
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

 

"Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 

Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik" ile "Pamukkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 

Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge" hükümlerine göre, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 

Bahar Yarıyılı ÖN LİSANS programları (Kurumlararası) Yatay Geçiş Koşulları ile diğer 

hususlar aşağıda belirtilmiş olup, başvurular sistem üzerinden yapılacaktır. 

 

A. BAŞVURU VE GEÇİŞ KOŞULLARI 

 
1. Kurumlararası (Yurt içi üniversitelerarası) yatay geçişler, aynı düzeydeki eşdeğer 

diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 
kontenjanlar çerçevesinde yapılır. 

2. Yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır. 

3. Yatay geçiş başvurusu yapabilmek için öğrencinin; 

a) Hiçbir disiplin cezası almamış olması, 
b) Alması gereken l. Sınıf Güz dönemi derslerinin tümünden geçer not almış olması, 
c) Başvurunun, eşdeğer sınıf/dönem için yapılması gerekir. 

4. Kurumlararası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu 
döneme ait genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,50 veya merkezi yerleştirme puanı 

geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması 

gerekir. 

5. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş başvurusu 
kabul edilmez. 

6. İkinci öğretimden sadece ikinci öğretime yatay geçiş yapabilirler. 

7. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için, 
öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 4 üzerinden 

en az 3,30 veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği 
Üniversitemiz diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. 

8. Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte 

olan öğrenciler, Üniversitemize yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş 
sayılırlar. 

9. Vakıf üniversitelerinden Üniversitemizin birinci öğretim veya ikinci öğretime geçiş yapan 

öğrenciler, geçiş yaptıkları bölümün katkı payı/öğrenim ücretini öderler. 

 

B. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER 

 

1. Başvuru sahibinin, başvurmak istediği meslek yüksekokulu ve program bilgilerinin de yer 

aldığı imzalı başvuru dilekçesi. 

2. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılına ait Öğrenci Belgesi (e-devletten alınan belgeler de 
kabul edilecektir.) 

3. Onaylı Not Durum Çizelgesi (e-devletten alınan belgeler de kabul edilecektir.) 

4. Ders içerikleri (Öğrenim gördüğü üniversitenin web sitesinden alınan ders içerikleri 

de kabul edilecektir.) 

5. Öğrenim gördüğü üniversitesinden alacağı Ders Öğrenme Kazanımları (Varsa) 

6. Disiplin Cezası almadığını gösterir resmi belge (Öğrencinin disiplin cezası almadığına 

dair bilgi, not durum çizelgesi ya da öğrenci belgesinde yer alıyorsa öğrenci bilgisinin yer 

aldığı sayfayı tekrar tarayarak ilgili yere yükleyecektir.) 

7. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç belgesinin çıktısı 
(https://sonuc.osym.gov.tr/) (Yerleştiği MYO/program bilgilerini gösteren belge) 

8. Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programına başvuran 
öğrenciler için; 



a)  Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, aşağıda belirtilen hususları 
kapsayacak şekilde üniversite hastaneleri ve/veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden 
alınmış “Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli heyet raporu* 

 Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve 
uyuşturucu bağımlılığı olmamak. 
 Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek 
nörolojik rahatsızlığı olmamak. 

 Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak. 

 Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil 
edebilecek işitme kaybı olmamak. 

b)  Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 

 

9. Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğine başvuran öğrenciler için; 

a) Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 

b) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir 

sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir devlet hastanesinden son 6 ay içinde 

almış olmak şartıyla heyet raporu (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.)* 

 

* Açıklama: Heyet raporu isteyen programlar için; varsa öğrenci ilk kayıt sırasında üniversitesine 

vermiş olduğu heyet raporunun onaylı örneğini sisteme yükleyebilir. 

 

ÖNEMLİ NOT: Yerleştikleri programa ek puan alarak yerleşen adaylar, puan türü 

olarak ek puanlı alanını seçmeleri gerekir. 

 

C. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, ADAYLARIN 

BELİRLENMESİ 

 
Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde öncelikle komisyonlar tarafından 

evrakların tam ve doğru olup olmadığı kontrol edilir. Evrakları tam ve doğru olan adayların 
başvuruları sıralamaya alınır. 

Adayların; merkezi yerleştirme puanının %80'i, akademik ortalamasının %20'si alınarak, 
100 tam puan üzerinden sıralama yapılır, buna göre asıl ve yedek adaylar belirlenir. Tüm puan 
türleri 100'lük sisteme dönüştürülerek değerlendirme yapılır. 

 

a) Kesin değerlendirmelere ve ayrılan kontenjanlara göre geçiş sağlanır. 

b) Programlara yatay geçiş yerleştirme işlemleri, ilgili meslek yüksekokulu 
yönetim kurulu kararı üzerine yapılır. 

c) Not dönüşümlerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 4.00’lük sistemden 
100’lük sisteme dönüşüm tablosu kullanılır. 

 

D. KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 

 

Yatay geçiş ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler belirlenen kayıt tarihlerinde başvuru yaptıkları 
Meslek Yüksekokulları’ndaki komisyona, sisteme yükledikleri evrakların asıllarını teslim edip; 

sonrasında Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na kesin kayıt için aşağıdaki belgelerle 
birlikte başvuracaklardır. 

 

1. YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı) 

2. 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, 
öğrenci numarası, ad soyadı yazılacaktır.) 

3. İkinci öğretime yatay geçiş yapan öğrenciler için bahar dönemi öğrenci katkı 
payı/öğrenim ücretinin yatırıldığına dair makbuz 

4. Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına kayıt 

için “Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi 



bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış 

olmak şartıyla Heyet Raporu.  (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.) 
* Varsa öğrenci ilk kayıt sırasında üniversitesine vermiş olduğu heyet raporunun onaylı 

suretini de getirebilir. 

 

Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programına kayıt 

için üniversite hastanelerinden veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden, bu mesleği 
yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen Heyet Raporu. 

* Varsa öğrenci ilk kayıt sırasında üniversitesine vermiş olduğu heyet raporunun onaylı 

suretini de getirebilir. 

 

5. Kayıtlı olduğu üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı. (İlgili üniversiteye kesin kayıttan 
sonra resmi yazı ekinde gönderilmek üzere) 

 
6. Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı ile Bozkurt Meslek 

Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı için Adli Sicil Kaydı Belgesi. 
(e- Devletten alınabilir) 

 
7. Yatay geçişe engel bir durumun olmadığına dair belge (Üniversitemize kayıt hakkı 

kazanan öğrenciler halen kayıtlı olduğu üniversitelerinden bu belgeyi temin edeceklerdir.) 

 

E. BAŞVURU-DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLAN TARİHLERİ, KAYIT YERİ 

 

Başvuru ekranında istenen bilgiler doldurulduktan sonra başvuru için istenen belgeler 

taranarak sisteme yüklenecektir. 

Taranan belgeler ile asılları arasında uyumsuzluk, belgelerde sayfa eksikliği durumunda 

öğrenci kayıt hakkını kaybedecektir. Bu konudaki bütün sorumluluk öğrenciye aittir. 

 
NOT: Başvuru sistemi android ve ios sistemlerine uyumlu olmadığı için başvuruların Windows 
işletim sistemi olan bir bilgisayardan yapılması gerekmektedir. Sistemden kaynaklanan sorunlar için 
0 258 296 1212 numaralı telefonla irtibata geçiniz. 

Başvuru Tarihleri: 24-28 Ocak 2022 (Başvurular 28 Ocak 2022 saat 23:59’da bitecektir.) 

Değerlendirme Tarihleri: 31 Ocak-04 Şubat 2022 

Sonuçların İlanı: 10 Şubat 2022 

Sonuçlar; üniversite web sayfası ile ilgili meslek yüksekokul web sayfasında ilan 

edilerek duyurulur. Web sayfasında yayımlanan duyuru tebligat yerine geçer. 

 

F. KESİN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ: 

 
Kesin Kayıt Tarihleri (Asıl Liste): 14-15 Şubat 2022 
Kesin Kayıt Tarihleri (Yedek Liste)*: 17-18 Şubat 2022 
*(Yedek liste ilan edilen programlarda, asıl listeden kayıt yaptırmayanların yerine listedeki 
sıralamaya göre kayıt yapılır.) 
Kayıt Yeri: Rektörlük Binası 1. Kat Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Kesin kayıttan önce başvuru 
yaptığınız meslek yüksekokuluna gidilerek, komisyonlar tarafından belgelerin kontrol edilmesi ve 
sistemden onay verilmesi gerekmektedir.) 
 

G. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 

 

Bu ilanda belirtilmeyen hususlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki 

Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması 

Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri ile Pamukkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans 

Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge hükümleri geçerlidir. 



YATAY GEÇİŞ AKIŞ  ŞEMASI 
 

 
 
 
 

 
 

 

Kayıt 

hakkınız 

yok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Başvuru sonuçlarının 
açıklanması 

Yerleştirme 

listesinde adınız 

var mı? 

EVET 

Sisteme yüklenen belgeler ile beraber 
yerleştirme 

hakkı kazanılan MYO'ya gidilmesi 

HAYIR 

pau.edu.tr adresinden 

başvuru yapılması 

 
MYO'da belgelerin komisyon tarafından kontrol 

edilerek sistemden onay verilmesi 

 
Kayıtta istenen belgeler ile beraber REKTÖRLÜK 

ÖĞRENCİ 
gerçekleştirilmesi 

 
 
 
 

Kayıt işleminin gerçekleştirilmesinden 
sonra öğrencinin intibak işlemlerinin 

komisyonlar tarafından 
gerçekleştirilmesi. 


