İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç:
MADDE 1- (1) Bu Yönerge’nin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi’ne yurt dışından öğrenci
kabulüne ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir.
Kapsam:
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, İstanbul Arel Üniversitesi’ne yurt dışından ön lisans, lisans,
yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenci kabulüne ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak:
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere
İlişkin 2922 sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca kurulan Değerlendirme Kurulu’nun 06.01.2010
tarihli kararı ve 21.01.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında kabul edilen ve en
son Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 13.02.2013 tarihli toplantısında yapılan değişikliklerle
ortaya çıkan Yurt Dışından Öğrenci Kabulü’ne İlişkin Esaslar’a dayanılarak güncellenmiştir.
Tanımlar:
MADDE 4- (1) Bu Yönerge’de geçen;
a) ABITUR (Allgemeine Hochschulreife): Almanya Ortaöğretim Diplomasını;
b) ACT (American College Testing): Amerika Birleşik Devletleri Üniversite Sınavını;
c) ARELİYES: İstanbul Arel Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavını;
ç) ARELYÖSS: İstanbul Arel Üniversitesi Yurt Dışı Öğrenci Seçme Sınavını;
d) CSAT (College Scholastic Ability Test): Güney Kore Akademik Yetenek Sınavını;
e) GAOKAO: Çin Halk Cumhuriyeti Üniversite Giriş Sınavını;
f) GCE (General Certification of Examination): Genel Diploma Sınavını;
g) ENT: Kazakistan Ulusal Üniversite Giriş Sınavını;
ğ) IB (International Baccalaureate): Uluslararası Bakaloryayı;

h) IELTS (International English Language Testing): Uluslararası İngilizce Dil Seviye
Belirleme Sistemini;
ı) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni;
i) ORT: Kırgızistan Ulusal Üniversite Giriş Sınavını;
j) ÖSYM: Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezini;
k) SAT (Scholastic Assessment Test): Akademik Yeterlilik Sınavını;
l) TCS: Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Sınavını;
m) TOEFL (Test of English as a Foreign Language): Yabancı Dil Olarak İngilizce Seviye
Belirleme Sınavını;
n) TQDK: Azerbaycan Ulusal Üniversite Giriş Sınavını;
o) UCE (Uganda Certificate fo Education): Uganda Diploma Sınavını;
ö) WAEC (West African Examination Council): Batı Afrika Kurul Sınavını;
p) YDS: Yabancı Dil Sınavını;
r) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını;
s) YÖS: Yabancı Öğrenci Sınavını;
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar
Kontenjan Belirleme:
MADDE 5- (1) İstanbul Arel Üniversitesi’ne yurt dışından kabul edilecek öğrencilere ilişkin
kontenjanlar, her yıl Senato tarafından belirlenerek Mütevelli Heyeti’nin onayına sunulur. Onay
sonrası kontenjanlar Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzu’nda yayımlanmak üzere
ÖSYM Başkanlığı’na iletilir.
MADDE 6- (1) Belirlenen ve ilan edilen kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjanın
dolmaması halinde, söz konusu kontenjanların diğer kontenjanlara eklenip eklenmemesine Senato
karar verir.
MADDE 7- (1) Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Mütevelli Heyeti’nin onayı ile kurulan
Uluslararası Ofis, İstanbul Arel Üniversitesi’nde öğrenim görmek üzere bilgi talebinde bulunan,
başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen uluslararası öğrencilere yardımcı olur.

MADDE 8- (1) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin uymaları gereken sürece ilişkin
takvim, her yıl Akademik Takvim ile birlikte Senato tarafından belirlenir.
Öğrenim ücretinin belirlenmesi:
MADDE 9- (1) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ve barınma
ücreti, Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Mütevelli Heyeti’nin onayı ile belirlenir.
(2) Uluslararası öğrenci burs miktarları için, Dünya Bankası’nın, ülkelerin gelir seviyeleri
sınıflandırmasına göre oluşturulan tablo dikkate alınır. Hangi ülkenin hangi grupta yer aldığı,
Dünya Bankası ülke verilerine göre karar verilir.
Gelir Seviyesi

Burs Miktarı

Yüksek

-

Üst Orta

%5

Alt Orta

%15

Düşük

%30

(3) Uluslararası öğrencinin üniversiteye kayıt olduğu akademik yıl (ABD doları cinsinden) ödediği
öğrenim ücreti, normal öğrenim süresince aynı kalır.
(4) Başarı bursunun uygulanması – Uluslararası Öğrenci ilk akademik yıl bitiminden itibaren
GNO’su baz alınarak aşağıdaki başarı burs oranlarından istifade edebilir.

GNO

Başarı Burs Oranları

3,50 – 3,69

%10

3,70 – 3,79

%15

3,80 – 4,00

%25

Sınavların geçerlilik süresi:
MADDE 10- (1) Yurt dışından öğrenci kabulünde başvurular değerlendirilirken dikkate
alınacak sınavlardan;
a) Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (ABİTUR, International Baccalaureate,
GCE, Tawjihi vb.) geçerlilik süresi sınırsız;

b) Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, YÖS vb.) geçerlilik süresi iki
yıldır.
Sınav sonuçları:
MADDE 11- (1) Lise bitirme sınavları statüsündeki sınavlarda mezuniyet için o ülkede
gerekli olan notu almış olma koşulu aranır,
(2) Yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin ulusal ve uluslararası sınavların minimum
puanları ise aşağıdaki gibidir:
YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN ULUSAL VE ULUSLARARASI
SINAVLARIN MİNİMUM PUANLARI
ARELYÖSS
En az 40 puan
Türkiye’deki diğer üniversiteler tarafından yapılan yurt dışı
En az 40 puan
öğrenci seçme sınavı
ACT
Toplamda en az 21 puan
ABITUR
En az 4 puan
AL-SHAHADA-AL THANAWIYYA (Kuveyt, Libya, Suriye
En az 160 puan
vb. ülkelerde geçerli sınav)
CSAT
En az 500 puan
IB
En az 24 puan
Fransız Bakaloryası (French Baccalaureate)
En az 12 puan
GAOKAO
En az 450 puan
GCE
En az 2 “A Level” ve 4 “O
Level” derste başarılı olmak
KONKUR (Afganistan Ulusal Üniversite Giriş Sınavı)
En az 200 puan
Lübnan Bakaloryası (Baccalaureate Libanais)
En az 12 puan
ENT
En az 70 puan
ORT
En az 130 puan
SAT
Toplamda en az 1000 puan
TAWJIHI (Filistin, Umman, Ürdün vb. ülkelerde yapılan
En az 70 puan
sınav)
TCS
En az 40 puan
TQDK
En az 380 puan
UCE
6 dersten en az 8 almış
olmak
WAEC
En az 6 dersten başarılı olup
en az 3 dersten (C) notu
almış olmak

Başvuru:
MADDE 12- (1) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
a) Yabancı uyruklu olanların,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma
izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının

Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi
olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye
içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk
vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların
Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin /
bu durumdaki çift uyrukluların,
ç) TC uyruklu olup ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk
okullarında tamamlayanlar dahil),
d) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise)
tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer
ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya
sahip olacakların,
başvuruları kabul edilir.
MADDE 13- Adaylardan;
a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de
tamamlayanların,
b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip
GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere
kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
c) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift
uyrukluların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar /
ortaöğretiminin tamamını (lise) KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında
tamamlayanlar hariç)
ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını
KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer
ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya
sahip olacaklar hariç),
d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı
liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan
doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların,

başvuruları kabul edilmez.
Ön lisans ve lisans programlarına başvuru için gerekli belgeler:
MADDE 14- (1) Adaylar, şu belgelerle başvurularını yaparlar:
a) Başvurular, İstanbul Arel Üniversitesi web sitesinde, Uluslararası Öğrenci Çevrimiçi
(Online) Başvuru Sistemi aracılığıyla yapılır.
b) Liseden mezun olunduğunu gösterir diploma veya eşdeğer bir belge,
c) Resmi transkript (Not durum belgesi),
ç) Pasaport bilgilerinin bulunduğu sayfanın kopyası eklenir.
d) Yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin ulusal ve uluslararası sınavlardan bir tanesine ait
sınav sonuç belgesi – Adayın elinde herhangi bir sınav sonucu yok ise ARELYÖSS’ye girmesi
zorunludur.
Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru için gerekli belgeler:
MADDE 15- (1) Adaylar, şu belgelerle başvurularını yaparlar:
a) Başvurular, İstanbul Arel Üniversitesi web sitesinde, Uluslararası Öğrenci Çevrimiçi
(Online) Başvuru Sistemi aracılığıyla yapılır.
b) Lisans öğrenimini başarıyla tamamladığını gösterir diploma veya eşdeğer bir belge,
c) Resmi transkript (Not durum belgesi),
ç) Pasaport bilgilerinin bulunduğu sayfanın kopyası eklenir.

Başvuru kabul:
MADDE 16- (1) Adayların başvuruları, ilgili Fakültenin Yönetim Kurulu tarafından
değerlendirilir. Başvurusu kabul edilen ve kayıt yaptırma hakkı elde eden uluslararası öğrenciye
“Kabul Mektubu” veya eşdeğer bir belge düzenlenir. Adaylar, bu belge ile birlikte ülkelerindeki
(veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliği’nden “öğrenim vizesi” alırlar.
(2) Kaydolan öğrenciler ile ilgili bilgiler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilir.
Öğrenim ücretinin ödenmesi:
MADDE 17- (1) Kabul mektubunu alan uluslararası öğrenci, öğrenim vizesi başvurusunda
bulunurken öğrenim süresinin ilk dönemine karşılık gelen ücreti ödediğine dair belgeyi konsolosluk
memuruna ibraz eder.

Ön lisans ve lisans programlarına kesin kayıt için gerekli belgeler:
MADDE 18- (1) Kayıt için aşağıdaki belgeler teslim edilmelidir:
a) Lise diplomasının noter onaylı örneği ve Türkçeye veya İngilizceye noter onaylı çevirisi
b) Adayın lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren
“Denklik Belgesi” – “Denklik Belgesi” T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan – talep edilirse,
İstanbul’da Üniversite tarafından yardım sağlanacaktır – ya da adayın ülkesindeki Türkiye
Büyükelçiliği’nden alınabilir.
c) Resmi transkript (Not durum belgesi) – Adayların lisede aldıkları dersleri ve notlarını
gösteren ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerini kapalı zarf içerisinde
Üniversiteye teslim etmeleri gerekmektedir. (Transkript İngilizce ya da Türkçe değilse, bu dillere
çevrilmiş onaylı örneği de transkript ile birlikte teslim edilmelidir.)
ç) Adayın kendi ülkesinde girmiş olduğu, uluslararası düzeyde tanınan sınav sonuç belgesi
kayıt sırasında teslim edilmelidir. Böyle bir sınav sonucu olmayan aday, ARELYÖSS’yi
geçmelidir.
d) Öğrencinin ülkesindeki T.C. Büyükelçiliği Başkonsolosluğu’ndan alacağı Öğrenci Vizesi
e) Pasaportun noter onaylı örneği (Pasaport İngilizce ya da Türkçe değilse, bu dillere
çevrilmiş onaylı örneği de transkript ile birlikte teslim edilmelidir.)
f) 8 adet fotoğraf
Yüksek lisans ve doktora programlarına kesin kayıt için gerekli belgeler:
MADDE 19- (1) Yüksek lisansa kesin kayıt için gerekli belgeler;
a) Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı örneği
b) Lisans diplomasının noter onaylı Türkçe veya İngilizce çevirisi
c) Yükseköğretim Kurulu’ndan alınacak diploma denklik belgesi
ç) Resmi transkript (Transkript İngilizce ya da Türkçe değilse, bu dillere çevrilmiş onaylı
örneği de transkript ile birlikte teslim edilmelidir.)
d) Pasaportun noter onaylı örneği (Pasaport İngilizce ya da Türkçe değilse, bu dillere
çevrilmiş onaylı örneği de transkript ile birlikte teslim edilmelidir.)
e) Öğrencinin ülkesindeki T.C. Büyükelçiliği Başkonsolosluğu’ndan alacağı Öğrenci Vizesi
f) 8 adet fotoğraf
(2) Doktoraya kayıt için gerekli belgeler;

a) Adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği tanınan bir yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları
b) TÖMER veya İstanbul Arel Üniversitesi tarafından kurulan komisyonun yapacağı Türkçe
sınavından 100 üzerinden en az 70 puan almaları (Türkçe dil sınavından başarılı olamayanlar
Türkçe öğrenmek için 1 yıl izinli sayılır.)
c) İlgili ana sanat dalı/ana bilim dalının yetenek ve bilim mülakatında başarılı olmaları
ç) Resmi lisans ve yüksek lisans transkriptleri (Transkriptler İngilizce ya da Türkçe değilse,
bu dillere çevrilmiş onaylı örneği de transkript ile birlikte teslim edilmelidir.)
d) Pasaportun noter onaylı örneği (Pasaport İngilizce ya da Türkçe değilse, bu dillere
çevrilmiş onaylı örneği de transkript ile birlikte teslim edilmelidir.)
e) Öğrencinin ülkesindeki T.C. Büyükelçiliği Başkonsolosluğundan alacağı öğrenci vizesi
f) 8 fotoğraf
g) YDS’den 50 puan veya YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden (TOEFL,
IELTS vb.) veya Arel Dil Yeterlilik Sınavı’ndan eşdeğer puan almaları
Öğrenim dili:
MADDE 20- (1) Öğrenim dili İngilizce olan ve hazırlık programı zorunlu olan
bölüm/programlara kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin İngilizce düzeyleri her akademik yıl
başında yapılan İstanbul Arel Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı (ARELİYES) ile belirlenir.
(2) ARELİYES sonucuna göre yeterliliğine karar verilenler ile Yükseköğretim Kurulu ve
Üniversitenin yetkili birimlerince eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası sınavlarda başarılı olanlar
(TOEFL en az 173 puan; IELTS en az 6 puan; FCE en az C puanı) başarılı olanlar lisans
öğrenimine başlarlar.
(3) Bu sınava katılmayan veya bu sınavda yeterli olamayan öğrenciler İngilizce hazırlık
programına kaydedilirler. Hazırlık programını iki yıl üst üste başaramayan öğrencilerin Üniversite
ile ilişiği kesilir.
MADDE 21- (1) Öğrenim dili Türkçe olan bölüm/programlara kayıt yaptıran uluslararası
öğrencilerin Türkçe düzeyleri, Üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı tarafından
hazırlanacak “Türkçe Yeterlilik Sınavı” ile belirlenir. Sınav geçme notu 60 (altmış) olup Türkçe
düzeyleri yeterli görülmeyen öğrenciler, uluslararası öğrencilere yönelik Türkçe kursu veren
Üniversite veya Milli Eğitim Bakanlığı’nca yetkilendirilen kurumlarca verilen kurslarda başarılı
olduktan sonra öğrenimlerine başlarlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yürürlük
MADDE 22- (1) Bu Yönerge, Senato’nun kabulü ile yürürlüğe girer.
MADDE 23- (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

