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Sevgili Öğrencimiz,

İstanbul Arel Üniversitesi olarak gösterdiğin başarı ve üniversite öğreniminin ilk
adımlarını bizimle birlikte atmış olmandan dolayı seni kutlar ve başarılarının devamını
dilerim. Hayatının önemli bir dönüm noktası olan bu süreçte yaşamına ve kariyer
yolculuğuna değer katabilmek adına elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirsin.
Dünyanın ve yaşamın hızla değiştiği bir dönemde öğrencilere ve mezunlara değer katan
en önemli özellik teorik ve akademik bilgilerin ötesinde kendi kendine öğrenebilme ve
deneyimleme yeteneğinin kazandırılmasıdır. Bu kapsamda üniversitemiz araştırmacı,
ekip çalışmasına yatkın, bilgiyi üreten öğrenciler yetiştirmek için gereken tüm imkânları
sizler için seferber etmektedir.
Üniversite yaşamının diğer bir özelliği ise seni farklı kültürlerle bir araya getirerek bir
yaşam biçimi sunmasıdır. Derslerin ve sınıfların dışında sosyal içerikli kulüplerde yer
alman, girişimcilik vurgusuyla şekillenen eğitimlere katılım göstermen bu yolda en
önemli kazanımların olacaktır.
Türkiye’nin parlak geleceğine yapacağın katkılar için şimdiden teşekkür eder, seni Arel
ailesinin bir parçası olarak görmekten duyacağım mutluluğu paylaşmak isterim.
Sevgi ve Saygılarımla

Prof. Dr. Ali Argun KARACABEY
Rektör

2020-2021 DGS Yerleşme sonuçları e-Devlet
kayıt işlemleri 09

- 13 Ekim 2020

tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden; Yüz yüze kayıt
işlemleri

09 Ekim - 15 Ekim 2020 tarihleri arasında
Sefaköy Yerleşkesinde yapılacaktır.

KAYIT İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER
2020-2021 eğitim-öğretim yılında üniversitemize DGS yerleşme sonuçlarına göre kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerimizin,09 - 13 Ekim 2020 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden
elektronik kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
KAYIT İŞLEMLERİ
Üniversitemize  DGS sonuçlarıyla yerleşen ve
kayıt hakkı kazanan adaylar, öncelikle
kayit.arel.edu.tr sitesinden mali kayıt işlemlerini
yaptıktan sonra kendilerine ulaştırılan SMS onayı
sonrası e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.
gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı bölümünden kesin kayıt işlemlerini
tamamlayabileceklerdir. e-devlet Kayıt Kullanım
Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.https://static.
turkiye.gov.tr/themes/ankara/assets/manuals/
YOK-Kayit.pdf
Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe
bağlıdır.
Elektronik kayıt; 09 - 13 Ekim 2020 tarihleri arasında
gerçekleştirilecektir.
Elektronik kaydı tercih etmeyen öğrenciler, 09 - 15
Ekim 2020 tarihleri arasında 09:00 ile 17:30
saatleri arasında Sefaköy Yerleşkesine gelerek
üniversite kayıtlarını yaptırabilirler.
Kaydınızın tamamlanması için gerekli evrakları kayıtların
son günü olan 15 Ekim 2020 tarihine kadar Sefaköy
Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim
etmeniz gerekmektedir.
Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak adaylar, kayıt
tarihlerinde şahsen başvuru yapmak zorundadır. Bu
nedenle posta yoluyla kayıt yapılmaz. Adayın kendisinin
bizzat başvuramadığı durumlarda noter vekâleti
aranacaktır.

* e- Devlet kayıt aşamalarında lise mezuniyet
durumunuz, askerlik durumunuz ya da özel şartlar
gerektiren programlarla ilgili sorunlar nedeniyle
kaydınızı tamamlayamamanız durumunda Sefaköy
Yerleşkemize gelerek kaydınızı tamamlayabilirsiniz.
* Tam (%100) burslu öğrencilerimizin mali bir
yükümlülüğü ve banka işlemi bulunmamaktadır.
Bu öğrencilerimizin kayit.arel.edu.tr adresine giriş
yaparak kayıt sürecini başlatmaları ve sonrasında
e-Devlet kaydını tamamlamaları gerekmektedir.

AKADEMİK TAKVİM
İstanbul Arel Üniversitesi 2020-2021 Yılı
Akademik Takvimine https://www.arel.edu.tr/

akademiktakvim/2020-2021/lisans-onlisans/lisansonlisans linkinden ulaşabilirsiniz. Akademik takvimi

öğreniminiz süresince takip etmeniz yararlı olacaktır.

DGS KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER;
Ön lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi
Onaylı Transkript
Onaylı Ders İçerikleri
Askerlik Durum Belgesi,
DGS Yerleştirme Sonuç Belgesi,
6 Adet Resim,
Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

ÖDEME SEÇENEKLERİ
Tam (%100) burslu öğrencilerimizin mali bir
yükümlülüğü ve banka işlemi bulunmamaktadır,
bu öğrencilerimizin kayit.arel.edu.tr adresine giriş
yaparak kayıt sürecini başlatmaları ve sonrasında
e-Devlet kaydını tamamlamaları gerekmektedir.
1- Peşin- Havale Yoluyla Ödeme

Üniversitemizin aşağıdaki IBAN numaralarına
doğrudan EFT ve havale yoluyla “Öğrenci Adı Soyadı
ve T.C. Kimlik Numarasını” açıklama kısmına yazarak
ödeme yapabilirsiniz. Ödeme işleminden önce kayit.
arel.edu.tr adresine T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak
nakit ödeme (EFT-Havale) kısmını tıkladıktan sonra
ödeyeceğiniz tutarı görebilirsiniz.
Peşin ödeme indirimi %5 uygulanmaktadır.

-   Worldcard: Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası
-   Şekerbank, Denizbank, ING Bank, TEB
-   Parafcard: Halkbank
-   Cardfinans: Finansbank
-   Axess: Akbank
Kredi Kartı İle Ödeme;
kayit.arel.edu.tr adresinden, Sefaköy Yerleşkesi
Mali İşler Daire Başkanlığından yapılabilir.
3- Kredi̇li̇ Mevduat Hesabi (KMH) Açılması:

Ödemelerini düzenli yapan öğrencilerimizin velileri için
QNB Finansbank’ın Kredili Mevduat Hesabı ürünü
bulunmaktadır. Bu uygulama ile;
• Otomatik Ödeme Talimatı ile okul ücreti taksitlerinizi
kolayca ödeyebilirsiniz.
• Vadesiz hesabınızda bakiye bulunmasa dahi Ek Hesap

IBAN NO: TR60 0011 1000 0000 0077 4289 02

limitiniz ile okul taksitlerinizi zamanında ödeyebilirsiniz.

QNB Finansbank
Peşin Ödeme;
• kayit.arel.edu.tr adresinden,
• Sefaköy Yerleşkesi QNB Finasbank Şubesinden,
• Herhangi bir QNB Finansbank Şubesinden yapılabilir.
2- Kredi̇ Kartı
• Kredi kartı ile ödeme yapabilmeniz için kredi
kartınızda toplam ödeme tutarı kadar kullanılabilir
limit bulunmalıdır. Birden fazla kredi kartıyla limitleriniz
dâhilinde parçalı ödeme yapabilirsiniz
• Kredi kartı ile ödeme yapmak için kayit.arel.edu.tr
adresine T.C. kimlik numarası ile giriş yaptıktan sonra
kredi kartı ile ödeme kısmından ödemeniz gereken
miktarı öğrenebilir ve ilgili adımları takip ederek online
olarak ödeme işleminizi tamamlayabilirsiniz.
• Taksitli ödemelerde aşağıda belirtilen kredi kartları
geçerlidir, vade farksız 9 eşit taksit uygulanmaktadır.
Tek çekimde %5 peşin ödeme indirimi

Okul taksitlerinizin Ek Hesap limitinden tahsil edildiği

uygulanmaktadır.
Tüm kredi kartlarından tek çekim yapılabilmektedir.
-   Maksimum: İş Bankası, Ziraat Bankası
-   Bonus: Garanti Bankası

durumda hesabınıza faiz tahakkuk eder.
Ek hesap başvurusu için gereken belgeler
Kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport),

Banka tarafından gerekli görülmesi durumunda
aşağıdaki dokümanlar talep edilebilir:
Çalışanlar için son 1 yıla ait SGK dökümü,
Ücretli çalışıyorsa maaş bordrosu, iş yeri imza sirküleri
Emekli ise, son 3 aya ait maaşını gösteren belge,
banka veya PTT çıktısı,
Serbest meslek sahibi ise, son yılın matrahlı vergi
levhası, ticaret sicil gazetesi, son dönem bilanço ve
gelir tablosu, imza sirküleri.
Veli/Garantör olacak kişinin 75 yaşını aşmamış olması
gerekmektedir.
KMH ile Ödeme
Sefaköy Yerleşkesi QNB Finansbank Şubesi (Önerilen
Yöntem),
Herhangi bir QNB Finansbank Şubesinden yapılabilir.

ULAŞIM VE İLETİŞİM
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

areledu

