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1. Lise diplomasının aslı ve noter onaylı tercümesi (Lise diploma dili Türkçe veya İngilizce ise noter 
onaylı tercümesi istenmeyecektir.) 1 (1 numaralı açıklamayı
okuyunuz.)
2. Transkriptin aslı ve noter onaylı tercümesi (Lise transkript dili Türkçe veya İngilizce ise noter 
onaylı tercümesi istenmeyecektir.)
3. Pasaport aslı
4. İkamet kartı aslı *(ikamet kartı olmayanlar başvuru için Uluslararası Öğrenci Müdürlüğü ile 
iletişime geçmelidir.) Mavi kart, Geçici Kimlik Koruma Kartı
veya T.C. kimlik kartına sahip olanlar bu belgelerin aslını kayıt sırasında yanında bulundurmalıdır 
(T.C. kimlik kartı olanlar İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alınan
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini veya İsim Denklik Belgesini teslim etmek zorundadır).
5. Kabul mektubu
6. Denklik belgesi. 2 (2 numaralı açıklamayı okuyunuz.)
7. Ön kayıt ödeme makbuzu ve ilk taksit ödemesi makbuzu (Kesin kayıt için geldiğinizde kalan 
ödemenizin ilk taksit tutarını ödemeniz gerekmektedir.)
8. İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.)
9. 18 yaş altı öğrenciler anne/babasının yazdığı ve öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırmasını 
onayladığı bir rıza dilekçesi ile kayıt yaptırabilirler (rıza metniyle birlikte
mutlaka rızayı veren anne/babanın pasaport fotokopisi olmalı ve dilekçe rızayı veren kişinin 
kendi el yazısı ile yazılmış olmalıdır). (*)
10. Özel koşul isteyen bölümler için, sağlık raporu ve adli sicil raporu istenmektedir *(Adli sicil 
kaydı sadece T.C uyruklu öğrencilerden istenecektir) 3 (3 numaralı
açıklamayı okuyunuz).
11. Yetenek sınavı gerektiren bölümler: Grafik Tasarım (lisans), Antrenörlük Eğitimi (lisans), Egzersiz 
ve Spor Bilimleri (lisans), Engellilerde Egzersiz ve Spor
Bilimleri (lisans), Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği (lisans) *(Grafik tasarım hariç diğer bölümler özel 
koşul isteyen bir bölümdür ve sağlık raporu gerektirir).
12. Yurtiçi/yurtdışı üniversitelerde okuyan öğrencilerden muafiyet başvurusunda bulunmak 
isteyenlerin üniversitemiz tarafından belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir. Gerekli 
koşullar hakkında detaylı bilgilendirme ve muafiyet başvuruları için 
yuintibak@gelisim.edu.tr adresine ilgili fakülte ve program bilgilerinizi ve aday numaranızı 
yazarak başvuru yapabilirsiniz.

Not: Yıldızlı maddeler ile ilgili olan formlara ulaşmak için 
lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz (Form and documents 
https://oidb.gelisim.edu.tr/en/page/form-and-documents)
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   Diploma notunuzun üniversitemizce belirlenen kriterlere uymaması halinde YÖS sınavına girme-

niz zorunludur. (*)

. ***Doğumla T.C. vatandaşı olup lisesinin tamamını yurtdışında okuyan öğrencilerin liseyi okuduğu 

yıllara ait ve e-devlet veya İlçe Emniyet Müdürlüklerinden alınan detaylı yurda giriş-çıkış dökümü-

nü kayıt sırasında ibraz etmek zorundadır.

 

   Liseyi Türkiye dışında bitirmiş olan ve Türkiye’deki Milletlerarası okullardan mezun olan tüm 

öğrencilerin denklik belgesi almaları zorunludur. Denklik Belgesini ülkenizde bulunan Türk Büyük 

Elçiliklerindeki Eğitim Ateşeliklerinden* veya Türkiye’de bulunan İl/ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğün-

den alabilirsiniz. Denklik belgesi için başvuru yaptığınız zaman üniversitemizden aldığınız kabul 

mektubunu, diplomanızın ve transkriptinizin aslını yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. 

*(Denklik işlemlerinde sorun yaşamamak için diplomanızdaki onaylar tam olmalı konsolosluk/-

büyükelçilik/dış işleri bakanlığı/milli eğitim bakanlığı vb. ve ayrıca son yıla ait transkript ile 

birlikte geçmiş yıllara ait transkriptinizi de yanınızda bulundurmalısınız). Milli Eğitim Müdürlü-

ğünden randevu almak için bu link üzerinden başvuru yapabilirsiniz. 

https://edenklik.meb.gov.tr/Home/OnlineBasvuru?culture=tr-TR 

   Özel Koşul İsteyen Bölümler: Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (ön lisans), (Sivil havacılık kabin 

hizmetleri bölümü için sadece yetkilendirilmiş hastaneden heyet raporu almalısınız), (*)  Sivil 

Hava Ulaştırma İşletmeciliği (ön lisans), Uçak Teknolojisi (ön lisans), Uçuş Harekât Yöneticiliği (ön 

lisans), Havacılık Yönetimi (lisans), Havacılık Elektrik ve Elektroniği (lisans) ve Uçak Bakım ve 

Onarım (lisans) bölümleri için herhangi bir devlet ya da özel hastaneden heyet raporu alabilirsiniz, 

ayrıca bu bölümler YÖK kararıyla özel şarta tabi tutulmuştur. Hastane bilgisi ve nasıl rapor alma-

nız konusunda Öğrenci İşlerinden bilgi alabilirsiniz yu@gelisim.edu.tr. (*)
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