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• ÇEŞME TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
1. Alternatif yabancı dil eğitimi yetersiz. Ayrıca seçmeli ders olarak verilen Yunanca
eğitimini öğrenciler almak istemiyor.
2. Okul kütüphanesinde yeterli kitap bulunmamaktadır. Kütüphanemize gerekli olan
kitapların tamamlanması.
3. Okul binasının yenilenmesi söz konusu fakat proje bekleme aşamasında olduğundan
herhangi bir bakım yapılmıyor. Eğitim görülen binamızda da ağır hasarlar var. (boya-sıva
dökülmesi) Ayrıca fotoğraflar da ekte sunulmuştur.
4. Okulumuzda kablosuz internet konusunda sıkıntıların yaşanması
5. Okul, yemekhane ve kantin ısıtma sisteminin yetersizliği.
6. Okul tuvaletinin araç ve gereçleri yetersiz; ayrıca temizliği konusunda sıkıntılar
yaşanmakta.
7. Sınıflarımızda İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe bulunmamaktadır. 14 sınıfımıza
bunların temin edilmesi.
8. Kampuste olan etkinliklerin periferlerde de yapılmasının sağlanması.
9. Öğretim üyelerimizin ulaşımlarında yaşanan sıkıntılar. Derslere katılımları azalıyor ve
dersleri önemsemiyorlar.
10. Belediye ile görüşülerek şehir içi ve İzmir’e ulaşım konularında destek alınması,
kolaylaştırıcı adımlar atılması.
11. ERASMUS programına ders uyuşmazlıkları sebebiyle özellikle Rehberlik bölümü
öğrencilerinin katılamaması.
12. Otel imkanlarından öğrencilerimizin yararlanmalarının sağlanması.

• BAYINDIR MYO
1. Okulumuzda soyunma odası ve eşyalarımızın konulabilmesi için yeterli dolap olmaması.
2. Okulumuzda kablosuz internet konusunda sıkıntıların yaşanması.
3. Okulumuzun önünde herhangi bir otobüs durağının olmaması ve ana yol olduğundan
dolayı karşıya geçişlerde araçların büyük tehdit oluşturuyor olması.
4. TCDD İzmir’den kalkan tren saatlerinin erken saatlerde olması konusunda sıkıntılar
mevcuttur. Bu konularda düzenleme yapılması konusunda destek sağlanması.
5. Okul çevresinde herhangi bir yurdun olmaması okulumuza olan talebi azaltmaktadır.

• ÖDEMİŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
1. Okul içerisinde bulunan kantin ihtiyaca cevap vermemektedir. Kantinde gerekli
düzenlemelerin yapılması.
2. Okul çevresinde güvenlik ile ilgili sıkıntıların yaşanması.
3. Kampüs içindeki etkinliklere katılımların sağlanması konusunda destek olunması.

• ÖDEMİŞ MYO
1- Okulumuzda ATATÜRK köşemizin olmaması. Taleplerimize rağmen olumsuz geri
dönüşler alınması.
2- Kablosuz internet ağının yüksekokulumuzun her alanında aktif olarak kullanımının
sağlanması.
3- Okul müdürümüzün öğrenci sorunlarıyla daha yakından ilgilenmesi ve öğrencilerin
daha çok içinde bulunarak iletişime geçmesi.
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