yaşatma sevincini yüreğinde duyan bilinçli bireyler, yurttaşlar olarak 
yetişmenizi istiyoruz.

Öğrenim süreniz boyunca hem mesleki hem de kişisel gelişiminizi destekleyecek tüm olanaklara 
üniversitemiz içinde sahip olacaksınız. Kaynaklarımız, siz değerlendirdiğiniz sürece kıymetli ve verimli 
hale gelecektir.

Bu nedenle üniversite yıllarınızı en iyi şekilde geçirmeniz, mesleki becerilerinizi geliştirmenin yanı sıra 
yüzlerce araştırma projesine katılım sağlamanız, uluslararası iş birliklerimizden faydalanmanız, kültür, 
sanat ve spor alanlarında gelişim sağlamanız oldukça önem arz ediyor. 

Öğrenci kulüpleri çalışmaları, bilimsel ve sanatsal yarışmalara hazırlık ya da henüz öğrenci 
sıralarındayken iş deneyimi kazanma çabanızda üniversitenizin desteğini hissedeceksiniz.

İstanbul Arel Üniversitesi olarak, her zaman en iyi olanaklara sahip olmanız, öğrenim görmeniz ve 
eğitim yaşamınızı sürdürmeniz için yanınızdayız. 

Üniversitemizin her üç yerleşkesinde bulunan kütüphanelerde 305.500 elektronik kitap, 63.400 
elektronik dergi, 65.000’i aşkın basılı kitap koleksiyonu ile 7/24 hizmet sağlanıyor. 15’i aşkın araştırma 
merkezi birlikte çalışmayı, 10’dan fazla idari birim ise hem birlikte çalışmayı hem de karşılaşabileceğiniz 
olası sorunları çözmeyi bekliyor.

Uluslararası Ofisimiz, 25’i aşkın ülkede yüzlerce üniversiteyle yaptığı iş birliğini değerlendirmeniz ve 
uluslararası deneyim kazanmanız için sizleri bekliyor.

Yaşamınızın en önemli adımlarından birine başlarken, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde 
hepinize başarılar diliyorum.

Sevgi ve Saygılarımızla, 



MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ
Misyon

İstanbul Arel Üniversitesi’nin misyonu, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etkinliklerini 
uluslararası kalite standartları doğrultusunda yürütmek; Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerine 
duyarlı, dünya insanı olma bilincine sahip, hukukun üstünlüğüne, etik ilkelere, insan haklarına ve 
farklılıklara saygılı, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

İstanbul Arel Üniversitesi’nin vizyonu, sürekli değişen toplumsal, kültürel, ekonomik ve teknolojik 
gereksinimleri tespit ve tahlil edebilecek, bu gereksinimlerin karşılanmasına yönelik yenilikçi 
bilimsel araştırma ve mesleki faaliyetleri yürütebilecek bireyler yetiştiren, uluslararası tanınırlığa 
sahip, çağdaş bir eğitim ve araştırma üniversitesi olmaktır.

İstanbul Arel Üniversitesi Değerleri

4 Bilimsel ve akademik bağımsızlık, 

4 Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, 

4 Öğrenci odaklı, 

4 Eleştirel düşünceye önem veren, 

4 Yaratıcı, yenilikçi ve girişimci,

4 İnsana ve doğaya saygılı, çevre bilinci ve toplumsal sorumluluk sahibi, 

4 Etik değerlere bağlı, 

4 Çok sesli ve katılımcı.



2021/22 ÖN LİSANS - LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ

Yurt Dışı Öğrenci Başvuru ve Kayıt 28.06.2021  01.10.2021

Yatay Geçiş Başvuruları  05.07.2021  27.08.2021

Kayıt Yenileme İşlemleri  03.05.2021  01.10.2021

Bölümlerarası Geçiş Başvuruları (Üniversite içi) 20.09.2021  24.09.2021

Ders Kayıt İşlemleri  20.09.2021  01.10.2021

Çift Anadal/Yandal Başvuruları  27.09.2021  29.09.2021

Ders Başlangıç - Bitiş  04.10.2021  10.01.2022

Ders Ekleme - Bırakma İşlemleri  04.10.2021  10.10.2021

Final Sınavları  17.01.2022  28.01.2022

Final Sınav Notlarının Sisteme Girişi ve İlanı 17.01.2022  03.02.2022

Ara Tatil  31.01.2022  25.02.2022

Bütünleme Sınavları  07.02.2022  13.02.2022

Bütünleme Sınav Notlarının Sisteme Girişi ve İlanı 07.02.2022  16.02.2022

Dönem İçi Değerlendirme Evraklarının Teslimi 31.01.2022  25.02.2022

Yatay Geçiş Başvuruları   03.01.2022  28.01.2022

Kayıt Yenileme işlemleri (Dönem Bazında Ders Alan Öğrenciler) 14.02.2022  25.02.2022

Ders Kayıt İşlemleri  14.02.2022  25.02.2022

Çift Anadal/Yandal Başvuruları  14.02.2022  16.02.2022

Bölümlerarası Geçiş Başvuruları (Üniversite İçi) 14.02.2022  18.02.2022

Ders Başlangıç - Bitiş  28.02.2022  09.06.2022

Ders Ekleme-Bırakma İşlemleri  28.02.2022  06.03.2022

Üniversite Kuruluş Yıldönümü  18.05.2022  18.05.2022

Final Sınavları  13.06.2022  24.06.2022

Final Sınav Notlarının Sisteme Girişi ve İlanı 16.06.2022  29.06.2022

Yılbaşı  01.01.2022  01.01.2022

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23.04.2022  23.04.2022

Emek ve Dayanışma Günü  01.05.2022  01.05.2022

Ramazan Bayramı Arefesi (1/2 Gün) 01.05.2022  01.05.2022

Ramazan Bayramı  02.05.2022  04.05.2022

Gençlik ve Spor Bayramı  19.05.2022  19.05.2022

Kurban Bayramı Arefesi (1/2 Gün) 08.07.2022  08.07.2022

Kurban Bayramı   09.07.2022  12.07.2022

Demokrasi ve Milli Birlik Günü  15.07.2022  15.07.2022

Zafer Bayramı  30.08.2022  30.08.2022

Cumhuriyet Bayramı (1.5 Gün)  28.10.2022  29.10.2022

Bütünleme Sınavları  01.07.2022  07.07.2022

Bütünleme Sınav Notlarının Sisteme Girişi ve İlanı 01.07.2022  14.07.2022

Dönem İçi Değerlendirme Evraklarının Teslimi 27.06.2022  22.07.2022

BAHAR YARIYILI

RESMİ TATİL GÜNLERİ



YERLEŞKELERİMİZ
Üniversitemizin Tepekent Kemal Gözükara, Sefaköy ve Cevizlibağ olmak üzere üç kampüsü bu-
lunmaktadır. 

4 Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi Cevizlibağ’da;

4 Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim  
 Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tepekent’te;

4 Meslek Yüksekokulu ile Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri   
 Sefaköy’de  bulunmaktadır.

BURSLAR

Detaylı Bilgi için web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
https://www.arel.edu.tr/sites/default/files/upload/yonergeler/burs_yonergesi.pdf

İstanbul Arel Üniversitesi burs seçenekleri üç başlık altında toplanmıştır.

4Üniversiteye Giriş Bursları

Üniversiteye giriş bursları, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı sonucuna göre 
YKS kılavuzunda yer alan burslu diploma programlarına yerleştirilen öğrencilere verilen tam ve 
kısmi burslardır. Bunlardan tam burs: öğrenim ücretinin tamamını, kısmi burslardan, % 50 burs 
öğrenim ücretinin yarısını, % 25 burs öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar.

4Destek Bursları
• Kurum İndirimi
• Yöre İndirimi
• Çift Anadal Bursu
• Sanata Destek Bursu
• Spora destek bursu
• Şehit Bursu
• Mütevelli Heyet Çalışma Destek Bursu
• İhtiyaç Bursu
• Kardeş indirimi

4Başarı Bursu
• Tercih İndirimi
• Başarı Bursu
• Onur Bursu
• Uluslararası Bakalorya (International   
 Baccalaureate-IB) Bursu ve Fransız 
 Bakalorya Bursu
• Yatay Geçiş Bursları



ÖĞRENCİ DEKANLIĞI VE BİRİMLERİMİZ
Öğrenci Dekanlığı ve buna bağlı birimler, üniversitemizde öğrencilerimizin üniversite öğrenimleri 
süresince her türlü ihtiyaçları konusunda destek olmak, ilgili birimler ile sağlıklı iletişim kurmalarını 
sağlamak, sosyal ve bireysel gelişimleri konusunda yol gösterici olmak amacıyla kurulmuştur.
Öğrenci Dekanlığının hedefi tüm öğrencilerin kolaylıkla erişip, görüşebildiği, iyi bir iletişim kura-
bildikleri; öğrencilerin sorunlarına çözüm üreten veya üretmelerine yardım eden bir birim olma 
amacıyla hareket etmektedir.
Öğrenci Dekanlığı, bünyesinde yer alan birimlerle kişisel ve profesyonel gelişim, üniversite haya-
tına uyum, yönetime katılım, rehberlik ve çözüm, sosyal ve kültürel etkinlikler, uluslararası dene-
yim, sosyal sorumluluk projeleri gibi konularda artı değer yaratmaktadır. 
Dekanlık gerçekleştirdiği çalışmalarla, öğrencilerimizin üniversite olanaklarından maksimum se-
viyede faydalanmalarını ve bu fayda yoluyla hem akademik hem profesyonel kariyerlerine hazır-
lanmalarını amaçlamaktadır.
Detaylı Bilgi için web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
https://www.arel.edu.tr/tr/ogrenci-dekanligi

ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI
İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Danışmanlığının amacı; öğrencilere, karşılaşacakları sorunların 
çözümünde yardımcı olmak, öğrencilere rehberlik etmek, üniversite ve fakülte/yüksekokul olanak-
ları hakkında bilgilendirmek, başarı durumlarını izlemek ve başarısızlık durumunda nedenlerinin 
araştırılarak ilgili akademik ve idari birimlere yönlendirilmelerini sağlamaktır.



4 Öğrencileri, kayıt sürecinde yaşayabilecekleri aksaklıkların çözümü için gerekli birimlere yönlen-
dirir.
4 Öğrencilerin kayıt yaptırdıkları bölümün/programın akademik personeliyle ve bölümdeki/prog-
ramdaki diğer öğrencilerle iletişim kurmalarına yardımcı olur.
4 Öğrencilere ders kayıt dönemlerini kaçırmamaları için gerekli hatırlatmaları yapar.
4 Yatay geçiş ile üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler ile ilk teması kurar, ders muafiyeti almak 
isteyen öğrencilere gerekli bilgileri verir ve yönlendirmeleri yapar.
4 Öğrencinin derse devam durumunu takip eder, devamsızlık oranı yüksek öğrencilere hatırlatma-
larda bulunur, gerektiğinde birebir veya çevrim içi öğrenciyle görüşür.
4 Çözemedikleri öğrenci sorunları hakkında bölüm başkanı/ program koordinatörünü bilgilendirir.
4 Öğrencilerin, öğrenci kulüplerine katılımını ve yeni öğrenci kulüplerinin kurulmasında yer alma-
larını teşvik eder.
4 Öğrenciye, üniversitenin fiziki ve elektronik alt yapı kaynaklarını etkin kullanabilmeleri için gerekli 
bilgilendirmeleri yapar, öğrenciyi bu konuda teşvik eder.
4 Derslerinde başarısız olan öğrencilerle birebir veya çevrimiçi görüşmeler düzenler. Başarısızlık 
sebeplerini anlamaya çalışır. İhtiyaç halinde gerekli üniversite birimlerine yönlendirir.
4 Derslerinde başarılı olan öğrencileri başarılarının devamı için destekler, motivasyonlarının korun-
masını sağlar.
4 İstanbul Arel Üniversitesi Burs Yönergesi kapsamında burs alma olanağı bulunan öğrencileri 
tespit eder, burstan yararlanmak isteyen öğrenciler için izlemeleri gereken süreç hakkında bilgi edi-
nir, burs başvurularının sonuçlandırılması için gerekli süreci öğrenciyle beraber takip eder.
4 İstanbul Arel Üniversitesi Burs Yönergesi kapsamında burs kazanmış fakat burs koşullarını ko-
ruyamama riski bulunan öğrencileri tespit eder, kendilerine gerekli hatırlatmaları yapar.
4 Danışman, öğrencileri kısmi zamanlı çalışma imkânları ile sağlık sorunları vb. konularda destek 
alabilecekleri kaynaklar hakkında bilgilendirir.
4Çift anadal/yandal koşulları ve başvuru süreci hakkında öğrencilere bilgi verir, öğrencileri bu 
konuda teşvik eder.
4 Öğrenci Değişim Programları (Erasmus, Mevlana, Farabi, Özel Öğrenci) konularında eğitim gör-
mek isteyen öğrencileri tespit eder, koşul ve başvuru süresi hakkında öğrencilere bilgi verir, öğren-
cileri bu konuda teşvik eder.
4 Disiplin sorunu veya davranış bozukluğu bulunan öğrencileri ArelDAV’a yönlendirir.
4 Mali konularda problem yaşayan öğrencileri Mali İşler Birimine yönlendirir.
4 Öğrenci İşleri Birimi, Mali İşler Birimi, Kütüphane Birimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi, Arel-
KAM, ArelDAV, ArelSEM, ArelUZEM, GençArel gibi üniversitenin ilgili birimleriyle öğrencilere etkin 
ve verimli danışmanlık hizmeti için iletişim halinde bulunur.
4 Öğrencileri, ders dışı zamanlarını etkin ve faydalı şekilde değerlendirebilmeleri amacıyla, katıla-
bilecekleri bilim, kültür ve sanat etkinliklerine yönlendirir.
4 Danışman, öğrencilere üniversite imkânları hakkında bilgi verip, mesleki açıdan onları aydınlata-
rak bilgi sahibi olmalarını sağlar. Rehberlik ederek yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanmalarına 
yardımcı olur.
4Danışman, eğitim-öğretimle ilgili tüm güncel yönetmelik, yönerge ve esasları takip eder, mey-
dana gelen değişikliklerin öğrenciye duyurulmasına ve açıklanmasına yardımcı olur. Öğrenciyi  
ön lisans, lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin 
yönetmeliği konusunda bilgilendirir.
4 Danışman, sorumluluğundaki öğrencileri akademik kariyer (ön lisans öğrencileri için dikey geçiş, 
lisans öğrencileri için yüksek lisans vb.) sektördeki kariyer konusunda bilinçlendirir.



GİRİŞİMCİLİK VE LİDERLİK OFİSİ
Öğrencilerin akademik bilgilerini geliştirmelerine paralel olarak kişisel gelişimlerine katkı sağla-
mak, sosyal değerlerini birbirleriyle paylaşarak bu şekilde yeteneklerini sergileyebilecekleri sosyal 
paylaşım merkezleri yaratma vizyonuyla hareket ederek Kemal Gözükara ve Sefaköy Yerleşkele-
rinde faaliyet göstermektedir. 

Öğrenciler, dönem başlangıçlarında diledikleri herhangi bir kültür, sanat ve spor konusunda mev-
cut bir kulüp olmaması sonucu, herhangi bir siyasi kurum, kuruluş, dernek, siyasi faaliyet yürüten 
sivil toplum kuruluşları ve insanlar arasında ayrımcılığa sebebiyet verecek oluşumlar vb. içerisin-
de yer almaması şartıyla kulüp kurabilmektedir.

İstanbul Arel Üniversitesinde 2021/22 dönemi için faaliyet göstermesi planlanan 75 adet öğ-
renci kulübü bulunmaktadır. Bunlardan sosyokültürel olanların koordinasyonu Öğrenci Dekanlığı 
bünyesinde yer alan Girişimcilik ve Liderlik Ofisinde, spor kulüpleri ise okulun spor takımları ile 
birlikte Sağlık, Konaklama ve Spor direktörlüğü koordinasyonunda yürütülmektedir.



SOSYOKÜLTÜREL KULÜPLER

• Arel Astronomi Kulübü
• Arel Beşiktaşlılar Kulübü
• Arel Fenerbahçeliler Kulübü
• Arel Fight Team
• Arel Galatasaraylılar Kulübü
• Arel Genç Kalite Topluluğu
• Arel Mizah Kulübü
• Arel Rugby Kulübü
• Arel Trabzonsporlular Kulübü
• Astroloji Kulübü
• Aşçılık Kulübü
• Atatürkçü Düşünce Kulübü
• Beslenme ve Diyetetik Kulübü
• Biyomedikal Mühendisliği Kulübü
• Çevre ve Sürdürülebilirlik Kulübü
• Çeviri Kulübü
• Çocuk Gelişimi Kulübü
• Dağcılık ve Kampçılık
• Dans Kulübü
• Eko-Tasarım kulübü
• Ekonomi ve Finans Kulübü
• Elektrik ve Elektronik Kulübü
• Endüstri Mühendisliği Kulübü
• Engelsiz Yaşam Kulübü
• Erasmus Kulübü
• E-Spor Kulübü
• Felsefe Kulübü
• Fotoğraf Kulübü
• Gastronomi Kulübü
• Gazetecilik Kulübü
• Gen-Arel Kulübü
• Genç Gelişimciler ve Eğitimciler Kulübü
• Global Impact
• Havacılık Kulübü
• Hayvan Dostları Kulübü
• Hukuk ve Adalet Kulübü
• IEEE
• İç Mimarlık Kulübü

• İnsan Kaynakları Kulübü
• İnşaat - Yapı Kulübü
• Kayak Kulübü
• Kütüphane ve Kitap Okuma Kulübü
• Lojistik Kulübü
• Makine ve Tasarım Kulübü
• Medya ve İletişim Kulübü
• Mimarlık Kulübü
• Moda Kulübü
• Müzik Kulübü
• Ombdusmanlık Kulübü
• OTAK (Oyun Tasarımı ve Animasyon Kulübü)
• Psikoloji Kulübü
• PR Kulübü
• Reklamcılık Kulübü
• Resim Kulübü
• Sağlık Kulübü
• Sağlık Yöneticileri Kulübü
• Arel Sanat Kulübü
• SIT  ( Bilgi ve Teknoloji Topluluğu Kulübü)
• Sinema Kulübü
• Siyaset Bilimi ve Diplomasi Kulübü
• Sosyal Hizmet ve Yaşam Kulübü
• Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü
• Sosyoloji Kulübü
• Tiyatro Kulübü
• Turizm ve Kültür Kulübü
• Tüketiciyi Koruma Kulübü
• Türk Dili ve Edebiyatı Kulübü
• Genç Kızılay Kulübü
• Uluslararası İlişkiler Kulübü
• Arel Medikal Kurtarma Topluluğu (UMKE)
• Yelken Kulübü
• Yeşilay Kulübü
• Yoga Kulübü
• Yönetim Kulübü
• Yüzme Kulübü



PSİKOLOJİK DANIŞMA, REHBERLİK UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ARELPDR)
Psikolojik Danışma, Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversitemiz öğrencilerine bireysel, 
sosyal, akademik ve mesleki alanlara yönelik ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ver-
mektedir. Psikolojik Danışmanlık Merkezi, kaygı bozuklukları, depresif duygu durumu, stres, akademik 
zorluklar, üniversite ve yurt yaşantısına uyum problemleri, aile ve ikili ilişkilerde yaşanan problemler gibi 
birçok konuda bireysel danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra grup çalışmaları düzenlemekte, seminerler 
vermekte ve psikoeğitim metinleri hazırlamaktadır. Öğrencilerimiz, psikolojik danışmanlık hizmetimizden 
yararlanmak için arelpdr.arel.edu.tr adresinde “Randevu Alın” kısmında yer alan başvuru formunu eksik-
siz bir şekilde doldurup, belir tilen mail adreslerine gönderebilmekte ya da merkezlerimize bizzat teslim 
edebilmektedir.

ERİŞİLEBİLİR AREL
İstanbul Arel Üniversitesi ve Erişilebilir Arel, üniversitede eğitim gören tüm öğrenciler için destekleyici 
ve teşvik edici bir ortam sağlamayı taahhüt eder. Buna ek olarak, üniversite ve ofis, engelli öğrencile-
re tam katılım, eşit erişim ve makul düzenlemeler sunan bir öğrenme ve topluluk ortamı sağlamak için 
çalışır. Herhangi bir engeli bulunan öğrencilerimiz, yaşadıkları ya da maruz kaldıkları sorunları Erişile-
bilir Arel’e bildirebilir ve ilgili ofisin çözüm üretmesini sağlayabilirler. Erişilebilir Arel, engelli bireylerin 
temel hak ve özgürlüklerini kullanmasını ve verilen hizmetlerle diğer bireyler karşısında dezavantajlı 
olmasını engellemeyi amaçlamaktadır. Öğrenci Dekanlığının bir parçası olan Erişilebilir Arel hakkında 
bilgi almak ve gerekli formlar için erisilebilir.arel.edu.tr adresini ziyaret edebilir veya Öğrenci Dekanlığı 
ile iletişime geçebilirsiniz.



ÖĞRENCİ HAK, DAVRANIŞ VE 
AREL STANDARTLARI OFİSİ (ARELDAV)
Öğrenci Hak, Davranış ve Arel Standartları Ofisi, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin karşılaşa-
cakları sorunlara çözüm üretmek, aralarındaki dayanışma ve iş birliğini güçlendirmek ve öğrencilerin 
hak, ayrıcalık, sorumluluk ve genel davranış kurallarını düzenlemek amacıyla Öğrenci Dekanlığına 
bağlı olarak kurulmuştur. ArelDAV öğrenci haklarını korumayı; öğrenciler arası anlaşmazlık yönetimi 
ve arabuluculuk becerilerini geliştirmeyi, üniversite kampüslerinde adalet, nezaket, karşılıklı saygı ve 
pozitif iletişim ortamını desteklemeyi amaçlar. 
4	ArelDAV akademik dürüstlüğü ve sorumluluk sahibi öğrenci davranışlarını teşvik etmek için yön-
temler araştırıp uygular.
4 Öğrencilerin hak, ayrıcalık, sorumluluk ve genel davranış kuralları ile ilgili başvuruları alır. 
4	Öğrenci davranışlarıyla ilgili vakaların merkezi ve gizli kayıtlarını tutar. 
4 Üniversite yönetimi için gerekli istatistiksel raporları hazırlar. 
4 Öğrenci haklarını korumak, bu usul ve esaslarda tanımlanan öğrenci sorunlarına cevap verir ve 
öğrenciler arası anlaşmazlıklarda arabuluculuk hizmetleri sağlar. 
4 Keyfi uygulamalar, ifade özgürlüğü, mahremiyet, ayrımcılık gibi konuları içeren öğrenci hakları 
ve  sorunları ile ilgili bilgi, tavsiye ve yönlendirme hizmetleri sağlar.

KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ (ARELKAM)
Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ArelKAM), İstanbul Arel Üniversitesinin öğrenci 
ve mezunlarına profesyonel gelişim desteği sağlayan bir merkezdir. Öğrencilerin üniversiteye gi-
rişlerinden itibaren seminer ve sertifika programları ile danışmanlık faaliyetleri yürüterek kişisel ve 
profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlar. Ayrıca öğrencileri iş hayatına hazırlamak ve 
mezunlarına en uygun iş imkânlarını sağlayabilmek adına özel sektör ve kamu ile pek çok alanda iş 
birliği faaliyetleri yürütür.
Detaylı Bilgi için web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
https://arelkam.arel.edu.tr/ogrenci/login



ÖĞRENCİ İŞLERİ OFİSİ
Kayıt aşamasından başlayarak mezuniyete kadar tüm eğitim-öğretim süreçlerini, mevzuatlara 
uygun şekilde, doğru, hızlı ve modern hizmet sunarak yürütmek Öğrenci İşleri Ofisinin asli görevi-
dir. Bu görevi yerine getirirken etik değerlere bağlı kalmak, birimlerle koordineli çalışarak sorunun 
değil çözümün parçası olmak ve kurumsal kalitenin yükselmesine katkıda bulunmak önplanda 
yer almaktadır.

Üniversitemizde bulunan ofislerimizde, her gün kendini yenileyen, gelişen ve daha iyi hizmet an-
layışını benimseyen kadromuzla tüm öğrenci ve akademisyenlerimize hizmet vermekteyiz.
Detaylı Bilgi için web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
www.arel.edu.tr/tr/ogrenci-isleri-ofisi

4 Transkript İşlemleri 

Öğrenciler, transkriptlerini OBS sisteminde görüntüleyebilir resmi bir kuruma verecekse Öğrenci 
İşleri Ofisinden ya da e-devlet üzerinden temin edebilir ve e-imzalı alabilir. Ayrıca e-devlet, YÖK-
SİS ile entegrelidir.

4 Öğrenci Kimlik Kartları 

Öğrenci kimlik kartları, kart basım ofisinde basılır ve yerleşke bazlı olarak ayrılır (Ön lisans Sefa-
köy Yerleşkesi, Lisans Tepekent Yerleşkesi, Sağlık Bilileri Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi Cevizli-
bağ Yerleşkesi) ve Öğrenci İşleri Ofisi tarafından dağıtımı yapılır. Öğrenci kimlik kartlarında her 
hangi bir sorunla karşılaşıldığı takdirde, kart basım ofisi ile görüşülmektedir.

4Askerlik İşlemleri 

Askerlik tecil işlemi OİBS (Proliz) ve Öğrenci İşleri Ofisi bilgi sistemi ve YÖKSİS entegre ile ya-
pılmaktadır. Ancak herhangi bir sorun yaşanmaması adına eğitim-öğretim yılı başladıktan sonra 
belli aralıklarla e-devlet sisteminizde kontrol edilmesinde fayda görülmektedir.

4 Yatay Geçiş İşlemleri 

Her dönem başında Akademik Takvimde yer alan tarihler aralığında arel.edu.tr adresini takip 
ederek siteden başvuru yapılıp, istenilen evraklarının PDF formatında sisteme yüklenmesi gerek-
mektedir. Yapılan başvurular, ilgili Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokuluna gönderilir; baş-
vuru yapılan bölümler kontrollerini yaparak, başvuru evrakını tekrar Fakülte/Yüksekokul/ Meslek 
Yüksekokulu’na iade eder. Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı alır 
ve kabul/ret alan öğrencilerin bilgileri üniversitemizin ana sayfasından liste olarak ilan edilir. Kabul 
görülen öğrenciler Öğrenci İşleri Ofisine orijinal belgelerle birlikte gelip, ön kayıtlarını yapılıp, mali 
işler ödemesini gerçekleştirdikten sonra Öğrenci İşleri Ofisi tarafında kesin kayıt yapılır. 

https://yataygecis.arel.edu.tr adresinden tüm yatay geçile ilgili bilgilere ulaşılabilinir. 

4Uluslararası Öğrenciler için Kayıt İşlemleri 

Uluslararası öğrenciler, international.arel.edu.tr sitesinde yayımlanan tarihinden itibaren başvuru-
larını gerçekleştirebilmektedir. Başvurularını online olarak gerçekleştirecek öğrencilerin, isa.arel.
edu.tr adresinde bulunan formu doldurarak pasaport, diploma, transkript ve biyometrik fotoğraf-
larını başvuru evrakları olarak yüklemeleri gerekmektedir.  Yüksek lisans ve doktora öğrencileri-
nin ise bu evraklara ilave olarak CV ve niyet mektuplarını da yüklemesi gerekmektedir.  Bu bel-
gelerin Türkçe veya İngilizce olmaması halinde noter onaylı çevirilerinin yapılması ve yüklenmesi 
zorunludur. Uluslararası Tanıtım ve Öğrenci Temini Ofisinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda 
öğrencilere bir teklif mektubu gönderilmektedir. Teklif mektubu öğrencinin başvurduğu fakülte/



bölüm bilgilerini, ödeme/burs bilgilerini, banka bilgilerini, başvuru ve kayıt tarihleri, kayıt için ge-
rekli evraklar listesi ve uluslararası öğrenciler ile ilgili diğer bilgiler yer almaktadır. 

Teklifi kabul edip, teklif mektubunda yazan depozito ücretini yatırarak kayıt olma niyetini belirten 
öğrenciler için Yurt Dışından Kabul Komisyonu değerlendirmesi sonucunda, vize ve diğer iş-
lemlerde kullanılması üzerine Rektörlük tarafından imzalı kabul mektubu hazırlanmaktadır. Daha 
sonra öğrenciler kayıt için gerekli kalan tutarı belirtilen hesaba ödeyerek, üniversiteye kayıt için 
öğrenci işlerine başvurmalıdır. Öğrencilerin kayıt için aşağıda yazılı olan evrakları getirmesi ge-
rekmektedir.

a) Lise diplomasının ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı ve noter ya da ilgili ülkedeki elçilik 
 lerden İngilizce ya da Türkçe onaylı sureti,

b) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eği 
 tim Bakanlığı’ndan alınacak Denklik Belgesi’nin aslı,

c) Not çizelgesinin (transkript) aslı ve noter ya da ilgili ülkedeki elçiliklerden İngilizce ya da Türk 
 çe onaylı sureti,

d) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Başkonsolosluklarından alınacak öğrenci vizesi. Emni 
 yet Genel Müdürlüğünün belirlediği ilkeler çerçevesinde öğrenim vizesi istenmeyecek yaban 
 cılar statüsünde bulunan adayların bu statülerini doğrulayan resmi belgeyi ibraz etmeleri zo 
 runludur (öğrenci vizesinden muaf olan adaylarda, muafiyetini belgelemek koşulu ile bu şart  
 aranmaz).

e) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının noter ya da ilgili ülkedeki  
 elçiliklerden İngilizce ya da Türkçe onaylı sureti,

f) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

g) İlgili mevzuata uygun ve son altı ay içinde cepheden çektirilmiş 4.5 x 6 boyutunda 6 adet  
 vesikalık fotoğraf,

h) Mevcut ise ulusal/uluslararası sınavların sonuç belgelerinin ilgili ülkelerin elçiliklerden onay 
 lanmış asılları veya belgenin doğruluğunu ilgili kurumdan teyit etmek üzere doğrulama kodu  
 ya da QR kod bilgileri

i) Mevcut ise Üniversite tarafından kabul edilen ulusal/uluslararası geçerliliği olan İngilizce/ 
 Türkçe dil yeterlilik belgelerinin ilgili ülkelerin elçilikleri tarafından onaylı asılları ya da belge 
 nin doğruluğunu ilgili kurumdan teyit etmek üzere doğrulama kodu veya QR kod bilgileri

j) Mevcut ise oturum izni belgesinin fotokopisi veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ve 
 rilen mavi kart fotokopisi,

k) Mevcut oturum izni olmayan öğrenciler için, kayıt tarihinden itibaren bir ay içerisinde “öğren 
 ci oturum izni” almak suretiyle, geçici kimlik belgeleri,

l) Başvurulan lisans/ön lisans programının özelliğine göre Üniversite tarafından istenen diğer  
 ek belgeler.

4 Ders Kayıtları Takip ve Kontrol

 Kayıt yenileme işlemleri her eğitim-öğretim yılı başında gerçekleştirilmektedir. 1. sınıfların ders 
seçimleri güz dönemi için Öğrenci İşleri Ofisi tarafından yapılmakta olup, Öğrenci 1. sınıfın bahar 
döneminde, 2. sınıf ve üstü öğrencilerinin takip ettiği aşamaları gerçekleştirecektir. 2. sınıf ve üstü 
öğrenciler obs.arel.edu.tr/oibs/öğrenci sisteminden bağlı olunan müfredat üzerinden sorumlu 
olduğu dersler kayıt yenileme (DERS SEÇME) sekmesinden seçilmektedir. FF olan derslerin ol-



ması durumunda öncelik bu derslere verilmektedir. Seçilen derslerin AKTS’sinin ilgili yılın AKTS 
hakkının geçmemesine dikkat edilir ve danışman onayına gönderilmektedir. Danışman tarafında 
kontrolü sağlanan ders seçme işlemi kesin kayda çevrilmektedir. Kesin kayıt işlemi tamamlanan 
ders kayıtlanmanın formunun çıktısı alınarak imzalanır ve danışman hocasına Öğrenci İşleri Ofisi-
ne verilmek üzere teslim edilmektedir.

4 Mezuniyet İşlemleri 

Her öğrenci ön lisans programında 120 AKTS’yi, lisans programında 240 AKTS’yi tamamladı-
ğı takdirde Öğrenci İşleri Ofisinden mezuniyet transkriptleri çıktı alınıp, kontrol amaçlı Fakülte/
Yüksekokulu/Meslek Yüksekokuluna gönderilmektedir. Fakülte/Yüksekokulu/Meslek Yükseko-
kulu tarafından Mezuniyet Yönetim Kurulu Kararı alınıp, transkriptler dekan/müdür tarafından 
imzalanarak Yönetim Kurulu kararı ile Öğrenci İşleri Ofisine tekrardan gönderilmektedir. Öğrenci 
İşleri Ofisi tarafından OBS’ye (Öğrenci Bilgi Sistemi) fakülte sorumlusu tarafından sisteme işlenir. 
Mezuniyet sisteme işlendiği takdirde e-devletten geçici mezuniyet belgesini alınabilmektedir.

4	Diploma Basımı

Öğrencinin diploması Öğrenci İşleri Ofisi tarafından basılır,  Öğrenci İşleri Direktörü, Dekan/ Mü-
dür, Rektör tarafından imzalanır ve Öğrenci İşleri Ofisinden teslim alınmaktadır.

Özel Yetenek Başvuru İşlemleri 
Özel Yetenek Sınavı, Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenir.

1. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü için Özel Yetenek Sınavı yapılacaktır. Aday 
 lar; YKS- TYT puan türlerinden 150 puan ve üzerinde almış olduğu en yüksek puanının yüz 
 de  80’i ve portfolyosunun yüzde 20’si alınarak oluşturulacak başarı puanı sıralaması yapıla 
 rak değerlendirilecektir.

2. Güzel Sanatlar Fakültesinde İngilizce hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. İngilizce Hazırlık Progra 
 mı ise isteğe bağlıdır.

3. Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim dili Türkçedir.

4. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümüne Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınır.

5. 2021 Yılı Özel Yetenek Sınavına girmek için başvuracak adayların, 2021 YKS-TYT sınavın 
 dan  en az 150 ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir.

6. Adaylar, www.arel.edu.tr/ozelyetenek.arel.edu.tr adresleri üzerinden online başvuru yapabile 
 cektir.

7. Adaylar, başvuru formunda tercih ettikleri bölümü öncelik sırasına göre belirtebilirler.

8. Adayların, 2021 YKS –TYT  sınavından aldıkları ham puanın tamamını başvuru formunda be 
 lirtmesi gerekmektedir.

9. Özel Yetenek Sınavına başvurularda sınav harcı ödenmez.

10. Birinci akademik yılın sonunda bölüm değiştirmek isteyen öğrencilere, «Yükseköğretim Ku 
 rumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal  
 İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik» hükümleri uygulanır.



Başvuruda Girilmesi Gereken Bilgiler

• T.C. Kimlik Numarası

• Adı ve Soyadı

• Doğum Tarihi

• Doğum Yeri

• İkamet ettiği adres

• Mezun olduğu lise

• Cep telefonu

• E-mail adresi (Aktif)

• Fotoğraf

• TYT Puanı

Sınav Değerlendirmesi için Yüklenecek Belgeler

• TYT Sonuç Belgesi (Karekodlu)

• Lise Diploması (Onaylı)/ Geçici Mezuniyet Belgesi (Onaylı) - *Zorunlu değildir, kesin kayıtta 
istenecektir.

• Portfolyo (Adayın desen, renkli resim, yapmış olduğu dijital çalışma gibi işlerinden oluşan en 
az 3 adet, en fazla 5 adet çalışma)

• Engelli adaylar için bir üniversite veya tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak ve engel-
lilik durumunun yüzdelik oranını gösteren Engelli Sağlık Kurulu Raporu.

• Yabancı Uyruklu öğrenciler, lise diplomasının yanında denklik belgesi, Türkçe Yeterlik Sınavı 
sonuç belgesi (fakülteye başvuracak yabancı uyruklu adayların Türkçe Yeterlik Sınavını geç-
mesi gerekmektedir) ve pasaport fotokopisi.



Özel Yetenek Sınavına Başvuru Yapacak Engelli Adayların Başvuru Koşulları;

Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda 
engelli öğrenciler (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR-Mental Retardasyon) ile 
“yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT 
sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluk-
lar) durumlarını “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavlarına 
başvurabilmektedir.

Bölümlere başvuracak engelli adayların, ÖSYM tarafından 2021 yılında yapılan TYT’den en az 
100 ve üzeri puan almış olmaları gereklidir.

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesine ait özel yetenek programlarının eğitim aşamaları görsel 
yetiye dayalı olduğundan, görme kaybı oranı %40 (yüzde kırk) ve üzerinde olan görme engelli 
adaylar Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek programlarına başvuramamaktadır.

Değerlendirme;

• YKS sonucuna göre en yüksek TYT puanının %80’i,

• Adayın portfolyosunun yüzde 20’si alınarak başarı puanı oluşturulacaktır.

NOT: Adaylar, ön başvurularının kabul olması, değerlendirme yapılabilmesi, başarı puanının oluş-
turulması ve kesin kayıt işlemleri için TYT sonuç belgelerini ilgili linke yüklemekle yükümlüdürler. 
Başvuru ön koşullarını sağlasa da öğrenci TYT sonucundaki herhangi bir puan türünden 150 
puan ve üzeri almadığı takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ön Kayıt ve Değerlendirme Takvimi

Adaylar ön kayıtlarını ve istenen belgeleri yükleme işlemlerini ozelyetenek.arel.edu.tr adresleri 
üzerinden online olarak yapabilecektir.

Değerlendirme ve Sonuç Açıklama Tarihi

Asıl ve Yedek Liste Sonuçları, 11 Ağustos 2021 Çarşamba gününden itibaren www.arel.edu.tr 
veya ozelyetenek.arel.edu.tr adresi üzerinden takip edilebilmektedir.

Kesin Kayıt Tarihleri
Asıl listeden kayıt hakkı kazanan adaylar kesin kayıtlarını 12-16 Ağustos 2021 arasında;
yedek listeden boş kalan kontenjan dâhilinde kayıt hakkı kazanan adaylar ise kesin kayıtlarını 17-
20 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacaktır.



Adaylar, kayıtlarını Sefaköy Yerleşkesi veya Kemal Gözükara Tepekent Yerleşkesi Öğrenci İşleri 
Ofisinde yaptırma olanağına sahiptir.

Türkiye Burslusu Öğrencilerin İkamet ve Milli Eğitim Bakanlığı İşlemleri;

İlgili kurumlarla öğrenci bazlı bilgi alışverişi yapılmaktadır. Ancak burs başvurusunu öğrenci bizzat 
kendisi yapmaktadır.

Kredi Yurtlar Kurumu Burs, Kredi Takibi ve Yazışmaları;

İlgili kurumlarla öğrenci bazlı bilgi alış verişi yapılmaktadır; ancak burs başvurusunu öğrenci biz-
zat kendisi yapmaktadır.

4	Genel Not Ortalaması ve Not Sistemi

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Ofisi tarafından yarıyıl sonu ve genel 
not ortalamaları hesaplanarak belirlenir.

Yarıyıl Not Ortalaması (YNO); o yarıyıldaki kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri ile o ders-
ten alınan başarı notunun aralık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın o yarıyılda aldığı tüm 
derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle ortaya çıkan sayıdır.

Genel Not Ortalaması (GNO) tüm yarıyıllarında kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri ile 
alınan başarı notunun aralık katsayısının çarpımı sonucu elde edilen toplamın, alınan tüm dersle-
rin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle ortaya çıkan sayıdır.

Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde önceki başarı notu önemsenmeksizin en 
son alınan not esas alınır.

Aralıkları



4	Başarılı Öğrenciler

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğren-
cilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. 

Yarıyıl Not Ortalaması (YNO) o yarıyılda kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri ile o dersten 
alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, o yarıyılda aldığı tüm 
derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır. 

Genel Not Ortalaması (GNO) tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri ile alı-
nan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı sonucu elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin 
kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır. 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Ofisi tarafından öğrencilerin yarıyıl 
sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir.

4	Onur ve Yüksek Onur Öğrencilerin İlanı ve Belge Basımı;

Herhangi bir disiplin cezası almamış ve değerlendirmenin yapıldığı yıl dâhil alt sınıftan dersi olma-
yan öğrencilerden yıl sonu not ortalaması (YSNO) bakımından sınıfın ilk %10’luk başarı grubunda 
yer alan öğrenciler, Onur ve Yüksek Onur Belgesi adayıdır.

Onur Belgesi alabilmek için aşağıdaki başarı ölçütleri aranır:

YSNO’su 3,2 ve üzerinde olmak,

Yüksek Onur Belgesi alabilmek için aşağıdaki başarı ölçütleri aranır:

1.YSNO’su 3,6 ve üzerinde olmak,

2.Ders başarısı derecesi bakımından, sınıf mevcuduna bağlı olarak:

* Mevcudu 90 ve üzerindeki sınıflarda en başarılı ilk (6) öğrencisi arasında,

* Mevcudu 50-89 arasındaki sınıflarda en başarılı ilk (4) öğrencisi arasında,

* Mevcudu 50’nin altındaki sınıflarda, en başarılı ilk (2) öğrencisi arasında olmak.

Onur ve Yüksek Onur Belgeleri, şartları yerine getirildiğinde Öğrenci İşleri Ofisi tarafından basılır ve 
liste halinde Fakülte/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu sekreterliklerine dağıtımı için teslim edilir.



4	Derse Devam Zorunluluğu

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğimiz gereğince 
öğrencimiz derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.

Devam zorunluluğu ilgili yarıyıldaki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik dersler için 
en az yüzde 70, uygulamalı dersler için yüzde 80’dir.

4	Ders Muafiyeti

Üniversitemize yatay geçiş, dikey geçiş veya af ile kayıt yaptıran öğrenciler daha önce 
almış oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilirler. Ders muafiyeti önceden 
kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak işlemleri bir defaya mahsus olmak üze-
re, İstanbul Arel Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi hükümlerine göre 
yürütülür.

Ayrıca öğrencilerimiz, kayıt işlemi bittikten sonra yapılacak İngilizce ve bilgisayar ders-
leri muafiyet sınavlarına katılım sağlayarak, başarılı olunması halinde ilgili derslerden 
muaf sayılma olanağına sahiptir.

4	Kayıt Dondurma

Öğrenciler belgelemek koşulu ile sağlık, askerlik, doğal afetler gibi eğitimine devamını 
imkânsız kılan gerekçelerle veya eğitimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, 
staj ve araştırma imkânlarının doğması uluslararası anlaşmalardan doğan eğitim ola-
naklarının sağlanması durumunda kayıt dondurma talebinde bulunurlar.

Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler her yarıyılın başında ders kayıt süreci bitmeden 
gerekçeli bir dilekçe yerine ve gerekçelerini destekleyen belgeler ile kayıtlı oldukları 
Fakülte Dekanlığı/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne başvururlar. 

Başvurular ilgili Fakülte/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu tarafından dilekçeler ve ek-
ler incelenerek yönetim kurulu kararına alınır. Bu işlem İstanbul Arel Üniversitesi Kayıt 
Dondurma Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

4	Çift Ana Dal 

•  Çift ana dal eğitimi ile üniversitemize kayıtlı olan başarılı öğrencilerimiz istedikleri 
ve gerekli şartları sağladıkları takdirde, ikinci bir eğitim - öğretim dalında lisans dip-
loması alabilir. Üniversitemizde çift ana dal eğitimi, İstanbul Arel Üniversitesi Çift 
Ana Dal ve Yan Dal Lisans Eğitim - Öğretim Programları Yönetmeliği ile belirlenen 
koşullar çerçevesinde yürütülür. 

•  Öğrencilerimizin çift ana dal başvuru yapabilmesi için başvurduğu döneme kadar 
birinci ana dal lisans bölümünde aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış 
olması en az 2,75 GNO’ya (Genel Not Ortalaması) sahip olunması ve program ba-
şarı sıralamasında ilk yüzde 20’lik dilime girmiş olması gerekmektedir.

•  Başvuru anında GNO (Genel Not Ortalaması) şartını sağlayan ancak ilgili sınıfında 
başarı sıralaması itibariyle en üst % 20’sinde yer almayan öğrenciler çift ana dal 
yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanı kadar puana sahip ise çift ana dal 
programına başvurabilir.

• Herhangi bir disiplin suçu almış öğrenciler çift ana dal başvurusu yapamaz.



•  Çift ana dal programları arasında yatay geçiş yapılamaz.

•  Zorunlu hazırlık sınıfı olan çift ana dal ikinci diploma programlarının yeterlilik sınavını başara-
mamış öğrenciler ilgili programlara kabul edilemez.

•  Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bir lisans programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler çift ana dal 
programlarına başvuramaz.

•  Çift ana dal programından mezun olan öğrencilere çift ana dal diploması verilir.

•  Çift ana dalda öğrenim görüldüğü süre boyunca ekstra bir ücret ödenmemekte olup, ücret 
sizdir.

4	Yan Dal

•  Öğrencimiz üniversitemizde eğitim gördükleri süre içinde ilgi duydukları ikinci bir lisans prog-
ramından da bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla dersler alabilir.

•  Üniversitemizde yan dal eğitimi, İstanbul Arel Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Lisans Eği-
tim ve Öğretim Programları Yönetmeliği ile belirlenen koşullar çerçevesinde yürütülür. 

•  Öğrencilerimizin yan dal başvurusu yapabilmeleri için başvurduğu döneme kadar birinci ana 
dal lisans bölümünde aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması, en az 2,50 
GNO’ya (Genel Not Ortalaması) sahip olunması gerekmektedir.

•  Herhangi bir disiplin suçu almış öğrenciler çift ana dal başvurusu yapamaz.

•  Yan dal programında öğrenciler izin almadan iki dönem üst üste ders almaya veya yan dal 
programında ders aldığı iki dönem üst üste GNO’su (Genel Not Ortalaması) 2,30’un altına 
düştüğü öğrencinin yan dal programından kaydı silinir.

•  Yan dalı bitiren öğrenciye yan dal sertifikası verilir.

•  Yan dalda öğrenim görüldüğü süre boyunca ekstra bir ücret ödenmemekte olup, ücretsizdir.



SAĞLIK, KONAKLAMA VE SPOR OFİSİ
Sağlık,Konaklama ve Spor Ofisi, görev tanımları arasında yer alan spor alanları, spor aktiviteleri, 
üniversite spor takımları, sporla ilgili öğrenci kulüpleri, öğrenci evleri, yerleşkelerdeki revirler (sağ-
lık hizmetleri) kanalıyla bireylerin ruh ve fiziksel sağlığını gözetme amacını gütmektedir.

Bağlantı adresi: https://www.arel.edu.tr/saglik-konaklama-ve-spor-ofisi

Spor Kulüpleri:

• Basketbol Kulübü 

• Beşiktaşlılar Kulübü 

• Bowling Kulübü 

• Buz Sporları Kulübü 

• Dağcılık ve Kampçılık Kulübü 

• Fenerbahçeliler Kulübü 

• Fight Club 

• Fitness Kulübü 

• Galatasaraylılar Kulübü 

• Motosiklet Kulübü 

• Otomobil Sporları Kulübü 

• Spor ve Sağlıklı Yaşam Kulübü 

• Tenis Kulübü 

• Trabzonspor Kulübü 

• Voleybol Kulübü 

• Yelken Kulübü 

• Yoga Kulübü



4	Öğrenci Köyü

Kemal Gözükara Yerleşkesinin içinde bulunduğu Tepekent bölgesinde kız ve erkek öğrenciler için 
villa yurtlar bulunmaktadır. Öğrenci Köyümüzde konaklamak isteyen öğrencilerimiz başvurularını 
online olarak doldurarak veya doğrudan Öğrenci Köyü Yönetim ofisine başvuru yaparak da ger-
çekleştirebilmektedir.

4	Spor Merkezi

İstanbul Arel Üniversitesi Spor Merkezi; çok amaçlı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, 
fitness salonu, pilates/aerobik ve dans salonu, masa tenisi alanı, satranç odası, biyoimpedans 
analiz merkezi ve spor kafe ile tüm üyelerine, öğrenci ve personeline hizmet sunmaktadır. Spor 
Merkezi Tepekent Yerleşkesinde yer almakta olup, 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet vermek-
tedir. İstanbul Arel Üniversitesi spor merkezinde; 
• 300 kişilik seyirci kapasitesine sahip çok amaçlı kapalı spor salonu, 
• 300 kişilik seyirci kapasitesine sahip 25m. boyunda, 12,5m. eninde, 2,00m. sabit derinlikte ve 

6 kulvarlı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 
• Kardiyo ve ağırlık çalışmaları için elverişli fitness salonu, 
• Pilates, yoga ve step-aerobik çalışmalarına uygun salon, 
• Masa tenisi ve satranç alanları bulunmaktadır.

Üniversitenin sağlık hizmetleri, öğrencilerin ve personelin doğrudan sağlık merkezine başvura-
rak ücretsiz muayene edilip, gerektiğinde sağlık kurumlarına sevk edilmesi ile yürütülmektedir. 
Üniversite öğrencileri ve personelinin her türlü muayene ve acil yardım hizmetleri ücretsiz yapıl-
maktadır. Acil durumlarda ilk müdahaleden sonra gerekirse ileri tedavi hizmeti veren hastanelere 
nakil sağlanmaktadır.

ÖĞRENCİ KONSEYİ
Öğrenci Konseyi, öğrencilerin sorunlarını doğrudan Üniversite yönetim organlarına iletmek için 
kurulmuştur. Öğrenci Konseyi, öğrencilerin dilek ve şikâyetlerini doğrudan iletebildikleri ve bu 
konuların Üniversite senatosu ve diğer kurullarda görüşülmesini sağlar. Ayrıca, üniversite içi ve 
üniversiteler arası sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler düzenler. Öğrenci Konseyi, Üniversite yö-
netim organlarında öğrencileri temsil eder. Öğrenci Konseyi Başkanı, Üniversite Senatosu üyesi-
dir ve üniversite kurulları toplantılarına çağrıldıkları takdirde, öğrencileri temsilen katılır. Öğrenci 
Konseyi program/bölüm temsilcileri seçimleri, yönergemize uygun olarak akademik yılın başında 
her sınıfta görevlendirilmiş bir öğretim görevlisi gözetiminde kapalı oy, açık tasnif usulüne göre 
yapılır. Konsey Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri bu temsilciler arasından bir 
yıl için seçilir.

Detaylı Bilgi için web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
https://www.arel.edu.tr/tr/ogrenci-konseyi

MEZUNLAR DERNEĞİ (ARÜMED)
Arel Üniversitesi Mezunları Derneği (ARÜMED), Arel Üniversitesi mezunlarının birbirleriyle olan 
ilişkilerini güçlendirmek, birlik ve dayanışma içinde elde edilecek gücü ülkemize, üniversitemize 
ve mezunlarımıza yararlı şekilde aktarmak ve organize etmek amacıyla kurulmuştur.

Detaylı Bilgi için web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
https://www.arel.edu.tr/mezun 



KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON OFİSİ
Arel Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Kemal Gözükara Yerleşkesinde 1.192 m² alanda, Sefa-
köy Yerleşkesindeki şubesi ise 620 m² kapalı alanda ve Cevizlibağ Yerleşkesinde 923 m² alanda 
hizmet vermektedir. Her üç yerleşkede de yer alan kütüphaneler, toplam 2.735 m² alanda 770 
okuyucu kapasitesine sahiptir. Bilişim ve iletişim teknolojileri alt yapısıyla koleksiyonunda yer alan 
300.000’e yakın basılı ve elektronik kitap ile 60.000’i aşkın basılı ve elektronik dergiyi okuyucula-
rın hizmetine sunmaktadır. Mobil uygulamalar ve elektronik kütüphanecilik hizmetleriyle de 7/24 
saat okuyuculara erişim sağlanmaktadır. Öğrencilerimizi bilgi toplumuna kazandırmak; araştıran, 
üreten ve sorgulayan bir nesil yetiştirmek amacıyla kütüphanelerimizde kurduğumuz bilgisayarlar 
ve internet bağlantılarıyla bilgiye erişim sınırsız gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, kütüpha-
nemizde rahat bir çalışma ortamı sunan Sessiz Odalar ve Grup Çalışma Odaları bulunmaktadır.

Kütüphanemiz ana sayfasında bulunan “Akademik Arama Motoru” ile tüm veri tabanlarımızda tek 
bir arayüz ile tarama yapabilirsiniz. Yerleşke dışından Akademik Arama Motorunu kullandığınızda, 
çıkacak olan şifre ekranına Arel e-posta adresinizi yazdıktan sonra uzantısını seçip, (@arel.edu.tr, 
öğrenci iseniz @istanbularel.edu.tr) şifre alanına da Arel  e-postanızın şifresini yazarak veri taban-
larımıza kampüs dışından erişebilirsiniz. 

Not: Arel mailinizi ilk defa kullanıyorsanız şifreniz T.C. kimlik numaranız olarak tanımlan-
mıştır.
Detaylı Bilgi için web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
https://www.arel.edu.tr/tr/kutuphane



ULUSLARARASI OFİS (ERASMUS) 
İstanbul Arel Üniversitesi Erasmus+ Ofisi 2010 yılından bu zamana dek gençlere ve yetişkinlere 
hizmet vermek için çalışmakta, gelişen dünyanın gereksinimlerine uyum sağlamakta, bu gelişim 
ve değişimi üniversitemiz ile buluşturmak için çalışmaktadır. Erasmus+ kapsamında yükseköğ-
retimde öğrenci öğrenim hareketliliği, öğrenci staj hareketliliği, öğretim elemanı hareketliliği ve 
personel hareketliliği projelerinin yanı sıra eğitim seviyesi ve dil kısıtlaması olmadan yararlanıla-
bilecek olan uluslararası gençlik değişimleri, eğitim kursu programları, seminerler, konferanslar, 
iş gölgeleme ziyaretleri, çalışma ziyaretleri ve gönüllülük fırsatlarını da gençlerin hizmetine sun-
maktadır. Bu projeler ile Avrupa’nın birçok yerine hareketlilik gerçekleştirmek mümkün olduğu 
gibi, Avrupa dışında da birçok ülkede gerçekleşen programlara Erasmus+ sayesinde katılmak 
mümkündür.

Erasmus+, bilginin, teknolojinin ve yeniliğin ülkemize getirilmesi ve yine üniversitemizde üretilen 
bilgi, teknoloji ve yeniliğin yurt dışında tanıtılması için olduğu kadar kültürlerarası öğrenmenin, 
yaygın öğrenmenin, sargın öğrenmenin, akran eğitiminin, yaşayarak öğrenmenin ve hayat boyu 
öğrenmenin de kullanılması ve yaygınlaşması için önemli bir araçtır.

Bağlantı adresi: https://erasmus-plus.arel.edu.tr

Üniversitemizin ERASMUS+ Kapsamında 
Yapmış Olduğu İkili Anlaşmalar Listesi

4	Almanya 

Technische Universitat CaroloWilhelmina zu Braunsc-
hweig - Albert – 
Ludwigs - Universitat Freiburg Ernst - Moritz - Arndt 
Universitat Griefswald Technische Universitat Kaisers-
lautern Technische Universitat CaroloWilhelmina zu 
Braunschweig Albert – 
Ludwigs - Universitat Freiburg Ernst - Moritz - Arndt 
Universitat Griefswald 
Technische Universitat Kaiserslautern 
Hof University of Applied Sciences 
Fachhochschule Frankfurt Am Main University of 
Applied Sciences 

Heinrich Heine University Dusseldorf
OTH Regensburg 
Humboldt – 
Universitat zu Berlin 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof 
Martin - Luther – 
Universität HalleWittenberg 
Chemnitz University of Technology 
Hochschule Hannover 
Hochschule Osnabruck 
SDI München 
IB Hochschule Berlin 
Technische Universitat Dresden 

4	Belçika 

Helmo University College 



4	Bulgaristan 

Burgas Free University 
The University of Rousse 
Technical University – 
Sofia College of Management, Trade and Marketing 
Trakia University 
Angel Kanchev University of Ruse(UR) 

4	Çek Cumhuriyeti 

Charles University 
Brno University of Technology 
University of Hradec Kralove 
Vsb Technical University of Ostrava 

4	Estonya 

Tallin University Institute of Mathematics and Natural 
Sciences 
Tallinn Health Care College 
Tallinn University 

4	Fransa 

Universite de Cergy-Pontoise 
Universite Paris 8 Vincennes-Saint-Denis 
Universite de Technologie de Compiegne 

4	Hırvatistan 

University of Zagreb 
University of Applied Sciences Baltazar Zapresic 
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek- UNION 
University of Split 

4	Hollanda 

University of Applied Sciences Leiden 

4	İngiltere 

The Nottingham Trent University 
The University of Plymouth  

4	İspanya 

Universitat Rovira I Virgili 
Unıversity of Deusto 
Ingeforma 
University of Vic – Central University of Catalonia 
Universidad Europea Universidad Isabel I 

4	İsveç 

University of Gothenburg 
Umea University 

4	İtalya 

University of Salerno 
Universita Politecnica delle Marche 

Universita Telematica Internazionale Uninettuno 
Universita Degli Studi di Firenze 
University of Calabria 
University of Sassari 
University of Pavia 
University of Udine 
Universita of Roma tor Vergata 
University of Verona 
Politecnico di Bari 
Universita Degli Studi di Genova 
Universita degli Studi Chieti- Pescara 

4	Letonya 

Baltic International Academy 
BA School of Business and Finance 
University of Latvia 
Bıznesa Augstskola Turıba 
Baltic International Academy 
BA School of Business and Finance 
University of Latvia 
Bıznesa Augstskola Turıba 
Transport and Telecommunication Institute 
Baltijas Psihologijas un Menedzmenta Augstskola 

4	Litvanya 

Siauliai State College 
Alytaus College 
Zemaitija College 
Kauno Kolegija 
Lithuanian University of Educational Sciences 
Vilnius Academy of Arts 
Siauliai State College 

4	Macaristan 

University of Pannonia 
Szent Istvan University 
University of Szeged 

4	Makedonya 

FON University  

4	Polonya 

University of Humanities and Economics in Wloclawku 
Radom Academy of Economics 
The State Higher School of Computer Science and Bu-
siness Administration in Lomza
Malopolska Wyzsza Szkola Ekonomiczna w Tarnowie 
University of Social Sciences and Humanities 
SWPS Karkonosze College in Jelenia Gora Polish-Ja-



panese Academy of Information Technology 
Lodz International Studies Academy 
Lodz University of Technology (TUL) 
University of Humanities and Economics in Lodz 
West Pomeranian Business School 
Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania w Rzeszo-
wie/ University of Information Technology and Mna-
gement 
Tİschner European University 

4	Portekiz 

MAIA Institute of Higher Education 
Instituto Politecnico da Guarda 
Escola Superior de Artes E Design 
Polytechnıc Instıtute of Vıseu 
Universidade Portucalense 
Polytechnic Institute of Viseu 
Universidade de Aveiro 
ISAL-Higher Institute of Administration and Langua-
ges 
Universidade De Tras-os-Montes e Alto Douro Inter-
national 
Relations and Mobility Office- GRİM 

4	Romanya 

Ovidius University of Constanta 
Ovidius University of Constanta 
University ‘’Dunarea de Jos’’ of Galati 
Universitatea Româno - Americană Universitatea din 
Craiova 
Alexandru Ioan Cuza University of Iasi 
Bucharest University of Economic Studies ’1 DE-
CEMBRIE 1918’’ UNIVERSITY OF ALBA IULIA 
University of Oradea 

4	Slovakya

Matej Bel University in Banska Bystrica 
Comenius University in Bratislava 
University of Zilina 

4	Slovenya 

University of Primorska 
University of Maribor 
University of Ljubljana 

4	Yunanistan 

University of Thessaly Faculty of Medicine 
Technological Education Institution of Western Mace-
donia 
Technological Educational Institute of Athens 
University of Patras 

University of the Aegean 

Memorandum of Understanding Anlaşması 
Yapılan Üniversiteler
Üniversitemizin iş birliği içinde projeler geliştirmek için 
çok sayıda uluslararası üniversite ile “Memorandum of 
Understanding” antlaşması da bulunmaktadır: 
California University of Pennsylvania-Pittsburgh, USA 
St.Cloud State University-USA 
Ural Federal University-Russian Federation 
Ural State University of Economics-Russian Federation 

ITMO University- Russian Federation 

University of South Wales-UK 

TSI-Latvia 

University of Mitrocica-Kosova 

Kolegji Universum- Kosova 

Technical University of Sofia-Bulgaria 

Turan University-Kazakhstan 

Romanian-American University-Romania 

University of South Florida-USA 

Southwest State University, Kursk, Russia 

Baltazar Zapresic University, Croatia 

Duale Hochschule Baden-Wuerttemberg Cooperatıve 
State Unıversıty, Germany

Technical University of Gabrovo, Bulgaria 

State Unıversıty of Tetova, Macedonia 

Trakia University, Bulgaria 

Tetova Devlet Üniversitesi, Macedonia 

Abai Kazakh National Pedagogical University, Kazakhstan 

The National University of Osroh Academy, Ukraine 

Universidad International Del Ecuador, Ecuador 

Universidad Del Atlantico- Colombia 

International University of Finance, Ukraine 

San Pablo CEU University, Spain 

Prizren University, Kosovo 

University of Ruse ‘’Angel Kanchev’’, Bulgaria 

Uluslararası İlişkiler Ofisi, kurulduğu tarihten bu yana 
kurumun dışarıya açılan yüzü olarak görev yapmıştır. 
Ofisin başlıca görevleri arasında yabancı öğrenci temi-
ni, bu öğrencilerin okul ve genel anlamdaki tüm işleri, 
yurt dışı üniversitelerle iş birliklerinin yapılması ve hem 
kurumumuzun hem de ülkemizin tanıtımını uluslararası 
alanda yapmaktır. Bu bağlamda Amerika’dan Asya’ya, 
Avrupa’dan Ortadoğu’ya kadar geniş bir bölgede faa-
liyetlerinin sürdürmektedir. Dünya çapında tanınma ve 
akademik anlamda başarılı olma hedefiyle hareket eden 
üniversitemiz, bu hedefleri yerine getirmek için birçok 
faaliyete imza atmaktadır. Uluslararası ofise admission@
arel.edu.tr adresinden erişilebilmektedir.



ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER VE 
ÖĞRENCİ GÖÇMENLİK STATÜSÜ
Uluslararası öğrenciler, statülerinin gerektirdiği yönetmelikleri takip etmek ve bu yönetmeliklere 
uymakla yükümlüdür. Öğrenciler, Türkiye’de eğitim hayatlarına uyum sağlamak amacıyla https://
international.arel.edu.tr/en/current-students/student-affairs adresinde yer alan gereklilikleri takip 
etmelidir. Yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin işlemler İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından İl Göç 
İdaresi Müdürlüğü Hizmet Binasında (Vatan Cad. No: 64, İstanbul) yürütülmektedir. Uluslara-
rası öğrencilerimiz ikamet izni uzatma işlemlerini elektronik olarak da gerçekleştirebilmektedir. 
(e-ikamet.goc.gov.tr).

ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU / TALEP / İŞLEM MEKANİZMALARI 

Kayıt İşlemleri

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin kayıtları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Öğrenci 
İşleri Ofisi tarafından yapılmaktadır. Üniversiteye kabul edilen adaylar şahsen veya yasal temsil-
cileri ya da belirledikleri vekilleri aracılığı ile akademik takvimde kayıtlar için ilan edilen tarihler 
arasında kayıt yaptırabilmektedir.

Ön lisans ve lisans diploma programlarında yer alan dersler zorunlu ve seçmeli olarak iki gruba 
ayrılmaktadır. Zorunlu dersler öğrencinin almakla yükümlü olduğu seçmeli dersler ise belirlenen 
koşullar çerçevesinde öğrencinin ilgi alanları doğrulusunda danışman onayı ile alabileceği ders-
lerdir. Öğrencinin derslere kaydolma ders ekleme, bırakma ve dersten çekilme ve benzeri işlem-
leri danışman onayı ile yapılmaktadır.

Bir öğrencinin yarıyıl başına normal ders yükü 30 AKTS kredisidir. Üçüncü yarı yıldan itibaren 
danışman uygun bulması ve devam zorunluluğu olan derslerin çakışmaması halinde GNO’su en 
az 1,70 olan lisans öğrencileri yarıyıl başına en fazla 45 AKTS, ön lisans öğrencileri en fazla 55 
AKTS’ye kadar ders alabilmektedir. 

Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerden GNO’ su en az 2,00 olan ve 130 AKTS’yi başarı ile tamam-
lamış lisans öğrencileri için ders yükü danışman onayı ile 55 AKTS’ ye kadar yükseltilebilmektedir. 
Öğrenciler yarıyıl başında öncelikle bir önceki akademik yılın yarıyılı sonu sınavlarında FF alarak 
başarısız oldukları dersleri almak zorundadır.

Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi

Kayıt yenileme işlemleri her eğitim-öğretim yılı başında gerçekleştirilmektedir. 1. sınıfların ders se-
çimleri güz dönemi için Öğrenci İşleri Ofisi tarafından yapılmakta olup, bahar döneminde 2. sınıf ve 
üstü öğrencilerinin takip ettiği aşamaları gerçekleştirecektir. İkinci sınıf ve üstü öğrenciler ise kayıt 
yenileme sürecini Mali İşler Ofisinde yürütebilmektedir. Öğrenci mali işlemlerin ardından ders seç-
me işlemlerini yapabilmektedir.

Bağlı olunan müfredat üzerinden sorumlu olduğu dersler 
Kayıt Yenileme (DERS SEÇME) sekmesinden seçilir.

obs.arel.edu.tr/oibs/ogrenci



BİLGİ İŞLEM OFİSİ
İstanbul Arel Üniversitesinin, gerçekleştirdiği teknolojik yatırımlarıyla dijital çağa entegrasyonu 
sağlayan ve geliştiren Bilgi Teknolojileri Ofisi, uyguladığı ve geliştirdiği çalışmalarla kampüs ya-
şamını ve öğrenme-öğretme süreçlerini kolaylaştırmaktadır. Tüm hizmetleri dijital mecralarda su-
nabilecek şekilde fiziki ve teknik altyapıya sahip olan Bilgi Teknolojileri Ofisi, derslerden sosyal 
yaşama kadar tüm alanlarda etkin pozisyon almaktadır.

İstanbul Arel Üniversitesi, Bilgi Teknolojileri Ofisi aracılığıyla öğrencilerimizin eğitimi süresince ha-
yatını kolaylaştıracak hizmetler sunmaktadır. ARELim uygulaması, Autodesk Eğitim Akademisi, 
Eduroam Eğitim Gezintisi, Kurumsal E-posta, MS Office 365, Microsoft Imagine, Kablosuz İn-
ternet, Kütüphane ve Veritabanı hizmetleri bu hizmetlerden öne çıkanlar arasında yer almaktadır.

İstanbul Arel Üniversitesi, sürekli gelişen teknolojiye uyumlu hareket ederek yatırımlarını sürdür-
meye devam etmektedir. İstanbul Arel Üniversitesi, ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Sertifika-
sına sahip üniversitelerden biri olarak da öne çıkmaktadır.

Bağlantı adresi: https://www.arel.edu.tr/bilgi-teknolojileri-ofisi

MALİ İŞLER OFİSİ
Öğrenim ücretleri ve Öğrenci Evleri ücretlerinden sorumlu birim Mali İşler Ofisidir. İstanbul Arel 
Üniversitesi öğrencileri, öğrenimleri süresince mali yükümlülüklerini yerine getirmek durumundadır.

Bağlantı adresi: https://www.arel.edu.tr/tr/mali-isler-ofisi

FF olan derslerin olması durumunda öncelik bu 
derslere verilir. Seçilen derslerin AKTS’sinin ilgili yılın 

AKTS hakkının geçmemesine dikkat edilir ve danışman 
onayına gönderilir.

Danışman tarafında kontrolü sağlanan   ders seçme 
işlemi kesin kayda çevrilir.

Kesin kayıt işlemi tamamlanan ders kayıtlanmanın 
formunun çıktısı alınarak imzalanır ve danışman 

hocasına Öğrenci İşleri Ofisine verilmek üzere teslim 
edilir.



ULAŞIM 
Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesinde öğrenim gören öğrenciler için hafta içi her gün met-
robüs TÜYAP durağından Kemal Gözükara Yerleşkesine ücretsiz ve karşılıklı ring seferleri düzenlen-
mektedir. 
Yurtlarda konaklayan öğrenciler için Kemal Gözükara Yerleşkesi ana binadan yurtlara ücretsiz ring 
seferleri de bulunmaktadır. Ayrıca yurtlarda konaklayan öğrenciler için hafta içi ve hafta sonu akşam 
saatlerinde Taksim’den ücretsiz ek seferler bulunmaktadır. Ring servisler dışında İETT 76TM numaralı 
otobüslerle de ulaşım sağlanabilmektedir.

KAFELER VE RESTORANLAR
Arel Üniversitesi Sefaköy ve Kemal Gözükara (Tepekent) Yerleşkelerinde öğrencilere kafe-restoran 
hizmetleri sunulmaktadır. Arel Üniversitesi öğrencileri ve personeli, Kemal Gözükara (Tepekent) Yer-
leşkelerinde bir restoran ve dört kafeteryada günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılama olanağına sa-
hiptirler. 
Kemal Gözükara (Tepekent) Yerleşkesinde yer alan 3000 m²’lik bir restoranda, öğrencilerin günlük 
besin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan menüler sunulmaktadır. Ayrıca, kafeteryalarda fastfood 
yiyecek ve içecek hizmeti sunulmaktadır. Sefaköy Yerleşkesinde yer alan bir restoran ve iki kafe-
teryada, Cevizlibağ Yerleşkesinde bir restoran ve bir kafeteryada Arel Üniversitesi öğrencilerine ve 
personeline hizmet sunmaktadır.

YÖNETMELİK VE YÖNERGELER
•  Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
•  Çift Ana Dal ve Yan Dal Lisans Eğitim ve Öğretim Programları Yönetmeliği 
•  Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Yönetmeliği 
•  Yaz Öğretimi Yönetmeliği 
•  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 
•  Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 
•  Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına 
•  İlişkin Yönetmelik 
•  Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 
•  Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına 
•  İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
•  Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
•  Psikolojik Danışma, Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
•  Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
•  Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
•  Burs Yönergesi 
•  Bilimsel Etkinlikleri Teşvik ve Destek Yönergesi 
•  Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi, Diploma Defterleri ve Sertifika Düzenleme Esasları Yönergesi 
•  Erasmus+ Program Uygulama Yönergesi 
•  Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi 



•  Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi 
•  Mühendislik Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Proje Dersleri Uygulama Esasları Yönergesi 
•  Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık - İç Mimarlık - Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri  
 Bitirme Projesi Dersi Yönergesi 
•  Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım Dersleri Uygulama Esasları 
 Yönergesi 
•  Öğrenci Evleri Yönergesi 
•  Öğrenci Konseyi Yönergesi 
•  Yurt Dışından Öğrenci Kabul Esasları Yönergesi 
•  Beslenme ve Diyetetik Bölümü İş Yerinde Uygulama Yönergesi 
•  Çocuk Gelişimi Bölümü Uygulamalı Dersler ve İş Yerinde Uygulama Dersi Yönergesi 
•  Güzel Sanatlar Fakültesi Zorunlu Staj Yönergesi 
•  Hemşirelik Bölümü Uygulamalı Dersler ve İş Yerinde Uygulama Yönergesi 
•  İletişim Fakültesi Staj Yeri Uygulaması Yönergesi 
•  Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Staj/İşyeri Uygulaması Yönergesi 
•  Mühendislik Mimarlık Fakültesi İş Yerinde Uygulama Dersi Yönergesi 
•  Ön lisans-Lisans Staj-İşyeri Uygulaması Yönergesi 
•  Sağlık Yönetimi Bölümü İş Yerinde Uygulama Dersi Yönergesi 
•  Sosyal Hizmet Bölümü İş Yerinde Uygulama Dersi Yönergesi 
•  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Staj Yönergesi
Üniversitemizin yürürlükte olan Yönetmelik ve Yönergelerine 
https://www.arel.edu.tr/tr/universite-hakkinda/yonetmelik-ve-yonergeler adresinden ulaşılabilir.

SAĞLIK SİGORTASI
T.C. vatandaşı olan tüm öğrenciler; 25 yaşını aşmadığı sürece, vasilerinin (anne, baba, vs.) sigorta-
sından yaralanabilir. 
Yabancı uyruklu öğrenciler; ikamet izni alabilmeleri için ülkemiz kanunlarına göre uygun sağlık si-
gortası yaptırmakla yükümlüdür. Genel sağlık sigortasından yararlanmak isteyen yabancı uyruklu 
öğrenciler kimlik numaraları ve öğrenci belgeleriyle Üniversitemizin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik İl 
Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine şahsen başvuru yapmaları gerekir.



2021/22 Eğitim - Öğretim Dönemi Eğitim Modeli
İstanbul Arel Üniversitesi 2021/22 eğitim öğretim yılı ön lisans, lisans ve lisansüstü program-
ların yürütülmesine ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

1.  Akademik birimlerin kararları doğrultusunda programların müfredatlarında yer alan dersle 
 rin toplam sayısının en fazla %40’ını kapsayacak şekilde uzaktan eğitim yöntemi,   
 geri kalan dersler için yüz yüze eğitim yöntemi kullanılacaktır. 

2.  Tıp Fakültesinde teorik ve uygulamalı eğitimler yüz yüze eğitim modeli kullanılacaktır.

3.  Teorik ve uygulamalı derslerin ara (vize), bitirme (final) ve bütünleme sınavları yüz yüze yapıla 
 caktır.

4.  Yüz yüze öğretim yoluyla yapılacak olan derslerde; salgının seyri, dersin pedagojik yapısı ve  
 niteliği göz önünde bulundurularak ilgili akademik birimin kararıyla seyreltilmiş ve/veya grup 
 lamalı öğretim modelleri kullanılabilecektir.




