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YÜKSEKOKULUMUZUN

*GÜÇLÜ VE
*GELİŞMEYE İHTİYAÇ DUYULAN
YÖNLERİ
1.İDARİ AÇIDAN
1.1. Güçlü Yönler








Akademik ve idari personelin huzurlu ve uyum içinde çalışmasını sağlayan bir ortamın
mevcudiyeti
Demokratik, şeffaf, sürekli gelişime ve eleştiriye açık yönetim anlayışına ve kurum kültürüne
sahip olunması
Yüksekokul yönetim kadrosunun olaylar karşısında kısa sürede olumlu kararlar alabilmesi ve
uygulamaya geçebilmesi
Personel ve öğrencilerin sıkıntılarına elden geldiğince destek olunması
Kurumumuz için kurulan “Selçuk Yükseköğrenimi Destekleme Derneğinin” olması
Selçuk belediye başkanının Dokuz Eylül Üniversitesinden akademik personel kökenli olması ve
bu yüzden akademik yaklaşımlarının bilinçli ve olumlu olması
35 yıllık bir akademik geçmişe ve geleneğe sahip bir üniversitenin parçası olunması

1.2. Gelişmeye İhtiyaç Duyulan Yönler





Yeni kurulan bir yükseköğretim kurumu olmasından dolayı mali bütçenin kısıtlı olması
Yeni kurulan bir yükseköğretim kurumu olmasından dolayı idari personel sayısının eksik
olması
Çalışan idari personelin Yüksekokul kadrosunda olmayıp 13-B ile görevlendirilmiş olması
Personelin motivasyonunu artırıcı faaliyetlerin henüz yeterince başlamış olmaması
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2.AKADEMİK AÇIDAN
2.1. Güçlü Yönler













Donanımlı, genç, dinamik, gelişmeye açık ve yaratıcı akademik personelin varlığı
Selçuk ilçesinde devlet üniversitesine bağlı tek yükseköğretim kurumu olmanın verdiği itibar
Öğretim elemanlarının ekip olarak çalışabilme ruhuna sahip olması
Huzurlu bir çalışma ortamının var olması
Tüm programları kapsayan çok zengin ve kapsamlı ortak seçmeli ders havuzunun olması
Güçlü iletişim ağının var olması
Akademik gelişim ve yükselme için tüm desteğin verilmesi
Sektör temsilcileri ve yerel yönetimle geliştirilen yakın ilişkiler
Kongre, seminer ve fuar organizasyonlarının takip edilmesi ve katılımın sağlanması
Bölgede uygulamalı eğitim için çok sayıda turistik işletmenin bulunması
Uygulamalı eğitime destek olabilecek havaalanının varlığı
Yeni kurulmuş bir yüksekokul olmanın getirdiği dinamizm

2.2. Gelişmeye İhtiyaç Duyulan Yönler



Sadece 1 programın öğrencisinin olması ve bu sayının da 50’in altında bulunması
Öğretim elemanı sayısının yeterli olmaması
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3.FİZİKSEL OLANAKLAR AÇISINDAN
3.1. Güçlü Yönler















Yüksekokul binasının İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Selçuk Belediyesinin işbirliği ile
yapılmasından kaynaklı güçlü yerel yönetim desteği
Güvenliğe verilen önem gereği Yüksekokulumuzda yangın ve duman alarm sistemin 24 saat
kesintisiz faaliyette olması
Gelişmiş teknolojik sistemler ile yapılanma ve öğrencilere sunulması, her öğrencinin ücretsiz
Wi-Fi ile Dünyadaki tüm bilimsel yayınevlerine ve kütüphanelere “LAN” sistemi ile
bağlanabilmesi
Temiz, düzenli ve modern bir çalışma ortamına ve Yüksekokul içerisinde bir kütüphane
salonuna sahip olması
Engelsiz bir yüksekokul için her türlü tedbirlerin alınmış olması
Donanımlı, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte sınıfların olması
Modern ve konforlu dinlenme alanlarının bulunması
Menülerin öğrencilerin ve personelin de görüşünün alınarak belirlendiği temiz ve lezzetli
yemeklerin her öğlen Yüksekokul bünyesindeki yemekhanede veriliyor olması
Hijyen kurallarına önem verilmesi ve yapılan temizliğin kalite standartları çerçevesinde
belgelendirilmesi
Güvenli bir eğitim öğretim ortamının sağlanmış olması, Yüksekokul içindeki ve dışındaki kritik
noktaların yerleştirilmiş 32 kamera ile 24 saat gözlem altında olması
Yüksekokul içerisinde 120 kişilik konferans salonunun bulunması
Yüksekokul içerisinde donanımlı bir sağlık revirinin hazır bulunması
Yüksekokul içerisinde dilek, şikâyet ve öneri kutusunun bulunması

3.2. Gelişmeye İhtiyaç Duyulan Yönler










Öğrencilere ve personele sunulan kampüs ve şehir merkezi arasındaki toplu ulaşım
imkanlarının kısıtlı olması
Selçuk ilçesi içerisinde KYK yurdunun bulunmaması
Uygulama atölyelerinin eksikliği
Kantinin henüz ihale edilmemiş olması
Isınma ve soğutma sistemlerinin daha sağlıklı yapılması
Spor aktiviteleri yapılabilecek tesislerinin henüz faaliyete geçmemiş olması
Kütüphanede kullanılacak olan yazılı ve görsel materyallerin bulunmaması
Rektörlükten uzakta olunması
Jeneratörün olmaması
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4. SOSYAL İMKANLAR AÇISINDAN
4.1. Güçlü Yönler





Yüksekokulun UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde olan Selçuk bölgesinde kurulu olması
Yüksekokulun İnanç turizmi açısından en yüksek potansiyele sahip bölgelerden birinde yer
alıyor olması
Selçuk ilçesinin konum bakımından, İç Batı Anadolu ile Güney Ege’ye geçişte kilit noktada
bulunması
Kayıtlı her öğrenciye burs (özel+devlet) imkanının verilmesi

4.2. Gelişmeye İhtiyaç Duyulan Yönler



Öğrenci motivasyonunu artırıcı sosyal etkinliklerin olmaması
Selçuk’a özgü sosyal alanların ve gençlik merkezlerinin kısıtlı olması
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