
 

 

 
Hayatımıza şekil ve yön veren teknoloji, bizlere harika kolaylıkları da sunar. Özellikle bazı uygulamalar, 
inanılmaz randıman almanızı sağlayacak, farklı sonuçları kısa sürede elde etmenize yardımcı olacak 
şekilde hazırlanmıştır. Uzun yıllardan bu yana iş hayatının vazgeçilmez uygulaması olan Excel, 
alanında tek ve rakipsiz olan bir yazılımdır. En basit uygulamadan, en karmaşık hesaplamalara kadar 
yapabilen bu uygulamayı artık sizler de rahatlıkla kullanabilirisiniz. Kurumumuzun sizler için hazırlamış 
olduğu Temel Excel eğitimi aracılığı ile Excel ile basit hesaplamalarınızı yapabilir, bütçenizi 
hazırlayabilir, not ve diğer hesaplama işlemlerinizi kısa, hızlı ve doğru şekilde yapma olanağına 
kavuşabilirsiniz. Uygulaması oldukça kolay olan bu eğitimler sayesinde kariyerinizde de ciddi ilerlemeler 
elde edebilirsiniz. Birçok farklı uygulamaya olanak tanıyan bu esnek program, hayatınızı kurtaracak 
inanılmaz formülleri bir araya getirmeniz ile size hizmet etmek için hazır olacaktır. 
Genel olarak işlem hızı sağlayan Excel, iş rutininizde ciddi bir rahatlama yaratacaktır. Farklı sayısal ve 
metin verilerini sizler için istediğiniz şekle de sokabilecek olan Excel, yıllardan beri iş dünyasının en 
pratik ve vazgeçilmez programları içinde yer almaktadır. Bu neden ile de oldukça önemli olan Temel 
Excel eğitimi kişilerin kendilerini geliştirmeleri, daha sağlıklı bir kariyer edinmeleri açısından da 
önemlidir. Sadece dört işlemden ibaret olmayan Excel öğrenildiğinde inanılmaz artılarını 
kullanabileceğiniz eşsiz bir yapıdadır. Buna karşın kullanımı ve öğrenmesi de oldukça kolaydır. Ölçüt 
olarak değerlendirdiğinizde ileri seviyede bir Excel ile yapılamayacak işlem yok gibidir. 
 
Temel Excel Eğitimi Hangi Alanlarda Kullanılabilir? 
 
Elbette ki günlük işlemler, basit araştırma ve grafikler gibi kapsamlı bir bilgiyi de Temel Excel 
eğitimi alabilmek mümkündür. Bu şekilde iş hayatının getirdiği farklı yükleri azaltabilir, kendiniz için 
uygun ve esnek formüller oluşturabilirsiniz. Randımanlı bir şekilde çalışabilmek adına elinizde ki özel 
olanakları kullanmanız gerekecektir. Tüm Office uygulamaları bu bakımdan iş dünyasının ayrılmaz bir 
parçası haline gelmiştir. Farklı sürümlerden elde edeceğiniz farklı randıman sayesinde, sizler de 
işinizde ya da okul hayatınızda çok özel başarılara imza atabilirsiniz. Sektörel bazda ya da kişisel olarak 
geliştirilmeye açık olan Excel, tüm dünyanın tercih ettiği en iyi Office uygulamalarının başında yer 
almaktadır. Bütçe hesaplamaları, personel gün ve ücret hesaplamaları, komisyon, maliyet reçeteleri ve 
daha bir çok alanda basit Excel bilgileri ile inanılmaz uygulamaları sizler de geliştirebilirsiniz. Aklınızda 
tutmak yerine ufak detayları yazacağınız bir uygulama sayesinde çok daha planlı ve verimli bir şekilde 
çalışmanız mümkün olacaktır. 
 
Excel İle Ufkunuzu Genişletin 
 

Elinizde olan olanağın farkına vardığınızda, inanılmaz güzel programları yapabileceksiniz. Müşteri 
takibinden, kar zarar cetvellerine, stok durumundan, aylık gelir ve giderlerinize kadar harika istatistikleri 
de bu uygulama ile yapabilirsiniz. Diğer birçok program ve yazılım ile de uyumlu olan Excel sayesinde 
dakikalar içinde raporlamalar alabilir, eşsiz sunumları saniyeler içinde hazırlayabilirsiniz. Bu neden ile 
en basit eğitimle bile eşsiz sonuçlar sizin olabilir. 

  
Excel en basit anlatımla tablo oluşturmaya ve hesaplamalar yapmaya olanak veren bir Office 
programıdır. Bunun yanında Excel ile elde edilen verilerden rapor hazırlanabilmekte veya bu verileri 
grafik halinde göstermek mümkün olmaktadır. Genellikle kurslarda yaklaşık 12 saat süren temel Excel 
eğitimi, internet ortamında online olarak 2 günde alınabilmektedir. 

Temel Excel eğitimi Modül 1: Giriş 
 

1. Excel 2010’a başlama 
2. Backstage alanının kullanma 
3. Hızlı erişim çubuğunu kullanma 
4. Şeridi özelleştirme 
5. Kaydet ve farklı kaydet 
6. Yardım alma 



 

 

 
Temel Excel eğitimi modül 2: Çalışma sayfasında çalışma 
 

1. Veri girişi ve seçme yöntemlerini kullanma 
2. Otomatik doldurma ve tamamlama 
3. İşlemi geri al ve yinele 

 
Temel Excel eğitimi modül 3: Çalışma sayfasını düzenleme 
 

1. Sütun, satır, hücre ekleme ve silme işlemleri 
2. Sütun genişliği ve satır yüksekliği ayarlama 
3. Sütun ve satırı gizleme işlemi 
4. Verileri taşıma ve kopyalama 

 
Temel Excel eğitimi modül 4: Hesaplama yapma 
 

1. Formül oluşturma 
2. Fonksiyonları kullanarak hesaplama yapma 
3. Formülleri, fonksiyonları kopyalama 

 
Temel Excel eğitimi modül 5: Biçimlendirme 
 

1. Giriş sekmesini kullanma 
2. Hızlı biçimlendirme araç çubuğunu kullanma 
3. Yazı tipi, hizalama ve sayı formatlarını biçimlendirme 
4. Tablo biçimlendirme 

 
Temel Excel eğitimi modül 6: Temalar ve stiller 
 

1. Tema oluşturma ve o temayı uygulama 
2. Stil oluşturma ve uygulama 

 
Temel Excel eğitimi modül 7: Çalışma kitabını geliştirme 
 

1. Sayfa sekmelerini biçimlendirme 
2. Çalışma sayfalarını yerleştirme 
3. Çalışma sayfası ekleme ve silme 

 
Temel Excel eğitimi modül 8: Çalışma sayfası içeriğini yazdırma 
 

1. Yazdırma başlığını ayarlama 
2. Üstbilgi ve altbilgi oluşturma 
3. Yazdırma alanı tanımlama 

 
Temel Excel eğitimi modül 9: Yerleşimi özelleştirme 
 

1. Çalışma sayfasını isteğe göre bölme, gizleme ya da gösterme 
2. Çalışma sayfasını hizalama 
3. Sütun ve satırları dondurma 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Temel Excel eğitimi modül 10: Grafikler ve Smartart 
 

1. Grafik oluşturma 
2. Grafik araçları sekmesini kullanma 
3. Grafiğe veri ekleme ya da grafikten veri çıkarma 
4. Trend grafikler oluşturma 
5. Listeleme yapma 
6. Smartart düzenleme 
7. Verilerle hiyerarşi ve grafikler oluşturma 

 


