
BEYNƏLXALQ DƏRƏCƏL İ  İXT İSASART IRMA 
VƏ SERT İF İKATLAŞDIRMA PROQRAMLAR I

KORPORATİV 
TƏKLİF PAKETİ



KARYERANI
100-DƏN ÇOX İXTİSASARTIRMA PROQRAMI İLƏ 

İSTİQAMƏTLƏNDİR!
Kateqoriyalar
• Menecment
• Marketinq və Satış
• Ünsiyyət
• Turizm
• Sağlamlıq və İnkişafa dəstək proqramları
• Web-Dizayn və Kodlaşdırma
• Politologiya və Beynəlxalq Münasibətlər
• Dil proqramları
• Coğrafi Məlumat Sistemləri
• Ədəbiyyat
• Xobbi və Fərdi İnkişaf
• Rejissorluq
• Xüsusi/Protokollu Proqramlar



E-SERTİFİKA

E-SERTİFİKA
NƏ ÜÇÜNDÜR?
 Türkiyənin Anadolu Dövlət Universiteti cəmi 3 aya öz bilik və 
bacarıqlarını artırmaq istəyən, seçdiyi sahənin mütəxəssisi olmaq 
və karyerasında yüksəlmək arzusunda olan hər kəs üçün müxtəlif 
peşə və ixtisaslar üzrə onlayn formada e-Sertifika Proqramları təklif 
edir.
       İstər tələbə,  istər peşə sahibi olan şəxslər, iş adamları, hətta  
evdar  xanımlar da Marketinq, İnsan  Resurslarının İdarə Edilməsi, 
Turizm, Mühasibatlıq, İnkişafa Dəstək, Web dizayn, Kodlaşdırma, 
Kulinariya  kimi proqramların da daxil olduğu  100-dən çox 
e-Sertifika proqramlarında iştirak edib sertifikat əldə edə bilərlər. 
      Dərslər onlayn formada, zəngin dərs materiallarından (PDF, 
video-izahlı dərslər,  audio dərslər, izahlı testlər) istifadə olunmaqla 
seçilən proqrama uyğun olaraq Türk və ya İngilis dilində tədris 
olunur.
     Proqramı müvəffəqiyyətlə tamamlayan hər kəs Anadolu 
Universitetinin Beynəlxalq Dərəcəli Sertifikatı ilə təmin olunur. 
Proqramın qiyməti 250 avrodur.



Ekampus Sistemi - geniş dərs vəsaitlərini özündə cəm-
ləşdirən, hər bir istifadəçinin şəxsi səhifəsinə giriş imkanı 
yaradan Anadolu Universitetinin vahid və rəsmi elektron 
dərs sistemidir.

Burada PDF kitablar, audio və video dərsliklər, tədrisin 
effektivliyini yoxlamaq üçün test sistemi, canlı dərslər və 
digər faydalı dərs materiallarından  istifadə etmək 
mümkündür.

İSTİFADƏSİ RAHAT
TƏDRİS SİSTEMİ

Anadolu Mobil
Anadolu Universitetinin rəsmi mobil tətbiqi 
Anadolu Mobil artıq iPhone, iPad və 
Android-də!



AUDİO VƏ VİDEO
FORMATINDA
DƏRSLƏR
Ekampus siteminə daxil ol, canlı dərslər və dərslərin video-izahlarını 
izlə, 10 000-dən çox səsli audio-dərs materialını dinləyərək oxu! 

Proqrama daha yaxşı hazırlaş! İxtisasını

peşəkarlardan öyrən!



ONLAYN 
SINAQ İMTAHANI
Biliklərinizi daha da artırmaq məqsədilə ekapmus sisteminə 
daxil olaraq onlayn sınaq imtahanlarında iştirak edin!

* Yekun sertifikatlaşdırma imtahanında hər hansısa 
fəndən nəticəniz uğursuz olduqda, siz yalnız o fənn 
üzrə yenidən  

KİTABLAR
Proqrama qoşulduqdan sonra ən qısa zamanda elektron 
kitablarla yanaşı sizə ixtisasınız üzrə kitablar da təqdim 
olunur. Elektron və ya adi kitab, seçim sizindir!

* Kitablar 2-3 həftə ərzində proqram iştirakçılarına 
təqdim olunur.



KARYERA
MƏRKƏZİ

www.anadolu.edu.az
www.esertifika.anadolu.edu.tr

Karyera mərkəzimizə yaxınlaşaraq, peşə imkanlarınızı necə 
artırmaq, hansı proqramın sizə daha uyğun olacağı 
haqqında ətraflı məlumatlar əldə edə bilərsiniz. 

Karyera mərkəzimiz həftə içi 5 gün, 

saat 10:00-18:00, xidmət göstərir.

Əlaqə:

anadolusertifika

esertifikat

+994 70 892 07 07

+994 12 563 09 09

ONLAYN 
SINAQ İMTAHANI

KİTABLAR



ÜSTÜNLÜKLƏRİMİZ
VƏ STRATEGİYAMIZ

ZAMAN

Ən qısa zamanda, (3 ay müddətində) 
işçilərin ixtisasartırma proqramını seçməsi 
və müvafiq proqram üzrə sertifikatlar əldə 
etməsi.

Müştərilərimizə daha yüksək səviyyədə 
xidmət göstərməyimiz üçün, sistemlə bağlı və 
ya dərs vəsaitləri ilə bağlı sualların operativ 
şəkildə cavablandırıması.

Kooperativ əməkdaşlıq çərçivəsində, istər 
e-sertifika proqramları, istərsə də Anadolu 
Universitetinin digər təhsil növlərindən 
faydalanmaq istəyən müştərilərimizə 
xüsusi təkliflərimiz.

Nəzəri biliklərlə yanaşı, proqramın effektivliyini 
müəyyənləşdirmək məqsədilə seminar və 
treninq dərslərin keçirilməsi.

Hədəfimiz, Azərbaycanda yerləşən qurum və 
təşkilatlarda xidmət səviyyəsinin artırılmasını 
təmin etmək üçün müxtəlif sahələrə aid 
elektron sertifikatlaşdırma proqramını tətbiq 
etməkdir.

1

OPERATİVLİK2

SƏRFƏLİ
TƏKLİF3

EFFEKTİVLİK4

HƏDƏFLƏRİMİZ5



DİJİTAL
MARKETİNQ
Marketinq sektorunun ehtiyacları və tələblərinə uyğun hazırlanmış bu 
proqramın məqsədi sadəcə rəqəmsal medİya texnologiyaları üzrə 
mütəxəssis deyil, həm də bu texnologiyaları düzgün istifadə edib 
rəqəmsal marketinq kampaniyalarını idarə edə bilən məzunlar 
hazırlamaqdır. Proqramı bitirdikdən sonra SMM, PR və digər sahələrdə 
rahat iş fəaliyyəti ilə məşğul olmaq mümkündür.

Və daha 99 ixtisasartırma proqramı.

www.anadolu.edu.az/e-sertifikat-ixtisasartirma-proqram

anadoluaz

1,989 likes
anadoluaz Senin Üniversiten @anadoluuniv more

View all 99 comments

Add a comment...

1,989 likes
Lorem_ip  İctimaiyy�tl� �laq�l�r v� Reklam  @anadoluuniv

View all 99 comments

Add a comment...

www.anadolu.edu.az      www.esertifika.anadolu.edu.tr



LOGİSTİKA
İDARƏÇİLİYİ
Bu proqramda iştirakçılara logistika idarəçiliyi haqqında əsas məlumatların 
verilməsi və bugünkü logistika fəaliyyətində mühüm yer tutan logistika 
texnologiyaları və gömrük qanunvericiliyi haqqında məlumatların verilməsi 
məqsədi daşıyır.

Logistika İdarəçiliyi e-Sertifikat  Proqramına qeydiyyatdan keçən iştirakçılar , 
məsafədən təhsil metoduna uyğun olaraq hazırlanan Anadolum e-Kampus 
Sistemi vasitəsilə PDF  dərsliklərdən və internetdə təqdim olunan 
xidmətlərdən istifadə edərək sertifikat imtahanlarına hazırlaşa bililər.

Və daha 99 ixtisasartırma proqramı.

www.anadolu.edu.az/e-sertifikat-ixtisasartirma-proqram

www.anadolu.edu.az      www.esertifika.anadolu.edu.tr



WEB DİZAYN
VƏ KODLAŞDIRMA

www.anadolu.edu.az/e-sertifikat-ixtisasartirma-proqram

www.anadolu.edu.az      www.esertifika.anadolu.edu.tr

Bu proqramın məqsədi iştirakçılara web – kodlaşdırma, web – yayım-
lama haqqında müasir məlumatlarla təmin etmək, web dizayn və 
kodlaşdırma sahəsində mövcud olan bilik və bacarıqların inkişafına 
kömək etməkdir

Və daha 99 ixtisasartırma proqramı.



KULİNARİYA
MƏDƏNİYYƏTİ

www.anadolu.edu.az/e-sertifikat-ixtisasartirma-proqram

www.anadolu.edu.az      www.esertifika.anadolu.edu.tr

Bu proqramın əsas məqsədi istər günlük həyatda, istərsə də peşə 
həyatında bu sahəyə maraq göstərən və özlərini bu sahədə inkişaf  
etdirmək istəyən həvəskar şəxslərin mövcud bilik və bacarıqlarının 
inkişafına kömək etməkdir.

Karyerasını otel və restoran sistemində qurmaq istəyən hər kəs bu 
proqrama qoşula bilər.

Və daha 99 ixtisasartırma proqramı.



FOTOQRAFÇILIQ

www.anadolu.edu.az/e-sertifikat-ixtisasartirma-proqram

www.anadolu.edu.az      www.esertifika.anadolu.edu.tr

Bu proqramın məqsədi fotografçılıq sahəsində əsas biliklərin, kamera 
texnikasına səs və düzəliş, reklam və ya televiziya proqramları üçün 
layihələr (fotosessiyalar) hazırlamaq bacarığı, forograf və kameraman 
peşəsi və peşə hazırlığı haqqında biliklərin təkmilləşdirilməsinə yardımçı 
olmadır.

Ftorografçılıq e-Sertifika Proqramına qeydiyyatdan keçən şəxslər 
Anadolum eKampüs vasitəsilə dərslərə rahatlıqla çalışa bilərlər

Və daha 99 ixtisasartırma proqramı.



TURİZM AGENTLİYİ
İDARƏÇİLİYİ VƏ
BRONLAŞDIRMA 

www.anadolu.edu.az/e-sertifikat-ixtisasartirma-proqram

www.anadolu.edu.az      www.esertifika.anadolu.edu.tr

Bu proqram turizm agentliklərində və ümumilikdə turizm sektorunda səyahət 
turlarının hazırlanması və təklif edilməsi, həmçinin ən geniş yayılmış Galileo 
və Amadeus bilet-bronlaşdırma sistemləri üzərində əməliyyatların aparıl-
ması haqqında nəzəri və praktik bilikləri öyrədir.

Və daha 99 ixtisasartırma proqramı.



MÜHASİBAT
VƏ MALİYYƏ

www.anadolu.edu.az/e-sertifikat-ixtisasartirma-proqram

www.anadolu.edu.az      www.esertifika.anadolu.edu.tr

Mühasibat və Maliyyə e-Sertifikat Proqramı maliyyə məlumat sistemi,  
maliyyə hesabatları və analizi, pulun vaxtı, nağd pul, debitor borcları və 
borc idarəçiliyi ilə bağlı məlumatların verilməsi yolu ilə qərar qəbul 
edənlərin  idarəetmə bacarıqlarının artırılması və karyera inkişafı 
bacarıqlarının artırılması məqsədini daşıyır.

Mühasibat və Maliyyə e-Sertifikat Proqramına qeydiyyatdan keçən 
iştirakçılar , məsafədən təhsil metoduna uyğun olaraq hazırlanan 
Anadolum e-Kampus Sistemi vasitəsilə PDF  dərsliklərdən və internet-
də təqdim olunan xidmətlərdən istifadə edərək sertifikat imtahanlarına 
hazırlaşa bililər.

Və daha 99 ixtisasartırma proqramı.



TİBB
ASSİSTENTLİYİ

www.anadolu.edu.az/e-sertifikat-ixtisasartirma-proqram

www.anadolu.edu.az      www.esertifika.anadolu.edu.tr

Tibb Assistentliyi  e-Sertifika  Proqramı tibb assistenti kimi çalışan  və ya 
çalışmaq istəyən, peşələrini dəyişdirmək istəyən , öz tibbi  bacarıqlarını artır-
maq istəyən və bu sahədə daha səmərəli işləmək istəyən şəxslər üçün 
nəzərdə tutulmuşdur.

Tibb assistentləri çalışdıqları səhiyyə müəssisələrini , müəssisənin istifadə 
imkanlarını mükəmməl bilmək məcburiyyətindədirlər.

Bundan əlavə bilirik ki, hər elmi sahəsinin öz terminləri var. Hər dilin termi-
nologiyasına daxil olan bu sözlər bu dilin yazı və fonetik qaydalarına uyğun-
laşdırılır. Tibb assistenti də bu terminologiyanı bilməlidir . Bu da bu proqramı 
öyrənmə zəruriliyini yaradır, çünki proqramı tamamlayan iştirakçılar tibb 
sahəsində  assistenlik bacarıqlarına yiyələnməklə yanaşı  tibbi terminoloji 
biliklərlə də təchiz olunurlar.

Və daha 99 ixtisasartırma proqramı.



İDARƏÇİ 
ASSİSTENTİ
İdarəçi Assistenti e-Sertifika  Proqramının əsas məqsədi, bu proqramın 
təhsilini alan şəxsi  müəssisələrin necə fəaliyyət göstərmələri mövzusun-
da məlumatlandırmaq, ona yaranan problemler qarşısında analiz 
edəbilmə bacarığını mənimsətmək və köməyə ehtiyac duyulan hər 
məsələdə fikir bildirərək , işləri nizama salmaq mövzusunda mövcud bilik 
və bacarıqlarının inkişafına kömək etməkdir.

Karyerasını idarəçi (menecer) köməkçisi sahəsində qurmaq istəyən, 
peşəsində özünü inkişaf etdirmək istəyən, insanlarla  münasibətdə  
rahat olan, yaradıcı şəxslər bu proqramın əsas hədəf kütləsini təşkil edir

Və daha 99 ixtisasartırma proqramı.

www.anadolu.edu.az/e-sertifikat-ixtisasartirma-proqram

www.anadolu.edu.az      www.esertifika.anadolu.edu.tr



İNKİŞAFA DƏSTƏK
PROQRAMLARI

www.anadolu.edu.az/e-sertifikat-ixtisasartirma-proqram

İnkişafa Dəstək  e-Sertifika  Proqramlarının məqsədi inkişaf çatışmazlığı riski olan  
0-18 yaş arasında uşaqların/yeniyetmələrin (zehni çatışmazlıq, autizm spektr  
pozğunluğu, down sindromu, serebral iflic və digər sindromlar)            valideyn-
lərinin biliklərinin artırılması, həmçinin inkişaf çatışmazlığı riski olan uşaq, yeniyet-
mə və gənclərlə işləyən  pedaqoq/mütəxəssislərə (məsələn, xüsusi təhsil müəl-
limi, uşaq inkişafı mütəxəssisi, psixoloq, psixoloq məsləhətçi, sinif müəllimi, 
fizioterapevt dil-niqt terapevti, sosial işçi və s.) peşə                    xüsusiyyətlərini 
inkişaf etdirəcək məlumatlar və  praktiki bacarıqlar                 qazandırmaqdır.

Və daha 99 ixtisasartırma proqramı.

www.anadolu.edu.az      www.esertifika.anadolu.edu.tr



BİZİM 
TƏKLİFİMİZ

KORPORATİV ƏMƏKDAŞLIQ

1 İŞTIRAKÇI

KARYERA MƏRKƏZİNƏ QEYDİYYAT

250 €

16 % endirim

18 % endirim

Optimal
Standart Premium

2-5 İŞTİRAKÇI
6 VƏ DAHA ÇOX İŞTİRAKÇI

PROQRAM MÜDDƏTİNDƏ SEMİNAR

KARYERA MƏRKƏZİNƏ QEYDİYYAT

ANADOLU UNİVERSİTETİNİN DİGƏR 
PROQRAMLARINA (BAKALAVR, 
SUBBAKALAVR TƏHSİLİ) 10% ENDİRİM

PROQRAM MÜDDƏTİNDƏ SEMİNAR 

KARYERA MƏRKƏZİNƏ QEYDİYYAT

ANADOLU UNİVERSİTETİNİN DİGƏR 
PROQRAMLARINA (BAKALAVR, 
SUBBAKALAVR TƏHSİLİ) 5% ENDİRİM

Korporativ əməkdaşlıqlarımızın məqsədi özəl və dövlət qurumlarında iş 
keyfiyyətinin artırılması, işçilərin öz vəzifələrini peşəkarcasına yerinə 
yetirməsilə yanaşı, karyeralarını daha da inkişaf etdirmələri üçün müvafiq pro-
qramlar üzrə Türkiyənin Anadolu Dövlət Universiteti tərəfindən təqdim olunan 
Beynəlxalq dərəcəli sertifikata sahib olmalarıdır.



KARYERANI 100-DƏN ÇOX 
İXTİSASARTIRMA PROQRAMI İLƏ 
İSTİQAMƏTLƏNDİR!

İbrahimpaşa Dadaşov küç 74V, Bakı, Azərbaycan

+994 70 892 07 07         
+994 12 563 09 09      
info@anadolu.edu.az

HƏYATINIZDA 
YENİ BİR 
QAPI AÇIN!


