
 
 
1000 KOB ’ye internet üzerinden ücretsiz e itim... 
 
Halkbank-Anadolu Üniversitesi i birli iyle 
1000 KOB ’ye internet üzerinden ücretsiz e itim 
 
Halkbank, Anadolu Üniversitesi ile imzalad  protokol kapsam nda 1000 KOB ’ye 
üniversitenin 18 farkl  ba l kta açt  e-sertifika programlar na ücretsiz olarak kat lma f rsat  
sunuyor. 
 
1000 KOB , Halkbank’ n Anadolu Üniversitesi ile yapt  i birli i sonucunda pazarlama, 
finans ve yönetim alanlar nda internet üzerinden verilen 18 farkl  e itime ücretsiz olarak 
kat lma ve sertifika alma imkân na sahip oluyor. Halkbank’ n kuruldu u günden beri 
KOB ’lerin en büyük finansal kaynak sa lay c s  oldu unu belirten Genel Müdür Hüseyin 
Ayd n, “KOB ’lere sundu umuz hizmeti sadece maddi destekle s n rl  tutmuyor, KOB ’lerin 
vizyonel geli imlerine ve i  süreçlerinin verimlili ine katk da bulunacak sosyal sorumluluk 
projelerine de imza atarak onlar  güçlendirmeye çal yoruz. Bu da bizi di er bankalardan 
farkl  k l yor” dedi. 
 
Anadolu Üniversitesi e-sertifika program ndan KOB ’lerin lise ve üzeri e itim seviyesine 
sahip yönetici ya da çal anlar  yararlanabiliyor. E itim program na kat lanlara üniversite 
taraf ndan gönderilen kitaplar n masraf  da Halkbank taraf ndan kar lan yor. Kat l mc lar, 
uzaktan ö retim yöntemine göre haz rlanm  ders kitaplar  ve internet ortam nda verilen e-
al t rma, e-kitap, e-televizyon, e-dan manl k, e-s nav ve e-sesli kitap hizmetlerinden 
yararlanarak sertifika s navlar na haz rlanabiliyor. Seçilen program kapsam ndaki 3 dersin 
s navlar ndan 50 ve üzeri ba ar  ortalamas  elde edenler sertifika almaya hak kazan yor. 
 
KOB  bankac l n n sektördeki öneminin gün geçtikçe artt n  dile getiren Halkbank Genel 
Müdür Hüseyin Ayd n unlar  ifade etti:  
“KOB ’ler, büyümeye ve geli meye aç k esnek yap lar  ve krediye olan ihtiyaçlar yla 
bankalar n en önemli mü teri kitlesi konumundalar. Bugün kaynaklar n  aktaracak 
alternatif alanlar arayan tüm bankalar, KOB ’lerin bankas  olarak an lmak için 
rekabet ediyor. Kuruldu u günden beri KOB ’lere destek sa laman n Türkiye’nin 
gelece ine yat r m yapmakla e  anlaml  oldu unu bilen Halkbank ise bankac l n her 
alan nda 70 y ll k bu misyonundan taviz vermeden ilerliyor. KOB ’lerle i  ortakl n  
sadece maddi destekle s n rl  tutmayan Halkbank, Anadolu Üniversitesi ile yapt  
e itim ortakl  sayesinde etkin yönetim stratejilerinin KOB ’ler taraf ndan 
uygulanmas  ve geli tirilmesinin yan  s ra kurumsal yönetim ilkelerinin i letmelerde 
yayg nla t r lmas n , böylece hem onlar hem de Türkiye için sürdürülebilir kalk nmay  
mümkün k lmay  amaçl yor.” 
 
Halkbank ile yapt klar  i birli inin, e-sertifika programlar n n amac na ula mas na büyük 
katk  sa layaca n  belirten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Sürmeli ise,  
“Anadolu Üniversitesi olarak amac m z, çal makta olan i  sahiplerinin ya da kendi i ini 



kurmay  dü ünen giri imcilerin, i  yönetimi alan nda rekabet güçlerini artt racak bilgi 
ve becerileri uzaktan e itim yöntemiyle edinmelerini sa lamak. Bu anlamda 
Halkbank’ n geni  KOB  portföyü do ru hedef kitleye ula mam zda bize büyük katk  
sa layacak. E-sertifika programlar m z sayesinde sektörel deneyime sahip i  sahipleri ve 
giri imcileri akademik bilgiyle bulu turaca z. Çünkü Avrupa standartlar nda rekabet 
gücüne ula man n yolunun, pratik bilgiyle e itimi iyi harmanlamaktan geçti ine 
inan yoruz.” dedi. 
 
Anadolu Üniversitesi E-sertifika Program ’nda, bankac l k, finansal muhasebe, giri imcilik, 
maliyet muhasebesi, pazarlama, yönetim muhasebesi ve karar destek sistemleri, genel 
muhasebe, perakendecili e giri , hukuk sekreterli i, finansal analiz, finansal yönetim, 
i letmecilik, muhasebe bilgi yönetim, perakendecilik, yönetim ve organizasyon, pazarlama 
yönetimi, büro yönetimi, i letme sekreterli i olmak üzere 18 farkl  ba l kta e itim veriliyor. 
 
E-sertifika Program ’na nas l ba vuru yap l yor? 
 
E-sertifika program na kat lmak isteyen KOB  yönetici ve çal anlar n n, 
www.esertifika.anadolu.edu.tr adresinden ki isel ba vurular n  yapmalar  ve imzal  ba vuru 
belgesini Halkbank ubelerine teslim etmeleri gerekiyor. Bankan n yapaca  
de erlendirmenin ard ndan ba vurusu onaylananlar, imzal  internet ba vuru formunu, 
diplomas n  ya da üniversite ö renci belgesi fotokopisini ve Halkbank’tan ald  banka onay 
formunu ba vuru dönemi içerisinde Anadolu Üniversitesi Aç kö retim Fakültesi E-sertifika 
Programlar  Koordinatörlü ü’ne gönderiyor. Kay tlar  kesinle en kat l mc lar n internet 
ortam ndaki derslere eri im hesaplar  aç l yor ve ders kitaplar  adreslerine geliyor.  
 
Halkbank’ n deste iyle 1000 KOB ’nin faydalanaca  Anadolu Üniversitesi E-sertifika 
Program ’n n 2008 Güz dönemi kay tlar  29 Eylül 2008’de ba l yor. 27 Kas m – 15 Aral k 
2008 tarihleri aras nda gerçekle ecek e itimin ard ndan 18 Ocak 2009’da s nava giren 
KOB ’lerden ba ar l  olanlar 26 Ocak 2009 tarihinden itibaren sertifikalar n  alabiliyor.  
 

http://www.esertifika.anadolu.edu.tr

