
EĞİTİMLERİ

BİLGİ 
YÖNETİMİ VE 
RAPORLAMA

BilgeAdam Akademi’nin bilgi yönetimi 
ve raporlama eğitimleri ile Microsoft’un 
güncel Excel, Word, PowerPoint 
programlarını ve iş zekası araçlarını 
etkin bir biçimde kullanabilecek 
seviyeye geleceksiniz. Ayrıca büyük 
önem taşıyan veri analizi ve 
raporlamada uzmanlaşabileceksiniz.

Bilgi Yönetimi ve 
Raporlama

eğitimlerimiz için:
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BilgeAdam Akademi’nin Bilgi Yönetimi ve Raporlama 
eğitimlerini alarak, Microsoft Excel ile karmaşık tabloları 
kolayca oluşturabileceksiniz. 

Excel tabloları üzerinde analiz yapabilecek, özet tablolarını 
çıkartabilecek, en önemlisi de Excel fonksiyonlarını verimli 
bir şekilde kullanabileceksiniz. 

Edineceğiniz Excel bilgileri sayesinde diğer çalışanlar 
arasında zaman yönetimi ve verimlilik açısından fark 
yaratabileceksiniz.

Dünyanın en gelişmiş kelime işlem programı olan Microsoft 
Word’ü etkin bir biçimde kullanarak, mükemmel görünümlü 
belgeler hazırlayabileceksiniz.

Microsoft PowerPoint programı ile profesyonel ve kaliteli 
sunumları hazırlamayı öğrenecek, eğitim sonunda 
ihtiyacınız olan sunum becerilerine sahip olacaksınız. Ayrıca 
kaliteli sunumlar oluşturmayı ve yönetmeyi öğreneceksiniz.

Nedir? 

Bilgi Yönetimi ve 
Raporlama Eğitimleri
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Office programlarının kullanıldığı herhangi bir alanda 
çalışmak isteyen, 
 
İş hayatına bir adım önde başlamak isteyen, 
 
Microsoft Office programlarını temel düzeyde kullanan ve 
gelişmiş özelliklerini de kullanmak isteyen,

Tez ya da kitap hazırlama aşamasında olan ve bu işlemleri 
en kolay şekilde yapmak isteyen katılımcılar içindir.

Birçok işveren, çalışanlarının Office aplikasyonlarını tam 
efektif bir biçimde kullanmasını ve fonksiyonlarını gerekli 
bir şekilde yerine getirmesini bekler. 
 
Microsoft Office programlarına hakimiyet, işe alımlarda 
önemli bir kriter haline gelmiştir. 
 
Yapılan araştırmalara göre, işletmelerin %80’i Microsoft 
Office’in herhangi bir sürümünü kullanmaktadır. 
 
Veri analizi, finansal raporlama, risk analizi, finansal 
hesaplamalar ve daha nice işlem Excel programı ile 
basit bir şekilde yapılabilmektedir. Reklam ve pazarlama 
kaynaklarını hazırlamak için PowerPoint programı 
kullanılabilmektedir.  
 
Bu programlar iş hayatında gereksinim duyulan ihtiyaçların 
pratik, hızlı, sistematik ve anlaşılabilir bir şekilde 
karşılanmasını sağlamaktadır.

Kimler İçindir?

Neden Bilgi Yönetimi ve 
Raporlama Eğitimleri?

Microsoft Office 
Professional Eğitimleri

Eğitim Adı Ön Koşullar Süre

Microsoft Excel Temel

Microsoft Excel İleri

Microsoft Excel Uzmanlık

Microsoft Excel için VBA

Microsoft Excel ile Power Query ve 
Power BI Desktop

Microsoft Word

-

-

Excel İleri

Excel İleri

Excel İleri

-

20 saat

30 saat

30 saat

40 saat

30 saat

10 saat

Microsoft PowerPoint ile Sunum Hazırlama - 5 saat

Sertifika

Katılım

Katılım / Başarı

Katılım / Başarı

Katılım

Katılım / Başarı

Katılım

Katılım

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.
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Veri Analizi ve 
Raporlama 
(90 Saat)

Yararlı bilgiler bulma, sonuçlara varma ve karar alma 

sürecini destekleme amacıyla verileri inceleme, temizleme, 

dönüştürme ve modelleme sürecine Veri Analizi adı 

verilir. Veri analizi, kurumların ve işletmelerin daha iyi 

kararlar almak, müşterilerine hizmet etmek, üretkenliği 

ve geliri artırmak için ihtiyaç duydukları bilgileri, içgörüleri 

kanıtlanmış bir yoldur.

Eğitim programının sonunda hangi raporu hangi platform 
veya platformları kullanarak hazırlayabileceğinizi tespit 
edebilecek seviyeye geleceksiniz. 

Büyük verilerle çalışırken Microsoft Access ve SQL gibi iki 
farklı veritabanı uygulamasını kullanabileceksiniz. 

Veritabanından SQL sorguları ile direkt sonuç raporu 
çekebileceksiniz.  
 
Verilerinizin büyümesinden kaynaklanan performans 
problemlerini çözmek için veritabanlarının güçlü özelliklerini 
kullanmayı öğreneceksiniz

VBA kullanarak; hem SQL bilginizle özet dinamik raporları 
hem de günlük yaşantınızda çok sık tekrarladığınız ya da 
birkaç saat harcadığınız işleri tek tuşla hazırlayabileceksiniz. 

Bu eğitimin sonunda; karşılaştığınız problemler ile ilgili 
birden fazla çözüm metodu ve/veya yaklaşım üretebilecek 
bilgi seviyesine ulaşacaksınız.

Nedir? 



Veri Analizi ve Raporlama Programı; Bilgi Yönetimi ve 
Raporlama Birimi (MIS) çalışanlarının yanı sıra farklı 
kategorilerde detaylı ve yoğun raporlar üreten birimlerde 
çalışanlara yöneliktir. 
 
İş organizasyonlarını daha iyi yönetebilmek; bilgi, verimlilik 
ve üretkenlikte artış sağlamak, bireysel ya da kurumsal 
olarak doğru analiz ve raporlama yapabilmek isteyen 
katılımcılar içindir.

Veri analizi ve raporlamayı öğrenerek; veri setlerinin, hangi 
platform üzerinde nasıl işleneceğine ve yöneticilere hangi 
arayüz ile sunulacağına karar verilebilir. 
 
Son dönemlerde iş yerlerinde verileri analiz etme, 
raporlama ve yorumlama oldukça önem kazanmıştır. Bu 
yüzden de bu programlara hâkim olan çalışanlara ihtiyaç 
duyulmaktadır.  
 
İlişkisel veritabanı mantığını kavramanız, raporlarınızda bir 
üst seviye öngörü sağlar. Birçok raporlama programı ve 
iş zekâsı uygulamasının kullanılmasında bu mantık faydalı 
olacaktır.

Veri Analizi ve Raporlama Eğitim Programı, uzmanlık 
düzeyinde Microsoft Excel bilgisi gerektirmektedir.

BilgeAdam Akademi Katılım Sertifikası  
BilgeAdam Akademi Başarı Sertifikası

Kimler İçindir?

Neden Veri Analizi ve 
Raporlama Eğitimi?

Ön Şart

Sertifika

Bilgi Yönetimi ve 
Raporlama Eğitimleri
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Veri analizi ve raporlamayı öğrenerek; veri 
setlerinizi, hangi platform üzerinde nasıl 
işleyeceğinize ve yöneticilerinize hangi arayüz 
ile sunacağınıza karar verebileceksiniz.



Bilgi Yönetimi ve 
Raporlama Eğitimleri

Kod Eğitim Süre
(1,5-3 ay)

Katılım
Sertifikası

EXCELD Microsoft Excel ile Veri Çözümleri 10 saat 

ACSDB Microsoft Access ile Veri Tabanlarına Giriş 10 saat 

SQL SQL Server 30 saat

EXCELV VBA (Macro) Kullanarak İleri Excel Veri Çözümleri 40 saat

Bitirme 
Projesi

90 saatlik eğitimin sonunda yer alan ve 1 ay 
süren bitirme projesi ile içerikteki tüm konuların 
pekiştirilmesi sağlanır. Aynı zamanda tüm içeriğin 
uygulanmasını gerektiren üst düzey bir gerçek 
hayat senaryosu olan bu proje sayesinde sektöre 
hazır hale gelmeniz hedeflenir.

1 ay

Veri Analizi ve Raporlama 

BilgeAdam

140 - 141




