
DÜŞEYARA (VLOOKUP) UYGULAMALARI 

Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ 



Lütfen Dikkat ! 

Bu kitapta herhangi bir şekilde adı geçen ürün , marka veya şirket isimleri sahiplerine aittir.  

Kitapta yer alan bilgilerin uygulanmasından kaynaklanan sorumluluk okuyucuya aittir.  

ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ bu  kitaptaki bilgiler ve uygulamasından doğacak sonuçlar hakkında hiçbir 
şekilde garanti vermez ve sorumlu tutulamaz.  

 

BU DOKÜMAN KONU EDİLEN ARAÇLAR HAKINDA BİLGİLENDİRME VE TANITIM AMACINI TAŞIR.  

KAPSAMLI BİLGİ VE DENEYİM İÇİN SİZİ EĞİTİMLERİMİZE DAVET EDİYORUZ. 

 



Teşekkürler…

2003 yılından bu yana 

Eğitimlerde biz kendilerine EXCEL anlatırken 

örnekleri ve uygulamaları ile içeriklerimizi 
mükemmelleştirmemizi sağlayan 

Müşterilerimize

Teşekkür Ederiz.



ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ 

• Mart 2003’te KOSGEB desteği ile kurulmuş eğitim ve 

danışmanlık şirketi 

 

• Amacımız müşterilerimizde bilgi yönetim verimliliğine 

katkıda bulunmak 

 

• Bu amaçla İstanbul ve Bursa başta olmak üzere tüm 

Türkiye’de kullanıcılar için eğitim , işletmeler için 

danışmanlık hizmetleri üretiyoruz. 



Danışmanlık Hizmetlerimiz 

• Kurumsal Bilgi Yönetimi Karnesinin Hazırlanması 

• Yönetim Bilgi Sistemleri Verimlilik Denetimleri 

• Stratejik Bilgi Teknolojileri Planı Hazırlama 

• Verimsiz Sistemlerde Yeniden Yapılanma 

• ERP Projeleri Değerlendirme ve Seçme 

 



Eğitim Hizmetlerimiz  

Eğitimlerde Amaçlarımız :  

• Yazılımların kullanım oranlarını iyileştirmek 

• Veri analizi ve raporlama becerilerini geliştirmek 

• Kullanım etkinliğini arttırmak 

• Pratikliği arttırmak , hız kazandırmak 

 



İş Yaşamında Bilgisayar Kullanımı 

Kullanıcıların %64‟ü Günde 6 saatten fazla 

bilgisayar baĢında 

%45‟i Günde 2 saat ve daha fazla EXCEL 

kullanıyor. 

ĠĢ yaĢamında en çok kullanılan veri analizi programı EXCEL. 

Nasıl? 



Neden Eğitim? 

EXCEL kullanıcıların %45‟i Ġleri seviye bilgi ve 

uzmanlığa ve pratik bilgilere ihtiyaç duyuyor. 

Ne 
Sağlar? 

•İşinizi 
kolaylaştıracak 
pratik bilgiler 

•Hız kazandıran 
kısa yollar 

Hızlı 

•Uzmanlaşmanızı 
sağlayan 
fonksiyonlar 

•Veri görselleştirme 
araçları 

Etkili 

•Gelişmiş veri 
analizi araçları 

•Grafikler  

Gelişmiş 

Eğitimlerimize katılanlar eğitimden sonra 

daha iyi sonuçlara daha kısa sürede ulaĢırlar. 



EXCEL Yetkinlikleri 



Eğitimlerimiz (EXCEL) 

EXCEL İle Veri Analizi ve İleri EXCEL Uygulamaları 

• 2 Gün 

• Pratik ve Hızlı Kullanım 

• Fonksiyonların Etkili Kullanımı 

• Veri Analizi Araçlar 

• Verilerin Görselliği ve Grafikler 

Veri Analizi ve Raporlama Uzmanlığı 

• 4 gün 

• Veri Yönetimi Disiplinlerini Anlamak 

• EXCEL Kullanımında Etkinlik 

• Uygulamalı Veri Analizi Becerileri 

• Raporlama ve Görselleştirme , Raporları Sunuşa Dönüştürme 

EXCEL Makroları ve EXCEL İle Programlama 

• 3 gün 

• EXCEL Makrolarını Anlamak 

• Visual Basic Programlama Dili 

• EXCEL üzerinde Çalışan  Uygulama Geliştirme 

• EXCEL’ de Yeni Fonksiyonlar Yazma 

mailto:bilgi@etkinbilgi.com?subject=ILERI_EXCEL>BILGI
mailto:bilgi@etkinbilgi.com?subject=VERI_ANALIZI_BILGI
mailto:bilgi@etkinbilgi.com?subject=MAKRO_BILGI


DÜŞEYARA (VLOOKUP) UYGULAMALARI 

FARKLI TABLOLARI BİRLEŞTİRME 



Arama ve Başvuru Fonksiyonları 

↘Farklı tablolarla çalıĢırken tablolar arası iliĢkili 

verilerden faydalanarak diğer tablolardaki 

verileri kullanmamız gerekebilir. 
 

↘Arama ve BaĢvuru fonksiyonlarını kullanarak 

farklı  tablolar arası veri gruplarını kolaylıkla 

eĢleĢtirebiliriz. 

 

↘DÜġEYARA (VLOOKUP) 

↘YATAYARA (HLOOKUP) 

farklı veri gruplarını eĢleĢtirmede kullanılan 

arama ve baĢvuru fonksiyonlarıdır. 



DÜŞEYARA (VLOOKUP) 

DÜġEYARA (VLOOKUP);  
 

↘istenen bir değeri kaynak tablo içinde 

yukarıdan aĢağı aratıp, bu değere ait farklı 

verilere eriĢmek için kullanılır. 

 

 

↘ Ġki tablo arasındaki ortak 

alan (aranan değer), kaynak 

tablo içinde ilk sütunda (en 

solda) olmalıdır.  



Aranan_değer: Hangi değere göre arama yapılacak  

(Ġki tablo arasındaki ortak veri) 
 

Tablo_dizisi: Aranan değerinin karĢılığının kontrol 

edileceği tablo aralığı 
 

Sütun_indis_sayısı: Getirilmesi istenen verinin 

kaynak tablo içinde bulunduğu sütun sırası 
 

EĢleĢme_türü: 

•  0  Tam EĢleĢme 

•  1  YaklaĢık EĢleĢme 

=DÜġEYARA(aranan_değer;tablo_dizisi;sütun_indis_sayısı;eĢleĢme_türü) 

DÜŞEYARA (VLOOKUP) 



UYARILAR ! ! ! 

Tablo_dizisinin ilk sütunundaki metin değerleri 

aranırken;  
 

↘tablo_dizisinin ilk sütunundaki verilerde baĢta 

ve sonda boĢluk olmamasına,  
 

↘düz (' veya " ) ve kıvrımlı ( „ veya “) tırnak 

iĢaretlerinin tutarsız kullanılmamasına  
 

↘yazdırılamayan karakterler bulunmamasına  
 

dikkat edin.  
 

Bunlar olursa, DÜġEYARA yanlıĢ veya 

beklenmeyen bir değer verebilir.  

 



UYARILAR ! ! ! 

↘Sayı veya tarih değerlerini ararken, 

tablo_dizisinin ilk sütunundaki verilerin metin 

değerleri olarak depolanmamıĢ olmasına 

dikkat edin. 

 

↘EĢleĢme_türü:0 ve aranan_değer:metin 

olduğunda; aranan_değerde joker karakterler, 

soru iĢareti (?) ve yıldız iĢareti (*) kullanılabilir. 

Soru iĢareti tek bir karakter bulurken, yıldız 

iĢareti bir dizi karakter bulur. 

 



Örnek-1 

↘Örneğimizde; çalıĢma kitabı içindeki “Hata 

Kodları” sayfasında; hata kodlarına ait 

tanımlar ve birim hata maliyeti yer almaktadır. 

“Hatalar” sayfasında ise; projeler için farklı 

tarihlerde oluĢan hatalara ait kodlar ve hata 

miktarları verilmiĢtir.  

 

↘ Ġstenen; “Hatalar” sayfası içinde hata koduna 

ait giriĢ yapıldığı an, ilgili hata için Hata 

Tanımı ve Hata Maliyeti değerlerinin otomatik 

olarak diğer tablodan alınıp bu tabloya 

aktarılmasıdır. 

 



  

  

Sütun_indis_sayısı:  

Getirilmesi istenen verinin kaynak 

tablo içinde bulunduğu sütun sırası 

EĢleĢme_türü: 

•  0  Tam Eşleşme 

•  1  Yaklaşık Eşleşme 

Aranan_değer: Hangi değere göre 

arama yapılacak  

(İki tablo arasındaki ortak veri) 

Tablo_dizisi: Aranan değerinin 

karşılığının kontrol edileceği tablo 

aralığı 

=DÜŞEYARA(aranan_değer;tablo_dizisi;sütun_indis_sayısı;eşleşme_türü) 

Sayfa 2 

Sayfa 1 ĠĢlem sonucu 

Örnek-1 



  

  

Örnek-1 

↘Yazılan formülün aĢağı doğru uzatılacağı 

unutulmamalıdır. Bu durumda; formül içinde 

kullanılan bazı parametre aralıklarının 

kaymaması gerekir; tablo_dizisi, bunlardan 

biridir. 
 

↘Formül içi hücre referanslarının kaymaması 

için, ilgili adres aralıklarının içinde $ iĢareti 

tanımlanmalı yada hücre/aralık adlandırma 

metodu kullanılmalıdır. 
 



Örnek-2 

Örneğimizde;  

↘çalıĢma kitabı içindeki “Ürün Özellikleri” 

sayfasında; ürün kodlarına göre tanımlanmıĢ 

ürünlere ait veriler,  

 

↘“Nakliye Giderleri” sayfasındaysa bölgeler 

için kg baĢına ödenecek nakliye fiyatları $ 

cinsinden verilmiĢtir.  

 

↘“SatıĢlar” sayfasında ise; ürünlere ait ürün 

kodu, bölge ve miktar değerleri verilmiĢtir.  



Örnek-2 

Ürün Özellikleri 

Satışlar 

Nakliye Giderleri 



Örnek-2 

Ġstenen;  

 

↘Ürün koduna göre ürüne ait bilgilerin Ürün 

Özellikleri sayfasındaki tablodan;  

 

↘Nakliye bedelinin de bölgeye göre Nakliye 

Giderleri  sayfasındaki tablodan alınıp 

 

hesaplatılması ve SatıĢlar sayfasındaki ana 

tabloya aktarılmasıdır. 

 



Örnek-2 

Çözüm:  
 

↘Ürün Özellikleri sayfasındaki tablo aralığı 

seçilerek bu alana AD KUTUSU üzerinden 

ÜRÜNLER adı verilmiĢtir.  
 

↘Nakliye Giderleri  sayfasındaki tablo aralığına 
da aynı metotla NAKLĠYE adı verilmiĢtir. 



Örnek-2 

Çözüm:  
 

↘SatıĢlar sayfasına geçilerek; marka, model, 

birim fiyat, iskonto ve toplam kg alanları için 

DÜġEYARA fonksiyonu uygulanır.  
 

↘Tablo_Dizisi parametresi için önceki 

adımlarda tanımlanan adlandırılmıĢ aralık 

(ÜRÜNLER) kullanılabilir. 

=DÜŞEYARA(E2;ÜRÜNLER;3;0) 

=DÜŞEYARA(E2;ÜRÜNLER;4;0) 

=DÜŞEYARA(E2;ÜRÜNLER;7;0) 



Örnek-2 

Çözüm:  
 

↘Nakliye Gideri, Bölgeye göre hesaplanacaktır. 

DÜġEYARA ile getirilecek değer, „„1 kg. için 

nakliye bedeli‟‟ olacaktır. Ġstenen verinin elde 

edilmesi için; DÜġEYARA ile getirilen değer, 

Toplam Kg (M2) ile çarpılmalıdır. 

=DÜŞEYARA(D2;NAKLİYE;2;0) * M2 



Örnek-3 

Örneğimizde;  

↘çalıĢma kitabı içindeki “Personel” 

sayfasında; çalıĢanlara ait veriler,  
 

↘“Kimlik” sayfasındaysa her çalıĢan için ayrı 

basılacak, temel kimlik bilgilerinin yer aldığı 

bir form bulunmaktadır. 



Örnek-3 

Ġstenen;  

 

↘Sicil numarasına göre çalıĢana ait bilgilerin 

Personel sayfasındaki tablodan alınıp Kimlik 

sayfasındaki forma aktarılmasıdır. 

 

Sicil numarası değiĢtirildiği anda form içi bilgiler de otomatik 

olarak değiĢecektir 



Örnek-3 

Çözüm:  
 

↘Personel sayfasındaki tablo aralığı (sicil 

numarasından itibaren) seçilerek bu alana 

AD KUTUSU üzerinden PERSONEL adı 

verilmiĢtir.  

DÜġEYARA, kaynak tabloda ilk sütuna göre arama yaptığı için 

adlandırma iĢlemi SĠCĠL NO baĢlığı referans alınarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 



Örnek-3 

Çözüm:  
 

↘Kimlik sayfasına geçilerek; formda 

görüntülenecek alanlar için DÜġEYARA 

fonksiyonu uygulanır.  
 

↘Tablo_Dizisi parametresi için önceki 

adımlarda tanımlanan adlandırılmıĢ aralık 

(PERSONEL) kullanılabilir. 

=DÜŞEYARA(D3;PERSONEL;4;0) 

=DÜŞEYARA(D3;PERSONEL;2;0) 



Eşleşme Türleri (0-YANLIŞ, 1-DOĞRU) 

EĢleĢme_türü: 

•  0 (YANLIġ)  Tam EĢleĢme 

•  1 (DOĞRU)  YaklaĢık EĢleĢme 



Lütfen Kayıt Olun

Zaman buldukça bilgimizi paylaşmaya devam ediyoruz.

Yeni çıkacak yayınlara da ulaşmak, öneri ve düşüncelerinizi
belirtmek için şimdi bize yazın.

Böyle Yayınlar ve Devamı Bana Ulaşsın

Bu kitapta yer alan tekniklerin çok daha fazlasını öğrenmek,
EXCEL’ de gerçek bir uzman olmak istiyorsanız;

EXCEL Odaklı Programlarımıza

göz atmanızı öneririz.

http://www.etkinbilgiegitim.com/iletisim/
http://www.etkinbilgiegitim.com/egitim-kategori/veri-analizi/


İletişim  

Bursa 

 

Esentepe Mah. Okul Cad. 

No:2 Aksel Yılmaz Sitesi 

A Blok Kat:3 Daire:6 

Nilüfer / BURSA 

 

 

 

t: +90 224 223 26 46 pbx 

f: +90 224 223 26 93 

e: bilgi@etkinbilgi.com 

 

İstanbul 

 

43A  Ada Gardenya 

2-3 Blok Kat:9 Daire: 36 

Ataşehir / İSTANBUL 

 

 

 

t: +90 216 548 18 62 pbx 

www.etkinbilgi.com 


