
PROGRAMIN AMACI 
Rezervasyon, bilet satış, bilet-bagaj işlemleri,

apron terminal hizmetleri, uçak içi hizmetlerin

koordinesi, handling hizmetleri, özel hizmet

uygulamaları, uçuş operasyonu içersindeki

ünitelerle koordinasyon sağlanması, uçak yükleme

ve yük denge kontrolunun sağlanması, uçak park

yerlerinin hava trafik üniteleriyle koordinesi, tehirli

uçuşların takibi ile ilgili işleri planlayıp yürütecek

elemanları yetiştirmektir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve

Yaptıkları İşler
Yer hizmetleri programını bitirenlere "Yer

Hizmetleri Teknikerri" unvanı verilir. Yer hizmetleri

teknikeri uçakların park edecekleri yerleri uçak

tiplerini ve alanda kalacakları süreyi göz önüne

alarak tespit eder uçakların ayrılan yerlere park

edilmeleri veya ikmal yerlerine götürülmeleri ile

ilgili işleri yönetir.

Çalışma Alanları

Yer hizmetleri teknikerleri THY'na bağlı hava

limanları işletmelerinde görev alırlar. Ülkemizde

hava taşımacılığı geliştikçe yer hizmetleri

tekniklerine duyulan ihtiyaç da artmaktadır.

Lisans programlarına geçiş 
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programından

mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş ile YÖK’ün her

yıl belirlediği kendi alanlarındaki örgün lisans

programlarına geçebilirler. Havacılıkta Yer

Hizmetleri Yönetimi Programından dikey geçiş

yapılabilecek lisans programları;

• Hava Trafik Kontrol

• Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Havacılık sektörü ülkemizde, bölgemizde ve

dünyada olağanüstü bir şekilde büyümeye

devam ederken sektörün kalifiye eleman ihtiyacı

da birlikte artmaktadır. Havacılık sektöründe

uluslararası olmanın vazgeçilmez rolü yer

hizmetleri yönetiminin gelişimini tetikleyerek

uluslararası standartlar çerçevesinde yer

hizmetleri yönetiminin kalitesini doğrudan

etkilemektedir.

Kazanılacak Nitelikler :
verilecek eğitim öğretim ile mezunlarımızın

havaalanlarında yer hizmetleri pozisyonlarında,

kariyerlerine başlamaları için ihtiyaç duyacakları

teknik bilgi ve becerinin kazandırılması amacına

yönelik olarak, yolcu hizmetleri, kargo hizmetleri,

uçuş operasyon ve yük kontrol dersleri ile

sorumluluk alan, karar verebilen, katılımcı bir

liderlik yaklaşımı ve takım çalışması ile hep daha

iyiyi hedefleyen çalışanlar olarak yetiştirilmesi

hedeflenmektedir. Mezunlarımızın havacılık

sektöründe fark yaratarak yer hizmetleri alanının

geliştirilmesini destekleyecektir.

KİMLER TERCİH EDEBİLİR
Sınavsız Geçiş Yapılabilen Alanlar:

• 1018 - A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen)

• 1107 – Bankacılık

• 3868 - Bilgisayarlı Muhasebe

• 3318 - Borsa Hizmetleri

• 1381 - Deniz ve Liman İşletme

• 1396 - Dış Ticaret

• 3324 - Emlak Komisyonculuğu

• 1657 - Genel Hizmetler (Demiryolu)

• 1814 – İşletme

• 1814 - İşletmecilik (Demiryolu)

• 2143 – Muhasebe

• 4918 - Muhasebe, Finansman ve 

Pazarlama

• 4396 - Muhasebe ve Finansman

• 4526 – Pazarlama

• 4422 - Pazarlama ve Perakende

• 4024 - Satış Yönetimi ve Reklamcılık

• 3351 – Sigortacılık

• 4532 - Sigortacılık ve Risk Yönetimi

• 2645 - Tesis İşletmeciliği

• 2693 – Ticaret

• 2871 - Ticaret Liselerini Alan Ayrımı 

Olmadığı Dönemde Bitirenler

• 4505 - Ulaştırma Hizmetleri
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Amasya Üniversitesi bünyesinde yer alan Merzifon

Meslek Yüksekokulu Amasya iline bağlı her geçen

gün kendini yenileyen dinamik bir şehir olan

Merzifon ilçesinde yer almaktadır. Şehir

merkezinde yer alan Merzifon Meslek Yüksek

Okulu’ na erişim toplu taşıma araçları ile

sağlanabildiği gibi kısa mesafeli yürüyüş ile de

sağlanabilmektedir. Öğrencilerimiz, kampüse

yürüme mesafesinde olan Kredi ve Yurtlar Kurumu’

na ait yurtta kalabildikleri gibi, şehir merkezinde

bulunan özel yurtlarda da kalabilme şansına

sahiptirler.

Bazı illerinMerzifon’a uzaklıkları:

Amasya 47 km

Çorum 60 km

Samsun 110 km

Ankara 310 km

İstanbul 625 km

İzmir 872 km

Amasya Üniversitesi Merzifon

Meslek Yüksekokulu’ nda eğitim,

öğretim ve bilimsel çalışmaların

yanı sıra sosyal ve kültürel

etkinliklere büyük önem

verilmektedir. Yerleşke içinde

öğrencilerin faydalanabileceği

kapalı spor salonu, tenis kortu,

futbol sahası, basketbol sahası,

gibi çeşitli imkanlar mevcuttur.

Öğrencilerimize alanında uzman

kişilerce basketbol, futbol, halk

oyunları ve Türk müziği eğitimi

verilmektedir.

Üniversitemizde üniversiteler arası

spor müsabakaları, tiyatro ve dans

gösterimleri, açık hava, konserleri,

yarışmalar ve daha bir çok

aktiviteleri düzenlenmektedir.
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