
Ömer BAĞCI
Eğitmen & Yazar



•KTÜ- Fen Ed.- Matematik

•1993 yılından beri bilgisayar eğitimleri
içindeyim.

•Trabzon – Denizli  İSTANBUL



https://www.youtube.com/user/bagciomer



https://www.linkedin.com/in/omerbagci/



https://www.omerbagci.com.tr



https://www.vidoport.com



Çağ: Bilgi Çağı
Veri artık bilgilerde gizli









Ürün ve üretim metotlarını değiştiriyor

Yeni fiyat ve maliyet dengelerini 
oluşuyor.



Her işletme, değişen yapıları (Amazon, 
alibaba… gibi) yakından izleyerek bunların 
kendilerine yakın ve uzak gelecekte ne 
gibi etkiler yaptığını hesaplamalı.



Gelecek 5 yılda rekabet için üç şey

1- İşimizle ilgili güncel, net bilgi sahibi olmak.
2- İşimizi ilgilendiren doğrudan ve dolaylı faktörleri 
doğru koordine etmek.
3- İşimizi farklı şekillerde yapabilmek için, işimize 
odaklanmak.



Eskiden..
Bir işin ustaları vardı..

Sonra GOOGLE çıktı… «Google’a bir sor» devri başladı.

Şimdi, eskiye dönüyoruz.. «Uzmanına sor» devri başlıyor.





Hangi sektörde, hangi meslek dalında olursanız 

olun. veriyi / verinizi analiz etmeyi 
iyi bilmelisiniz..



Küçük/büyük her işletme, işiyle ilgili 
datayı toplaması, kullanması, analiz 
etmek için doğru stratejileri 
oluşturması ve uygulaması gerekiyor.







Microsoft Excel,
planlama, bütçeleme ve analiz 
için vazgeçilmez bir araç 
olmaya devam ediyor ve 
edecek.





Excel kullanmak için..

•Kod yazmayı bilmeniz gerekmiyor.

•Esnek yapısı ile istediğiniz gibi liste -
raporlama yapabilirsiniz.

•Hemen hemen her bilgisayarda vardır.

•Aradığınız bir bilgiye kolay ulaşılırsınız.



Excel, esnek yapısı ile kullanıcının 
istediği her türlü bilgiyi 
düzenlemesini sağlayan muhteşem 
bir programdır.



























Siz ve Çalışanlarınız Excel’i 

neden iyi bir şekilde 

öğrenmeli ve bilmelisiniz!



Excel’i iyi 
bilmelisiniz çünkü:

İş dünyasının eleman ihtiyacı azalıyor, 
daha az personel, daha donanımlı

çalışan…



Excel’i iyi 
bilmelisiniz çünkü:

Çalışma arkadaşlarınızın daha hızlı 
ve verimli çalışmasını sağlar.



Excel’i iyi 
bilmelisiniz çünkü:

“Excel’i İyi Kullanabilme Yeteneği”, sizi, 
hesaplamaları ve raporları daha kısa sürede ve 

daha doğru yapan bir Mali Müşavir/Denetçi olarak 
ön plana çıkaracaktır. 



Excel’i iyi 
bilmelisiniz çünkü:

İşinizi, rakamları, müşterilerinizi
daha iyi takip edersiniz…



Excel’i iyi bilmelisiniz 
çünkü:

İşinizde size güven verir...





İSMMMO 
Akademi









En iyi Excel 
kullanıcısı 

kimdir?

Excel yenilir, yutulur mu?

En iyi Excel’i kim 
kullanılır?



Excel’de iyi bilmemiz gerekenler

•Excel’in genel kullanım özellikleri

•Düşeyara İşlevi

•Özet-Pivot tablo oluşturma

•Eğer ve Çoketopla türü işlevler (ÇOKEĞER 
İşlevleri vb…)

•Grafikler



demo



Excel Nereye gidiyor…



+ Veri - Büyük Veri 
+ Analiz Yapma
+ Raporlama

ve Yorumlama/ Karar Alma





vidoport ile tanışın.



70+ Farklı Eğitim Seti

2.300+ Eğitim videosu
25.000+ Üye ile



A’dan Z’ye Excel
SQL
Web Programlama
Raporlama, Muhasebe…





Excel’in özelliklerini iyi 
bilen ve kullanan biri 
olmanız dileğiyle…



Teşekkür ederim.

Ömer BAĞCI
info@omerbagci.com.tr
0505 694 85 25

mailto:info@omerbagci.com.tr

