
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Değerli Basın Mensupları, 

 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin yazılı sınavlarının Fethiye'de de 

yapılabilmesi amacıyla bir süre önce ilçemizde başlatılan imza kampanyası devam etmektedir. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak başlatılan imza kampanyasına destek vermeyi 

üzerimize düşen bir görev olarak kabul etmekteyiz. 

 

Sizlerin de bildiği gibi Fethiye ve çevresinde yaklaşık 3 Bin Anadolu Üniversitesi 

Açıköğretim Fakültesi öğrencisi yaşamaktadır. Bu öğrencilerimiz girecekleri her Açıköğretim 

Fakültesi Sınavı için Muğla'ya gitmek üzere yıl içerisinde defalarca yollara düşmektedir. 

Sistemin değişmesiyle birlikte AÖF sınav sayısı yılda 2’den 4’e çıkmıştır. Fethiye ve Muğla 

arası mesafe otobüslerle 4 saatte aşılmaktadır.  

 

Bu ciddi bir zaman demektir. Bunun karşılığında öğrencilerimiz hem zamanını, hem de 

parasını harcamaktadır. Söz konusu öğrencilerimiz sınava bir gün kala Muğla'ya gitse 

ilimizde parasıyla konaklayacak yer bulamamaktadır. Öğrenciler sınav sabahı Muğla'ya 

hareket etse otobüste yer bulamamak, zamanında sınava yetişememek, sınavda yorgunluktan 

kaynaklı verimsizlik yaşamakta. Sınav başarısı direkt olarak etkilenmektedir. 

 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerimiz için büyük bir külfet olan 

Muğla'da sınavlara girme zorunluluğunu ortadan kaldıracak düzenlemeye ihtiyaç 

bulunmaktadır. AÖF öğrencileri genelde orta düzey ve daha alt gelir seviyesi olan ailelerin 

mensupları olduğu için bu sınavların Fethiye’de yapılmasıyla aile bütçelerine de büyük katkı 

sağlanacaktır. 

 

Bir süre önce İlçemizde duyarlı vatandaşlarımız Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin yazılı 

sınavlarının Fethiye merkezde de yapılması amacıyla imza kampanyası başlatmıştır. Fethiye 

Ticaret ve Sanayi Odası olarak başlatılan imza kampanyasına destek verdiğimizi ifade 

ediyorum. ÖSYM ve Anadolu Üniversite Rektörlüğü nezdinde bu konuda yapılacak her türlü 

girişime katılacağımızın, bu konuda bir heyet hazırlanacaksa heyet içerisinde temsilci 

bulunduracağımızın sözünü buradan veriyorum. 

Akif ARICAN-Yönetim Kurulu Başkanı 

02.01.2013 - İmza Kampanyası AÖF Sınavı Fethiye'de 

de Yapılsın 

 

 



AÖF’de okuyan öğrenci sayısı 1,5 milyonu bulmaktadır. Açık Öğretim Fakültesi 1980’li 

yıllardan beri ülkemizin eğitim seviyesinin yükselmesinde önemli hizmetler veren bir 

kurumdur. Her türlü imkanların olduğu Fethiye’de üniversite sınavları yapılabiliyorsa; bizim 

gibi büyük ilçelerde AÖF sınavları rahatlıkla yapılabilir. Bu aynı zamanda hem çalışan hem 

de okuyan arkadaşlarımız için zamandan da kazanç olacaktır. 

 

Akif Arıcan 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 

 


