
EXCEL 2007'YE GIRIŞ
Genel Excel Özellikleri



Excel 2007

Bu sunuda Excel'in yeni yetenekleri 
örneklerle gösterilecektir.  Slayt 
Gösterisi olarak veya Normal 
Görünüm'de slaytlara göz atarak 
görüntüleyebilirsiniz.

Fo
nk
siy
onl
arGr
afi
kle
r

Sır
ala
ma 
ve 
Filt
rel
em
ele
r

Ge
lişt
iric
i 
Se
km
esi 
/D
en
eti
ml
er

Kıs
ay
oll
arPra
tik 
Bil
gil
er



FONKSIYONLAR



Fonksiyonlar Genel Özellikleri

İşlevler, bağımsız değişken olarak 
adlandırılan özel değerleri belirli bir 
sırada veya yapıda kullanarak 
hesaplamaları gerçekleştiren önceden 
tanımlamış formüllerdir. Fonksiyonlar, 
basit veya karmaşık hesaplamaları 
gerçekleştirmek için kullanılabilir.

Excel de Fonksiyon Türleri

- Veritabanı İşlevleri
- Tarih ve Saat İşlevleri
- Mühendislik İşlevleri
- Finansal-Parasal İşlevleri
- Bilgi İşlevleri
- Mantıksal İşilevleri
- Arama İşlevleri
- Matematik İşlevleri
- Dış İşlevleri
- Metin ve Veri İşlevleri 



Fonksiyonlar Genel Özellikleri

İşlevleri tek olarak kullanabileceğiniz gibi, birden 
fazla işlevi, bibirinin içinde kullanabilirsiniz.

İşlevin Kullanılışı :

1
İşlevin 
Yapısı

Excel fonksiyonları genellikle = (eşittir) 
işareti ile başlar. Daha sonra işlevin adı ve 
açma parantezi gelir. Açma parantezinden 
sonra bağımsız değişkenler ve kapama 
parantezi gelir

2 Fonksiyon 
Adı

Kullandığınız fonksiyon adı. Bu isim 
genellikle İşlevin yaptığı görevle benzerlik 
ifade eder.

3 Bağımsız 
Değişkenler

Bağımsız değişkenler işlevin işlem yapmak 
için kullanacağı değişkenlerdir. Bu 
değişkenler, sayı, metin, dizi ve hücre 
başvurusu olabilir.

Eğer işlevi araç çubuğundan eklemek isterseniz, 
Formüller menüsünde İşlev Kitaplığı sekmesinde 
bulunan işlevleri (fonksiyonları) kullanabilirsiniz.

İpucu:İşlev penceresinin klavye kısayol tuşu Shift+F3'tür.

Bu yöntemlerden birini kullandığımız zaman karşınıza 
aşağıdaki gibi fonksiyon ekleme penceresi açılacaktır.



Fonksiyonlar Genel Özellikleri

İşlevleri kullanmak için her zaman Ekle 
menüsünden İşlev komutunu seçmeniz gerekmez. 
İşlevin ne amaçla ve nasıl yazıldığını bilirseniz. İşlevi 
yazmaya başladığınız zaman işlevin açıklamaları size 
yol gösterir.

İşlev ismini üzerine tıkladığınız zaman açılan 
listeden işlevinizi seçtiğiniz zaman; ekran görüntünüz 

yandakine benzer olacaktır.



Fonksiyonlar Genel Özellikleri

Excel  2007'de İç İçe İşlevler 
Kullanmak:
Birçok durumda Excel işlevlerini iç içe yani bir işlevi 
diğer  işlevin bir bağımsız değişkeni gibi kullanmanız  
gerekebilir.Bu durumda kullandığınız ikinci işlev, ilk 
işlevin bir parçasıymış gibihareket eder ve kendi 
içinde bağımsız bir değişken üretir.

=EĞER(ORTALAMA(B2:B5)>50;"Ortalama 50 den 
büyük";"Ortalama 50 den küçük")

Burada ortalama (B2:B25) ayrı bir işlev olmasına 
karşın bu işlevde, eğer işlevinin şartı gibi davranır. 
Benzer şekilde Topla(B2:B25) ayrı bir işlev olsad, Eğer 
fonksiyonunun içinde, şartın sağlandığı zaman 
başvurulacak adrestir.

Bkz.Fonksiyonlar



Fonksiyonlar Genel Özellikleri
Tarih  ve  Zaman Fonksiyonları

Fonksiyon Açıklama

=tarih Belirli bir tarihin seri numarasını verir.

=tarihsayısı Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür

=gün Seri numarasını, ayın bir gününe dönüştürür

=gün360 İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yılı esas
alarak hesaplar

=seritarih Başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen ay sayısından önce 
veya sonraki tarihin seri numarasını verir.

=seriay Belirtilen sayıda ay önce veya sonraki ayın son gününün 
seri numarasını verir.

=saat Bir seri numarasını saate dönüştürür.

=dakika Bir seri numarasını dakikaya dönüştürür

=ay Bir seri numarasını aya dönüştürür

=tamişgünü İki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir

=şimdi Geçerli tarih ve saatin seri numarasını verir

=saniye Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür

=zaman Belirli bir zamanın seri numarasını verir

=zamansayısı Metin biçimindeki zamanı seri numarasına dönüştürür.

=bugün Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür

=haftanıngünü Bir seri numarasını, haftanın gününe dönüştürür.

=haftasay Dizisel değerini, haftanın yıl içinde bulunduğu konumu 
sayısal olarak gösteren sayıya  dönüştürür.

=işgünü Belirtilen sayıda çalışma günü öncesini ya da sonrasının 
tarihinin  seri numarasını verir.

=yıl Bir seri numarasını yıl dönüştürür

=yıloran Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri 
gösteren yıl kesrini verir.

Haftanın Günü Fonksiyonu:

Bu fonksiyon fonksiyona girmiş olduğunuz tarihin, 
haftanın hangi gününe geldiğini bulmak amacıyla 
kullanılır.
Fonksiyonun genel kullanım şekli;
=haftanıngünü(seri_no;Döndür_tür)
Burada;

Seri_No Gününü bulmak istediğiniz tarihtir.

Döndür_Tür Üç Farklı şekilde olabilir.
1 veya belirtilmezse: Haftanın 1.Günü Pazar, 7. 
Günü Cumartesi olarak işlem yapılır.
2 olursa, haftanın birinci Pazartesi, 7.Günü Pazar 
olur.
3 olursa, 0 (pazartesi) 7.gün (Pazar)
Olur.

Örneğin;
Türkiyedeki çalışma sistemine göre haftanın ilk günü 
Pazartesi, Son günü ile Pazar gündür. Bu fonksiyonu 
kullanırken, Döndür_Tür kısmında Türkiye için 2 olarak 
belirtilmelidir.
Örneğin; 25.08.2009 tarihinin haftanın hangi gününe 
denk geldiğini bulmak için

Bkz. Haftanın günü



Fonksiyonlar Genel Özellikleri
Metin Fonksiyonları

Fonksiyon Açıklama

ASC 
Bir karakter dizesindeki çift enli (iki bayt) İngilizce harfleri veya katakanayı 
yarım enli (tek bayt) karakterlerle değiştirir.

BAHTTEXT Sayıyı, ß (baht) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür

DAMGA Kod sayısıyla belirtilen karakteri verir

TEMİZ Metindeki bütün yazdırılamaz karakterleri kaldırır

KOD Bir metin dizesindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir

BİRLEŞTİR Pek çok metin öğesini bir metin öğesi olarak birleştirir

LİRA
Bir sayıyı YTL (yeni Türk lirası) para birimi biçimini kullanarak metne 
dönüştürür

ÖZDEŞ İki metin değerinin özdeş olup olmadığını anlamak için, değerleri denetler

BUL, BULB Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır)

SAYIDÜZENL
E

Bir sayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirir

JIS
Bir karakter dizesindeki tek enli (tek bayt) İngilizce harfleri veya katakanayı 
çift enli (iki bayt) karakterlerle değiştirir

SOL, SOLB Bir metin değerinden en soldaki karakterleri verir

UZUNLUK, 
UZUNLUKB

Bir metin dizesindeki karakter sayısını verir

KÜÇÜKHARF Metni küçük harfe çevirir.

ORTA, ORTAB
Bir metin dizesinden belirli sayıda karakteri, belirttiğiniz konumdan 
başlamak üzere verir

SES Metin dizesinden ses (furigana) karakterlerini ayıklar

YAZIM.DÜZE
Nİ

Bir metin değerinin her bir sözcüğünün ilk harfini büyük harfe çevirir

DEĞİŞTİR, 
DEĞİŞTİRB

Metnin içindeki karakterleri değiştirir

Metin ve Veri fonksiyonlarını kullanarak, hücrelerinizdeki metinler 
ile ilgili, Büyükharfe çevirmek, küçük harfe çevirmek gibi işlemleri 
rahatlıkla yapabilmenizi sağlar.

Fonksiyon Açıklama

SAĞ, SAĞB Bir metin değerinden en sağdaki karakterleri verir

BUL, BULB
Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlı 
değildir)

YERİNEKOY Bir metin dizesinde, eski metnin yerine yeni metin koyar

M Bağımsız değerlerini metne dönüştürür

METNEÇEVİR Bir sayıyı biçimlendirir ve metne dönüştürür

KIRP Metindeki boşlukları kaldırır

BÜYÜKHARF Metni büyük harfe çevirir

SAYIYAÇEVİR Bir metin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürür

YİNELE Metni belirtilen sayıda yineler

Büyük Harf Fonksiyonu-İfadelerin Tamamını Büyük Harfe 
Çevirmek

Fonksiyonun genel kullanım şekli;
=BÜYÜKHARF(metin)
Şeklindedir. Burada:

Metin Büyük harfe çevirmek istediğiniz ifadelerdir.



Fonksiyonlar Genel Özellikleri
Metin Fonksiyonları
Kırp Fonksiyonu- Metinlerin Başlangıcındaki ve 
Sonundaki Boşlukları Almak

Kırp fonksiyonunu kullanarak, bir hücre içinde bulunan 
metinlerin başlangıcındaki veya sonundaki boşlukları 
silebilirsiniz. Özellikle başka uygulamalardan Excel'e aktarma 
yaptığımızda bu fonksiyon çok işinize yarar.

Fonksiyonun Genel Kullanım Şekli:

=KIRP(metin)

Şeklindedir . Burada:

Metin Başındaki ve sonundaki boşlukları almak 
istediğiniz metindir.

METNEÇEVİR Fonksiyonu-İfadeleri Sayı 
Biçiminde Metne Çevirmek
METNEÇEVİR fonksiyonu, bir değeri sayı biçiminde 
metne çevirmek için kullanılır.

Fonksiyonun Genel Kullanım Şekli:
=METNEÇEVİR(değer;biçim_metin)
Şeklindedir . Burada:

Değer Sayısal değerlerin bulunduğu hücre 
başvurusudur.

Biçim_m
etin

Tırnak işaretleri içinde bulunan metin dizesi 
şeklindeki bir sayısal biçimdir.

Bkz . Metin Fonksiyonları



Fonksiyonlar Genel Özellikleri
Arama ve Başvuru Fonksiyonları

Arama ve Başvuru işlevleri, çalışma sayfanızdaki hücre 
adreslerini, verileri bilgi kaynağı olarak kullanmak için kullanılır.

Fonksiyon Açıklama

ADRES Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir

ALANSAY Bir başvurudaki alan sayısını verir

ELEMAN Değerler listesinden bir değer seçer

SÜTUN Bir başvurunun sütun sayısını verir

SÜTUNSAY Bir başvurudaki sütunların sayısını verir

YATAYARA Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir

KÖPRÜ
Bir ağ sunucusunda, bir intranette ya da Internet'te depolanan bir belgeyi 
açan bir kısayol ya da atlama oluşturur

DİZİN Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır

DOLAYLI Metin değeriyle belirtilen bir başvuru verir

ARA Bir vektördeki veya dizideki değerleri arar

KAÇINCI Bir başvurudaki veya dizideki değerleri arar

KAYDIR Verilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verir

SATIR Bir başvurunun satır sayısını verir

SATIRSAY Bir başvurudaki satırların sayısını verir

RTD

COM otomasyonunu (Otomatikleştirme: Bir uygulamanın nesneleriyle 
birlikte bir başka uygulama veya geliştirme aracından çalışmak için bir 
yöntem. Önceden OLE Otomatikleştirme adı verilen Otomatikleştirme bir 
endüstri standardı ve bir Bileşen Nesnesi Modeli (COM) özelliğidir.) 
destekleyen programdan gerçek zaman verileri alır.

DEVRİK_DÖ
NÜŞÜM

Bir dizinin devrik dönüşümünü verir

DÜŞEYARA
Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır 
boyunca hareket eder

DÜŞEYARA Fonksiyonu- Düşey Olarak Tablo İçinde Aradığınız 
Değeri Bulmak
DÜŞEYARA fonksiyonu, Sütunlar şeklinde oluşturulmuş olan bir tablodan 
istediğiniz bir bilgiyi bulmak amacıyla  kullanılır.

Fonksiyonun  genel kullanım şekli;
=Düşeyara(bakılan_değer;tablo_dizisi;sütun_indis_sayısı;aralık_bak)
Şeklindedir.  Burada:

Bakılan_değer Tablo dizisinin ilk sütununda bakılacak olan 
değerdir.

Tablo_dizisi Verilerin bulunduğu tablo, bakılan_değer bu 
tablonun ilk sütununda aranır.

Sütun_indis_sayısı Bakılan değerin; tablo_dizisinde bulunan değerini 
aldırmak istediğiniz sütun numarası

Aralık_bak DÜŞEYARA fonksiyonunun tam eşleşme mi yoksa 
yaklaşık eşleşme mi bulmasını istediğinizi belirten 
mantıksal değerdir.

Bkz.Düşey Ara 1

Bkz.Düşey Ara 2



Fonksiyonlar Genel Özellikleri
Mühendislik Fonksiyonları
Mühendislikte kullanılan fonksiyonları bu bölümde 
incelenmiştir. Mühendislik fonksiyonlarını kullanarak 
karmaşık sayılar ile işlemler yapabileceğiniz gibi, ondalık, 
sekizlik ve onaltılık sayı sistemleri arasında dönüşümleri 
yapabilirsiniz. Delta Fonksiyonu gibi pek bilinmeyen bir 
işlemden yararlanarak iki hücrenin eşitliğini 
denetleyebilirsiniz.

Fonksiyon Açıklama

BESSELI Değiştirilmiş Bessel fonksiyonu In(x)'i verir

BESSELJ Bessel fonksiyonu Jn(x)'i verir

BESSELK Değiştirilmiş Bessel fonksiyonu Kn(x)'i verir

BESSELY Bessel fonksiyonu Yn(x)'i verir

BIN2DEC İkili bir sayıyı, ondalık sayıya dönüştürür

BIN2HEX İkili bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür

BIN2OCT İkili bir sayıyı, sekizliye dönüştürür

KARMAŞIK Gerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür

ÇEVİR Bir sayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine 
dönüştürür

DEC2BIN Ondalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürür

DEC2HEX Ondalık bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür

DEC2OCT Ondalık bir sayıyı sekizliğe dönüştürür

DELTA İki değerin eşit olup olmadığını sınar

HATAİŞLEV Hata işlevini verir

Fonksiyon Açıklama
BESINIR Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar
HEX2BIN Onaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürür
HEX2DEC Onaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürür
HEX2OCT Onaltılı bir sayıyı sekizliğe dönüştürür
SANMUTLAK Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir
SANAL Karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir
SANBAĞ_DEĞİŞ
KEN

Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir

SANEŞLENEK Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir
SANCOS Karmaşık bir sayının kosinüsünü verir
SANBÖL İki karmaşık sayının bölümünü verir
SANÜS Karmaşık bir sayının üssünü verir
SANLN Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir
SANLOG10 Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir
SANLOG2 Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir
SANÜSSÜ Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verir
SANÇARP 2'den 29'a kadar karmaşık sayıların çarpımını verir
SANGERÇEK Karmaşık bir sayının, gerçek katsayısını verir
SANSIN Karmaşık bir sayının sinüsünü verir
SANKAREKÖK Karmaşık bir sayının karekökünü verir
SANÇIKAR İki karmaşık sayının farkını verir
SANTOPLA Karmaşık sayıların toplamını verir
OCT2BIN Sekizli bir sayıyı ikiliye dönüştürür
OCT2DEC Sekizli bir sayıyı ondalığa dönüştürür
OCT2HEX Sekizli bir sayıyı onaltılıya dönüştürür
TÜMHATAİŞLEV Tümleyici hata işlevini verir

ÇEVİR Fonksiyonu- Sayıyı Bir Ölçüm Sisteminden Farklı Bir Ölçüm 
Sistemine Çevirmek
Çevir Fonksiyonu  bir ölçüm sisteminde hazırlanmış olan tabloları farklı bir 
ölçüm sistemine dönüştürmk için kullanılır. Örneğin mil cinsinden hazırlamış 
olduğunuz tabloları km cinsine çevirmek için bu Fonksiyonu kullanabilrsiniz.

Fonksiyonun  genel kullanım şekli;
=ÇEVİR(sayı, ilk_birim, son_birim)
Şeklindedir.  Burada:



Fonksiyonlar Genel Özellikleri
Mühendislik Fonksiyonları
Sayı İlk birimden, son birime dönüştürülecek 

olan değerdir.

İlk birim Sayının birimidir.

Son birim Çevrilecek olan birimdir.

Fonksiyonu kullanırken farklı ölçüm birimlerini birbirine 
dönüştürmek için birimleri tırnak içinde yazmanız gerekir.

Ağırlık ve kütle İlk_birim ya da son_birim

Gram "g"

Slug "sg"

Pound mass 
(avoirdupois)

"lbm"

U (atomik kütle birimi) "u"

Ounce mass 
(avoirdupois)

"ozm"
Uzaklık İlk_birim ya da son_birim

Metre "m"

Mil "mi"

Deniz mili "Nmi"

İnç "in"

Kadem "ft"

Yarda "yd"

Angstrom "ang"

Pica (1/72 
in.)

"Pica"

Zaman İlk_birim ya da son_birim

Yıl "yr"

Gün "day"

Saat "hr"

Dakika "mn"

Saniye "sec"

Basınç İlk_birim ya da son_birim

Pascal "Pa"

Atmosfer "atm"

mm Cıva "mmHg"

Kuvvet İlk_birim ya da son_birim

Newton "N"

Din "dyn"

Pound force "lbf"

Enerji İlk_birim ya da son_birim

Jul "J"

Erg "e"

Termodinamik kalori "c"

IT kalori "cal"

Elektron volt "eV"

Beygirgücü-saat "HPh"

Vat-saat "Wh"

Kadem-libre "flb"

BTU "BTU"



Fonksiyonlar Genel Özellikleri
Mühendislik Fonksiyonları

Üs İlk_birim ya da son_birim

Beygirgücü "HP"

Vat "W"

Manyetizm İlk_birim ya da son_birim

Tesla "T"

Gauss "ga"

Isı İlk_birim ya da son_birim

Derece Santigrat "C”

Derece 
Fahrenheit

"F”

Derece Kelvin "K"

Sıvı ölçümü İlk_birim ya da son_birim

Çay kaşığı "tsp"

Yemek kaşığı "tbs"

Sıvı onsu "oz"

Bardak "cup"

A.B.D. pint ölçü 
birimi

"pt"

İngiliz pint ölçü birimi "uk_pt"

Kuart "qt"

Galon "gal"

Litre "l"

Uyarılar

-Giriş veri tipleri doğru değilse, ÇEVİR Fonksiyonu #DEĞER! Hata 
değerini verir.
-Giriş mevcut değilse, ÇEVİR Fonksiyonu ^YOK hata değerini verir.
-Birim, kısaltılmış bir birim öncekini desteklemiyorsa, ÇEVİR     
Fonksiyonu ^YOK hata değerini verir.
-Birimler farklı gruplardan olduklarında, ÇEVİR Fonksiyonu  #YOK 
hata değerini verir.
-Birim adları ve örnekleri büyük-küçük harfe duyarlıdır.

Bkz. Çevir Fonksiyonu



Fonksiyonlar Genel Özellikleri
Bilgi Fonksiyonları

Fonksiyon Açıklama
HÜCRE Bir hücrenin biçimlendirmesi, konumu ya da içeriği hakkında bilgi 

verir

HATA.TİPİ Bir hata türüne ilişkin sayıları verir

BİLGİ Geçerli işletim ortamı hakkında bilgi verir

EBOŞSA Değer boşsa, DOĞRU verir

EHATA Değer, #YOK dışındaki bir hata değeriyse, DOĞRU verir

EHATALIYSA Değer, herhangi bir hata değeriyse, DOĞRU verir

ÇİFTTİR Sayı çiftse, DOĞRU verir

EMANTIKSALSA Değer, mantıksal bir değerse, DOĞRU verir

EYOKSA Değer, #YOK hata değeriyse, DOĞRU verir

EMETİNDEĞİLSE Değer, metin değilse, DOĞRU verir

ESAYIYSA Değer, bir sayıysa, DOĞRU verir

TEKTİR Sayı tekse, DOĞRU verir

EREFSE Değer bir başvuruysa, DOĞRU verir

EMETİNSE Değer bir metinse DOĞRU verir

N Sayıya dönüştürülmüş bir değer verir

YOKSAY #YOK hata değerini verir

TİP Bir değerin veri türünü belirten bir sayı verir

Bilgi Fonksiyonlarını kullanarak çalışma sayfanızdaki hücreler ve içinde 
barındırdıkları değerler hakkında bilgiler alabilirsiniz. Örneğin Tektir 
Fonksiyonunu kullanarak bir hücredeki sayının tek ayı mı? Yoksa çift sayımı? 
Olduğunu test ettirebilirsiniz. 
Bilgi Fonksiyonları ve Açıklamaları aşağıda listelenmiştir.

ÇİFTTİR Fonksiyonu- Sayıların Çift Olup-Olmadığını Denetlemek
ÇİFTTİR Fonksiyonu, bir  sayının çift olup olmadığını denetlemek için 
kullanılır. Fonksiyon eğer çift sayı ise DOĞRU, tek sayı ise YANLIŞ değerini 
verir.

Fonksiyonun  genel kullanım şekli;
=ÇİFTTİR(sayı)

Bkz. Çifttir Tektir



Fonksiyonlar Genel Özellikleri
Veri Tabanı ve Liste Yönetimi Fonksiyonları

Microsoft Excel'de, listelerde veya veritabanlarında depolanan verileri 
çözümleyen çalışma sayfası fonksiyonları vardır. Hepsine birden V fonksiyonları 
denen bu fonksiyonların tümü üçer tane bağımsız değişken kullanır: veritabanı, 
alan ve ölçüt. Bu bağımsız değişkenler fonksiyon tarafından kullanılan çalışma 
sayfası aralıklarına başvurur.

Fonksiyon Açıklama

VSEÇORT Seçili veritabanı girişlerinin ortalamasını verir

VSEÇSAY Bir veritabanında sayı içeren hücreleri sayar

VSEÇSAYDOLU Bir veritabanındaki boş olmayan hücreleri sayar

VAL Bir veritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor 
çıkarır

VSEÇMAK Seçili veritabanı girişlerinin en yüksek değerini verir

VSEÇMİN Seçili veritabanı girişlerinin en düşük değerini verir

VSEÇÇARP Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki 
ölçütlerle eşleşen değerleri çarpar

VSEÇSTDSAPMA Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneğe dayanarak, 
standart sapmayı tahmin eder

VSEÇSTDSAPMA
S

Standart sapmayı, seçili veritabanı girişlerinin tüm 
popülasyonunu esas alarak hesaplar

VSEÇTOPLA Kayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları 
toplar

VSEÇVAR Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneği esas alarak 
farkı tahmin eder

VSEÇVARS Seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak 
farkı hesaplar

ÖZETVERİAL Bir Özet Tablo'da saklanan verileri verir

Veritabanı işlevlerinin genel kullanımı aşağıdaki gibidir.

=Fonksiyon(aralık; alan;koşul)

Burada:

Aralık Verilerinizin bulunduğu listedir. Bu listenin ilk satırı 
başlıkların bulunduğu satır olarak kabul edilir.

Alan Fonksiyon için hangi sütunun kullanacağı belirlenir. Eğer 
sütunun etiketi kullanılacaksa ifade çift tırnak içinde 
kullanılmalıdır. Rakam olarak belirtilecekse, sütunun 
rakamı yazılmalıdır.

Koşul Şartı belirlediğiniz alandır.

VSEÇTOPLA Fonksiyonu- Şarta Uyan Verilerin Toplamını 
Aldırmak
VSEÇTOPLA Fonksiyonu, belirlediğiniz şarta uyan kayıtların istediğiniz 
sütundaki değerini toplatmak için  kullanılan oldukça kullanışlı bir 
işlevdir.

Fonksiyonun  genel kullanım şekli;
=Vseçtopla(aralık;alan;ölçüt)

Şeklindedir.

BKZ.Veritabanı ve Liste yönetim Fonks.



Fonksiyonlar Genel Özellikleri
Mantıksal Fonksiyonlar

Fonksiyon Açıklama

VE Bütün bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU verir

YANLIŞ mantıksal değerini verir

EĞER Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir

EĞERHATA Formül hata değerlendiriyorsa belirttiğiniz değeri döndürür; 
aksi taktirde formül sonucunu döndürür

DEĞİL Bağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirir

YADA Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU 
verir

DOĞRU DOĞRU mantıksal değerini verir

Mantıksal işlevler Excel çalışma sayfalarınızda belirli durumları sınamak 
için kullanılır. En sık kullanılan mantıksa  Fonksiyon EĞER işlevidir. 
Mantıksal işlevler ve görevleri aşağıda tanımlanmıştır.

EĞER Fonksiyonu- Belirli Koşullu Sınamalara Bağlı 
Değerleri Hesaplatmak
EĞER Fonksiyonu, bir koşula bağlı değerleri hesaplamak için 
kullanılır. Eğer Fonksiyonu Topla, Ortalama Fonksiyonu gibi 
oldukça yaygındır. Eğer Fonksiyonunu tek başına 
kullanabileceğiniz gibi, iç içede kullanabilirsiniz.

İç içe ğer Fonksiyonunu kullanırken dikkat etmeniz gereken 
noktalar;

1-Kaç tane Eğer ifadesi kullandıysanız, en sonda o kadar parantez 
kapatmanız gerekir.
2-En fazla 7 tane eğer Fonksiyonunu iç içe kullanabilirsiniz. 
Bundan fazla eğer fonksiyonu kullandığınız zaman hata ifadeleri 
ile karşılaşabilirsiniz..

3-Eğer Fonksiyonunu kullanırken, ilk hücrenin şarta uygun olup, olmadığına 
bakmadan ilk hücreden başlamak gerekir.
4-Eğer sonuçta Geçti, Kaldı , Aranan veya Aranmayan gibi  sayısal olmayan 
ifadeler yazdırmanız gerekirse bu tür nmetinsel ifadeler tırnak işareti içinde 
yazılmalıdır.

Fonksiyonun genel kullanımı;
==Eğer(Şart;Şart _doğruysa_değer;Şart_yanlışsa_değer )
Şeklindedir.

Burada:
Şart; sizin belirlediğiniz şarttır.
Şart_doğruysa_değer; Verdiğiniz şartın sağlanmasıı durumunda yazılacak  
olan değerdir.
Şart_yanlışsa_değer;verilen şartın sağlanması durumunda yazılacak olan 
değerdir.

Bkz. Eğer Fonksiyonu



Fonksiyon Açıklama

GERÇEKFAİZ Dönemsel faiz ödeyen hisse senedine ilişkin tahakkuk eden faizi 
getirir

GERÇEKFAİZV Vadesinde ödeme yapan bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir
AMORDEGRC Yıpranma katsayısı kullanarak her hesap döneminin değer kaybını 

verir
AMORLINC Her hesap dönemi içindeki yıpranmayı verir
KUPONGÜNBD Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki 

gün sayısını verir
KUPONGÜN Kupon süresindeki, gün sayısını, alış tarihini de içermek üzere, 

verir
KUPONGÜNDSK Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını 

verir
KUPONGÜNSKT Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir
KUPONSAYI Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını 

verir
KUPONGÜNÖKT Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir
AİÇVERİMORANI İki dönem arasında ödenen kümülatif faizi verir
ANA_PARA_ÖDEME
Sİ

İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen birikimli temeli verir

AZALANBAKİYE Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan 
bakiye yöntemini kullanarak verir

ÇİFTAZALANBAKİYE Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, çift azalan 
bakiye yöntemi ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi 
kullanarak verir

İNDİRİM Bir tahvilin indirim oranını verir
LİRAON Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak 

tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
LİRAKES Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak 

tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
SÜRE Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir
ETKİN Efektif yıllık faiz oranını verir
GD Bir yatırımın gelecekteki değerini verir

Fonksiyonlar Genel Özellikleri
Finansal Fonksiyonlar

Excel’de sunulan Finansal-Parasal işlevler, uzun ve 
karmaşık formülleri kullanmadan paranın, faizin bugünkü, 
gelecekteki gibi değerlerini hesaplamak için kullanılırlar. 
Bu başlık altında anlatılanların bir bölümü bazı diller için 
geçerli olmayabilir.

Fonksiyon Açıklama
FAİZORANI Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir
FAİZTUTARI Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir
İÇ_VERİM_ORANI Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir
GERÇEKFAİZ Dönemsel faiz ödeyen hisse senedine ilişkin tahakkuk eden faizi 

getirir
GERÇEKFAİZV Vadesinde ödeme yapan bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir
AMORDEGRC Yıpranma katsayısı kullanarak her hesap döneminin değer kaybını 

verir
AMORLINC Her hesap dönemi içindeki yıpranmayı verir
KUPONGÜNBD Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki 

gün sayısını verir
KUPONGÜN Kupon süresindeki, gün sayısını, alış tarihini de içermek üzere, 

verir
KUPONGÜNDSK Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını 

verir
ISPMT Yatırımın belirli bir dönemi boyunca ödenen faizi hesaplar.
MSÜRE Varsayılan par değeri 10.000.000 lira olan bir tahvil için Macauley 

değiştirilmiş süreyi verir
D_İÇ_VERİM_ORANI Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği 

durumlarda, iç verim oranını verir
NOMİNAL Yıllık nominal faiz oranını verir
DÖNEM_SAYISI Bir yatırımın dönem sayısını verir
NBD Bir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları 

serisine ve bir indirim oranına bağlı olarak verir
TEKYDEĞER Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin değerini, her 100.000.000 lirada 

bir verir
TEKYÖDEME Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir
TEKSDEĞER Tek bir son dönemi olan bir tahvilin fiyatını her 10.000.000 lirada 

bir verir
TEKSÖDEME Tek bir son dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir
DEVRESEL_ÖDEME Bir yıllık dönemsel ödemeyi verir
ANA_PARA_ÖDEME
Sİ

Verilen bir süre için, bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi 
verir

DEĞER Dönemsel faiz ödeyen bir tahvilin fiyatını 10.000.00 liralık değer 
başına verir

DEĞERİND İndirimli bir tahvilin fiyatını 10.000.000 liralık nominal değer başına 
verir

DEĞERVADE Faizini vade sonunda ödeyen bir tahvilin fiyatını 10.000.000 
nominal değer başına verir

BD Bir yatırımın bugünkü değerini verir
FAİZ_ORANI Bir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir
GETİRİ Tam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı 

verir
DA Bir malın bir dönem içindeki doğrusal yıpranmasını verir
YAT Bir malın belirli bir dönem için olan amortismanını verir
HTAHEŞ Bir Hazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir



Fonksiyonlar Genel Özellikleri
Finansal Fonksiyonlar
Fonksiyon Açıklama
HTAHÖDEME Bir Hazine bonosunun ödemesini verir
DAB Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, 

bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verir
AİÇVERİMORANI Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç 

verim oranını verir
ANBD Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, 

bugünkü net değeri verir
ÖDEME Belirli aralıklarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir
ÖDEMEİND İndirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verir; örneğin, bir Hazine 

bonosunun
ÖDEMEVADE Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verir
ISPMT Yatırımın belirli bir dönemi boyunca ödenen faizi hesaplar.
BD Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, bir başlangıçtaki 

anaparanın gelecekteki değerini verir
HTAHDEĞER Bir Hazine bonosunun değerini, 10.000.000 liralık nominal değer 

başına verir

FAİZTUTARI Fonksiyonu- Kredinin Faiz Oranını 
Hesaplatmak
FAİZTUTARI Fonksiyonu, dönemsel, sabit ödemeler ve sabit faiz 
oranı temelinde bir yatırım için belirli bir dönemdeki faiz 
ödemesini verir.

Fonksiyonun Genel Kullanımı:
=FAİZTUTARI(oran;dönem;dönem_sayısı;bd;gd;tür)
Şeklindedir.

BKZ.Faiz 
TUTARI



Fonksiyonlar Genel Özellikleri
Matematik ve Trigonometri Fonksiyonları
Mate matik ve Trigonometri işlevleri ile birçok matematiksel 
hesaplamayı rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu işlev grubunda 
Sinüs, Cosinüs gibi açıların hesaplanmasından, iki dizinin 
farklarının karelerinin toplamını bulmaya kadar çok sayıda 
işlev bulunmaktadır.
Fonksiyon Açıklama

MUTLAK   Bir sayının mutlak değerini verir
ACOS Bir sayının ark kosinüsünü verir
ACOSH Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir
ASİN Bir sayının ark sinüsünü verir
ASİNH Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir
ATAN Bir sayının ark tanjantını verir
ATAN2 Ark tanjantı, x- ve y- koordinatlarından verir
ATANH Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir
TAVANAYUVARLA Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar
KOMBİNASYON Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir
COS Bir sayının kosinüsünü verir
COSH Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
DERECE Radyanları dereceye dönüştürür
ÇİFT Bir sayıyı, en yakın daha büyük çift tamsayıya yuvarlar
EÜSSÜ e'yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir
FAKTÖR Bir sayının faktörünü verir
ÇİFTFAKTÖR Bir sayının çift çarpınımını verir

TABANAYUVARLA
Bir sayıyı, kendinden küçük bir sayıya, sıfıra yakınsayarak 
yuvarlar

OBEB En büyük ortak böleni verir
TAMSAYI Bir sayıyı, en yakın daha küçük tamsayıya yuvarlar
OKEK En küçük ortak katı verir
LN Bir sayının doğal logaritmasını verir
LOG Bir sayının, belirtilen bir tabandaki logaritmasını verir
LOG10 Bir sayının 10 tabanında logaritmasını verir
DETERMİNANT Bir dizinin dizey determinantını verir
DİZEY_TERS Bir dizinin dizey tersini verir
DÇARP kİi dizinin dizey çarpımını verir
MODÜLO Bölmeden kalanı verir
KYUVARLA İstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir
ÇOKTERİML Bir sayılar kümesinin çok terimlisini verir
TEK Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar

Fonksiyon Açıklama
ÜSSÜ Bir üsse yükseltilmiş sayının sonucunu verir
ÇARPIM Bağımsız değişkenlerini çarpar
BÖLÜM Bir bölme işleminin tamsayı kısmını verir
RADYAN RADYAN   Dereceleri radyanlara dönüştürür
S_SAYI_ÜRET 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir
RASTGELEARALIK Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir
ROMEN Bir normal rakamı, metin olarak, romen rakamına çevirir
Pİ Pi değerini verir

ROMEN İşlevi-Sayıları Roma Rakamlarına Çevirmek
Romen işlevi, sayıları metin olarak Roma rakamları biçimine 
çevirir. Genellikle kitapların, tezlerin başlangıç kısmında kullanılan 
Roma rakamlarını Word’de sayfa numarası verirken Sayfa 
numarasının biçim özelliklerinden yararlanarak ulaşabilirsiniz.

ROMEN işlevinin genel kullanımı;
=ROMEN(sayı;form)
Şeklindedir. Burada;
Sayı ; Dönüştümek istediğiniz rakamdır.
Form; Romen rakamının stilini belirten sayıdır.

Form Tür

0 veya belirtilmemiş Klasik

1 Daha Kısa Örneği İnceleyin

2 Daha Kısa Örneği İnceleyin

3 Daha Kısa Örneği İnceleyin

4 Basitleştirilmiş

DOĞRU Klasik

YANLIŞ Basitleştirilmiş

Bkz.Romen Rakamları



Fonksiyonlar Genel Özellikleri
İstatistik Fonksiyonları

Fonksiyon Açıklama

ORTSAP Veri noktalarının ortalamalarından mutlak sapmalarının 
ortalamasını verir

ORTALAMA Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir
ORTALAMAA Bağımsız değişkenlerinin, sayılar, metin ve mantıksal değerleri 

içermek üzere ortalamasını verir
EĞERORTALAMA Verili ölçütü karşılayan bir aralıktaki bütün hücrelerin 

ortalamasını (aritmetik ortalama) hesaplar
EĞERLERORTALA
MA

Birden çok ölçüte uyan tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik 
ortalama) hesaplar.

BETADAĞ Beta birikimli dağılım fonksiyonunu verir
BETATERS Belirli bir beta dağılımı için birikimli dağılım fonksiyonunun tersini 

verir
BİNOMDAĞ Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir
KİKAREDAĞ Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığını verir
KİKARETERS Kikare dağılımın kuyruklu olasılığının tersini verir
KİKARETEST Bağımsızlık sınamalarını verir
GÜVENİRLİK Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir
KORELASYON İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir
BAĞ_DEĞ_SAY Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu 

sayar
BAĞ_DEĞ_DOLU_S
AY

Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu 
sayar

BOŞLUKSAY Aralıktaki boş hücre sayısını hesaplar
EĞERSAY Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri 

sayar
EĞERLERSAY Bir aralık içindeki, birden çok ölçüte uyan hücreleri sayar
KOVARYANS Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir
KRİTİKBİNOM Birikimli binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya ölçüt 

değerine eşit olduğu en küçük değeri verir
SAPKARE Sapmaların karelerinin toplamını verir
ÜSTELDAĞ Üstel dağılımı verir
FDAĞ F olasılık dağılımını verir
FTERS F olasılık dağılımının tersini verir

Fonksiyon Açıklama
GAMATERS Gama kümülatif dağılımının tersini verir
GAMALN Gama fonksiyonunun (?(x)) doğal logaritmasını verir
GEOORT Geometrik ortayı verir
BÜYÜME Üstel bir eğilim boyunca değerler verir
HARORT Harmonik ortayı verir
HİPERGEOMDAĞ Hipergeometrik dağılımı verir
KESMENOKTASI Doğrusal çakıştırma çizgisinin kesişme noktasını verir
BASIKLIK Bir veri kümesinin basıklığını verir
BÜYÜK Bir veri kümesinde k. en büyük değeri verir
DOT Doğrusal bir eğilimin parametrelerini verir
LOT Üstel bir eğilimin parametrelerini verir
LOGTERS Bir lognormal dağılımının tersini verir
LOGNORMDAĞ Birikimli lognormal dağılımını verir
MAK Bir bağımsız değişkenler listesindeki en büyük değeri verir
MAKA Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal 

değerleri içermek üzere, en büyük değeri verir
ORTANCA Belirtilen sayıların orta değerini verir
MİN Bir bağımsız değişkenler listesindeki en küçük değeri verir
MİNA Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal 

değerleri de içermek üzere, en küçük değeri verir
ENÇOK_OLAN Bir veri kümesindeki en sık rastlanan değeri verir
NEGBİNOMDAĞ Negatif binom dağılımını verir
NORMDAĞ Normal birikimli dağılımı verir
NORMTERS Normal kümülatif dağılımın tersini verir
NORMSDAĞ Standart normal birikimli dağılımı verir
NORMSTERS Standart normal birikimli dağılımın tersini verir
PEARSON Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir
YÜZDEBİRLİK Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k. frekans toplamını verir
YÜZDERANK Bir veri kümesindeki bir değerin yüzde mertebesini verir
PERMÜTASYON Verilen sayıda nesne için permütasyon sayısını verir
POISSON Poisson dağılımını verir
OLASILIK Bir aralıktaki değerlerin iki sınır arasında olması olasılığını verir
DÖRTTEBİRLİK Bir veri kümesinin dörtte birliğini verir
RANK Bir sayılar listesinde bir sayının mertebesini verir
RKARE Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir
ÇARPIKLIK Bir dağılımın çarpıklığını verir
EĞİM Doğrusal çakışma çizgisinin eğimini verir
KÜÇÜK Bir veri kümesinde k. en küçük değeri verir
STANDARTLAŞTIRM
A

Normalleştirilmiş bir değer verir

STDSAPMA Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder
GAMADAĞ Gama dağılımını verir

Excel’in istatistiksel işlevleri oldukça güçlüdür. Ortalama gibi bazı işlevleri çok 
sık kullanıl sada sadece özel amaçlar içiin kullanılan çok sayıda işlev 
bulunmaktadır.
Bazı işlevlerin çalıştırılabilmesi için Toolpak eklentisinin yüklü olması gerekir. 



Fonksiyonlar Genel Özellikleri
İstatistik Fonksiyonları
Fonksiyon Açıklama
STDSAPMAS Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
STDSAPMASA Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek 

üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
STHYX Regresyondaki her x için tahmini y değerinin standart hatasını 

verir
TDAĞ T-dağılımını verir
TTERS T-dağılımının tersini verir
EĞİLİM Doğrusal bir eğilim boyunca değerler verir
KIRPORTALAMA Bir veri kümesinin içinin ortalamasını verir
TTEST T-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir
VAR Varyansı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
VARA Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir 

örneğe bağlı olarak tahmin eder
VARS Varyansı, tüm popülasyona dayanarak hesaplar
VARSA Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, 

tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
WEIBULL Weibull dağılımını hesaplar
ZTEST Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini hesaplar
FISHER Fisher dönüşümünü verir
FISHERTERS Fisher dönüşümünün tersini verir
TAHMİN Bir doğrusal eğilim boyunca bir değer verir
SIKLIK Bir sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir
FTEST Bir F-test'in sonucunu verir
STDSAPMAA Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek 

üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder

Küçük İşlevi-Bir Dizi İçersinde İstediğiniz Sıradaki Küçük 
Sayıyı Bulmak.
KÜÇÜK işlevini kullanarak bir dizi içindeki istediğiniz sıradaki 
küçük sayıyı bulabilrisiniz.
İşlevin genel kullanımı:
=KÜÇÜK(dizi;k)
Şeklindedir. Burada:

Dizi, en küçük değerin bulunacağı sayı dizisi veya hücre 
başvuru adresleridir.
K  ise bulmak istediğiniz k. Sıradaki sayıdır.

Uyarılar:
-Dizi boşsa, KÜÇÜK fonksiyonu  #SAYI! Hata değerini verir.
-K<=0 veya k veri noktalarının sayısının üstündeyse, KÜÇÜK  
fonksiyonu #SAYI! Hata değeri verir.

-N dizidek veri noktası sayıysa, KÜÇÜK(dizi,1) en küçük 
değere eşittir, KÜÇÜK(dizi,n)  ise en büyükdeğere eşittir.

Bkz. Küçük Fonksiyonu 



GRAFİKLER



Grafikler
Excel 2007 programını kullanarak grafik çizmek oldukça kolaydır. Grafiğe 
koymak istediğiniz alanları seçtikten sonra Ekle sekmesindeki Grafikler 
seçeneğinden yararlanarak oldukça hızlı ve kolay biçimde grafiğinizi 
çizebilirsiniz.
Grafiklerin üzerinde detaylı analizler yapmak, tablolardan istediğiniz verileri  
grafiğe  yansıtmak mümkündür.
Örnek olarak  aşağıdaki tabloyu  Excel programında yani bir sayfa açarak 
oluşturalım.

Oluşturduğumuz tablonunun grafiğini çizmek için
-A2:^6 aralığını seçin.
-Ekle menüsüne tıklayın ve Grafikleri grubundan Sütun grafik türrlerinden 
3-B sütunun ilk grafik türünü seçin. Ekran görüntünüz yandakine benzer 
olacaktır.

Bir grafiğin üzerinde farklı alanlar vardır.

http://grafikler.xlsx


Grafikler

Grafiğin üzerindeki alanların değişiklerini yapmak için; değişiklik yapmak 
istediğiniz alanların üzerine çift tıklamanız yeterlidir.

Grafiklerin Eksenleri, Başlıkları İle Çalışmak
Grafiğinizi oluşturduktan sonra üzerine bir kez tıkladığınızda 
araç çubuklarının üzerindeki şerite Tasarım, Düzen ve Biçim 
sekmelerinin bulunduğu Grafik Araçları gelir.

Tasarım Seçeneği:

Tasarım özelliklerinde bir tıklama ile; grafiğinizin türünü, renklerini, 
satırlar ve sütunlarının yerlerini değiştirebilirsiniz.

Düzen Seçeneği:

http://grafikler.xlsx
http://grafikler.xlsx
http://grafikler.xlsx
http://grafikler.xlsx


Grafikler
Düzen seçeneğinde ise, biçimlendirmelerden farklı olarak, 
grafiğin başlığının görünüp görünmemesi, eksenlerin 
konumunu belirleyebilirsiniz. Bu alanlar grafikler  ile ileri düzey 
uğraşanlar için oldukça önemlidir.

Biçim Seçeneği:

Biçim seçeneği, biçimlendirmenin biraz daha detaylandırıldığı 
bir alandır. Buradan çizgilerin kalınlıklarından, harflerin 
şekillerine kadar değişik seçenekler yazabilirsiniz.

Grafiklerinize  Eksen Başlıklarını  Eklemek:
Oluşturduğunuz grafiklerde eksenlere istediğiniz değerleri 
yazabilirsiniz. Yeni bir grafik oluşturduğunuzda eksenler görünmez.
Eksenleri yatay ve dikey olarak iki tür ekleyebilirsiniz. Eksen başlığı 
eklemek için;

-Oluşturdupunuz grafiğin üzerine tıklayın
-Araç çubuğundaki grafik seçeneklerinden Düzen  düğmesini tıklayın
-Etiketler grubundan  Eksen Başlıkları düğmesine tıklayın ve Birincil 
Yatay eksen veya Birincil Dikey Eksen seçeneklerinden amacınıza 
uygun olanı seçin.

http://grafikler.xlsx
http://grafikler.xlsx


Grafikler

Oluşturduğunuz eksen başlıklarını değiştirmek için “eksen 
Başlığı” yazan yazının üzerine çift tıklamanız  yeterli olacaktır.

Veri Grafiklerin Üzerinde Yazdırmak
Veri etiketlerini oluşturduğunuz grafiklerinizin sütunlarının 
üzerinde yazdırabilirsiniz.

İpucu: Bu grafiğe benzer şekilde değerleri sütunların üzerine 
getirdiğiniz zaman, bazı değerlerin üst üste gelerek çakıştığını 
görürsünüz burada yapmanız gereken; üst üste gelen 
değerlerin üzerinde sol buton ile tıklayarak, sol butona basılı 
tutup, değeri biraz üste veya alta taşımaktır.

Veri Tablosunu Grafiğe Eklemek
Grafiğinizi oluşturan verileri tablonuzun alt tarafına eklemek 
isterseniz;

-Grafiğinizin üzerine tıklayın
-Grafik araçlarından Düzen seçeneğine tıklayın.
-Eklentiler grubundan Veri tablosuna tıklayın ve uygun olan 
seçeneği seçin.

http://grafikler.xlsx
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Grafik Üzerinde İstediğiniz Alanları Göstermek
Oluşturduğunuz grafiklerde, verilerin tamamını görmek yerine belirli bir alanı grafik 
üzerinde görmek isteyebilrinzi.
Bu işlem iki türlü yapılabilir

-Veri sekmesinde yer alan düzenleme grubundaki Sırala  ve  Filtre Uygula  
komutunda yer alan  filtre uygula  komutunu seçerek, tablonuzda belirli filtreler 
uygulayabilirsiniz. Uyguladığınız filtreye göre grafiğiniz otomatik olarak değişir.

-Grafiğin üzeinde bir kez tıkladıktan sonra, ortaya çıkan çizgilerden yararlanarak, 
grafiğinizin üzerinde istediğiniz alanları gösterebilrsibniz.
Tablonuzun içinde herhangi bir noktaya tıklatın
Veri sekmesinde yer alan Düzenleme greubundaki Sırala ve Filtre Uygula 
komutunda yer alan Filtre Uygula komutunu seçin
Ekran görüntünüz yandakine  benzer şekilde olacaktır.

İkinci Bir Yöntem İse;
Grafiğin üzerinde tıkladıktan sonra belirtilen çizgiler ile grafiğin üzerinde istediğiniz 
değişiklikleri yapmaktır. 

http://grafikler.xlsx
http://grafikler.xlsx
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Grafiklerinizi 3-B (Üç Boyutlu ) Olarak  Döndürmek;
Oluşturduğunuz grafiklerinizi 3-B olarak döndürebilirsiniz. Bu grafiğinize farklı bir 
bakış açısı verebilir.
Herhangi bir grafiği 3-B döndürmek için öncelikle grafiğinizin 3-B olması gerekir.
Grafikleri 3-B olarak döndürmek için;
1-grafiğinizin üzerine tıklayın;
2-Grafik araçları kısmından düzeni seçeneğini tıklayın
3-Arka Plan Sekmesinden 3-B Döndürme seçeneğini seçin.

Buradaki ayarlardan yararlanarak grafiğinizi3 Boyutlu olarak döndürebilirsiniz.

Bkz.Grafikler
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SIRALAMA VE FİLTRE 
UYGULAMAK



SIRALAMA VE FİLTRE
Excel de harcama listelerini, personel listelerini ve benzer çok sayıda ver,nin 
bulunduğu değerleri liste şeklinde girersiniz.
Liste Oluştururken aşağıdaki kurallara dikkat etmelisiniz

-Listenizdeki her sütundaki bilgilerin mümkün oldukça aynı türde olması gerekir. 
Örneğin not bilgilerini giriyorsanız bir notu 60 diğer notu altımış yazıyla girmeniz 
doğru olmaz

-Listenizi oluşturan sütun başlıkları alttaki verilerle alakalı olmalıdır. Örneğin sütun 
başlığı 1.sSınav notu belirleyip, alttaki bilgiler kişilerin adlarını içermemelidir.

-Oluşturduğunuz listenin içerisinde boş satırlar ve boş  sütunlar bulunmamalıdır.
-Listenizin altında başka veriler veya listeler bulunacaksa mutlaka üsteki liste veya 
veri ile alttaki veri veya listenin arasında en az bir satır veya sütun boşluğun olması 
gerekir.

-Listelerin içerisnde mümkün olduğunca hücreleri birleştirme işlemi 
uygulamamaya çalışın. Sıralama ve süzme özelliklerini kullanırken sorunlarla 
karşıaşabilrsiniz.

Listeleri Sıralamak
Listelerinizi artan veya azalan şekilde sıralayabilirsiniz. Excel sıralama yapmak için 
size çok sayıda yol sunar. Veri  sekmesinde yer alan Sırala ve Filtre Uygula  
grubundaki komutları kullanabileceğiniz gibi;
Sağ buton menüsünde yer alan sıralama deüğmeleri de kullanılabilir.

Listeyi örnek alarak  Gelir sütununa göre sıralamak isterseniz.
-Gelir sütununda herhangi bir hücreyi tıklatın.
-Veri  sekmesindeki  Sırala  ve  Filtre Uygula  grubunda yer alan sıralama 
düğmelerinde yararlanabilirsiniz.

-Tablomuz yandakine benzer şekilde olacaktır.



SIRALAMA VE FİLTRE
Yazı Tipi Renklerine veya Hücre Renklerine göre Sıralama Yapmak
Excel 2007de hücreleri; rengine ve yazıtipi rengine göre sıralama yapabilrsiniz.

-Tablonuzda bulunan gelir/gider sütununda bulunan değerlere farklı yazıtipi 
renkleri uygulayın

-Yazıtipi rengine göre sıralama yapmak için  Veri Gelir/Gider  sütununda herhangi 
bir hücreye tıklatın

-Veri  sekmesinde yer alan  Sırala  ve Filtre uygula ggrubundaki  Sıralama 
düğmesine basın. Sıralama ölçütü kısmından Doğum Yılı ifadesini seçin.
-Sıralama koşulu kısmından ise yazı tipi rengi ifadesini seçin  bu ifadeyi seçtiğiniz 
zaman hücreye uygulamış olduğunuz yazı tipi renkleri görülür. Hangi rengin üstte 
olmasını istiyorsanız onu seçmeniz gerekir.

Birden fazla Alana Göre Sıralama Yapmak
Sıralama yaparken birden fazla alana göre sıralama yapmanız gerekebilir.
Örneğin tablomuzda, Gelir Gider aynı olanları artan veya azalan şekilde sıralamak 
isteyebilrisniz..
Bunun için;

-Veri  sekmesinde yer alan sıralama ve filtre uygula grubundaki sırala düğmesine 
tıklatın

-İkinci alanı eklemek için Sırala penceresinde yer alan  düzey ekle düğmesine 
tıklayın ve alanları isteğine göre düzenleyiniz.



SIRALAMA VE FİLTRE
Büyük/Küçük Harf Duyarlı ve Satırlara Göre Sıralama Yapmak
Sıralama yaparken, Büyük küçük harf duyarlı bir sıralama yapmak isteyebilirsiniz.
Bunun için sıralama seçeneğinde bulunanan seçenekler düğmesine tıklamanız 
yeterlidir.

Listelere Filtre uygulamak;
Listelere filtre uygulamak binlerce verinin içinden istediğiniz veriye ulaşmayı 
sağlar. Tekbir veri seçebileceğiniz gibi birden fazla şarta bağlı değerleri listenizden 
süzebilirsiniz.
Tablomuzda sadece eğitim gelirlerini görmek için 

-Veri sekmesini açın
-Sırala ve Filtre Uygula grubundaki Filtre  komutuna sol buton ile tıklayın



SIRALAMA VE FİLTRE
Filtreyi İptal ettirmek;
Veri  grubundaki  Sırala ve Filtre uygula  grubundaki  Temizle  düğmesine 
tıklayın. 

Değiştirdiğiniz Değerlere Filtre Uygulamak
Bir listeye filtre uyguladıktan sonra bazı değerleri değiştirdiğinizde filtre değişen 
değerler üzerinde uygulanmaz. Veri grubundaki Sırala ve Filtre Uygula 
grubundaki yeniden uygula  komutuna bastığınız zaman, filtre değerlere 
uygulanır.
Filtre Uygularken Birden fazla Şart Vermek
Filtre uyguladığınız alanlara birden fazla şart verebilirsiniz. Örneğin; 
Gelirkısmında geliri  100 ve 150 olan kişileri görmek isterseniz;
Gelir ifadesinin yanındaki oka tıklayın ve Tümünü Seç ifadesinin onayını kaldırın.
100 ve 150 ifadelerinin onay kutularını işaretleyin.



SIRALAMA VE FİLTRE
Filtre uyguladığınız Alanlarda Sıralama Yapmak
 Filtre uyguladıktan sonra, tablonuzu daha düzenli bir halde görmek için çeşitli 
Sıralama işlemlerine tabi tutmanız gerekebilir. Bunun için filtre uyguladıktan 
sonra, filtre uyguladığınız okun yanındaki düğmeye basarak açılan menüden 
sıralama komutlarını seçebilrsiniz.
Gelişmiş Filtre Özelliğini Kullanmak
Gelişmiş filtre özelliği vermiş olduğunuz şarta uyan kayıtları başka bir alana 
yazdırmak içn kullanılan bir özelliktir.
Bunun için
-Sırala ve Filtre Uygula kısmındaki Gelişmiş düğmesine tıklayın.



GELİŞTİRİCİ SEKMESİ 
/DENETİMLER



Geliştirici Sekmesi /Denetimler
Form denetimlerini kullanmak için;

Geliştirici sekmesi/ Denetimler grubundan Ekle komut düğmesi açılarak ekrana gelen form 
denetimlerinden istenilen bir denetim seçilerek çalışma sayfası üzerine çizilir.

Birleşik Kutu       Onay Kutusu    Değer değiştirici

Düğme

Liste kutusu

Seçenek 

Karma Açılan KutuKarma Liste 

Onay Kutusu Kontrolü
 Excel tablosu oluşturulur.
Örneğin: Form denetimlerinden onay kutusu kontrolü D2 hücresine 
çizilir.
Üzerinde sağ tıklanarak Denetimi Biçimlendir seçilir. Açılan Kontrol 
biçimlendirme penceresindeki Denetim sekmesinden Hücre 
Bağlantısı olarak düğmenin çizildiği 

hücre adresi ya da yanındaki boş bir hücre seçilir( Onay Kutusu kontrolü düğmesi 
işaretlendiğinde Doğru, işaretlenmediğinde ise Yanlış sonucunun görüntülenmek 
istendiği hücre seçilir) Tamam ile kapatılır.
Her bir onay kutusunun denetimi aynı şekilde biçimlendirildikten sonra,



Geliştirici Sekmesi /Denetimler
Seçilen ürünlerin toplam fiyatını başka bir hücrede(örn:C6)hesaplatmak için ETOPLA 
işlevi kullanılır.
C6 hücresine =ETOPLA(E2:E5; DOĞRU;C2:C5) FORMÜLÜ YAZILIR
Bu formülün açılımı:E2-E5 hücre aralığında, içeriği DOĞRU olan satırların C2-C5 
aralığındaki hücre değerlerini toplar.
Örneğin bir sipariş formu gibi düşünürsek seçilen ürünlerin toplamı ETopla 
formülünün uygulandığı hücreye yansır. Aynı şekilde listeden çıkarılan ürün 
etkilenen-sonuç hücresine yansır.
ETOPLA:Bu işlevde üç değişken söz konusudur.Birinci parametre ile koşulun 
aranacağı hücre aralığı,ikinci parametre ile birinci koşul  aralığında aranan değer,
üçüncü koşul ile birinci parametrede ikinci koşulu sağlayan değerlerin bulunduğu 
adreslerin toplamıdır. 
ETOPLA(Koşul aranacak hücreler ;Koşul ;Toplanacak hücreler)

Seçenek Düğmesi Kontrolü
Bu kontrol ile sadece bir tane seçenek oluşturulur.Eğer birden fazla seçenek düğmesi 
işaretlenirse diğer seçili olan özelliğini yitirir.Ayrıca tüm seçenek düğmelerinin 
bağlantılı olduğu hücrelerde tektir.
Örnek uygulama:
Aşağıdaki tabloyu oluşturduktan sonra;

a) D2 hücresine onay kutusu kontrolü çizilir,diğer satırlara düğmeleri 
yerleştirmek için hücre göstergesi D2 hücresinde iken doldurma kulpu ile 
sürüklenerek diğer hücrelere de onay kutusu yerleştirilir.Seçilen ürünün 
karşısında DOĞRU,seçilmeyen de ise YANLIŞ ifadeleri yer alır.
b)A7 hücresi genişletilerek iki adet seçenek düğmesi çizilir.Bu örnekte KDV 
Dahil seçeneği işaretlendiğinde C7hücresindeki değer, toplam tutarın 
görüntülendiği C6 hücresi ile aynı olacak ve 1.seçenek(KDV dahil)seçildiğinde 
B7 hücresinde(seçenek düğmelerinde denetim etkinleştirirken bağlantılı 
hücre B7 olarak girildiğinden) 1 rakamı.2 seçenek (KDV dahil değil)seçilirse 2 
rakamı çıkacaktır.

Toplam ödeme tutarını KDV dahil veya KDV dahil değil şeklinde hesaplatmak için:
Sonucun görüntüleneceği C7  hücresine aşağıdaki formül kurulur
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A7 hücresinde KDV dahil seçildiğinde yani B7=1 olduğu durumlarda C6 da 
görüntülenecek sonuç C6*0.8 , KDV dahil değil seçildiğinde yani B7=2 olduğu 
durumlarda C6 da görüntülenecek sonuç C6-C6*0.8 şeklinde hesaplanacaktır. 

Açılan Kutu Kontrolü
Bu kontrol sayesinde kaynak hücre değerleri bir açılır liste içinde 
görüntülenir.Yukarıdaki örnekten hareket edersek;
Ürün adlarını bir açılır liste içine yerleştirerek seçilen ürünün fiyatı açılan liste 
kutusunun yanındaki hücrede görüntülenir.Bunun için;
A7 hücresine bir adet açılan kutu kontrolü çizilir,üzerinde sağ tıklanarak 
denetimi biçimlendir seçeneği ile açılan Nesne Biçimlendir penceresinde
Girdi aralığı kısmına ürün isimlerinin yer aldığı B2-B5 aralığı taranır,
Hücre bağlantısı kısmına kontrolün çizildiği hücre adresi A7 yazılır ve Tamam 
ile kapatılır.

ürün fiyatının görüntüleneceği C8 hücresinde tıklayarak Ekle/İşlev/İndis menü 
seçenekleri takip edilerek İNDİS işlevi kurulur.Bu işlev sayesinde açılır listeden 
seçilen ürünün fiyatı tam karşısında görüntülenecektir.

İndis İşlevi
Açılan pencereden:
Dizi kısmına;ürünlerin ve birim fiyatlarının bulunduğu sütunlar ,
Satır sayısı kısmına;Açılır kutunun yerleştirildiği hücre adresi,
Sütun sayısı kısmına;Fiyatların görüntülendiği sütun (Dizi kısmında belirtilen aralığa 
göre)2.sırada yer aldığı için 2 yazılır. 

Tamam ile kapatıldığında:

Tamam ile kapatıldığında:
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açılan liste kutusundan seçilen ürünün fiyatı otomatik olarak yanındaki hücrede 
belirir.

Liste Kutusu Kontrolü
Açılan kutu kontrolüne benzer ancak liste kutusu kontrolünde kayıtların tamamı 
açık olan bir listede görüntülenir.Liste kutusu kaynak tablonun bulunduğu 
sayfada boş bir hücreye çizilir.
Üzerinde sağ tıklanarak Denetimi Biçimlendir komutu ile ;
Girdi aralığı kısmına kaynak tabloda başlık verilerinin bulunduğu satırlar,hücre 
bağlantısı olarak da liste kutusundan seçilen verinin sonucunun görüntülenmek 
istendiği boş bir hücre seçilir.

Tamam ile kapatıldığında Girdi aralığı olarak belirlenen hücrelerdeki veriler 
liste kutusunun içine açık bir şekilde yerleşir

Bu şekilde liste kutusu içinden  seçilen verinin listede kaçıncı değer olduğu  hücre 
bağlantısı olarak gösterilen hücrede görüntülenir.(Bu örnek için hücre bağlantısı 
olarak belirlenen hücre adresi H1 olduğu için sonuç H1’de görüntülenir.)

H2 hücresine eklenen İNDİS işlevi  ile de seçilen  verinin listedeki karşılığı ekrana 
getirilir.
Bunu için işlevin ekleneceği boş bir hücreye:
=İNDİS(B2:C8;D1;2) formülü yazılır. 
Bu formüldeki B2-C8 aralığı: liste kutusunda kullanılacak verilerin bulunduğu 
sütunları,
H1:Denetim biçimlendirme işlemi yapılırken hücre bağlantısı olarak belirlenen 
hücre adresini,
2 ,rakamı ise tablodan liste kutusuna aktarılan verilerin karşılıklarının bulunduğu 
sütun sırasını gösterir.
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Yukarıdaki tabloda olduğu gibi liste kutusu ve açılan kutu kontrollerini sayfa 
üzerinde daha rahat kullanabilmek için Kılavuz çizgileri gizlenebilir.
Kılavuz çizgilerini gizlemek için Görünüm sekmesi /Göster-Gizle grubundan 
Kılavuz Çizgileri seçeneğinin başında bulunan onay işareti kaldırılır.



KISAYOLLAR



Kısayollar
Excel'i mouse kullanmadan daha etkin ve hızlı kullanmak 
mümkündür. Elbetteki bunun için kısayol tuşlarını bilmeniz 
gerekir. En önemlilerinden aklımıza geleni saymaya 
çalışalım.

-CTRL+ S tuşu ile dosyanızı kaydedebilirsiniz
-CTRL+N tuşu ile Yeni Bir Kitap (Excel DOsyası) 
Açabilirsiniz.
-TAB tuşuyla ile Sağdaki hücreye, SHIFT+TAB tuşuyla 
soldaki hücreye geçebilirsiniz.
-Bulunulan satırdaki son sütuna yada ilk sütuna CTRL+ 
YÖNTUŞLARI'nı kullanarak gidebilirsiniz.
-Boş Bir çalışma sayfasında CTRL+ SAĞYÖN TUŞU ile 
bulunulan satırın en son sütununa, CTRL+ SOLYÖN TUŞU ile 
Bulunulan satırın ilk sütununa, CTRL+ YUKARIYÖN TUŞU ile 
bulunulan sütunun ilk satırına, CTRL+ AŞAĞIYÖN TUŞU ile 
de bulunulan sütunun en son satırına gidersiniz. Eger 
tabloda veriler mevcut ise bulunulan satır ya da sütunun ilk 
veri bulunan satır ya da sütununa gidersiniz.
-SHIFT+SPACE tuşu ile tüm satırı seçebilirsiniz.
-CTRL+SPACE tuşu ile tüm sütunu seçebilirsiniz.
-Bulunduğunuz satıra Boş bir satır eklemek için önce tüm 
satırı SHIFT+SPACE ile seçin sonra CTRL+”+” (control ve 
numpaddeki artı tuşuna) basın ya da daha pratik olsun 
derseniz, satır başlığına sağ Klik yapıp "Ekle" komutunu 
tıklayın. Ben öyle yapıyorum.
- Bütün satırı silmek istiyorsanız önce tüm satırır seçin 
CTRL+”-“ (control ve numpaddeki eksi tuşuna) basın ya da 
daha pratik olsun derseniz, satır başlığına tıklayıp tüm satırı 
seçtikten sonra Delete tuşuna basın.
-Yeni sütun açmak ve silmek için yine CTRL + (numpad 
artı ve eksi ) kullanın.
-F2’ye basarak hafızadaki copy verisinden kurtulabilirsiniz.
-Bütün tabloyu ya da sayfayı seçmek için CTRL+B tuş 
kombinasyonuna ya da satır başlığının üstündeki (İlk Sütun 
başlığının Solundaki) isimsiz başlığa tıklayın.
-Özel yapıştır gibi sağ Klik isteyen işleriniz için ALT tuşunu 
kullanın.

-Bir yukarıdaki hücreyi kopyalamak için CTRL+D kullanın.
-Bir soldaki hücreyi kopyalamak için CTRL+R kullanın.
-Font işlemlerinde

1. Kalın için CTRL+K 
2. İtalik için CTRL+T 
3. Altı çizili için CTRL+A kullanın 
4. Sayfa geçişleri CTRL+PAGEDOWN ve CTRL+PAGEUP 
5. CTRL tuşuna basılı tutup mouse ile ayrı ayrı hücreleri seçme 
işlemi yapabilirsiniz. 

-Ctrl + Space ile sütün seçebilir,
-Shift + Space ile satır seçebilir,
-Ctrl + Shift + Space ile tüm sayfayı seçebilir
-Ctrl + (-) eksi ile secilen satır sutun veya tüm sayfa 
silebilirsiniz.
-CTRL+S KAYDETME 
-ALT+ENTER BİR ALT HÜCREYE GEÇER
-CTRL+D VERİLERİ DOLDURMA 
-CTRL+BOŞLUK TÜM SÜTUNU SEÇER
-CTRL+X KESİP TAŞ�IMA 
-SHIFT+BOŞ�LUK TÜM SATIRI SEÇER
-CTRL+C KOPYALAMA 
-CTRL+SHIFT+BOŞ�LUK BÜTÜN SAYFAYI KARARTIR
-CTRL+V YAPIŞTIRMA 
-CTRL+K KALIN YAZI TİPİ
-CTRL+O DOSYA BÖLÜMÜNÜ AÇMA 
-CTRL+T YATAY YAZI TİPİ
-CTRL+F VERİ ARATMA 
-CTRL+A ALTA ÇİZGİ ÇEKER
-CTRL+Z KOPYAYI GERİ ALMA F1 YARDIM ALMA
-CTRL+F4 DOSYA KAPAMA F2 HÜCRE DÜZENLEME
-ALT +F4 PROGRAM KAPAMA 
-SHIFT+F2 AÇIKLAMA EKLEME
-CTRL +; GÜNÜN TARİHİ 
-SHIFT+F3 FÖRMÜL EKLER
-CTRL+: SAAT 
-CTRL+R SAĞ�A VERİ DOLDURUR
-BUGÜN() HERGÜN DEĞİŞ�EN TARİHİ 
-CTRL+ALT+K KÖPRÜ EKLER
-CTRL+1 HÜCRELERE GİRME 
-CTRL+ALT+DEL SON YAPILAN İŞ�LEMİ KAPAR
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Boş hücreleri kontrol etmek : 
Excel'in =EBOŞSA fonksiyonu istediğimiz görevi yerine getirecektir. Bunun 
için yapacağımız şey şöyle olabilir.Eğer B sütunundaki hücrelere aşağıdaki 
formülü girersek 
=EĞER(EBOŞSA(A1);"ahmet";"mehmet") bu durumda B sütunundaki 
hücrelerin istediğiniz değerleri aldığına şahit olacaksınız. Örnek formül önce 
A1 hücresinin durumunu değerlediriyor. =EBOŞSA formülü eğer hedefteki 
hücre boşsa DOĞRU, boş değilse YANLIŞ değerini alır. Hücredeki =EĞER 
formülü de =EBOŞSA formülünden gelen değere göre B1 hücresinin değerini 
"ahmet" veya "mehmet" yapmaktadır. 
Düzgün TL gösterimi : 
Bir hücrenin içerisindeki rakamı başka bir hücre içerisinde Türk lirası 
formatlama kurallarına uygun olarak görüntülemek için Excel'in özel bir 
fonksiyonu olan =LİRA fonksiyonunu kullanabilirsiniz. =LİRA fonksiyonu 
aşağıdaki gibi kullanılır: =LİRA(hücre;ondalık) burada hücre bölümüne 
değerin alınacağı hücrenin adresini yazmak gerekli. Ondalık bölümünde ise 
TL gösteriminde kullanılacak olan ondalık bölümün, yani virgülün sağ 
tarafında yer alacak olan rakamların sayısını ayarlayabilirsiniz. Örneğin A1 
hücresinde 1200,23 sayısı varsa bu durumda B1 hücresine =LİRA(A1;3) 
formülünü girdiğinizde B1 hücresinde 1.200,230 yazdığına şahit olacaksınız. 
Ayrı bölümleri basmak : 
Kullanırken bir hesap tablosu belgesinde birbiri ile komşu olmayan bölgeleri 
tek bir kağıda basmak isteyebilirsiniz. Bunun için basılacak olan bölümleri 
CTRL tuşuna basıp basılı tutarak belirleyin. Daha sonra DOSYA menüsünden 
YAZDIRMA ALANI * YAZDIRMA ALANINI BELİRLE komutunu çalıştırın. 
Seçmiş olduğunuz bölümlerin çevreleri kesikli çizgi ile işaretlenecektir.Daha 
sonra DOSYA menüsünden YAZDIR komutunu çalıştırın. Artık sadece CTRL 
ile seçmiş olduğunuz bölümler kağıda dökülecektir. Bu yöntemi kullanarak 
geniş bir hesap tablosu belgesinde sadece istediğiniz önemli bölgelerin 
kağıda dökülmesini sağlayabilirsiniz. 
Uzun metinleri bölme : 
Eğer tablolarınızda çok büyük metinler varsa ve hücre genişlikleri bu 
metinlerin tamamını gösterecek şekilde ayarlanmamışsa, ekranda hesap 
tablonuzu incelerken metni okumakta zorlanırsınız. Çünkü bir hücrenin 
içeriği diğer hücrenin başı tarafından bölünerek hücre içeriğini okunmaz hale 
getirir.Eğer bu tür hücrelerin içeriğini incelemek istiyorsanız hücreyi ikiye 
bölerek, ve hücre içeriğini çift satır haline getirerek daha rahat okunmalarını 
sağlayabilirsiniz. Bunun için iki satır haline getirmek istediğiniz hücrenin 
üzerine gelin ve tuşuna basın. İmleç hücrenin içerisine girecektir. Hücrenin 
bölünen metninden hemen sonraya bu imleci getirin ve ALT + ENTER 
tuşlarına basın. Hücre içeriği bu imleç pozisyonundan sonra bir alt satıra 
atlayacak, hücrenin yüksekliği de bu satırlara göre otomatik olarak 
ayarlanacaktır. 

Düz metni sütunlara bölmek : 
Excel’de tutulan kayıtlarda herhalde en sık kullanılan alan isim alanıdır. Genellikle isim tek 
bir hücreye yazılır ama kimi zaman bu uygulama sorunlar getirebilir. 10,000 kayıtlık bir 
veritabanındaki isim alanını elinizle ad ve soyad olarak iki ayrı alana bölmeye çalıştığınızı 
düşünebiliyor musunuz? Tabii bu sorun karşımıza sadece isim örneğinde çıkmayabilir. 
Örneğin semt ve şehir bilgisinden oluşan bir alanı ikiye bölmemiz gerekebilir.Bu soruna pek 
çok farklı çözüm getirilebilir. Bunlardan en kolayı, Excel’in Text to Columns (metinleri 
sütuna çevir) komutu. Tek yapmanız gereken, bölmek istediğiniz hücreleri işaretleyip, 
Data/Text to Columns komutunu çalıştırmak.Bundan sonra gerçekleştirmeniz gereken iki 
adım kalıyor. İlk adımda metni nasıl bölmek istediğinizi karar vermelisiniz. Delimited 
seçeneği metni belirleyici karakterlerle bölmenizi sağlarken, Fixed Width seçeneği sabit 
boylarda bölmeleme yapmanızı sağlar. Genellikle işe yarayacak olan seçenek Delimited 
seçeneğidir. Eğer bu seçeneği seçerseniz, bir sonraki adımda metnin hangi karakterlere 
göre ayrılacağını belirliyorsunuz. Fixed Width seçeneğini seçerseniz, elinizle sütun 
genişliklerini belirliyorsunuz. 
Küçük küçük notlar : 
İçeriği karışık hücreler için açıklama yazmak Excel’de çok sık yapılan bir işlemdir. Özellikle 
karmaşık fonksiyonlar içeren hücrelerin yanına genellikle o hücredeki formülleri açıklayan 
metinler girilir. Excel’de daha önceki sürümlerde de bulunan Not ekleme özelliği bu 
açıklama metinlerinin çalışma sayfalarında ve çıktılarda gereksiz yer harcamalarını 
engeller. Herhangi bir hücreye bir not eklemek için Insert/Note’u seçmeniz ve istediğiniz 
metni girmeniz yeterlidir. Eğer isterseniz ve ses kartınız varsa sesli bir mesaj da 
kaydedebilirsiniz. Bundan sonra not eklenmiş hücrelerin sağ üs köşelerinde küçük kırmızı 
bir üçgencik belirecektir. Bu hücrelerin üzerine geldiğinizde notu içeren bir kutu açılacaktır. 
Hatta kaydetmiş olduğunuz ses dosyası da otomatik olarak çalınıyor. Eh, bu kadar kolaylık 
sunulunca da kullanmamak olmaz! 
Kolayca dolan hücreler : 
Hücreler belirli bir düzende artan ya da azalan değerler girecekseniz sakın tüm verileri 
klavyeden tek tek girmeye kalkmayın. Excel’de bu işin de bir kolayı var. Eğer seriniz 
doğrusal bir artış sergiliyorsa, sadece ilk iki veriyi girin, daha sonra bu iki hücreyi 
işaretleyip, kulp denilen, işaretli alanın sağ alt köşesindeki siyah noktayı sürükleyin. Eğer 
büyüyen bir artış görmek istiyorsanız, sağ tuşla sürükleyin ve açılan menüden Growth 
Trend’i seçin.Eğer sadece tek hücre seçerseniz, tüm alanlar o hücrenin değeriyle 
doldurulur. İşaretli hücre bir tarih bilgisi içeriyorsa, otomatik olarak günler arttırılır. 
En çok kullanılan değerleri gösterme : 
Excel tam bu iş için kullanılacak bir formül geliştirmiş. =ENÇOK_OLAN() adındaki bu 
formül verdiğiniz bir aralıkta en fazla tekrar eden değeri gösteriyor. Yandaki gibi bir hesap 
tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. Değerler B2:B8 aralığında sütununda yer alsınlar. 
B1 hücresine de B sütununda en fazla tekrar eden değerin yazılmasını istiyorsunuz. O 
zaman B1 hücresine gireceğimiz formül =ENÇOK_OLAN(B2:B8) şeklinde olacaktır. Bu 
durumda yan örneğimizde görüldüğü gibi B1 hücresinin değeri en fazla tekrar edilen sayı 
olan 3 olacaktır. 
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Excel sayfalarını birleştirmek : 
Bir Excel çalışma kitabının içerisinde bulunan bir veya daha fazla 
çalışma sayfasını başka bir çalışma kitabına almak istiyorsanız, bütün 
yapacağınız önce hedef, daha sonra da kaynak Excel çalışma kitabını 
açmak. Daha sonra Pencere menüsünden Yerleştir * Yatay komutunu 
çalıştırarak iki dosyanın da içeriğinin ekranda görünmesini sağlayın. 
Kopyalamak ya da taşımak istediğiniz çalışma sayfalarının alt tarafında 
bulunan sayfa TAB'larından fare ile tutun ve hedef Excel çalışma 
kitabının üzerine bırakın.Bu işlemi yaptığınızda sayfayı taşımış 
olacaksınız. Eğer sayfayı kopyalamak, yani orijinalini kaynak çalışma 
kitabında bırakmak istiyorsanız sürükle ve bırak işlemi sırasında CTRL 
tuşuna basın ve basılı tutun. Sürüklenen simgenin yanında bir + (artı) 
işareti belirecektir. Bu işaret sayfanın "kopyalandığını" gösterir.
Bir sütunda kaç tane : 
Kullanılan formül EĞERSAY() formülü. Bu formülün iki parametresi var. 
Birinci parametresinde sayılacak sütunun adresini, ikinci parametrede 
ise aranacak ve sayılacak sayı veya metni veriyorsunuz.Bu örnekte 
aranacak sütun A sütunu. Burada B2 hücresinde kullanılan formül 
=EĞERSAY(A:A;B1) şeklinde. Yani diyor ki, "A sütununda B1 hücresi ile 
aynı olan kaç tane hücre var? Bana göster!". Sonuç olarak ekran 
görüntüsünden de inceleyebileceğiniz gibi, B1 hücresine "ali" yazılmış, 
bu sütunda 2 tane "ali" olduğu için B2 hücresinde de 2 yazıyor. 
Üst ve alt bilgiler : 
Excel ile çalışma sayfalarınızı kağıda dökerken alt tarafa özel bilgiler 
yazdırmak istiyorsanız, Dosya Menüsünden Sayfa Yapısı komutunu 
çalıştırın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Üstbilgi/Altbilgi 
sekmesine gidin. Burada üstbilgi (header) ve altbilgi (footer) alanlarını 
özelleştirebilir, bu alanlara yazılacak olan bilgileri aşağı doğru açılan 
listelerden seçebilirsiniz. Excel 95 sizin için bir dizi seçenek hazırlamış 
olacaktır. Bu seçenekler arasında kendinize uygun olan seçeneği 
bulamazsanız Özel Üstbilgi veya Özel Altbilgi düğmelerinden birine 
basıp ekrana gelecek olan diyalog kutusunda istediğiniz özel ayarı 
yapabilirsiniz. 
Alanlara isim verme : 
Çalışma tablosundaki alanları hücre adresleriyle tanımlayabileceğiniz 
gibi isim de verilebilir.Eğer Excel'de çalışıyorsanız, isim vermek 
istediğiniz alanı işaretleyip Formula * Define * Name komutlarını 
seçip, belirlediğiniz alana vermek istediğiniz ismi yazın. 1-2-3'de önce / 
Rnage * Name * Create komutlarını seçip, sonra alan ismini ve adresini 
yazıp Enter'a basın.Burada isim verilen alan, bazen bir hücre bazen de 
birden fazla hücreden oluşan bir alan olabilir. İsmi TOP olan B1..B30 
alanında toplamak istediğiniz sayıların var olduğunu farz edelim. 

 

Excel ve seriler : 
Bir sütunu belli bir farka artan sayılarla doldurmak mı istiyorsunuz? Bunun için alt 
alta sayıları yazmanıza veya toplama-çıkartma formülleri ile uğraşmanıza gerek 
yok. Diyelim ki 0’dan başlayarak beşer beşer yazdıracaksınız. Önce birinci hücreye 
0 altındaki hücreye de 5 yazın. Daha sonra bu iki hücreyi fare ile seçili duruma 
getirin. Seçili duruma getirdiğiniz hücrelerin alt sağ tarafında küçük bir karenin 
çıktığını göreceksiniz. Fare imleci ile bu karenin üzerine gelin ve işareti tutarak 
aşağı doğru sürükleyin, sütundaki değerlerin bitmesini istediğiniz yerde durun, 
fare düğmesinden elinizi çekin.Seçili duruma gelmiş olan alan otomatik olarak bir 
seri biçiminde doldurulacaktır. Anlatırken biraz karışık gibi görünen bu yöntemin, 
eliniz alıştıktan sonra aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve bir kere 
alıştıktan sonra vazgeçemeyeceksiniz. Aynı seri mantığı Türkçe Excel için Aylar, 
tarihler ve haftanın günleri için de geçerlidir. Yani Ocak yazdıktan sonra fare ile 
çekiştirerek Excel’e otomatik olarak Şubat, Mart vs.. yazdırabilirsiniz. 
Excel ve Romen rakamları : 
Eğer bir sayının romen rakamları ile görünmesini istiyorsanız, Excel’in ROMEN() 
formülünü kullanabilirsiniz. Bu formülün kullanımı son derece kolaydır. B2 
hücresinde 1996 sayısının olduğunu varsayalım. Eğer A2 hücresinde bu sayının 
romen rakamı ile gösterimini görmek istiyorsanız, bütün yapacağınız şey A2 
hücresine ROMEN(B2) formülünü girmektir. 
Sütun genişliğini otomatik olarak ayarlamak : 
Bir Excel hesap tablonuz var ve içinde bir sürü veri bulunuyor. Ancak sütun 
genişlikleri düzgün olarak ayarlanmadığı için verilerin bir kısmı görülmüyor, bir 
kısmı da üstüste çakışıyorlar. Sütun genişliğini otomatik olarak ayarlamak için 
yapılacak en kolay işlemi merak ediyor musunuz? Hemen söyleyelim: Önce 
genişliği otomatik olarak ayarlanacak olan sütunları seçili duruma getirin. Daha 
sonra fare imlecini sütun başlıklarını birbirinden ayıran çizginin üzerine getirin. 
Bunu yaptığınızda fare imlecinin ayraç haline geldiğini göreceksiniz. Bu aşamada 
çift tıklayın. Seçili olan sütunların genişlikleri otomatik olarak içindeki tüm 
verilerin görünebileceği şekle gelecektir. 
Uzun isim vermeyin : 
Excel'de dosya isimlerinin genişliği maksimum 21 karakter olabilir. DOS'un 8 
karakter sınırından sonra 21 karakter genişliğinde dosya ismi tanımlamak ilk anda 
cazip gelebilir. Fakat bu durumda isim verme süreci zaman alıcı olabilir. Bu arada 
çalışma tablosu içinde kullandığınız alanların da isimlerinin kısa olmasına dikkat 
etmelisiniz. Çünkü çalışma tablosu içinde bir hücre içinde maksimum 255 karakter 
yazabilirsiniz. Bu nedenle hücre içinde yazacağınız formüller içindeki uzun alan 
isimleri nedeniyle hücredeki formül yazımınızı tamamlamadan formülünüz 255 
karakteri aşacaktır. 
Excel'de sıfır atma : 
Excel'de yaptığınız çalışmalarda bol sıfırlı sayılar kullanıyorsanız, yazdığınız 
sayının görülebilmesi için sütun genişliğini arttırmanız gerekebilir. Bu da çalışma 
tablosunun geniş bir alana yayılmasına neden olur. Sütun genişliğini arttırmak 
yerine bu sayıların 0 olan 3, 6, 9 veya daha fazla hanesini saklayabilirsiniz. Bunun 
için FORMAT NUMBER komutlarını seçip, ekrana gelen menüden Code Text Box 
seçeneğini Tab tuşunu kullanarak veya fare ile seçerek #,##0, ifadesini 
yazmalısınız. Böylece çalışma tablonuzda yazdığınız 100000000 sayısı 100000 
olarak, eğer #,##,0,, formatını kullanırsanız 100 olarak görüntülenir. 
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Büyük alanları seçmenin kısa yolu : 
Eğer büyük bir veri alanına ihtiyacınız varsa fare ile kaydırarak bütün veriyi seçmek 
yerine bir anda geniş bir seçili alan oluşturabilirsiniz. Bunun için Ctrl-* veya 
Ctrl-Shift-8 tuşlarına basmanız yeterli. Excel sizin için bu büyük alanı oluşturacaktır. 
Kısa yoldan formül silme : 
Formül barında, formül düzenlerken, bazı karakterleri silmek istediğinizde bu 
karakterleri seçip Delete tuşuna basabilirsiniz yada her zamanki gibi BackSpace 
tuşunu kullanabilirsiniz. Peki tamamını hiçbir şey seçmeden Ctrl-Delete tuşlarını 
kullanarak silebileceğinizi biliyor muydunuz? Bunun için imleci satırın başına 
geçmeniz yeterli. Çünkü bu komut imlecin bulunduğu yerden sonuna kadar tüm 
bölümü siler. 
Sayı formatlama : 
Çok az kullanıcı Excel'in sayı formatlama araçlarını tam anlamıyla kullanır. Örneğin 
* işareti girilecek karakterin sütun genişliği doluncaya kadar tekrarlanmasını sağlar. 
Varsayalım ki negatif sayıları parantez içinde kullandığınız, finansal bir tablo 
yaratıyorsunuz ve açma parantezinin, hücrenin soluna yaslanmasını istiyorsunuz. 
Eğer Excel 4.0 kullanıyorsanız Format menüsünden Number komutunu Excel 5.0 
kullanıyorsanız Format menüsünden Cells'i buradan number'ı seçin.Çıkan diyalog 
kutusunda All yada Number kategorileri için #,##0,00_);(#,##0,00) formatını 
seçin. Yeni modu girmek için Code Penceresini tıklayın ve açma parantezinden 
sonra bir * ve bir boşluk ekleyin. Bitirmek için OK tuşuna basın. 
Formül sonlarına açıklamalar eklemek : 
Formüllerimize açıklamalar eklemek hesap tablonuzu daha anlaşılır hale getirecek 
ve ihtiyacınız olursa değişmeleri daha kolay yapmanızı sağlayacaktır. Excel 'de 
açıklamalarınızı hücre ismi olarak, veya hücre notu olarak girebilirsiniz. Bunun için 
INSERT&Name/ veya Note komutlarını da kullanabilirsiniz. 
Satır ve Sütun eklenmesini engelleme : 
Boş bir sayfada A1 hücresinden başlayarak önce End-Aşağı Ok sonra End-Yukarı 
Ok tuşlarına basınız. Gelmiş olduğunuz son hücreye herhangi bir şey yazınız. Şimdi 
A1 hücresine dönmek için Home tuşuna basınız. Artık bundan sonra siz veya başka 
birisi çalışma sayfasına herhangi bir satır veya sütun ekleyemeyecek, eklemeye 
kalkarsa karşısına beklemediği bir hata mesajı gelecektir. 
Ekranı büyütmenin başka bir yolu : 
Çoğu kullanıcı Windows'ta çalışırken ekranın sağ üst köşesindeki oklu kutuya 
tıklayınca pencerenin tüm ekranı kapladığını bilir. Yine çoğu kullanıcı Döküman ismi 
bulunan çubuklara çift tıklama ile dökümanın maksimize edildiğini bilir. Excel hesap 
tablosu yazılımı bize bize üçüncü bir yol daha sağlıyor. Eğer ekranın sağ alt 
köşesindeki küçük kareye çift tıklarsanız Excel penceresinin tam ekrana yayılmasını 
sağlarsınız 

Bir excel hücresine bir satırdan fazla yazı'nın yazılması (Metin sarma) : 
Hücre sonuna gelen metnin alt satırdan devam etmesi işlemine Microsoft Türkçesinde 
“metin sarma” adı veriliyor. Metni sardıracağınız hücreleri seçili duruma getirin. Seçili 
hücrelerin üzerinde herhangi bir noktaya sağ fare tuşuyla tıklayıp açılan menüden 
Hücreleri Biçimle komutunu çalıştırın. Ekrana gelen diyalog kutusunun Hizalama 
bölmesinde Metni Sar seçeneğini işaretleyin ve Tamam düğmesine tıklayın. Bu diyalog 
kutusunda metnin hizalanması ile ilgili diğer seçenekleri de bulacaksınız. 
Yılın kaçıncı günündesiniz : 
Aynı zamanda Jülyen takvimi adı verilen bu işlemi yapmak Excel için son derece kolaydır. 
Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var, o da artık yıllar. Neyse, Allah’tan Microsoft’
çular Excel’i yaparken bunu ayarlayacak bir şeyler geliştirmişler. A1 hücresinde düzgün 
olarak yazılmış tarihin varolduğunu düşünelim. Eğer B1 hücresine 
=A1-TARİH(YIL(A1)-1;12;31) formülünü girerseniz, bu formül A1 hücresindeki tarihin yılın 
kaçıncı gününe tekabül ettiğini gösterecektir. Eğer İngilizce Excel kullanıyorsanız, aynı 
formülü 
=A1-DATE(YEAR(A1)-1;12;31) biçiminde yazmanız gerekecekti. 
Excel'de dikey yazdırma : 
Dikey yazdırmak istediğiniz alanı seçin. Farenin oku seçili alan üzerindeyken farenin sağ 
kulağını tıklayın. Çıkan menüden Hücreleri Biçimle'yi seçin. Hizalama kısmında aradığınız 
çözümü bulacaksınız. İstediğiniz yönelimi seçip işlemi uygulatın. 
Hücre çizgilerini gizlemek yada göstermek : 
Bir Excel tablosunda çalışırken hücrelerin boyutlarını gösteren kılavuz çizgilerini zaman 
zaman göstermek zaman zamanda gizlemek isteyebilirsiniz. Bu işi yapacağınız bir 
düğmeyi araç çubuğuna eklemeye ne dersiniz. Böylece bu düğmeye bir defa bastığınızda 
kılavuz çizgileri görüntülenir, bir defa daha bastığınızda gizlenir. Böyle akıllı bir düğmeyi 
araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. 1) Araçlar menüsünden 
Özelleştir komutunu çalıştırın. 2) Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar 
bölümüne gidin. 3) Kategoriler listesinde Formlar seçeneğini seçili duruma getirin. Sağ 
taraftaki bölümde Kılavuzu değiştir seçeneğini bulun. 4) Bu seçeneğin üzerine gidin, sol 
fare düğmesine basın, basılı tutun ve düğmeyi araç çubuklarından herhangi birinin 
üzerine sürükleyip bırakın. 5) Tamam düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın.Artık 
araç çubuğunda oluşturmuş olduğunuz bu düğmeye basarak kılavuz çizgilerini bir 
gösterebilir, bir gizleyebilirsiniz. 
Kağıt dökümlerini ortalamak : 
EXCEL belgelerinizi kağıda döktüğünüzde baskının ortalanmasını istiyorsanız kağıda 
dökmeden önce Dosya menüsünden Sayfa Yapısı komutunu çalıştırın. Ekrana gelecek 
olan diyalog kutusunun Kenar Boşlukları bölümüne gelin. Burada Yatay ve Dikey ortalama 
seçeneklerini aktif hale getirin. Excel hesap tablonuzun içeriğini kağıda ortalayarak 
basacaktır. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz. 
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Excel içinde hesap makinesi : 
Basit hesaplamalar yapmak için de Excel'in formülleri ile uğraşmaya değmez. 
Excel araç çubuğuna bir hesap makinesi simgesi ekleyip bu düğmeye basılınca 
Windows 95'in basit hesap makinesinin açılmasını sağlayarak işlerinizi 
kolaylaştırabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli: 
Herhangi bir Excel araç çubuğunun üzerine sağ fare düğmesi ile tıklayın ve 
Özelleştir komutunu çalıştırın. Komutlar bölümüne gelin. Kategoriler bölümünde 
Araçlar seçeneğine gelin.Sol taraftaki listeden Özel seçeneğine gelin, yan 
tarafında minik bir hesap makinesi simgesi olması lazım. Bu seçeneği sürükleyip 
istediğiniz bir araç çubuğunun üzerine bırak. Kapat düğmesine basarak diyalog 
kutusunu kapatın. Bundan sonra Excel içinde mini bir hesaplama yapmak 
istediğiniz zaman bütün yapacağınız araç çubuğuna eklemiş olduğunuz hesap 
makinesi düğmesine basmak. Hesap makinesi programı açılacaktır.  
Excel'de size özel sayı formatları : 
Excel’de hücrelere sayı biçimi verirken, size sunulan seçenekler dışında kendi 
isteğinize bağlı formatlar da oluşturabilirsiniz. Bu formatları oluşturmak için 
Format/Cells (Biçim/Hücreler) altında Number (Sayı) sekmesinde Custom (İsteğe 
Uyarlanmış) alanına istediğiniz biçim özelliklerini girmelisiniz. Temel sayı biçim 
kodları: 
Excel’de Belirli sayıda basamak belirtmek için 0, # ve ? karakterleri kullanılır. # 
karakteri kullanıldığında, sıfırlar sadece anlamı olduğunda görüntülenir. 0 
karakteri kullanıldığında ise sıfırlar anlamlı olsalar da olmasalar da görüntülenir.? 
karakteri ise format tanımından daha az basamak olması halinde boşluklar 
eklenmesi (hizalama için) ya da kesirli sayılar görüntülenmesi için kullanılır. 
Ondalık kısımları görüntülemek için ".", binleri ayırmak için ise "," kullanılır. 
Biçime renk eklemek için, kodlardan önce köşeli parantez içinde renk isimini 
(örneğin [RED] ya da Türkçe’de [KIRMIZI]) veya paletteki renk numarasını 
(örneğin [COLOR 6]) kullanabilirsiniz. 
Bir hücrenin içeriğini grafik başlığı olarak kullanmak : 
Yapacağınız şey oldukça basit. Aşağıda görüldüğü gibi bir Excel grafiğine sahip 
olduğunuzu varsayalım. Önce işleri garantiye almak için Çizim araç çubuğunu 
görüntüleyin. Bunun için de araç çubuklarının bulunduğu yerde boş bir alana sağ 
fare düğmesi ile tıklayın, ekrana gelecek olan menüden Çizim komutunu 
çalıştırın.Excel grafiğinizin üstüne tıklayarak seçili duruma getirin. Çizim araç 
çubuğundan metin aracının düğmesine basın. Sürükle ve bırak yönetimini 
kullanarak Excel grafiğinin üzerine görüntülemek istediğiniz metnin yer alacağı 
alanı çizin. Daha sonra Excel penceresinin üst tarafındaki Formül çubuğunun 
içindeki boş beyaz alana tıklayın. = (eşittir işareti) yazın. İçeriğinin 
görüntülenmesini istediğiniz hücrenin üzerine fare ile tıklayın.Enter tuşuna 
bastığınızda üzerine tıkladığınız hücrenin içeriği grafiğin üstündeki metin 
kutusuna transfer edilecek. Dosyayı kaydedin. Artık bu hücreyi her 
değiştirdiğinizde grafiğin başlığı da hücrenin içeriğine göre otomatik olarak 
değiştirilecektir. 

Devrik dönüşüm fonksiyonun pratik kullanımı : 
Bir Excel dosyanız var ve veriler sütunlarda dizilmiş olarak görüntüleniyor. Ancak siz bu 
sütunlardaki verileri satırlara dönüştürmek istiyorsunuz. Aynen yan taraftaki resimde 
görüldüğü gibi. Ayrıca sütunlar ve satırlar arasındaki bağlantının da kopmamasını 
istiyorsunuz ki orijinal sütunlar değiştirildiğinde diğer satırlar da otomatik olarak 
güncellensin.Bunu yapmak için Excel'in DEVRİK-DÖNÜŞÜM() formülünü kullanabilirsiniz. 
Yandaki örnekte görülen basit hesap tablosuna bir göz atın. Burada A1:C6 alanı, devrik 
dönüştürülme yöntemi ile E9:J11 alanına kopyalanmıştır. Kopyalama dinamik link şeklinde 
olduğu için, kaynak alanda herhangi bir hücreyi değiştirdiğinizde, bu değişiklik anında 
hedef alanda da kendisini gösterecektir. Bu işlemi yapmak için aşağıdaki adımları takip 
ettik: 
1. A1:C6 alanına gerekli verileri girdik.
2. E9:J11 alanını seçili duruma getirdik. 
3. Formül çubuğunda formül olarak =DEVRİK_DÖNÜŞÜM(A1:C6) yazdık, ancak bu formül 
bir dizi formülü olduğu için Ctrl + Shift + Enter tuşlarına bastık. Bu işlemleri yaptığımızda 
sütunlar satırlara dinamik olarak aktarıldı. Yukarıdaki
adımların en önemlisi 3. Adımda formülü yazdıktan sonra Ctrl + Shift + Enter tuşlarına 
basmak. Direkt olarak Enter tuşuna basarsanız formül çalışmayacaktır. 
Excel ile otomatik kayıt : 
Excel ile çalışırken belirli aralıklarla belgenizi otomatik olarak kaydedilmesini mi 
istiyorsunuz. Program menülerinde bu tip bir seçenek yok ama bir eklenti olarak gelen 
AUTOSAVE.XLA bu işi sizin için yapacaktır. Bunun için yapacağınız tek şey Tools 
menüsünden Add-Ins komutunu çalıştırmak. Ekrana gelecek Add-Ins diyalog kutusunda o 
anda sistemde kurulu ve kullanılabilir durumda olan eklentilerin bir listesi gelecektir. 
Buradan AutoSave'i seçili hale getirin ve OK düğmesine basın. Artık Tools menüsünü bir 
daha açtığınızda bu menüye bir de AutoSave yani Otomatik Kayıt seçeneğinin eklendiğini 
göreceksiniz. Bu komutu çalıştırınca ekrana Otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz 
bir diyalog kutusu gelecektir. Otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü 
seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz. 
Excel ile etiket atama : 
Basit bir yöntemle herhangi bir makro kullanmadan bunu yapabiliriz. Diyelim ki Excel 
açıkve BOOK1 adlı bir hesap tablomuz var. Birinci kolonda bölge adları diğer kolonda da o 
bölge içerisindeki şehirler bulunuyor. Sizin bütün istediğiniz ise bu satırlarda birbirleri ile 
aynı olan bölge adlarını çıkarmak ve ayrı bir hesap tablosuna kategorilere ayrılmış verileri 
girmek. Önce Book1'deki verileri Sort edin. Daha sonra ikinci kolonu seçin ve insert 
menüsünden Columns komutunu çalıştırarak A ile B kolonunun arasına bir kolon ekleyin. 
B2 hücresine gelin ve =IF(A2=A1,"",A2) formülünü girin. Bu formülün görevi bi,r solundaki 
hücre ile onun altındaki hücreyi karşılaştırmak ve birbirleri ile aynıysa o hücreyi boş 
bırakmak, farklıysalar sol taraftaki hücrenin değerini üzerine yazmaktır. Formülü girdikten 
sonra CTRL+Insert tuşlarına basın, daha sonra B2 hücresinin altında kalan hücreleri seçerek 
ENTER tuşuna basın. Böylece formül B kolonunun tüm hücrelerine kopyalanacaktır. Hesap 
tablonuz istediğiniz gibi bir görünüm kazanacaktır. Hesap tablonuza en son görünümünü 
vermek için A kolonunu tümüyle seçin ve Format menüsünün Column * Hide komutunu 
çalıştırın. Aynı işl emi A kolonunun başlık Tab'ına sağ fare tuşuyla tıklayıp ekrana gelecek 
olan menüden Hide komutunu çalıştırarak ta yapabilirsiniz. 
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Belgelere kolay ulaşım : 
Araçlar (Tools) menüsünden Seçenekler (options) komutunu çalıştırın ve Genel 
(General) bölmesine girin. "Varsayılan dosya yeri" (Default file location) 
bölmesine istediğiniz dizini girin ve Tamam'a tıklayın. Artık Dosya*Aç komutunu 
çalıştırdığınızda karşınıza bu dizin gelecek. Ayrıca yeni oluşturduğunuz bir hesap 
tablosunu kaydetmek istediğinizde de yine karşınıza bu dizin gelecek.Aynı şeyi 
Word 6.0'da da yapabilirsiniz. Bunun için Araçlar (Tools) menüsünden 
Seçenekler (Options) komutunu çalıştırın. Dosya konumları (File locations) 
bölmesine girin. Belgeler satırını seçerek Değiştir düğmesine basın ve yeni dizin 
ismini yazın. Tamam düğmesine bastığınızda işlem tamam olacak. 
Excel ve Spinners (Otomatik değer Arttırma/Azaltma) : 
Excel kullanırken hesap tablonuza bir hücrenin değerinini arttırıp azaltacak 
düğmeler eklemek, spinners aracını kullanarak çok kolaydır.Bunu yapmak için 
aşağıdaki örnek adımları takip edin. 
1- Herhangi bir hücreye herhangi bir değer girin. 
2- "Forms" araç çubuğundan "spinners" aracının düğmesine basın. Eğer araç 
çubuğu açık değilse bunu View*Toolbars komutunu çalıştırdıktan sonra "Forms" 
seçeneğini seçerek açın. 
3- Farenizi kullanarak hesap tablosunda istediğiniz yere istediğiniz boyutta bir 
spinner çizin. 
4- Spinner üzerine gelip sağ fare düğmesine basın. 
5- Ekrana gelecek olan menüde Format*Object komutunu çalıştırın. Diyalog 
kutusunun Cell Link bölmesinde sayının etkileyeceği adresi girin. (Örneğin B-3 
için $b$3 gibi.) Bu diyalog kutusundan ayrıca hücrenin alabileceği minimum ve 
maksimum değerleri, artış miktarını ayarlayabilirsiniz. İşte bu kadar. Artık 
arttırma/Azaltma düğmenizi kullanabilirsiniz. 
Ortalamaya yakın sayı : 
Diyelim ki sayılarımız "Değerler" isimli bir alanda olsun. Formülü 
=INDEX(Değerler,MATCH(MIN(ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler))),ABS(Değe
rler-AVERAGE_ (Değerler))),ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler)),0)
şeklinde yazdıktan sonra Ctrl+Shift ve Enter tularına basınız. Formülün işleyişine 
gelince; ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler)) kısmı, array formüldeki pozitif 
sayıların sapmalarını verir.MIN sapmalar içinde en küçüğünü bulur.MATCH ise 
bu en küçük sayının sapmalar içindeki yerini bulur. Son olarak INDEX ise sayıyı o 
anki pozisyonundan orijinal listedeki pozisyonuna gönderir. 

Excel ve Bazı İstatistiki Fonksiyonların Kullanımı : 
Aşağıdaki örneklerle bazı istatiki fonksiyonların kullanımları mevcuttur. 
Kombinasyon: 
Örnek: Elektronik cihazlar imal eden bir fabrikada 10 elektronik tüpten meydana gelen bir 
grup mamülden ikişerli numuneler seçilecektir. Kaç farklı numune grubu teşkil edileceğini 
Excel'de şöyle bulabilirsiniz. Sıra önemli olmadığından numune grupları birer 
kombinasyondur. Buna göre problemin çözümü =COMBIN(10,2) formülü ile bulunacaktır. 45 
grup olarak verilir. 
Kikare değeri: İstatistikle ilgilenen herkesin bildiği kikare tablosunu kullanmaya Excel 
=CHIDIST fonksiyonu ile artık gerek yoktur. Bir değerin (18.307) serbestlik derecesi 10 olan 
dağılımındaki kikare değeri =CHIDIST(18.307,10) formülü ile 0.05 olarak bulunur.
Frekans Hesaplama: Çalışma tablosunda A1:A9 alanında, sırayla 79, 85, 78, 85,83, 81, 95, 88, 
97 değerleri olduğunu varsayalım. Bunları gruplamak, sonra da gruplara kaçar değer 
düştüğünü hesaplamak istiyorsanız C4:C6 alanında bulunan sayılara (70, 78, 79) göre grup 
aralıklarını belirleriz. Daha sonra gruplara kaçar eleman düştüğünü 
=FREQUENCY(A1:A9,C4:C6) ile hesaplayıp, 0, 2, 5, 2 frekanslarını buluruz.F Değeri: 
İstatistikle ilgilenen herkesin bildiği iki serbestlik derecesine göre hazırlanmış F tablosunu 
kullanmaya Excel =FDIST fonksiyonu ile artık gerek tok. Bir değerin (15.20) serbestlik 
dereceleri 6,4 olan dağılımdaki F Değeri =FDIST (15.20,6,4) formülü ile sonuç 0.01 olarak 
kolayca bulunur. 
Hücreleri otomatik olarak doldurma : 
Hesap Tabloları son sürümlerinde, otomatik doldurma araçlarını hizmetinize sunmuştur. 
Diyelim ki hesap tablonuzda sık sık sabit kimselerin isimlerini kullandığıjnız dosyalar var. Her 
seferinde bu isimleri tek tek girmek yerine otomatik doldurma araçlarını kullanabilirsiniz. 
Excel'de "Auto Fill" oluşturup istediğinizde kullanmak mümkün. 
Excel'de böyle bir işlem yapmak için daha az uğraşıyorsunuz. Menüden Tools* Options 
komutlarını ve hemen ardından Custom List'i seçiyoruz. New Liste'e bir kere tıklayın ve 
listenizi oluşturun. Listeyi kaydetmek için Add'e tıklayın.Kullanım ise; Listeden bir maddeyi 
hücreye yazıp, hücrenin köşesinde + belirince sürükleyin. Ayrıca bir yol daha var: Alanı 
belirledikten sonra Edit * Fill komutlarını seçmek. 
Makro ile bir hücredeki bütün yazıları büyük harfe dönüştürmek : 
Sub buyharf()
For Each c In Selection.Cells
c.Value = UCase$(c.Value)
Next c
End Sub 
Bütün yapacağınız bu makroları girdikten sonra ilgili hücrenin üzerine giderek istediğiniz 
makroyu çalıştırmak. Gerisini makro otomatik olarak hallediyor. Bir küçük problem var, büyük 
İ harfini küçültemiyor. 
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Makro ile bir hücredeki bütün yazıları küçük harfe dönüştürmek : 
Sub kucharf()
For Each c In Selection.Cells
c.Value = LCase$(c.Value)
Next c
End Sub 
Bütün yapacağınız bu makroları girdikten sonra ilgili hücrenin üzerine giderek 
istediğiniz makroyu çalıştırmak. Gerisini makro otomatik olarak hallediyor. Bir 
küçük problem var, büyük İ harfini küçültemiyor. 
Komutları düğmeleştirmek : 
Sık kullanacağınız ancak Excel'in menü veya araç çubuklarında olmayan bir komutu 
bir düğme olarak Excel araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. 
Buradaki örnek,"yalnızca görünür hücreler" seçeneği için anlatılmıştır, siz diğer 
komutları eklemek için minik tefek bazı değişiklikler yapmalısınız. 
1. Herhangi bir araç çubuğunun üzerinde boş bir yere gidin ve sağ fare düğmesine 
basın.
2. Açılacak olan menüden Özelleştir komutunu çalıştırın. 
3. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gelin, listeden 
Düzen komutunu seçili duruma getirin. 
4. Bu işlemi yaptığınızda sağ taraftaki listede Düzen komutunun seçenekleri 
görüntülenecektir. bu listede aşağı doğru kayaraktan "görünür hücreleri seç" 
seçeneğini bulun ve seçili duruma getirin.
5. Bu seçeneği fare ile sürükleyerek herhangi bir araç çubuğunun üzerine getirin ve 
bırakın. Bıraktığınız yerde bir düğme oluşacaktır. 
Artık bu düğmeyi kullanarak sadece görünür hücrelerin seçilmesini 
sağlayabilirsiniz. 
Gizli hücreleri kopyalamak istemiyorum : 
Evet, Excel kopyalama yapmadan önce sadece görünür hücreleri seçili duruma 
getirmenize imkan sağlayan bir komuta sahiptir. Ancak bu komut son derece 
diplerde gizlenmekte olduğundan pek çok kullanıcı bu seçeneğin farkına varmaz. 
Gizli hücreler içeren bir Excel belgesinde sadece görünür hücreleri seçili duruma 
getirmek için aşağıdaki adımları takip edin:
1. Gizli hücreler de dahil olmak üzere kopyalamak istediğiniz bütün hücreleri seçili 
duruma getirin.
2. tuşuna basın. 
3. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda ÖZEL düğmesine basın. 
4. Açılacak olan yeni diyalog kutusunda "Yalnızca görünür hücreler" seçimini aktif 
hale
getirin ve ENTER tuşuna basın.
5. Control + C tuşlarına basarak kopyalayın. 
6. Yapıştıracağınız hücreye gelin ve ENTER tuşuna basın. 
Bu adımları takip ettiğinizde sadece görünür hücrelerin kopyalandığına şahit 
olacaksınız. 
 


