
Registration for accepted students 

 

Kayıt tarihleri:  Genellikle Eylül Sonu - Ekim Başı  
Registration dates : Generally end of September- beginning of October  
 
Kayıt için gerekli belgeler:  
Required documents for registration:  
 
a) Lise diplomasının aslı,  
Original high school diploma and its notarized copy translated into Turkish, issued by Turkish  
Embassies/ Consulates abroad  
 
b) Lise Diplomasının Türkçe Çevirisi,  
Notarized copy of high school diploma translated into Turkish, issued by Turkish Embassies/  
Consulates abroad  
 
c) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren “Denklik Belgesi”  
(Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim  
Bakanlığı’ndan alınabilir)  
“Diploma Equivalency Certificate” issued by Turkish Embassies /Consulates or Turkish Ministry of  
National Education,  
 
d) Transkript aslı ve Türkçeye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından  
onaylı örneği,  
Transcript of records and its notarized copy translated into Turkish, issued by Turkish Embassies/  
Consulates abroad,  
 
e) Başvuruda kullanılacak sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye  
Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden ya da Konsolosluklarından onaylı örneği,  
Examination score document and notarized copy translated into Turkish, issued by Turkish Embassies/  
Consulates abroad,  
 
f) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının onaylanmış örneği,  
Notarized copy of the applicant’s official identity card or passport,  
 
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 vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve  
bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı  
Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge The certificate for use of the rights recognized by the law numbered 
5203:  
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” 
 
k) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden veya Konsolosluklarından alınacak “Öğrenci Vizesi”,  
Student visa issued by Turkish Embassies/Consulates abroad,  
 
l) 6 adet vesikalık fotoğraf,  
6 passport photos  
 
m) Sağlık Raporu (Tıp Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Fethiye Sağlık Yüksekokulu,  
Muğla Sağlık Yüksekokulu, Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na kayıt yaptıracak adaylar  
için gereklidir.)  
Health Certificate for candidates of Faculty of Medicine, School of Physical Education and Sport,  
Fethiye School of Health, Muğla School of Health, Vocational School of Health Services  
 
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: 
Uluslalarası İlişkiler Koordinatörlüğü 
Muğla Sıtkı koçman Üniversitesi Yerleşkesi 
Su Ürünleri Fakültesi 1. Kat 
Kötekli / MUĞLA    TURKEY 


