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ELEKTRONİK TABLOLAMA PROGRAMI 
(Microsoft Office Excel 2007) 

 
 

 
 

Excel dosyalarının dosya uzantısı .xls veya .xlsx şeklindedir. 
 

HÜCRE : Excel çalışma sayfasında yer alan bir kutucuğa hücre 
denir. 
SATIR : Hücrelerin yan yana gelmesiyle satır oluşur. 
SÜTUN : Hücrelerin alt alta gelmesiyle sütunlar oluşur. 
AD KUTUSU: Aktif hücrenin adının görüldüğü yerdir.  
FORMÜL ÇUBUĞU: Hücrelere girilen formül, rakam veya metinleri 
görüntüleyen ve düzenleyen çubuğa formül çubuğu denir. 
 
 

FORMÜL GİRİŞİ 

Excel’de her formül eşittir (=) işareti ile başlar. Eşittir işareti 
kendisinden sonra gelen ifadenin bir formül olduğunu belirtir. 
Formül girildikten sonra formülün çalışması için Enter tuşuna 
basılır. 
 
Hesaplama Operatörleri 

Excel’de hesaplama operatörleri veriler ile hangi işlemlerin 
yapılacağını belirler. Hesaplama operatörleri, artı (+), eksi (-), 
çarpma (*) ve bölme (/) simgeleridir. Excel’de bu operatörler 
kullanılarak dört işlem hesaplamaları yapılabilir. 
 

Formül 
Yazımı 

Açıklaması 

=5+2 5 ile 2 rakamlarını toplar. 
=A2+A3+A4 A2, A3 ve A4 hücrelerindeki rakamları toplar. 
=A2*2 A2 hücresindeki rakamı 2 ile çarpar. 
=5*3 5 ile 3 rakamlarını çarpar. 
=25–9 25 rakamından 9 rakamını çıkarır. 
=A2–10 A2 hücresindeki rakamdan 10 çıkarır. 
=A2/3 A2 hücresindeki rakamı 3’e böler. 

=(A2+2)*5 
A2 hücresindeki rakamı 2 ile toplayıp, çıkan sonucu 5 
ile çarpar. 

=5+(10/A1) 
10’u A1 hücresindeki rakama böler ve çıkan sonucu 5 
ile toplar. 

 
İşlem Önceliği 

Excel’de hesaplama operatörleri veriler ile hangi işlemlerin 
yapılacağını belirler. Hesaplama operatörleri,  
artı  ( + ),  
eksi ( - ),  
çarpma  ( * )  
bölme  ( / ) simgeleridir. Excel’de bu operatörler kullanılarak dört 
işlem hesaplamaları yapılabilir. Excel bu operatörleri kullanırken, 
aşağıdaki öncelik kurallarını izler: 
 Parantez içindeki ifadeler önce işlenir.  
 Parantez dışındaki ifadelerde çarpma, bölme, toplama ve 

çıkarma şeklinde sıra izlenir. 
 

Örnek 
8+4/2= 10 --> işlem önceliğine göre önce bölme işlemi yapılır 
sonra toplama işlemi yapılır.  
(8+4)/2= 6 --> işlem önceliğine göre önce parantez içindeki 
toplama  işlemi yapılır sonra bölme işlemi yapılır. 

 

NOT: Adresler arasına “;” işareti kullanılırsa sadece o değerler 
toplanır. Eğer adresler arasında “:” işareti kullanılırsa adresler 
arasında kalan hücrelerdeki değerler toplanır. 
 
Örneğin:      
=A1 : A10 formülünde A1 Den A10 a kadar olan   hücreler 
 
 =A1 ; A10 formülünde sadece A1 ve A10 hücreleri kapsar. 
 
 

TOPLA FONKSİYONU: 
Topla fonksiyonu seçilen hücrelerdeki rakamların veya belirtilen 
rakam dizisinin toplamını alır. Topla fonksiyonunu kullanmadan + 
operatörü ile formül yazarak toplama işlemi yapılabilir. Fakat çok 
fazla veri toplanacaksa bu şekilde formül yazarak toplama yapmak 
çok zor olacaktır. 
 
=Topla(A1:A40) --> Fonksiyonu ile A1 hücresinden A40 hücresine 
kadar olan bütün sayıların toplamını almaktadır.  

 
Yukarıdaki tabloda 6 adet sayının toplamı, + operatörü ve TOPLA 
fonksiyonu kullanılarak gösterilmiştir. 
 
 

ORTALAMA FONKSİYONU 
Ortalama fonksiyonu belirtilen rakamların veya hücrelerin 
aritmetik ortalamasını alır.  
 
=Ortalama(A2:F2) şeklinde kullanılır. Bu örnekte A2 hücresinden 
F2 hücresine kadar olan tüm sayıların aritmetik ortalamasını alır. 
 
 

Eğer FORMÜLÜ 
Belirlenen bir şartın gerçekleşmesine göre farklı,  
gerçekleşmemesine göre göre farklı bir işlem yapar.  
 
Excelde kıyaslama yapmak için kullanılan işleçler 

 
<        küçük 
>        büyük 
<=     küçük eşit 
>=     büyük eşit 
<>     eşit değil 
=        eşit 

 
Eğer formülü kullanımı 

=eğer(şart ; şart sağlanıyorsa ; şart sağlanmıyorsa) 
 
ÖRNEK 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yukarıdaki tabloya göre ortalaması 45 e eşit veya büyük olan 
öğrenciler için GEÇTİ ortalaması 45 ten küçük olan öğrenciler için 
ise KALDI yazdıran formül aşağıdaki gibidir. 
 

=eğer(D2>=45;”GEÇTİ”;”KALDI”) 
 
 
 
 
 

 A B C D E F G 

1 SAYI1 SAYI2 SAYI3 SAYI4 SAYI5 SAYI6 TOPLAM 

2 10 20 30 40 50 60 =A2+B2+C2+D2+E2+F2 

3 5 10 15 20 25 30 =TOPLA(A2:F2) 

 A B C D E 

1 ADI 1.NOT 2.NOT ORTALAMA SONUÇ 

2 AYŞE 50 60 55 GEÇTİ 

3 AHMET 85 95 90 GEÇTİ 

4 ÖMER 30 40 35 KALDI 

Hücre 

Ad Kutusu 

Satır 

Formül 

Çubuğu 

Sütun 
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MİN FORMÜLÜ 
 Belirlenen hücrelerdeki en küçük değeri bulmak için kullanılır. 
 
=min(A1:A10)  A1’den A10’a kadar olan hücrelerdeki en küçük 

değeri  bulur. 
 

MAK FORMÜLÜ 
 

SATIR SÜTUN GENİŞLİĞİNİ DEĞİŞTİRMEK 

Bir satırın yüksekliğini değiştirmek için, 
satır istediğiniz yüksekliğe ulaşana kadar 
satır başlığı altındaki kenarlığı sürükleyin. 

Belirlenen hücrelerdeki en büyük değeri bulmak için kullanılır. 
 
=mak(A1:A10)  A1’den A10’a kadar olan hücrelerdeki en büyük 

değeri  bulur. 
 
EĞERSAY FORMÜLÜ 
Belirlenen aralıktaki belirlenen değerden kaç tane olduğunu 
gösterir 

Kullanımı :   =eğersay(aralık;değer) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=eğersay(C2:C7;”<26”) yaşı 26’dan küçük olanların sayısını bulur. 
 
=eğersay(B2:B7;”DEMİR”)soyadı DEMİR olan kaç kişi olduğunu 
bulur. 
 
=eğersay(A2:A7;”ALİ”)adı ALİ olan kaç kişi olduğunu bulur 
 
 
YÜZDE HESAPLAMA 
Bir değerin belirlenen bir değere göre yüzdesini almak için 
kullanılır. 
 
Örnek: 80 sayısının yüzde 30 unu bulan formül aşağıdaki gibidir. 
 
=80*30/100 
 
Başka bir yöntem ise % işareti ile hesaplamaktır. 
 
Örnek: 150 sayısının yüzde 40 ını bulan formül aşağıdaki gibidir. 
 
=150*40% 
 
ÖRNEK 

 

 
 
 
 
 
 

 
a) Kalem için yüzde 20 kar elde edilecek tir. Buna göre kalemden 
kaç lira kar edileceğini bulan formül. 
 
C2 hücresine     =B2*20%   veya    =B2*20/100    yazılır. 
 
b) Kalem için yüzde 20 kar edilecektir. Buna göre kalemin satış 
fiyatını bulan formül; 
 
D2 hücresine    =B2+C2 yazılır.  
 
 

 

Bir sütunun genişliğini değiştirmek için 
sütun istediğiniz genişliğe ulaşana kadar 
sütun başlığının sağ tarafındaki kenarlığı 
sürükleyin 

 
 

HİZALAMAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönlendirme: Hücredeki metinlerin yönü değiştirmek için 

kullanılır. 

 

Metni Kaydır: Yazdığınız metin bazen tek bir hücreye sığmayabilir. 

Bu durumda metni birden çok satıra bölmek için Metni kaydır 

kullanılır. 

 

Birleştir ve Ortala: Seçili hücreleri tek bir hücrede birleştirir veya 

birleştirilmiş hücreleri ayırır. Hücre içeriğini ortalar. 

 
Otomatik Doldur (Formül Çoğaltma) 

Excel’de seçili hücrelerin sağ alt köşesine gelindiğinde oluşan ince 
artı işareti ile hücreler hızlı bir şeklide doldurulur ve otomatik 
doldur özelliğini kullanarak veri dizileri oluşturulur. 
 
 
 

 
NOT:Aşağıdaki tabloda örnek sorular verilmiştir. Sınav öncesi 
çalışma yapabilirsiniz. 

 A B C 

1 ADI SOYADI YAŞ 

2 AHMET DEMİR 25 

3 ALİ DEMİR 26 

4 ALİ ÇELİK 25 

5 MEHMET ÇELİK 25 

6 ALİ ÖZTÜRK 26 

7 AYŞE ÖZTÜRK 27 

 A B C D 

1 ÜRÜN FİYAT KAR SATIŞ 

2 KALEM 50   

3 ÇANTA 300   


