Hititsem Hizmetiçi Bilgisayar Kursu Notları

Windows 7
Açık olan program pencerelerini ekrana yerleştirme nasıl yapılır?
Açık bulunan pencereleri ekrana yan yana veya üst üste ekrana getirmek için görev çubuğu
üzerinde sağ tuĢa basılır. Açılan menüden yerleĢtirme seçimlerinden birisine tıklanır.
AĢağıdaki ekran alıntısında Excel ve Word pencereleri açıkken ekrana yerleĢtirme yapıldıktan
sonra ekran görünümleri verilmiĢtir.

Açık pencereleri üst üste yerleĢtirme

Açık pencereleri yan yana yerleĢtirme

Fare işaretçilerini değiştirme
İşaretçiler sekmesi
Ekranda fare iĢaretçisinin görünümü farklı konumlarda ve zamanlarda değiĢiklik
göstermektedir. ĠĢaretçiler belirli düzenlerde tanımlanmıĢ olarak bulunmaktadır. Düzen
listesini açarak seçim yaparsanız iĢaretçi simgelerinin değiĢtiğini görürsünüz. Normal seçim,
yardım seç, arka planda çalıĢıyor, meĢgul gibi durumlarda simgeler değiĢmektedir. Bu
simgeleri özelleĢtirmek için simgeyi tek tıkladıktan sonra gözat butonu yardımıyla pek çok
farklı iĢaretçiden birisini seçebilirsiniz.
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Düğmeler sekmesi
Sol elini kullananlar için farenin sağ /sol düğmelerini değiĢtirmenizi, kiĢilere göre değiĢen çift
tıklatma hızınızı ayarlayabilirsiniz. Çok hızlı tıklayamayanlar çift tıklatma hızını yavaĢ
yönünde kaydırmaları gerekmektedir.
İşaretçi seçenekleri sekmesi
ĠĢaretçinin ekranda gezinme hızı, iĢaretçi hassasiyeti ayarlanabilir. Fare iĢaretçisinin
görünürlüğü ve konumu hakkında iĢaretleme yapılması gibi ayarlar yapılır. ĠĢaretçi gezerken
iz bırakması istenebilir.

Tekerlek sekmesi
Fare üzerinde bulunan tekerleğin hassasiyeti ayarlanabilir. Tekerleğin bir diĢ
döndürülmesinde belgenin, web sayfasının ne kadar satır veya karakter kayacağını
belirlersiniz. Varsayılan değer 3 tür.

Yapışkan notlar nedir?
Kendinden yapıĢkanlı not kağıtlarının bilgisayar için uyarlanmıĢ haline yapıĢkan notlar
denilmektedir. Bu program baĢlat menüsünde bulunur. gözükmüyorsa donatılara bakınız.
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Ayrıca StikyNot.exe yazılıp çalıĢtırılabilir. Ekranda masaüstünde bulunur. Renk seçenekleri
mevcuttur.

Sol üstteki artı iĢareti ile yeni not eklersiniz. Sağ üstteki iptal iĢareti ile yapıĢkan notunuzu
silebilirsiniz.

Ekran alıntısı aracı nedir?
Ekrandaki görüntüyü yakalamak için geliĢtirilmiĢ bir programdır. Dikdörtgensel bölge veya
serbest çizimle seçim yaparak ekran üzerinde resmi seçerek alır. Bu alıntıyı penceresinde
görüntüler. Aktif pencere veya tam ekran alıntısı da yapılabilir.

Ekran alıntısı aracını baĢlat menüsünde
bulabilirsiniz. Eğer gözükmüyorsa Donatılarda
bu programı bulursunuz. Ayrıca çalıĢtır
programına
SnippingTool.exe
yazarak
ta
baĢlatabilirsiniz.

AĢağıda ekran alıntısı ile alınmıĢ iki örnek görmektesiniz.
Birincisi dikdörtgen seçimle alınmıĢtır.
Ġkincisi serbest seçimle alınmıĢtır.
Siz de deneyin bir gün lazım olacaktır.
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Dikdörtgensel seçimli alıntı

Serbest seçimli alıntı

Ekran alıntısını *.png, *.gif, *.jpg formatlarından birisiyle kaydedebilirsiniz. Ġsterseniz alıntıyı
e-posta ile gönderebilirsiniz.

Klasör seçenekleri
Dosya ve klasörlerin nasıl görüneceği ayarlarını yapabilirsiniz. Açmak için tek veya çift
tıklama ayarı yapabilirsiniz. Klasör görünümü ayarlar, gizli dosyaları görünür veya görünmez
yapabilirsiniz. Bilinen dosya türleri için uzantıları gizleyip gösterebilirsiniz. Buna benzer
daha fazla seçenekleri de bulabilirsiniz. Tüm klasörleri aynı veya ayrı pencerede açma
ayarları yapabilirsiniz.
Klasörlerde arama yaparken klasör içinde ve diğer konumlarda nasıl arama yapılacağı
belirlenebilir. Örneğin dosya adında ara veya içerikte ara gibi.
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Windows 7 masaüstü tuş bileşimlerinden bazıları

















[Windows] + [D]
[Windows] + [Spacebar]
[Windows] + [Home]
[Windows] + yön tuĢları
[Windows] + [Tab]
[Alt] + [Ctrl] + [Tab] + Ok
[Alt] + [Tab]
[Windows] + [B]
[Windows] + [P]
[Windows] + [G]
[Windows] + [X]
[Ctrl] + [Alt] + [D]
[Ctrl] + [Alt] + [L]
[Ctrl] + [Alt] + [F]
[Ctrl] + [Alt] + [I]
[Windows] + [Esc]

Masaüstünü gösterir ya da saklar
Bütün pencereleri Ģeffaf hale getirir.
Seçilen pencere haricindeki pencereleri küçültür.
Seçilen pencereyi büyüterek ekrana getirir.
Açık pencerelerin 3D görünümünü sunar.
Pencereler arası geçiĢ sağlar.
Açık pencereler arası geçiĢ sağlar.
Odağı gizli ikonları göster tuĢu üzerine kaydırır.
Ekran modunu değiĢtirir
Masaüstü araçları arasında gezer
Windows Mobility Center'ı baĢlatır
YerleĢik moda geçer.
Lens moduna geçer.
Tam ekran moduna döner
Renkleri tersine çevirir
Büyüteçten çıkar

 [Windows] + [1] ... [Windows] + [9]
Görev çubuğundaki ikonlara tıklamak için kullanılır.
 [Windows] + [SHIFT] + [1] ... [Windows] + [SHIFT] + [9]
Aynı görev çubuğu imgesinden bir tane daha açar. Yeni bir Internet Explorer gibi.
 [Windows] + [Ctrl] + [1] ...[Windows] + [Ctrl] + [9]
Aynı uygulamanın farklı pencerleri arasında dolaĢırsınız.
 [Windows] + [Alt] + [1] ... [Windows] + [Alt] + [9]
Belirli bir ikon için sıçrama listesini açar
 [Windows] + [SHIFT] + sağ ok veya [Windows] + [SHIFT] + sol ok tuĢu
Seçilen pencereyi bir ekrandan diğerine taĢır.
 [Windows] + [+] veya[Windows] + [-]
Windows büyütecini açar ve zoom in/out yapar.
 [Windows] + [T] veya [Windows] + [SHIFT] + [T]
Odağı pencereler arasında kaydırır
 [Windows] + [SHIFT] + yukarı ok ya da [Windows] + [SHIFT] + aĢağı ok
Seçilen pencereyi ekrana dikey olarak yayarak açar.
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Word 2010
Yeni şerit nasıl eklenir?
ġu adımları takip ediniz:






Dosya menüsü
Seçenekler
ġeridi özelleĢtir
Yeni sekme ekle ve adını değiĢtir.
Yeni grup ekle ve adını değiĢtir.

Örnek olarak RBaykal adlı yeni bir Ģerit
oluĢturup Ģerit içerisine birkaç komut
ekliyoruz. Ġnceleyin siz de yapabilirsiniz.





Dosya
Seçenekler
ġeridi ÖzelleĢtir
Yeni Sekme (Ad değiĢtir ile RBaykal olarak değiĢtirdim.)

Bu iĢlemleri yaparak istediğiniz adla yeni bir Ģerit yapabilirsiniz. ġerit içerisine gruplar
halinde komut simgeleri yerleĢtirebilirsiniz. Grupların da adını kendiniz belirleyebilirsiniz.
Örnek olarak RBaykal adında yeni bir Ģerit ve birinci ve Ġkinci grup adında iki tane grup
adlandırmasını bahsettiğim iĢlem adımlarını takip ederek yapıyoruz.

Yukarıda hazırlanan RBaykal adlı Ģeridi ve içerisine eklenen bazı komut simgelerini
görüyorsunuz. Komut simgeleri rastgele seçilmiĢtir. Sizler iĢinize yarayacak olan komutları
seçmelisiniz. Bu size kolaylık sağlar. Komutlar için farklı Ģeritlerde komut aramazsınız.
AĢağıda ise Ģerit özelleĢtirme ekranı görülmektedir.
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Komutları Ģuradan seçin etiketli liste kutusunda popüler komutlar, Ģeritte bulunmayan
komutlar, tüm komutlar, makro komutları, ana sekme komutlarını seçebilirsiniz. Hemen
altındaki liste kutusunda seçiminiz listelenecektir. Sağ tarafta ise var olan sekmeler ve
içerisindeki komutlar bulunmaktadır. Ortada bulunan Ekle/Kaldır butonlarını kullanarak
seçiminizi özelleĢtirebilirsiniz.

Paragraf aralıkları nasıl ayarlanır?




Sayfa Düzeni Ģeridine geçilir.
Paragraf grubundan paragraftan önce/sonra bırakılacak piksel boĢluk ayarlanır.
Sağdan soldan paragraf girintilerini de yine nokta olarak ayarlayabilirsiniz.

AĢağıdaki görüntü için paragraf öncesi ve sonrası aralıklar 24 nokta olarak ayarlanarak
alınmıĢtır. Siz de deneyiniz.

Satır aralıkları nasıl ayarlanır?





GiriĢ Ģeridine geçilir.
Paragraf grubundan Satır ve paragraf aralığı simgesi tıklanır.
Açılan listeden değer seçilir. ( 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, gibi )
Metne uygulamak istiyorsanız önce metni seçmelisiniz.

AĢağıda çeĢitli aralıklar verilerek oluĢturulan satır aralıkları görüyorsunuz. Siz de deneyerek
yapabilirsiniz.
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Girinti nedir? Nasıl değiştirilir?
Bir paragrafın metin sınırları içerisindeki genellikle sol boĢluğunu ifade eden bir kavramdır.
Belge hazırlarken paragrafın daha içeride görünmesi istenebilir. Buna benzer sebeplerle
girinti verilebilir.
AĢağıdaki görüntü ayrı ayrı paragraflara soldan ve sağdan 2,2 nokta girinti verilerek
alınmıĢtır.

Girinti oluĢturmak için iĢlem adımları Ģu Ģekildedir:




Paragrafı ya da paragrafın tamamını seçiniz.
Sayfa Düzeni Ģeridine geçiniz.
Paragraf grubundan sağa veya sola girintile değerlerini değiĢtiriniz.

Veya
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GiriĢ Ģeridinden Paragraf grubundan girinti artır, girinti azalt simgelerini tıklayabilirsiniz.

Karakter aralığı nasıl ayarlanır?
Bir metinde bulunan karakterlerin aralıkları değiĢtirilebilir. Karakterler dar veya geniĢ
görünüme çevrilebilir. Bunu yapmak için






Metin seçimi yapılır.
GiriĢ Ģeridine geçilir.
Yazı Tipi grubu sağ alt köĢesinde bulunan daha fazlası ok simgesine tıklanır.
GeliĢmiĢ sekmesine geçilir.
Ölçek ve aralık değerleri ile oynayarak karakter aralığını değiĢtirebilir, dar ve geniĢ
karakter görünümlerine geçebilirsiniz.

AĢağıdaki görüntü ölçek ve karakter aralığı değerleri değiĢtirilerek alınmıĢtır. Siz de yapmaya
çalıĢınız.

Sayfa Boyutu nasıl ayarlanır?




Sayfa Düzeni Ģeridine geçiniz.
Sayfa Yapısı grubundan Boyut simgesini açınız.
ĠĢinize uygun sayfa boyutu listede varsa seçiniz.
o Letter
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o Tabloid
o Legal
o A3
o A4
o B4
o B5 gibi sayfa boyutları bulunmaktadır.
Özel boyut isterseniz, Tüm Sayfa Boyutları satırına tıklayınız.
Açılan pencereden Kağıt sekmesinde GeniĢlik, Yükseklik değerlerini giriniz
Tamam butonuna tıklayınız.

Sayfa kenar boşlukları nasıl ayarlanır?







Sayfa Düzeni Ģeridine geçiniz.
Sayfa Yapısı grubundan Kenar BoĢlukları simgesini açınız.
Normal, Dar, Orta, GeniĢ seçeneklerinden size uygunu seçiniz.
Eğer özel değerler vererek kenar boĢlukları isterseniz, listenin en altında bulunan Özel
Kenar BoĢlukları satırını tıklayınız.
Açılan pencereden sağ, sol, alt, üst boĢlukları giriniz
Aynı pencereden sayfa yönlendirmesini de seçebilirsiniz.

Küçük Büyük harf dönüştürme nasıl yapılır?



Cümle seçilir.
GiriĢ Ģeridine geçilir.





Yazı tipi grubundan (
) simgesi açılır.
Buradaki listeden seçim yapılır.
Seçenekler
o Tümce Kullanımı
o Küçük harf
o BÜYÜK HARF
o Her kelimeyi büyük harfle baĢlat
o bÜYÜK kÜÇÜK hARF dÖNÜġTÜR
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Madde işaretleri ve Numaralandırma nedir? Nasıl yapılır?
Bir listedeki her madde için tanımlanan bir simgeye madde iĢareti denilmektedir. Madde bir
kelime, bir cümle veya bir paragraf olabilir. Enter tuĢuna basılarak yeni bir maddeye geçilir.
Maddenin de alt maddeleri tanımlanabilir. Bunun kolay yolu girinti artır simgesine
tıklamaktır. Nasıl konulur diyorsanız Ģöyle:


GiriĢ Ģeridine geçilir.





Paragraf grubundan
simgelerinden birisi tıklanır.
Soldaki iĢaret sağdaki numaralandırma simgesidir.
Düzey artırmak için Paragraf grubundan Girintiyi artır simgesi tıklanır.

Hitit Üniversitesi Akademik Birimlerinden Bazıları




Fakülteler
o Mühendislik
 Makine
 Kimya
 Gıda
 Metalurji
 Endüstri
 Polimer
 Bilgisayar
 Elektrik Elektronik
o Ġlahiyat
o Fen
 Fizik
 Kimya
 Biyoloji
 Matematik
 Tarih
 Edebiyat
 Arkeoloji
o Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
 ĠĢletme
 Ġktisat
 Kamu Yönetimi
o Tıp
Meslek Yükseokulları
o Çorum
o Sungurlu
o Osmancık
o Alaca
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Yapıştırma Seçenekleri nelerdir?
Seçili bir bilgi kopyalama veya kesme iĢlemine tabi tutulduktan sonra yapıĢtırılmak
istenecektir. YapıĢtırma seçenekleri ile farklı biçimlerde yapıĢtırma yapılabilmektedir.
YapıĢtırma seçeneklerini görmek için GiriĢ Ģeridinde pano grubunda bulunan YapıĢtır
simgesini açınız. YapıĢtırma simgelerinden birisine tıklayınız. Üzerinde A simgesi bulunan
komut yalnızca metni yapıĢtırır. Biçimlendirmeyle ilgilenmez.
Eğer Resim olarak yapıĢtırmak isterseniz, Özel YapıĢtır satırını tıklayınız.

Resim dıĢında birkaç seçenek daha
var. Seçim yaparak diğerlerini de
deneyiniz.
HTML biçimi
BiçimlendirilmemiĢ Metin
BiçimlendirilmemiĢ Unicode Metin
BiçimlendirilmiĢ Metin(RTF)
Nesne olarak

Biçim boyacısı nedir Nasıl kullanılır?
Biçim boyacısı kullanımı çalıĢmalarda büyük kolaylık sağlar. Seçili hale
getirdiğiniz metinde bulunan her türlü biçimsel özelliği bu komut
yardımıyla alıyoruz sonra biçim aktaracağımız baĢka paragraf veya
cümleyi seçiyoruz.
Biçim boyacısı Ģu Ģekilde kullanılır:







Biçimini kullanmak istediğiniz metin veya nesneyi seçiniz.
GiriĢ Ģeridine geçiniz.
Pano grubundan fırça Ģeklinde görünen biçim boyacısı simgesine tıklayınız.
Ġmlecin yanında fırça simgesi belirecektir.
Bu durumda iken biçim uygulamak istediğiniz metni veya nesneyi seçiniz.
Biçim boyacısını kullanmak istemiyorsanız ESC tuĢunu kullanınız.
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Biçim boyacısı uygulaması - Metin için
Biçim boyacısı uygulamadan önce
1. Hiçbir başarı kendiliğinden gelmez. (İtalik ve Bookman Old Style)
2.

Sen kendin bilmez isen bu nice okumaktır. (Normal ve Calibri yazı tipinde)

Biçim boyacısı uygulamadan sonra
2.satıra 1.satırın biçimini uygulayalım.
1. Hiçbir başarı kendiliğinden gelmez. (İtalik ve Bookman Old Style)
2. Sen kendin bilmez isen bu nice okumaktır. (İtalik ve Bookman Old Style)
Biçim boyacısı uygulaması - ġekil için

Yuvarlatılmış
Dikdörtgen Şekil

Önce

Sonra

YuvarlatılmıĢ dikdörtgendeki Ana hat çizgi stilini elips Ģekline uyguluyoruz.

Simge Nedir? Nasıl Eklenir?
Simge klavyede bulunan veya bulunmayan program
tarafından tanımlanmıĢ tüm karakterlerdir. Genellikle
klavyede bulunmayan karakterleri eklemek isteriz.
Simgeleri bir metin kutusuna eklemeniz gerekmektedir.
Öncelikle bir metin kutusu seçmelisiniz. Eğer yoksa
kutusu oluĢturmalısınız.
Resimde görüldüğü gibi karakterler ve onlara karĢılık
kodları bulun- maktadır. En son kullanılan simgeler
pencere altında sıralanmaktadır. Kolaylık açısından
kullanabilirsiniz.

metin

gelen

Simge üzerine çift tıklayarak veya Ekle butonuna tıklayarak simgenizi seçili olan metin
kutusuna eklersiniz.
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Simge ekleme iĢlem adımları







Ekle Ģeridine geçilir.
Simgeler Grubundan Simge komut simgesine tıklanır.
Bir simge seçiniz.
Tüm simgeleri görmek isterseniz liste altındaki Tüm simgeler satırına tıklayınız.
Simgenizi belirledikten sonra Ekle butonuna tıklayınız
Dilerseniz simge üzerine çift tıklayınız.

Â, â, î, gibi inceltme işaretli harfleri kolay yazdırma yolu
1. Shift tuşuna basılı tutarak 3 rakamını tuşlayınız.
2. İnceltme işareti olacak harfi yazınız.

Ġnceltme iĢareti konulması
imla bilgisi açısından önem
taĢımaktadır.
Bir iĢaret
anlam değiĢikliğine sebep
olmaktadır.

Windings, Webdings yazı tipi simgeleri kullanma

BüyütülmüĢ örnekleri görüyorsunuz. ĠĢinize yarayacak simgeleri belgenizde kullanabilirsiniz.
Tüm simgeleri incelemenizi tavsiye ederim.
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Tablo nasıl eklenir?
Bunun 3 yolu vardır
1. Yol






Ekle Ģeridine geçilir
Tablolar grubundan Tablo komut simgesi
tıklanır
Açılan pencereden fareyi hareket ettirerek
istediğiniz sayıda satır ve sütun belirleyin ve
tıklayın.
Belirlediğiniz
ölçülerde
tablonuz
hazırdır.
Bundan sonra artık satır sütun geniĢlik
yükseklik ve biçimlendirme yapabilirsiniz.

2. Yol






Ekle Ģeridine geçilir
Tablolar grubundan Tablo komut simgesi
tıklanır
Açılan pencereden Tablo Ekle komutuna
tıklayın
Satır ve sütun sayısını girin
Belirlediğiniz ölçülerde tablonuz hazırdır.
Bundan sonra artık satır sütun geniĢlik yükseklik ve biçimlendirme yapabilirsiniz.

3. Yol






Ekle Ģeridine geçilir
Tablolar grubundan Tablo komut
simgesi tıklanır
Açılan
pencereden
Tablo
Çiz
komutuna tıklayın
Artık farenizin simgesi bir kalem
çizim için hazır bekleyecektir.
Dilediğiniz ölçüde tablo sınırlarını
belirleyiniz.
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Tablo Araçları [Tasarım] Ģeridine tıklayarak buradan çizgi çeĢidi ve rengi seçerek yatay
ve düĢey tablo iç çizgileri ile istediğiniz gibi tablo hazırlayabilirsiniz.

Tablo çalışmaları
OluĢturduğunuz tablo üzerinde bir takım çalıĢmalar yaparak amacınıza uygun tablolar
hazırlayabilirsiniz. Örneğin metin rengi, çizgi rengi, satır ekleme, satır silme, sütun
ekleme/silme, hücreleri birleĢtirme, hücre bölme, metni dikey yazma gibi iĢlemlerin
uygulayarak öğrenerek pekiĢtirilmesi gerekmektedir.
Hücreleri birleştirme





BirleĢtirmek istediğiniz hücreleri
seçiniz
Tablo araçları [Düzen] Ģeridine
geçiniz
BirleĢtir grubundan Hücreleri
BirleĢtir komut simgesine tıklayınız
Seçili olan hücreleriniz artık daha
büyük tek bir hücredir

Hücre bölme







Bölmek istediğiniz hücreyi seçiniz
Tablo araçları [Düzen] Ģeridine geçiniz
BirleĢtir grubundan Hücreleri Böl komut
simgesine tıklayınız
Hücreyi kaç satır kaç sütuna bölmek
istediğinizi belirleyin ve Tamam butonuna
tıklayınız.
Hepsi bu kadar…

Satır/Sütun Ekleme






Eklemek istediğiniz yeri seçiniz.
Tablo araçları [Düzen] Ģeridine geçiniz
Satırlar ve sütunlar grubundan Altına Ekle,
Ekle ya da Sola Ekle komutlarından birisini
seçiniz.
Satır veya sütun ekleme iĢlemini baĢarmıĢ oldunuz.

Öğr. Gör. Ramazan BAYKAL
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Satır/Sütun Silme






Silmek istediğiniz satır/sütun veya tabloyu
seçiniz.
Tablo araçları [Düzen] Ģeridine geçiniz
Satırlar ve sütunlar grubundan Sil komut
simgesini açınız.
Satır sil, sütun sil, tabloyu sil komutlarından
birisine tıklayınız
Ġstediğiniz silme iĢlemini baĢarmıĢ oldunuz.

Hücre içinde bilgiyi hizalama







Hizalamak istediğiniz hücre ya da hücreleri seçiniz.
Tablo araçları [Düzen] Ģeridine geçiniz
Hizalama grubundan metin yönü
veya
hizalamayı belirleyiniz.
o Yatay
o Tüm metni 90° döndür
o Tüm metni 270° döndür
o Yığın
Hücre içerisinde metin boĢluğu
ayarlanabilir.
Hücre içerisindeki bilgiyi hem yatay hem de düĢey olarak ortalamak için ekranda
komut simgeleri bulunmaktadır.

Metin Boşluğu ne demektir?
Hücre iç boşluğu anlamına gelir. Sağdan, soldan, alttan, üstten bir miktar boşluk bırakılabilir.
Bu boşluklara içerik konulamaz.

Filigran nedir? Nasıl Yapılır?
Sayfa arka planındaki genellikle tek kelime fon yazılarıdır. Resim de filigran olarak
kullanılabilir. Bu uygulamalara test kitaplarında, dershane testlerinde, bazı faturalarda
rastlayabilirsiniz. Hazırlaması kolaydır. Adım adım takip ederek siz de hazırlayabilirsiniz.



Sayfa Düzeni Ģeridine geçiyorsunuz.
Sayfa Arka Planı grubundan Filigran komut simgesini açıyorsunuz.

Öğr. Gör. Ramazan BAYKAL
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Hazır filigranlardan iĢinize yararsa seçim yapıyorsunuz. Bunlar:
o Acil-1
o Acil-2
o En Kısa Sürede-1
o En Kısa Sürede-2
Birisine tıklayarak sayfanıza filigran yerleĢtirmiĢ oluyorsunuz.
Eğer farklı bir metni arka plana filigran olarak yazmak isterseniz,
Özel filigran satırına tıklamalısınız.
Basılı Filigran adlı pencere açılacaktır.
Bu pencereden metin veya resim filigranı seçiminizi yaparak gerekli düzenlemeleri
yapabilirsiniz.

Metin filigranı tıklanırsa hazırdaki metinler:










ACĠL
ÇOK GĠZLĠ
GĠZLĠ
KĠġĠYE ÖZEL
KOPYA
KOPYALAMAYINIZ
ORĠJĠNAL
ÖRNEK
TASLAK

Olarak karĢınıza çıkacaktır. Farklı bir metin için
klavyeden istediğiniz metni girebilirsiniz.
Filigran metni yazı tipi, boyutu ve rengini de değiĢtirerek, yarı saydamlık onayı ile yarı
saydam hale getirebilirsiniz.

YerleĢimi köĢegen veya yatay olarak seçme imkânı da size
verilmektedir.
Resim Filigranı seçeneğini kullanarak aktif olan Resim
Seç butonuna tıklayarak bilgisayarda kayıtlı bulunan bir
resim dosyasını seçmeniz gerekmektedir.
Ölçek için Otomatik seçeneği varsayılandır. Ancak yüzde
olarak değer seçilebilir.
Silerek geçiĢ onayı ile de saydamlığı değiĢtirebilirsiniz.

Öğr. Gör. Ramazan BAYKAL
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AĢağıdaki resimde ARA SINAV metni filigran olarak ayarlanmıĢtır. Sizlerde buna benzer
çalıĢmalar yapınız. Birkaç kez denemeniz yarar sağlayacaktır.

Otomatik düzeltme nedir? Nasıl özelleştirilir?
Bazı kelimeleri yanlıĢ yazma ihtimaline karĢı bilgisayarın otomatik olarak doğrusu ile yer
değiĢtirmesi iĢlemine otomatik düzeltme denilmektedir.









Dosya menüsü açılır.
Seçenekler tıklanır.
Word seçenekleri penceresi açılacaktır.
Yazım denetleme kategorisine geçilir.
Otomatik Düzeltme Seçenekleri butonu tıklanır.
Burada değiĢtirilecek ve yerine yazılacak kelime girilir.
Ekle butonuna basılarak düzeltme iĢlemi için kelime eklenmiĢ olur.
Mevcut bir kelime seçilirse Ekle butonu DeğiĢtir butonu olarak iĢlem yapacaktır.

Öğr. Gör. Ramazan BAYKAL
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Cümlenin ilk harfini büyük harfe dönüĢtürme iĢlem onayı da bu pencerede açıkça
görülmektedir. Diğer onayları inceleyerek bilginizi artırın.
Yazım denetleyicisi önerilerini otomatik olarak kullanmak istemiyorsanız ilgili onay
kutusunu boĢaltınız.

Örnekleri çalışmanız yararınıza olacaktır.
Değiştir

Yerine

Değiştir

Yerine

Değiştir

Yerine

makina,

makine

(c),

©

Aritmetik,

Aritmetik

:(,



(e),

€

Büyültmek,

Büyütmek

:),



Abonoz,

Abanoz

Fantazi,

Fantezi

==>,



Afaroz

Aforoz

Kapora,

Kaparo
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Belgeye ilk defa parola nasıl verilir?
Belgenizin baĢkaları tarafından görülmemesi veya üzerinde değiĢiklik yapılmaması için parola
verilmesi gerekir. ġu adımları takip ediniz.








Dosya menüsünü açınız.
Kaydetme veya farklı kaydetme komutlarını veriniz.
Kaydet butonun yanındaki Araçlar listesini açınız.
Genel seçenekleri tıklayınız.
Parola giriniz.
Onaylamak için tekrar girmeniz istenecektir.
Bu iĢlemden sonra belgenize bir isim vererek kaydediniz.

Açma parolası, belgenin açılmasını
Parolayı bilmeyen belgeyi açamaz.

engeller.

Açma parolası dosyayı silmeye karĢı korumaz.
Sadece açılmasını engeller.
DeğiĢtirme parolası, belge içinde düzenleme
yaptıktan sonra değiĢiklikleri kaydetme için
gereklidir. Ġsteğe bağlıdır.
Parolalar girilip Tamam butonuna tıklandığında
tekrar onay istenecektir.
Kullanıcıya salt okunur önerisi yapmak için onay
iĢaretlenebilir.

Parola nasıl kaldırılır?
Belgenizi parola ile korumak istemiyorsanız Ģu adımları takip ediniz.








Dosya menüsünü açınız.
Bilgi satırına tıklayınız.
Ġzinler bölümünden Belgeyi Koru simgesini tıklayınız.
Parola ile Ģifrele seçeneğini açınız.
Parolayı siliniz.
Tamam butonuna tıklayınız.
Bu yolla parolasız kaydedilmiĢ belgeye de parola konulabilir.

Öğr. Gör. Ramazan BAYKAL
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Belgede arama nasıl yapılır?
Belgenizde bir kelime ya da deyimi aramak istediğinizde gezinti bölmesi görünür hale
gelecektir. Solda Gezinti isimli bir pencere açılacaktır. Bu pencerede aramak istediğiniz
kelimeyi yazın. Siz harfleri yazdıkça anlık olarak bulunan kelimeler sarı zemin rengi ile
iĢaretlenerek görüntülenecektir. Kelime ve bulunduğu sayfaya rahatlıkla ulaĢmanız
mümkündür. Ctrl + F tuĢ bileĢimi kullanarak aramayı baĢlatın.

Yukarıdaki ekran görüntüsünü incelerseniz parola ifadesi ve bulunduğu yerler renkli olarak
iĢaretlendiğini hemen görürsünüz. Gezinti bölmesinde aranan kelimeleri içeren paragraflar
belirtilmiĢtir. Bu kısımlara tıklayarak belgedeki yerlerine anında geçebilirsiniz.
Gezinti penceresinde üç sekme vardır. Bunlar:
1. Belgedeki aranan kelimeleri içeren baĢlıklar
2. Belgedeki aranan kelimeleri içeren sayfalar
3. Belgedeki aranan kelimeleri içeren sonuçlar
Sekmeleridir.

Öğr. Gör. Ramazan BAYKAL
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Gezinti bölmesini ekrana getirmenin bir baĢka yolu da Görünüm Ģeridine geçip Göster
grubundan Gezinti Bölmesi onayını iĢaretlemektir. Bu onay kaldırıldığında Gezinti bölmesi de
ekrandan kaldırılacaktır.

Dipnot nedir? Nasıl eklenir?
Bir kelime, bir ifade veya bir özel ismi açıklamak için numaralandırmak suretiyle sayfa
altında yapılan açıklama anlamına gelen bir not ekleme iĢlemidir. Dipnotlar edebiyat ve tarih
kitaplarında sık sık görülmektedir. Dipnot numaraları baĢlangıcı 1 olarak belirlenir. Sonra
her eklemede 1 artıĢ otomatik olarak verilir.
Dipnot eklemek için Ģu adımları takip ederiz.






Kelime ya da kavramı seçeriz.
BaĢvurular Ģeridine geçeriz.
Dipnotlar grubundan Dipnot ekle simgesini tıklarız.
Ve sayfa altında dipnot numaralı yere gereken açıklamayı yazarız.
Kelimenin sağına dipnot numarası eklenecektir.

Sayfa altındaki numaralı dipnot açıklaması sayfa içerisindeki aynı numaralı kelimeye aittir.
AĢağıdaki dipnot örneğini inceleyiniz ve sizde baĢka dipnot örnekleri yapınız.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarımız
1

2

3

4

Mustafa Kemal Atatürk , İsmet İnönü , Celal Bayar , Cemal Gürsel ,
5

6

7

8

Cevdet Sunay , Fahri Korutürk , Kenan Evren , Turgut Özal , Süleyman Demirel
10

9

11

Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül olmak üzere sıralanmaktadır.

1

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ve birinci cumhurbaşkanı
Türkiye Cumhuriyeti ikinci cumhurbaşkanı
3
Türkiye Cumhuriyeti üçüncü cumhurbaşkanı
4
Türkiye Cumhuriyeti dördüncü cumhurbaşkanı
5
Türkiye Cumhuriyeti beşinci cumhurbaşkanı
6
Türkiye Cumhuriyeti altıncı cumhurbaşkanı
7
Türkiye Cumhuriyeti yedinci cumhurbaşkanı
8
Türkiye Cumhuriyeti sekizinci cumhurbaşkanı
9
Türkiye Cumhuriyeti dokuzuncu cumhurbaşkanı
10
Türkiye Cumhuriyeti onuncu cumhurbaşkanı
11
Türkiye Cumhuriyeti on birinci cumhurbaşkanı
2
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Çeviri nedir? Nasıl yapılır?
Bir dilden baĢka bir dile cümleleri Microsoft Word 2010 ile çevirmek mümkündür. Biz
buradaki örnekte Türkçeden Ġngilizceye çeviri nasıl yapılır? Onu öğreneceğiz. AĢağıdaki
görüntü Mini Çeviri Aracı kullanılarak alınmıĢtır.

Öncelikle çeviri dili ayarlaması yapılır. Mini çeviri aracı seçilir ve bir cümle veya paragraf
seçilir. Microsoft Translator penceresinde çevirisi görüntülenir.

Çeviri dili ayarlaması için:







Gözden Geçir Ģeridine geçilir.
Dil grubundan Çevir simgesi açılır.
Çeviri Dilini Seçin satırı tıklanır.
Çeviri kaynak dili Türkçe olarak ayarlanır.
Çeviri hedef dili Ġngilizce(ABD) olarak ayarlanır.
Tamam butonu tıklanır ve iletiĢim kutusu kapatılır.

Öğr. Gör. Ramazan BAYKAL
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Listede üç tane çeviri seçeneği sunulmaktadır.




Belgeyi çevir ve web tarayıcısında görüntüle
Seçili metni çevir
Mini çeviri aracını kullanımı

Ctrl tuĢu basılı tutularak fare üzerinde bulunan tekerlek ileri geri çevrilirse büyütme ya da
küçültme yapılmıĢ oluyor.

Aşağıda aynı cümlenin farklı dillere çevrilmiş halini görüyorsunuz.
Microsoft® Translator - İngilizce
Ctrl key is located on the mouse wheel back and forth holding is made or reduce the
magnification.
Microsoft® Translator - Fransızca
La touche CTRL est situé sur la roulette de la souris tenant va-et-vient est faite ou réduire
l'agrandissement.
Microsoft® Translator - Almanca
STRG-Taste befindet sich auf dem Mausrad hin und her halten gemacht wird oder verringern
die Vergrößerung.
Microsoft® Translator - Rusça
Клавиша CTRL расположен на колесо мыши вперед и холдинг производится или
уменьшить масштаб.
Microsoft® Translator - Arapça
. الموجود على عجلة الماوس ذىابا وإيابا عقد مصنوع أو تقليل التكبيرCtrl المفتاح
Microsoft® Translator - Çince
Ctrl 键位于上来回控股由鼠标滚轮或减少放大率。
Microsoft® Translator - Hintçe
Ctrl कुं जी या माउस ऩहिया ऩीछे धारण ककया जाता िै ऩर स्थथत िै आवधधन को कम।
Microsoft® Translator - Farsça
. چرخ ماوس و عقب برگزاری ساختو شده است در واقع شده است و یا کاىش بزرگنماییCtrl کليد
Microsoft® Translator - İsveçce
CTRL-tangenten finns på musen med ett hjul fram och tillbaka innehar görs eller minska förstoringen.
Sizde yapabilirsiniz. Ġnternet bağlantısına gereksinim duyulmaktadır.
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Yazım denetimi nedir? Nasıl yapılır?
Belgenizde bulunan paragraf veya metinlerin dilbilgisi ve yazım kurallarına göre doğruluğunu
denetler. YanlıĢ yazıma öneriler getirir. Önerilerle değiĢtirme sağlar. Ġster tek tek, ister topluca
değiĢtirme yapmanızı sağlar. Dilerseniz öneriyi yok sayabilirsiniz.

Yazım denetimi ve dilbilgisi hatalarını işaretlemeyi kaldırma nasıl yapılır?
AĢağıdaki adımları takip ederek yazım denetimi ve dilbilgisi hatalarını iĢaretlemeden
vazgeçmiĢ olursunuz. Denetlemek istiyorsanız aynı yolu takip ederek onay kutularını tekrar
iĢaretlemeniz gerekmektedir.







Dosya menüsünü açınız.
Seçenekleri tıklayınız.
Word seçeneklerinden Yazım Denetleme kategorisine geçiniz.
Yazarken yazımı denetle onayındaki iĢareti kaldırınız.
Yazarken dilbilgisi hatalarını iĢaretle onayını kaldırınız.
Tamam butonuna tıklayınız.
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Metin kaydırma nedir? Nasıl yapılır?
ġekil, resim, metin kutusu gibi nesneler eklendiğinde metni bu nesnelerin yanına kaydırma
özelliğidir. Metin kaydırma düzenleri Ģunlardır:









Metinle aynı hizaya
Kare
Sıkı
Boyunca
Üst ve Alt
Metnin arkasına
Metnin önüne
Kaydırma noktalarını
düzenle

Yandaki
görüntüde
bazı
metin kaydırma düzenleri
örneği görüyorsunuz.
Tablo için durum farklıdır.
Tablo
özelliklerinden
Hizalama grubundan Etrafına
seçimi yapılmak suretiyle
etrafına
metin
yazdırabilirsiniz.

tablo

Mutlaka deneyiniz.

Şekil için metin kaydırma şu adımları takip ederek yapılabilir:




açılır.


ġekil seçilir.
Çizim Araçları Ģeridine geçilir.
YerleĢtir grubundan Metni kaydır tıklanarak
Kaydırma stili seçilir.

Öğr. Gör. Ramazan BAYKAL
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Resim için metin kaydırma şu adımları takip ederek
yapılabilir:





Resim seçilir.
Resim Araçları Ģeridine geçilir.
YerleĢtir grubundan Metni kaydır tıklanarak açılır.
Kaydırma stili seçilir.

Metin kutusu için metin kaydırma şu adımları takip
ederek yapılabilir

Belge Kaydetme Seçenekleri
Üzerinde çalıĢtığınız emek verdiğiniz belgeyi diske kaydetmek gerekmektedir. Kayıt iĢlemi
bilgisayarın biz insanlara sunduğu en büyük kolaylıklardan birisidir. Kayıtlı belgeleri tekrar
açıp kullanmak, değiĢiklik yapmak mümkün olduğu gibi, istenildiği anda yazıcıdan çıktı
alabiliriz. Dilersek flash bellek, harici disk veya CD/DVD gibi kayıt ortamlarına kaydederek
taĢıyabilir, çoğaltabilir, yedekleyebiliriz.












Word belgesi, Word 2010 belgesi olarak kaydeder. Dosyayı programda açarak
düzenleme yapabilir tekrar görüntülersiniz. (*.docx)
Word 97-2003 belgesi, Word 2010 belgesi olarak kaydeder. Dosyayı programda
açarak düzenleme yapabilir tekrar görüntülersiniz. (*.doc)
PDF, belgeyi PDF formatında kaydeder. (*.pdf)
XPS, Sunuyu XPS formatında kaydeder. Bu tür dosyalar XPS görüntüleyicisi olan
bilgisayarlarda görüntülenir. (*.xps)
Word Şablonu, Belgeyi Word 2010 Ģablonu olarak kaydeder. (*.dotx)
Düz Metin, Metin belgesi olarak kaydeder. Not defteri ile açılabilir. (*.txt)
Makro etkinleĢtirilmiĢ belgesi, (*.docm)
XPS belgesi (*.xps)
Word XML belgesi (*.xml)
Works 6-9 belgesi (*.wps)
Web sayfası (*.htm, *.html)
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Yazdırma Seçenekleri nelerdir?
Belgenizi yazıcıdan yazdırabilmek için iĢletim sistemine tanımlı olan bir yazıcı kullanılmalıdır.
Bu yazıcı bilgisayara bağlı bir yazıcı olabildiği gibi, ağda paylaĢtırılmıĢ baĢka bir bilgisayarın
yazıcısı da olabilir. Yazıcı seçimi yapıldıktan sonra yazdır komutunu vererek belgeyi
yazdırabiliriz.
Dosya menüsünü açarak yazdır komutunu tıkladığınızda yandaki görüntüyle karĢılaĢırsınız.
Yazdır butonuyla yazdırma iĢlemini yaparsınız. Bu ekrandaki seçenekleri öğrenelim.
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Kopya sayısı, Kaç kez aynı sayfadan yazdırılacağını belirleyen sayıdır.
Yazıcı, belgenizi hangi yazıcıya yazdıracağınızı belirler.
HP Laserjet P 1005 gibi
Ayarlar, Yazdırılacak olan sayfalar belirtilir. Bunlar:

















Tüm sayfalar
Geçerli sayfa
Tek sayfalar
Çift sayfalar
Seçimi yazdır
Özel sayfa aralığı (5-10, 16, 20-25 gibi)
Belge özellikleri
Tek yüze yazdır
El ile çift yüze yazdır
HarmanlanmıĢ,
1; 2; 3
1; 2; 3
1; 2; 3 sırasında yazdır
HarmanlanmamıĢ, 1; 1; 1
2; 2; 2
3; 3; 3 sırasında yazdır
Dikey yönlendirme
Yatay yönlendirme
Kağıt boyutu, A4, A3, Letter, Tabloid, B4, B5 gibi
Kenar boĢlukları
Yaprak baĢına sayfa sayısı belirleme, 1, 2, 4, 6, 8, 16 gibi
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Excel 2010
Hücre adresi nedir?
Hücre adresi, sütun adı sağına satır numarası yazılarak elde edilir. ĠĢlemlerde hücre adresi
kullanılır. A100, F60, CBF565 gibi gösterimler yalnızca bir hücreyi temsil ederler. Ad
kutusuna hücre adresi yazılarak giriĢ yapılırsa (Enter tuĢuyla)anında hücreye gidilir.

Bazı kısa yol tuşları tablosu
Kısa yol tuşu

Anlamı

Ctrl + 

En son sütun – XFD

Ctrl + 

Ġlk sütun – A

Ctrl + 

En son satır – 1.048.576. Satır

Ctrl + 

Ġlk satır – 1. Satır

Ctrl + PgDn

Sonraki Sayfa

Ctrl + PgUp

Önceki Sayfa

PgDn

Bir ekran aĢağı

PgUp

Bir ekran yukarı

F2

Hücredeki bilgiyi düzenleme durumuna geçme

F4

Formüllerdeki göreceli adresi mutlak adrese çevirme

Ctrl + BoĢluk

Seçili hücrenin olduğu sütunu seçer

Shift + BoĢluk

Seçili hücrenin olduğu satırı seçer

Ctrl +Shift + BoĢluk

Tüm çalıĢma sayfasını seçer

Ctrl+Page Down

ÇalıĢma kitabında sonraki sayfaya geçiĢ sağlar

Ctrl+Page Up

ÇalıĢma kitabında önceki sayfaya geçiĢ sağlar

Shift + F3

ĠĢlev ekle penceresini açar
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ENTER

Hücreye girilen veya düzeltilen verileri kabul eder

ESC

Hücreye girmeye çalıĢtığınız verileri iptal eder

Alt + F8

Makrolar iletiĢim kutusunu açar

Alt + F11

Visual Basic for Applications düzenleyicisini çalıĢtırır

Ad kutusu nedir? Ne işe yarar?
Hücre adı veya hücre adresi girilen/görüntülenen program bölümüdür. Bu bölüm çalıĢma
sayfasının üzerinde sol üst köĢede yer almaktadır. Ġstenilen hücreye ulaĢmak için kullanılır.
Ayrıca ad tanımlama buraya isim yazılarak yapılır. Tanımlanan bu isimler hesaplamada ve
hücreye ulaĢmada kullanılır.
Ad tanımlama bir hücre için yapılabildiği gibi blok hücre için de yapılabilir.

Örneğin A1 hücresine katsayı1, A2 hücresine katsayı2 olarak ad verelim. Bu adları
hesaplamalarda kullanalım.





A1 hücresi seçilerek ad kutusuna tıklanır ve katsayı1 yazılır
A2 hücresi seçilerek ad kutusuna tıklanır ve katsayı2 yazılır
Sonra bu hücrelere sayısal değerler girilir
A4 hücresine gelerek buraya =katsayı1*katsayı2 formülü yazılır.
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Ad silme nasıl yapılır?
ÇalıĢma sayfasında tanımlı bulunan adları veya bazılarını silmek veya düzenlemek
isteyebilirsiniz. Bunu için ad yöneticisini kullanmalısınız.

Ad yöneticisine geçiĢ adımları:







Formüller Ģeridine geçiniz
Tanımlı adlar grubundan Ad Yöneticisi simgesine tıklayınız.
Listeden bir ad seçiniz
Ad silmek için Sil butonuna tıklayınız
Ad değiĢtirmek için Düzenle butonuna tıklayınız.
BaĢvuru yerine farklı bir isim vermek için Yeni butonuna tıklayınız.

Açıklama nedir? Nasıl yapılır?
Bir hücre ile ilgili bilgi vermek gibi bir amaçla bir hücreye açıklama eklenebilir. Açıklama
eklenen hücreye köĢeye renkli bir iĢaret konulur. Üzerine fareyle geldiğinizde açıklama
ekrana çıkar.





Hücre seçiniz.
Gözden geçir Ģeridine geçiniz.
Açıklamalar grubundan yeni açıklama simgesine tıklayınız.
Açıklama metnini açılacak metin kutusuna yazınız.
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Sayı Biçimi nedir?
Hücrelere girilen sayısal değerlerin biçimidir. Ġhtiyacınıza
göre sayı biçimini belirlersiniz. GiriĢ Ģeridinde bulunan Sayı
sekmesinde normalde genel biçim seçili bulunan bir liste
kutusu göreceksiniz.
Liste kutusunu açtığınızda tanımlanmıĢ biçimlerden size
gerekli olan biçimi seçiniz.



Genel, Biçim tanımlı değildir



Sayı, Sayı biçimi 12,00 gibi



Para birimi, 12,00 TL gibi



Finansal, finansal iĢlemlere uygun



Kısa tarih, 12.01.2012 gibi



Uzun tarih, 10 Eylül 2012, Pazartesi gibi



Saat, 00:00:00 gibi



Yüzde, Yüzde oranını verir. 12,00% gibi



Kesir, Kesirli gösterim 25,25 değeri 25¼ gibi göster.



Bilimsel, Sayıları üstel gösterir. 3750000000 sayısını bilimsel

gösterime tabi tutarsanız 3,75E+09 görünümünü elde edersiniz.
Tüm sayı biçimlerine tıklayarak daha detaylı çalıĢma yapmak
mümkündür.

Formül oluşturma nasıl yapılır?
ÇalıĢma kitabında formül oluĢturarak her türlü hesaplamalarınızı program yardımıyla doğru
bir Ģekilde ve hızlıca yapabilirsiniz. Hesaplamaların doğruluğu her zaman ve her yerde
önemlidir. Ġster ticari hayatta, ister eğitim-öğretimde, bilimsel çalıĢma ve araĢtırmalarda
doğru ve hızlı hesap bilgisayarlar sayesinde kolaylaĢtırılmıĢtır.
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Excel programında formül oluĢturmak için eşit işareti ile başlanması gereklidir. EĢit
iĢaretiyle baĢlamayan yazımlar formül olarak algılanmazlar, herhangi bir girdi olarak kabul
edilir. Basit örnekler görelim:
=125*8
=A1*3
=B6/7
=DD78-FF45
=katsayı1*1500
=A1+A2+A3+A4+A5

:
:
:
:
:
:

125 sayısını 8 ile çarp
A1 deki değeri 3 ile çarp
B6 daki değeri 7 ye böl
DD78 den FF45 i çıkar
kastayı1 adlı hücre ile 1500 ü çarp
A1 den A5 e kadar hücreleri topla

Son örnekte görüldüğü gibi A1 den A5 e kadar hücreleri toplamını almak için hücre
adreslerini birbirine artı iĢaretiyle eklemek gerekmektedir. Bu belki çok zor değildir ama 50
hücre söz konusu olunca iĢler zorlaĢır. Excel bu konuda bize kolaylık getirmiĢtir. TOPLA
fonksiyonu tanımlanmıĢtır.

İşlemlerde öncelik sırası
ĠĢlemlerde öncelik sırası olduğunu bilmek önemlidir. Buna dikkat edilirse kolay kolay hatalı
formül yazmaktan kaçmıĢ oluruz. Öncelik sırası Ģöyledir:







Parantez içerisi
Kuvvet alma iĢlemi
Çarpma
Bölme
Toplama
Çıkarma Ģeklindedir.

C7=45, C8=3, C9=20 hücrelerinde değerler bu Ģekilde olsun. Buna göre formül sonuçlarına
dikkat edelim.
=C7+C8*C9
=C7+(C8*C9)
=(C7+C8)*C9
=C9*C8^2
=(C9*C8)^2

sonuç=105
sonuç=105
sonuç=960
sonuç=180
sonuç=3600

hücreler aynı ama
iĢlem sonucu
farklı çıkabiliyor.
değerleri bulunur.
Parantezin önemine dikkat ediniz.
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Göreceli Adres, Mutlak Adres nedir? Farkı var mıdır?
Hücrenin sütun adı ve satır numarasında oluĢan bir adresi vardır.
Bu adresler

A1

B25

CA34 gibi yazılabilir.

Bu Ģekilde yazım göreceli adrestir. Kopyala-yapıĢtırma iĢlemi sonrası kayma yapacağından
değiĢmektedir. Mutlak hale çevirmek için $ iĢareti kullanmak gerekir.
Satır ve sütun önlerine bu iĢareti koyarak adresi sabitlemiĢ oluruz. Artık kopyalamayapıĢtırma iĢlemi sırasında değiĢmeyecektir.
Formül düzenlemede sabitleme işleminin kısayolu F4 tuĢudur. Göreceli adres seçili hale
getirilir ve F4 tuĢuna basılır.
Göreceli adresler

A1

B25

CA34

Mutlak adresler

$A$1

$B$25

$CA$34

gibi yazılırlar.

Hücredeki bilgiyi düzenleme nasıl yapılır?
Bir hücredeki bilgiyi kısa sürede düzenlemek için ya hücre üzerine çift tıklarsınız veya F2
tuşuna basarsınız.
Düzenleme durumuna geçildiğinde fareyle veya ok tuĢlarıyla düzeltmek istediğiniz yere
gelirsiniz. Hepsini silmek ya da yeniden yazmak zorunda kalmazsınız.
Düzeltme iĢleminiz bittiğinde Enter tuĢuna basmayı unutmayınız.

Çekme kulpu ve görevi nedir?
Seçilen hücrenin sağ alt köĢesine çekme kulpu
denilmektedir.
Kare
nokta
Ģeklindedir.
Hücredeki değerleri komĢu hücrelere doldurmak
için kullanılır.
Metinleri ve sayıları doldurmak, formülleri
çoğaltmak için kullanılır. Her yöne çekilebilir.
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ArdıĢık sayılar için ilk iki değer yazılarak seçilmesi gerekmektedir.

Tanımlı veya tanımlanacak listelerdeki elemanları doldurmak için de kullanılabilir.

Tanımlı listeler
Pazar, Pazartesi, Salı, ÇarĢamba, PerĢembe, Cuma, Cumartesi
Paz, Sal gibi kısa yazılıĢları da bulunmaktadır.
Ocak, ġubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran,
Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık
Oca, ġub, gibi kısa yazılıĢları da bulunmaktadır.
Tanımlanabilecek listeler
Elma, Armut, Kiraz, Muz, Çilek, ViĢne, Karpuz, Kavun, ġeftali, Erik,… gibi
Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya,… gibi
Kırmızı, Mavi, YeĢil, Sarı, Kahve, Turkuaz, Pembe,… gibi

Liste nasıl tanımlanır?







Dosya menüsünü açınız.
Seçeneklere tıklayınız.
GeliĢmiĢ kategorisini açınız.
Genel bölümünden Özel Listeleri düzenle butonuna tıklayınız.
Yeni listeyi seçerek liste elemanlarını giriniz.
Ekle butonuna basmayı unutmayınız.
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Liste elemanlarını yazılı bir tablodan almak isterseniz bu size kolaylık sağlar. Bunun için Veri
Al butonu yardımıyla hücre aralığı belirleyebilirsiniz.

İmleç kaydırma yönü nasıl değiştirilir?
Enter tuĢuna basıldıktan sonra imleç bir hücre aĢağı kayar. Bunu her zaman böyle olması
istenmeyebilir. Sağa da kaydırabiliriz. Peki nasıl yaparım diyorsanız iĢte adımlar:





Dosya menüsünü açınız.
Seçeneklere tıklayınız.
GeliĢmiĢ kategorisini açınız.
Düzenleme seçenekleri bölümünde Yön seçimi yapınız.
o AĢağı
o Sağ
o Yukarı
o Sol
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Yapıştırma seçenekleri
Excel’de formül bulunan bir hücrede kopyalama yapıldığında
sadece değeri yapıĢtırmak isterseniz, sağ tuĢ menüsünü
açtığınızda yapıĢtırma seçeneklerinde üzerinde 123 bulunan
simgeye tıklayınız.
Formülü yapıĢtırmak için üzerinde fx bulunan simgeye
tıklayınız.
Açılan sağ tuĢ menüsünde Özel YapıĢtır satırına tıklarsanız daha detaylı yapıĢtırma
seçeneklerini topluca Özel YapıĢtır adlı pencerede bulabilirsiniz.
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Kopyalama iĢlemini yaptıktan sonra varsa sadece formülü, değeri, biçimlendirmeyi,
açıklamayı, doğrulamayı, kenarlıklar dıĢındaki her Ģeyi, sütun geniĢliklerini vs.
yapıĢtırabilirsiniz.

Koşullu biçimlendirme nedir? Nasıl yapılır?
Hücre içerisindeki değerin biçimini koĢula göre otomatik olarak değiĢtirme iĢlemine koĢullu
biçimlendirme denilir. Biçimlendirme olarak yapılan bütün iĢlemleri koĢul belirlerken
seçebiliyorsunuz. ġu adımları takip ediniz:







Hücre veya hücreleri seçiniz.
GiriĢ Ģeridine geçiniz.
Stiller grubundan koĢullu biçimlendirme simgesini açınız.
Hücre kurallarını vurgula satırı üzerine gelerek koĢul seçimi yapınız.
Dilerseniz veri çubukları, renk ölçekleri, simge kümeleri kullanın.
Detaylı biçim için menü altında bulunan diğer kuralları tıklayın.

Örnek olarak birkaç öğrenci ve notları kaydı bulunan bir tablo hazırlayıp üzerinde koĢullu
biçimlendirme yapalım. Ortalama notu 65’den küçük olan notları kırmızı metinle, açık renk
dolguyla biçimlendirirsek sonuç aĢağıdaki gibi olacaktır.

Ortalama notların bulunduğu hücreleri seçerek koĢulumuzu belirleyelim.
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Aynı tablo üzerinde B sütununda renk ölçekleri, C sütununda simge kümeleri, D sütununda
veri çubukları kullanılırsa görünüm Ģu aĢağıdaki gibi olacaktır.
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Sayılara para birimi nasıl eklenir?
Sayısal değerlerde para birimi olarak görülmek isteniyorsa, Excel bu iĢlem için kolaylık
sunmaktadır. Sayısal değerlerin sonuna TL, $, USD gibi simgeler getirmektedir.

Bu iĢlemin adımları Ģu Ģekildedir.






Sayısal değer veya değerler seçilir.
GiriĢ Ģeridine geçilir.
Sayı grubundan Finansal sayı biçimi
açılarak para birimi seçilir.
Bütün sayısal değerlerin sonuna TL
simgesi konulduğuna dikkat ediniz.
USD para birimi biçimi için menüden diğer
biçimlerine geçerek açılan listeden simge
seçimi
yapmalısınız.
Yüzlerce
simge
gösterimi bulunmaktadır.

finans

Sayılar nasıl 3 haneli gruplara ayrılır?
Çok rakamlı büyük sayıları daha rahat okuyabilmek
her 3 hanede bir nokta ile ayırmak gereklidir. Bu
yapmak çok kolaydır. ġu adımları uygulayınız:





için
iĢlemi

Sayısal değer veya değerler seçilir.
GiriĢ Ģeridine geçilir.
Sayı grubundan virgül stili simgesini tıklayınız.
Bütün sayısal değerler üç hanede bir nokta
simgesi ile ayrılacaktır. Son iki rakam virgülle
ayrılan ondalık hanesidir. Buna dikkat ediniz.
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Virgülle ayırma örnekleri. Siz de yapınız. Pekiştiriniz.

Verileri toplama simgeyle nasıl yapılır?
Bazı kırtasiye ürünlerini çalıĢma sayfasına yazarak bir uygulama üzerinde konuyu anlayalım.

Öncelikle toplamı yazmak istediğiniz hücreyi
seçiniz.
GiriĢ Ģeridinde Düzenleme grubunda bulunan

∑

simgesine tıklayarak sayısal değerlerin

bulunduğu
hücrelerin
seçilip
TOPLAM
formülünün konulduğunu göreceksiniz. Enter
tuĢuna basarak toplam değeri görünüz.

Verileri sıralama nedir? Nasıl yapılır?
Bir veri tablosunda bulunan verileri belirlenen alanlara göre alfabetik veya küçükten büyüğe
ya da bunun tersine sıraya konulması iĢlemine sıralama denilmektedir.
Örneğin ADI değerlerinin bulunduğu sütuna göre sıralama istenebilir.
Artan Sıralama, alfabetik olan veriler A’ dan Z’ ye doğru yapılandır. Sayısal değerler için
küçükten büyüğe doğru yapılır. Tarih ve zaman değerleri ise eskiden yeniye doğru yapılandır.
Azalan Sıralama, alfabetik olan veriler Z’ den A’ ya doğru yapılandır. Sayısal değerler için
büyükten küçüğe doğru yapılır. Tarih ve zaman değerleri ise yeniden eskiye doğru yapılandır.
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Rastgele-Sırasız
Sıralama yaptırmak için;





Artan Sıralanmış

Azalan Sıralanmış

Veri tablosunu seçiniz.
GiriĢ Ģeridine geçiniz.
Düzenleme grubundan Sırala ve Filtre uygula simgesini açınız.
Sıralama seçimi yapınız.
o A’ dan Z’ ye sırala
o Z’ den A’ ya sırala
o Özel sıralama

Sıralama belirleme olmaksızın tablonun ilk sütununa göre yapılmaktadır. Sütun belirlemek
için özel sıralama iĢlemi yapılmalıdır. Veri Ģeridinde de aynı komutlar bulunmaktadır.
Özel sıralama nedir?
Veri tablosundaki alanlara göre sıralama veya sıralama koĢulu seçilebilen sıralama
uygulamasıdır. Sıralama yönü de burada seçilebilir.

Birden fazla alan belirterek sıralama için düzey ekleyiniz.
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Veri süzme nedir? Nasıl yapılır?
Bir veri tablosunda bulunan verileri belirlenen alanlara göre, seçilebilecek koĢullara göre
seçilerek listelenmesi iĢlemidir. Filtre etme de denilmektedir.
Örneğin ADI alan değerine göre süzme yaptırmak isteyebiliriz. Otomatik süzme ve özel süzme
olarak farklı süzme seçenekleri kullanılır.

ADI alanına göre süzme yapılarak AHMET ve MUSTAFA seçimi onaylanırsa sadece bu iki
ismin bulunduğu satırlar ekranda kalır, diğer satırlar gizlenir. AĢağıda bunu görüyorsunuz.

Tüm kayıtları tekrar görmek isteyebilirsiniz. O zaman Tümü onayını iĢaretleyerek Tamam
butonuna tıklayınız veya Enter tuĢuna basınız.

ADI için yaptığımız bu süzme iĢlemi sonucunda seçilen
ada göre süzme yapılmaktadır.
Aynı Ģekilde diğer alanlara göre de seçim yapabiliriz.
Yani SOYADI, BABA ve ANA adı gibi.
BaĢka koĢul da kullanılabilir. Örneğin A ile baĢlayan
kayıtlar, N ile biten kayıtlar gibi.
Bunun için metin filtreleri satırını takip etmeliyiz.
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Metin Filtreleri nedir? Nasıl kullanılır?
Bir nevi Ģart koĢarak filtre etme iĢlemidir.
Metin
ifadeler
içeren
alanlarda
kullanılabilen bir komut satırıdır. ġu
Ģekilde koĢulları vardır:







EĢittir
EĢit değil
BaĢlangıcı
Sonu
Ġçerir
Ġçermez

Örneğin ADI, sonu N ile biten kayıtlar filtre edildiğinde SUZAN, METĠN, ÇETĠN gibi kayıtlar
ekranda kalacaktır. Bunu aĢağıdaki ekran alıntısında görmektesiniz.

Sayı Filtreleri nedir? Nasıl kullanılır?
Bir nevi Ģart koĢarak filtre etme iĢlemidir. Sayısal değer içeren alanlarda kullanılabilen bir
komut satırıdır. ġu Ģekilde koĢulları vardır:











EĢittir
EĢit değil
Büyüktür
Büyük veya eĢit
Küçüktür
Küçük veya eĢit
Arasında
Ġlk on
Ortalamanın üstü
Ortalamanın altı
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Doğum tarihi 1991 ve daha büyük sayı değeri olan kayıtlar süzülmek istendiğinde ilgili
kayıtlar süzülecektir. 4 kayıt ekranda kalacaktır.

Bu tür iĢlemleri diğer alanlar için de yapabiliyoruz. Uygulamayı ne kadar çok yaparsanız
akılda kalıcılığı o kadar artacaktır.

Veri doğrulama nedir? Nasıl yapılır?
Hücrelere girilecek değerleri sınırlayarak izin verilen değerlerin girilmesini sağlamak için
yapılan sınama iĢlemine veri doğrulama denilmektedir.









Önce veri doğrulaması yapmak istediğiniz hücreleri seçiniz. Bu bir sütun, satır veya
satır ve sütunlardan oluĢan aralık olabilir.
Sonra Veri Ģeridine geçiniz.
Veri araçları grubundan Veri doğrulama simgesini açınız.
Veri doğrulama satırını tıklayınız.
Veri doğrulama Ayarlar sekmesinde izin verilen doğrulama ölçütünü seçiniz.
Girdi iletisi sekmesinde hücre seçildiğinde görünmesini istediğiniz uyarı mesajını
yazıyoruz.
Hata uyarısı sekmesinde hücreye veri girildiğinde oluĢabilecek hata durumunda
görünmesini istediğiniz uyarı mesajını yazıyoruz
Tamam butonuna tıklayarak ayar penceresini kapatıyoruz.
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Ayarlar sekmesi

Girdi iletisi sekmesi

Ayarlar penceresi önemlidir. Burada doğrulama ölçütü ayarlanacaktır. Hücreye kabul
edilebilecek veri için izin verilen etiketli liste kutusu açılacak ve veri türü seçilecektir. Ayrıca
veri uzunluğu veya mantıksal koĢula göre değer giriĢleri yapılacaktır.
Ġzin verilen seçebileceğiniz veri türleri Ģunlardır:









Herhangi bir değer
Tüm sayı
Ondalık
Liste
Tarih
Saat
Metin uzunluğu
Özel
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Hata uyarısı sekmesi

ÇalıĢma sayfası görünümü

Örneğin ÖĞRENCĠ alanına Hüsamettin YüzbaĢıoğulları gibi uzun bir ismi girmek istediğimizde
bu öğrenci adı 20 karakterden fazla olduğu için hata mesajımız Ģu Ģekilde görüntülenecektir.

VĠZE ve FĠNAL alanları için de 0-100 aralığında not giriĢini test eden veri doğrulaması yapılabilir.
Bunu da siz değerli öğrencilere bırakıyorum. Kolay gelsin. ÇalıĢana kolay bir iĢtir. ÇalıĢmayana
benim ne anlattığımın önemi yoktur.

Grafik çizimi
Sayısal verilerin görsel ifade edilmesi iĢlemine grafik çizimi denilmektedir. Pek çok grafik türünü
Excel bizlere sunmaktadır. Grafik değerlerine uygun olanı seçerek grafiği kolaylıkla
oluĢturabiliriz. Çizgi, sütun, pasta, silindir, piramit türleri bunlardan bazılarıdır.

Sütun grafiği oluşturma nasıl yapılır?
 Soldaki gibi basitçe bir veri listesi hazırlanır. Bu bir not
listesi olabilir.
 Sonra Ekle Ģeridinden Sütun simgesi tıklanır.
Bir sütun grafiği türü seçilir. Basit olsun diye ilk türü seçtim.
 Bir grafik alanı çalıĢma sayfasına eklenecektir.
 Grafik alanı seçili iken Grafik Araçları Ģeridine geçilir.
 Tasarım sekmesine tıklanır.
 Veri grubundan Veri seç simgesine tıklanır. Veri
kaynağı seç adlı pencere ekrana gelecektir.
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Veri aralığı A1 ile B7 hücrelerinin sınırladığı aralıktır. Bu hücreler fareyle seçilir.
Tamam butonu tıklanarak grafik eklenme iĢlemi tamamlanmıĢ olacaktır.

Veri kaynağı penceresinde düzenleme ya da veri ekleme/kaldırma yapılabilir.

Verilere göre hazırlanan sütun grafiği aĢağıda verilmiĢtir.
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Seri adı VĠZE olarak değiĢtirilecektir.
Diğer değişiklikler nasıl yapılır?







Grafiği seçiyoruz.
Grafik Araçları ġeridine geçiyoruz.
Düzen sekmesine tıklıyoruz.
Etiketler grubundan etiket seçimi yapıyoruz ki bunlar;
 Grafik baĢlığı
 Eksen baĢlıkları
 Gösterge
 Veri etiketleri
 Veri tablosu
Etiketlerin yerini seçebiliyoruz veya yok sayıp kaldırabiliyoruz.

Grafiğin konumunu nasıl belirleriz?






Grafiği seçiyoruz.
Grafik Araçları ġeridine geçiyoruz.
Tasarım sekmesine tıklıyoruz.
Konum grubundan Grafiği taĢı simgesine
tıklıyoruz.
Yeni Sayfa olarak Grafik adı vererek ya
da
Sayfa
içerisine
nesne
olarak
seçiyoruz.
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Çalışma sayfası nasıl korunur?
ÇalıĢma sayfası değiĢikliklere karĢı korunabilir. Kilitli olan hücrelerin içeriği korunur. Bu iĢlem
sırasında isteğe göre parola konulabilir.
Gözden geçir Ģeridinden DeğiĢiklikler grubunda gerekli komutları bulacaksınız.

Koruma izinleri onaylanarak bazı konularda
değiĢiklik
yapılabilir.
Örneğin
satır
sütun
ekleme/silme, hücreleri biçimlendirme gibi.

Soldaki pencerede iki konuda izin verilmektedir.
Bunun dıĢında hiçbir Ģey yapılamaz.
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Hücrelerin kilidi nasıl açılır?
Sayfayı korurken bazı hücrelerin kilitlerinin açık olması, diğer bir deyiĢle kilitsiz hücrelerde veri
değiĢikliği yapılmasını isteyebilirsiniz. Bunun için seçilen hücre veya hücre grubu üzerinde sağ
tuĢa basarak Hücreleri biçimlendir satırını tıklayınız. Açılan
pencerede kilitli onayını tıklayarak kaldırınız. Sonra Tamam
butonuna basarak pencereyi kapatınız.
ÇalıĢma kitabını korumak istediğinizde yine isteğe bağlı
parola vermek suretiyle koruma sağlamak mümkündür.
Burada yalnızca yapı korunmakta iken pencere için bir seçim
yapılmamıĢtır.

Yazdırma alanı nedir? Nasıl belirlenir?
Sayfada yalnızca seçilen bir alanın yazdırılması için tanımlama yapılan alana yazdırma alanı
denilmektedir. Yazıcı sadece belirtilen alanı yazacak baĢka hücrelerdeki bilgileri yazmayacak. Bu
durumda baĢka bir alandaki bilgiyi yazdırmak için yazdırma komutunu vermeden önce seçim
yaptıktan sonra seçim seçeneği tıklandıktan sonra yazdırma yapılmalıdır. Alan belirleme Ģu
Ģekilde yapılır:





Hücreleri belirleyerek seçimi yapınız.
Sayfa düzeni Ģeridine geçiniz.
Sayfa yapısı grubundan yazdırma alanı simgesini açınız.
Yazdırma alanı belirle satırına tıklayınız.

Listelerdeki başlıklar nasıl her sayfada yazdırılır?
Veri tablolarındaki alan adlarının yazıcıdan liste alırken her sayfanın baĢına yazılması listede
yazılan bilgilerin takibinde büyük önem taĢımaktadır. Bunu Excel ile rahat bir Ģekilde
baĢarabilirsiniz. Listenin baĢında yer alan bilgiler bulunan satır veya satırlar seçilmesi gerekir.
ġu Ģekilde tanımlama yapılır?










Öncelikle listenin bir elemanı veya tamamı seçilir.
Sayfa düzeni Ģeridine geçiniz.
Sayfa yapısı grubundan baĢlıkları yazdır simgesine tıklayınız.
Üstte yinelenecek satırlar giriĢ kutusu seçilerek fareyle satırlar iĢaretlenir.
Solda yinelenecek sütunlar, liste yatay ise kullanılır değilse boĢ kalır.
Yazdırılacak seçimleri onaylayın. Örneğin kılavuz çizgileri gibi
Yazdırma sırasını isterseniz değiĢtirin veya öyle bırakınız.
Baskı ön izleme butonuyla ayarlarınıza göre yazdırmayı görüntüleyin.
Tamam butonuna tıklayarak iĢlemi tamamlayın.

Öğr. Gör. Ramazan BAYKAL

53

Hititsem Hizmetiçi Bilgisayar Kursu Notları
AĢağıda bu iĢlemin yapıldığı pencereyi görmektesiniz.

Yazdırmak için veriler nasıl büyütülür?
ÇalıĢma sayfasında hazırladığınız tabloları veya diğer çalıĢmaları büyütme veya küçültme
ayarları yaparak bir sayfada daha küçük görünümlü sayfalar veya bir sayfayı birden çok sayfaya
büyüterek sığdırma iĢlemi yapılabilir. Bunun için:




Sayfa düzeni Ģeridine geçiniz.
Sığdırmak için ölçeklendir grubundan ölçek değerlerini değiĢtirin.
%100 den büyük değerler verileri büyütürken küçük değerler veriyi küçülterek
sığdıracaktır.
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Makro nedir? Nasıl kaydedilir?
Yapılan iĢlemlerin kodlarına makro denilmektedir. Sık sık kullandığınız iĢlemleri makro kaydı
yaparak istediğiniz zaman bu makroyu çalıĢtırmak suretiyle iĢlemleri tekrar tekrar yapmak
zahmetinden kurtulmuĢ olursunuz.
Excel’de çalıĢma sayfasında yapacağınız iĢlemlerin kodlarını modül sayfalarına belirlediğiniz bir
adla kaydeder. ÇalıĢma kitabınızı kaydettiğinizde bu kodlarda dosya içine kaydedilir.

Makro kaydetmek için;







Görünüm Ģeridine geçiniz.
Makrolar grubundan makrolar simgesini açınız.
Makro kaydet satırına tıklayınız.
Makro1 olan adı isteğinize göre değiĢtirebilirsiniz.
Kısa yol tuĢu atama kolaylığından yararlanın. ÇalıĢtırmak için bu yolu kullanabilirsiniz.
Sonra çalıĢma sayfasında bir takım iĢlemler yapın.

Örnek olarak yapılan iĢlemler Ģunlardır:
A, B, C ve D sütun geniĢliği değiĢtirme, 1.
Satırın yüksekliğini değiĢtirme, TC KĠMLĠK NO,
ADI, SOYADI ve MESLEĞĠ baĢlıklarını ilgili
hücrelere
yazma,
baĢlık
hücrelerini
renklendirme ve kenarlık çizgileri ekleme.

Makroyu nasıl çalıştırabiliriz?
Makroyu çalıĢtırmak için kısa yol tuĢ bileĢimi
kullanabilirsiniz.
Kısa yol tuĢ bileĢimi: Ctrl+Shift+M

ÇalıĢtırmanın baĢka bir yolu da



Görünüm Ģeridine geçiniz.
Makrolar grubundan makrolar
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açınız.
Makroları görüntüle satırına tıklayınız.
Açılacak olan makrolar penceresinden makronuzu seçiniz.
ÇalıĢtır butonuna tıklayınız.

Makroyu nasıl düzenleriz?
Kaydedilen bir makroyu düzenlemek için;








Görünüm Ģeridine geçiniz.
Makrolar grubundan makrolar simgesini açınız.
Makroları görüntüle satırına tıklayınız.
Açılacak olan makrolar penceresinden makronuzu seçiniz.
Düzenle butonuna tıklayınız.
Kod penceresinde makronuzu değiĢtirebilirsiniz. Microsoft Visual Basic for Applications
kod düzenleme penceresidir.
Daha sonra dosyayı kaydetmeyi unutmayınız.

Makrolar devre dıĢı ise etkinleĢtirmek gerekir. Yoksa makrolar çalıĢtırılamaz.

Geliştirici şeridi
Makro yazmak ve program geliĢtirmek için gerekli komut simgeleri bulunmaktadır.
Visual Basic kod penceresi, Var olan makroları çalıĢtırma, makro güvenliği, form tasarımı,
eklentiler gibi komut simgeleri bulunmaktadır.
Bu Ģerit varsayılan olarak görünür durumda değildir. Görünür yapmak için:
 Dosya menüsü açınız.
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Seçenekleri tıklayınız.
Solda bulunan ġeridi özelleĢtir üzerine tıklayınız.
Sağ tarafta bulunan ana sekmeler bölümünde GeliĢtiriciler onayını yapınız.
Tamam butonuyla kapatınız.

Makro güvenliği nedir? Makro çalıştırmaya nasıl izin verilir?
Bazı makrolar gerek konum gerekse dijital imzalı olmadığı gerekçesiyle çalıĢtırılması önerilmez.
Varsayılan olarak bildirimde bulunmak suretiyle tüm makrolar güvenlik açısından devre dıĢı
bırakılmıĢtır. Tüm makroları çalıĢtırmak için Ģu adımları takip etmelisiniz:





GeliĢtirici Ģeridine geçiniz.
Kod grubundan makro güvenliği simgesine tıklayınız.
Güven merkezi penceresinde soldaki panelde makro ayarlarına tıklayınız.
Makro ayarlarından tüm makroları etkinleĢtir seçeneğini tıklayınız.

Excel’de kaydedilen bazı dosya türleri







Excel 97-2003 çalıĢma kitabı (*.xls)
Excel çalıĢma kitabı (*.xlsx)
Makro içerebilen çalıĢma sayfası (*.xlsm)
PDF, Portable Document Format (TaĢınabilir Dosya Formatı) PDF okuyucu yazılımlar ile
(Adobe Reader, Foxit Reader gibi) açılabilmektedirler. (*.pdf)
XPS belgesi, PDF türüne benzer bir dosya türüdür. XPS Wiever ile açılır. XML dosyasına
benzer özellikler taĢır. (*.xps)
XML, web sitelerinde kullanılan veri dosyası türüdür. (*.xml)



CSV, virgülle ayrılmıĢ düz metin dosyası türüdür. (*.csv)
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