Kayıt tarihleri: 08-10 Kasım 2021
Registration dates: November 08-10, 2021
Aşağıda belirtilen tüm belgelerin kayıt esnasında hazır olması gerekmektedir. Eksik belgesi olan adayların kayıt işlemi
gerçekleştirilmeyecektir.
All the candidates should be ready with the required documents stated below for the registration. No registration will be done with
missing documents.
Kayıt için gerekli belgeler:
Required documents for registration:
a) Lise diplomasının aslı (Denkliği olmayan adaylar için, yurtdışından alınan tüm belgelerde Apostil Mühürü / Dış İşleri Bakanlığı
onayı olması gerekmektedir.)
Original high school diploma (For those who do not have Diploma Equivalency Certificate, all the documents taken abroad
are to be either Apostilled or approved by the Ministry of Foreign Affairs.)

b) Lise Diplomasının Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden
onaylı örneği (Denkliği olmayan adaylar için, sadece noter onaylı Türkçe’ye çeviri kabul edilmektedir.)
Translated copy of high school diploma in Turkish or English, approved by a Notary Office or Embassy / Consulates of Republic
of Turkey. (For those who do not have Diploma Equivalency Certificate, only notarized Turkish translation is accepted.)

c) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren “Denklik Belgesi” (Eğitim Müşavirliği
bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından alınması gerekmekte olup, Eğitim Müşavirliği
bulunmayan ülkeler için Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacaktır.)
“Diploma Equivalency Certificate” issued by Turkish Embassies / Consulates or Turkish Ministry of National Education,

d) Transkript aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden
onaylı örneği, (Denkliği olmayan adaylar için; ortaöğrenimlerini kapsayan tüm sınıflar için karne/not dökümü/transkript ve
Noter Onaylı Türkçe Tercümesi)
Original transcript of records and its translated copy in Turkish or English, approved by a Notary Office or Embassy /
Consulates of Republic of Turkey. Of those who do not have Diploma Equivalency Certificate; they have to bring their
transcripts showing whole years in secondary school and their notarized Turkish translation.
T.C. vatandaşı olup yurtdışında ortaöğrenimini tamamlayan adayların, ortaöğrenimlerinin tamamını yurtdışında
tamamladıklarını gösteren belge (karne/transcript/resmi yazı) getirmeleri gerekmektedir.
The candidates having Turkish citizenship and their high school education abroad are to bring documents (school
reports/transcripts/official paper) proving that the whole secondary education has been completed abroad.
e) Yerleştirmede esas alınan ve puan gösteren sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye
Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden çevrilmiş onaylı örneği, (Yurtdışından alınan tüm belgelerde
Apostil Mühürü / Dış İşleri Bakanlığı onayı olması gerekmektedir.)
The original examination result form taken as a basis in placements and showing the score and its Turkish or English
translation, approved by a Notary Office or Embassy / Consulates of Republic of Turkey. All the documents taken abroad are
to be either Apostilled or approved by the Ministry of Foreign Affairs.)
f) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri /
Konsolosluklarından veya noterden onaylanmış örneği
Applicant’s official identity card or passport approved by a Notary Office or Embassy / Consulates of Republic of Turkey

Pasaportlarında ad ve soyad ayrımı yapılmayan adaylar için, ad ve soyadın ayrı ayrı gösterildiği onaylı belge
For those whose name and surname is stated as full name on their passports, an official document showing the names and
surname separately is needed.

g) Katkı payı ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
Bank receipt of the tuition fee payment,
h) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığı’ndan çıkma izni alanlar ve bunların Türk
vatandaşlığı’ndan çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların
Kullanılmasına İlişkin Belge
Applicants who were born as Turkish citizens but get permission for being out of Turkish citizenship from Ministry of Internal
Affairs and their children under 18 years of age have the document on the use of the rights recognized by the law numbered
5203.

i) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
The candidates who originally have foreign citizenship at birth, but admitted Turkish citizenship and have double citizenship
are responsible for the certificate of identity register copy.

j) Çift isim sahibi adaylar için “İsim Denklik Belgesi”
Applicants who have double name must submit “Name Equivalency Certificate”
Sınav sonuç belgesi ile diploma belgelerinde yer alan isimlerde farklılık var ise, “İsim Denklik Belgesi” ya da iki ismin aynı
kişiye ait olduğunu gösterir belgenin sunulması zorunludur.
In the case that the names on the exam result document and graduation certificates are different from each other, it is
mandatory to present “Name Equivalency Certificate” or the document proving that the two names belong to the same
person.
k) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ya da Bakanlar Kurulu kararıyla vizeden muaf tutulmayan ülkelerin
vatandaşları için, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden veya Konsolosluklarından alınacak “Öğrenci Vizesi” ya da geçerli
ikamet izni,
Those who are citizens of the countries that are decided not to be exempt from visa requirement within the scope of
international agreements acceded by The Republic of Turkey or decree of the Council of Ministers should obtain a Student
visa or a valid residence permit issued by Turkish Embassies/Consulates

l) 6 adet vesikalık fotoğraf,
6 passport photos

m) Tam teşekküllü Türk hastanelerinden alınmış heyet raporu: Spor Bilimleri Fakültesine kayıt yaptıracak adaylar için
gereklidir.

Özel Güvenlik ve Koruma (Önlisans) ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Önlisans) mesleğini icra edebilmek için aranan
nitelikler: 1) Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine
engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak (işitme
kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs).
İlk ve Acil Yardım programına kayıt için öğrencilerin mezun olabilmeleri için sürücü belgesine (B Sınıfı) sahip olmaları gerekir.

Health Certificate from full-fledged hospitals in Turkey for candidates of Faculty of Sport Sciences.
To the Attention of those who will register to Private Security (Associate Degree) and Counseling and Civil Aviation and
Ground Handling Program (Associate Degree); the candidates are to provide Criminal Record and Health Certificate from fullfledged hospitals in Turkey indicating that they have no obstacles to provide the necessities of the job such as hearing or
vision loss, etc…
To the Attention of those who will register to First and Emergency Aid Program (Associate Degree); the candidates are to
provide driving license (Class B) in order to be graduated from the program.

n) Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil ve Türkçe yeterlik belgesi,
Turkish Proficiency Certificate and English Proficiency Certificate, if it is available

Kayıt Yeri/Registration Place:
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerleşkesi
Su Ürünleri Fakültesi
1. Kat
KÖTEKLİ/MUĞLA

