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Bu bölümü tamamladıktan sonra,


Excel çalışma ortamının özelliklerini kavrayabilecek,



Excel’de tablo oluşturabilecek,



Tablo üzerindedeğişiklik, silme, kopyalama gibi işlemleri yapabilecek,



Satır veya sütun ekleyebilecek,



Grafik ekleyebileceksiniz.
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1. Excel Arayüzünü Tanıma
Excel’de diğer Office Programları gibi 30 gün deneme sürümü olmakla beraber lisanslı ve satın alınması
gereken bir üründür. En basit grafiksel gösterimlerden tutun da birçok formülüyle birlikte derin
istatistiksel hesaplamalara kadar kullanım alanı vardır. BTU dersinde Excel farklı grafikler oluşturma,
birkaç formülle not hesaplama ve tabloları istediğimiz şekle dönüştürme işlemlerine yarayacaktır.

1.1. Giriş Sekmesi

Pano

Yazı Tipi

Hizalama

Excel Çalışma Alanı

Şekil I: Giriş Sekmesi
Giriş Sekmesi ilk kısmındaki menülerde, Pano kısmında kesme, kopyalama, yapıştırma ve biçim
boyacısını görmekteyiz. Biçim boyacısı bir hücrenin bir hücrenin renklerini diğer hücrelere
aktarmaya yarar. Diğer pano elemanlarını dokümanın ileriki sayfalarında göreceğiz. Yazı tipi alt
sekmesi Microsoft Word ile aynıdır. Buradan istediğimiz Font tipini seçebilir, metni kalın, italik veya
altı çizili şekle getirebiliriz. Hücreleri boyamak veya metin rengini değiştirmek için gerekli kısımları
kullanabiliriz. Hizalama alt sekmesi metni kaydırma, bir hücre içerisinde metnin nerede çıkacağını
ayarlama, metin yönü belirleme gibi fonksiyonlara sahiptir.
2

BTU 100 Bilgisayar okuryazarlığı

1.2. Ekle Sekmesi

Çizimler

Grafikler

Tablolar

Şekil II: Ekle Sekmesi
Ekle sekmesi yeni tablo ekleme, resim ekleme ve grafik ekleme gibi fonksiyonlara sahiptir. Aynı
Microsoft Word gibi bu kısımda da elimizdeki veriyi göstermek için araçlar ve eklememiz için Smart Art,
şekiller ve resimler görmekteyiz. Grafik sekmesinde ise Excel’e girdiğimiz verileri görsel olarak
renklendirip çeşitli hesaplamalarla gösterim yapabileceğimiz grafiklere ulaşabilmekteyiz.

1.3. Hücre Bilgileri

2. Satır
Şekil III: Hücre Bilgileri
A2 Hücresi

Hücre Adı
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Hücreler SütunAdıSatırAdı şeklinde isimlendirilir. Örneğin A2 hücresi A sütununda ve 2. Satırda yer
aldığı için bu adı almıştır. Formül yazarken Excel bu şekilde hücrelerin içerisinde ne olduğunu satır ve
sütununa göre anlayabilir.

1.4. Formül Çubuğu

Şekil IV :Formül Çubuğu
Formül Çubuğu
Formül Çubuğu hücrelere yazdığımız formülleri daha iyi görebilmemiz için oluşturulmuştur. Hücre içine
yazılanlar bu kısımda görülebilir. Formül yazabilmek için öncelikle mutlaka satıra = (eşittir) simgesi ile
başlamak gereklidir ki program bunun bir formül olduğunu anlayabilsin. Excel’in otomatik formülleri de
bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını formüller kısmında işleyeceğiz.

2. Excelde Temel İşlemler
2.1. Dosya Oluşturma
Excel’de yeni dosya oluşturmak için Dosya sekmesinden yeni boş çalışma sayfası seçilmelidir.

Şekil 1: Excelde Dosya Oluşturma
2.2. Tablo İçerisindeki Kopyalama ve Silme İşlemleri
Hücreleri kopyalamak için kopyalamak istediğimiz hücreleri seçerek seçili alan üzerinde sağ tıklayıp
kopyala’yı seçmeliyiz. Hücreleri seçtiğimiz zaman hücrelerin etrafında bir çerçeve olur ve rengi değişir.
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Şekil 2: Kopyalama ve Yapıştırma
Daha sonra kopyalayacağımız yeri seçerek veya imleci başlangıç hücresine getirerek tekrar sağ tıklayıp
yapıştır diyoruz. Aynı işlemi kesme ve yapıştırma olarak da yapabiliriz. Çalışma sayfasındaki alt kısımda
bulunan sekmelere isim vermek, rengini değiştirmek yeni sekme eklemek veya silmek için sekme
üzerine gelip sağ tıklıyoruz. Bu şekilde çıkan seçenekleri kullanabiliriz.

Şekil 3: Sekme Rengi
Hücreleri silmek için de silmek istediğimiz hücreleri seçerek sil tuşunu kullanabilir veya sağ tıklayıp sil
diyebiliriz.
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Şekil 4: Hücreleri Silme
Kopyalama için Ctrl+C, kesme için Ctrl+X ve yapıştırmak için de Ctrl+V yi kullanabiliriz. Burda
unutulmaması gereken bir şey de seçtiğiniz hücre ve kopyalama için kullanacağınız hücrelerin
sayılarının aynı olmasıdır.
2.3. Metin Yönü
Metne yön vermek için üstteki menüden Giriş’ten Hizalama sekmesini ve Yönlendirmeyi seçerek Şekil
5’te görünen kısma ulaşabiliriz. Burdan metne istediğimiz açıyı vererek metni çevirebiliriz.

Şekil 5:Metne Yön Verme
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2.4. Sütun veya Satır Ekleme/Silme
Eklemek istediğimiz satır veya sütunun üzerine gelerek sağ tıkladığımızda Şekil 6’daki gibi Ekle kısmını
seçerek sütun veya satır ekleyebiliriz.

Şekil 6:Satır veya Sütun Ekleme
Silme işlemi için de aynı şekilde silmek istediğimiz satır veya sütun üzerine gelerek sağ tıklayıp çıkan
menüden Sil seçeneğini seçerek diğer sütunlara dokunmadan silebiliyoruz.

Şekil 7:Satır veya Sütun Silme
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2.5. Hücrenin İçini Boyama
Hücrenin içerisini önce hücre veya hücreleri seçerek Giriş>Yazı Tipi> Dolgu rengi kısmından
boyayabiliriz. Hücre seçimlerini fareye sol tıklayarak ve elimizi kaldırmadan hücreleri seçerek yapıyoruz.

Şekil 8: Hücrenin İçini Boyama
Hücre içerisine yazdıklarımızın yazı tipini veya rengini değiştirmek için Giriş>Yazı tipi kısmını
kullanıyoruz. Burdan yazı rengini veya yazının kalın italik veya altı çizili olmasını sağlayabiliriz.

Şekil 9: Yazı Rengi Değiştirme
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2.6. Hücreleri Birleştirme
Hücreleri birleştirmek için satır veya sütunda ne kadar birleştirmek istiyorsak o kadar hücreyi seçerek
sağ tıklıyoruz. Çıkan kısımdan Şekil 9’daki gibi hücreleri biçimlerdir’den hizalama sekmesinde hücreleri
birleştir yazan yeri işaretliyoruz.

Şekil 10:Hücreleri Birleştirme
Aynı yerde metni kaydır seçeneği ile yazdığınız metnin hücre yeri bitince aşağı geçmesini sağlar. Aynı
yerde eğer uyacak şekilde daralt kısmını kullanırsak hücre boyutu değişmeden içinde yer alan metnin
hücreye sığacak şekilde boyutunun küçülmesi sağlanır. Hücre içerisinde yazılan metnin hizalanması
kısmını da Giriş>Hizalama Ortala kısmından veya Şekil 11’deki gibi hücreleri işaretledikten sonra sağ klik
yaparak Hücreleri Biçimlendir’i seçip daha sonra Hizalama sekmesinden yatay ve dikey olarak metni
hizalayabiliriz. Hücrelerin kenarlıklarını da yanı yerden Şekil 12’deki gibi Hücreleri Biçimlendir’i seçip
kenarlıklar sekmesinden yapabiliriz.
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Şekil 11:Metin Kaydırma ve Hizalama

Şekil 12:Kenarlık Ekleme
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2.7. Sayı Biçimleri ve Hücrelerdeki Verilerin Formatı
Excel tablolarında, girilecek verinin formatını hücre ayarlarından değiştirmek ve bu sayede
gösterilecek ondalık kısımları ekleyebiliriz. Ayrıca sayıya eklenmesi gereken bir birim var ise onu ve
eklemek istediğimiz metin, sayı çeşitlerini her hücre yanında görmek istediğiniz verileri hücre
biçimlendirmeden ekleyebiliriz. Örnek olarak girdiğimiz sayıları telefon formatına nasıl çeviririz onu
görelim. Aşağıdaki tabloda girdiğimiz sayılar var. Bu sayıların biçimini (şehir kodu) ???-???? şekline
çevirmek için hücreleri seçerek hücreleri biçimlendir seçmemiz gerekmektedir. Hücreleri
biçimlendirme sekmesinden sayı kısmından özeli seçerek sağ taraftan telefon numarasını seçerek
bunu sağlayabiliriz. Bu bölümde Örnek yazan yerde seçtiğiniz formatın nasıl gözükeceğini
öğrenebiliriz.

Şekil 13:Veri Formatı

3. Grafik Ekleme
3.1. Çizgi Grafik Ekleme
Grafik eklemek için öncelikle verilerin ait olduğu sütunları seçmeliyiz. Bir hücreden fazlasını seçmek
için yine CTRL tuşu ve farenin sol tuşunu kullanıyoruz. Örnek olarak Şekil 14’teki eklenen grafiği
inceleyelim.
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Şekil 14: Çizgi Grafiği Ekleme

Şekil 15 : Çizgi Grafiği Sonucu
3.2. Sütun Grafik Ekleme
Örnek öğrencilerin isimlerinin ve ortalama notlarının yer aldığı grafiği çizelim. Bu satır ve sütunları Ctrl
tuşu ve fare yardımıyla seçelim.Daha sonra grafik düğmesinden Şekil 16’deki sütun grafiği seçebiliriz.
Tekrar isim-soyad ve toplam satırını seçip Şekil 17’deki gibi sütun grafik ekliyoruz.
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Şekil 16: Sütun Grafiği Ekleme

Şekil 17: Sütun Grafiği Sonuç
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3.3. Çubuk Grafik Ekleme
Tekrar isim-soyad ve toplam satırını seçip Şekil 19’deki gibi çubuk grafik ekliyoruz.

Şekil 18 :Çubuk Grafiği Ekleme

Şekil 19: Çubuk Grafiği Sonuç
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3.4. Pasta Grafik Ekleme
6 tane hücreyi fare yardımıyla seçiyoruz. Burda seçilen hücreler sırasıyla A2, A3, A4, A5 ve B2, B3, B4, B5
tir. Daha sonra Ekle sekmesinden Grafikler alanından pasta butonuna basıp Şekil 20a’daki gibi ilk pasta
grafiği seçiyoruz.

Şekil 20a:Pasta Grafik Seçimi

Şekil 20b:Pasta Grafik Seçimi
Grafik eklerken, seçtiğiniz verilerin ilk sütununda metinsel diğer sütununda sayısal veri olmasına dikkat
edelim. Aksi takdirde grafik oluşturmada sıkıntı yaşanacaktır.
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