
NEDEN EĞİTİM: 
 Günümüzde teknoloji, hayatımızın 
her alanına girmiştir. Hızla gelişen 
teknolojik yeniliklere ayak uydurmak 
ve mesleki gelişimimizde geri 
kalmamak  için  eğitim  bir  
zorunluluktur. 
   Kişisel   gelişimin   yanı  sıra   
bilgilerimizi sürekli güncellemek ve 
yeni teknolojinin getirilerini 
projelerimize yansıtmak zorlu piyasa 
şartlarında işletmenizin ve kariyer 
hayatımızın birkaç adım öne çıkmasını 
sağlayacaktır. 

NEDEN İ-AKADEMİ: 
İ-Akademi, kurulduğu 2003 yılından 
bu yana, yıllara dayanan eğitim 
tecrübesini kendi alanında dünya 
lideri olan kuruluşlarla kurduğu iş 
ortaklıkları 
ile  perçinlemiş  güçlü  ve  sağlam bir 
yapı oluşturmuştur. 
Microsoft Yetkili Eğitim Merkezi, 
Oracle’ın bölgedeki eğitim noktası, 
Netsis ERP ve Netsis destek Uzmanlığı 
eğitimlerinin tek merkezi, VUE ve 
TOEFL sınav merkezi olarak bireysel ve 
kurumsal çalışmalarıyla, İzmir’de bir 
çok başarılı projeye imza atmıştır. İ-
Akademi’nin eğitime yaklaşımı, ticari 
kaygılardan ziyade eğitimin 
başarısına  ve kazanımlarına 
endekslenmiştir.    
İ-Akademi’nin tüm öğrencilerine 
sunduğu en önemli katkı Öğrenme 
Garantisi ve Eğitim ve Kariyer 
Danışmanlığı hizmetidir.  
Başarıya giden yolda İ-Akademi 
katılımcılarının yan ı n d ad ı r. 

Telefon:                        (0232) 464 09 24 
Kurumsal Hizmetler   (0544) 464 09 24 
Bireysel Hizmetler      (0543) 464 09 24 

info@iakademi.com 
www.iakademi.com 

VERİ ANALİZİ VE RAPORLAMA UZMANLIĞI
SAAT

7 0
 

EĞİTİMİN AMACI

Bu eğitimide, şirkette günlük, haftalık ya da aylık olarak rapor hazırlamak ve yorumlamak, hazırlayıp 
yorumladığı raporları yöneticisi ile paylaşmak, şirket için farklı analiz ve raporlar oluşturarak satış 
ekibini desteklemek, şirkette bulunan birimlerin her türlü raporlama, analiz ve modelleme 
ihtiyaçlarını hazırlamak, takibini yapmak, veri ihtiyaçları için gerekli iş desteğinin verilmesini 
sağlamak, ihtiyaca uygun veri projeleri hazırlamak ve sunmak, yapılan analizler sonrası hazırlanan 
tasarlamaların uyumluluğunu kontrol ve test etmek, veri kalitesi çalışmaları hazırlamak, koordine 
etmek ve uygulamak ve şirketlerin mali kayıtlarıyla veri ölçümü yapmak ve analiz yöntemlerini 
tespit etmek gibi görev ve işleri yapabilmek adına, bireylerde raporlama süreçlerinin oluşturulması, 
verileri analiz edilmesi, raporlanması, yorumlanması ve gelişim alanlarının tespit edilmesi günlük, 
haftalık ve aylık raporların oluşturulması ve dönemsel olarak analiz edebilmesi bilgi ve becerisi 
kazandırılır.

KİMLER KATILABİLİR 

Bu eğitim Microsoft Excel’i kullanmayı öğrenmek isteyen veya kullanan ancak becerilerini 

geliştirmek isteyen, çalışmalarını ve raporlarını daha etkin ve daha etkileyici hale getirmek 

isteyen herkes için uygundur. 

ÇALIŞMA ALANLARI 

Son dönemlerde iş yerlerinde verileri analiz etme, raporlama ve yorumlama oldukça önem 
kazanmıştır. Bu yüzden de bu programlara hâkim olan çalışanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Başta 
Muhasebe ve Finans olmak üzere, Satış ve Pazarlama, İnsan Kaynakları, Veri Analizi ve Raporlama, 
Üretim vb. gibi iş dünyasının birçok alanında analiz ve raporlamaya dair fark yaratmak isteyen 
herkes bu eğitimi alabilir.

SERTİFİKA VE SINAVLAR

Microsoft Excel eğitimini bitiren katılımcılar "İ-Akademi Kurs Katılım Belgesi" almaya hak kazanırlar. 
Ayrıca Microsoft sertifikasyonlarına dahil olarak dünya genelinde geçerliliği olan Microsoft 

"MOS"sertifikasyonlarına sahip olabilirsiniz.

▪ Microsoft Office Specialist (MOS)

▪ Microsoft Office Specialist (MOS) Expert

▪ Microsoft Office Specialist (MOS) Master

▪ Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Excel

▪ Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Power BI

İLERİ EĞİTİMLER 

Bu programımızı bitiren katılımcılarımız, uzmanlaşmak istedikleri bu alana paralel olarak aşağıdaki 

ileri eğitimlere de katılarak kendilerini geliştirebilirler.
▪ .NET Developer – Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı

▪ SQL Veritabanı Geliştirme ve Transact-SQL İle Veri Sorgulama

▪ Microsoft Project ile Proje Yönetimi

▪ Microsoft Power BI ile İş Zekası

mailto:info@iakademi.com
http://www.iakademi.com/
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5saat

• What if Analizleri
• Çözücü ile Doğrusal Denklem
• Regresyon Analizi
• Korelasyon Analizi & Tanımlayıcı İstatistik

Modül 1: Excel'in Analiz Araçları 

15saat

• Gelişmiş Excel Fonksiyonları
• Tablo Yapıları ve Dilimleyiciler
• İnteraktif Modelleme Süreci
• Grafik Oluşturma ve Kullanma
• Dashboard Nedir?
• Form Kontrolleri ve ActiveX ile Rapor Hakimiyeti
• Dashboardlarda Sık Kullanılan Grafik Modelleri

Modül 2: Excel ile Dashboard Raporlama

10saat

• Power Query
• Power Pivot
• Power View
• Power Map

Modül 7: Excel ile İş Zekasına Giriş

20saat

• Giriş ve Genel Bakış
• Veri Modelleme & Dax Veri Analiz Dili
• Etkileşimli Veri Görselleştirmeleri
• Power BI Raporunu Yayımlama

Modül 8: Power BI ile İş Zekası

20saat

• SQL Server Mimarisi
• T-SQL Sorgulamaya Giriş
• Tabloların Tasarlanması ve Uygulanması
• SELECT Sorguları Yazma
• Birden Fazla Tabloda Sorgu Oluşturma
• Verileri Sıralama ve Filtreleme
• SQL Server Veri Tipleriyle Çalışma
• Verileri Değiştirmek İçin DML Sorgular
• Dahili Fonksiyonlar
• Verilerin Gruplandırılması ve Toplanması
• Kümeleri Pivotlama ve Gruplama
• Saklı Yordamları Tasarlama ve Uygulama

Modül 3: SQL Server ile Tablo ve Sorgular

Bu modülde Excel’in analiz konusunda bizlere yardımcı araç 
olarak sunduğu eklentilerinin yüklenmesi ve etkinleştirilmesi, 
kullanımı ve çıktılarının yorumlanması ele alınacaktır.

Bu modülde Dashboard’un ne olduğu ve ne için kullanıldığı, 
çalışma mantığı, hangi durumlarda kullanılacağı ve bu 
raporlamanın avantajlarına değinilecektir.

Bu modülde, SQL Server ile ilgili disiplinler ve Transact-SQL dili 
işlenecektir. Ayrıca, bir Microsoft SQL Server veritabanındaki 
veriler üzerinde işlem yapmakla ilgili bilgi ve beceriler 
kazandırılacaktır. SQL Server ürün özelliklerinin ve araçlarının 
nasıl kullanılacağı anlatılacaktır.

Bu modülde Excel’in iş zekası araçlarının kullanımı ele alınacak 
faydaları, avantajları ve dezavantajları anlatılacaktır.

Bu modülde, “Power BI Desktop”  genel kullanımı, veri kaynaklarını kullanma ve 
üzerinde işlemler ile DAX formüllerinin kendine özgü ana işleyiş mantığını ve 
DAX veri analiz dilinin kurgulanması ve süreci işlenecek. Farklı grafiklerle veri 
görselleştirmeleri ele alınacak ve baştan sona bir Power BI raporu tasarlanacak 
ve raporunun kaydedilmesi, pdf olarak dışarıya çıktı alınması, yazdırılması ve 
yayımlanması konuları anlatılacaktır.




