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

DÜŞEYARA karmaşık değildir ancak yanlış bir şey yazmak veya formülünüzde hatalara neden olabilecek başka hatalar yapmak çok kolaydır. Bu sayfada, DÜŞEYARA 
sözdizimindeki sorunları gidermeye yönelik ipuçları bulacaksınız. Aşağıdaki sayfalarda, tam eşleşme bulmaya çalışırken en sık karşılaşılan #YOK hatalarını gidermeye 
yönelik teknikler açıklanır. 

Beklenmedik 

sonuçlar mı 

alıyorsunuz? 

 Bu değer arama tablonuzun en 

soldaki sütununda mı yer alıyor? 

Değilse ve sütunu taşımak da 

pratik olmayacaksa, İNDİS veya 

KAÇINCI gibi başka bir çözüm 

kullanmalısınız. Sütunun çalışma 

sayfasındaki fiziksel konumunun 

önemli olmadığını unutmayın. 

Arama tablonuz R sütununda 

başlıyor ve T sütununda bitiyorsa, 

en soldaki sütun R sütunudur. 

 Arama değerinin biçimi, arama 

tablosundaki eşleşen değerin 

biçimiyle eşleşiyor mu? Hatalar 

sık sık bu değerlerden birinin 

doğru biçimlendirilmemiş 

olmasından kaynaklanır. 

 Metin kullanıyorsanız, bu metni 

tırnak işaretleri arasına almayı 

anımsamış mıydınız? A2 gibi bir 

hücre başvurusu kullanmak 

yerine metni doğrudan 

yazıyorsanız, tırnak işaretleri 

kullanmalısınız. 

 Mutlak başvuru (örn., 
$A$2:$G$145) gerektiren bir 
durumda göreli başvuru (örn., 
$A$2:$G$145) mu kullandınız? 
DÜŞEYARA formülünü başka 
hücrelere kopyaladığınız 
durumlarda bu önemli bir 
konudur. Böyle bir durumda, 
yanlış sonuçların elde 
edilmesini önlemek için normal 
olarak arama tablosunu 
"kilitlemek" istersiniz. Başvuru 
türleri arasında hızla geçiş 
yapmak için, bu bağımsız 
değişken için girdiğiniz aralığı 
seçin ve F4 tuşuna basın. Daha 
da iyisi, aralık yerine tanımlı bir 
ad kullanın; adlar varsayılan 
olarak mutlak hücre 
başvuruları kullanır. 

 Arama tablonuz farklı bir 

çalışma sayfasında veya 

kitabında mı? Öyleyse, bu 

bağımsız değişkende doğru 

başvuru kullanıldı mı? Özellikle 

formülü oluştururken sayfalar 

arasında sık sık geçiş 

yapıyorsanız, sayfa adlarını bir 

kez daha denetleyin.  

 Arama tablosunda doğru 
sütunu işaret ediyor 
musunuz? Bu numaranın kaç 
olacağını bulmak için, arama 
tablonuzdaki ilk sütundan 
başlayarak sağa doğru sayın. 
İlk sütunu 1 sayın. 
 
Burada dikkatli olun. Bir sütun 
kaydırırsanız hata 
görmeyebilirsiniz, ama Excel 
yanlış değerler (örneğin Nisan 
satış rakamları yerine Mart 
satış rakamlarını) 
döndürebilir. 

 BAŞV! hatası mı 
görüyorsunuz? Öyleyse, bu 
bağımsız değişken için 
belirttiğiniz sayının, arama 
tablonuzdaki sütunların 
sayısından büyük olmamasına 
dikkat edin. 

 Bağımsız değişkenleri karıştırdınız 

mı? Unutmayın, tam eşleşme için 

YANLIŞ kullanacaksınız (örneğin bir 

özel ad veya belirli bir ürün kodu 

aradığınızda). Tam eşleşme 

olmadığında arama değerinin en 

yakın eşleşmesini bulmak için 

DOĞRU'yu kullanın (örneğin, test 

sonuçlarını harf olarak verilen notlarla 

veya gelirleri vergi oranları tablosuyla 

eşleştirdiğiniz durumlarda). 

 DOĞRU'yu kullanıyorsanız, arama 

tablonuzun ilk sütunundaki değerler 

artan düzende (A'dan Z'ye) sıralandı 

mı? Sıralanmadıysa, beklenmedik 

sonuçlar alabilirsiniz. (Bu sıralama 

YANLIŞ için gerekli değildir.) 

 YANLIŞ'ı kullanıyorsanız, #YOK hatası 

mı görüyorsunuz? Öyleyse, Excel 

eşleşme bulamamıştır. Bunun nedeni 

zaten eşleşmenin var olmaması 

olabilir. Öte yandan, bir eşleşme var 

olabilir ancak biçimlendirme sorunları 

veya başka sorunlar nedeniyle Excel 

bunu eşleşme olarak 

yorumlamıyordur.  

Microsoft Excel  

DÜŞEYARA sorun giderme ipuçları  



© 2010 by Microsoft Corporation. 

Tüm hakları saklıdır. 

#YOK hatasının nedeni Bu konuda yapılabilecekler Örnek 

 Arama değerinin sayı biçimi, 

arama tablosundaki eşleşen 

değerin biçimiyle eşleşmiyor 

olabilir. 

Sayı biçimlerinin aynı olduğunu doğrulayın. 

Değerler sayı gibi görünse de, aslında Excel bu 

değerleri metin olarak depoluyor olabilir. 

Metin olarak depolanan sayılar hücrede sağa 

değil sola hizalanır ve çoğunlukla hücrenin sol 

üst köşesinde küçük yeşil bir üçgen gösterilir. 

Aşağıdaki örnekte, arama tablosu ‘2800911 (metin) içerir, oysa arama değeri bağımsız 

değişkenindeki değer 2800911'dir (sayı). Sorunu gidermek için, yeşil üçgenler bulunan 

hücreyi veya hücreleri seçin. Hata düğmesi gösterildiğinde bunu tıklatın ve sonra da 

Sayıya Dönüştür'ü tıklatın. 

 

 İlk sütunda veya arama 

değerinştde baa veya sonda 

gereksiz boşluklar veya sözcükler 

arasında fazladan boşluklar var. 

Veritabanlarından veya başka dış 

kaynaklardan Excel'e veri getirdiğinizde sık sık 

bu tür boşluklar olur. 

Boşlukları el ile kaldırabilir veya bunun için 

bulma ve değiştirme özelliğini kullanabilirsiniz. 

Ayrıca, sözcükler arasındaki tek boşluklar 

dışında metindeki fazladan boşlukları kaldıran 

KIRP işlevini de kullanabilirsiniz. 

Aşağıdaki arama tablosunda, A sütunundaki sayfa adlarının önünde fazladan boşluklar 

vardır. Bu boşlukları kaldırmak için, A sütunundan sonra geçici bir sütun ekleyin, B2 

hücresine =KIRP(A2) yazın ve sonra ENTER tuşuna basarak boşlukların kaldırılmasını 

sağlayın. Sonra, formülü B sütunundaki kalan hücrelere kopyalayın. 

 
Boşluklar kaldırıldıktan sonra, B sütunundaki "temiz" verileri A sütunundaki verilerin 

üzerine yapıştırın; bu arada temel formülü değil değerleri kopyalamaya özen gösterin. 

Son olarak, artık gerekli olmayan B sütununu silin. 

 İlk sütunda veya arama değerinde 

metne katıştırılmış satır başları, 

satır beslemeler, bölünemez 

boşluklar veya başka özel 

karakterler var. 

Web'den veya başka dış kaynaklardan Excel'e 

veri kopyaladığınızda veya aldığınızda bazen 

bu tür karakterler bulunabilir. 

Bu durumda KIRP işlevi, en azından tek başına 

işe yaramayacaktır. Bunun yerine, bu 

karakterlerden kurtulmak TEMİZ veya 

YERİNEKOY'u ya da bu işlevlerin bir bileşimini 

kullanabilirsiniz. 

Aşağıdaki örnekte, YERİNEKOY hatalı (160) karakterini bir boşluk karakteriyle değiştirir, 

TEMİZ yazdırılamaz karakterleri kaldırır ve KIRP da varsa, fazladan boşlukları kaldırır. 

=KIRP(TEMİZ(YERİNEKOY(A2,CHAR(160)," ")))  

Burada adı geçen işlevlerden herhangi biri hakkında daha fazla bilgiye gerek 

duyarsanız, Excel'i açın, F1'e basın ve Yardım'da işlevin adını arayın.  

Senaryo 1: Excel hücrede #YOK hatası döndürüyor. Ancak, bunun nedenini bilmiyorsunuz çünkü arama tablonuzun en soldaki sütununda bir eşleşme var gibi görünüyor. 

Microsoft Excel  

DÜŞEYARA sorun giderme ipuçları  



© 2010 by Microsoft Corporation. 

Tüm hakları saklıdır. 

Senaryo 2: Arama tablosunun ilk sütununda gerçekten de eşleşme bulunmadığından Excel #YOK hatasını döndürüyor. 

#YOK hatasının nedeni Bu konuda yapılabilecekler Örnek 

 Arama değeri, arama tablosunun 

en soldaki sütununda yok. 

İsterseniz, #YOK hatasını yardımcı 

olabilecek bir iletiyle değiştirebilirsiniz.  

Ayrıca, sütundaki sayıların toplamını 

alabilmek için boş bir hücre veya sıfır 

gösterilmesini de sağlayabilirsiniz. 

(#YOK hataları, DÜŞEYARA sonuçlarını 

başka formüllerle doğru bir şekilde 

kullanmanızı engeller.) 

Excel 2003 veya sonraki sürümlerde, #YOK hatası yerine bir ileti göstermek için EĞER, 

EYOKSA ve DÜŞEYARA işlevlerinin bir bileşimini kullanabilirsiniz. Örneğin, şöyle bir formül 

kullanabilirsiniz: 

=EĞER(EYOKSA(DÜŞEYARA(A4, Sayfalar!$A$2:$C$34,2, YANLIŞ)), "Sayfa yok", 

DÜŞEYARA(A4, Sayfalar!$A$2:$C$34,2, YANLIŞ)) 

 

Boş bir hücre veya hücrede sıfır gösterilmesi için benzer formüller kullanırsınız:  

=EĞER(EYOKSA(DÜŞEYARA(A4, Sayfalar!$A$2:$C$34,2, YANLIŞ)), "", DÜŞEYARA

(A4, Sayfalar!$A$2:$C$34,2, YANLIŞ)) 

=EĞER(EYOKSA(DÜŞEYARA(A4, Sayfalar!$A$2:$C$34,2, YANLIŞ)), "0", DÜŞEYARA

(A4, Sayfalar!$A$2:$C$34,2, YANLIŞ))  

Excel 2007 veya sonraki sürümlerde, EĞERHATA işlevini kullanabilirsiniz: 

=EĞERHATA(DÜŞEYARA(A4, Sayfalar!$A$2:$C$34,2, YANLIŞ), "Sayfa yok") 
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