
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ KAYSERİ/TURKİYE 

MICROSOFT EXCEL XP

Microsoft Excel XP Nedir?

Excel,bir  hesap  tablosu  programıdır.  Her  türlü  veriyi  (özellikle  sayısal)  tablolar  veya

listeler  halinde  tutma  ve  bu  verilerle  ilgili  ihtiyaç  duyacağınız  tüm  hesaplamaları  ve

analizleri yapma imkanı sunan bir uygulama programıdır. Excel’de verilerle ilgili grafikler

çizebilir,  kolay  ve  hızlı  bir  şekilde  raporlar,  özetler  hazırlayabilir,  istenilen  verilere

ulaşabilir, sıralayabilir, sorgulayabilirsiniz. Elektronik Tablolama, binlerce satırdan oluşan

veriler kaydetme, bu veriler arasında her türlü işlemi  formüller ve bağlantılar  kurarak

işlemler yapma, istenen veriye anında ulaşma ve verilerin her türlü grafiğini oluşturma,

kolay veri girişi ve güncelleme işlemlerini Excel’de kolayca yapmak mümkündür. Excel’de

veriler, açılan dosyalarda saklanır. Excel’de dosya uzantısı “ .xls “ dir.

Microsoft Excel XP’yi Başlatma:

 

Başlat  menüsünden  Programlar  komutuna  gelin  ve  sağ  tarafta  açılan  alt  menüden

Microsoft Excel’i tıklayın. Excel programı açıldığında hazır bir tablo ile karşımıza gelir.

Excel’den Çıkmak için:

 Dosya menüsündeki Çıkış komutunu tıklanır.

 Ekranın sol üst kısmındaki kontrol  simgesini tıklayıp Kapat komutu verilir.

 Ekranın sağ üst kısmındaki  işaretine basılır veya Alt+F4 yapılır.

Excel'den çıkmadan önce tüm dosyalar kapatılmalıdır.
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ KAYSERİ/TURKİYE 

TEMEL KAVRAMLAR

Çalışma Kitabı: Excel’de oluşturulmuş bir dosya, bir çalışma kitabıdır. 

Çalışma Sayfası: Çalışma kitaplarını temsil eden belge pencerelerinin alt kısmında yan

yana dizili  olan düğmelerden her birine (Sayfa1, Sayfa2, Sayfa3, …..) çalışma sayfası

denmektedir. Her  çalışma  sayfası;  256 sütun  ile  65536  satırdan  oluşur.  Sütun  ve

satırların oluşturduğu her bir bölmeye ise  hücre  denir. Hücre adları  sütun adıyla satır

numarasının yan yana gelmesinden oluşur. 

Hücre : Satırların ve sütunların kesiştikleri her bir kutuya verilen isimdir.

STANDART ARAÇ ÇUBUĞU (STANDARD)
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ KAYSERİ/TURKİYE 

Simge İşlem Kısayol Açıklama
Sayfa Ctrl+N Yeni (boş) bir belge açar

Aç Ctrl+O Eskiden yazılmış bir dosyayı daha sonra açar.

Kaydetme Ctrl+S

Dosya ismi vermek veya kaydedilmiş dosya

üzerinde değişiklik yaptıktan sonra

değişiklikleri de kaydetmek için kullanılır.

Yazdırma Ctrl+P Hazırlanan dosyanın yazıcıdan çıktısını alır.

Kopyalama Ctrl+C

Seçilen alanı belleğe kopyalamak için

kullanılır. Kopyalama:Seçilen alan silinmez,

yerinde kalır. İkinci bir kopyasını yapmak için

kullanılır

Yazım

Kılavuzu
F7

EXCEL tablolarının yazımı esnasında gözden

kaçan yazım hatalarının düzeltilmesi işleminde

kullanılır. Yazım hatalarını otomatik olarak

düzeltir. Kendi tanıyabildiklerini sizden

herhangi bir seçim almadan düzeltir.

Kesme Ctrl+X
Seçilen alanı belleğe alır. Kopyalamadan sonra

seçilen alanı siler.

Yapıştırma Ctrl+V
Kopyalanan veya kesilen alanı, belge içinde

gidilen yere yazar

Biçim

Boyayıcısı
Ctrl+Shift+C

Bir paragrafın biçimini diğer paragraflara

uygulamak için kullanılır. Paragraf seçilir.

Biçim boyayıcısı simgesi üzerine basılır. Sonra

uygulama yapılacak paragraf üzerine gidilir.

Paragraf seçilerek biçimin uygulanması

sağlanır.

Geri Al Ctrl+Z En son yapılan işlemi geri almak için kullanılır. 

İleri Al Ctrl+Y

Geri alınan işlemi, yeniden uygulamak için

kullanılır. Geri alma işlemi yapılmadan ileri

alma işlemi yapılamaz

Tablo Ekle

Belgeye tablo eklemek için kullanır. Seçilen

alan kadar tablo oluşturur. Yandaki şekilde 3

satır ve 3 sütunlu bir tablo oluşturur.
Excel

Tablosu
Excel çalışma sayfası ekler.

Sütunlar
Sayfayı birden fazla sütuna ayarlamak için

kullanılır. 

BİÇİM ARAÇ ÇUBUĞU

FORMÜL ARAÇ ÇUBUĞU
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ KAYSERİ/TURKİYE 

Her  Excel  sayfasının  harflerden  oluşan  sütun  adresleri  ve  rakamlardan  oluşan  satır

adresleri  vardır.  Böylece  her  hücrenin  bir  adresi  bulunur.  Bu  adresler  kullanılarak

hesaplamalar ve bağlantılar oluşturulur.

MENÜ ARAÇ ÇUBUĞU

TEMEL DOSYA İŞLEMLERİ

Excel ile çalışmadan önce dosya işlemleri hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Excel'de

dosya kavramı yerine çalışma kitabı kavramı kullanılmaktadır. Bir çalışma kitabı, çalışma

sayfalarından oluşmaktadır.

Yeni bir Çalışma Kitabı Oluşturmak

Excel'i ilk çalıştırdığınızda karşınıza yeni bir çalışma kitabı açılacaktır. Bu kitabın açılıştaki

adı  Kitap1 olarak görünecektir. Çalışmalar bu kitap üzerinde yapılır. Dosya kapatılacağı

zaman ya da Excel'den çıkmak istenildiğinde bu kitabı kaydetmek istenilip istenilmediği

sorulur. Kaydetmek istiyorsanız. Yeni çalışma kitabı açmak için:

 Dosya/Yeni komutunu seçilir.

 Standart Araç Çubuğu'ndan Yeni simgesi tıklanır. 



Çalışma Sayfası

Bir  Çalışma Sayfasında sütun ve satırların  kesiştiği  birime “Hücre” denir.  Hangi  hücre

aktif halde ise “Formül Çubuğu” üzerinde bulunan “Hücre Adresi” bölümünde aktif olan
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ KAYSERİ/TURKİYE 

hücre adı  yazar. Hücre içeriği de “Formül Çubuğu” üzerinde gözükür. Sol tarafta “Satır

Numaraları” 1, 2, 3... biçiminde; “Sütun Başlıkları” ise  A, B, C ... biçimindedir. 

Hücre Adresi Hücre İçeriği
Satır numarası

Sütun Başlığı

Mevcut Bir Çalışma Kitabını Açmak

“Dosya/Aç”  komutunu  tıklayınız.  Karşınıza  “Aç”  iletişim

penceresi çıkacaktır.

Bu iletişim penceresinde açmak için belgenin üzerine sonra da “Aç” düğmesine tıklanır

veya belgenin üzerine çift tıklanır. Eğer açmak istediğiniz belge başka bir sürücüde ya da

klasördeyse “Bak” bölgesindeki ok işareti üzerine tıklanır. Buradan aranılan belge bulunur

ve üzerine çift tıklanır.

Çalışma Kitabını Kaydetmek
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ KAYSERİ/TURKİYE 

 Çalışma kitabını kaydetmek için “Dosya” menüsünden “ Kaydet” komutu seçilir. 

 Araç çubuğu üzerindeki “Kaydet” düğmesi tıklanır.

 Ctrl-S veya Shift-F12

Eğer  dosya  daha  önceden  bilgisayar  veya  diskete  kaydedilmediyse  dosyaya  bir  isim

verilmesi  gerekecektir.  “Dosya  adı”  kutusuna  uygun  bir  dosya  adı  yazılıp  “Kaydet”

düğmesine veya enter tuşuna basılır.

Çalışma Kitabını Yeni Adla Kaydetmek

Daha önceden kaydedilmiş ve yeniden açılmış  bir dosya üzerinde çalışıp,  dosyayı yeni

haliyle  başka bir  isimle  kaydetmek istediğinizde “Dosya/Farklı  Kaydet”  komutu verilir.

Dosya adı  kısmına  dosyanıza  vermek istediğiniz  ismi  yazmalısınız.  Bu  işlem için  araç

çubuğu üzerindeki “Kaydet” düğmesi kullanılmaz. 

Birden Fazla Çalışma Sayfası İle Çalışmak
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Çalışma kitaplarını  temsil  eden belge  pencerelerinin  alt  kısmında yan yana dizili  olan

düğmelerden her birine (Sayfa1, Sayfa2, Sayfa3, …..) çalışma sayfası denmektedir.

Bu sayfalar arasında Sayfa1, Sayfa2, Sayfa3 sekmelerini kullanarak geçiş yapabilirsiniz. 

Sayfa İsimlerini Belirlemek

“Biçim/Sayfa”  menüsünün  alt  seçeneklerini  kullanarak  sayfalar  üzerinde  bazı  işlemler

yapabilirsiniz.  Bu  menüdeki  “Yeniden  Adlandır”  seçeneği  ile  sayfa  isimlerini

değiştirebilirsiniz. Aşağıda görüldüğü gibi “Sayfa 1”, “Günler“ olarak değiştirilmiştir. Aynı

işlemi  farenin  sağ  tuşuna  basarak  veya  “Sayfa  1”  üzerine  iki  kere  tıklayarak  da

yapabilirsiniz.

Çalışma Kitabını Kapatmak

Bir çalışma kitabını kapatmak için “Dosya-Kapat” komutu ya da ekranın sağ üst köşesinde

bulunan “Pencereyi Kapat” düğmesine basılır. 

Kapat (Excel kapat)

Pencereyi Kapat

Eğer kapatmak istediğiniz çalışma kitabında değişiklik yapmışsanız Excel size bu kitabı bu

haliyle  kaydetmek  isteyip  istemediğinizi  soracaktır.  Kaydetmek  istiyorsanız  “Evet”,

kaydetmek  istemiyorsanız  “Hayır”,  “Çalışma  Kitabı  üzerinde”  işlem  yapmaya  devam

etmek için “İptal” düğmesine basılır.

SATIR-SÜTUN BOYUTLANDIRILMASI

8



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ KAYSERİ/TURKİYE 

Sütun Genişliklerinin Ayarlanması

Bu  işlem  iki  şekilde  yapılabilir.  Birinci  yöntemde,  “Sütun  Başlıkları”  arasındaki  çizgi

üzerine gelinir. İmleç iki ucunda ok olan artı işareti biçimine gelince farenin sol tuşuna

basılır ve parmak kaldırılmadan; genişletmek için sağa, daraltmak için sola çekilir.

İkinci  yöntemde ise Genişletmek ya da daraltmak istediğiniz  sütunlardan en az  birer

hücre  seçilir.  Menü  Araç  çubuğundan  “Biçim/Sütun/Genişlik”  komutu  seçilir.  Sütun

genişliğine 15 yazıp “Tamam” düğmesine basılır.

Satır Yüksekliklerinin Ayarlanması

Bu işlem de iki  şekilde yapılabilir.  Birinci  yöntemde,  “Sütun Başlıkları”  arasındaki çizgi

üzerine gelinir. İmleç iki ucunda ok olan artı işareti biçimine gelince farenin sol tuşuna

basılır ve parmak kaldırılmadan; daraltmak için aşağı veya yukarı çekilir.

İkinci yöntemde ise yükseltmek ya da alçaltmak istediğiniz satırlardan en az birer hücreyi

seçin. Menü Araç çubuğundan “Biçim/Satır/Yükseklik” komutu seçilir. Satır yüksekliğine

15 yazın ve “Tamam” düğmesine basın.

SATIR-SÜTUN-HÜCRE  EKLEME VE SİLME

Satır sütun ya da hücre eklemek için;

Fareyi  sonrasına  eklemek  istediğiniz  satır  ya  da  sütuna  getirin.  “Ekle”  menüsünden

isteğinize göre “Satır” “Sütun” ya da “Hücreler” komutunu seçilir. 

Eğer hücre eklemek istiyorsanız karşınıza gelen pencerede, mevcut hücrelerin ne yöne

doğru öteleneceği sorulur. 

Satır, sütun ya da hücre silmek için;

Silmek istediğiniz satır, sütun  ya da hücre seçilir.

Seçim yapma:

 Bir satırı  veya satırları  seçmek için  “Satır Numaraları”nın  üzerine basılır.  Ard arda

satırları  seçmek için  başlangıç  ve bitiş  satırı  seçildikten sonra fare uygun biçimde

kaydırılır.
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 Bir sütunu veya sütunları  seçmek için  “Sütun Başlığı”nın  üzerine basılır  Ard arda

sütunları seçmek için başlangıç ve bitiş sütunu seçildikten sonra fare uygun biçimde 

kaydırılır.

 Yan yana hücreleri seçmek için fare seçimin yapılacağı köşelerden birisine getirilip,

çapraz biçimde fare kaydırılır.

 Yan yana olmayan satırları/sütunları/hücreleri seçmek için önce  Ctrl tuşuna basılır,

parmak kaldırılmadan seçilmek istenen satırlar/sütunlar/hücreler seçilir.

1. Düzen/Sil komutu tıklanır.

2. Karşınıza  gelen  “Sil”  penceresinden  “Hücreleri  sola  ötele”/”Hücreleri  yukarı

ötele”/”Tüm satır”/”Tüm sütun” seçilip, “Tamam” düğmesine basılır.

Aynı işlemi farenin sağ tuşu kullanılarak açılan kısayol menüsünden de yapılabilir.

HÜCRELERİ HİZALAMA VE BİRLEŞTİRME

Aşağıdaki  tabloda görünen değişik  hizalamaları  gerçekleştirmek için aşağıdaki  adımları

sırasıyla yapalım.

1. Adım

1. A1 Hücresine 1.Hafta yazın

2. B2 den G2 ye kadar olan hücreleri yatay olarak seçin. Sonra Biçim menüsünden

Hücreleri seçin

3. Karşınıza gelen pencerede “Hizalama” sekmesini tıklayın.

4. Hücreleri birleştir seçildikten sonra tamam düğmesini tıklayın.

5. Oluşan bu büyük hücreye Haftalık Ders Programı yazın.
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2. Adım

1. 3 nolu satırı seçin ve Biçim menüsünden yine Hücreleri seçin

2. Açılan pencereden Yön’den 45 derecelik açıyı  ve Yatay-Dikey kutularını  merkez

olarak olacak şekilde işaretleyip tamam düğmesine basın

3. B3 e saat C3 e Pazartesi D3 e Salı ve diğerlerini sırayla yazın.

4. 3 Nolu sütunu genişletin

3. Adım

1. A4 Hücresinden A10 Hücresine kadarki alanı birleştirin

2. Oluşan Hücreye Okulun adını yazın

3. “Biçim” menüsünden “Hücreler” komutunu tıklayın.

4. “Hizala” sekmesinde, 90 derecelik açıyı ve yine Yatay-Dikey olarak merkezi  seçin.

5. Cetvelin içini doldurup kenarlıklarını koyun.

KENARLIK-GÖLGELENDİRME-YAZI RENGİ

Kenarlıklar,  Biçim/Hücreler/ Kenarlık veya araç çubuğundaki   simgesi ile açılan

aşağıdaki kenarlıklardan seçebilirsiniz.

Hücre  zemin  renklerini  araç  çubuğundaki   simgesi  ile  veya  Biçim/Hücreler/

Desenler ile açılan aşağıdaki renklerden seçebilirsiniz. 
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Yazı rengi, Biçim/Hücreler/ Yazı Tipi/ Renkler veya araç çubuğundaki  simgesi

ile açılan aşağıdaki renklerden seçebilirsiniz.

OTOMATİK BİÇİMLENDİRME

Aşağıda görülen biçimsiz tabloyu yandaki gibi otomatik biçimlemek için;

 Aktif hücreyi biçimlemek istediğiniz tablonun üzerinde herhangi bir hücreye getirin.

 “Biçim” menüsünden “Otomatik biçim”i seçin.

 Karşınıza gelen pencereden istediğiniz biçimi seçin ve “Tamam”ı tıklayın.

KOPYALA-YAPIŞTIR

Şekildeki hücreleri Seç-Kopyala-Yapıştır yöntemiyle çoğaltmak için;

 Çoğaltmak istediğiniz hücreleri (A1'den B4'e kadar) seçin.

 Farenin sağ düğmesine seçili alan üzerinde iken tıklatın.

 Karşınıza gelen kısayol menüsünden “Kopyala” (Copy) komutunu tıklatın.

 Yapıştırmak istediğiniz yere (hücreye) (D1 hücresine) tıklayın.

 Farenin sağ düğmesini tıklayıp kısa yol menüsünü görüntüleyin.
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 Bu menüden “ Yapıştır” komutunu tıklayın.

KES-YAPIŞTIR

Şekildeki hücreleri Seç-Kes-Yapıştır yöntemiyle taşımak için;

 Taşımak istediğiniz hücreleri (A1'den B4'e kadar) seçin.

 Farenin sağ düğmesine işaretli alan üzerinde iken tıklatın.

 Karşınıza gelen kısayol menüsünden “Kes” (Cut) komutunu tıklatın.

 Yapıştırmak istediğiniz yere (hücreye) (E1 hücresine) tıklayın.

 Farenin sağ düğmesini tıklayıp kısa yol menüsünü görüntüleyin.

 Bu menüden “Yapıştır” komutunu tıklayın.

Aynı  işlemleri,  araç  çubuğu  üzerindeki  aşağıda  görülen  düğmelerle  de  yapabilirsiniz.

Ayrıca, aynı işlemleri farklı sayfalar üzerinde de uygulayabilirsiniz. 

SAYI BİÇİMLENDİRME
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Excel'de oluşturulan tabloların daha rahat anlaşılması ve daha güzel görülmesi açısından

sayıları  da biçimlendirebiliriz.  Şu unutulmamalıdır  ki hücredeki sayıların değerleri değil

sadece biçimleri değişir. Etkin hücrenin değeri, formül çubuğunda görüntülenir. Aşağıdaki

örnek tabloda görülen iki sütunun da değerleri aynıdır, sadece biçimleri farklıdır.

Hücrede/Hücrelerdeki işlemleri yapmak için;

 Biçimlendirmek istediğimiz hücre ya da hücreleri seçin.

 “Biçim” menüsünden “Hücreler”i tıklayın.

 İstediğiniz sayı biçimini seçin

Bu  işlemleri  araç  çubuğu  üzerindeki  aşağıda  gösterilen  düğmeleri  kullanarak  da

yapabilirsiniz.

Para biçimi biçemi
Yüzde biçemi
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Binlik ayraç biçemi
Ondalığı artırır

Ondalığı azaltır

HÜCREYE AÇIKLAMA EKLEME

Eğer hazırladığınız çalışma sayfalarını sizden başkası da kullanıyorsa, bazı verilere ilişkin

açıklamalarda bulunmak zorunda kalabilirsiniz. Bu gereksinimi karşılamak amacıyla Excel

size, hücrelere not iliştirme olanağı sunmaktadır.

Herhangi bir hücreye açıklama eklemek için;

 Tabloda görülen bütün verileri girin.

 Aktif hücreyi B5 hücresine getirin.

 “Ekle” menüsünden “Açıklama” komutunu tıklatın.

 Karşınıza gelen kutuya açıklamanızı yazın.

 Metni  yazmayı  bitirince,  açıklama  kutusunun  dışında  herhangi  bir  yerde  fareyi

tıklayın.

Fareyi B5 hücresinin üzerine tekrar getirdiğinizde açıklama görünecektir.

Açıklamayı Düzenleme

 Düzenlemek istediğiniz açıklamayı içeren hücreye farenin sağ tuşu ile tıklayın.

 “Açıklama Düzenle”yi tıklayın.

 Aynı menüden “Açıklama Sil” komutu ile açıklamayı silebilirsiniz.

HÜCRELERİ OTOMATİK DOLDURMA
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Hücrenin  doldurma  tutamacını  sürükleyerek  o  hücreyi  aynı  satırdaki  diğer  hücrelere

kopyalayabilirsiniz. Hücre, Excel'in seri olarak genişletebileceği bir sayı, tarih veya zaman

süresi  içeriyorsa,  değerleri  kopyalama yerine değerlere ekleme yapılır.  Örneğin,  hücre

“Pazartesi”  değerini  içeriyorsa,  satırdaki  veya sütundaki  diğer  hücreleri  hemen “Salı”,

“Çarşamba” ve diğer günlerle doldurabilirsiniz.

SAYILARI OTOMATİK DOLDURMA

Eğer 1,  2,  3…..  ya da 0,2,  0,4,  0,6….gibi  artan  bir  listeyi  hızlı  ve  kolay  bir  şekilde

oluşturacaksak,  bunu  sağlamak  için,  yukarıdaki  şekilde  görülen  verileri  girin.  İlgili

hücreleri seçtikten sonra, imlecin şekildeki gibi artı işareti şekline dönüşmesini sağlayın.

Doldurma tutamacından tutarak (imlecin artı işareti şekli) fare ile aşağı yönde sürükleyin.
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TARİH, AY VE GÜN OTOMATİK DOLDURMA

 Birinci satırdaki değerleri girin. Mesela 18.07.2002

 Her birini teker teker seçtikten sonra doldurma tutamaçlarından seçerek aşağı yöne

doğru otomatik doldurun.

 Bütün bu işlemler için sadece ilk hücreyi seçiyoruz.

FORMÜL KULLANMA

Adres kullanılarak hesaplamalar yapılabilir. Formül kullanmak için önce içeriği formül ile

belirlemek istenen hücre aktif duruma getirilir. Formül girişi doğrudan hücreye yapılacağı

gibi formül çubuğu aracılığı ile de yapılabilir. Ancak formül girişlerinin formül çubuğundan

yapılması önerilmektedir. Formül hazırlamak için hücreye önce “=“ işareti girilir. Örnek

olarak, A1 ve B1 hücrelerindeki iki sayıyı toplamak için yazılacak formülü hazırlayalım.

Formülü C1 hücresine hazırlayacağız. Bunun için:

 C1 hücresine gelinir.

 Formülü,  =A1+B1 şeklinde yazılıp, enter tuşuna basılır.

Aşağıdaki şekilleri inceleyerek formülü yazmaya çalışın.

Bunun için;

 B14 hücresi aktif hücre durumunda iken imleci formül çubuğuna taşıyın. 

 B14 hücresine formül yazmak için önce “=“ karakterini girin. 

 =TOPLA(B2:B13) formülünü formül çubuğuna yazın. 

 Sonra enter yapın. 
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Bu işlem otomatik toplama işlemi ile de yapılır.

OTOMATİK TOPLAMA

Excel,  TOPLA  işlevi  dışında  otomatik  toplama  adıyla  bir  kolaylık  daha  sunmaktadır.

Otomatik toplama işlemi için araç çubuğunda  işaretli düğme bulunmaktadır.

Otomatik  toplama imkanından  yararlanmak  için,  sonucu  bulunacak değerin  yazılacağı

hücre önce aktif hücre durumuna getirilmelidir. Ancak bu hücrenin söz konusu sütun veya

satırda  içeriği  toplanacak  en  son  hücreden  hemen  sonraki  hücre  olmasına  dikkat

etmelisiniz. Yukarıda verilen örneği şimdi de  otomatik toplama özelliği ile yapalım.

Bu amaçla, sonucun yazılacağı B14 hücresini aktif hücre durumuna getirelim. Daha sonra

araç  çubuğu  üzerindeki  otomatik  toplama  düğmesini  tıklarsanız,  Excel,  B  sütununda

bulunan ve sayısal değer içeren hücrelerin erim olarak kullanıldığı bir formülü otomatik

olarak hazırlar. Excel, sizden hazırlanan bu formülü onaylamanızı ister (Enter'a basınız).

Yanda verilen ekran görüntüsünü inceleyiniz.

Eğer  içeriklerini  toplamak  istediğiniz  hücrelerin  Excel  tarafından  tespit  edilmesini

istemiyorsanız, söz konusu hücreleri seçili duruma getirip ondan sonra araç çubuğundaki

“Otomatik Topla” düğmesine tıklayın. Aşağıda şekil olarak verilen örneği inceleyin.
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Hücre içinde  toplama  işleminin  sonucu  görüntülenirken,  formül  çubuğunda hazırlanan

formül  görüntülenir.  C14  hücresinin  (gider  toplamını)  için,  aynı  işlem  “Formül

Kopyalama” yöntemiyle yapılır.

“FARK” adlı  sütunun  değerini  bulmak  için;  B2  hücresinin  değerinden  C2  hücresinin

değerinin çıkarılması gerekmektedir. Bunun için;

 D2 hücresi aktif hücre durumunda iken imleci formül çubuğuna taşıyın.

 D2 hücresine formül yazmak için önce “=“ karakterini girin.

 Ardından  birbirinden  çıkarılacak  hücre  adreslerinin  arasına  “-”  işaretini  koymak

suretiyle formül çubuğuna yazın.

 Sonra enter ya da formül çubuğu üzerindeki onay işaretli olan düğmeye basın.
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Bu işlemi, D3 - D13 hücreleri için tek tek yapabileceğiniz gibi, formül kopyalama yöntemi

ile de kolayca yapabilirsiniz.

FORMÜLLERİ KOPYALAMA

Şimdi aynı toplama işlemini ya da formül hazırlama işlemini C sütunundaki sayısal bilgi

içeren hücreler için yapalım. Ancak yeni baştan formül hazırlamak yerine, B10 hücresi

için hazırlanan formülü C10 hücresine kopyalayabiliriz. 

HAZIR FONKSİYONLARI KULLANMA

Fonksiyonlar, bağımsız değişken adı verilen belirli değerleri, sözdizimi adı verilen belli bir

sırayla kullanarak hesaplamalar yapan önceden tanımlanmış formüllerdir.

TOPLA FONKSİYONU

Bir sütunda bulunan birden fazla hücrenin içeriğini  toplamak üzere formül  hazırlarken

yukarıdaki örnekte yapıldığı gibi formül çubuğuna içerikleri toplanacak hücrelerin adlarını

tek tek yazmak yerine, Excel'in hazır TOPLA() fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. 

Bu amaçla formül yazmak üzere formül çubuğuna “=“ karakterini yazdıktan sonra büyük

harflerle  TOPLA  yazılır.  Fonksiyonlara  parametre  olarak  verilen  bilgiler  parantez  içine

yazılır.  Formülde  aynı  hat  üzerindeki  hücreleri  toplamak  için  bütün  hücre  adlarını

fonksiyona parametre olarak vermek pratik değildir. Bu işlemde, işleme tabi tutulacak ilk

hücre ile son hücrenin adı arasına iki nokta “:” karakteri konulur.

Eğer kullanmak istediğiniz  hazır  fonksiyonun özelliklerini  biliyorsanız  formül  çubuğuna

formülü doğrudan yazabilirsiniz,  bilmiyorsanız “Ekle” menüsündeki “İşlev” komutundan

yararlanabilirsiniz.  Komutu  vermeden  önce  kendisi  için  formül  hazırlamak  istediğiniz

hücreyi aktif hücre durumuna getirmeniz gerekir.

“Ekle-İşlev”  Komutu  verdikten  sonra  ekrana  “İşlev  Yapıştır”  diyalog  kutusu  gelir.  Bu

pencerede “İşlev Kategorisi” ve “İşlev Adı” adında iki liste kutusu bulunmaktadır. Ayrıca

“En Son  Kullanılan”  adında  bir  kategori  daha  vardır.  “Topla”  işlevi  bu  listede  de  yer

alabilir.

EĞER FONKSİYONU

Değerler  ve formüller  üzerinde  koşula  bağlı  testler  yapmak  için  “Eğer”  fonksiyonunu

kullanırız.  Belirlediğiniz  koşulun  sonucu  “Doğru”  ise  bir  değeri,  “Yanlış”  ise  başka bir

değeri verir. Bu fonksiyon dışarıdan parametre olarak üç bilgi almaktadır. İlk parametrede

bir karşılaştırma bulunmaktadır. Karşılaştırmanın sonucu doğru değerini içeriyorsa “Eğer”

fonksiyonu geriye kendisine 2. parametre olarak verilen bilgiyi, karşılaştırmanın sonucu

yanlış ise “Eğer” fonksiyonu bu kez 3.parametreyi geriye döndürür.
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Excel  XP  programında  formül  oluşturmak  için  çeşitli  işaretler  kullanılır.  Bu  işaretler

sırasıyla şunlardır.

= Formülün başına mutlaka yazılması gereken işarettir.
+ Formülde toplama işlemi yapmakta kullanılır.
- Formülde çıkarma işlemi yapmakta kullanılır.
* Formülde çarpma işlemi yapmakta kullanılır.
/ Formülde bölme işlemi yapmakta kullanılır.
(   ) Formülde  hücre  belirtmelerinde  kullanılır.  Açılan  her  parantez  işareti

kapatılmalıdır. 

Excel formüllerinde iç içe istenildiği kadar parantez kullanılabilir.

: Formülde -den anlamı katmak için kullanılır.
, Formülde -ile anlamı katmak için kullanılır.
; Formülde -ile anlamı katmak için kullanılır.

EXCEL'de  mantıksal bir koşulu sınamak için aşağıdaki işlemciler kullanılır

Operatör Anlamı
< küçük
<= küçük veya eşit
= eşit
>= büyük veya eşit
> büyük
<> eşit değil

EXCEL'DE işlemlerde işlem öncelik sırası şu şekildedir

1. parantez içi

2. * veya /

3. + veya -

Bu fonksiyonun nasıl çalıştığını görmek amacıyla aşağıdaki ekran görüntüsünü inceleyiniz.

Bu örnekte her satırda bir müşteriye ait toplam alım ve ödemeler tutarı yer almaktadır.

Söz konusu müşterinin satın aldığı malların fatura değeri yaptığı ödemelerden fazla ise D

sütununa “Borçlu”, yaptığı ödemeler daha fazla ise bu kez D sütunundaki ilgili hücreye

“Alacaklı”  bilgisi  yazılacaktır.  D  sütunundaki  hücrelerin  içeriklerini  belirlemek  için

yazılacak IF fonksiyonu ekranda görülmektedir.
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İÇ İÇE EĞER KULLANIMI

=EĞER(A2<10;”SOĞUK”;EĞER(A2<30;”ILIK”;”SICAK”))

 Açılan ve kapatılan parantez sayıları birbirine eşit olmalıdır.

 Karakterler çift tırnak içinde gösterilmelidir. Sayılar çift tırnak içine alınmazlar.

 Doğru ya da yanlış değer verilmeyecekse noktalı virgül mutlaka konulmalıdır.

 “EĞERSAY”:  B12 HÜCRESİNDEKİ  FORMÜL:  =  EĞERSAY(B2:B11;1)    formülünün

anlamı: B2 ile B8 arasındaki hücrelerden değeri 1 olanları say. B2 ile B8 arasındaki 1'lerin

sayısını  bulmak için   “=EĞERSAY(B2:B11;1)”; 2'lerin  sayısını  bulmak için  = EĞERSAY

(B2:B11;2) formülü kullanılır.
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“EĞER” ile “VE” nin birlikte kullanımı

D2  HÜCRESİNDEKİ  FORMÜL:  =IF(AND(B2=1;C2=2);1;0)  formülünün  anlamı:  B2

hücresindeki değer 1'e eşit  ve C2 hücresindeki değer 2'ye eşit ise sonucu 1 yaz, değilse 0

yaz.

“EĞER” ile “YADA” nın birlikte kullanımı

C2 HÜCRESİNDEKİ FORMÜL: = EĞER(YADA(B2=1;C2=2);1;0) formülünün anlamı: B2

hücresindeki değer 1'eşit  yada C2 hücresindeki değer 2'ye eşit ise sonucu 1 yaz, değilse

0 yaz.
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ORTALAMA FONKSİYONU

“ORTALAMA”  fonksiyonu,  değerlerin  toplamını  değer  sayısına  bölerek  ortalamayı

hesaplar.

Bu  fonksiyonun  en  büyük  avantajı,  uzun  formüller  yazmak  zorunda  olmamanızdır.

Örneğin, 13 tane hücre içerisinde yer alan sayıların ortalamasını hesaplamak için uzun bir

formül hazırlamanız gerekir:

=(C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13)/13 

Ancak  bu  uzun  formülün  yerine  “ORTALAMA”  fonksiyonunu  kullanmanız  yararınıza

olacaktır:

=ORTALAMA(C1:C13)

D2 HÜCRESİNDEKİ FORMÜL: =ORTALAMA(B2:D2)

E2 HÜCRESİNDEKİ FORMÜL: =EĞER(D2<50;”KALDI”;”GEÇTİ”)
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G2 HÜCRESİNDEKİ FORMÜL: 

=EĞER(D2<25;0;EĞER(D2<50;1;EĞER(D2<60;2;EĞER(D2<75;3;EĞER(D2<90;4;5)))))

YÜZDE BULMA

FONKSİYONLAR

Bir Fonksiyonun Parçaları

Her fonksiyon dört parçadan oluşur:

1. Fonksiyon adi

25



2. Parantezler

3. Eşittir sembolü

4. Argümanlar

Fonksiyonların girişinde mutlaka = işaretinin kullanılması gerekir.

Örnek:

=TOPLA(B1:B9)

ORTALAMA Fonksiyonunun kullanılması

ORTALAMA  fonksiyonu  tanımlanan  aralıktaki  değerlerin  toplamını,  değer  sayısına

bölerek ortalamayı alır. Kullanımı aşağıdaki gibidir:

= ORTALAMA (sayılar)

Bu fonksiyonun en büyük avantajı uzun formülleri kısaltarak yazabilmesidir. Normalde on

adet  hücredeki  değerlerin  ortalamasını  hesaplamak  için,  aşağıdaki  formülün  yazılması

gerekir:

=(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10)/10

Ama  ORTALAMA  fonksiyonunu kullanarak bu işlem çok daha kısa zamanda yapılabilir

ayrıca bos hücreler 0 olarak kabul edilmez ve ortalamaya dahil edilmez.

= ORTALAMA (A1:A10)

NSAT fonksiyonu

Ondalıklı bir sayının veya bir işlem sonucunun ondalık kısmini atıp tam sayısını bırakır.

Kullanım sekli :

=NSAT(sayı veya formül)

Örnek :

=NSAT(13,782) formülünün sonucu 13 olur.

=NSAT(ORTALAMA(B3:B10)) B3 ile B10 hücreleri arasındaki sayıların ortalamasını alıp

sonucu tam sayı olarak verir.

YUVARLA, ASAGIYUVARLA, YUKARIYUVARLA Fonksiyonları

Her üçü de kullanım sekli  ayni olan fonksiyonlardır. Sayıları  yuvarlama itibariyle farklı

sonuçlar üretirler.

Yuvarla  fonksiyonu,  bir  ondalıklı  sayının  virgülden  sonra  istenilen  ondalık  basamağı

sayıyısı kadar yuvarlatılmasını sağlar. Bu yuvarlamada 5 ve 5’den yukarı değerleri yukarı,

5’den aşağı değerleri aşağı yuvarlar.
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Yukarıyuvarla  fonksiyonu  bir  ondalıklı  sayının  virgülden  sonra  istenilen  ondalık

basamağı sayısı kadar yukarı yuvarlatılmasını sağlar.

Aşağıyuvarla fonksiyonu bir ondalıklı sayının virgülden sonra istenilen ondalık basamağı

sayısı kadar aşağı yuvarlatılmasını sağlar.

Kullanım sekli :

=YUVARLA((sayı veya işlem);ondalık basamak sayısı)

Örnek :

=YUVARLA((35,4281);2) işleminin sonucu 35,43 olur.

=YUVARLA((ORTALAMA(C3:C15));1)  C3  ile  C15  hücreleri  arasındaki  sayıların

ortalamasını alıp sonucu bir ondalığa yuvarlar.

MİN ve MAK fonksiyonu

MİN fonksiyonu belirtilen hücrelerdeki sayıların en küçüğünü, MAK fonksiyonu belirtilen

hücrelerdeki sayıların en büyüğünü verir.

Kullanım sekli :

=MİN(hücre veya bölge adları)

=MAK(hücre veya bölge adları)

Örnek :

=MİN(A3;B2;C4;B8) A3,B2,C4 ve B8 hücrelerindeki sayıların en küçüğünü verir.

=MAK(C3:F10) C3 ile F10 hücreleri arasındaki sayıların en büyüğünü verir.

EĞER fonksiyonu

Bir  koşulun  gerçekleşip  gerçekleşmemesi  durumlarında  ortaya  çıkacak  sonuçların

değerlendirilmesini sağlar.

Kullanım sekli :

=EĞER(koşul ifadesi;olumlu sonuç;olumsuz sonuç)

koşul,  bir  hücrenin  bir  sayı  ile  veya  iki  hücrenin  değerlerinin  karsılaştırılması  ile

yazılabilir.

olumlu sonuç, koşulun oluşması durumunda yazılacak ifade veya değer.

olumsuz sonuç, koşulun oluşmaması durumunda yazılacak ifade ve değer.

Örnek :

=EĞER(D3>=45;”GEÇTI”;”KALDI”)

Eğer D3 hücresinin değeri 45’e eşit veya büyük ise GEÇTI, değilse KALDI ifadesini yaz.

=EĞER(H2=”GEÇTI”;1;0)
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Eğer H2 hücresinde GEÇTI ifadesi varsa 1 değerini yoksa 0 değerini yaz.

=EĞER(E3>D3;E3-D3;0)

Eğer E3 hücresi D3 hücresinden büyükse E3’den D3’ü çıkar, değilse 0 değerini yaz.

ŞİMDİ Fonksiyonu

Excel'de  tarih  ve  zaman  hesaplamalarını  kolaylaştıran  fonksiyonlardan  biri  de  SIMDI

fonksiyonudur. Bu fonksiyonun kullanmak için:

 Öncelikle bos bir çalışma tablosu açılır

 A1 hücresine =ŞİMDİ() yazılır ve Enter’e basılır

 Hücrede o anki tarih ve saat görüntülenir.

Örneğin 10 gün sonraki tarihi öğrenmek için;

A2 hücresine = ŞİMDİ()+10 yazılır ve Enter tuşuna basılır A2 hücresinde 10 gün sonraki

tarih görüntülenir.

BUGÜN Fonksiyonu

Aktif tarihi görüntüler

=BUGÜN()

EBOSSA Fonksiyonu

Bu  fonksiyon  hücreleri  test  etmek  amacıyla  kullanılır.  EBOSSA  fonksiyonu,  genellikle

EĞER fonksiyonuyla birlikte kullanılır. Örneğin; A1 hücresinde bir değer olmadığında " A4

hücresine veri girilmemiş " yazılmasını, dolu olduğunda ise TAMAM yazılmasını sağlamak

için aşağıdaki fonksiyonu kullanmak gerekir:

Mesajın  görüntüleneceği  hücre  seçilir.  Hücre  içerisine  aşağıdaki  fonksiyon  kullanımı

yazılır.

=EĞER(EBOSSA(A4);"A4 hücresine veri girilmemiş";"TAMAM")

A4  hücresine  veri  girilmemiş  ise  fonksiyonun  yazıldığı  hücreye  otomatikman  “A4

hücresine veri girilmemiş”, herhangi bir veri girilmiş ise TAMAM yazılır.

BOSLUKSAY Fonksiyonu

Belirtilen aralıktaki bos hücreleri sayar.

kullanımı

BOSLUKSAY(Alan)

Alan içindeki bos hücreleri saymak istediğiniz aralıktır.

=BOSLUKSAY(A1:A18)

A1 hücresi  ile  A18 Hücreleri  arasındaki  bos hücre sayısını  verir. "" (ya da bos metin)

veren formüller içeren hücreler de sayılır. Sıfır değerleri içeren hücreler sayılmaz
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EĞERSAY Fonksiyonu

Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki bos olmayan veya verilen kritere uyan hücreleri

sayar.

Örnek: EĞERSAY(A1:A10;5)

A1 - A10 hücreleri arasında içeriğinde 5 şayisi olan hücre sayısını verir.

Örnek 2: EĞERSAY(B1:G1;"Elma")

A1 - A10 hücreleri arasında içeriğinde Elma yazılı olan hücre sayısını verir.

ENÇOK_OLAN Fonksiyonu

Bir dizideki veya veri aralığındaki en sik görünen değerin sayısını verir.

=ENÇOK_OLAN(A1:A10)

A1- A10 Hücreleri arasında en sik gördüğü değerin sayısını verir.

=ENÇOK_OLAN(7;6;8;2;3;2;4)

işlemin sonucu= 2 olur

BİRLEŞTİR Fonksiyonu

Belirtilen alan içerisindeki değerleri birleştirir.

A1 hücresi içerisinde “Elma” Yazılı olsun A2 Hücresi içerisinde ise 3 A3 hücresi içerisine

=BİRLEŞTİR(A1;A2) yazılarak Enter tuşuna basıldığında A3 hücresinde “Elma3” ibaresi

görüntülenecektir.

BÜYÜKHARF Fonksiyonu

Belirtilen metni büyük harfle yazılmış olarak verir.

=BÜYÜKHARF(A1)

A1 hücresine yazılmış olan metnin büyük harfle yazılmış halini verir.

=BÜYÜKHARF(“elma”) İşleminin sonucu ELMA dir.

ÇİFT Fonksiyonu

Belirtilen sayı veya hücre içerindeki sayıya en yakın çift sayıyı verir.

=ÇİFT(1) işleminin sonucu = 1 dir.

DAMGA Fonksiyonu

Bilgisayarın karakter kümesindeki kod numarasıyla belirtilen sayıyı verir.(1-255 arası bir

kod yazılabilir)

=DAMGA(165) İşleminin sonucu = “¥”

EMETİNSE Fonksiyonu

Belirtilen başvuru adresindeki değer metinse “DOGRU” değilse “YANLIS” değerini verir

=EMETİNSE(A1)
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A1 hücresi içerisinde sayısal bir değer varsa YANLIS değerini verir.

KAREKÖK Fonksiyonu

Belirtilen sayının karekökünü verir

=KAREKÖK(A1)

A1 hücresindeki değerin karekökünü verir

=KAREKÖK(16)

İşlem sonucu = 4 olur.

Pİ Fonksiyonu

Pi sayısını verir

=Pİ()

İşleminin sonucu = 3,141592654 olur.

COS Fonksiyonu

Bir açının Kosinüsünü verir.

Kullanım Sekli

=COS(sayı)

Örnek

=COS(A1)

A1 Hücresindeki sayısal değerin kosinüsünü verir.

=COS(90)

İşleminin sonucu= -0,44807 Olur.

SİN Fonksiyonu

Bir açının sinüsünü verir.

Kullanım Sekli

=SİN(sayı)

Örnek

=SIN(A1)

A1 Hücresindeki sayısal değerin sinüsünü verir.

=SİN(90)

İşleminin sonucu= 0,893997 Olur.

DERECE Fonksiyonu

Radyanı dereceye çevirir.

=DERECE(Açı)
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LN fonksiyonu

Bir sayının doğal logaritmasını verir

Kullanım Sekli

=LN(sayı)

Örnek

=LN(10)

İşleminin sonucu = 2,302585 olur.

LOG Fonksiyonu

Bir sayının belirtilen tabanda logaritmasını alır.

Kullanım Sekli

LOG(sayı;taban)

Örnek

=LOG(20;10)

İşleminin sonucu= 1,30103 olur. Bu örnekte 20 sayısının 10 tabanına göre logaritması

alınmıştır.

İŞLEMLERDE KARŞILAŞILAN HATA TÜRLERİ

MS Excel programı ile bir işlem yaptığınızda eğer hesaplamayı yaptığınız hücre içerisinde

aşağıdaki hata türlerinden biri ile karsılaşırsanız bu hata türlerinin neler olduğu ve hangi

anlama geldiği aşağıda açıklanmıştır.

#NULL! : Sıfır Hatası. Bu hata türüne genellikle "SUM(A1:C1 A6:F6)" örneğinde olduğu

gibi  kesişme ile  ilgili  işlemler  yapıldığında  karşılaşılır.  eğer SUM fonksiyonu içerisinde

argüman olarak kullanılan  referanslarda bir kesişme meydana gelmiyorsa o zaman bu

hata türü ile karşılaşılır.

 

#DIV/0! : Sıfıra Bölünme Hatası. Bu hata türü genellikle bir sayısal değerin başka bir

sayısal  değere  bölünmesi  durumunda  bölenin  sıfır  olduğu  durumlarda  ortaya  çıkar.

Örneğin;

=5/A2

seklinde bir matematiksel işlem yapmak istediğinize A2 hücresindeki değer sıfır veya bos

ise bu durumda bu hata ile karsılaşırsınız.

 

#VALUE!  : değer Hatası. Bu hata türü genellikle birbirlerine uymayan iki veri türü ile

ilgili işlem yapıldığında ortaya çıkar. Örneğin:

=Benim Adim & A1

seklinde bir işlem sonucunda bu hata mesajı ile karsılaşırsınız. Bu hatanın giderilmesi için

bu işlemin aşağıdaki şekilde düzeltilmesi gerekmektedir,
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="Benim Adim"&A1

 

#REF! : Referans Hatası. Bu hata türü bir hücre içerisine yazdığınız formülün içeriğindeki

bir referansın sizin yaptığınız bir işlem sonucunda argüman olarak kullandığı  referansa

ulaşamaması  durumunda  ortaya  çıkar.  Örneğin:  A5  hücresine  aşağıdaki  formülü

yazdığınızda

=A1+A2+A3

ve  ardından  A3  hücresinin  bulunduğu  satiri  çalışma  sayfasından  komple  silmeniz

durumunda A5 hücresinin içerisindeki formülünüz

=A1+A2+#REF!

sekline dönüşecektir. Bu durumda hücrenizin içeriği bu hata ile gösterilecektir.

 

#NAME! : İsim (Ad) Hatası. Bu hata bir hücre içerisinde bir işlem yaparken kullandığınız

bir ismin Excel tarafından ulaşılamadığını gösterir.

 

#NUM! :Sayı Hatası. Bu hata türü genellikle bir fonksiyon içerisinde uygun olmayan bir

argümanın  kullanılması  durumunda  ortaya  çıkar.  Örneğin,  SQRT(sayı)  fonksiyonu

parantez  içerisindeki  sayının  karekökünü  alır.  eğer  bu  sayı  negatif  ise  bu  sayının

karekökünü alamayacağı için bu hata türünü verir.

 

#N/A : Erişim Hatası. Bu hata türü genellikle hesaplamada kullanacağınız verilerin veya

bilgilerin  tamamlanmadığı  durumlarda  karşılaşılan  bir  hata  türüdür.  eğer  bir  model

hesaplama yaptırmak istiyorsanız ve bu model hesaplamada henüz tamamlayamadığınız

bir veri grubu veya bilgi bulunuyorsa bu bilgilerin bulunduğu hücrelere bu hata mesajını

el ile yazarak işlemler sonucunda bu alandan gelecek bilgiye ulaşılamadığı bilgisinin size

gönderilmesini sağlar.

EXCELDE GRAFİK OLUŞTURMAK

1. Tablo oluşturulur ve bütün veriler bloklanır.

2. Ekle menüsünde GRAFİK komutu tıklanır.

3. Ekrana  grafik  oluşturmak  için  gerekli  olan  1.  Adım  diyalog  kutusu  gelir.  Grafik

oluşturmak için 4 adım gereklidir. Bir diyalog kutusundan bir başka diyalog kutusuna

geçmek veya dönmek için İLERİ ve GERİ butonlarına tıklamak gerekir. 1. Adım diyalog

kutusunda  Grafiğin  tipi  ve  bu  tipe  bağlı  seçeneklerden  biri  seçilir  ve  İLERİ butonu

tıklanır.
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4. Ekrana  2.  Adım  diyalog  kutusu  gelir.  Burada  Grafiğin  satırsal  ve  sütunsal

görüntüsünden  hangisi  seçilirse  grafik  o  doğrultuda  çizilecektir.  Gerekli  düzenleme

yapıldıktan sonra İLERİ butonu tıklanır.

5. Ekrana  3.  Adım  diyalog  kutusu  gelir.  Burada  grafiğin  çeşitli  seçeneklere  göre

yapılandırılması ve grafiğe son şeklinin verilmesi sağlanır. İLERİ butonu tıklanır.

6. Ekrana 4. Adım son diyalog kutusu gelir. Burada grafiğin farklı  bir sayfaya mı yoksa

tablonun bulunduğu sayfaya mı yerleştirileceği belirlenir ve SON butonu tıklanır.

7. Böylece grafik Excel ortamına yerleştirilmiş olur. Ekrana Grafik işlemlerini düzenlemek

ile ilgili  butonların bulunduğu GRAFİK ARAÇ ÇUBUĞU yerleşir. Bu butonlar yardımıyla

grafik tekrar değiştirilir veya düzenlenir.

Bir grafik üzerinde tek tıklama yapıldığında grafik boyutları ayarlanabilir, grafik taşınabilir

veya  kopyalanabilir,  grafik  silinebilir.  Grafiğin  düzenlenmesini  istediğiniz  alanının

üzerinde  çift  tıklama  yapılarak  ekrana  gelen  diyalog  kutusu  yardımıyla  grafiğinizi

renklendirebilir, yazılarını düzenleyebilirsiniz.

Ekle menüsünden Grafik seçeneğine veya Standart araç çubuğundan Grafik Sihirbazı

düğmesine basılır.

İlk adımda grafiğin türü seçilir.
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İkinci adımda tablo içinden seçtiğiniz alanı Veri aralığı olarak görürsünüz. 

Üçüncü adımda grafik ile ilgili seçenekler değiştirilebilir. Bu seçenekler grafik baslıkları,

eksenler, kılavuz çizgileri, gösterge, veri etiketleri ve veri tablosu bölümlerinde ayrı ayrı

bulunur.
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Dördünce adımda grafiğin nerede oluşturulacağı  seçilir.  Bunlardan ilki  grafiğin ayrı  bir

çalışma  sayfasında  oluşturulması,  ikincisi  grafiğin  tablonun  bulunduğu  ayni  çalışma

sayfasında oluşturulması seçenekleridir.

Grafiği oluşturduktan sonra da grafiğin birçok özelliğini değiştirebiliriz. Bunun için grafiğin

üzerinde farenin sağ tuşuna basıp, grafik seçenekleri bölümüne girebilir. Buradan grafik

seçeneklerini değiştirebiliriz.
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Ayrıca  yine  grafik  üzerinde  farenin  sağ tuşuna basıp  grafik türü  seçeneğine  girerek

grafiğin  türünü  değiştirebiliriz.  3B  görünüm  değişikliği  yapabilir,  zemin  dolguları

oluşturabilir, kılavuz çizgiler ekleyip kaldırabiliriz.
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VERİ SÜZME (FİLTRELEME)

Veri filtreleme, istenen kriter dahilinde istenilen verileri listeleyen bir yöntemdir. Bu işlem

veriler üzerinde detaylı liste alabilme imkanı sağlamaktadır. 

Excel’in veri menüsünü kullanarak küçük bir veritabanı oluşturarak sorgulamalar yapalım.

Öncelikle  veri  alanı  fare  yardımı  ile  seçin,  Excel’in  menü  çubuğu  üzerindeki  Veri

menüsünü tıklayın, açılan alt menüden Otomatik süz seçeneğini tıkladığınızda seçili alan

artık verileri süzülmüş (verileri gruplandırılmış) bir alan haline gelmiştir. Bunun sağladığı

avantajları  ve  kullanım  amacını  inceleyelim.  Bu  alanda  süzülmüş  verilere  sorgular

uygulayarak  istediğimiz  veri  veya  veri  gruplarını  seçebilir  bunlar  üzerinde  işlemler
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yapabiliriz. Örneğin; sadece Adi “A”ile başlayanları sorgulayarak görüntüleyebilir veya not

ortalaması 50 ve üzeri olanları isteyebiliriz. Yalnızca “GEÇTİ” olanları görüntüleyebilir ve

daha pek çok sorgulama yaparak süzülmüş verileri amacımıza uygun olarak kullanabiliriz.

Süzme işlemi sonrası baslık alanları açılır düğmelere dönüşür.

Açılır düğmeler tıklanarak o alandaki hazır kriterlere ulaşılır veya özel seçeneği ile daha

detaylı sorgulamalar yapılabilir. Simdi  GEÇTİ/KALDI sütununu tıklayalım. Gördüğünüz

gibi  bir menü penceresi  açılacaktır  buradaki “GEÇTİ” seçeneği  tıklanırsa Sadece geçen

örgenciler görüntülenir, “KALDI” seçeneği tıklanırsa sadece kalan öğrenciler görüntülenir.

Her  iki  seçenek  seçildiğinde  Excel  sorgulamanın  bu  alan  üzerinde  yapıldığını  size

bildirmemek amacı ile  o alanı  siyahtan maviye çevirir.  Bütün verilere ulaşabilmek için

yine sorgulama yapılan bu alan tıklatılarak açılan menüden ilk sırada yer alan (Tümü)

seçeneği tıklanınca tüm verilere ulaşılabilir.
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Özel birkaç sorgulama yaptırmak için aşağıda görüldüğü gibi Ortalama sütunu üzerindeki

açılır düğmeyi tıklayın (Özel) seçeneğini tıklayın.
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Bu menü içerinde süzme ölçütü ve süzme için kriter değer belirtilir. Ortalama alanında

60’dan büyük veya eşit  değerleri  belirtin  ve Tamam düğmesini  tıklayın.  Burada kriter

değer olarak 60 değeri alınmıştır.

Yapılan bu süzme işleminin sonucu aşağıdaki gibidir.

SIRALAMA

Bir tablodaki bilgiler alfabetik olarak (A-Z veya Z-A) veya sayısal olarak (0-9 veya 9-0)

sıralanabilir.  Bir  veri  tabanı  dosyasını  veya herhangi  seçili  olan  bir  ifadeyi  alfa  olarak

sıralamak için;
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Veri-Sırala menü  seçenekleri  veya  araç  çubuğundaki   düğmeleri  kullanılabilir.

Sıralama işlemi seçili alandaki ilk sütuna göre yapılacaktır.

Aşağıda verilen Veri tabanı -dosyası alfabetik olara sıralanmıştır:

Verilerin A’dan Z’ye sıralanmış şekli,

Verilerin Z’den A’ya sıralanmış şekli,

Detaylı Sıralama

Veri-Sırala menüleri kullanılarak aşağıda açılan pencere ile sıralama işlemi daha detaylı

olarak yapılabilir.
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Penceredeki  Sıralama  Ölçütü  kutusundan  verilerin  hangi  alana  göre  sıralanacağı

belirlenir. Örneğin adına göre sıralanabileceği gibi, notuna göre de sıralama yapılabilir.

Aşağıdaki tabloda öğrencilerin, adı ve iki sınav girilmiştir. Sıralama işlemini daha kolay

yapabilmek  için  sıralanacak  bilgi  bulunduğu  bölgeyi  seçin.  Böylece  hangi  alana  göre

sıralanacağını  görebilirsiniz.  Verileri  seçtikten sonra  Veri-Sırala menüleri  ile  aşağıdaki

pencere ulaşabilirsiniz.

Penceredeki Sıralama Ölçütü kutusunu aşağıya doğru açarsak sayfamızda bulunan alan

başlıklarının  listelendiğini  göreceksiniz.  (Eğer sütun başlıkları  yerine Sütun A. Sütun B

gibi bilgiler görüyorsanız başlıklarını seçmemişsinizdir.) Bu sütunlardan istediğiniz birini

seçerek  sıralamanın  o  alana  göre  yapılmasını  sağlayabilirsiniz.  Hemen  yandaki  iki

seçenekle  de  sıralamanın  artan  mı,  azalan  mı  olacağını  belirleyebilirsiniz.  Aşağıdaki

tabloda 1. sınav notuna göre azalan sırada gösterilmiştir. Sıralama işleminde birden fazla

şart da verilebilir. 
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Sıralama işleminde ilk satır sıralamaya tabi tutulmaz. Yani Adı, Vize ve Final  yazan satır

başlık olarak kabul edilip sıralamaya tabi tutulmaz. Eğer seçili bölge bir başlık içermiyorsa

penceredeki  Başlık  satırı  yok seçeneğini  işaretleyerek  sıralamanın  ilk  satıra  da

uygulanmasını sağlayabiliriz. 
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