
ERP
EĞİTİMLERİ
BilgeAdam Akademi’nin ERP 
eğitimleri; şirketlerin ihtiyaç 
duyduğu; hem muhasebe 
alanında teorik bilgiye sahip hem 
de sektörde en yaygın kullanılan 
ERP programlarına hakim 
uzmanlar yetiştirmeye yöneliktir.  
Böylelikle bu alanda sektörde var 
olan ciddi eleman açığını 
karşılamak ana amacımızdır.

ERP
eğitimlerimiz için:
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ERP Eğitimleri

ERP eğitimleri, şirketlerin ihtiyaç duyduğu; hem 
muhasebe alanında uzmanlık bilgisine sahip hem de 
sektörde en yaygın kullanılan SAP ERP programına hakim, 
ihtiyaç duyulan uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kurumsal kaynak planlama (ERP) alanında kariyer yapmak,

Şirketlerin muhasebe, maliyet muhasebesi, bordro 
uygulamaları , mali tablolar analizi ,satın alma , satış dağıtım, 
üretim süreçlerini öğrenmek,

Türkiye’de kurumsal uygulama yazılımlarının pazar lideri 
konumunda olan SAP programını öğrenmek ve bu alanlarda 
uzmanlık kazanmak isteyenler bu eğitimi alabilirler.

Nedir? 



ERP 
Eğitimleri

Eğitim Adı Ön Koşullar Süre

SAP ERP Uygulamaları (FI-CO-MM-SD-HR)

SAP FI Modül Uzmanlığı 

SAP CO Modül Uzmanlığı 

-

-

Temel Muhasebe

60 saat

40 saat

30 saat

Eğitim sonunda, %80 devam oranını 
sağlayan öğrencilerimiz
BilgeAdam Akademi Katılım Sertifikası 
almaya hak kazanır.

Başarı SertifikalarıKatılım Sertifikaları
Belirli eğitim programlarının belli saatlerinde 
yapılan uygulama sınavları ve varsa eğitim 
sonunda verilen proje notlarının ortalaması ile 
oluşan mezuniyet notu 80 ve üstünde olan 
öğrencilerimiz BilgeAdam Akademi Başarı 
Sertifikası almaya hak kazanırlar.

Teknolojide yaşanan gelişmeler, ulusal ve uluslararası 
rekabet, şirketler için verimliliğin önemini daha da 
artırmaktadır.

Şirketlerin verimliliğinde güvenilir, doğru ve uygun 
zamanlı bilginin yeri ve önemi yadsınamaz. Böyle bir 
bilgi ise muhasebe bilgi sistemi ve etkin bir iç kontrolle 
sağlanabilir.

Dünyada ticaret var olduğu müddetçe muhasebe ve ERP 
de önemini hiçbir zaman yitirmeyecektir.

Popüler kariyer sitelerinde ERP alanında binlerce iş ilanı 
mevcuttur.

Firma bir miktar büyüdüyse mali konular başta olmak 
üzere tüm iş faaliyetlerini bir ERP sistemi ile takip 
etmelidir.

Türkiye kurumsal uygulama yazılım pazarının yaklaşık %50 
si büyük ölçekli firmalarda on binlerce kullanıcısı olan SAP 
programının elindedir.

 
Küresel teknoloji araştırma ve danışmanlık firması 
International Data Corporation’ın (IDC), yayımladığı 
araştırma raporunda; “Türkiye Kurumsal Uygulama 
Yazılım Pazarı 2018–2022 Tahmini’ne göre, pazarın önde 
gelen şirketlerinde yapılan çalışmada, özellikle akıllı 
uygulamaların ön plana çıkması ile gelecek yıllarda ERP’ye 
daha fazla odaklanılacağı” belirtilmektedir.

Neden ERP  
Eğitimleri?
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