
YENİCE MESLEK YÜKSEKOKULU 

 "Çalışan ve üreten, gelişen, girişimci modern ve çağdaş eğitimin adresi, Yenice 

Meslek Yüksekokulu"  

 

 

  Çanakkale’nin şirin bir ilçesi olan Yenice, Kazdağları’nın eteklerinde yer almaktadır. 

Temiz havası ve doğayla bütünleşik bir ortamda yer alan Yenice Meslek Yüksekokulu 20 yılı 

aşkın tecrübesi ile öğrencilerine gerek meslekleri gerekse sosyal yaşamları ile ilgili temel 

yeterliliklerini geliştirebilecekleri akademik bir platform oluşturmaktadır.  



 

       1994–1995 Eğitim-Öğretim yılında iki bölüm ile eğitim- öğretim hayatına başlayan 

Yenice Meslek Yüksekokulu; Hukuk, El Sanatları, Dış Ticaret, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık, 

Muhasebe ve Vergi, Yönetim ve Organizasyon, Ormancılık, Tekstil Giyim, Ayakkabı ve Deri ve 

Gıda İşleme olmak üzere 9 bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler altında, Mimari Dekoratif 

Sanatlar, Tekstil Teknolojisi, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bankacılık 

ve Sigortacılık, Dış Ticaret, Lojistik ve Ormancılık birinci öğretim programları, Bankacılık ve 

Sigortacılık, Dış Ticaret ve Lojistik ikinci olmak üzere 11 program, yeterli öğretim elemanı ve 

1700 öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bu yapısı ile Yenice 

Meslek Yüksekokulu, bölge ve ülke kalkınmasına önemli ve anlamlı katkılar sağlamayı 

amaçlamaktadır. 

 

2016-2017 eğitim - öğretim yılından itibaren Yüksekokulumuzda Ormancılık ve Orman 

Ürünleri Programına öğrenci alımı yapılarak, programda eğitim-öğretim faaliyetlerine 



başlanmıştır. Yüksek ağaçlandırma potansiyeline sahip olan ülkemizde, bu potansiyelin 

değerlendirilmesi ve var olan orman kaynaklarının etkili şekilde kullanımı için nitelikli ara 

eleman gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı orman 

kaynaklarının işletilmesi, yönetilmesi, geliştirilmesi, korunması konularında uygulayıcı olarak 

görev alacak ara insan gücü yetiştirme amaçlı bir ön lisans programı olarak eğitim-öğretim 

faaliyeti gerçekleştirmektedir.   

  

     Yüksekokulumuzun eğitim-öğretim çalışmaları kapsamında Hukuk bölümü Adalet 

Programı, açılmıştır. Bu programa 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımı 

yapılacaktır. Adalet programı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde bölge illerinde 

bulunan üniversitelerde de olmaması ve ülke genelinde talebin fazla olması bu programa ayrı 

bir önem kazandırmaktadır. Bölgemizde Adalet programının açılması ile alana yönelik nitelikli 

eleman yetiştirilebilecektir.  Program mezunları Adalet Bakanlığı teşkilatında mahkeme yazı 

işleri müdürü, zabıt kâtibi, icra müdürü ve cezaevi müdürü olarak görev yapabilmektedirler. 

Bankacılık ve finans sektöründe,   kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk servislerinde, hukuk 

bürolarında ve sanayi ve ticaret şirketlerinde de istihdam olanağı bulabilmektedirler.  

 

Yenice Meslek Yüksekokulu değişen dünya şartlarında piyasa beklentileri 

çerçevesinde, meslek edinme ve mesleklerini en iyi şekilde uygulayabilmeleri için 

öğrencilerine daha kaliteli eğitim sunarak onları hayata hazırlamayı amaç edinmiştir. Bu 



çerçevede dersler dışında hem öğrencilerin gelişimine katkı vermek hem de bölgenin 

bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamak için; alanlarında uzman ve 

tecrübe sahibi olan kamu ve özel sektör yöneticileri davet edilerek seminer, panel, 

konferanslar düzenlenmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin ders lerde edindikleri teorik bilgilerin 

aktüel yaşama uyarlanabilmesine katkı vermek için alana yönelik staj uygulaması ve teknik 

gezilere de eğitim-öğretim faaliyetleri içinde önemle yer verilmektedir.  

  

  

  
Daha iyi, daha kaliteli, öğrenci odaklı eğitim anlayışı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Yenice Meslek Yüksekokulu; zaman ve mekândan bağımsız çalışarak kendi alanında yetkin, 

teknolojik bilgi ve becerileri doğru kullanabilen, yeterli düzeyde kültür birikimine ve iletişim 

becerisine sahip, girişimci, yaratıcı, özgüveni yüksek, mesleki etiğe uygun davranan, mesleki 

ve teknik alanda ihtiyaç duyulan, evrensel değerleri benimsemiş nitelikli bireyler yetiştirerek 

istihdama, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişime katkıda bulunmak ve Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniversitesi'nin dünya üniversitesi olma vizyonuna destek sağlamaktır.  



  

Sürekli değişen ve gelişen dünya şartlarında, piyasaların alanında uzman ve kendini 

yetiştirmiş personele olan ihtiyaç artmakta ve bu durumda Meslek Yüksekokullarının eğitim – 

öğretimde son derece önemli bir noktada olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun için 

Yüksekokulumuzda, akademik ve idari kadronun, teknik ve fiziksel altyapı olanakların, 

günümüzün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeye getirebilmesi için tüm 

olanaklar kullanılmaktadır.  

  

  

  
Yenice Meslek Yüksekokulu'nda yapılan proje çalışmaları kapsamında, Doğrudan 

Faaliyet Desteği, Teknik Destek ve Sosyal Kalkınma ve Mali Destek olmak üzere Güney 



Marmara Kalkınma Ajansına sunulan projelere destek alınmaktadır. Bu durum, hem bölge 

kaynaklarının ortaya çıkarılması ve halkın bilinçlendirilmesi hem de öğretim elemanlarının 

gelişimleri ve Yenice Meslek Yüksekokulunun imkânlarının artırılmasında önemli katkılar 

sağlamaktadır.   

 

  Yüksekokulda eğitim-öğretime devam edilen, yeni açılan ve öğrenci alımı yapılacak 

bölüm / programların geçerliliğinin ve tercih edilir olması, programların devamlılığının 

sağlanması açısından önemli bir unsurdur. Konaklama sorununun olmayışı, büyümenin 

bilinçli bir şekilde sürdürülmesi, yerel yönetimler ve çevre ile sağlanan yakın ilişkiler, 

Yüksekokulun, Yenice ilçesi, komşu ilçeler ve yakın çevrede tanınması ve tercih edilmesi 

açısından da avantaj sağlamaktadır.   

Öğrencilerin nitelikli alanlarda staj uygulamaları yapmaları iş hayatında daha kolay iş 

bulmalarını sağlamaktadır. Düzenlenen çalıştay, konferans, seminer ve teknik gezilerle eğitim 

öğretim faaliyetleri desteklenerek, öğrencilerin derslerde edindikleri teorik bilgiler ile aktüel 

yaşamdaki uygulamaları arasında ilişki kurmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca 

öğrenciler için sosyal etkinliklere yer verilerek kişisel gelişimlerine katkı sağlanmaktadır. 

Tiyatro, toplumsal yaşama yönelik seminerler, üniversitemiz bünyesinde başarılar elde 

ettiğimiz sportif faaliyetlere de yer verilmektedir.      



  

  

Fiziksel İmkânlarımız: Yüksekokulumuzda 22 adet derslik bulunmaktadır. Bu 

dersliklerin tamamı görsel eğitim imkânı veren teknik donanıma sahiptir. Bununla birlikte 4 

Bilgisayar Laboratuarı, 9 atölye, 1 Yabancı Dil dersliği, Kütüphane, konferans salonu ile 

eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.  

  

  



    

  

  
Sosyal ve Sportif aktiviteler için Futbol, Basketbol ve Voleybol Sahası,  dinlenme 

alanları, yemekhane ve Kantin bulunmaktadır. 

  

2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımı için çalışmaların sürdürüldüğü Gıda 

İşleme bölümü uygulama çalışmalarının yapılacağı Gıda Analiz ve Kontrol 

Laboratuvarı mevcuttur. 



  

Kütüphane: Yenice Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezine bağlı çalışmaktadır.  10.000’in 

üzerinde yerli ve yabancı kaynağın yer aldığı kütüphanede yayınlar; uygulanan programlara 

yönelik gereksinimleri karşılayacak yeterliliktedir. Yerli ve yabancı dilde yayınlar mevcuttur. 

Periyodik yayın abonelikleri ve internet bağlantısı vardır. Çeşitli kütüphane ve 

dokümantasyon merkezleri ile ÇOMÜ merkezi kütüphane aracılığı ile iletişim sağlanmaktadır.   

   

Barınma: Yenice Meslek Yüksekokulu’nda öğrenime devam eden öğrencilerin 

barınma ihtiyacı, Yenice ilçesinde faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığı denetimindeki özel 

kız ve erkek öğrenci yurtları, öğretmenevi, Yenice Müftülüğüne bağlı misafirhane ve daireler 

yine kız ve erkek öğrencilere yönelik hizmet veren pansiyonlar ve kiralık evler ile 

sağlanmaktadır. Öğrencilerin barınmalarına yönelik herhangi bir sorun yaşanmamaktadır.  

  

Sosyal Yaşam: Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerin sosyal-kültürel ve 

sportif yaşamlarına katkı sağlayacak seminer, konferans, söyleşi, tiyatro, müzik ve şiir 

dinletileri, geziler, üniversite genelinde ve yüksekokulda düzenlenen çeşitli spor 

müsabakalarına da geniş bir şekilde yer verilmektedir. Aynı zamanda bu etkinliklerin 



organizasyonunda ilimiz ve ilçemizdeki diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile 

de ortak çalışmalar yapılabilmektedir.   

  

  

  

  



 
İDARİ YAPI 

Öğr. Gör. Coşkun YANAR Müdür 
Öğr. Gör. Murat İLDİRİR Müdür Yrd. 
Öğr. Gör. Nihal ÇELİK Müdür Yrd. 
Yakup BAYAR Yüksekokul Sekreteri 

  

Halen Yüksekokulumuzda aşağıdaki tabloda gösterilen bölüm ve bu bölümlere bağlı 
programlarda eğitim-öğretime devam edilmektedir.  

Bölüm Program 
Hukuk Adalet 

Elsanatları * Mimari Dekoratif Sanatlar   
Dış Ticaret * Dış Ticaret (I nci ve II. Öğretim) 

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık * Bankacılık ve Sigortacılık  (I nci ve II. Öğretim) 
Muhasebe ve Vergi * Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  

Yönetim ve Organizasyon * İşletme Yönetimi   

Yönetim ve Organizasyon * Lojistik (I nci ve II. Öğretim) 
Ormancılık * Ormancılık ve Orman Ürünleri 

Tekstil Giyim, Ayakkabı ve Deri Tekstil Teknolojisi 
Gıda İşleme Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 

 

Bankacılık ve Sigortacılık: Programdan mezun olan öğrencilerin nitelikleri, bankacılık, finans 

ve sigortacılık sektörü ile ilgili bilgi düzeyi yüksek hayat boyu öğrenme bilincine sahip, çevreyi 

takip den ve çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dinamik, yeniliklere açık, sektörde özverili 

çalışmasıyla etkin olabilecek eleman yetiştirmeyi amaçlanmaktadır.  

Dış Ticaret: Dış Ticaret alanında temel bilgileri ve çağdaş metotları öğrenmek, güncel 

konuları paylaşmak, yapılacak olan uygulamalarla öğrencilerin dış ticaret yönetimi 

fonksiyonları ile ilgili pratik deneyim kazanmalarını sağlamaktır.   

İşletme Yönetimi: Yeni toplumsal, ekonomik ve siyasi oluşumlarla birlikte küreselleşmenin 

etkileri gün geçtikçe daha da arttırmaktadır. Bu değişim ve gelişmeler, işletmeciliğin önemini 

de gün geçtikçe arttırmaktadır. Bu bağlamda Yenice MYO işletme Yönetimi programı; çeşitl i 

ölçeklerde faaliyet gösteren yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası işletmelerin ihtiyaç 

duydukları bilgi, beceri ve eğitim donanımına sahip, “Nitelikli İnsan Gücü”nü yetiştirmeyi 

amaçlamaktadır.  



Lojistik: Küresel boyutu ile incelendiğinde lojistik, nitelikli ara eleman ihtiyacı günden güne 

artan sektör durumundadır. Bu amaçla Yenice MYO lojistik programı sektörün ihtiyaç 

duyduğu mesleki bilgi ve becerilere sahip ve kullanabilen, etik ilkelere saygılı, elemanlar 

yetiştirmeyi hedeflemektedir.   

Mimari Dekoratif Sanatlar: Evrensel ve toplumsal boyutta mimari dekoratif sanatlar 

uygulamalarının bilincinde olmak Mesleki ve etik sorumluluklara kavramış; alanla ilgili 

girişimciliği ve yenilikçiliği yaşam felsefesi haline getirmiş öğrencilerin yetiştirilmesi 

amaçlanmaktadır.   

 

   



   

  

  

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları: Muhasebe mesleğinde kariyer yapmak isteyen 

öğrencilerin müşavirlik, denetim ve maliyet muhasebesi alanlarında hem teorik bazda, hem 

de uygulama bazında gerekli alt yapı ile donatılarak, hali hazırda yaşanan eğitim sonrası 

mesleğe adaptasyon sorunlarını yaşamadan, iş hayatına atılmalarını ve sektörün talebinin 

karşılanmasını sağlamaktır. Pazarlama: Özel sektör ve kamu işletmelerinin pazarlama 

faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlenebilecek ve gerekli  diğer faaliyetleri yerine getirebilecek 

donanımlı insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  

Tekstil Teknolojisi: Yenice Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Programı eğitimleri 

boyunca öğrencilerine gerekli bilgi ve beceri kazandırmakta, mevcut makina parkı ve 

bilgisayar laboratuarları ve atölye olanakları ile teorik bilgiler pratik uygulamalarla 

pekiştirilmektedir.  

Ormancılık ve Orman Ürünleri: Ormancılık Bölümünün temel amacı; yasalara ve ahlaki 

kurallara uygun davranan, ülke sorunlarına kayıtsız kalmayan, çevreye, doğaya değer veren, 

katılımcı, yönetim ve eğitim sistemini benimseyen, mesleğe ilişkin ekolojik, ekonomik, sosyal 



ve teknik konularda tam donanımlı, bu bilgileri orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, 

korunması ve işletilmesinde kullanabilen mesleki teknik elemanlar yetiştirmektir.  

  

  

 
 

Adalet: Hukuk bölümü Adalet programının amacı, Yargı kurumları başta olmak üzere 

Mahkeme yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, icra müdürü ve cezaevi müdürü olarak, bankacılık 

ve finans sektöründe, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk servislerinde, hukuk bürolarında 

çalıştırılmak üzere; evrensel hukuk ilkeleri ışığında, temel hukuk bilgisine sahip nitelikli ara 

insan kaynağı ihtiyacını karşılamaktır. 



 

Temennimiz; Siz değerli öğrencileri ve öğrenci velilerini aramızda görmekten son derece 

mutluluk duyacağız. Sizlerle yeni başarılara birlikte ulaşmak, gönlünüzde yatan mesleğe sahip 

olmanız dileği ile bu yolda sizlere tüm imkânlarımızla destek sağlamaya, ışık tutmaya hazırız...  

 

Bizleri tercih ettiğiniz için Meslek Yüksekokulumuz adına teşekkür ediyorum. Bizleri gelip 

yakından görün ve tanıyın. Umarım sizler bizleri sevecek bizlerde sizleri seveceğiz. Dostluk ve 

kardeşliğin simgesi olan güzel ve yeşil Yenice'mizde sizleri ağırlamak bizlere gurur verecektir.  

 

 

                   Öğr. Gör. Coşkun YANAR 
Yenice Meslek Yüksekokulu Müdürü 


