
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Yaz Kampüs Programları

Yaz Kampüs Programı Açıköğretim Sistemi’ne kayıtlı veya Açıköğretim Sistemi’nden mezun 
olmuş öğrencilerimize yöneliktir. Farklı alanlardan ve farklı ülkelerden katılımın sağlanabileceği 
bu program ile öğrenciler, çok kültürlü bir ortamda çeşitli konularda bilgi ve becerilerini 
geliştirme imkânına sahip olacaklardır. Aynı zamanda öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi’nde 
kampüste sosyal hayatı deneyimleme ve Eskişehir ilini tanıma fırsatını elde edeceklerdir. Bu 
programda öğrencilere teorik ve uygulamalı dersler ve geziler ile kültürel etkileşimlerini 
arttıracakları, merak ettikleri tüm sorularla ilgili öğretim üyelerimiz ile görüşerek birincil 
kaynaktan bilgi sahibi olabilecekleri, yaratıcılık ve üretkenliklerini sergileyecekleri; farklı 
alanlarla tanışıp bu alanlardaki becerilerini geliştirecekleri bir deneyim sunulması 
amaçlanmaktadır. 

Program içeriği (Potansiyel Seminer-Sunum konuları): 

• Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri
• Etkili İletişim Teknikleri
• Çatışma ve Stres Yönetimi
• Sağlıklı Yaşam
• Gastronomi/Aşçılık
• Fotoğrafçılık

Etkinlik ve Gezi İçeriği: 

• Kampüs Gezisi
• 5.Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı* (IODL 2022) etkinliklerine katılım
• Şehir turu, müzeler ve Odunpazarı evleri

Program ücreti: 1900 TL
Program Ücreti, eğitim programını, öğle yemeğini, sosyal etkinlikleri, gezileri (transfer, 
rehberlik ve müze giriş ücretlerini) ve IODL 2022 Konferansı ücretini kapsamaktadır. Bunların 
dışındaki ücretler ve konaklama giderleri katılımcılara aittir.

Program süresi: 7 gün

Ön Kayıt: Programa ön kayıt yaptırmak için lütfen izleyen bağlantıda yer alan formu doldurunuz: 
https://forms.gle/qSu6jyqpGgbuH6z5A

Kaydınızın tamamlanması için lütfen kayıt ücretini aşağıda belirtilen IBAN numarasına yatırınız. 
Ödemenizi “Yaz Kampüs Programı” açıklaması ile adınızı ve soyadınızı belirterek yapınız.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
 Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı / ESKİŞEHİR

TLF: +90 222 335 05 80. E-Posta: aofak@anadolu.edu.tr
www.anadolu.edu.tr/acikogretim



Alıcı Adı: Anadolu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Banka: Ziraat Bankası
IBAN: TR 80 0001 0019 0096 0991 7250 01
Açıklama: “Yaz Kampüs Programı”-Adınız ve Soyadınız

SON BAŞVURU TARİHİ: 16 Eylül 2022
SERTİFİKA: PROGRAMA KATILANLARA SERTİFİKA VERİLECEKTİR.

TASLAK PROGRAM

*5.Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı, 28-30 Eylül 2022 tarihleri arasında 
Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olup, Konferansta bir dizi bilimsel ve sosyal etkinlik 
gerçekleştirilecektir. Konferansla ilgili ayrıntılı bilgilere https://iodl.anadolu.edu.tr  adresinden 
ulaşabilirsiniz.

Konaklama Bilgileri

• Konaklama hizmeti, Anadolu Üniversitesi Misafirhanesi'nde her bir odada 2-3 kişi
 paylaşımlı olarak sağlanmakla birlikte, odalar kontenjan ile sınırlıdır. 

• Konaklama ücreti katılımcıların kendilerine aittir. 

• Konaklama ücreti, kişi başı gecelik 100 TL-200 TL arasında değişmekte olup, programa 
 kayıt olunan tarihe göre değişiklik gösterebilir. Ücrete oda+kahvaltı dahildir.

• Konaklama rezervasyonu, programa katılım ücretini yatırdıktan sonra 0222-335 05 80 / 
 2688 (dahili) numaralı telefondan katılımcılar tarafından yaptırılmalıdır.

İletişim: Sorularınız için konu başlığını "Yaz Kampüs Programı" olarak belirtmek suretiyle 
aofak@anadolu.edu.tr eposta adresinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
 Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı / ESKİŞEHİR

TLF: +90 222 335 05 80. E-Posta: aofak@anadolu.edu.tr
www.anadolu.edu.tr/acikogretim


