
 

 

© 2010 by Microsoft Corporation. 

Tüm hakları saklıdır. 

DÜŞEYARA'yı kullandığınızda, temelde şunu söylemiş olursunuz: “İşte burada bir değer var. Başka bir konuma git, değerim için bir eşleşme bul ve sonra bu eşleşen değere 

karşılık gelen hücredeki sözcükleri veya sayıları bana göster.“ Yardımı olacaksa, bu üçüncü değeri (sütun_indis_sayısı) arama sonucunuz olarak düşünebilirsiniz. 

DÜŞEYARA'nın ilk üç bağımsız değişkeni gereklidir; sonuncusu ise isteğe bağlıdır, ancak bunu boş bırakırsanız varsayılan olarak DOĞRU kullanılır. 

Örnekler  

DÜŞEYARA(aranan_değer, tablo_dizisi, sütun_indis_sayısı, [aralık_bak])  

Hangi değeri arıyorsunuz? 

Bu, aranan değerdir. Excel, 

arama tablonuzun en 

solundaki sütunda bu değerle 

eşleşen bir değer arar. 

Nerede aramak 
istiyorsunuz? 

Bu, arama tablosudur. 

DÜŞEYARA formülünüzü 

kopyalamayı planlıyorsanız, 

aralığı "kilitlemek" için 

mutlak başvurular 

kullanmayı tercih 

edebilirsiniz.  

Kaçıncı sütun arama 
sonucunu içeriyor? 

Bu değer DÜŞEYARA 

formülünün bulunduğu 

hücrede gösterilir. İlk 

sütundan 1 ile başlayarak 

sayın ve bu numaranın kaç 

olması gerektiğini bulun.  

Arama değerinin tam bir 
eşleşme (YANLIŞ veya 0) 
olması mı gerekiyor yoksa 
tam eşleşme yoksa yaklaşık 
eşleşme de (DOĞRU veya 1) 
kabul edilebilir mi? 

DOĞRU kullanıldığında, 

doğru sonuçlar elde etmek 

için en soldaki sütunu artan 

düzende sıralayın. 

Hücre başvurusu 
=DÜŞEYARA(A2, 
$D$2:$G$145, 4, 0) 

Metin veya sayı 
= DÜŞEYARA("DI-328", 

A2:D6, 3, YANLIŞ) 

= DÜŞEYARA("Can Samyel", 

A2:D6, 3, YANLIŞ) 

=DÜŞEYARA(0.7,A2:C10, 3, 
YANLIŞ) 

 

Aralık (mutlak başvuru) 
=DÜŞEYARA(A2, D$2:$G$15, 
4, 0) 

Adlandırılmış aralık 
=DÜŞEYARA(021345, 
2010SatışVerileri, 4, 0) 

Sayfa başvurusu  
=DÜŞEYARA(A2, Notlar!
$D$2:$C$10, 3, DOĞRU) 

Çalışma kitabı başvurusu 
=DÜŞEYARA(G2, 
[Ürünler.xlsx]Sayfa1!
$A$2:$C$200, 3, YANLIŞ) 

Sayı 
=DÜŞEYARA
(A2,$D$2:$G$145, 2, 0) 

=DÜŞEYARA

(A2,$D$2:$G$145, 3, 0) 

 

Burada gösterilen 

örneklerde, D sütunu 1, 

E sütunu 2, F sütunu 3, vb. 

kabul edilmiştir.  

Tam eşleşme  
=DÜŞEYARA("Can Samyel", 
$D$2:$G$145, 4, YANLIŞ ) 

Tam eşleşme  
=DÜŞEYARA("Can Samyel", 
$D$2:$G$145, 4, 0) 

Yaklaşık eşleşme  
=DÜŞEYARA(Satış, 
2010ŞtiOranlar, 3, DOĞRU) 

Yaklaşık eşleşme  
=DÜŞEYARA(Satış, 
2010ŞtiOranlar, 3, 1) 

Yaklaşık eşleşme  
=DÜŞEYARA(Satış, 
2010ŞtiOranlar , 3) 

Açıklama  

Microsoft Excel  

DÜŞEYARA Bilgi Tazeleme 



 

 

© 2010 by Microsoft Corporation. 

Tüm hakları saklıdır. 

Şimdi de DÜŞEYARA formülünü iş başında görelim. Web sitenizle ilgili bilgileri içeren bir çalışma kitabınız olduğunu düşünün. Çalışma kitabında Sayfa Görünümleri adlı bir çalışma sayfası 

(her site sayfasını benzersiz olarak tanımlayan bir dizi sayfa kimliğiyle bu sayfaların aldığı isabetleri içerir) ve Sayfalar adlı bir başka çalışma sayfası (sayfa kimliklerini ve her kimliğe karşılık 

gelen sayfaların adlarını içerir) vardır. Amacınız, sayfa kimlikleriyle eşleşen sayfa adlarını bulmak ve görüntülemektir. Bu örneğin daha ayrıntılı bir açıklaması için sayfa 3'e bakın.<  

Microsoft Excel 

DÜŞEYARA Bilgi Tazeleme 

=DÜŞEYARA(A2, SAYFALAR!$A$2:$B$39, 2, YANLIŞ) 

Sayfa Görünümleri çalışma 

sayfasında, B2 hücresindeki 

DÜŞEYARA formülü Excel'e A2 

hücresindeki değeri almasını, 

Sayfalar çalışma sayfasına 

geçmesini ve bir eşleşme 

bulmasını söyler. 

Formülün sonundaki YANLIŞ 

bağımsız değişkeni Excel'e 

eşleşmenin tam olması 

gerektiğini bildirir.  

Sayfa Görünümleri 

çalışma sayfasına geri 

dönerek, Excel bulduğu 

sayfa adını formülü içeren 

hücrede görüntüler. 

Sayfalar çalışma sayfasında, 

DÜŞEYARA A2 ile B39 arasındaki 

hücrelerin en soldaki sütununda 

Sayfa Görünümleri sekmesindeki 

A2 hücresinin değeriyle eşleşen bir 

değer arar… 

...eşleşme varsa, formül ilgili sayfa 

adını almak için 2. sütuna (Sayfa 

Adı) geçer. 

1 

2 
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Bağımsız Değişken  Notlar 

aranan_değer Bu sizin arama teriminiz veya bulmak istediğiniz sözcük veya değerdir. Bu örnekte, arama terimi Sayfa Görünümleri çalışma 

sayfasındaki A2 hücresinde yer alan 8 basamaklı sayfa kimliği numarasıdır. 

tablo_dizisi Bunu arama tablosu veya aramayı yapmak istediğiniz hücre aralığı olarak düşünün. Hücreler başka bir çalışma sayfasındadır, bu 

nedenle aralık değerlerinin ($A$2:$B$39) önünde çalışma sayfası adı (Sayfalar) yer alır. Ünlem işareti (!), sayfa başvurusunu hücre 

başvurusundan ayırır. Formülle aynı sayfada bulunan bir aralıkta arama yapmak istiyorsanız, sayfa adını ve ünlem işaretini kaldırın. 

Ayrıca, bu aralıktaki dolar işaretleri aralığın mutlak (veya “kilitli“) bir başvuru olduğunu gösterir. Arama tablosunu kilitlerseniz, 

DÜŞEYARA formülünü nereye kopyalarsanız kopyalayın Excel her zaman A2 ile B39 arasındaki hücrelere başvurur. 

sütun_indis_sayısı Bu, arama tablosunda bulmak istediğiniz değerleri içeren sütundur. Örneğin, Sayfalar çalışma sayfasındaki B sütunu bulmak 

istediğiniz sayfa adlarını içerir. B sütunu tanımlanan hücre aralığındaki (A$2:$B$39) ikinci sütun olduğundan, işlev 2'yi kullanır. 

aralık_bak Burada YANLIŞ'ı kullanmış olmamız, Excel'in Sayfa Kimliği numaramız için tam eşleşmeyi bulmaya çalışacağı anlamına gelir. Excel 

tam eşleşme bulamazsa, bir #YOK hatası görürsünüz. DOĞRU veya 1 değerini kullanır ya da bağımsız değişkeni hiç kullanmazsanız, 

DÜŞEYARA arama teriminizin bir sonraki en düşük eşleşmesini döndürür. Örneğin, 96 sayısını arıyorsanız ve tabloda böyle bir sayı 

yoksa ancak 90 varsa, DÜŞEYARA bunu eşleşme olarak kabul eder ve sonuç olarak 90'ı verir. 

Şimdi de DÜŞEYARA formülünü iş başında görelim. Web sitenizle ilgili bilgileri içeren bir çalışma kitabınız olduğunu düşünün. Çalışma kitabında Sayfa Görünümleri adlı bir çalışma sayfası 

(her site sayfasını benzersiz olarak tanımlayan bir dizi sayfa kimliğiyle bu sayfaların aldığı isabetleri içerir) ve Sayfalar adlı bir başka çalışma sayfası (sayfa kimliklerini ve her kimliğe karşılık 

gelen sayfaların adlarını içerir) vardır. Amacınız, sayfa kimlikleriyle eşleşen sayfa adlarını bulmak ve görüntülemektir. Bu örneğin görsel bir açıklaması için sayfa 2'ye bakın.<  

Microsoft Excel 

DÜŞEYARA Bilgi Tazeleme 

=DÜŞEYARA(A2, SAYFALAR!$A$2:$B$39, 2, YANLIŞ) 

Sayfa Görünümleri çalışma 

sayfasında, A2 hücresindeki 

değeri arama teriminiz 

olarak kullanın  

...ve eşleşmeyi bulduğunuzda, 

buna karşılık gelen sayfa adını 

görüntüleyin 

...ve bu noktaya geldiğinizde, 

arama teriminin tam 

eşleşmesini bulun 

Sayfalar çalışma sayfasında, A2 ile 

B39 arasındaki hücrelerin en 

soldaki sütununda A2 hücresindeki 

değerin bir eşleşmesini arayın...< 


