
Mac için Excel 2016

Hızlı Başlangıç Kılavuzu 
Excel'in bu yeni sürümü Mac bilgisayarınız için özenle tasarlandı. Temel bilgileri öğrenmek için bu kılavuzu kullanın.

Araçlara ve komutlara hızlı erişim sağlayın
Şerit sekmelerine tıklayarak ve hem yeni hem de tanıdık 
araçları inceleyerek, Mac için Excel 2016'nın neler 
yapabildiğini görün.

Hızlı Erişim Araç Çubuğu
Sık kullanılan komutları 
doğrudan parmaklarınızın 
ucunda tutun.

Çalışma kitaplarınızda arama yapın
Aradığınızı anında bulmak için Arama 
kutusuna yazmaya başlayın.

Sayfalarda geçiş yapın veya 
sayfa oluşturun
Çalışma kitabınızda gezinmek 
ve gerektiğinde başka sayfalar 
eklemek için sayfa sekmelerine 
tıklayın.

Şeridi gösterin veya gizleyin
Ekranda daha fazla alan mı 
gerekiyor? Şeridi açmak veya 
kapatmak için oka tıklayın.

Görünümünüzü değiştirin
Görünüm seçenekleri arasında 
geçiş yapmak için durum 
çubuğu düğmelerine tıklayın 
veya sayfa görüntüsünü 
istediğiniz gibi büyütmek için 
yakınlaştırma kaydırıcısını 
kullanın.

İşlevleri ekleyin ve düzenleyin
Seçili hücreyi görüntülemek 
veya düzenlemek ya da 
formüllerinize işlev eklemek için 
formül çubuğunu kullanın.

Bağlamsal komutları bulun
Ek sekmelerin görüntülenmesini sağlamak 
için, çalışma kitaplarınızdaki grafikleri, mini 
grafikleri ve diğer öğeleri seçin.
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Son kullanılan dosyaları bulun
İster yalnızca Mac'inizin sabit sürücüsünde depolanmış dosyalarla çalışın, ister çeşitli 
bulut hizmetleri arasında dolaşın, Dosya > En Son Öğeyi Aç'a tıkladığınızda son 
kullandığınız çalışma kitaplarına ve listenizde sabitlemiş olabileceğiniz dosyalara 
gidersiniz.

Bağlantınızı sürdürün
Hareket halindeyken ve farklı cihazlarda çalışmanız mı gerekiyor? Mac için 
Office 2016, OneDrive, OneDrive İş ve SharePoint arasındaki sorunsuz tümleştirme 
sayesinde, herhangi bir yerde, herhangi bir cihazda son kullandığınız dosyalara 
kolayca erişmek için oturum açın.

Tercihlerinizi ayarlayın
Bir şey beklendiği gibi çalışmıyor mu? Seçenekleri istediğiniz zaman kolayca 
değiştirebilir ve özelleştirebilirsiniz. Excel menüsünde Tercihler'e tıklayın ve sonra 
Excel'i istediğiniz gibi ayarlayın.

Bir şey oluşturun
Doğrudan işe girişmek için Boş Çalışma Kitabı ile başlayın. İsterseniz, size gereken 
dosyaya benzer bir şablon seçerek ve bunu özelleştirerek biraz zaman kazanın. 
İstediğiniz zaman bu seçeneklere dönmek için, Dosya > Şablondan Yeni'ye 
tıklayın.
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Bağlamsal araçları bulun
Çalışma kitabınızdaki belirli öğeleri seçerek ek şerit komutlarını 
görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, Grafik Tasarımı ve Biçim şerit sekmelerini 
görüntülemek için bir grafik seçin veya Tasarım sekmesini görüntülemek için bir 
mini grafik seçin.

İşlevleri ekleyin, formülleri 
oluşturun
Formüller sekmesinde İşlev Ekle'ye tıklayarak Formül Oluşturucu bölmesini 
görüntüleyin. Burada, işlevler için arama yapabilir ve işlev ekleyebilir, doğru söz 
dizimine bakabilir, hatta seçtiğiniz işlevlerle ilgili ayrıntılı Yardım alabilirsiniz.

İsteğe bağlı eklentileri 
etkinleştirin
Birlikte gelen Çözümleme Araç Takımı ve Çözücü eklentileriyle, verilerinizin ayrıntılı 
çözümlemesini yapmak için size gereken tüm istatistiksel işlevlere sahip olun. Menü 
çubuğunda Araçlar > Eklentiler'e tıklayın ve etkinleştirmek istediğiniz eklentileri 
seçin.
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Çalışmalarınızı başkalarıyla 
paylaşın
Başkalarını geçerli çalışma kitabınızı düzenlemeye davet etmek, bulut konumuna 
bir bağlantı kopyalamak veya bir kopyasını tercih ettiğiniz e-posta adresinden 
dosya eki olarak göndermek için, sağ üst köşedeki Bu çalışma kitabını paylaş 
düğmesine tıklayın.

Diğer Hızlı Başlangıç 
Kılavuzlarını alın
Excel, yeni Mac için Office 2016'nın yeni tasarlanan uygulamalarından yalnızca biridir. 
Word, PowerPoint, Outlook ve OneNote'un yeni Mac sürümlerine yönelik ücretsiz 
Hızlı Başlangıç Kılavuzlarımızı indirmek için http://aka.ms/office-mac-guides 
adresini ziyaret edin. 

Kılavuzlarımızla ilgili geri bildiriminiz varsa, lütfen yorumlarınızı indirme sayfasının 
altında gönderin. Teşekkür ederiz!

Bize geri bildiriminizi gönderin
Mac için Excel'i sevdiniz mi? Nasıl geliştirebileceğimiz hakkında bir fikriniz var mı? 
Geri bildiriminizi doğrudan Excel geliştirme ekibine göndermek için, uygulama 
penceresinin sağ üst köşesindeki gülen yüz simgesine tıklayın.

Excel'le ilgili yardım alın
Yardım almak istediğiniz Excel özellikleri ve komutlarını aramak için menü 
çubuğunda Yardım'a tıklayın veya popüler içeriği gözden geçirmek için Excel 
Yardımı'na tıklayın. Sağladığımız bilgilerin sizin için yararlı olup olmadığını bize 
bildirmek için, tüm Yardım makalelerimizin en altında bulunan geri bildirim 
formunu kullanın.


