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Sevgili Öğrenciler;

Zorlu	bir	maratonu	tamamlayıp	geleceğiniz	için	Arel	Üniversitesini	tercih	ettiniz,		birlikte	başarı	ve	
mutluluğunuza	dair	en	iyisi	için	çalışmaya	devam	edeceğiz.	

Hoş	geldiniz.

Üniversitemiz,	30	yılı	aşkın	eğitim	geleneğine	sahip,	alanında	uzman	akademik	kadrosu,	teknolojik	
altyapısı,	sosyal	 faaliyetleri,	AR-GE	merkezleri,	 iş	dünyası	 ile	entegre	ders	müfredatları,	kariyer	
programları	ve	diğer	tüm	yatırımlarıyla	yalnızca	öğrencilerin	değil	insanlığın	geleceğine	de	önemli	
hizmetler	sağlıyor.	

Hedefimiz	 insana	 değer	 veren,	 ülkemize	 faydalı,	 inovatif,	 teknolojiyi	 yakından	 takip	 eden	 ve	
geliştiren	 vizyon	 sahibi	 öğrenciler	 yetiştirmek.	 Küresel	 rekabetin	 ve	 değişimin	 hızla	 yaşandığı	
günümüzde,	öğrencilerimizi	en	üst	seviyelere	taşımayı	hedefliyoruz.	

İstanbul	 Arel	 Üniversitesi,	 Gazi	 Mustafa	 Kemal	 Atatürk’ün	 “Manevi	 mirasım	 ilim	 ve	 akıldır”	
sözünden	hareketle,	O’nun	mirasına	sahip	çıkarak,	ülkemize	ve	insanlığa	katkı	sağlayacak	gençler	
yetiştirmeye	devam	edecektir.

Prof. Dr. A. Ercan GEGEZ
İstanbul	Arel	Üniversitesi

Rektörü
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Misyon

İstanbul	 Arel	 Üniversitesi’nin	misyonu,	 eğitimöğretim,	
araştırma	 ve	 topluma	 hizmet	 etkinliklerini	 uluslararası	
kalite	 standartları	doğrultusunda	yürütmek;	Atatürk	 il-
keleri	ve	Cumhuriyet	değerlerine	duyarlı,	dünya	insanı	
olma	 bilincine	 sahip,	 hukukun	 üstünlüğüne,	 etik	 ilke-
lere,	insan	haklarına	ve	farklılıklara	saygılı,	eleştirel	ve	
yaratıcı	düşünebilen,	özgüveni	yüksek	bireyler	yetiştir-
mektir.

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 
		Bilimsel	ve	akademik	bağımsızlık,

		Cumhuriyetin	temel	ilkelerine	bağlı,

		Öğrenci	odaklı,

		Eleştirel	düşünceye	önem	veren,

		Yaratıcı,	yenilikçi	ve	girişimci,

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

		Etik	değerlere	bağlı,

		Çok	sesli	ve	katılımcı.
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Üniversitemizin	Kemal	Gözükara	(Tepekent),	Sefaköy	ve	Cevizlibağ	olmak	üzere	üç	kampüsü	bu-
lunmaktadır.

	Sağlık	Bilimleri	Fakültesi	ve	Tıp	Fakültesi	Cevizlibağ’da;

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

	Meslek	Yüksekokulu,	Yabancı	Diller	Yüksekokulu	ve	Lisansüstü	Enstitüleri	Sefaköy’de	bulunmak-
tadır.

YERLEŞKELER

BURSLAR

Kemal Gözükara (Tepekent) Yerleşkesi Cevizlibağ Yerleşkesi Sefaköy Yerleşkesi

Yöre
İndirimi

Kurum
İndirimi

Kardeş
İndirimi

Engelli 
Öğrenci
Bursu

Şehit
Çocukları

Bursu

Sanata
Destek
Bursu

Uluslararası
Bakalorya

Bursu ve Fransız
Bakalorya

Bursu
Spora Destek

Bursu
Tezli Yüksek 

Lisans
Burs ve

İndirimleri

Mütevelli
Heyet

Çalışma
Desteği
Bursu

İhtiyaç
Bursu
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2022-2023
AKADEMİK TAKVİM
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ÖĞRENCİ
DEKANLIĞI

VE BİRİMLERİ
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Erişilebilir	Arel,	üniversitemizdeki	engelli	birey-
lerin	 hak	 ve	 özgürlüklerinden	 yararlanmasını	
sağlamakta	 ve	diğer	bireyler	 karşısında	deza-
vantajlı	 olmasını	 engellemeyi	 amaçlamaktadır.	
Üniversitemizde	öğrenim	gören	engelli	öğrenci-
ler	yaşadıkları	sorunlarda	ve	dezavantaj	yaratan	
durumlarda	Erişilebilir	Arel’den	destek	alabilir.

Eğer	yürüme,	ayakta	durma,	görme,	konuşma,	
duyma,	 öğrenme,	 oturma,	 nefes	 alma	 gibi	 te-
mel	yaşam	aktivitesini	önemli	ölçüde	sınırlandı-
ran	dezavantajlı	bir	durumunuz	varsa	Erişilebilir	
Arel’e	başvurabilir	ya	da	Öğrenci	Dekanlığı	 ile	
iletişime	geçebilirsiniz.	

ERİŞİLEBİLİR AREL

Öğrenci	Dekanlığı	ve	birimleri,	öğrenim	süresince	öğrencilere	akademik	kariyerine	ve	sosyal	alan-
lardaki	 gelişimlerine	 destek	 olur.	 Öğrenci	 Dekanlığının	 hedefi	 tüm	 öğrencilerin	 kolaylıkla	 erişip,	
görüşebildiği,	iyi	bir	iletişim	kurabildikleri,	öğrencilerin	sorunlarına	çözüm	üreten	veya	üretmelerine	
yardım	eden	bir	birim	olma	amacıyla	hareket	etmektedir.	

Öğrenci	Dekanlığı	ve	birimleri,	rehberlik	ve	çözüm,	sosyal	ve	kültürel	etkinlikler	ve	sosyal	sorumlu-
luk	projeleri	gibi	konularda	öğrenciler	üzerinde	artı	değer	yaratır.	Gerçekleştirdiği	çalışmalarla	öğ-
rencileri	akademik	ya	da	profesyonel	kariyerlerine	hazırlar.	İstatistiki	çalışmalar	yaparak	elde	ettiği	
bulgular	ve	öğrencilerin	üniversite	yaşamı	boyunca	sunduğu	geri	bildirimler	doğrultusunda	çözüm	
önerilerini	yönetime	rapor	eder.	

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
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GİRİŞİMCİLİK VE 
LİDERLİK OFİSİ 
(GLO)
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Arel	Astronomi	Kulübü
Arel	Aşçılık	Kulübü
Arel	Beşiktaşlılar	Kulübü
Arel	Fight	Team
Arel	Medikal	Kurtarma	Topluluğu	(UMKE)
Arel	Müzik	Kulübü
Arel	Otomobil	Sporları	Kulübü
Arel	 Oyun	 Tasarımı	 ve	 Animasyon	 Kulübü		
(OTAK)
Arel	Sualtı	Dalış	Kulübü
Arel	 Genç	 Fenerbahçeliler	 Kulübü	 (UNİ-
GFB)
Astroloji	Kulübü
Atatürkçü	Düşünce	Kulübü
Basketbol	Kulübü
Beslenme	ve	Diyetetik	Kulübü
Biyomedikal	Mühendisliği	Kulübü
Çeviri	Kulübü
Çevre	ve	Sürdürülebilirlik	Kulübü
Çizgi	Film	Kulübü
Çocuk	Gelişimi	Kulübü
Dağcılık	ve	Kampçılık	Kulübü
Dans	Kulübü
Eko	Tasarım	Kulübü
Ekonomi	ve	Finans	Kulübü
Endüstri	Mühendisliği	Kulübü
Engelsiz	Yaşam	Kulübü
Erasmus	Kulübü
E-Spor	Kulübü
Felsefe	Kulübü
Fotoğraf	Kulübü
Futbol	Kulübü
Gastronomi	Kulübü
Gazetecilik	Kulübü
Gen-Arel	Kulübü
Genç	Gelişimciler	ve	Eğitimciler	Kulübü
Genç	Kalite	Kulübü
Genç	Kızılay	Kulübü
Girişimcilik	Kulübü
Global	Impact	
Havacılık	Kulübü

Hayvan	Dostları	Kulübü
Institute	of	Electrical	and	Electronics
Engineers	(IEEE)
İnşaat	Yapı	Kulübü
Kadın	Çalışmaları	Kulübü	(KÇAK)
Kütüphane	ve	Kitap	Okuma	Kulübü
Lojistik	Kulübü
Lösev	Kulübü
Makine	ve	Tasarım	Kulübü
Masa	Tenisi	Kulübü
Medya	ve	İletişim	Kulübü
Mekatronik	Kulübü
Mimarlık	Kulübü
Moda	ve	Tasarım	Kulübü
NFT	ve	Metaverse	Kulübü
Pilates	Kulübü
Psikoloji	Kulübü
Reklamcılık	Kulübü
Resim	Kulübü
Riders	of	Arel	
Sağlık	Kulübü
Sağlık	Yöneticileri	Kulübü
Satranç	Kulübü
Bilgi	ve	Teknoloji	Topluluğu	Kulübü	(SIT)
Sinema	Kulübü
Siyaset	Bilimi	ve	Diplomasi	Kulübü
Sosyal	Hizmet	ve	Yaşam	Kulübü	
Sosyoloji	Kulübü
Tasarım	Kulübü
Tiyatro	Kulübü
Trabzonspor	Kulübü
Turizm	ve	Kültür	Kulübü
Tüketiciyi	Koruma	Kulübü
Türk	Dili	ve	Edebiyatı	Kulübü
UltrAslan	UNİ	Arel
Uluslararası	İlişkiler	Kulübü
Voleybol	Kulübü
Yelken	Kulübü
Yeşilay	Kulübü
Yoga	Kulübü
Yönetim	Kulübü

Girişimcilik	ve	Liderlik	Ofisi,	Kemal	Gözükara,	Sefaköy	ve	Cevizlibağ	Yerleşkeleri	olmak	
üzere	üç	yerleşkemizde	de	faaliyet	göstermektedir.	Girişimcilik	ve	Liderlik	Ofisi,	öğrencile-
rin	akademik	bilgilerini	geliştirmelerine	paralel	olarak	kişisel	gelişimlerine	katkı	sağlamak,	
sosyal	 değerlerini	 birbirleriyle	 paylaşarak	 yeteneklerini	 sergileyebilecekleri	 sosyal	 pay-
laşım	merkezleri	yaratma	vizyonuyla	hareket	eder.	Öğrencilerin	akademik	çalışmalarının	
yanı	sıra	yaptığı	tüm	sosyo-kültürel,	bilimsel	ve	sportif	çalışmalara	destek	olur.	Girişimcilik	
ve	Liderlik	Ofisi	aynı	zamanda	öğrenci	kulüplerinin	de	merkezidir.

Öğrenciler,	dönemin	başlamasıyla	birlikte	ilgilendikleri	herhangi	bir	kültür,	sanat	ve	spor	
alanında	mevcut	bir	kulüp	olmaması	sonucu,	herhangi	bir	siyasi	kurum,	kuruluş,	dernek,	
siyasi	faaliyet	yürüten	sivil	toplum	kuruluşları	ve	insanlar	arasında	ayrımcılığa	sebep	ola-
cak	oluşumlar	içerisinde	yer	almaması	şartıyla	kulüp	kurabilmektedir.	Burada	önemli	olan	
husus	ise	kulüpleri	oluşturmaktan	ziyade	sürdürülebilirliğini	sağlamaktır.

İstanbul Arel Üniversitesinde 79 adet öğrenci kulübü bulunmaktadır.
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ÖĞRENCİ
DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
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ÖĞRENCİ
DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul	Arel	Üniversitesi	Öğrenci	Danışmanlık	Hizmetleri	Müdürlüğünün	amacı;	öğrenci-
lere,	karşılaşacakları	sorunların	çözümünde	yardımcı	olmak,	öğrencilere	rehberlik	etmek,	
üniversite	ve	fakülte/yüksekokul	olanakları	hakkında	bilgilendirmek,	başarı	durumlarını	iz-
lemek	ve	başarısızlık	durumunda	nedenlerinin	araştırılarak	ilgili	akademik	ve	idari	birimlere	
yönlendirilmelerini	sağlamaktır.

Öğrencileri,	kayıt	sürecinde	yaşayabilecek-
leri	aksaklıkların	çözümü	için	gerekli	birim-
lere	yönlendirir.

	 Yatay	geçiş	ile	üniversiteye	kayıt	yaptıran	
öğrenciler	ile	ilk	teması	kurar,	ders	muafiye-
ti	almak	isteyen	öğrencilere	gerekli	bilgileri	
verir	ve	yönlendirmeleri	yapar.

	 Öğrencinin	derse	devam	durumunu	 ta-
kip	eder,	devamsızlık	 oranı	 yüksek	öğren-
cilere	hatırlatmalarda	bulunur,	gerektiğinde	
birebir	veya	çevrim	içi	öğrenciyle	görüşür.

	 Çözemedikleri	öğrenci	sorunları	hakkın-
da	bölüm	başkanı/	program	koordinatörünü	
bilgilendirir.

	 Öğrencilerin,	öğrenci	kulüplerine	katılıını	
ve	 yeni	 öğrenci	 kulüplerinin	 kurulmasında	
yer	almalarını	teşvik	eder.

	 Öğrenciye,	 üniversitenin	 fiziki	 ve	 elekt-
ronik	 alt	 yapı	 kaynaklarını	 etkin	 kullanabil-
meleri	 için	 gerekli	 bilgilendirmeleri	 yapar,	
öğrenciyi	bu	konuda	teşvik	eder.

	 Derslerinde	 başarısız	 olan	 öğrencilerle	
birebir	veya	çevrimiçi	görüşmeler	düzenler.	
Başarısızlık	 sebeplerini	 anlamaya	 çalışır.	
İhtiyaç	halinde	gerekli	üniversite	birimlerine	
yönlendirir.

	 Derslerinde	başarılı	olan	öğrencileri	baş-
rılarının	devamı	için	destekler,	motivasyon-
larının	korunmasını	sağlar.

	 İstanbul	Arel	Üniversitesi	Burs	Yönergesi	
kapsamında	burs	alma	olanağı	bulunan	öğ-
rencileri	 tespit	 eder,	 burstan	 yararlanmak	

isteyen	 öğrenciler	 için	 izlemeleri	 gereken	
süreç	hakkında	bilgi	 edinir,	burs	başvuru-
larının	sonuçlandırılması	 için	gerekli	süreci	
öğrenciyle	beraber	takip	eder.

	 Çift	 anadal/yandal	 koşulları	 ve	 başvuru	
süreci	hakkında	öğrencilere	bilgi	verir,	öğ-
rencileri	bu	konuda	teşvik	eder.

	 Öğrenci	Değişim	Programları	(Erasmus,	
Mevlana,	 Farabi,	Özel	Öğrenci)	 konuların-
da	eğitim	görmek	isteyen	öğrencileri	tespit	
eder,	koşul	ve	başvuru	süresi	hakkında	öğ-
rencilere	bilgi	 verir,	öğrencileri	bu	konuda	
teşvik	eder.

	 Disiplin	sorunu	veya	davranış	bozukluğu	
bulunan	öğrencileri	ArelDAV’a	yönlendirir.

	 Mali	konularda	problem	yaşayan	öğren-
cileri	Mali	İşler	Birimine	yönlendirir.

	 Öğrenci	 İşleri	 Birimi,	 Mali	 İşler	 Birimi,	
Kütüphane	Birimi,	Halkla	İlişkiler	ve	Tanıtım	
Birimi,	Arel-	KAM,	ArelDAV,	ArelSEM,	Are-
lUZEM,	GençArel	gibi	üniversitenin	ilgili	bi-
rimleriyle	öğrencilere	etkin	ve	verimli	danış-
manlık	hizmeti	için	iletişim	halinde	bulunur.

	 Öğrencileri,	 ders	 dışı	 zamanlarını	 etkin	
ve	 faydalı	 şekilde	 değerlendirebilmeleri	
amacıyla,	 katılabilecekleri	 bilim,	 kültür	 ve	
sanat	etkinliklerine	yönlendirir.

	 Danışman,	sorumluluğundaki	öğrencileri	
akademik	kariyer	(ön	lisans	öğrencileri	için	
dikey	 geçiş,	 lisans	 öğrencileri	 için	 yüksek	
lisans	vb.)	sektördeki	kariyer	konusunda	bi-
linçlendirir.

 Öğrenci Danışmanlarının Hizmet Verdiği Alanlar
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ÖĞRENCİ HAK, 
DAVRANIŞ
VE AREL
STANDARTLARI
BİRİMİ (ARELDAV)
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ÖĞRENCİ HAK, 
DAVRANIŞ
VE AREL
STANDARTLARI
BİRİMİ (ARELDAV)

Öğrenci	Hak,	Davranış	ve	Arel	Standartları	
Birimi	 (ArelDAV)	 üniversitede	öğrenim	gö-
ren	 öğrencilerin	 karşılaşacakları	 sorunlara	
çözüm	üretmek,	aralarındaki	dayanışma	ve	
işbirliğini	güçlendirmek	ve	öğrencilerin	hak,	
ayrıcalık,	sorumluluk	ve	genel	davranış	ku-
rallarını	 düzenlemek	 amacıyla	 Rektörlüğe	
bağlı	olarak	kurulmuştur.

Öğrenci	Hak,	Davranış	ve	Arel	Standartları	
Birimi	(ArelDAV)	öğrenci	haklarını	koruma-
yı;	 öğrenciler	 arası	 anlaşmazlık	 yönetimi	
ve	 uzlaştırmacılık	 becerilerini	 geliştirmeyi,	
üniversite	 kampüslerinde	 adalet,	 nezaket,	
karşılıklı	 saygı	 ve	 pozitif	 iletişim	 ortamını	
desteklemeyi	 amaçlar.	Öğrenci	Hak,	Dav-
ranış	 ve	Arel	 Standartları	 Birimi	 (ArelDAV)	
aynı	zamanda	akademik	dürüstlüğü	ve	so-
rumluluk	sahibi	öğrenci	davranışlarını	teşvik	
etmek	 için	 yapılan	 yöntemleri	 araştırarak	
uygulama	için	çalışmalar	yapar.	

Öğrenci sorunlarının resmi olmayan çö-
zümleri için hizmet veren Öğrenci Hak, 
Davranış ve Arel Standartları Birimi’nin 
(ArelDAV) görev ve sorumlulukları aşağı-
daki gibidir:
	 Öğrencilerin	 hak,	 ayrıcalık,	 sorumluluk	

ve	genel	davranış	kuralları	ile	ilgili	başvuru-
ları	alır.
	 Öğrenci	 davranışlarıyla	 ilgili	 vakaların	

merkezi	ve	gizli	kayıtlarını	tutar.
	 Üniversite	Yönetimi	için	gerekli	istatistik-

sel	raporları	hazırlar.
	 Öğrenci	 haklarını	 korumak,	 bu	 usul	 ve	

esaslarda	 tanımlanan	 öğrenci	 sorunlarına	
cevap	verir	ve	öğrenciler	arası	anlaşmazlık-
larda	uzlaştırmacı	bir	yol	izler.
	Keyfi	uygulamalar,	ifade	özgürlüğü,	mah-

remiyet,	 ayrımcılık	gibi	 konuları	 içeren	öğ-
renci	hakları	ve	sorunları	ile	ilgili	bilgi,	tavsi-
ye	ve	yönlendirme	hizmetleri	sağlar.
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AREL PSİKOLOJİK
DANIŞMA, REHBERLİK
UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
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AREL PSİKOLOJİK
DANIŞMA, REHBERLİK
UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
(ARELPDR)

Arel	Üniversitesi	Psikolojik	Danışma,	Rehberlik	Uygulama	ve	Araştırma	Merkezi	(ArelPDR)	
Arel	Üniversitesi	öğrencilerine	bireysel,	sosyal	ve	akademik	alanlarda	ücretsiz	psikolojik	
danışmanlık	 ve	 rehberlik	 hizmeti	 vermeyi	 amaçlamaktadır.	 ArelPDR,	 kaygı	 bozuklukları,	
depresif	duygu	durum,	stres,	akademik	zorluklar,	üniversite	ve/veya	yurt	yaşantısına	uyum	
problemleri,	 aile	 ve/veya	 ikili	 ilişkilerde	yaşanan	problemler	gibi	birçok	konuda	bireysel	
danışmanlık	hizmeti	vermektedir.	ArelPDR	aynı	zamanda	grup	çalışmaları	düzenlemekte,	
seminerler	vermekte,	psiko-eğitim	metinleri	ve	afişleri	hazırlamaktadır.	Birimimiz	kadrosun-
daki	uzman	psikologlar	Tepekent,	Sefaköy	ve	Cevizlibağ	kampüslerinde	görev	almaktadır.	

Nasıl
Başvuru
Yapılır?

ArelPDR’nin internet sitesinde yer alan
“Öğrenci Başvuru Formu” öğrenci tarafından

doldurulduktan sonra pdr@arel.edu.tr adresine 
e-posta yoluyla iletilmelidir. Bu işlemden sonra en 
kısa süre içerisinde uzmanlarımız tarafından baş-

vuru formunda belirtilen iletişim kanalları üzerinden 
ulaşım sağlanarak randevu oluşturulur.

Diğer başvuru yöntemi ise öğrencilerin ARELim 
uygulaması üzerinden ikaz bırakarak destek tale-

binde bulunması şeklinde gerçekleşmektedir.
 İkaz uzmana iletildikten sonra     

en kısa sürede ulaşım
  sağlanarak randevunun
     gün ve saati belirlenir. 
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KARİYER
PLANLAMA

UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA

MERKEZİ
(ArelKAM)
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Kariyer	Planlama,	Uygulama	ve	Araştırma	Merkezi	 (ArelKAM),	 İstanbul	Arel	Üniversitesi	öğrenci	
ve	mezunlarına	profesyonel	gelişim	desteği	sağlamaktadır.	Merkezimiz	Staj	ve	Yerinde	Uygulama	
Birimi,	Eğitim	Gelişim	ve	Danışmanlık	Birimi,	Mezun	İlişkileri	Birimi	ve	Kurumsal	İlişkiler	Birimi	olarak	
dört	bölümden	oluşmaktadır.	

Staj ve Yerinde Uygulama Birimi

Zorunlu	 ya	 da	 isteğe	 bağlı	 (gönüllü)	 staj	 ya-
pacak	 öğrencilerimizin	 mesleki	 olarak	 ilk	 iş	
deneyimlerini	 kazandıkları	 staj	 uygulamalarını	
koordine	eder.	3000’in	üzerinde	özel	ve	kamu	
kuruluşları	 ile	yapılan	 işbirlikleri	sayesinde	öğ-
rencilerimize	staj	imkanları	sunar.	Bu	süreçteki	
tüm	operasyonel	işlemleri	yürütür.

Eğitim Gelişim ve Danışmanlık Birimi

Öğrenci	veya	mezunumuzun	akademik	eğitimi	
dışında	 yetkinliklerini	 geliştirecek	 programla-
rı	yürütür.	Aynı	zamanda	özgeçmiş	oluşturma,	
mülakat	teknikleri	gibi	hedef	ve	hedef	belirleme	
konularında	 bireysel	 danışmanlık	 vermektedir.	
Kariyerinize	katkı	sağlayacak	her	türlü	konu	için	
birimimizdeki	 uzmanlara	 ulaşabilirsiniz,	 danış-
manlık	için	randevu	alabilirsiniz

Mezun İlişkileri Birimi

Arel	Üniversitesi’nden	mezun	olan	öğrencileri-
mizi	eğitim	sürecini	tamamladıktan	sonra	çeşitli	
faaliyetler	düzenleyerek	özel	günlerde	bir	araya	
getirir.	Mezun	buluşmalarını	organize	eder,	ge-
lişiminde	ihtiyacı	olan	konularda	gerekli	desteği	
sağlar	(yüksek	lisans,	eğitim,	seminer,	iş	arama	
yöntemleri	vs.)	ve	mentörlük	yapmak	isteyenle-
re	destek	olur.	

Kurumsal İlişkiler Birimi

Öğrenci	ve	mezunlarımız	 için	üniversite	 ile	sa-
nayi	arasındaki	işbirliklerini	sağlayan	birimimiz-
dir.	 Eğitim	 döneminde	 tüm	 bölümler	 için	 sek-
törün	 önde	 gelen	 isimlerini	 davet	 eder,	 saha	
uygulamaları	 için	firmaları	organize	eder,	iş	ve	
staj	imkanları	işbirliklerini	ve	Kariyer	Günleri	or-
ganizasyonunu	yürütür.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
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ÖĞRENCİ 
İŞLERİ OFİSİ
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Kayıt	aşamasından	başlayarak	mezuniyete	kadar	tüm	eğitim-öğretim	süreçlerini,	mevzuatlara	uy-
gun	şekilde,	doğru,	hızlı	ve	modern	hizmetler	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	ön	planda	yer	
almaktadır.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Transkript İşlemleri

Öğrenciler,	transkriptlerini	OBS	sisteminde	gö-
rüntüleyebilir.	 Eğer	 transkript	 resmi	 bir	 kuru-
ma	verilecekse	Öğrenci	 İşleri	Ofisinden	ya	da	
e-devlet	üzerinden	temin	edilebilir	ya	da	e-im-
zalı	alınabilir.	Ayrıca	e-devlet,	YÖK-SİS	 ile	en-
tegrelidir.

Öğrenci Kimlik Kartları

Öğrenci	kimlik	kartları,	kart	basım	ofisinde	bası-
lır	ve	yerleşke	bazlı	olarak	ayrılır.	Kartların	dağı-
tımı	ID	kart	Ofisi	tarafından	yapılır.	Öğrenci	kim-
lik	kartlarında	herhangi	bir	sorunla	karşılaşıldığı	
takdirde	kart	basım	ofisi	ile	görüşülmelidir.

Askerlik İşlemleri

Askerlik	tecil	işlemi	OİBS	(Proliz),	Öğrenci	İşleri	
Ofisi	bilgi	sistemi	ve	YÖKSİS	entegre	ile	yapıl-
maktadır.	Ancak	herhangi	bir	sorun	yaşanma-
ması	adına	eğitim-öğretim	yılı	başladıktan	son-
ra	belli	aralıklarla	e-devlet	sisteminizde	kontrol	
edilmesi	faydalı	olacaktır.

Yatay Geçiş İşlemleri

Her	 dönem	 başında	 Akademik	 Takvim’de	 yer	
alan	tarihler	aralığında	arel.edu.tr	adresini	takip	
ederek	siteden	başvuru	yapılıp,	istenilen	evrak-
larının	PDF	formatında	sisteme	yüklenmesi	ge-
rekmektedir.	Öğrenci	bilgi	sistemi	üzerinden	
başvurular	yapılır.	Yatay	geçiş	komisyonu	tara-
fından	başvurular	incelenip	onaylandıktan	son-
ra	kabul	ve	ret	belgeleri	Fakülte/	MYO	Dekanlık/
Müdürlüklerine	 gönderilir.	 Fakülte/MYO	 Yöne-
tim	 Kurulu	 kararı	 alır	 ve	 kabul/ret	 alan	 öğren-
cilerin	bilgileri	üniversitemizin	ana	sayfasından	
liste	 olarak	 ilan	 edilir.	 Kabul	 edilen	 öğrenciler	
Öğrenci	 İşleri	Ofisine	orijinal	belgelerini	 teslim	
ederek	ön	kayıtlarını	yaptırır.	Mali	 işler	ödeme-
sini	 gerçekleştirdikten	 sonra	 da	Öğrenci	 İşleri	
Ofisi	tarafından	kesin	kayıt	yapılır.

Yatay	geçişle	 ilgili	detaylı	bilgiye	buradan	ula-
şabilirsiniz
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Uluslararası Öğrenciler için Kayıt İşlemleri
Uluslararası	 öğrenciler,	 isa.arel.edu.tr	 sitesin-
de	yayınlanan	 tarihinden	 itibaren	başvurularını	
gerçekleştirebilmektedir.	 Başvurularını	 online	
olarak	 gerçekleştirecek	 öğrencilerin,	 isa.arel.	
edu.tr	 adresinde	 bulunan	 formu	 doldurarak	
pasaport,	diploma,	transkript	ve	biyometrik	fo-
toğraflarını	başvuru	evrakları	olarak	yüklemeleri	
gerekmektedir.	Yüksek	lisans	ve	doktora	öğren-
cilerinin	ise	bu	evraklara	ek	olarak	özgeçmiş	ve	
niyet	mektuplarını	da	yüklemesi	gerekmektedir.	
Bu	belgelerin	 Türkçe	 veya	 İngilizce	 olmaması	
halinde	 noter	 onaylı	 çevirilerinin	 yapılması	 ve	
yüklenmesi	gerekmektedir.	Uluslararası	Tanıtım	
ve	Öğrenci	Temini	Ofisinin	yaptığı	değerlendir-
meler	 sonucunda	 öğrencilere	 bir	 teklif	mektu-
bu	gönderilmektedir.	Teklif	mektubu	öğrencinin	
başvurduğu	 fakülte/bölüm	 bilgilerini,	 ödeme/
burs	bilgilerini,	banka	bilgilerini,	başvuru	ve	ka-
yıt	 tarihleri,	kayıt	 için	gerekli	evraklar	 listesi	ve	
uluslararası	öğrenciler	ile	ilgili	diğer	bilgiler	yer	
almaktadır.
Teklifi	kabul	edip,	teklif	mektubunda	yazan	de-
pozito	ücretini	yatırarak	kayıt	olma	niyetini	be-
lirten	 öğrenciler	 değerlendirmesi	 sonucunda,	
vize	 ve	 diğer	 işlemlerde	 kullanılması	 üzerine	
Rektörlük	 tarafından	 imzalı	kabul	mektubu	ha-
zırlanmaktadır.	 Yüksek	 lisans-Doktora	 Ana	 Bi-
lim	Dalı	Başkanlıklarından	Anabilim	onayları	alı-
narak	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 ev-
rakları getirmesi gerekmektedir.
	 Lise	 diplomasının	 ya	 da	 geçici	 mezuniyet	

belgesinin	aslı	ve	noter	ya	da	ilgili	ülkedeki	elçi-
liklerden	İngilizce	ya	da	Türkçe	onaylı	sureti,
		Lise	 diplomasının	 Türk	 liselerinden	 alınan	

diplomalara	denk	olduğunu	gösteren	T.C.	Milli	
Eğitim	Bakanlığı’ndan	alınacak	Denklik	Belge-
si’nin	aslı,
	 Not	çizelgesinin	 (transkript)	aslı	ve	noter	ya	

da	 ilgili	 ülkedeki	 elçiliklerden	 İngilizce	 ya	 da	
Türkçe	onaylı	sureti,
	 Türkiye	Cumhuriyeti	Büyükelçilikleri/Başkon-

solosluklarından	 alınacak	 öğrenci	 vizesi.	 Em-
niyet	 Genel	 Müdürlüğünün	 belirlediği	 ilkeler	
çerçevesinde	öğrenim	vizesi	istenmeyecek	ya-
bancılar	statüsünde	bulunan	adayların	bu	sta-
tülerini	doğrulayan	resmi	belgeyi	ibraz	etmeleri	
zorunludur	(öğrenci	vizesinden	muaf	olan	aday-
larda,	muafiyetini	belgelemek	koşulu	ile	bu	şart	
aranmaz).
	 Resmi	 kimlik	 ya	da	pasaportun	 kimlik	 bilgi-

lerini	gösteren	sayfasının	noter	ya	da	ilgili	ülke-
deki	elçiliklerden	İngilizce	ya	da	Türkçe	onaylı	
sureti	zorunlu	değildir.
	 Öğrenim	ücretinin	yatırıldığını	gösteren	ban-

ka	dekontu,
	 İlgili	 mevzuata	 uygun	 ve	 son	 altı	 ay	 içinde	

cepheden	çektirilmiş	4.5	x	6	boyutunda	6	adet	
vesikalık	fotoğraf,
	 Mevcut	 ise	 Ulusal/Uluslararası	 sınavların	

lise	 diploması	 hariç	 sınav	 belgeleri	 istenme-
mektedir.	 Sonuç	 belgelerinin	 ilgili	 ülkelerin	 el-
çiliklerden	 onaylanmış	 asılları	 veya	 belgenin	
doğruluğunu	 ilgili	 kurumdan	 teyit	etmek	üzere	
doğrulama	kodu	ya	da	QR	kod	bilgileri,
	 Mevcut	 ise	 Üniversite	 tarafından	 kabul	 edi-

len	Ulusal/Uluslararası	geçerliliği	olan	İngilizce/	
Türkçe	dil	yeterlilik	belgelerinin	ilgili	ülkelerin	el-
çilikleri	tarafından	onaylı	asılları	ya	da	belgenin	
doğruluğunu	 ilgili	 kurumdan	 teyit	etmek	üzere	
doğrulama	kodu	veya	QR	kod	bilgileri,
	 Mevcut	 ise	oturum	izni	belgesinin	fotokopisi	

veya	Türkiye	Cumhuriyeti	Devleti	tarafından	ve-
rilen	mavi	kart	fotokopisi,
	 Mevcut	oturum	izni	olmayan	öğrenciler	 için,	

kayıt	 tarihinden	 itibaren	 bir	 ay	 içerisinde	 “öğ-
renci	oturum	izni”	almak	suretiyle,	geçici	kimlik	
belgeleri,
	 Başvurulan	lisans/ön	lisans	programının	özel-

liğine	göre	Üniversite	 tarafından	 istenen	diğer	
ek	belgeler.
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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	 olması	 durumunda	 öncelik	 bu	 ders-
lere	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.	

Mezuniyet İşlemleri
Her	 öğrenci	 ön	 lisans	 programında	 120	 AK-
TS’yi,	lisans	programında	240	AKTS’yi	tamam-
ladığı	 takdirde	Öğrenci	 İşleri	Ofisinden	mezu-
niyet	 transkriptleri	 çıktı	 alınıp,	 kontrol	 amaçlı	
Fakülte/	 Yüksekokulu/Meslek	 Yüksekokuluna	
gönderilmektedir.	 Fakülte/Yüksekokulu/Meslek	
Yüksekokulu	tarafından	Mezuniyet	Yönetim	Ku-
rulu	Kararı	alınıp,	transkriptler	dekan/müdür	ta-

rafından	 imzalanarak	Yönetim	Kurulu	kararı	 ile	
Öğrenci	İşleri	Ofisine	tekrardan	gönderilmekte-
dir.	Öğrenci	İşleri	Ofisi	tarafından	Öğrenci	Bilgi	
Sistemi’ne	 (OBS)	 fakülte	 sorumlusu	 tarafından	
sisteme	işlenir.	Mezuniyet	sisteme	işlendiği	tak-
dirde	 e-devletten	 geçici	 mezuniyet	 belgesini	
alınabilmektedir.

Diploma Basımı
Öğrencinin	diploması	Öğrenci	 İşleri	Ofisi	 tara-
fından	basılır,	Öğrenci	 İşleri	Direktörü,	Dekan/	
Müdür,	Rektör	tarafından	imzalanır	ve	Öğrenci	
İşleri	Ofisinden	teslim	alınmaktadır.
Türkiye	 Burslusu	 Öğrencilerin	 İkamet	 ve	 Milli	
Eğitim	Bakanlığı	İşlemleri
İlgili	kurumlarla	öğrenci	bazlı	bilgi	alışverişi	ya-
pılmaktadır.	 Ancak	 burs	 başvurusunu	 öğrenci	
sadece	kendisi	yapabilmektedir.
Kredi	Yurtlar	Kurumu	Burs,	Kredi	Takibi	ve	Ya-
zışmaları
İlgili	kurumlarla	öğrenci	bazlı	bilgi	alış	verişi	ya-
pılmaktadır.	 Ancak	 burs	 başvurusunu	 öğrenci	
sadece	kendisi	yapabilmektedir.
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Genel Not Ortalaması ve Not Sistemi

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

Yarıyıl	Not	Ortalaması	(YNO)

O	 yarıyıldaki	 kayıt	 olunan	 derslerin	 her	 birinin	
AKTS	değeri	 ile	 o	dersten	alınan	başarı	 notu-
nun	 aralık	 katsayısının	 çarpımı	 ile	 elde	 edilen	
toplamın	o	yarıyılda	aldığı	 tüm	derslerin	AKTS	
değerleri	 toplamına	bölünmesiyle	ortaya	çıkan	
sayıdır.

 

Genel Not Ortalaması (GNO) 

Tüm	yarıyıllarında	kayıt	olunan	derslerin	her	biri-
nin	kredi	değeri	ile	alınan	başarı	notunun	aralık	
katsayısının	çarpımı	sonucu	elde	edilen	 topla-
mın,	alınan	tüm	derslerin	AKTS	değerleri	topla-
mına	bölünmesiyle	ortaya	çıkan	sayıdır.	Tekrar	
edilen	ve	not	yükseltmek	 için	alınan	derslerde	
önceki	 başarı	 notu	 önemsenmeksizin	 en	 son	
alınan	not	esas	alınır.

Başarılı Öğrenciler

Öğrencilerin	başarı	durumu	her	yarıyıl	sonunda	
Öğrenci	 İşleri	 Daire	 Başkanlığı	 tarafından	 öğ-
rencilerin	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	katsayısı-
nın	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	
alınan	 başarı	 notunun	 ağırlık	 katsayısının	 çar-
pımı	 sonucu	 elde	 edilen	 toplamın,	 alınan	 tüm	
derslerin	kredi	değerleri	toplamına	bölünmesiy-
le	çıkan	sayıdır.

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

90-100	 AA	 4,00	 Üstün	Başarılı
85-89	 BA	 3,50	 Çok	İyi
80-84	 BB	 3,00	 İyi
75-79	 CB	 2,50	 Orta
70-74	 CC	 2,00	 Yeterli
60-69	 DC	 1,50	 Koşullu	Başarılı
50-59	 DD	 1,00	 Koşullu	Başarılı
40-49	 FD	 0,50	 Başarısız,	tekrar	gerektirir.
30-39	 FF	 0,00	 Başarısız,	tekrar	gerektirir.
-	 	 NA	 -	 Devamsız	başarısız,	tekrar	gerekir
-	 	 I	 -	 Eksik	notu
-	 	 W	 -	 Çekilmiş
-	 	 S	 -	 Başarılı	not
-	 	 U	 -	 Başarısız	not

Not
Aralığı 

Harf
Notu Katsayı Açıklaması
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Onur ve Yüksek Onur Öğrencilerin İlanı ve 
Belge Basımı

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

Derse Devam Zorunluluğu

Üniversitemiz	Ön	Lisans	ve	Lisans	Eğitim-Öğ-
retim	 ve	 Sınav	 Yönetmeliğimiz	 gereğince	 öğ-
rencimiz	 derslere,	 uygulamalara	 ve	 sınavlara	
katılmak	 zorundadır.	 Devam	 zorunluluğu	 ilgili	
yarıyıldaki	toplam	eğitim-öğretim	süresinin	teo-
rik	dersler	 için	en	az	%70,	uygulamalı	dersler	
için	%80’dir.

Ders Muafiyeti

Üniversitemize	 yatay	 geçiş,	 dikey	 geçiş	 veya	
af	ile	kayıt	yaptıran	öğrenciler	daha	önce	almış	
oldukları	derslerden	muafiyet	isteğinde	buluna-
bilirler.

Ders	 muafiyeti	 önceden	 kazanılmış	 yeterlilik-
lerin	 tanınması	 ve	 intibak	 işlemleri	 bir	 defaya	
mahsus	olmak	üzere,	İstanbul	Arel	Üniversitesi	
Muafiyet	ve	İntibak	İşlemleri	Yönergesi	hüküm-
lerine	göre	yürütülür.	Ayrıca	öğrencilerimiz,	ka-
yıt	 işlemi	bittikten	sonra	yapılacak	 İngilizce	ve	
bilgisayar	 dersleri	 muafiyet	 sınavlarına	 katılım	
sağlayarak,	başarılı	olunması	halinde	ilgili	ders-
lerden	muaf	sayılma	olanağına	sahiptir.

Kayıt Dondurma

Öğrenciler	belgelemek	koşulu	ile	sağlık,	asker-
lik,	doğal	afetler	gibi	eğitimine	devamını	imkân-
sız	kılan	gerekçelerle	veya	eğitimlerine	katkıda	
bulunacak	üniversite	dışı	burs,	staj	ve	araştırma	
imkânlarının	 doğması	 uluslararası	 anlaşmalar-

dan	doğan	eğitim	olanaklarının	sağlanması	du-
rumunda	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	 Müdürlüğü-
ne	başvururlar.	Başvurular	 ilgili	Fakülte/Yükse-
kokulu/Meslek	Yüksekokulu	tarafından	dilekçe-
ler	ve	ekler	incelenerek	yönetim	kurulu	kararına	
alınır.	Bu	 işlem	İstanbul	Arel	Üniversitesi	Kayıt	
Dondurma	Yönetmeliği	hükümlerine	göre	yürü-
tülür.

Çift Ana Dal

	 Çift	Ana	Dal	eğitimi	 ile	üniversitemize	kayıt-
lı	olan	başarılı	öğrencilerimiz	 istedikleri	ve	ge-
rekli	şartları	sağladıkları	takdirde,	ikinci	bir	eği-
tim-öğretim	 dalında	 lisans	 diploması	 alabilir.	
Üniversitemizde	 Çift	 Ana	 Dal	 eğitimi,	 İstanbul	
Arel	Üniversitesi	Çift	Ana	Dal	ve	Yan	Dal	Lisans	
Eğitim-Öğretim	Programları	Yönetmeliği	ile	be-
lirlenen	koşullar	çerçevesinde	yürütülür.

	 Öğrencilerimizin	Çift	Ana	Dal	başvuru	yapa-
bilmesi	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	Ana	Dal	
diploma	programının	 ilgili	 sınıfında	 başarı	 sırala-
masında	en	üst	%20’de	bulunması	gerekir.

	 Başvuru	anında	GNO	(Genel	Not	Ortalaması)	
şartını	sağlayan	ancak	ilgili	sınıfında	başarı	sıra-
laması	itibariyle	en	üst	%	20’sinde	yer	almayan	
öğrenciler	Çift	Ana	Dal	yapılacak	programın	il-
gili	yıldaki	 taban	puanı	kadar	puana	sahip	 ise	
çift	Ana	Dal	programına	başvurabilir.
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	 Herhangi	 bir	 disiplin	 suçu	 almış	 öğrenciler	
Çift	Ana	Dal	başvurusu	yapamaz.

	 Çift	Ana	Dal	programları	arasında	yatay	ge-
çiş	yapılamaz.

	 Zorunlu	hazırlık	sınıfı	olan	Çift	Ana	Dal	ikinci	
diploma	programlarının	yeterlilik	sınavını	başa-
ramamış	öğrenciler	ilgili	programlara	kabul	edi-
lemez.

	 Dikey	Geçiş	Sınavı	(DGS)	ile	bir	lisans	prog-
ramına	kayıt	yaptırmış	olan	öğrenciler	Çift	Ana	
Dal	programlarına	başvuramaz.

	 Çift	Ana	Dal	programından	mezun	olan	öğ-
rencilere	Çift	Ana	Dal	diploması	verilir.

Yan Dal

	 Öğrencimiz	 üniversitemizde	 eğitim	 gördük-
leri	 süre	 içinde	 ilgi	 duydukları	 ikinci	 bir	 lisans	
programından	da	bilgi	 ve	 görgülerini	 artırmak	
amacıyla	dersler	alabilir.

	 Üniversitemizde	 Yan	 Dal	 eğitimi,	 İstanbul	
Arel	Üniversitesi	Çift	Ana	Dal	ve	Yan	Dal	Lisans	
Eğitim	 ve	Öğretim	Programları	 Yönetmeliği	 ile	
belirlenen	koşullar	çerçevesinde	yürütülür.

	 Öğrencilerimizin	 Yan	 Dal	 başvurusu	 yapa-
bilmeleri	için	başvurduğu	döneme	kadar	birin-
ci	Ana	Dal	lisans	bölümünde	aldığı	tüm	kredili	
dersleri	 başarıyla	 tamamlamış	 olması,	 en	 az	
2,50	 Genel	 Not	 Ortalaması’na	 (GNO)	 sahip	
olunması	gerekmektedir.

	 Herhangi	 bir	 disiplin	 suçu	 almış	 öğrenciler	
Yan	Dal	başvurusu	yapamaz.	

	 Ana	 Dal	 programından	 mezuniyet	 hakkını	
elde	 eden	 ve	 Yan	Dal	 programını	 en	 az	 2.30	
ortalamaile	tamamlayan	öğrenciye	Yan	Dal	ser-
tifikası	verilir.	

Bütünleme

MADDE	31-	(3)	Bütünleme	sınavı,	bir	dersin	fi-
nal	 sınavına	 katılma	hakkı	 elde	 ederek	 sınava	
katılan	veya	katılamayan	her	öğrenci	için	yine-
lenen	ölçme	uygulamasıdır.

(6)	 Bütünleme	 sınavı	 için	 mazeret	 kabul	 edil-
mez.

Öğrenciler için Başvuru/Talep/İşlem
Mekanizmaları

Kayıt İşlemleri

Kayıt	 hakkı	 kazanan	 öğrencilerimizin	 kayıtları	
akademik	 takvimde	 ilan	 edilen	 tarihlerde	 Öğ-
renci	 İşleri	Ofisi	 tarafından	yapılmaktadır.	Üni-
versiteye	 kabul	 edilen	 adaylar	 şahsen	 veya	
yasal	 temsilcileri	 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	gru-
ba	 ayrılmaktadır.	 Zorunlu	 dersler	 öğrencinin	
almakla	 yükümlü	 olduğu	 seçmeli	 dersler	 ise	
belirlenen	koşullar	çerçevesinde	öğrencinin	ilgi	
alanları	 doğrulusunda	danışman	onayı	 ile	 ala-
bileceği	derslerdir.	Öğrencinin	derslere	kaydol-
ma	ders	 ekleme,	 bırakma	 ve	 dersten	 çekilme	
ve	 benzeri	 işlemleri	 danışman	 onayı	 ile	 yapıl-
maktadır.



27

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	
seçme	işlemlerini	yapabilmektedir.

Bağlı olunan müfredat üzerinden sorumlu olduğu dersler
 Kayıt Yenileme (ders seçme) sekmesinden seçilir.

obs.arel.edu.tr/oibs/ogrenci

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.

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

dikkat edilir ve danışman onayına gönderilir.
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Tek Ders

Normal	 eğitim-öğretim	 süresi	 içinde	 almış	 ol-
duğu	 tüm	 derslerden	 başarılı	 olmuş	 ancak	 bir	
dersten	FF	notu	olan	öğrencilere,	tek	ders	sınav	
hakkı	verilir.Tek	ders	sınav	hakkı,	her	yarıyıl	sonu	
sınav	dönemini	izleyen	bir	ay	içerisinde,	ilgili	yö-
netim	kurulunca	belirlenen	tarihte	yapılır.

Öğrencilerin	 tek	 ders	 sınavına	 girebilmesi	 için	
sınavına	 gireceği	 dersi	 belirtir	 bir	 dilekçe	 ile	
ÖİDB’ye	başvurarak,	tek	ders	sınav	hakkını	kul-
lanmak	istediğini	bildirmesi	gerekir.	Öğrencinin,	
tek	 ders	 sınavından	 başarılı	 sayılabilmesi	 için	
100	 üzerinden	 en	 az	 50	 puan	 alması	 gerekir.	
Tek	 ders	 sınavından	 başarısız	 olan	 öğrenciler,	
başarısız	oldukları	bu	ders	 için	dilekçe	ile	baş-
vurarak,	her	yarıyıl	sınav	döneminde	tek	ders	sı-
nav	hakkını	kullanabilir.

Yaz okulu

Akademik	takvimde	yer	alan	tarihler	de	öğrenci	
bilgi	sisteminden	en	fazla	3	ders	ve	18	AKTS’	ye	
kadar	alma	hakkı	bulunmaktadır.

Not Yükseltme

Normal	 eğitim-öğretim	 süresi	 içinde	 almak	 zo-
runda	olduğu	bütün	dersleri	almış	ve	başarılı	ol-

muş,	genel	not	ortalaması	2,00’ın	altında	olan	ön	
lisans	 ve	 lisans	 öğrencilerine	 istedikleri	 DC	 ve	
DD	notu	aldığı	iki	ders	için	not	yükseltme	sınav	
hakkı	verilir.

Mezuniyet	not	yükseltme	sınavlarında	aşağıdaki	
esaslar	dikkate	alınır:

	 Öğrencilerin,	 not	 yükseltme	 sınav	 hakkı	 için	
sınavına	 gireceği	 dersi	 belirtir	 bir	 dilekçe	 ile	
ÖİDB’ye	başvurması	gerekir.	Mezuniyet	not	yük-
seltme	sınavlarında	başarısız	olan	öğrenciler	bir	
sonraki	akademik	yılda	açılan	istediği	DC	ve	DD	
notlu	 derslere	 kayıt	 yaptırarak	 mezuniyet	 için	
GNO’sunu	yükseltebilirler.

	 Not	yükseltme	sınavında	alınan	not,	dersin	ni-
hai	notu	olarak	not	çizelgesine	işlenir.

	 Azami	öğretim	süreleri	sonunda,	kayıtlı	oldu-
ğu	öğretim	programından	mezun	olabilmek	için	
ders	 yükümlülüklerini	 devam	 koşulunu	 yerine	
getirerek	 tamamlamış,	ancak	başarısız	dersler-
den	 dolayı	 mezun	 olamayan	 öğrencilere	 2547	
sayılı	 Kanunun	 44	 üncü	maddesinin	 (c)	 fıkrası	
esas	 alınarak	 Üniversite	 tarafından	 belirlenen	
usul	ve	esaslar	uygulanır.
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MALİ İŞLER
OFİSİ
Öğrenim ücretleri ve Öğrenci Evleri 
ücretlerinden sorumlu birim Mali İş-
ler Ofisidir. İstanbul Arel Üniversite-
si öğrencileri, öğrenimleri süresince 
mali yükümlülüklerini yerine getir-
mek durumundadır.
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YABANCI DİL
EĞİTİMİ

(İNGİLİZCE
HAZIRLIK)
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İstanbul	 Arel	 Üniversitesi	 İngilizce	 Hazırlık	
Programı,	 öğrencilere	 akademik	 çalışmalarını	
devam	ettirecek	yeterlilikte	İngilizce	dil	beceri-
si	kazandırmak	amacıyla	nitelikli,	deneyimli	ve	
öğrencileriyle	 yakından	 ilgilenen	 eğitimci	 kad-
rosuyla	modern	eğitim	yöntemlerini	 kullanarak	
ideal	 bir	 dil	 eğitimi	 sağlamaktadır.	 Programın	
temel	 hedefi,	 öğrencileri	 akademik	 ve	 sosyal	
yaşamlarında	İngilizceyi	akıcı	bir	şekilde	kulla-
nabilmeleri	 için	 gerekli	 dil	 becerileriyle	 donat-
maktır.	 Böylece,	 öğrencilerin	 akademik	 hayat-
larında	başarılı	olabilmeleri,	İngilizcenin	iletişim	
aracı	 olarak	 kullanıldığı	 farklı	 çevrelerde	 ken-
dilerini	 ifade	edebilmeleri	ve	bilgi	alışverişinde	
bulunabilmeleri	için	gerekli	olan	dil	becerilerini	
kazanmaları	sağlanır.

İngilizce	Hazırlık	Programına	kayıt	yaptıran	tüm	
öğrencilere	 Seviye	 Belirleme/Muafiyet	 sınavı	
uygulanmaktadır.	 Bu	 sınav	 sonucunda,	 ön	 li-
sans/lisans	programlarındaki	dersleri	takip	ede-
bilmek	 için	 İngilizce	dil	düzeyi	 yeterli	 bulunan	
öğrenciler	muaf	 olurlar	 ve	 belirli	 dil	 düzeyinin	
altında	 olan	 öğrenciler	 ise,	 seviye	 gruplarına	
yerleştirilerek	dil	becerileri	yeterli	seviyeye	ge-
lene	kadar	İngilizce	Hazırlık	Programına	devam	
ederler.
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ULUSLARARASI
OFİS

(ERASMUS+)
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İstanbul	Arel	Üniversitesi	Erasmus+	Ofisi	2010	
yılından	bu	yana	yükseköğretimde	öğrenci	öğ-
renim	 hareketliliği,	 öğrenci	 staj	 hareketliliği,	
öğretim	elemanı	hareketliliği	ve	personel	hare-
ketliliği	 projelerini	 gerçekleştirmektedir.	Bunun	
yanı	sıra	eğitim	seviyesi	ve	dil	kısıtlaması	olma-
dan	yararlanılabilecek	uluslararası	gençlik	de-
ğişimleri,	eğitim	kursu	programları,	seminerler,	
konferanslar,	 iş	 gölgeleme	 ziyaretleri,	 çalışma	
ziyaretleri	ve	gönüllülük	fırsatlarını	da	gençlerin	
hizmetine	sunmaktadır.	

Yapılan	projelerle	Avrupa’nın	birçok	yerine	ha-
reketlilik	gerçekleştirmenin	yanı	sıra	Avrupa	dı-
şında	da	birçok	ülkede	gerçekleşen	program-
lara	Erasmus+	sayesinde	katılmak	mümkündür.
Erasmus+	bilginin,	 teknolojinin	 ve	 yeniliğin	 ül-
kemize	getirilmesi	ve	yine	üniversitemizde	üre-
tilen	bilgi,	teknoloji	ve	yeniliğin	yurt	dışında	ta-
nıtılması	için	olduğu	kadar	kültürlerarası,	yaygın	

ve	sargın	öğrenmenin,	akran	eğitiminin,	dene-
yimlemenin	 gerçekleşmesi	 ve	 yaygınlaşması	
için	önemli	bir	araçtır.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Uluslararası	 İlişkiler	 Ofisi,	 kurumun	 dünyaya	
açılan	 yüzü	 olarak	 görev	 yapmaktadır.	 Ofisin	
başlıca	görevleri	arasında	öğrenci	ve	personel	
hareketliliği,	 yurt	 dışı	 üniversitelerle	 iş	 birlikle-
rinin	yapılması	 ve	hem	kurumumuzun	hem	de	
ülkemizin	 tanıtımını	 uluslararası	 alanda	 yap-
maktır.	 Dünya	 çapında	 tanınma	 ve	 akademik	
anlamda	başarılı	 olma	hedefiyle	hareket	eden	
üniversitemiz,	bu	hedefleri	yerine	getirmek	için	
birçok	 faaliyete	 imza	 atmaktadır.	 Uluslararası	
ofise	 international@arel.edu.tr	 	adresinden	eri-
şilebilmektedir.
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GENÇLİK
 ÇALIŞMALARI
UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA
MERKEZİ 

(GENÇAREL)
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Gençlik	 Çalışmaları	 Uygulama	 ve	 Araştırma	Merkezi	 (GENÇArel)	 öğrencilerine,	mezunlarına	 ve	
dezavantajlı	gençlerin	sosyal	hayata	katılımına,	sosyal	sorumluluk	ve	gönüllülük	bilinci	kazanma-
sına	ve	kariyerine	olumlu	bir	etki	sağlamak	amacıyla	faaliyet	gösteren	bir	birimdir.	Bu	kapsamda	
sunulan	hizmetleri,	ücretsiz	yurt	dışı	fırsatları	olarak	nitelendirebilecek	Avrupa	Birliği	tarafından	fon-
lanan,	Erasmus+	Gençlik	projeleri	ve	Avrupa	Dayanışma	Programı	(ESC)	gönüllülük	projeleri	ola-
rak	sınıflandırılabilir.	GENÇArel	uluslararası	alanda	yürüttüğü	faaliyetleri	ulusal	ve	yerel	alanda	da	
yaygınlaştırabilmek	amacıyla	Avrupa’da	olduğu	gibi	ulusal	ve	yerel	düzeyde	de	ortaklık	ve	gençlik	
çalışmaları	yapmaktadır.

Yerel Eğitim ve Destekler
GENÇArel,	 gelen	 talepler	 doğrultusunda	 yay-
gın	 eğitim	 metotları	 ile	 eğitimler	 düzenlemek-
tedir.	Bunun	yanı	sıra	Merkeze	bireysel	ya	da	
öğrenci	 kulübü	 olarak	 başvuru	 yapılabilir	 ve	
uygulanmak	istenen	sosyal	sorumluluk	projeleri	
hakkında	teknik	destek	alınabilir.	GENÇArel,	ta-
sarlanan	projelerin	 fon	bulması	 için	çalışmalar	
yapar,	projelerin	uygulanmasında	yardımcı	olur	
veya	aynı	fikre	sahip	olan	gönüllüleri	bir	araya	
getirerek	birlikte	proje	yürütme	fırsatı	sunar.
GENÇArel Fırsatları
Avrupa Dayanışma Programı (ESC)
Gönüllülük
Avrupa	Dayanışma	Programı	(ESC)	Gönüllülük	
projeleri,	 bir	 program	 ülkesinde	 ya	 da	 komşu	
ortak	ülkelerinden	birinde	sosyal	içerikli	bir	pro-
jede,	en	az	2	en	fazla	12	aylık	süreler	dâhilinde	
yer	almanızı	sağlayan	bir	uluslararası	gönüllü-
lük	 faaliyetidir.	ESC	gönüllülük	projeleri,	18-30	
yaş	arasındaki	 tüm	bireylere	açıktır.	Bu	proje-
ler	kapsamında	gençler,	bireysel	olarak	ya	da	
gruplar	 halinde	 kâr	 amacı	 gütmeyen,	 ücretsiz	
projelerde	yer	alır.	Katılım	göstermek	için	yaban

cı	dil	zorunluluğu	bulunmamakla	birlikte,	proje	
içeriğinde	interaktif	konuşma	faaliyeti	yer	alıyor-
sa	yeterli	düzeyde	 İngilizce	becerisi	 istenebil-
mektedir.
Gençlik Değişimleri (Youth Exchanges)
Gençlik	Değişimi	projeleri	farklı	ülkelerden	ge-
len	gençleri	bir	 araya	getirmekte	ve	 farklı	 kül-
türler	hakkında	bilgi	edinme	fırsatı	sunmaktadır.	
Bireyler	bu	sayede	yurt	dışındaki	projelere	ka-
tılabildikleri	gibi	yurt	içinde	düzenlenen	ulusla-
rarası	nitelikte	projeler	oluşturabilir	veya	katılım	
sağlayabilir.	Gençlik	Değişimine	katılmak	 iste-
yen	 bireylerden	 ileri	 seviye	 yabancı	 dil	 bilgisi	
sahibi	olma	şartı	aranmamaktadır.
Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği
Bu	 faaliyet,	gençlik	çalışmalarında	ve	kuruluş-
larında	aktif	görev	alan	kişilerin	eğitimini,	dene-
yim	 ve	 uzmanlık	 alanlarının	 paylaşılmasını	 ve	
uzun	süreli	projeler,	ortaklıklar	ve	ağların	oluş-
masını	desteklemektedir.	Katılım	 için	herhangi	
bir	yaş	sınırı	aranmamaktadır.	(Grup	liderleri	en	
az	18	yaşında	olmalıdır,	üst	yaş	sınırı	bulunma-
maktadır.)

Go for
Volunteering

Speaking
Club

First Step of EVS

Expand the
Youth Work

Flying NGO
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ULUSLARARASI 
ÖĞRENCİLER
VE ÖĞRENCİ
GÖÇMENLİK

STATÜSÜ
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Uluslararası	öğrenciler,	statülerinin	gerektirdiği	
yönetmelikleri	 takip	etmek	ve	bu	yönetmelikle-
re	uymakla	yükümlüdür.	Öğrenciler,	Türkiye’de	
eğitim	 hayatlarına	 uyum	 sağlamak	 amacıyla	
https://	 international.arel.edu.tr/en/current-stu-
dents/student-affairs	adresinde	yer	alan	gerek-
lilikleri	takip	etmelidir.	

Uluslararası Öğrenciler Kayıt Olduktan Sonra;

Oturma İzni Başvurusu: 

Üniversiteye	 yeni	 kayıt	 yaptıran	 uluslarara-
sı	 öğrencilerin,	 kayıttan	 sonra,	 vize	 veya	 vize	
muafiyeti	 süresi	 içinde	 İstanbul	 İl	Göç	 İdaresi	
Müdürlüğüne	oturma	izni	için	başvuru	yapması	
gerekmektedir.	

Oturma izni başvurusu için gerekli evraklar: 

	 İstanbul	 İl	Göç	 İdaresi	Müdürlüğünden	 ika-
met	izni	başvuru	randevusu	almak	için	 linkteki	
formun	 doldurulması	 gerekmektedir:	 (İkamet	
İzni	 Başvuru	 Formu)	 https://e-ikamet.goc.gov.
tr/	

	 Yeni	Tarihli	Öğrenci	Belgesi	 (Kayıt	 işleminiz	
tamamlandıktan	sonra	Öğrenci	İşleri	Ofisinden	
temin	edebilirsiniz)	

	 Sağlık	 Sigortası	 (Öğrenciler	 Sosyal	 Güven-
lik	 Kurumu	 tarafından	 yürütülen	 Genel	 Sağlık	
Sigortası’na	 başvurulabilir	 veya	 özel	 sağlık	 si-
gortalarından	birine	sahip	olunması	gerekmek-
tedir)

	 4	adet	biyometrik	fotoğraf	

	 Pasaportun	 ön	 yüzünün,	 ülkemize	 son	 giriş	
tarihinizi	gösteren	sayfasının	ve	vize	sayfasının	
fotokopisi.

	 Vergi	Dairesine	yapılacak	ikamet	izin	belgesi	
ödeme	dekontu	orijinali

	 Uluslararası	 Tanıtım	ve	Öğrenci	Temini	Mü-
dürlüğünden	alınacak	Adres	Beyan	Belgesi	ve	
Sigorta	Tebliği

	 18	yaşından	küçükler	için	(e-İkamet’ten	baş-
vuru	yaptığı	tarih	itibariyle)

1.	Muvafakatname*	(Yabancının	anne	ve	baba-
sının	ülkemizde	yasal	olarak	bulunması	halinde	
bu	belge	ayrıca	talep	edilmeyecektir)

2.	Doğum	Belgesi*	(Yabancının	kimlik/pasaport	
belgesinden	anne	ve/veya	babasının	tespitinin	
sağlanamaması	durumunda	istenir)

*İkamet	 Randevusuna	 gitmeden	 önce	 Kemal	
Gözükara	 Yerleşkesinde	 bulunan	 Uluslararası	
Tanıtım	 ve	 Öğrenci	 Temini	 Müdürlüğünü	 (A1	
Villa)	ziyaret	etmesi	gereklidir.

*Kabul	 mektubu,	 sadece	 adayın	 ilgili	 bölü-
me	 uygunluğunu	 gösteren	 resmi	 bir	 belgedir.	
Öğrenci	 belgesi	 niteliği	 taşımamaktadır.	 Aday	
Kabul	mektubunu	alınca	fiili	 olarak	 kaydını	 ta-
mamlamadığı	 sürece,	 o	 bölüme	 kayıtlı	 olmuş	
sayılmaz.

*SGK aracılığıyla sağlık sigotasına sahip olmak 
için kayıt tarihinden (ilk üniversitesi kaydından) 
sonra 3 ay içinde yabancı kimlik numaralarını 
aldıktan sonra Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 
veya ikamet edilen ilçenin Sosyal Güvenlik Mer-
kezi’ne müracaat etmeniz gerekmektedir. Ka-
nun gereği, kayıt olduktan itibaren 3 ay içinde 
GSS’ye sahip olmak için başvurmamış öğrenci-
ler, daha sonra bu haktan yararlanamaz
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İstanbul Ulaşım Kartı

Ulaşım	kartı	almak	için	gerekli	evraklar:

	 Pasaport

	 İkamet	Belgesi

	 Öğrenci	Belgesi

	 Fotoğraf

Gerekli	 belgeleri	 hazırladıktan	 sonra,	 öğrenci	
aşağıdaki	IETT	istasyonlarından	herhangi	birine	
giderek	kartını	alabilir.	En	yakın	IETT	İstasyon-
lar;

	Beylikdüzü	Son	Durak	Metrobüs	İstasyonu

	Avcılar	Merkez	Metrobüs	İstasyonu

Banka Hesabı

Öğrenci	ikamet	izni	kartını	aldıktan	sonra	banka	
hesabı	açabilir.

Banka	hesabı	açmak	için	belgeler:

	 Pasaport

	 Oturma	izni

	 Öğrenci	belgesi

	 İkametgâh	Belgesi	(İlçe	Nüfus	Müdürlüğü)

ÖĞRENCILER İÇİN BAŞVURU / TALEP / İŞ-
LEM MEKANIZMALARI

Kayıt İşlemleri

Kayıt	 hakkı	 kazanan	 öğrencilerimizin	 kayıtları	
akademik	 takvimde	 ilan	 edilen	 tarihlerde	 Öğ-
renci	İşleri	Ofisi	tarafından	yapılmaktadır.	Kayıt	
işlemlerini	 tamamlamak	 ve	 genel	 bilgi	 almak	
için	 Tepekent	 Yerleşkesinde	 bulunan	 Ulusla-
rarası	Tanıtım	ve	Öğrenci	Temini	Müdürlüğünü	
(A1	Villa)	ziyaret	etmelidirler.	

Üniversiteye	kabul	edilen	adaylar	şahsen	veya	
belirledikleri	vekilleri	aracılığı	ile	akademik	tak-
vimde	kayıtlar	 için	 ilan	edilen	 tarihler	arasında	
kayıt	 yaptırabilmektedir.	 Ön	 lisans	 ve	 lisans	

diploma	 programlarında	 yer	 alan	 dersler	 zo-
runlu	ve	seçmeli	olarak	iki	gruba	ayrılmaktadır.	
Zorunlu	 dersler	 öğrencinin	 almakla	 yükümlü	
olduğu	 seçmeli	 dersler	 ise	 belirlenen	 koşullar	
çerçevesinde	 öğrencinin	 ilgi	 alanları	 doğru-
lusunda	 danışman	 onayı	 ile	 alabileceği	 ders-
lerdir.	Öğrencinin	derslere	 kaydolma	ders	ek-
leme,	 bırakma	 ve	 dersten	 çekilme	 ve	 benzeri	
işlemleri	danışman	onayı	 ile	 yapılmaktadır.	Bir	
öğrencinin	yarıyıl	başına	normal	ders	yükü	30	
AKTS	kredisidir.	Üçüncü	yarıyıldan	itibaren	da-
nışman	 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	tamamlamış	
lisans	öğrencileri	için	ders	yükü	danışman	ona-
yı	 ile	55	AKTS’	 ye	 kadar	 yükseltilebilmektedir.	
(Bu	55	AKTS	senato	kararıyla	değişikliğe	gidildi	
sanırım.	Artık	55	AKTS	alamıyorlar)	Öğrenciler	
yarıyıl	başında	öncelikle	bir	önceki	akademik	yı-
lın	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	
seçimleri	 güz	 dönemi	 için	 Öğrenci	 İşleri	 Ofisi	
tarafından	 yapılmakta	 olup,	 bahar	 döneminde	
2.	 sınıf	 ve	 üstü	 öğrencilerinin	 takip	 ettiği	 aşa-
maları	 gerçekleştirecektir.	 İkinci	 sınıf	 ve	 üstü	
öğrenciler	ise	kayıt	yenileme	sürecini	ödemele-
rini	tamamlayıp	ARELim	uygulaması	üzerinden	
yürütmektedir.	Öğrenci	mali	işlemlerin	ardından	
ders	seçme	işlemlerini	yapabilmektedir.

Öğrenciler	kayıt	yenileme	işlemi	için	yıllık	ücre-
tinin	 tamamını	 bankaya	 ödemelidirler.	 Ödeme	
işleme	 tamamlanmadan	 ders	 seçme	 işlemleri	
tamamlanmayacaktır.
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Akademik Danışmanlık

Kayıtlı	 olan	her	 öğrenciye	Akademik	Danışman	atanır.	Akademik	Danışman,	 her	 yarıyıl	 başında	
akademik	takvime	bağlı	olarak	öğrencilerine	ders	seçme	ve	derse	kayıt	(yeni	kayıt,	kayıt	yenileme)	
işlemlerinde	yardımcı	olur.

Bağlı olunan müfredat üzerinden sorumlu olduğu dersler
 Kayıt Yenileme (ders seçme) sekmesinden seçilir.

obs.arel.edu.tr/oibs/ogrenci

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.

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

dikkat edilir ve danışman onayına gönderilir.
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LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM 

ENSTİTÜSÜ
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Lisansüstü	 Eğitim	 Enstitüsü	 Fen,	 Sağlık,	 Sosyal	 ve	 Sanat	 alanlarında	 lisansüstü	 öğrenim	 gören	
öğrencilerin	mesleki	ve	akademik	gelişimlerini	en	etkin	şekilde	sürdürmelerini	sağlamaktadır.	Li-
sansüstü	eğitim	 için	gerekli	her	 türlü	alt	yapının	oluşumu	için	gayret	sarf	ederek	disiplinler	arası	
araştırma	faaliyetlerinin	zenginleşmesi	için	kurumlarla	ortak	projeleri	desteklemektedir.	

Tezli Yüksek Lisans Programları
	 İşletme	Yönetimi
	 Muhasebe	ve	Denetim
	 İnsan	Kaynakları	Yönetimi
	 Uluslararası	Ticaret	ve	Lojistik
	 İnşaat	Mühendisliği
	 Halkla	İlişkiler	ve	Reklamcılık
	 Grafik	Tasarımı
	 Medya	ve	Kültürel	Çalışmalar
	 Mühendisliği
	 Psikoloji
	 Mimarlık
	 Fizyoterapi	ve	Rehabilitasyon
	 Sağlık	Yönetimi
	 Muhasebe	ve	Finansman
	 Hemşirelik
	 Türk	Dili	ve	Edebiyatı
	 Sosyoloji
	 Kamu	Yönetimi	ve	Siyaset	Bilimi
	 Kentsel	Sistemler	Mühendisliği
	 Klinik	Psikoloji
	 Otel	Yöneticiliği

Tezsiz Yüksek Lisans Programları
	 İşletme	Yönetimi
	Sağlık	Yönetimi
	Muhasebe	ve	Denetim
	İnsan	Kaynakları	Yönetim
	Uluslararası	Ticaret	ve	Lojistik
	Moda	ve	Tekstil	Tasarımı
	Uluslararası	İlişkiler
	Yöneticiler	için	İngilizce	İşletme
	Kentsel	Sistemler	Mühendisliği
	Mühendislik	Yönetimi
	Makine	Mühendisliği
	Elektrik	-	Elektronik	Mühendisliği
	Psikoloji
	Klinik	Psikoloji
	Mimarlık
	Muhasebe	ve	Finansman
	Otel	Yöneticiliği
	Grafik	Tasarımı

Doktora/Sanata Yeterlik Programları
	 Mimarlık	
	 Psikoloji	
	 İşletme	
	 Siyaset	Bilimi	ve	Uluslararası	İlişkiler	
	 Elektrik	-	Elektronik	Mühendisliği	
	 Makine	Mühendisliği	
	 Grafik	Tasarımı

Uzaktan Öğretim Programları
	 İşletme	Yönetimi
	 Muhasebe	ve	Finansman
	 Sağlık	Yönetimi
	 Pazarlama
	 İnsan	Kaynakları	Yönetimi
	 Yönetim	Organizasyon
	 Bilimsel	Hazırlık
	 Bilimsel	Hazırlık	Ders	Başı
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ÖĞRENCİ
KONSEYİ
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Öğrencilerin	dilek	ve	şikayetlerini	doğrudan	 iletebilmelerini,	bu	konuların	Üniversite	Senatosu	ve	
diğer	kurullarda	görüşülmesini	sağlamaktadır.	Üniversite	içi	ve	üniversiteler	arası	sosyal	ve	kültürel	
faaliyetler	düzenlemektedir.	Öğrenci	Konseyi	hem	Üniversite	yönetim	organlarında	hem	de	kamu	
ya	da	özel	diğer	kurumlarda	öğrencileri	temsil	etmektedir.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Arel	Üniversitesi	Mezunları	Derneğimizin	(ARÜ-
MED),		temel	varlık	nedeni	üniversitemizde	ya-
ratılan	değerleri	mezuniyet	sonrasında	bir	çatı	
altında	korumak	ve	mezunlarımızın	birbirleriyle	
ilişkilerini	 sürdürebilecekleri	 ortak	 bir	 platform	
oluşturmaktır.

“Bir	 Üniversiteyi	 Üniversite	 Yapan	 Mezunları-
dır”	düşüncesiyle	çıktığımız	bu	yolda	amacımız,	
tüm	mezunlarımızı	aktif	üyemiz	haline	getirmek	
ve	hem	mezunlara	hem	de	öğrencilere	sürekli	
fayda	sağlayan	bir	yapıya	dönüştürmektir.

Mezunlar Derneği (ARÜMED) Faaliyetleri

	 Sektörün	önde	gelen	isimleri	ile	kariyer	söyle-
şileri,

	 Öğrenci	koçluğu	ve	mentörlük	çalışmaları,

	 Sosyal	ve	kültürel	faaliyetler,

	 Mezun	buluşmaları,

	 İhtiyaç	sahibi	başarılı	öğrencilere	burs	desteği,	

	 Öğrenci	ve	mezunların	kişisel	ve	kariyer	ge-
lişimine	 yönelik	 eğitim,	 seminer	 ve	 etkinlikler	
düzenleyerek	 faaliyet	 ve	 çalışmalarına	 devam	
etmektedir.

	 Anlaşmalı	kurumlardan	mezunlara	indirim	im-
kanları.

MEZUNLAR DERNEĞİ 
(ARÜMED)

mezunlar@arel.edu.tr

arelmezunlardernegi
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KÜTÜPHANE VE 
DOKÜMANTASYON

OFİSİ
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	 Üç	yerleşkemizde	de	yer	alan	kütüphaneler 834	okuyucu	kapasitesine	sahiptir.	
	 Kütüphanemiz 400.000’in	üzerinde	basılı	ve	elektronik	kitap	ile	

 65.000’ i	aşkın	basılı	ve	elektronik	dergiyi	okuyucularının	hizmetine	sunar.

	 Mobil	uygulamalar	ve	elektronik	kütüphanecilik	hizmetlerine 7/24	erişim	sağlanır.

	 Kütüphanemizde	rahat	bir	çalışma	ortamı	sunan	Sessiz	Odalar	ve	Grup	Çalışma	Odaları	bulunur.

	 Ana	sayfamızda	bulunan	“Akademik	Arama	Motoru”	ile	tüm	veri	tabanlarımızda	tek	bir	ara	yüz	ile	
tarama	yapabilir.

Kütüphane	internet
sayfasındaki

“Kütüphane Hesabım”
başlığına	tıkla

Üye	kodu	alanına
öğrenci

numaranı	yaz

Şifre	alanına	
T.C.	kimlik

numaranı	yaz

Kütüphane kullanıcı hesabına erişmek için izlemen gereken adımlar 

1 2 3

	 Arel	mailinizi	ilk	defa	kullanıyorsanız	şifreniz	T.C.	kimlik	numaranız	olarak	tanımlanmıştır.

yerine Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz 
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BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ

OFİSİ
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Bilgi	 Teknolojileri	 Ofisi,	 gelişen	 bilgi	 teknoloji-
lerini	 yakından	 takip	 ederek	 öğrencilerin	 eği-
tim-öğretim,	 kültürel	 ve	 sosyal	 faaliyetlerini	 en	
üst	seviyede	sürdürebilmeleri	 için	gerekli	olan	
teknik	hizmetleri	ve	donanımı	sağlar.	Bilgi	Tek-
nolojileri	Ofisi’nin	hedefi,	güncel	bilgi	teknolojile-
rini	eğitim	sektörüne	dönüştürmek	ve	kullanıma	
sunmaktır.	Birimimiz	teknolojiyi	en	üst	seviyede	
kullanarak	bütünleşik,	güvenli,	çevik	ve	sürek-
li	 yapılar	 oluşturarak	 hizmet	 sunmaktadır.	Öğ-
renci	ihtiyaçlarını	karşılamayı	ve	memnuniyetini	
artırmayı	 ön	 planda	 tutarak	 farklılık	 yaratmayı	
amaçlamaktadır.

Üniversitemiz	Bilgi	Teknolojileri	Ofisi	aracılığıyla	
öğrencilerimizin	 eğitimi	 süresince	 hayatını	 ko-
laylaştıracak	hizmetler	sunmaktadır.	Bu	hizmet-
lerden	öne	çıkanlar	arasında	en	önemlisi	ARE-

Lim	 uygulamasıdır.	 ARELim	 ile	 eğitim-öğretim	
yanı	sıra	yurt	ve	diğer	hizmet	ödemelerinin	on-
line	yapılabileceği	gibi,	dijital	yoklama	ile	ders-
lere	katılım,	kartsız	turnike	giriş	ve	çıkışı,	servis	
kullanım	takibi,	öğrenci	danışmanları	ve	akade-
mik	danışmalarla	hızlı	ve	kolay	iletişime	geçme,	
muafiyet,	mazeret,	burs	ön	başvurusu,	öğrenci	
kulüplerine	üyelikler,	üniversite	içi	etkinliklerine	
başvuru	 ve	 katılımı	 takibi	 gibi	 dijital	 ortamda	
başvuru	 işlemlerinde	 de	 kolaylıklar	 sunmakta-
dır.	Ayrıca	Autodesk	Eğitim	Akademisi,	Eduro-
am	Eğitim	Gezintisi,	mezun	olunsa	dahi	 ömür	
boyu	 kullanılabilecek	 Kurumsal	 e-posta,	 MS	
Office	365,	Microsoft	 Imagine,	Kablosuz	İnter-
net,	Kütüphane	ve	veri	tabanı	hizmetlerimiz	de	
bulunmaktadır.	 Üniversitemiz	 ayrıca,	 ISO/IEC	
27001:2013	Bilgi	Güvenliği	Yönetimi	sertifikası-
na	sahip	üniversitelerden	biridir.	

Dijital
yoklama

Öğrenci
kulüplerine 
üye olma

Online 
ödeme

sağlama

 ArelKAM 
etkinliklerine 

başvurma

Danışman 
ve akademik
danışmalarla

iletişime
geçme

Muafiyet,
mazeret ve burs 
ön başvurusu 

yapma
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AREL ID
KART

SİSTEMİ
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Arel ID Kart:	Üniversitemiz	kampüslerinde	giriş	
çıkış	kartı	olarak	kullanıldığı	gibi	üniversite	için-
de	 bulunan	 yemekhane,	 kafe-kantin,	 kırtasiye	
vb.	 alışveriş	 noktalarında	 ödeme	 aracı	 olarak	
kullanılan	öğrenci	kartıdır.

ArelNakit: 

ArelID	Karta	kiosk	cihazları,	mobil	ve/veya	web	uy-
gulama	kullanılarak	yüklenen	elektronik	paradır.

ArelNakit Yükleme Kiosku: 

Kiosk,	 ArelID	 Kart’a	 para	 yüklemek	 için	 kulla-
nılan	 ve	 tüm	 yerleşkelerde	 önemli	 noktalara	
yerleştirilmiş	 bir	 cihazdır.	 Bu	 cihazlarla	 ArelID	
Kart’a	nakit	ve	kredi/banka	kartı	ile	yükleme	ya-
pabilmek	mümkündür.	Kiosk	cihazlarında	nakit	
para	 yatırılırken	 5,	 10,	 20,	 50,	 100,	 200	 TL‘lik	
banknot	kullanılır,	Kiosk	cihazları	para	üstü	ver-
mez.	

Kredi/Banka	 Kartı	 ile	 Arel	 Nakit	 yüklemelerin-
de	Kiosk	cihazının	kenarında	bulunan	manye-
tik	 alanda	 Kredi/Banka	 kartı	 çekilerek	 ekrana	
bilgilerin	yansıması	beklenmelidir.	Daha	sonra	
Kredi/Banka	kartının	arkasında	yer	alan	3	haneli	
güvenlik	kodu	girilerek	işleminizi	tamamlayabi-
lirsiniz.

Arel Nakit Yükleme Noktaları ve
Özellikleri:

Mobil Yükleme: 
ArelID	Kart’a	mobil	cihaz	aracılığıyla	arelnakit.
arel.edu.tr	adresine	erişim	sağlanarak	ArelNakit	
yüklemesi	yapılabilmektedir.	Bu	yöntemle,	tüm	
öğrenciler	ve	personel	mobil	aracılığıyla	ArelID	
Kart’ına	ArelNakit	yükleyebilmekte	ve	bakiyesi-
ni	kontrol	edebilmektedir.	Ayrıca,	bu	fonksiyon	
kullanılarak	başka	bir	kişinin	ArelID	Kart’ına	da	
ArelNakit	yatırılabilmektedir.

Web Yükleme: 
ArelID	 Kart’a	 web	 aracılığıyla	 arelnakit.arel.
edu.tr	 adresine	 erişim	 sağlanarak	 ArelNakit	
yükleme	 yapılabilmektedir.	 Bu	 yöntemle,	 tüm	
öğrenciler	 ve	personel	web	aracılığıyla	ArelID	
Kart’ına	ArelNakit	yükleyebilmekte	ve	bakiyesi-
ni	kontrol	edebilmektedir.		Ayrıca,	bu	fonksiyon	
kullanılarak	başka	bir	kişinin	ArelID	Kart’ına	da	
Arel	Nakit	yatırılabilmektedir.

ArelID Kart Kaybolma ve Çalınma
Durumu:
Kayıp	veya	yıpranmış	ArelID	Kart’ını	yenilemek	
isteyen	kullanıcılar,	üniversite	hesabına	üniver-
site	 yönetimi	 tarafından	 belirlenen	ArelID	 Kart	
ücretini	 yatırarak,	 ödeme	 makbuzu	 ile	 birlikte	
ArelKart	Birimi’ne	müracaat	ederek	yeni	ArelID	
Kart’ını	alabilir.			

ArelID Kart Birimi: 
ArelID	Kart	basımı,	iptal	edilmesi,	kart	bozulma-
larına	müdahale	edilmesi,	bakiye	kontrollerinin	
yapılması,	para	iade	ve	öğün	alımı	taleplerinin	
alınması	ve	diğer	fonksiyonlar	bu	birim	tarafın-
dan	yönetilir.

Tepekent	Tostçu	Erol	 x	 Evet

Tepekent	Teashop	 Evet	 Evet

Tepekent	Yemekhane	 Evet	 Evet

Sefaköy	Ana	Giriş	 Evet	 Evet

Cevizlibağ	Ana	Giriş	 Evet	 Evet

Kiosk Yükleme
Noktası

Nakit
Yükleme

Kredi/Banka
KartıYükleme

Arelim	Uygulaması	 x	 Evet

Mobil Yükleme 
Noktası

Nakit
Yükleme

Kredi/Banka
KartıYükleme

arelnakit.arel.edu.tr	 x	 Evet

Web Yükleme 
Noktası

Nakit
Yükleme

Kredi/Banka
KartıYükleme

Önemli:
Üniversite yerleşkelerinde

ticari faaliyet gösteren
alışveriş noktalarında nakit 

para, kredi/banka kartı
kullanılmaz.
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SÜREKLİ
EĞİTİM

MERKEZİ
(ARELSEM)



İstanbul	 Arel	 Üniversitesi	 bünyesinde	 faaliyet	
gösteren,	 Sürekli	 Eğitim	 Merkezi	 (ARELSEM),	
üniversitemizin	örgün,	 lisans	ve	 lisansüstü	öğ-
retim	 programları	 dışında	 eğitim	 programları	
düzenleyerek,	 üniversitenin	 kamu,	 özel	 sektör	
ve	 uluslararası	 kuruluşlar	 ile	 olan	 işbirliğinin	
gelişmesine	katkıda	bulunmaktadır.	ARELSEM	
değişen	pazar	koşullarını	dikkate	alarak	öğren-
cilerimizin	mesleki	 ve	 kişisel	 gelişimlerine	 kat-
kıda	bulunacak	eğitim	ve	sertifika	programları	
düzenlemektedir.	 Çağın	 getirdiği	 gereklilikleri	
iyi	okuyarak	buna	uygun,	profesyonel	eğitmen	

kadroları	ile	iş	birliği	içinde	olan	eğitimler	tasar-
lanırken	bireylerin	iş	ve	kişisel	yaşamlarına	katkı	
sağlayacak	 bilgilere	 ulaşması	 amaçlanmakta-
dır.	 Genel	 katılıma	 açık	 programlar,	 kurumsal	
eğitimler,	mesleki	eğitimler	ve	konferanslar	ol-
mak	üzere	dört	ana	alanda	faaliyetlerini	sürdü-
rür.	Eğitimler	konu	bazında	psikoloji,	ekonomi,	
işletme,	 sağlık,	 iletişim,	eğitim,	bilişim,	gastro-
nomi,	yabancı	dil	ve	kişisel	gelişim	kategorile-
rinden	oluşmaktadır.
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Arel Sürekli Eğitim Merkezi Sertifika Programları

Öğrenci	Koçluğu	Sertifika	Programı

Oyun	Terapisi	Sertifika	Programı

Adli	Psikoloji	Sertifika	Programı

Profesyonel	Aşçılık	Sertifika	Programı

Yönetici	Asistanlığı	Sertifika	Programı

Müzakere	Teknikleri	Sertifika	Programı

İngilizce

Almanca

YDS-YÖKDİL	Sınavlarına	Hazırlık	Kursu

Grafik	Tasarım	Sertifika	Programı

Sporcu	Beslenmesi	Sertifika	Programı

360	Derece	Dijital	Pazarlama

Bordrolama	Sertifika	Programı

Mülakat	Teknikleri	Sertifika	Programı

Profesyonel	Ekmekçilik	ve	Fırıncılık
Sertifika	Programı
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POLİMER
TEKNOLOJİLER ve

KOMPOZİT
UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA
MERKEZİ

ArelPOTKAM
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ArelPOTKAM,	 2017	 yılından	 beri	 kimya,	 teks-
til,	inşaat,	biyomedikal,	tıp,	otomotiv,	havacılık,	
gıda,	tarım,	çevre	ve	enerji	gibi	sektörlerde	kat-
ma	değer	yaratan	çalışmalar	gerçekleştirmek-
tedir.	 Ar-Ge	çalışmalarında,	 geleceğin	dünya-
sında	önemli	bir	yer	 tutacak	nanoteknolojik	ve	
ileri	mühendislik	malzemeleri	elde	edilebilmek-
tedir.	Bu	çalışmalara,	virüs	geçirmeyen	maske-
ler,	hedef	ortamda	salım	yapan	ilaçlar,	hızlı	iyi-
leştirme	sağlayan	yara	örtücü	bantlar,	hava	ve	
otomotiv	araçları	 için	 ısıl	ve	mekanik	dayanımı	
arttırılmış	malzemeler,	 giyilebilir	 sensörler,	 ya-
pay	organlar	ve	su	tutmaz,	antimikrobiyal,	fonk-
siyonel	yüzeyler	gibi	birçok	yenilikçi	ürün	örnek	
olarak	verilebilir.

Öğrencilerimize,

	 Yenilikçi	fikirleri	hayata	geçirebilme,

	 Mezun	 olmadan	 iş	 hayatını	 önceden	 dene-
yimleyebilme,

	 Zorunlu	ve	gönüllü	stajlar	ile	bitirme	tezlerini	
yapabilme,	

	 Merkezin	 faaliyet	alanlarındaki	akademik	ve	
özel	sektörle	yapılan	çalışmalara	ve	verilen	eği-
timlere	katılım	sağlayabilme,

	 Teşvik	 projelerinde	 görev	 alabilme,	 planla-
ma,	zaman	yönetimi	gibi	organizasyonel	konu-
larda	yetkinlikleri	geliştirebilme	 fırsatları	 sunul-
maktadır.	
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AREL
MEDYA

MERKEZİ
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Arel	Medya,	İletişim	Fakültesi	öğrencileri	başta	
olmak	üzere	gazeteciliğe,	belgesel	yapımcılığı-
na,	 dijital	 içerik	 üreticiliğine,	 televizyonculuğa	
ve	radyo	yayıncılığına	ilgi	duyan	veya	bu	alan-
larda	 çalışmak	 isteyen	 öğrencilerin	 deneyim	
kazandığı	bir	uygulama	merkezidir.	Arel	Medya	
aracılığıyla	öğrenciler	öğrenimleri	devam	eder-
ken	akademisyenler	ve	alanında	uzman	kişilerle	
birlikte	gelişmek	istedikleri	alanda	görev	yapma	
fırsatı	yakalamaktadır.	

Öğrenciler,	 ürettikleri	 yazılı	 ve	 görsel	 içerikleri	
Arel	Medya	Merkezi	bünyesinde	bulunan	Arel	
News	Haber	Portalı,	Arel	Medya	Youtube	kana-

lı,	 Twitter	 ve	 Instagram	hesapları,	Radyo	Arel,	
TV	Arel	ve	Arel	Repost	gazetesinde	yayınlama	
şansına	 sahiptir.	 Öte	 yandan	 öğrencilerimiz	
yeniçağın	dijital	gereksinimlerine	uygun	olarak	
alanında	uzman	gazeteciler,	televizyoncular	ve	
radyocularla	birlikte	internet	haberlerini,	röpor-
tajlarını,	yayınlarını	ve	programlarını	Arel	Medya	
Merkezi’ne	 bağlı	 kalmadan	 da	 üretebilmekte-
dir.	 Sağladığı	 olanaklarla	 Arel	 Medya	 Merke-
zi’nin	 en	 temel	 amaçlarından	 biri,	 öğrencileri-
mizin	daha	etkili	ve	donanımlı	yetişmesine	katkı	
sağlamak	ve	sektörün	aradığı	niteliklere	sahip	
adaylar	yetiştirmektir.
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ARGE
MERKEZLERİ VE

LABORATUVARLARIMIZ
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52.400 m2 kapalı alanı kaplayan, Büyükçekmece Gölü’nün batısında, Tepekent Uydukenti içerisin-
de bulunan Kemal Gözükara Yerleşkesinde,

	 300	akıllı	sınıf	ve	farklı	kapasitedeki	amfi	sınıfları	ile	7.500	öğrenciye	eğitim	verme
kapasitesine	sahip	eğitim	binası,

	 Teknoloji	ve	Mühendislik	Merkezi	(ARELTECH)

	 Polimer	Teknolojiler	ve	Kompozit	Uygulama	ve	Araştırma	Merkezi	(ARELPOTKAM)

	 Uzaktan	Eğitim	Uygulama	ve	Araştırma	Merkezi	(ARELUZEM)

	 Uluslararası	Stratejik	Araştırmalar	Uygulama	ve	Araştırma	Merkezi	(ARELUSAM)

	 Yapay	Zeka	Çalışmaları	Uygulama	ve	Araştırma	Merkezi	(ARELMED-I)

	 Teknoloji	Transfer	Ofisi	(ARELTTO)

	 İletişim	Merkezi	(ARELMEDYA)

	 Kuluçka	ve	Girişimcilik	Merkezi	(ARTIAREL)

	 Sürekli	Eğitim	Uygulama	ve	Araştırma	Merkezi	(ARELSEM)

	 Finans	Merkezi	(ARELFINLAB)

	 Toplum	Çalışmaları	Uygulama	ve	Araştırma	Merkezi	(AREL	TOÇMER)

	 Akademik	Yazım	Ofisi	(ARELAYO)

	 Üniversite	ile	İş	Dünyası	Eğitim	İş	birliği	Ofisi	(ARELPRO)	ve	birçok	araştırma	merkezi,

	 Kariyer	Planlama,	Uygulama	ve	Araştırma	Merkezi	(ARELKAM)

	 Dil	Uygulama	ve	Araştırma	Merkezi	(ARELDİLMER)

	 Gençlik	Çalışmaları	Uygulama	ve	Araştırma	Merkezi	(GENÇAREL)

	 Psikoloji	Uygulama	ve	Araştırma	Merkezi	(ARELPAM)

	 Psikolojik	Danışma,	Rehberlik	Uygulama	ve	Araştırma	Merkezi	(ARELPDR)

Olmak	üzere	toplamda	altmışı	aşkın	laboratuvar	ve	Ar-Ge	Merkezi	bulunmaktadır.



58

SAĞLIK,
KONAKLAMA ve

SPOR OFİSİ
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Sağlık,	Konaklama	ve	Spor	Ofisi,	spor	alanları,	öğrenci	köyü	(özel	öğrenci	yurtları)	ve	sağlık	hizmet-
leri	ile	bireylerin	ruhsal	ve	fiziksel	sağlığını	gözeten	faaliyetleri	yürütür.

Konaklama Hizmetleri

Kemal	Gözükara	Yerleşkesi	bölgesinde	kız	ve	
erkek	öğrenciler	 için	16	adet	 villa	 yurt	 ve	 içe-
risinde	 açık	 yüzme	 havuzu,	 sosyal	 alan,	 vo-
leybol-basketbol	 sahaları,	 yemekhane	 ve	 ka-
feterya	bulunur.	Villa	yurtlarımızda	7/24	sağlık,	
güvenlik,	ücretsiz	 servis,	 temizlik,	 internet	hiz-
metleri	 sunulur.	 Öğrenci	 köyümüzde	 konakla-
mak	isteyen	öğrencilerimiz	Arel	öğrenci	köyünü	
ziyaret	edebilir	ya	da	https://arelkoyu.arel.edu.
tr/	internet	sitesini	kullanabilir.

Arel öğrenci köyü hakkında detaylı bilgi almak 
için; 0549 870 1909 

Spor Hizmetleri

Üç	 yerleşkemizde	 de	 bulunan	 spor	 tesisi	 öğ-
rencilerimize	ücretsiz	spor	yapma	imkanı	sunar.	
Ayrıca	Üniversitemizin	spor	takımlarında	görev	
alan	öğrencilerimize	burs	olanağı	sağlanır.	Spor	
merkezi	ve	alanların	kullanımı	için	üyelik	

kaydı	gereklidir.	Kampüs	revirlerimizden	alaca-
ğınız	ücretsiz	sağlık	raporu	 ile	birlikte	ARELİM	
sistemi	üzerinden	üyelik	kaydı	oluşturabilirsiniz.

Sağlık Hizmetleri

Doktorumuz	ve	hemşirelerimizle	üç	ayrı	yerleş-
kede	ve	öğrenci	köyünde	oluşturulan	dört	ayrı	
sağlık	biriminde	1.	basamak	sağlık	hizmeti	ve-
rilir.	Doktorumuz	haftanın	 farklı	günlerinde	ayrı	
yerleşkelerde	görev	almaktadır.

0850	850	27	35’i	arayarak	dahili	numaralardan	
revirlerimize	ulaşabilirsiniz.	

Kemal Gözükara Yerleşkesi: 1086

Sefaköy Yerleşkesi:	2112	

Cevizlibağ Yerleşkesi:	4112	



60

KAFELER VE
RESTORANLAR

Üniversitemizin Kemal Gözükara (Tepe-
kent), Sefaköy ve Cevizlibağ Yerleşkele-
ri’nde Arel Üniversitesi öğrencilerine ve 
personellerine kafe-restoran hizmetleri 
verilmektedir. Restoranlarda öğrenci ve 
personellere günlük besin ihtiyaçları dik-
kate alınarak hazırlanan menüler sunul-
maktadır. Ayrıca kafeteryalarda fast food 
yiyecek ve içecek hizmeti bulunmaktadır.

Kemal Gözükara (Tepekent) Yer-
leşkesi’nde bir restoran ve üç 
kafeterya, Sefaköy Yerleşkesi’n-
de bir restoran ve iki kafeterya, 
Cevizlibağ Yerleşkesi’nde ise bir 
restoran ve bir kafeterya yer al-
maktadır.
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ULAŞIM

Kemal Gözükara Yerleşkesi’ne Ulaşım

Avrupa ve Anadolu yakasından gelecek öğ-
rencilerimiz “Beylikdüzü Sondurak” istasyo-
nunda indikten sonra Aras Sokak istikametin-
de yaklaşık 5 dakika yürüyerek ringlerimize 
ulaşabilir. Ringlerimiz 07.30 itibariyle peronda 
bulunup öğrencilerimizin yoğunluğuna göre 
araçlar doldukça hareket etmektedir. Ringleri-
miz 10.30-14.30 saatleri dışında ücretsiz hiz-
met vermektedir. Ayrıca öğrencilerimiz Kemal 
Gözükara Yerleşkesi’ne 76 TM İETT Hattı ile 
“Arel Üniversitesi” durağında inerek de ula-
şım sağlayabilir.

Kemal Gözükara Yerleşkesi’nden Beylik-
düzü Sondurak İstasyonuna Ulaşım

Öğrencilerimiz Kemal Gözükara Yerleşkesi’n-
den 10.30 itibariyle peronda bulunan ringleri-
mizi kullanarak Beylikdüzü Sondurak istasyo-
nuna ulaşım sağlayabilir. 

Öğrenci Köylerinden (Özel Öğrenci Yurtla-
rı) Yerleşkelere Ulaşım

Öğrencilerimiz Öğrenci Köylerinden 08.00 iti-
bariyle ringlerimizi kullanarak Kemal Gözüka-
ra Yerleşkesi’ne ulaşım sağlayabilir.

Sefaköy Yerleşkesi’ne Ulaşım

Avrupa ve Anadolu yakasından gelecek öğ-
rencilerimiz “Sefaköy” istasyonunda inerek 
Sefaköy Yerleşkesi’ne ulaşım sağlayabilir.

Cevizlibağ Yerleşkesi’ne Ulaşım

Avrupa ve Anadolu yakasından gelecek öğ-
rencilerimiz “Cevizlibağ” istasyonunda inerek 
Cevizlibağ Yerleşkesi’ne ulaşım sağlayabilir. 
Ayrıca öğrencilerimiz T1 Kabataş-Bağcılar 
Tramvay Hattı’nı kullanıp “Cevizlibağ-AÖY” 
istasyonunda inerek Cevizlibağ Yerleşkesi’ne 
ulaşım sağlayabilir.
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İLETİŞİM

Öğrenci Dekanlığı 1317 - 1559     

Öğrenci Danışmanlığı 1436 2290 4078 

Girişimcilik ve Liderlik Ofisi 1087     

ArelPDR 1082 - 1213 2172 4101 

Erişilebilir Arel 2172   

Öğrenci İşleri 1262 2144 4057 

Sağlık, Konaklama ve Spor Ofisi 1086 2112 4112 

Yabancı Dil Eğitimi         

Kütüphane ve Dokümasyon Ofisi 1288 2132 4090 

ArelKAM 1116 2861 4077 

Bilgi İşlem Ofisi 1234 2222 4444 

Mali İşler Ofisi 1137 2242   

GENÇArel 1113     

ArelPOTKAM 1369     

Sağlık, Konaklama ve Spor Ofisi 1086 2112 4112 

BİRİM ADI TEPEKENT
DAHİLİ

SEFAKÖY
DAHİLİ

CEVİZLİBAĞ
DAHİLİ

(İngilizce Hazırlık)
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areledu


