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ÖNSÖZ 
 

 
Yaklaşık on yılı aşkın süredir Makro Programlama dersini anlatıyorum. Makro 
programlama benim hayatıma doktora çalışmalarımda çokça işime yaraması 
ile girdi. Öğretim üyeliğine başladığımda benden seçimlik bir ders vermemi 
istediklerinde, hiç düşünmeden bu dersin açılmasını teklif ettim. Genelde her 
çalışmanın başına kendisini o seviyeye getirenlere, emeği olanlara teşekkür 
edilir. Ben doktora çalışmamın teşekkür kısmında, Excel’i ve Makro 
Programlamayı bu hale getirenlere teşekkür ettim, Makro Programlamanın 
benim açımdan anlamı budur. Aslında benzer geri dönüşleri çalışmanın son 
kısmına koyduğum “Makro Programlama Dersini Daha Önce Almış ve Mezun 
Olmuş Arkadaşlardan Aldığım E-Postalar” isimli Bölüm 4’de destekliyor. 
Çünkü Makro Programalama; işe girerken, iş ortamında farklı bir konumda 
değerlendirmede, işleri kolaylaştırmada ne kadar etkili olduğunu bu bölümde 
bana gelen e-postalardan görebilirsiniz. 
 
Bu kitabı; Araştırmacılar, Sayısal Yöntemlerle uğraşanlar ve 
Mühendisler kullanabilir. Çünkü bu kitap aslen doktora çalışmalarımda 
edindiğim tecrübeleri gösterdiği için Araştırmacılara, Öğretim Üyeliği 
sıfatımdan dolayı Sayısal Yöntemlere ve Mühendisler adaylarına eğitim 
vermeye çabaladığım için buna dönük projelerden ve deneyimlerin 
aktarılmasından oluştuğu için Sayısal Yöntemlerle uğraşan ve Mühendislik 
eğitimi alan öğrencilere ve tabi iş ortamındakiler için uygundur.   
 
Önsöz’ün sonsözü olarak şunu söyleyebilirim; bu kitap bir ders kitabı 
değildir, onun yerine deneyimlerin paylaşıldığı ve Makro Programlamanın 
önemli özellikleri ile, örnek projeleri ile ve nihayetinde iş ortamında ne işe 
yaradığının gösterildiği bir çalışmadır. 
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BÖLÜM 1.  
 
GENEL BİLGİLER 
 

Bu Bölümde Elektronik Tablolama Programlarının kabiliyetleri, neden tercih 
edildikleri hakkında kısa bilgiler verilecek ve kitabın asıl amacı olan Makro 
Programlama kısaca önemli özellikleri ile açıklanmaya çalışılacaktır. Anlatım, 
ders şeklinde olmayıp konu ile ilgili önemli detayların gösterilmesi, tecrübelerin 
aktarılması şeklinde yapılmıştır. Dolayısıyla Makro Programlamayı tüm yönleri 
ile öğrenmek isteyenler bu kitapta aradıklarını bulamayacaklardır, “Kısaca 
Makro Programa” alt başlığı da onlar için uygun olmayacaktır. 

 
1.1.ELEKTRONİK TABLO PROGRAMLARI VE EXCEL  
 
Elektronik Tablo Programları genel olarak hesaplama, tablo ve grafik işlemleri için 
geliştirilmiş programlardır.  Sayılan bu işlemler daha çok iş ve çalışma ortamında 
yapıldığından, bu programlar ofis paketleri içinde sayılmakta ve ticari olarak bu şekilde 
satılmaktadırlar (Smith, 2018). 
 
Elektronik Tablo Programları, bilgisayarların evde kullanılabilir ve eve alınabilir hale 
geldikleri 1980’li yıllardan sonra gelişmeye başlamışlar ve şu an kullandığımız ev 
bilgisayarlarının veya iş bilgisayarlarının en önemli programlarından birisi olmuşlarıdır 
(Morgado, 2016). Bu amaçla ilk programlar olarak; Lotus 1-2-3, Excel ve Quadro Pro 
programları sayılabilir. Elektronik Tablo Programlarının yapabildikleri anlaşıldıktan 
sonra kullanımı hızla yaygınlaşmış, önemini kaybetmeden ve artırarak kullanımına ve 
geliştirilmesine hızla devam edilmiştir. Daha iyisi, her zaman için daha fazla sayfa, hücre, 
satır, sütun, grafik çeşidi, işlev (fonksiyon) vbg. özellikler artırılarak veya ilave edilerek 
gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla günümüzde kullanımdaki programlar, öncekilere göre 
daha fazla yukarıda sayılan özelliklere sahiptir (Jelen & Syrstad, 2010).  
 
Bu türün ilk programları olarak, Lotus 1-2-3, neredeyse hiç kullanılmayan Quadro Pro 
ve Microsoft firmasının Office paketi içinde satışını yaptığı Excel programı sayılabilir. 
Bunların içinde  günden güne popülaritesini ve kullanımını artıran Excel her zaman öne 
çıkmış ve halihazırda kendi alanında en çok kullanılan program olmuştur (Uzunköprü, 
2017). Günümüzde Excel’in en önemli alternatifleri olarak Google firmasının internetten 
çevrimiçi (online) ve ücretsiz olarak kullanıma sunduğu Google Docs 
(https://docs.google.com) ve yine Sun firmasının kendine ait Office paketi içinde 
(http://www.openoffice.org/tr) ücretsiz olarak dağıttığı Calc programı sayılabilir 
(Smith, 2018). 
 
Elektronik Tablo Programlarının Genel Özellikleri 
 
Hesap – Tablo – Grafik 

 
Hesap yani matematiksel işlemlerle ilgisi olan herkes yukarıda sayılan programları 
kullanabilir (Gözbay et al., 2008). Matematiksel sonucun olduğu her rakam, daha 
doğrusu birden fazla sayının olduğu her seri, daha iyi anlatılabilmesi için görsel bir araca 
ihtiyaç duyar. Bunun için söz konusu sayı topluluğunun daha derli toplu gösterilebildiği 
tablo düzeni ve bu tablonun daha anlamlı bir şekilde temsil edilebildiği grafik; anlatımı, 
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görselliği, anlaşılırlığı her zaman artıracaktır. Elektronik Tablo Programlarının en temel 
kullanım alanları; veri ile daha kolay başa çıkabilmek, hesaplamayı kolaylaştırmak ve 
elde edilen değerleri, sonuçları daha anlaşılır gösterebilecek araçları sunmaktır 
(Korkmaz, 2004). Dolayısıyla sayının ve gösterimin daha iyiye götürülebildiği her 
yenilik, bu tür programların gelişimi olmaktadır. 
 
Yapısı-Görünüşü 

 
Elektronik Tablo Programları günlük hayatta kullandığımız DEFTER (her ne kadar Excel 
KİTAP dese de) mantığına göre tasarlanmışlardır (Microsoft, 2018). Defter’in bir veya 
birden fazla sayfası, her sayfanın sınırları (harita-metot, küçük boy, büyük boy vbg.) ve 
özellikleri (çizgili, kareli, çizgisiz vbg.) vardır. Defterin sayfalarında hesap yapılır, 
sayfaya notlar alınır, yazdıklarınız silinir, yenileri eklenir vs. Bu tür programlarda her 
yeni sürümle defter’in boyutları artmaktadır (satır ve sütun sayıları artmaktadır). 
 
İşlevler – Hazır Fonksiyonlar 
 
Elektronik Tablo Programlarının en çok kullanılan ve onları en kullanışlı yapan 
özelliklerinden birisi de işlevlerdir (hazır fonksiyonlar). İşlevler, yapmak istedikleriniz 
konusundaki hazır programlardır. İşlevlerin ortaya çıkış amacı çok kullanılan, çok işe 
yarayan metotların, yöntemlerin, programların; hazır, hemen kullanılabilir hale 
getirilmesidir. İşlevler birkaç parametre ile çalışma sayfasında anında kullanılıp sonucu 
orada alınabilmesi açısından çok elverişlidirler. İşlev konusunu daha değerli kılan en 
önemli özelliklerden birisi de “Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar”dır (KTF) (Gözbay & Kılıç, 
2006). İşlevlerde bulamadıklarınızı, isterseniz ve programcılık bilginiz yeterli ise 
kendiniz de yazabilirsiniz. Dolayısıyla Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon kavramı ile, olmayan 
İşlevler de istenirse gerek kendi kullanımınız gerekse ticari anlamdaki kullanım için 
yazılabilir ve kullanıma sunulabilir (Gözbay et al., 2008). Bunun için herhangi bir arama 
motoru ile internet ortamında “Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar” veya “User Defined 
Functions” anahtar kelimeleri program ismi ile ve “ücretli”, “ücretsiz”, “free” gibi 
yardımcı kelimeler ile beraber arattırıldığında karşınıza çıkan sonuçlardan, konunun 
önemi anlaşılabilir. Dolayısıyla “Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar” şu an için Elektronik 
Tablo Programlarının en önemli bileşenlerindendir. 

 

Makrolar 
 
Aslında Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar ile bu tür programların eksikleri bir anlamdan 
kapatılmakta ve kullanımı yaygınlaştırılmaktadır. Ancak bu kolay bir işlem değildir. 
Kullanıcıya yönelik bir fonksiyon yazmak neredeyse orta derecede bir programcılık 
bilgisine ihtiyaç duyar (Uzunköprü, 2017). Elektronik Tablo Programlarında, 
programlama dili yukarıda anlatıldığı gibi Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonları yazabilmek 
ve her zaman yaptığınız işlemleri program satırı haline getirebileceğimiz MAKRO 
kodları yazabilmek için gereklidir. Makro kavramı da bu tür programların olmazsa 
olmazlarından ve onları gerçekten çok daha fazla kullanışlı yapan özelliklerden birisidir 
(Smith, 2018). Makro ile Excel bambaşka bir hale gelir, işlevselliği, kullanılabilirliği, iş 
görür hali bir anda çok farklı yerlere varır. Bir anlamda makro ile Excel yürür durumdan 
koşar, uçar hale gelir, yani makro ile Calc, Excel veya Lotus 1-2-3 programlarına “takla” 
attırabilirsiniz. 
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Programlama Dili 
 
Makro yazmak daha sonra bahsedileceği gibi hem kolay hem de zordur. Kolay veya zor, 
ne olursa olsun ama mutlaka programcılık bilgisine ihtiyaç duyar ve asgari bir 
programcılık bilgisi gerektirir. Excel, Calc, Lotus 1-2-3 veya bir başka tablolama 
programında, mutlaka bir programlama dili ile kullanıcı tanımlı fonksiyon veya makro 
kodu yazılabilir. Örneğin Excel’in makro programlama dili, Microsoft Visual Basic 
programlama dilinin tablolama mantığına uygun hale getirilmiş bir çeşididir. Calc, 
OOoBasic isimli bir dili, Lotus 1-2-3 ise kendine has bir programlama dilini makro 
programlama dili olarak kullanmaktadır. Bu üç dil veya ismi sayılmayan diğer tablolama 
makro dilleri arasında birbirine dönüştürme programları internet ortamında 
bulunabilir. Yukarıda, Makro programlamayı, yürümekten koşmaya geçiş olarak tarif 
etmiştik, fakat bu kolay değildir, çünkü koşmaya başlamak için bilgisayardan biraz daha 
fazla anlamamız, bilgisayarın programcılık tarafından azda olsa haberdar olmamız 
gerekir.  
 
Hangi Program? 
 
Her programın kendine has özellikleri ve üstün tarafları, her programın arkasında güçlü 
bir firma desteği vardır; Excel,  Microsoft firmasının, Calc, Sun firmasının, Lotus 1-2-3, 
IBM firmasının, Docs, Google firmasının ürünüdür. Bahsi geçen ürünlerden Docs ve Calc 
programları ücretsiz iken, Excel ücretli olmasına rağmen Microsoft firmasının desteği, 
içinde bulunduğu Office paketinin neredeyse her bilgisayarda bulunması ve sürekli 
güncellenen ve yenilenen yapısıyla diğerlerine göre öne çıkmaktadır. 
 
Excel’in Avantajları 
 
Microsoft, günümüz bilgisayar dünyasında öne çıkan firmalardan birisidir. Yaptıkları, 
düşündükleri, planları her zaman gündemi belirlemiş ve yakın zamanda da belirlemeye 
devam edecek gibi görünmektedir. Bu durum firmanın yazılım konusundaki 
büyüklüğünden gelmektedir. Windows işletim sistemi, Visual Basic, C# gibi 
programlama dilleri, Internet Explorer gibi çok kullanılan bir program, SQL Server gibi 
veritabanı programı, Office paketi onun durumunu göstermesi açısından öne çıkan 
yazılımlardır. Firmanın geldiği nokta, ister istemez diğer ürünlerinin de durumunu 
etkilemekte, kullanımını değiştirmektedir. Günümüzde Excel’in popülaritesi, 
yapabildikleri ve piyasadaki durumu itibariyle çok iyi durumdadır. Hatta şimdiki hali ile 
arkasındaki firmaya bile ihtiyaç duymayacak durumdadır denebilir. Fakat ürünün 
adının duyulması ve yaygınlaşmasında Microsoft isminin popülaritesi çok etkin 
olmuştur (Microsoft, 2018). 

 
Excel’in Microsoft firmasının ürünü olmasının bir avantajı da, söz konusu firmanın 
ürünleri ile Excel programının daha kolay adapte olması ve Excel’e has kolaylıkların bu 
programlara ilave edilmiş olmasıdır. Bu Excel’in tercih edilmesini sağlayan önemli bir 
avantajdır. Çünkü; SQL Server, MS Office Paketi, Visual Basic Programlama Dili ve bunun 
gibi ürünler de kendi alanlarında kullanım açısından tercih edilen ve kullanımda olan 
ürünlerdir. 
 
Kendi Alanında En Çok Kullanılan Program 
 
2006 yılında Mühendislik Bitirme Çalışması gerçekleştirdiğimiz iki mühendis adayı 
arkadaş ile yaptığımız araştırma (Gözbay, 2006) (Gözbay et al., 2008), iş ortamında 
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mühendislerin en fazla Excel programını kullandıklarını göstermiştir. Bu araştırmada 
mesleği mühendis olan çalışanlara, iş ortamında kendi mesleklerine has programlarda 
dahil olmak üzere, hangi programı en fazla kullandıkları sorulmuştur. Ortaya çıkan 
sonuç ezici bir üstünlükle Excel olmuştur. Bu sonucun, iş ortamında mühendisin, 
çalışanın, ihtiyaç duyduğu hesaplama, tablolama ve grafik gibi temel araçlara Excel’in 
yeterince cevap vermesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak burada 
unutulmaması gereken en önemli hususlardan birisi, bu sonuca rağmen Excel’in 
yapabildiklerine göre çok az özelliğinin kullanılmasıdır (Korkmaz, 2004). Dolayısıyla bu 
çalışmanın amacı, hiç bilinmeyen veya az bilinen Excel özelliklerini ortaya koyup, 
neredeyse hepimizin bilgisayarında bulunan Excel’i günlük hayatımıza, iş ortamımıza 
daha fazla sokmaktır. 

 
Eklentiler 
 
Eklenti Excel’in en önemli özelliklerinden birisidir. Eklenti sayesinde Excel’de olmayan 
özellikler, programlar Excel’e ilave edilip, daha maharetli hale gelmesi sağlanabilir. 
Örneğin Toolpak eklentisi ile Excel bir anda orta düzey bir istatistik paketi haline 
gelmekte, SQL eklentisi ile Veri Madenciliği analizleri yapabilme kabiliyeti kazanmakta 
ve neredeyse bir “İş Zekası” paketi haline gelmektedir (Microsoft, 2018). Bu anlamda 
yeterli bir Visual Basic bilgisi ile kendi iş alanınıza yönelik eksik olan programları Excel’e 
kazandırılabilir, günlük hayatınızda kullanabilirsiniz. Dolayısıyla eklenti konusunda, 
Excel neredeyse “Açık Kaynak Kodlu bir Elektronik Tablo Programıdır” desek çok fazla 
yanlış yapmamış oluruz. 

 
Visual Basic Programlama Dili 
 
Visual Basic (VB), Microsoft firması tarafından geliştirilmiş genel amaçlı bir 
programlama dilidir. VB Programlama dili C, C# gibi daha güçlü dillere karşı daha az 
kabiliyetli ve az kullanılmasına rağmen, arkasındaki firma desteği sayesinde her zaman 
gündemde kalmayı başarmıştır (Gözbay et al., 2008). Microsoft firması Excel 
programının beşinci versiyonundan sonra makro dili olarak VB’yi Excel’e entegre 
etmiştir (Microsoft, 2018). Dolayısıyla VB bilmenin; kendi başına bir programlama diline 
hakim olma ve Excel’in makrolarını yazabilmek gibi önemli iki avantajı vardır. Bu 
anlamda bir bilgi ile iki şeyi başarabilme bağlamında, Microsoft firması kullanıcı 
açısından önemli bir karar vermiş ve rakiplerine göre Excel’in kullanılabilirliğini ve 
avantajını artırmış olmaktadır. 

 
Excel’de Visual Basic 

 

Excel’de ‘Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar’ ve ‘Makro’ kodları yazmak için Visual Basic 
programlama dilinden faydalanılır. Visual Basic (VB) daha önce de bahsedildiği gibi, 
‘Genel Amaçlı bir Programlama Dili’dir. Microsoft firması bu dili Office paketinin makro 
dili olarak da kullanmaktadır. Visual Basic dilinin herhangi bir Excel, Word veya AutoCad 
gibi bir programa uyarlanmış hali ‘Visual Basic Application (VBA)’ adını almaktadır, bu 
anlamda Excel’de kullanılan Visual Basic, Excel VBA dilidir. Excel VBA dili, VB’nin Excel 
için uyarlanmış halidir (Smith, 2018). VB’nin VBA’ya dönüşmesi, Excel’in kendine has 
bazı özelliklerinden kaynaklanmaktadır, dolayısıyla Excel’e uyarlanmış herhangi bir şey 
de ister istemez değişecektir. Bu özelliklere özgü yeni komutlar VB’yi değiştirmekte, VBA 
haline getirmektedir. Bu sebepten VB tam anlamıyla ne Excel VBA, ne de Word VBA olur. 
Bu örnekler VB’nin uyarlandığı programlar sayısınca çoğaltılabilir. 
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1.2. KISACA MAKRO PROGRAMLAMA 
 
Makro, Excel’de sürekli olarak yapılan işlemlerin istenirse kod satırı (program satırı) 
haline getirilmesi olarak tanımlanabilir (Jelen & Syrstad, 2010). Aslında bir işlemin 
makro kodu haline getirilmesi için ‘sürekli olarak yapılma’ şartı yoktur, fakat işin 
ekonomik olabilmesi bu şarta bağlıdır. Çünkü program satırı yazmak zahmetli ve 
maliyetli bir süreçtir. 

 
Başka bir ifade ile makro kodları, Excel’in bir işlemi hangi program satırları ile 
yapabildiğinin ortaya konmasıdır. Excel’de makro kodları iki şekilde oluşturulur; 

 
1. Program satırlarının kullanıcı tarafından yazılması, 
2. Excel’de yapılan işlemlerin, ‘Makro Kaydet’ seçeneği ile Excel tarafından kod 

haline dönüştürülmesi.  
 

Excel’de yapılanların kullanıcı tarafından program satırları haline getirilmesi başlı 
başına bir ders niteliğindedir. Çünkü bu işlem, Excel ile Visual Basic programlama dilinin 
karışımı olan, kendi başına Excel VBA adında bir programlama dili ile yapılır. 
 

 
Yukarıdaki 

nedenden dolayı, 
bu çalışmada 

makro kodları 
oluşturma 

işlemi; 

Makro programlama ile yapılmak istenenler daha çok Excel’e 
yaptırılıp, Visual Basic programcılık bilgisi ile uygun satır veya 
ifadelere müdahale edip, Makro komutlarını en az sayıda 
öğrenerek (gerekirse öğrenmeden), ama kullanıcının temel 
programcılık bilgisini kullanarak, işlemi Excel’e yaptırmak 
amacındadır.  

 

 
Makro kodları 
nerede, nasıl 

yazılır? 

Makro kodları, ‘Visual Basic Düzenleyicisi’ ortamında, Visual 
Basic programcılık mantığı ve Excel VBA komutları 
kullanılarak yazılır. 
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Excel’de Makro Programlamanın Gücü 
 

 
 
Excel VBA’nın en temel iki işlemi; 
 

1. VBA’dan Excel ara yüzüne veri aktarmak, 
2. Excel hücrelerindeki verileri alıp (okuyup), onu VBA’da kullanmak, şeklinde 

özetlenebilir.  
 
Makro Kodlarının Excel tarafından oluşturulması: Makro Kaydet 
 
Bilgisayar programlama bilgisi ile program yazma, en zor mesleklerden birisidir 
(Morgado, 2016). Çünkü çok iyi bilmeniz gereken (bildiğiniz) bir konuyu, bir problemi, 
bu işten hiç anlamayan bir makineye yaptırmak, ona bu işi öğretmek gerçekten zor bir 
uğraştır. Bu anlamda “Excel’de yapılanların program yazar gibi program satırları haline 
dönüştürülmesi” Excel’in en güzel yönlerinden, en güzel kolaylıklarından birisidir. Bu 
şekilde ‘Makro Kaydet’ ile oluşturulan program satırları çalıştırılarak yapılan işlemlerin 
hem tekrarı sağlanmış, hem de bu işlemin hangi satırlar ve hangi komutlar ile yapıldığı 
öğrenilmiş olur. Bu nedenle ‘Makro Kaydet’ seçeneği sayesinde VBA komutlarının 
öğrenilmesine, orta derecede programcılık bilgisine sahip olunması zorunluluğu dışında 
neredeyse hiç gerek yoktur.   
 
Excel’de yapılan işlem veya işlemlerin, programlama kodlarının otomatik olarak 
oluşturulması olarak tarif edebileceğimiz ‘Makro Kaydetme’ işlemi; menü sekmesindeki 
‘Geliştirici’ seçeneği seçildikten sonra, ‘Kod’ grubundaki ‘Makro Kaydet’ butonu 
tıklanarak başlatılır. 
 

 

‘Makro Kaydet’ butonuna basıldıktan sonra, yapılan her işlem Excel 
tarafından kod haline dönüştürüleceği için, gereksiz tıklama ve 
işlemlerden kaçınılması gerekir. 

 
Makro ile Nasıl Yapılır? 
 
Bir Sayfa’dan diğerine geçiş  
 
Excel ara yüzündeki sayfa sekmelerinden birinden diğerine geçişi kullanıcıya sorarak 
gerçekleştirecek bir VBA kodu yazabilmek için, sadece bir sayfadan diğer sayfaya geçiş 
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için Excel hangi kodları kullanıyor?, bunu ‘Makro Kaydet’ ile öğrenip kodlar üzerinde 
oynama yaparak istediğimizi elde edebiliriz.  
 

 Geliştirici Sekmesi   Makro Kaydet yolu ile işlemi başlatın, 

 ‘Makro Kaydet’ penceresinde sizce gerekli olan kısımları çalışmanıza uygun olarak 
doldurun, 

 Excel ara yüzünde aktif olmayan bir sayfa sekmesine tıklayın, sonra başka bir sayfa 
sekmesine tıklayın (örneğin Sayfa1’de çalışıyorsanız Sayfa2 sekmesine tıklayın), 

 Şu anda Excel ortamında yaptığınız her hareket ve işlem makro olarak kaydedildiği için, 
kod grubunda ‘Kaydı Durdur’ seçeneği aktif olacaktır. Kodunu oluşturmasını istediğimiz 
işlemler bu kadar olduğu için ‘Kaydı ‘Durdur’ butonunu tıklayıp makro oluşturma 
işlemini sonlandırın, 

 Alt+F11 tuş takımı ile Visual Basic Düzenleyicisine geçin. Proje penceresinde, 
kaydettiğiniz makro kodları için Excel tarafından otomatik olarak oluşturulan Modül 
ismini tıklayın ve modül penceresini açın, 

 ‘Makro Kaydet’ penceresinde, Makronuza vermiş olduğunuz isim, kısayol ve 
açıklamadaki yordamı, sizin için oluşturulan modülde aşağıdaki şekilde göreceksiniz; 

Sub Makro1() 
' Makro1 Makro 
' Excel ara yüzündeki sayfa sekmelerinden birinden 
' diğerine geçişi kullanıcıya sorarak gerçekleştirecek 
' bir VBA kodu yazabilme örneği 
' Klavye Kısayolu: Ctrl+ÜstKrkt+E 
 Sheets("Sayfa3").Select 

End Sub 
 

 Sizin için Excel tarafından oluşturulan bu makroda müdahale etmeniz gereken satır 
[Sheets("Sayfa3").Select] program satırıdır. Bu satır bize ‘Sayfa3’e geçişin hangi program 
kodu ile yapılacağını göstermektedir. Uygulama olması açısından, bu durumda Excel ara 
yüzüne dönüp, ‘Sayfa1’ sekmesini tıklayıp söz konusu sayfayı aktif yaparak, yukarıda 
anlatıldığı şekilde oluşturulan makro çalıştırılırsa, Excel’in makroya uygun olarak 
‘Sayfa3’e sanki siz tıklamışsınız gibi geçtiğini ve ‘Sayfa3’ün işlem sonunda aktif olduğunu 
göreceksiniz. 

 Şimdi sıra, oluşturulan makroya müdahale etmeye geldi. Bu makro da ‘Sayfa3’e geçiş 
[Sheets("Sayfa3").Select] satırı ile olmaktadır. Makro bu hali ile çalıştırılırsa, Excel her 
defasında ‘Sayfa3’de değilse, ‘Sayfa3’e geçecektir. Bu nedenle ‘Kullanıcının istediği 
sayfaya geçiş için’ ilgili satırdaki ‘Sayfa3’ ifadesi, daha doğrusu 3 sayısı sabit halden 
değişken hale getirilebilirse amaca ulaşılmış olacaktır. VB programlama dilinde çift 
tırnak (“) içindeki her şey sabit olarak işlem görmektedir. O halde ilgili ifade kullanılış 
şekli değiştirilmeden değişken haline getirilirse ve bu değişken değeri kullanıcıya 
sordurulursa, istediğimiz olmuş demektir. Excel’e hazırlatılan kodların, amaca uygun 
değiştirilmiş hali aşağıdaki gibidir; 
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Sub Makro1() 
hs = InputBox("Hangi sayfaya geçmek istiyorsunuz") 
Sheets("Sayfa" & hs).Select 

End Sub 
 
İşinize Yarayacak Birkaç Örnek Satır 
 

‘Sayfa3’ sekmesinin silinmesi 
    Sheets("Sayfa3").Select 
    ActiveWindow.SelectedSheets.Delete 

 

‘Sayfa2’ sekme isminin Deneme 
olarak değiştirilmesi 

    Sheets("Sayfa2").Select 
    Sheets("Sayfa2").Name = "deneme" 

 

Mevcut ‘Sayfa’ sekmelerine bir 
tane daha ilave edilmesi  

Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 

 

4 numaralı satırdan itibaren 
yeni bir satırın ilave edilmesi 

    Rows("4:4").Select 
    Selection.Insert Shift:=xlDown, _ 
    CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

 

F sütunun tamamının seçilmesi Columns("F:F").Select 

 

B3 hücresinin seçilmesi     Range("B3").Select 

 

7 numaralı satırın tamamının 
seçilmesi 

    Rows("7:7").Select 
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BÖLÜM 2. 
 
MAKRO PROGRAMLAMA MANTIĞI, TAVSİYELERİ, TECRÜBELERİ,  
EN AZ BİLMENİZ GEREKENLER 
 

Bu Bölüm için kısaca şu söylense yeridir; bu bölüm size Makro Programlamayı 
her şeyi ile bilmeden doğru analiz, doğru soru ile neler yapabileceğinizi 
anlatmaya çalışıyor ve kesinlikle Makro Programlamayı bütün komutları ile 
anlatmadan başarmanız gereken projenin nasıl üstesinden gelebileceğinizi 
göstermeye çalışıyor. Aslında bu bölüm “ben Makro Programlama komutlarını 
bilmiyorum, ama nasıl analiz edileceğini biliyorum, komut bilmiyorum ama 
doğru soru ile uygun komutu bulabiliyorum, yoksa da yazabiliyorum” 
bölümüdür. Bu bölüm bittiğinde Makro Programlamayı öğrenmiş 
olmayacaksınız, çünkü bu bölüm size onu anlatmıyor, ama projeyi Makro 
Programlama ile yapabileceğinizi anlayacağınız bölümdür. 

 
 

2.1. KULLANICI TANIMLI FONKSİYONLAR (KTF) 
 

 
Neden Bu Bilgiye İhtiyacınız Var?, 
Bu Bilgi Ne İşinize Yarar? 
Elektronik Tablo Programlarının tercih edilme nedenlerinden bir tanesi de 
Fonksiyon, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon veya Excel ifadesi ile İşlev’lerdir. İşlev, 
Excel’de kullanıma hazır olan fonksiyonu, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon ise sizin 
tarafınızdan yazılmış İşlev’i ifade etmektedir. İşlev’ler sizi program yazmaktan 
kurtarır. Bir İşlev’in anlamı “program yazmana gerek yok, biz senin için bu 
programı yazdık, senin için program kullanıma hazır” demektir. Elektronik 
Tablo Programlarına ve özelde Excel’de kullanıma hazır yüzlerce İşlev vardır. 
Fakat bu durum yazılması gereken bütün programlar yazılmıştır ve Excel’de 
sizin kullanımınızı bekliyor demek değildir. Dolayısıyla İşlev’e ihtiyacınız varsa 
ve size lazım olan İşlev Excel’de varsa, bu İşlev’i kullanabilirsiniz, peki ya yoksa 
!. İşte bu bölüm ihtiyacınız olan İşlevi yani Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonu nasıl 
yazmanız gerektiğini, yazdıktan sonra nasıl saklayabileceğinizi (yani onu 
Eklenti haline getireceğinizi) ve size verilen bir işlevi (yani kullanıcı tarafından 
yazılmış bir İşlev’in Eklenti haline getirilmiş halini) Excel’inize nasıl 
tanıtacağınızı basit örnekler ile anlatmaktadır. Daha zor uygulamalar için, 
sadece Makro Programlamanın anlatıldığı kaynaklara bakılabilir. 
 

 
 
Excel’in kullanımını artıran özelliklerinden bir tanesi de işlevlerdir. Daha önce de 
bahsedildiği gibi, aslında işlevler, sizin ihtiyacınız olan programı yazmanızı önlemek için 
oluşturulmuş ve Excel ara yüzünde birkaç parametre ile çalışan programlardır 
(fonksiyonlardır). Excel yüzlerce işleve sahiptir ve ihtiyacınız olan işlevi büyük bir ihtimalle 
bulabileceğiniz bir platformdur.  Peki bulamazsanız?, işte o zaman VBA programlama diline 
sahip olduğunuz bilgi düzeyinde isterseniz siz de ihtiyacınız olan fonksiyonu kendiniz 
yazabilirsiniz.  
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Excel’de ‘Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar’; ‘Visual Basic Düzenleyicisinde’ ‘Function 
Yordamları’ ile VBA programa dili kullanılarak yazılırlar. 
 
Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonun Yazılması ve Kullanılması 
 
Şimdi bir KTF yazarak bu fonksiyonu nasıl kullanacağımızı, nasıl başkalarına 
verebileceğimizi, bu fonksiyonu onların kendi Excel’lerine nasıl yükleyip 
kullanabileceklerini açıklayalım. 
 

Örnek: 
Faktöriyel 

fonksiyonunun yazılması 

Verilen bir pozitif tamsayının faktöriyel değerini bulup, 
sonucu aktif hücreye yazan kullanıcı tanımlı fonksiyonun 
yazılması. 

 

 
Faktöriyel nasıl 

hesaplanır? 

Herhangi bir sayının faktöriyeli; 1 sayısından, faktöriyeli bulunacak 
sayıya kadar olan sayıların çarpım değerine eşittir ve ünlem işareti 
(!) ile gösterilir. Özel olarak 0 sayısının faktöriyel değeri 1 sayısıdır. 
Örneğin 5 sayısının faktöriyeli; 5!=1x2x3x4x5=120 sayısıdır. 

 
Herhangi bir sayının faktöriyelinin 
hesaplanması için sadece faktöriyeli 
hesaplanacak sayının fonksiyona verilmesi 
yeterlidir. Bundan dolayı yazılacak 
fonksiyon dışarıdan sadece bir değer 
(argüman) almalıdır. Bu değer negatif 
olmamalı ve tamsayı olmalıdır. Bu şartlara 
uygun fonksiyon yandaki gibi yazılabilir. 

Function fkt(n As Integer) 
If n < 0 Then 
      fkt = "sayı negatif olamaz" 
   Else 
      fkt = 1 
      For u = 1 To n 
         fkt = fkt * u 
      Next 
End If 
End Function 

 
Fonksiyon yukarıdaki şekilde 
yazıldıktan sonra artık Kullanıcı 
Tanımlı Fonksiyon olarak 
kullanılabilir, yani bu Excel ara 
yüzünde işlev olarak kullanılabilir. 
Excel ara yüzüne geçip herhangi bir 
işlev ekle işlemi yapılırsa ‘Kullanıcı 
Tanımlı İşlev Kategorisinde’ 
yazdığımız fonksiyonu verdiğimiz 
isim ile (örneğimizde fkt) görüp, 
yandaki şekilde gördüğümüz gibi 
kullanabiliriz. Ayrıca ismi bilinen 
bir işlev gibi de =fkt(3) örneğindeki 
şekliyle kullanılabilir. 
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Fonksiyonunuzu 

Excel’de nasıl 
kullanırsınız? 

Yazdığınız fonksiyon, Excel ara yüzünde; fonksiyon ismi ve değişken 
tipine uygun bir değer ile, aralarına noktalı virgül (;) koyularak 
yazılması gerekir. 

Fonksiyonun başlangıç satırı Excel ara yüzünde 
kullanımı 

Function abc(k as double,m as byte) 
 

=abc(5.3;7) 
 

Function sinif(nt as double,isim as string) 
 

=sinif(67;”Ahmet”) 
 

 

 
 
Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonun Eklenti Haline Getirilmesi 
 
Faktöriyel örneğindeki gibi yazdığınız bir fonksiyonu, Excel’i her açışınızda, diğer işlevlerle 
birlikte ayrıca yükleme yapılmadan kullanılabilmesi için, eklenti haline getirilmesi gerekir. 
 
Bunun için fonksiyon yazıldıktan sonra aşağıdaki yol takip edilerek kaydedilmesi gerekir; 
 

Office Düğmesi  Farklı Kaydet  Diğer Biçimler   
Kayıt Türü:Excel eklentisi(*.xlam) 
 

 
Eklenti uzantıları 

Excel 2007 versiyonunda eklenti uzantısı xlam 
Excel 2003 versiyonunda eklenti uzantısı xla ifadesidir. 
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Fonksiyonun yukarıdaki gösterildiği şekilde eklenti olarak kaydedilmesi tercih edildiğinde, 
Excel eklentinin kaydedileceği konum olarak ‘AddIns’ klasörünü size önermektedir. Bu 
klasör yazdığınız eklentileri kaydetmek ve yüklemek için oluşturulmuştur. Bu Excel’in size 
sadece bir önerisidir, dolayısıyla bu ‘yolu’ kabul etmek zorunda değilsiniz, isterseniz başka 
bir yere de fonksiyonunuzu eklenti olarak kaydedebilirsiniz. Fakat şunu unutmayın, 
herhangi bir eklentiyi yüklemeye kalktığınızda, Excel’in yükleyeceğiniz eklentiyi arayacağı 
yer yine bu klasördür. Bu durumda da isterseniz farklı bir konumdan dosyayı 
yükleyebilirsiniz. 
 
 
Kayıtlı bir Eklentinin Excel’e Tanıtılması 
 
Yukarıdaki şekilde kaydettiğiniz veya satın aldığınız veya birisinin size verdiği bir eklentiyi 
Excel’e tanıtmak için aşağıdaki yolun takip edilmesi gerekir; 
 

Office Düğmesi  Excel Seçenekleri  Eklentiler  Yönet:Excel Eklentileri  Git 
 
Bu işlem sonucunda ekrana ‘Eklentiler’ penceresi gelir. Bu penceredeki ‘Gözat’ seçeneğini 
tercih ederek, öncelikle daha önce bahsedilen ‘AddIns’ klasöründe veya başka bir konumda 
eklenti araması yapabilirsiniz. Örneğimizdeki Faktöriyel eklentisi, kaydettiğiniz konumdan 
bulunup seçildiğinde, eklentiler penceresinde diğer eklentiler ile birlikte listelenir. Bu 
pencerede Excel ile birlikte gelen ama Excel’e yüklenmemiş eklentiler de vardır. Bu 
eklentiler çoğu kullanıcının her zaman kullanmadığı özellikler olduğundan, programa yük 
getirmemesi için isteğe bağlı olarak yüklenebilme seçeneği ile verilmektedir.  
 

 
Eklenti nasıl 

kaldırılır? 

Eklentiler penceresinde seçili olan eklentilerin yanındaki ‘tık’lar 
kaldırılmadığı sürece, her Excel açılışında seçili eklentiler Excel’e yük 
getirecektir. 

 
Sub Yordamlardaki bazı komutlara Function Yordamlarda karşılık gelenler 
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Faktöriyel hesabı hem Sub 
Yordam, hem de Function 
Yordam ile yazılabilir. Sub 
yordam şeklinde 
yazıldığında bir program 
olarak ve F5 tuşuna basılarak 
çalıştırılır. Function yordam 
şeklinde yazıldığında 
Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon 
olarak işlem görür ve bir 
işlev olarak çalıştırılır. İşlev 
olarak kullanılacak 
fonksiyon’da, inputbox gibi 
kullanıcıya soru soran ve 
msgbox  gibi ekrana mesaj 
yazan komutların 
kullanılması uygun değildir, 
yandaki örnekte de 
görüldüğü gibi bu komutlara 
Function yordamlarda 
karşılık gelen yapılar vardır. 
Soru sorma işlemini Function yordamdaki argüman girişleri ile, ekrana mesaj yazdırma 
işlemini ise fonksiyon_ismi=”….”, veya fonksiyon_ismi=… şeklindeki yapılar ile 
gerçekleştirilmektedir. 
 

Örnek: 
Permütasyon 

hesabı 

formulündeki n ve r değerleri verildiğinde, 
permütasyon değerini bulan ve aktif hücreye 
yazan kullanıcı tanımlı fonksiyonun yazılması. 

 
Permütasyon hesabı faktöriyel hesabına dayandığından, önceki örnekte yazılan fonksiyon, 
faktöriyel değerinin bulunması için kullanılabilir. Permütasyon hesabı; n ve r olmak üzere 
iki değere bağlıdır, dolayısıyla yazılacak fonksiyonunun dışarıdan iki değer kabul eder 
şekilde düşünülmesi gerekir. Ayrıca verilen n ve r değerine göre iki defa faktöriyel işleminin 
yapılması yani önceki örnekte yazılan fonksiyonun iki defa çalıştırılması gerekir. Buna göre 
modüldeki iki fonksiyon aşağıdaki gibi yazılmıştır; 
 

Function permutasyon(n As Integer, r As Integer) 
permutasyon = fkt(n) / fkt(n - r) 
End Function 
Function fkt(n As Integer) 
If n < 0 Then 
      fkt = "sayı negatif olamaz" 
   Else 
      fkt = 1 
      For u = 1 To n 
         fkt = fkt * u 
      Next 
End If 
End Function 
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Aynı modülde 

iki farklı 
fonksiyon 

Permütasyon hesabının yapıldığı fonksiyon, yukarıdaki şekilde faktöriyel 
fonksiyonuna bağımlı olarak yazıldığında, Excel ara yüzünde hem fkt 
fonksiyonu hem de permutasyon fonksiyonu ayrı ayrı işlev (kullanıcı 
tanımlı fonksiyon) olarak kullanılabilir. Bu açıklamaya göre, örnek olarak 
Excel ara yüzünde; =fkt(3) veya =permutasyon(5;3) işlemleri yapılabilir. 

 

Soru:   
Permütasyon hesabı için n>r koşulunu, yazdığınız fonksiyona ilave ediniz. Buna 
göre n>r şartı gerçekleştiğinde permütasyon hesabı yapılmalı, aksi halde aktif 
hücreye permütasyon değerinin bulunamayacağı ifadesinin yazılması gerekir. 

 

Örnek 
İkinci dereceden bir denklemin 

köklerinin bulunması: 
Bilgisayara verilen ikinci 

dereceden bir denklemin a, b ve c 
katsayılarına göre, kök incelemesi 

yapan ve uygun sonucu aktif 
hücreye yazan kullanıcı tanımlı 

fonksiyonun yazılması 

Function kok(a, b, c) 
delta = (b ^ 2) - (4 * a * c) 
If delta < 0 Then 
      kok = "kok yok" 
   ElseIf delta = 0 Then 
      x12 = -b / (2 * a) 
      kok = "iki çakışık kok=" & x12 
   ElseIf delta > 0 Then 
      x1 = (-b - delta ^ 0.5) / (2 * a) 
      x2 = (-b + delta ^ 0.5) / (2 * a) 
      kok = "x1=" & x1 & "  x2=" & x2 
End If 
End Function 

 
 
Kullanıcı Tanımlı Fonksiyona Yardım Satırı İlave Etme 
 
Yazdığınız fonksiyona isterseniz kısaca yardım satırları ilave edebilirsiniz. Bunun için 
fonksiyon yazıldıktan sonra aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekir (adımlar; ‘İkinci 
dereceden bir denklemin köklerinin bulunması’ örneğine göre yapılmıştır); 
 
1. F2 tuşuna basarak veya ‘View  

Object Browser’ yolunu takip 
ederek ‘Object Browser’ 
penceresini açın, 

2. ‘Object Browser’ penceresindeki 
Project/Library kutusundan 
‘VBAProject’ seçeneğini seçin, 

3. ‘Object Browser’ penceresindeki 
‘Classes’ kısmından ‘globals’ 
satırını fare’nin sol tuşu ile veya 
klavye’den seçin. 

4. ‘Object Browser’ penceresindeki 
‘Members of <globals>’ 
kısmından, yardım satırını 
yazacağınız fonkisyonu fare’nin 
sağ tuşu ile tıklayın, ekrana 
gelen menü’den ‘Properties’ seçeneğini seçin, 

2 

3 

4 
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5. Ekrana gelen ‘Member Options’ 
penceresinde, ‘Description:’ kısmına 
sözkonusu fonksiyonun sizce olması 
gereken ‘yardım’ satırını yazın, ‘OK’ tuşuna 
basın, ‘Member Options’ penceresini 
kapatın, 

6. Söz konusu fonksiyonu, daha önce 
anlatıldığı şekilde ‘Eklenti’ olarak xlam 
uzantısı ile kaydedin. 

 
Söz konusu fonksiyon, eklenti 
olarak daha önce anlatıldığı şekilde 
Excel’e ilave edildiğinde ve ‘işlev 
ekle’ ile aktif hücrede kullanılmak 
istendiğinde, yandaki ekran 
görüntüsü ile görünecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlarda Alan Tanımı Kullanma 
 
Birçok işlev ‘alan’ tanımını kullanarak işlem görürler. Daha önce bahsedildiği gibi, herhangi 
bir alan hücre adreslerinin arasına iki nokta üst üste koyularak tanımlanır (örneğin A1:B5). 
Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonların ‘alan’ tanımı ile kullanılabilmesi, söz konusu fonksiyonda 
ilgili değişkenin ‘alan=As Range’ şeklinde tanımlanması gerekir. Örneğin;  
 
Function deneme(a as range)  
 
şeklindeki bir fonksiyonda, ‘a’ değişken 
değeri A1:B5 şeklinde girilebilir 
[=deneme(A1:B5)]. 
 

 

Function deneme(a as range) 
örneğindeki ‘a’ değişkenin karşılığı A1:B5 şeklinde [=deneme(A1:B5)] ‘alan’ 
olarak girilebileceği gibi, tek bir hücre olarak da girilebilir [=deneme(A1)]. 
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Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlarda Alan Tanımı ile Neler Yapılabilir? 
 

Fonksiyon satırında değişken ‘Alan’ olarak 
tanımlandıktan sonra, kod satırlarında değişken 
isminden sonra nokta (.) tuşuna basılarak kullanılır. Bu 
durumda ‘alan’ tanımlandıktan sonra yapılabilecek 
olanlar (komutlar) bir pencere ile ekrana yandaki gibi 
listelenir. 
 
 

Count komutu: ‘Alan’ içindeki hücrelerin sayısını verir. 

Function deneme(a As Range) 
   deneme = a.Count 
End Function 

=deneme(A1:B5) 
A1:B5 alanı 10 hücreden oluştuğu için, bu işlemin 
sonucu 10 sayısıdır. 

 
Cells(n) komutu: ‘Alan’ içindeki 
hücre değerlerini değişkene 
aktarmak için kullanılır. 
Komutta gösterilen ‘n’; seçilen 
alandaki hangi hücre değerinin 
değişkene aktarılacağını 
belirler. Bu durum çeşitli alan 
örneklerine göre yanda 
gösterilmiştir. ‘n’ değerinin 
seçilen alana göre değiştiğine 
dikkat edin. ‘n’ değeri, seçilen 
alanda soldan sağa doğru 
devam etmektedir. Eğer seçilen 
alanda sağa doğru devam eden 
hücre varsa ‘n’ değeri sağa 
doğru artmakta, aksi halde alt 
hücreye geçmektedir. 
 
Function deneme(a As Range) 
   deneme = a.cells(1) 
End Function 

=deneme(A1:B5) 
A1:B5 alanının sol üst hücresinin (A1) hücre değeri 
aktif hücreye yazılır. 

 
Örnek 

‘Topla’ işlevinin Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon olarak 
yazılması. 

Açıklama: Seçilen alandaki bütün değerlerin hafızaya 
aktarılabilmesi için, alan sayısı (for çevrimindeki 

a.count ifadesi) kadar işlemin tekrar etmesi gerekir (for 
çevrimi). Hafızaya aktarılan değerlerin toplanabilmesi 

için çevrim içinde bir sayaç (t sayacı) kullanılmıştır. Bu 
işlem alan içindeki hücre sayısı kadar devam 

ettirildikten sonra (for çevriminden çıkıldıktan sonra), 
fonksiyon ifadesi, toplanan sayıya eşitlenmekte ve 

fonksiyon değeri olarak aktif hücreye yazdırılmaktadır. 

Function deneme(a As Range) 
For u = 1 To a.Count 
    t = t + a.Cells(u) 
Next 
deneme = t 
End Function 

Cells(1) Cells(2) 

Cells(3) Cells(4) 

Cells(1) Cells(2) Cells(3) 

Cells(1) 

Cells(2) 

Cells(3) 
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Örnek 
Yukarıdaki örnekte yazılan fonksiyon, seçilen alan 

içinde sayı dışında değerler olduğunda ‘hata’ mesajı 
verecektir. Bu hatanın düzeltilebilmesi için, ‘okunan 

hücrenin değeri sayı ise topla’ şeklinde bir kontrol 
yapısının fonksiyona ilave edilmesi gerekir. Bunun 

için ‘hücre değeri sayıdır’ veya ‘hücre değeri sayı 
değildir’ şeklinde bir VBA komutuna ihtiyaç vardır. 

Bu komut isNumeric komutudur. Bu komut 
fonksiyonda; seçilen alanın o andaki hücresinde (u) 
değer, sayı ise (IsNumeric(a.Cells(u)) sonucu doğru 

yani True ise) sayaç ile toplama işlemi yap, aksi 
halde (o andaki hücre (u)) sayı değilse 

(IsNumeric(a.Cells(u)) sonucu yanlış yani False ise) 
toplama işlemini yapma amacıyla kullanılmıştır.       

 
Function deneme(a As Range) 
For u = 1 To a.Count 
   If IsNumeric(a.Cells(u)) Then 
        t = t + a.Cells(u) 
   End If 
Next 
deneme = t 
End Function 

 
Örnek 

Seçilen alan içindeki sayıların ortalamasını 
bulup aktif hücreye yazan kullanıcı tanımlı 

fonksiyonun yazılması.  
Açıklama: Doğru ortalama değerinin 

bulunabilmesi için, fonksiyon sonucunun 
(deneme), seçilen alan sayısına (a.count) 

bölündüğüne dikkat edin. 

Function deneme(a As Range) 
For u = 1 To a.Count 
  t = t + a.Cells(u) 
Next 
deneme = t / a.Count 
End Function 

 
 
Excel VBA ve VBA Komutları Hakkında Yardım Alma 

 
Program kodlarının 
yazımı sırasında herhangi 
bir komutu yazdıktan 
sonra imleç söz konusu 
komutun üzerinde iken 
F1 tuşuna basıldığında, 
varsa imlecin üzerinde 
olduğu komut veya ifade 
hakkında yardım 
penceresi ekrana gelir. 
Üstteki örnek, imleç, kod 
yazım alanında 
(modülde) ‘inputbox’ komutunun üzerinde iken F1 tuşuna basılması ve ekrana söz konusu 
komut ile ilgili gelen yardım ekranını göstermektedir. 
 
Genel olarak VBA hakkında yardım almak, komutları incelemek için, araç çubuğundaki 
‘Microsoft Visual Basic Yardım (F1)’  düğmesine basılarak yardım alınabilir. Özellikle 
VBA komutları incelenmek istenirse (örnek olarak önceki örnekteki isNumeric 
komutu incelenmek istenirse) aşağıdaki adımların izlenmesi gerekir. 
 
Microsoft Visual Basic Yardım (F1)  Visual Basic for Applications Language Reference  
Functions 
 

file:///C:/Users/GÃ¼ltekin%20Ã�AÄ�IL/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/MsOfficeHelp12/MOH3488.tmp/BROWSE5768.EXCEL.DEV.xml
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Örnek  
Ortalama değerini; seçilen alan içinde boş hücreler ve sayı olmayan değerleri dikkate 
almadan bulan fonksiyonun yazılması. 
Açıklama: Ortalama değerinin sayı olan hücreler ve boş olmayan hücreler için 
bulunabilmesi için, ‘boş olmayan hücreler’ anlamında kullanılan isEmpty komutuna 
ihtiyacımız vardır. Bu iki şartın aynı anda gerçekleştiği durumda toplama işlemi 
yapılacağı için, iki şart birbirine AND komutu ile bağlanmıştır. Ayrıca if bloğu içinde hs 
sayacının kullanıldığına ve (deneme = t / hs) satırında bölüm değeri olarak (a.count) 
yerine hs değerinin kullanıldığına dikkat edin. Bunun nedeni şudur; ortalaması 
hesaplanacak alanda sadece içinde sayı olan hücrelerin sayısı, alanın toplam değerine 
bölünmelidir. Bu nedenle toplam değeri, seçilen bütün hücre sayısı (a.count) yerine, 
sadece içinde sayı olan hücrelerin sayısına (hs) bölünmektedir. 
Function deneme(a As Range) 
For u = 1 To a.Count 
    If IsNumeric(a.Cells(u)) And Not (IsEmpty(a.Cells(u))) Then 
        t = t + a.Cells(u) 
        hs = hs + 1 
    End If 
Next 
deneme = t / hs 
End Function 

 
Örnek 

Seçilen alan içindeki sayıların en büyük 
olanını bulup sonucu aktif hücreye yazan 

fonksiyonun yazılması. 
Açıklama: Fonksiyonda alan içindeki ilk 

değerin enb isimli bir değişkene 
eşitlendiğine ve büyük sayıyı bulma 

işleminin ikinci sayıdan itibaren başladığına 
dikkat edin. Aynı fonksiyonda 

[enb<alan.Cells(u)] satırındaki küçük (<) 
işareti, büyük (>) işareti ile değiştirilirse, bu 
durumda fonksiyon; alan içindeki en küçük 

sayıyı bulan fonksiyon haline gelir. 

Function enbuyuk(alan As Range) 
enb = alan.Cells(1) 
For u = 2 To alan.Count 
   If enb < alan.Cells(u) Then 
      enb = alan.Cells(u) 
   End If 
Next 
enbuyuk = enb 
End Function 

 

Soru 
Seçilen alan içindeki sayıların hem en büyük, hem de en küçük olan sayısını bulup, 
sonucu aktif hücreye yazan fonksiyonun yazılması. 

 

Address komutu: Seçilen alanın mutlak adresini elde etmek için kullanılır. 

Function deneme(a As Range) 
   deneme = a.Address 
End Function 

=deneme(A1:B5) 
Şeçilen alan A1:B5 olduğu için, bu alanın mutlak 
gösterimi olan $A$1:$B$5 bu örneğin çıktısı olur. 
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Komutların Beraber Kullanılması 
 

Row Komutu: Seçilen alanın başlangıç satır sayısını verir. 
Rows Komutu: Seçilen alandaki sol hücre değerini verir. 
Rows.Count komutu: Seçilen alanın kaç satırdan oluştuğunu verir. 
Row Komutu: Seçilen alanın başlangıç satır sayısını verir. 
Column Komutu: Seçilen alanın başlangıç sütun sayısını verir. 
Columns Komutu: Seçilen alandaki sol hücre değerini verir. 
Columns.Count komutu: Seçilen alanın kaç sütundan oluştuğunu verir. 
 
 
Function deneme(a As Range) 
  m=”Seçilen alanın satır sütun sayısı:” 
  sas= a.rows.count 
  sus= a.columns.count 
     deneme = m & sas & “-“ & sus 
End Function 

=deneme(A1:B5) 
Şeçilen alan olan A1:B5, 5 satır 2 sütundan 
oluştuğundan, aktif hücreye aşağıdaki mesaj 
yazılır: 
Seçilen alanın satır sütun sayısı:5-2 

 
 
Alan ile değişkenin beraber kullanılması 
 
Aşağıdaki örnekte fonksiyon 2 adet argüman almakta, birinci argüman ‘alan’, ikinci argüman 
ise bir ‘değişken’ olarak kullanılmaktadır. 
 

Örnek 
Seçilen alan içindeki sayılar küçükten 

büyüğe sıralandığında, baştan itibaren 
belirli sıradaki (kaçıncı?) sayının aktif 

hücreye yazdırılması. Örneğin 
[=ebn(A1:B5;3)] satırı, A1:B5 

alanındaki sayılar küçükten büyüğe 
sıralandığında, baştan üçüncü sayıyı 

aktif hücreye yazacaktır. 
 

Function ebn(alan As Range, kacinci) 
Dim d() As Double 
als = alan.Rows.Count * alan.Columns.Count 
ReDim d(als) As Double 
For u = 1 To als 
d(u) = alan.Cells(u) 
Next 
For i = 1 To als - 1 
  For j = i + 1 To als 
    If d(i) > d(j) Then 
      gecici = d(i) 
      d(i) = d(j) 
      d(j) = gecici 
    End If 
  Next 
Next 
ebn = d(kacinci) 
End Function 

Açıklama: Bu fonksiyonun yazılabilmesi için Bubble Sort (Kabarcık Sıralama) 
algoritmasından faydalanılmıştır. Bu algoritma, sıralanacak sayıları birbiri ile 
karşılaştırmayı, ilk değer ikinci değerden küçük ise yerlerini değiştirme mantığına göre 
çözüme gitmektedir. Bunun için öncelikle seçilen alan içindeki sayılar, ‘d’ indisli 
değişkenine birinci ‘for’ çevriminde depolanmaktadır. For çevrimi seçilen alandaki hücre 
sayılarına kadar gitmektedir. Seçilen alandaki hücre sayısı alan.count komut satırı ile 
bulunabilmesine rağmen, sadece uygulama olması için değişik bir şekilde; seçilen alanın 
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satır sayıları (alan.rows.count) ile sütun sayılarının (alan.columns.count) çarpımı 
sonucunda bulunmuştur (‘als’ değişkeni).    
 
Fonksiyonun yazılmasında ‘dinamik indisli değişken’ kullanılmıştır. Bunun sebebi, hangi 
alanın seçileceğinin ve seçilecek alana göre alan içindeki hücre sayısının, fonksiyon her 
çalıştırılışınca değişecek olmasıdır. Bu nedenle alan seçildikten sonra indisli değişken, 
redim komutu ile tekrar tanımlanmaktadır. 
 
İçi içe iki for çevriminde, seçilen alan içindeki sayılar Bubble Sort yöntemine göre, 
küçükten büyüğe sıralanmaktadır. [If d(i) > d(j) Then] satırındaki (>) büyük işareti, (<) 
küçük işareti ile değiştirilirse, fonksiyon bu kez alan içindeki sayıları büyükten küçüğe 
sıralayacaktır. 
 
İç içe for çevriminden çıkıldığında yani [ebn = d(kacinci)] satırına gelindiğinde, sayılar 
artık küçükten büyüğe sıralanmış ve sıralı hali ‘d’ indisli değişkeninde depolanmış 
demektir. Bundan dolayı ‘d’ indisli değişkeninin ‘kacinci’ değişkeni ile temsil edilen 
değeri, istenen fonksiyon sonucunu verecektir. 
 
Dikkat: Bu fonksiyon; seçilen alan hücrelerinde sadece sayıların bulunduğu varsayılarak 
yazılmış, ayrıca boş hücre kontrolü yapılmamıştır. 

 
 
 
2.2. İŞLEVLERİN TAMAMINI TABİ Kİ BİLMELİSİNİZ, BUNA HEM ZAMANINIZ YETMEZ 
HEM DE GEREKSİZDİR, PEKİ NE YAPMALI? 
 

 
Neden Bu Bilgiye İhtiyacınız Var?, 
Bu Bilgi Ne İşinize Yarar? 
Aslında bu bölüm kitabın içeriğine ve amacına doğrudan bağlı değil? Çünkü 
konu fazlaca Excel ağırlıklı, yani makro programlamadan biraz uzak. Ama 
projemize uygun kullanmamız gereken bilmediğimiz işlevleri nasıl 
bulacağımız açısından ve bu işlevler Excel’de yok ise yazılabilmesi açısından 
dolaylı olarak kitabın içeriğine uyuyor. Çünkü önceki konu Kullanıcı Tanımlı 
Fonksiyonlar ile ilgiliydi, yani projemizde kullanmamız gereken işlevin 
tanımını yapabiliyoruz ama bu işlev Excel’de yok. Bundan dolayı bu bölüm 
aslında aradığınız işlevi nasıl tanımlarsınız ve nasıl buluruza yönelik, yoksa bu 
bölümün anlaşılmasında kullanılan Naive Bayes yönteminin kavranması 
amacında değil. Bu bilgilere ilave olarak bu bölümde anlatılanların 
anlaşılması için şunun da bilinmesinde fayda olabilir; internet artık bilgi 
açısından yeterince büyük ve kullanışlı, dolayısıyla internet’e sorduğunuz ve 
cevabını bulamadığınız soruyu aslında soramamışsınız demektir. Yani cevabı 
bulamıyorsanız büyük bir ihtimalle bu durum internet’te onun cevabının 
olmamasından değil, sizin soruyu doğru soramamış olmanızdan 
kaynaklanıyor olabilir. Evet bu bölüm, kısaca, Excel’e aradığımız işlevi doğru 
olarak nasıl tanımlar, sorar ve buluruz ile ilgili. 
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Başlıktaki soru karşısında yapılacak bir şey kalıyor; zamanında, gerektiğinde ihtiyacı tespit 
edip ona uygun işlevin olup olmadığını araştırmak, varsa bulup kullanmak. Sadece işlevler 
üzerinde durup ne yaptıklarını öğrenmek güzel bir uğraş, ama aslında yaptığınız işe 
yaramayacak o kadar çok işlev var ki !!. Dolayısıyla kısıtlı zamanınız da en güzeli amacınızı 
ortaya koyup, ona uygun olanların öğrenilmesidir. Bunun için size hiç öğrenmeseniz de 
olacak, ama sadece yukarıdaki başlığı anlatabilmek için, konuların içinden herhangi bir konu 
olan Navie Bayes yönteminden bahsedilip, bu yönteme uygun bir örnek çözülecektir. 
 
Naive Bayes Yöntemi 

Navie Bayes, günümüzün değeri gittikçe artan konularından biri olan Veri Madenciliği’nde 
kullanılan İstatistik bilimine ait bir yöntemdir. Konu ile bilgi1 ve örnek internet ortamından 
elde edilmiş ve Excel’e tarafımızdan uygulanmıştır. 
 
Veri Madenciliği elde bulunan verilerin işlenerek bilgiye ulaşılması işlemidir. Naive Bayes ise 
bu işlemde kullanılabilecek sınıflandırma algoritmalarının en basitlerinden bir tanesidir. 
Açıklamak gerekirse, bu algoritma her kriterin sonuca olan etkilerinin olasılık olarak 
hesaplanması temeline dayanmaktadır. Veri Madenciliği işleminin en çok verilen 
örneklerden biri ile açıklayacak olursak elimizde tenis maçının oynanıp oynanmamasına 
dair bir bilgi olduğunu düşünelim. Ancak bu bilgiye göre tenis maçının oynanması veya 
oynanmaması durumu kaydedilirken o anki hava durumu, sıcaklık, nem ve rüzgar durumu 
bilgileri de alınmış olsun. Biz bu bilgileri değerlendirdiğimizde varsayılan tahmin yöntemleri 
ile; hava bugün rüzgarlı, tenis maçı bugün oynanmaz şeklinde kararları farkında olmasak da 
veririz. Ancak Veri Madenciliği, bu kararların tüm kriterlerin etkisi ile verildiği bir 
yaklaşımdır. Dolayısıyla biz, ileride, öğrettiğimiz sisteme bugün hava güneşli, sıcak, nemli ve 
rüzgar yok şeklinde bir bilgiyi verdiğimizde sistem eğitildiği daha önce gerçekleşmiş 
istatistiklerden faydalanarak, tenis maçının oynanma veya oynanmama ihtimalini hesaplar 
ve bize tahminini bildirir. 
 
Elimizde bulunan örnek veri kümesinin aşağıdaki gibi olduğunu ve Excel’e bu şekilde 
yerleştirildiğini düşünelim. 
 

 

                                                 
1 http://www.tameroz.com/naivebayes.pdf 
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Bu verilere göre onbeşinci gün oluşabilecek bir olayın sonucunu tahmin etmeye çalışalım. 
onbeşinci gün'de bulunan veri; ‘Genel Görünüm (Güneşli)’, ‘Sıcaklık Durumu (Soğuk)’, ‘Nem 
Oranı (Yüksek)’, ‘Rüzgar Durumu (Kuvvetli)’ şeklinde olsun ve tenis maçının oynanıp 
oynanmayacağını tahmin edelim.  
 
Naive Bayes algoritmasının işleyişini söz ile anlatmak gerekirse; bir sonucun çıkma olasılığı, 
o sonuca etkiyen tüm faktörlerin, o sonucu sağlama olasılıklarının çarpımıdır.  
 
Yukarıdaki örnek için bu hesap yapılacak olursa: 

‘Tenis Oynanabilir mi?’ sonucunun ‘Evet’ çıkma olasılığı, sonuçlardan 9 tanesi ‘Evet’ 
olduğundan 9/14'dür. Bu olasılık için bundan sonraki tüm hesaplarımız bu 9 kayıt 
üzerinden yapılacaktır. 

 ‘Genel Görünüm’ (Güneşli) iken ‘Tenis Oynanabilir mi?’ sorusunun 
‘Evet’ çıkma olasılığı: 2/9 

 ‘Sıcaklık Durumu (Soğuk)’ iken ‘Tenis Oynanabilir mi?’ sorusunun 
‘Evet’ çıkma olasılığı: 3/9 

 ‘Nem Oranı (Yüksek)’ iken ‘Tenis Oynanabilir mi?’ sorusunun ‘Evet’ 
çıkma olasılığı: 3/9 

 ‘Rüzgar Durumu (Kuvvetli)’ iken ‘Tenis Oynanabilir mi?’ sorusunun 
‘Evet’ çıkma olasılığı: 3/9  

Dolayısıyla sonucun ‘Evet’ çıkma olasılığı 9/14 x 2/9 x 3/9 x 3/9 x 3/9=0,0053 olarak 
bulunur. 

 
Şimdi ise sonucun ‘Hayır’ çıkma olasılığını inceleyelim. ‘Tenis Oynanabilir mi?’  
sonucunun ‘Hayır’ çıkma olasılığı, sonuçlardan 5 tanesi ‘Hayır’ olduğundan 5/14'dür. 
Bu olasılık için bundan sonraki tüm hesaplarımız bu 5 kayıt üzerinden yapılacaktır. 

 ‘Genel Görünüm’ (Güneşli) iken ‘Tenis Oynanabilir mi?’ sorusunun 
‘Hayır’ çıkma olasılığı: 3/5 

 ‘Sıcaklık Durumu (Soğuk)’ iken ‘Tenis Oynanabilir mi?’ sorusunun 
‘Hayır’ çıkma olasılığı: 1/5 

 ‘Nem Oranı (Yüksek)’ iken ‘Tenis Oynanabilir mi?’ sorusunun ‘Hayır’ 
çıkma olasılığı:  4/5 

 ‘Rüzgar Durumu (Kuvvetli)’ iken ‘Tenis Oynanabilir mi?’ sorusunun 
‘Hayır’ çıkma olasılığı: 3/5  

Dolayısıyla sonucun ‘Hayır’ çıkma olasılığı 5/14 x 3/5 x 1/5 x 4/5 x 3/5=0,0205 
olarak bulunur. 
 

‘Hayır’ çıkma olasılığı ‘Evet’ çıkma olasılığından büyük olduğundan (0,0205>0,0053) 
algoritmanın öğrendiği verilerden yola çıkarak bulunacak tahmin, ‘Tenis maçının 
oynanmayacağı’ yönündedir. 
 
Naive Bayes Örneğinin Excel’e Uyarlanması 
 
Öncelikle tablomuzu yukarıdaki şekilde Excel’e aktarmalı ve amaçlarınızı belirleyip 
sıralamalısınız: 

Temel Amaç: ‘Evet’ ve ‘Hayır’ ihtimallerini bulmak, bu değerler bulunduktan sonra 
kıyaslanması ve yorum ifadesinin aktif hücreye yazdırılması yeterli olacaktı 

Amaç1: ‘Evet’ ve ‘Hayır’ ifadesinin bütün sonuçlardaki ihtimal hesabında ((9/14)  ve  
(5/14)) bölüm değeri olan 14 sayısının yani mümkün bütün ihtimal değerinin bulunması:  
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2 

1 

Bu amaca göre, ifadelerin geçtiği ilgili alan F2:F15 incelendiğinde bütün hücrelerin 
dolu olduğu ve bu alandaki dolu hücrelerin sayılmasına yönelik bir işlev bulunması 
ve uygulamasının ilgili sayının bulunması için yeterli olacağı görülmektedir. Dikkat 
ederseniz burada uygun ifade ‘SAY’ ifadesidir. O halde bu ifadeye göre ‘Türkçe-
İngilizce İşlevler’ dosyasında2 bir arama yaptırılırsa (‘Arama’ işlemini, ilgili dosya açık 
iken Ctrl+F tuş takımı ile başlatabilirsiniz), iki işlevin işimizi göreceği anlaşılmaktadır. 
Bunlar; dolu hücreleri sayan BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY işlevi ile belli bir ölçüte göre 
verilen alan değerlerini sayan EĞERSAY işlevidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 turkce-ingilizce-islevler.xls. Bu dosyaya, kitabımızın projelerinin paylaşıldığı klasörde bulabilirsiniz. 
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Herhangi bir işlev hakkında kısaca veya detaylı ve varsa örnekleriyle bilgi almak için 
aşağıdaki yollar takip edilebilir: 

 

Formüller  İşlev Ekle 

yolu ile ekrana 
gelen ‘İşlev Ekle’ 
penceresinde, 
aranan işlev ‘İşlev 
seçin’ kısmından 
tıklanarak, işlev 
hakkında çok kısa 
bir bilgi bu kısmın 
altında yer 
almakta, bu bilgi 
yeterli olmazsa, 
pencerenin sol alt 
kısmında yer alan 
‘Bu İşlev Hakkında 
Yardım’ ifadesi 
tıklanarak söz 
konusu işlev 
hakkında daha 
ayrıntılı bilgi ve 
örnek 
alınabilmektedir. 

  



| 32 

 

Menü çubuğundaki ‘Microsoft Office Excel Yardım (F1)’ işlemini gösteren soru işareti 
(?) düğmesine tıklayarak 
yardım alabilirsiniz. Bu 

düğme tıklandığında 
yandaki pencere aktif 
olacaktır. Bu penceredeki 
‘Aranan Sözcükleri Yazın’  
yerine uygun ifade yazılırsa, 
yazılana uygun yardım 
başlıkları pencerede 
listelenir. 

 
Amaç1 Sonuç: Bu amaca uygun işlev Bağ_Değ_Dolu_Say işlevidir. Buna göre F2:F15 
aralığındaki dolu hücrelerin sayısı; =Bağ_Değ_Dolu_Say(F2:F15) işlemi ile 14 olarak bulunur. 
Aynı sonuç Eğersay işlevinde de; 

=(eğersay(f2:f15;”evet”))+(eğersay(f2:f15;”hayır”)) ‘Evet ve Hayır içeren hücreler 
saydırılıp toplatarak veya 

=eğersay(f2:f15;”*”)  ‘metin içeren hücrelerin sayısı’ veya 

=eğersay(f2:f15:”<>”””) ‘boş olmayan hücrelerin sayısı” işlev satırları ile de 
bulunabilir.  

 

Bir hücrenin içinde ‘hiçbir şey’ ifadesi olarak “” (arka arkaya ve arada 
boşluk olmadan iki defa çift tırnak) kullanılır. 

 
 

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY İşlevi, belli bir aralıkta dolu hücreleri saymak için kullanılır. 

 

Amaç2: ‘Evet’ ve ‘Hayır’ ihtimal değerlerinin bulunabilmesi için, bu ifadelerin sonuç içinde 
kaç kez tekrar ettikleri yani, F2:F15 alanında kaç tane ‘Evet’, kaç tane ‘Hayır’ sonucunun 
bulunduğunun belirlenmesi gerekir. 

Bu işlemde de bulunması gereken sayı, sayma sonucunda elde edilecektir. Fakat bu kez 
sayma işleminin belli bir şarta bağlı olarak yapılması gerekmektedir. Birinci amaçta yapılan 
‘işlem için uygun işlev araştırma’ çalışması, sonuçta sayma ile ilgili olduğundan, elde edilen 
çıktılar bu amaç için de uygundur. Buna göre sayma işleminin yapılabileceği işlevler içinde 
bu amaca uygun olanı EĞERSAY olarak bulunmuştur. 
 
EĞERSAY işlevi, belli bir alandaki verilen koşula uygun olan değerleri saymak için kullanılır.  

 
Bu işlevin karşılaştırma operatörleri ile kullanımına dikkat edin 



| 33 

 

 

 

Bu işlevde çift tırnak içinde kullanılan ifadelerde, büyük küçük harf ayrımı 
yoktur. Aşağıdaki işlev satırında ‘evet’ ifadeleri farklı kullanılmalarına 
karşın sonuçlar eşittir. 
 

Eğersay(f2:f15;”evet”)     =     Eğersay(f2:f15;”EveT”) 
 

Örnek Navie Bayes1: 

 
Amaç2 Sonuç: Bu amaca uygun işlev Eğersay işlevidir. Buna göre F2:F15 aralığında içeriği 
‘Evet’ olan hücrelerin sayısı eğersay(f2:f15;”evet”) işlev satırı ile 9, içeriği ‘Hayır’ olan 
hücrelerin sayısı eğersay(f2:f15;”hayır”) işlev satırı ile 4 olarak bulunur. 

Amaç3: Şimdiki amacımız, tenis oynanabilmesi kararında etkili olan hava şartlarının bütün 
ihtimallerinin tek tek bulunması ve sonucun yorumlanmasıdır.  

Bu aşamadaki amacımızda 
da, ihtimallerin bulunması ve 
ihtimal hesabı da hava 
şartlarındaki değerlere bağlı 
olduğundan, yine sayma ile 
ilgili işlevlere bakmamız 
gerekir. Fakat bu kez elde 
edeceğimiz değer, birden 
fazla şartın aynı anda 
gerçekleşmesine bağlı 
olduğundan, eğersay işlevi 
işimizi görmeyecektir. Yani 
‘Genel görünüm’ ‘güneşli’ 
iken “tenis oynanabilirmi?’ 
sonuçlarından ‘Evet’ 
olanların sayısını eğersay 
işlevi ile bulamayız, bu işlevin yapısı bunun için uygun değildir. Bu durumda çözümlerden 
birisi EĞER işlevini birden fazla şart için kullanmak ve çıkan sonuçları toplatmak olabilir; 
yandaki gösterim bütün mümkün ihtimaller yerine sadece ‘Genel görünümün güneşli’ ve bu 
durumda tenis oynanabileceği kararlarının verildiği durumları saymaktadır. Buna göre her 
iki şart doğruysa ilgili hücreye ‘1’ yazılmakta, aksi halde ilgili hücre boş bırakılmaktadır. 
Sonuçta sütun boyunca içinde ‘1’ sayılarının bulunduğu hücreler eğersay işlevi ile 
saydırılmakta ‘genel görünüm güneşli iken tenis oynanabilecek günlerin’ sayısı 
bulunmaktadır. 
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Bu işlemin ‘Güneşli/Hayır, Yağmurlu/Evet, Yağmurlu/Hayır, Sıcak/Evet, Sıcak/Hayır …….. 
Kuvvetli/Hayır’ gibi diğer bütün mümkün sonuçlar için de tekrar ettirilmesi gerekir.  

Başka çözüm yoksa bu durum kullanışlı olabilir. Fakat say ile ilgili diğer işlevler 
incelendiğinde, VSEÇSAY işlevinin tamda bu gibi durumlar için üretildiğini göreceksiniz 
(keşfedeceksiniz). 

Veritabanı işlevleri; Sütun başlıkları olan belli bir alanda, sadece bir sütunu esas 
alarak, bir veya birden fazla koşula göre işlem yaparlar. 

VSEÇSAY veritabanı işlevlerindendir ve ilgili alanda belli şartlara uyan hücreleri 
saymak için kullanılır. Birden fazla şart ve sütun başlıklarına göre işlem 
yapmasından dolayı eğersay işlevinden ayrılmaktadır. Bu işlev aşağıdaki gibi 
kullanılır; 

VSEÇSAY(alan;sütun ismi;şartlar) 

Açıklama: Belirlenen alanda, verilen şartlar altında, ismi yazılan sütundaki değer 
veya ifadelerin sayısı. 

 

Veritabanı işlevlerinde ‘Şartlar’ oluşturulurken eşitlik içeren bir değer, 
aşağıdaki örnekte  A3 hücresinde gösterildiği şekilde girilmelidir. Bu 
giriş şekli Excel tarafından =Elma şeklinde gösterilir. 

 

 

Veritabanı işlemlerinde işlev satırı oluşturulurken ‘alan’ kısmı için 
sütun isimlerini de alanın içine almayı unutmayın. 

 

 

‘Şartlar’ kısmındaki sütun isimleri ile, Veritabanı alanındaki sütun 
isimlerinin mutlaka aynı olması gerekir, aksi halde veritabanı işlevleri 
yanlış sonuç verir. 

 

3Örnek Navie Bayes2: 

 

                                                 
3 Bu örnek, Microsoft Excel Yardım dosyasından alınarak ilave ve değişiklikler yapılmıştır. 
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VSEÇSAY işlevinin amaca uygun kullanılabilmesi için gerekenlerin yapılması 

Tenis oynanabilme kararı, 
dört hava şartına göre 
verildiğinden ve her hava 
koşulu ile tenis 
oynanabilme kararı 
VSEÇSAY işlevi ile işleme 
girmesi gerektiğinden, bu 
durum yandaki A21:C22 
alanındaki gibi tasarlanmış 
ve işleme alınmıştır. Şekil, 
dört hava koşulundan sadece ‘Genel görünüm’ seçeneğinin ‘Tenis Oynanabilir mi?’ sayısını 
göstermektedir. Diğer üç hava koşulunun gösterimini, ilgili dosyanın A21:C31 alanında 
inceleyebilirsiniz. 

Gerçekte her hava koşulu için, seçeneği kadar ‘Tenis Oynanabilir mi?’ gösteriminin ilgili 
Excel sayfasında gösterilmesi gerekir. Yani sadece ‘Genel görünüm’ için; ‘Genel 
görünüm/Yağmurlu’, ‘Genel görünüm/Güneşli’, ‘Genel görünüm/Bulutlu’ olmak üzere üç 
tane gösterime ihtiyaç vardır.  

Gösterimdeki bu fazlalık şu şekilde önlenmiştir: A17:E17 alanı 
çeşitli seçeneklerin denenmesi için ayrılmış SORU alanıdır. Buna 
göre örneğin ‘Genel görünüm’ ‘Yağmurlu’ ise B17 hücresi 
tıklandığında hücresinin yanında küçük bir ok belirmektedir. Bu 
ok tıklandığında ‘Genel görünüm’ için seçenekler ekrana listelenmekte ve istenilen seçenek 
tıklanarak, ‘Genel görünüm’ün değeri değiştirilebilmektedir. Bu sayede, seçenek sayısı kadar 
A21:C22 alanının tekrarı yerine, sadece bir defa gösterilmesi yeterli olmaktadır.  

Herhangi bir hücrede birden fazla seçeneğin olması, bu seçeneklerin yukarıda 
anlatıldığı şekilde listelenmesi ve içlerinden bir tanesinin aktif hücre için 
seçilmesi; ‘Veri Doğrulama’ konusunun ‘Liste’ alt seçeneği ile ilgilidir  

‘Liste’ özelliğinin problemde nasıl kullanıldığından kısaca bahsedelim; B17, 
C17, D17 ve E17 hücreleri liste olarak tanımlandığından, bu hücrelere 
tıklandığında ilgili başlığa uygun listelerin hücrenin hemen altında 
gösterilmesi gerekir. İlgili başlığa ait listeler A33:D38 aralığında 
tanımlanmıştır. Örneğin C17 hücresindeki ‘Sıcaklık durumu’ seçenekleri 
tıklandığında, bu hücrenin listesinin bulunduğu B36:B38 alanında bulunan 
‘Sıcak’, ‘Ilık’, ‘Soğuk’ değerleri C17 hücresinde listelenmektedir. 

 

Yalnız bu durumda bir problem ile karşılaşılmaktadır: B17 hücresi yukarıda anlatıldığı 
şekilde değiştirildiğinde, A22 hücre içeriğinin de buna bağlı olarak değişmesi ve aynı değeri 
alması gerekmektedir.  

Bunu gerçekleştirmek için izlenen yol şöyledir; A22 ve benzer şekildeki A25, A28, A31 hücre 
içerikleri, VSEÇSAY işlevinde anlatıldığı gibi =yağmurlu şeklinde hücrede görünmesi 
gerekmektedir (hatırlayacağınız gibi bu zorunluluk VSEÇSAY işlevinin işleyişinden 
kaynaklanmaktadır). Herhangi bir hücrede =yağmurlu ifadesinin, bu şekilde görünmesi için 
=”=yağmurlu” yazıp ‘enter’ tuşuna basmak yeterlidir. Fakat buradaki problem B17, C17, D17 
ve E17 hücrelerinde yukarıda anlatıldığı şekilde seçilen ifadelerin; A22, A25, A28 ve A31 
hücrelerinde =yağmurlu gösterimine benzer şeklinde görülmesi problemidir.  
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zorlanabilirsiniz!! 

=”=yağmurlu” ifadesinde yağmurlu ifadesi değişkendir, yani bu 
ifadede sadece yağmurlu ifadesi değişmektedir. Buna göre A22 
ve benzeri hücrelerin içine öyle bir ifade yazmalısınız ki, örnek 
olarak B17 hücre değeri, =”=yağmurlu” ifadesinin sadece 
yağmurlu kısmını değiştirsin, yani değişken olsun. Bunun için 
=”=yağmurlu” ifadesinin parçalanması, bu ifadedeki yağmurlu 
ifadesinin değişken olması ve tekrar & işareti ile birleştirilmesi 
gerekir.  Probleme uygun çözüm, açıklandığı gibi, şu şekilde 
olacaktır: ="="&B17&""   

 

VSEÇSAY işlevinin probleme uygulanması 

Vseçsay işlevinin çözüm için uygun olmasından bu yana yapılanlar, bu işleve uygun A21:B31 
alanındaki  ‘şartların’ oluşturulmasından ibarettir. Buna göre C21:C31 alanında problemde 
tanımlı bütün hava şartlarının ‘Tenis oynanabilir mi?’ sayıları, vseçsay işlevi ile bulunmuştur. 
Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır; bu işlem üç değer ile çalışmaktadır, 
fakat bu problemde örnek olarak C22 hücre içeriğinde kullanılan işlevin ikinci parametresi 
için sütun ismi belirtilmemiştir (=VSEÇSAY(B1:F15;;A21:B22)). Aslında bu durum bir 
hatadan ziyade, ilgili parametre için, probleme uygun genel bir tanım yapılması isteğinden 
kaynaklanmaktadır ve şu şekilde açıklanabilir; B1:F15 alanında (veritabanında), A21:B22 
alanında belirtilen şartları, belli bir sütun gözetmeden (çünkü sütun ismi verilmemiş), 
alanda (B1:F15 alanında) tanımlı bütün sütunlar için gerçekleştir. 

‘Evet’ ve ‘Hayır’ ihtimal değerlerinin bulunması 

Problemde verilen dört hava koşulunun her bir seçeneğinin ‘Tenis oynanabilir mi?” sayıları 
bulunduğuna göre, artık bütün sonuçların ‘Evet’ ve ‘Hayır’ ihtimallerini bulup, bu değerleri 
kıyaslayıp sonucu yorumlamak, çözüm için yeterli olacaktır. 

Toplam ‘Evet’ olma olasılığını, diğer hava şartlarının her birinin ‘Evet’ olma olasılıkları ile 
çarpımı sonucunda, C19 hücresinde hesap edilmektedir. 

Benzer şekilde; toplam ‘Hayır’ olma olasılığını, diğer hava şartlarının her birinin ‘Hayır’ olma 
olasılıkları ile çarpımı sonucunda, G19 hücresinde hesap edilmektedir. 

‘Evet’ ve ‘Hayır’ ihtimal değerlerinin kıyaslanması 

C19 ve G19 hücrelerinde bulduğumuz iki değerin kıyaslanması, daha önce öğrendiğimiz 
EĞER işlevinin basit bir uygulaması olacaktır. Bu kıyaslama G17 hücresinde yaptırılmıştır. 

Amaç3 Sonuç: Bu aşamada, C19 hücre değeri ile G19 hücre değerinin kıyaslanması bize; B17, 
C17, D17 ve E17 hücrelerindeki seçime göre, yani bu hava şartlarında ‘Tenis Oynanabilir’ 
veya ‘Tenis Oynanamaz’ sonuçlarından birini elde etmemizi sağlar. 
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2.3. MAKRO KODLARI İLE İCRA EDİLEBİLİR PROGRAMLARI ÇALIŞTIRMA 
 

 
Neden Bu Bilgiye İhtiyacınız Var?, 
Bu Bilgi Ne İşinize Yarar? 
Doktora çalışmalarım sırasında bir Visual Basic programı yazmak 
zorundaydım. Problemi bana programı yazılabilecek şekilde yardım istediğim 
hiç kimse anlatamadı. Yaptığım araştırmalarda Excel’de ihtiyacım olan 
programın hazır fonksiyon olarak zaten kullanılabildiğini öğrendim. 
İhtiyacım olan hazır fonksiyonu Excel’de uygun verilerini girerek 
kullanabiliyordum, ama bana bu program Visual Basic kodları içinde lazımdı. 
Problemi şu şekilde çözdüm; madem programı bana kimse anlatamadığı için 
yazamıyorum, o zaman Visual Basic’te yazmış olduğum kodlarda işlem sırası 
Excel’deki hazır fonksiyona geldiğinde Excel arkada kullanıcı farkında 
olmadan çalışacak (sonraki konu: Makro kodları ile icra edilebilir 
programları çalıştırma, kullanımı kolay ama çok güçlü iki komut Shell ve 
Sendkeys komutlarının gücü), sonra sanki kullanıcı verileri Excel’de ilgili 
hücrelere girecek, Enter tuşuna basacak, böylece sonucu aktif hücreye 
yazdıracak (daha sonraki konu: Makro Kodları İçinde Excel İşlevlerinin 
Kullanılması), aktif hücredeki sonucu panoya kopyalayacak, Excel’i 
kapatacak ve Visual Basic’te yazılmış program kaldığı yerden çalışmasına 
devam edecek, bu kadar. Siz de Excel içinden birçok Excel dışı programı Shell 
komutu ile çalıştırabilir, program içinde yapabileceğiniz bütün tuş vuruşlarını 
(herhangibir tuşa basma, bütün F tuşlarını kullanma, tab, enter, Puse, delete, 
Ctrl, Shift ve Alt tuşları ile yapılabilecek bütün kombinasyonlar, açık pencereyi 
kapatma, açık uygulamayı kapatma şeklindeki aklınıza gelebilecek bütün 
işlemleri) Senkeys komutu ile açtığınız programa yaptırabilirsiniz. Benzer 
şekilde her iki yılda düzenlediğimiz sempozyumun yaklaşık 10000 muhtemel 
katılımcısına bilgisayarın ve internetin yoğun olmadığı gece vaktinde 
gönderecek otomatik mail programını yazabilir, böylece normalde saatler 
sürecek olan bu işin otomatik olarak yapılmasını sağlayabilirsiniz 
(proje10.xlsm içinde otomatik mail atma kodları incelenebilir). 
 

 
Bazen Excel içinde başka programları çalıştırmak, başka programlardan bilgi ve veri 
alışverişinde bulunmak gerekebilir. Böyle durumlarda ‘Microsoft Word’ veya ‘Hesap 
Makinesi’ gibi Excel dışı programı çalıştırmak için Shell komutundan, söz konusu programı 
sanki siz kullanıyormuşsunuz gibi gerekli olan ‘A’ tuşuna veya ‘yukarı ok’ tuşuna basmak 
veya ‘Ctrl+C’ ile ‘kopyalama’ yapmak gibi temel bilgisayar işlemleri için Sendkeys 
komutundan faydalanılır. 
 
Shell Komutu: İcra edilebilir programların makro kodları ile Excel içinde çalıştırılabilmesi 
için kullanılır ve aşağıda gösterildiği şekliyle çalıştırılır;  
 

Shell(Gerekirse yol ifadesi ile birlikte program ismi, programın açılış şekli) 
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Programın yol 

ifadesi ve 
gerekip 

gerekmediğinin 
anlaşılması 

Söz konusu programın bulunduğu yeri tarif etmek için kullanılan 
tanımdır. Bu tanımın gerekip gerekmediğini anlamak için;  
 

Başlat  Çalıştır  
 
işlemi ile ekrana gelen ‘Aç’ ifadesinin karşılığı olarak, çalıştırılmasını 
istediğiniz programın tam adını yazdığınızda ilgili program çalışırsa, 
bu durumda söz konusu program için yol ifadesini yazmaya gerek 
olmadığı anlaşılır. Aksi halde programın nerede olduğu tam olarak 
tarif edilmelidir. Örneğin Windows işletim sisteminde sıklıkla küçük 
notlar tutmak için kullanılan ‘Not Defteri’ programı, Windows 
tarafından yol tanımı bilinen  programlardandır (çünkü bu programın 
bulunduğu klasör ismi Windows’a tanımlanmış yollardan birisidir), 
bu yüzden ‘Not Defteri’ programı doğrudan Windows’daki ismi olan 
Notepad yazılarak çalıştırılabilir, aksi halde “C:\Windows\Notepad” 
şeklinde yol tanımı ile birlikte yazılması gerekirdi. 

 

 
Shell komutu ile 

çalıştırılan programın 
farklı açılış şekilleri yanda 

listelenmiştir. Bu 
şekillerinden en sık 

kullanılanı 1 numaralı 
açılış şeklidir. 

1:İlgili program ekranda açılır, aktif olan bu programa ait 
penceredir. 
2:İlgili program görev çubuğunda açılır, kontrol bu 
pencerededir. 
3:Program ekranın tamamını kaplamış olarak açılır, kontrol 
bu pencerededir. 
4:İlgili program ekranda açılır, kontrol bu pencerede 
değildir. 
5:Bu rakam bu işlemde kullanılmamaktadır (tanımlı 
değildir). 
6:İlgili program görev çubuğunda açılır, kontrol Excel’dedir. 

 
Örnek 

Not defteri programı, ekranda bir pencere olarak 
ve kontrolün bu programda olduğu şekilde 

açılmıştır. 

Dim a 
a = Shell("notepad", 1) 

 
Örnek 

Not defteri programı yol tanımı verilerek, görev 
çubuğunda ve kontrolün Excel’de olduğu şekilde 

açılmıştır. 

Dim dc 
dc = Shell("c:\windows\notepad", 
6) 

 
Örnek 

Yandaki kodlar çalıştırıldığında hata mesajı ile 
karşılaşılmıştır, çünkü belirtilen yolda belirtilen 

program yoktur. 

Dim h 
h = Shell("c:\data\notepad", 2) 

 

 

Shell komutu ile çalıştırmak istediğiniz programın tam adı, ‘Windows Gezgini’ 
programından, programın bulunduğu klasöre gidilerek öğrenilebilir. ‘Windows 
Gezgini’ programına aşağıdaki yolu takip ederek ulaşabilirsiniz; 

Başlat  Programlar  Donatılar  Windows Gezgini 
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Genellikle Windows klasörünün içinde bulunan programlar için yol tanımı 
yapmaya gerek yoktur, çünkü Windows isimli klasör, Windows işletim 
sisteminde tanımlı yollardan birisidir. 

 
Sendkeys Komutu: Excel’de o an aktif olan pencerelere (çalışan programlara) tuş 
vuruşlarını göndermek için kullanılır ve aşağıda gösterildiği şekilde çalıştırılır; 
 

Sendkeys Aktif pencereye gönderilecekler, True 
 
Sendkeys komutu ile aktif pencereye Ctrl, Alt veya Shift gibi yardımcı tuşlar ile harf veya 
rakam gibi tuşlardan oluşan kısayol işlemleri ve ifade veya sayı gibi değerler gönderilebilir. 
 

 
Sendkeys 

komut 
işlemlerinde 

kullanılan 
tuş veya tuş 

takımı 
tanımları 

Kullanımı diğerlerine göre daha fazla olan tuş işlemleri aşağıda 
listelenmiştir, diğer kullanımlar için Excel VBA yardım dosyalarına 
başvurulabilir. 
{ ve } işaretleri içine yazılacak ifade Enter veya PgDown gibi özel 
işlemleri, aynı şekilde yazılacak ifadelerden ayırmak için kullanılır. 
 

SHIFT tuşuna basma işlemi + 
CONTROL (Ctrl) tuşuna basma işlemi ^ 
ALT tuşuna basma işlemi % 
Büyük harf yazmaya geçiş veya büyük harf 
yazmaktan çıkış 

{CAPSLOCK} 

ENTER tuşuna basma işlemi {ENTER} veya ~ 
Sol yön tuşuna basma işlemi {LEFT} 
Sağ yön tuşuna basma işlemi {RIGHT} 
Yukarı yön tuşuna basma işlemi {UP} 
Aşağı yön tuşuna basma işlemi {DOWN} 
Sayı Kilitleme tuşuna (NUM LOCK) basma işlemi {NUMLOCK} 
Bir sayfa yukarı tuşuna basma işlemi {PGUP} 
Bir sayfa aşağı tuşuna basma işlemi {PGDOWN} 
TAB tuşuna basma işlemi {TAB} 
Fonksiyon tuşlarından herhangi birisine basma 
işlemi 

{F1} tuşundan 
{F16} tuşuna 
kadar tanımlı 

 

 

Örnekler  

SendKeys "deneme", True Aktif pencereye ‘deneme’ ifadesini yazar 

SendKeys 234, True Aktif pencereye 234 sayısını yazar 

SendKeys "{CAPSLOCK}", True 
Bilgisayarın CAPS LOCK tuşuna basılma işlemini 
yapar. Bu işlem sonucunda bilgisayar büyük harfte 
ise küçük harfe, küçük harfte ise büyük harfe geçer. 

SendKeys "{numlock}", True 
Bilgisayarın NUM LOCK tuşuna basılma işlemini 
yapar. 

SendKeys "enter", True Aktif pencereye ‘enter’ ifadesini yazar 
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SendKeys "{enter}", True 
Aktif pencerede bir defa ‘enter’ tuşuna basılma 
işlemini yapar. 

SendKeys "{r 4}", True 
Aktif pencereye 4 defa ‘r’ ifadesini yazar. Bu özellik 
sadece ‘r’ gibi bir harf için çalışır, bu kurala göre ‘rr’  
hata olacaktır. 

SendKeys "{7 15}", True 
Aktif pencereye 15 defa 7 sayısını yazar. Bu özellik 
sadece 7 gibi bir sayı için çalışır, bu kurala göre 72 
hata olacaktır. 

SendKeys "{left 3}", True 
Aktif pencerede imlecin bulunduğu yerden itibaren 3 
defa sol yön tuşuna basılma işlemini yapar. 

SendKeys "^{a}", True 
 

Aktif pencerede yazılı olan her şeyi seçme (Ctrl+A) 
işlemini yapar. 

SendKeys "^{c}", True 
Aktif pencerede seçilmiş olanları panoya kaydetme, 
seçilmiş olanları kopyalama (Ctrl+C) işlemini yapar. 

Sendkeys “%{f4}”, True Aktif pencereyi kapatma (Alt+F4) işlemini yapar. 

SendKeys "{f1}", True 
Aktif pencere hakkında yardım alma (F1) tuşuna 
basma işlemini yapar. 

 
Örnek: Windows işletim sistemindeki ‘Hesap Makinesi’ programını makro kodları ile 
çalıştırıp, 5+4 işlemini söz konusu programda gerçekleştirme. 

Not1: Program adımlarını, her satırın yanında Rem komutu (') ile yapılan 
hatırlatmalarla takip edebilirsiniz. 
Not2: AppActivate komutu, açık olan pencerelerden (programlardan) istenileni 
aktif hale getirmek için kullanılır. 

 
Sub hesap_ornegi1() 

Dim hmc 
hmc = Shell("CALC.EXE", 1) 'Hesap makinesi programını çalıştır 
AppActivate hmc                 'aktif program, hesap makinesi programı olsun 
SendKeys 5, True                'hesap makinesinde 5 tuşuna bas 
SendKeys "{+}", True          'hesap makinesinde +, toplama tuşuna bas 
SendKeys 4, True                'hesap makinesinde 4 tuşuna bas 
SendKeys "=", True             'hesap makinesinde = tuşuna bas, 5+4 işlem 
                                       'sonuç hesap kadranında görünsün 

End Sub 
 

Örnek: 2 sayısından 6 sayısına kadar 2’şer artan sayıların toplamını, ‘Hesap Makinesi’ 
programında makro kodları ile buldurma. 

Not: Aşağıdaki programda if bloğu şu sebeple kullanılmıştır; Hesap makinesinde 2, 
4 ve 6 sayılarını toplarken ilgili sayı tuşuna basıldıktan sonra + (toplama) tuşuna 
basılmalı, fakat son rakam olan 6 tuşuna basıldıktan sonra + tuşuna 
basılmamalıdır, basılırsa 12 sonucu yerine, bu sayının iki katı olan 24 sonucu 
bulunmaktadır. Dolayısıyla son işlemdeki + tuşuna basma işleminin atlanmasının 
sebebi budur. 
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Sub hesap_ornegi2() 

Dim hmc 
hmc = Shell("CALC.EXE", 1)  'Hesap makinesi programını çalıştır 
AppActivate hmc                      'aktif program hesap makinesi programı olsun 
For u = 2 To 6 Step 2               '2 sayısından 6 sayısına kadar 2'şer artan 
                                                       'for çevrimini başlat 
  SendKeys u, True                    'çevrimdeki u değişken değerlerinin hesap 
                                                       'makinesinde basılma işlemlerini yap 
  If u <> 6 Then                          'u değeri 6 sayısına eşit değil ise + 
                                                       '(toplama) tuşuna bas, eşit ise + tuşuna basma 
    SendKeys "{+}", True 
  End If 
Next 
SendKeys "=", True                  'hesap makinesinde = tuşuna bas, işlem sonucu 
                                                       'hesap kadranında görünsün 

End Sub 
 

Örnek: İki adet Not Defteri açılıp birincisine yazılanların kopyalanıp ikinci Not Defterine 
500 defa yapıştırılması. 

 
Sub uygulama_degistirme() 

Dim bir 
Dim iki 
bir = Shell("notepad", 1)    ‘bir isimli Not Defteri programını aç 
iki = Shell("notepad", 1)     ‘iki isimli Not Defteri programını aç 
AppActivate iki                  ‘iki isimli Not Defteri programını aktif hale getir 
SendKeys "deneme1", True ‘iki isimli programa ‘deneme1’ yaz 
SendKeys "{enter}", True  ‘iki isimli programda enter tuşuna bas 
SendKeys "deneme2", True ‘iki isimli programa ‘deneme2’ yaz 
SendKeys "^{a}", True      ‘iki isimli programda Ctrl+A işlemi ile yazılan 
                                      ‘her şeyi seç 
SendKeys "^{c}", True       ‘iki isimli programda Ctrl+C işlemi ile seçilenleri  
                                       ‘panoya kopyala 
AppActivate bir                   ‘bir isimli Not Defteri programını aktif hale getir   
For k = 1 To 500                ‘500 defa dönecek for çevrimini aç 
SendKeys "^{v}", True        ‘panoya kopyalananları bir isimli programa  
                                       ‘Ctrl+V işlemi ile yapıştır 
SendKeys "{enter}", True     ‘her yapıştırma işleminden sonra enter tuşuna bas 
Next 

End Sub 
 

Örnek: Mail.txt dosyasının içinde bulunan posta içeriğinin, Excel Sayfa1 birinci sütunda 
bulunan çok sayıda mail adresine, teker teker, Microsoft Vista işletim sistemi yüklü 
bilgisayarlarda ücretsiz olarak kullanılabilen ‘Windows Mail’ elektronik posta gönderme 
programı ile ve yazılacak makro ile otomatik olarak gönderilmesi. Gönderilecek 
elektronik postaların ‘konu’ kısmına yazılacak ifade, söz konusu Excel dosyasının B2 
hücresinde olacaktır. 

Not: Aşağıdaki programda kullanılan Application.Wait (Now + 
TimeValue("0:00:5"))  satırı şu şekilde açıklanabilir; Wait komutu kullanıldığı 
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satırda belirtilen süre kadar VBA’nın beklemesini sağlar. Bu satırda bekleme süresi 
Now komutu ve TimeValue komutu ile birlikte belirlenmektedir. Now komutu 
bilgisayarın o an işleyen saatini öğrenmek için kullanılan bir komuttur, bu komutu, 
kendi başına, o an bilgisayarın işleyen saatini öğrenmek için Msgbox Now şeklinde 
de kullanabilirsiniz. Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:5"))  satırı; 
“şimdiden sonra TimeValue komut satırında verilen süre kadar (örnekte bu süre 5 
saniyedir) programın işleyişini beklet” anlamında kullanılmaktadır. 
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:5"))  satırı özellikle makro tarafından 
bir program çalıştırıldığında, söz konusu programın tam anlamıyla çalışmayı 
tamamlayabilmesi için kullanılmalıdır, aksi halde özellikle Shell komutu ile Excel 
dışı programların çalıştırılması sırasında makro kodlarında hata mesajları ile 
karşılaşılmaktadır. Çünkü Shell komutu ile aşağıdaki örnekte olduğu gibi posta 
programı çalıştırıldığında, VBA programın tam olarak çalıştırılmasını beklemeden 
diğer satıra geçmekte, böylece tam olarak açılmamış programa Sendkeys komutu 
ile tuş vuruşları gönderilmeye çalışılmakta, dolayısıyla makro kodları doğru 
çalışmamakta, VBA hata mesajı vermektedir. TimeValue komutunda kullanılan 
süre, programın tam olarak çalışmasının tamamlandığı süre olduğu için, bu süreyi 
çeşitli programlara göre değiştirmeniz uygun olacaktır. Bu açıklamaların tam 
olarak anlaşılabilmesi için aşağıdaki programda Application.Wait (Now + 
TimeValue("0:00:5"))  satırlarının olduğu kısımları kaldırarak veya TimeValue 
komut satırındaki süreyi değiştirerek programı tekrar çalıştırmayı denerseniz 
kastetmek istediklerimizi daha iyi anlamış olursunuz. 

 
Adım1: Gönderilecek 
postanın içeriği için 
mail.txt dosyasını,  
Başlat Çalıştır  
Notepad 
yolu ile açılacak Not Defteri 
programında alttaki 
şekilde oluşturun. Posta içeriğini kendi isteğinize göre değiştirebilirsiniz.  
Adım2: Örneğimizde 
kullanılacak Excel ara 
yüzünü yandaki şekilde 
oluşturun. Posta adresi 
olarak örneğimizde sadece 
üç adet gösterilmiştir, bu 
adresleri kendinize göre istediğiniz kadar kullanabilir, ‘konu’ ifadesini değiştirebilirsiniz. 
Adım3: Mail.txt dosyası ve ‘Windows Mail’ programı makro içinde kullanılacağı için, her 
iki programın yol ifadesinin aşağıda anlatıldığı şekilde öğrenilmesi gerekir. 

Mail.txt dosya yolunun bulunması 
 Dosyanın bulunduğu klasörü açın, 
 Mail.txt dosyasını farenin sağ tuşu ile tıklayın, 
 Ekrana gelen menüden ‘Özellikler’ seçeneğini tıklayın, 
 Özellikler penceresi, ‘Genel’ sekmesi, ‘Konum’ ifadesinin yanında yazılı yol 

tanımını seçin (örneğimizde C:\denemeler) ve Ctrl+C işlemi ile kopyalayın. 
 Kopyalanan ‘Konum’ ifadesini, mail içeriğinin olduğu dosyanın açılacağı satıra  

icerik = Shell("notepad c:\denemeler\mail.txt", 1) 
şeklinde yapıştırın veya yazın. 
‘Windows Mail’ program yolunun bulunması 
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 Başlat  Programlar  
Yolunda ‘Windows Mail’ programını farenin sağ tuşu ile tıklayın, 

 Ekrana gelen menüden ‘Özellikler’ seçeneğini tıklayın, 
 Özellikler penceresi, ‘Kısayol’ sekmesi, ‘Hedef’ ifadesinin yanında yazılı yol 

tanımını seçin (örneğimizde "C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe") ve 
Ctrl+C işlemi ile kopyalayın. 

 Kopyalanan ‘Hedef’ ifadesini, mail içeriğinin olduğu dosyanın açılacağı satıra  
posta = Shell("C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe", 1) 

şeklinde yapıştırın veya yazın. 
Adım4: Örneğimizdeki posta gönderme işlemi ‘Windows Mail’ programı ile ve sırasıyla 
aşağıdaki adımlarda yapılmaktadır.  

 Mail.txt dosyasını açın, 
(icerik = Shell("notepad c:\denemeler\mail.txt", 1) 

 Ctrl+A işlemi ile dosyanın içindeki bütün ifadeleri seçin (SendKeys "^{a}", True), 
 Ctrl+C işlemi ile seçilenleri kopyalayın (SendKeys "^{c}", True), 
 Mail.txt dosyasının içindekiler panoya kopyalandığı için bundan sonra her 

istenilen yerde Ctrl+V ile yapıştırma işlemi yapılabileceği için, Mail.txt dosyasını 
Alt+F4 işlemi ile kapatın (SendKeys "%{f4}", True) (Hatırlatma: Windows işletim 
sisteminde Alt+F4 işlemi açık olan pencereleri kapatır), 

 Windows Mail programını çalıştırın  
(a = Shell("C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe", 1), 

 Yeni Posta oluşturmak için, ‘Dosya’ menüsünü Alt+D tuşuna basarak açın 
(SendKeys "%{d}", True) 

 ‘Dosya’ menüsündeki seçeneklerden ilki olan ‘Yeni’ seçeneği ‘Yeni Posta 
oluşturma’ işlemi için kullanılmaktadır. ’Yeni’ seçeneğini ‘Enter’ tuşuna basarak 
açın (SendKeys "{enter}", True), 

 ‘Yeni’ menüsündeki ilk seçenek 
olan ‘Posta İletisi’ seçeneğine 
‘Enter’ tuşuna basarak posta 
yazılabilecek ‘Yeni İleti’ 
penceresini ekrana çıkarın  
(SendKeys "{enter}", True), 

 ‘Yeni İleti’ penceresi, ‘Kime:’ 
metin kutusuna veri 
girilebilecek durumda ekrana 
gelmektedir (imleç, ‘Kime:’ 
metin kutusuna konumlanmış 
durumdadır). Bundan dolayı 
Excel ara yüzündeki ilk posta 
adresi okunarak buraya 
yazdırılmalıdır (SendKeys 
Cells(2, 1), True). 

 Sonraki metin kutusu olan ‘Bilgi:’ sekmesine geçebilmek için TAB  
tuşuna bir kez basılması gerekir (SendKeys "{tab}", True). 

 Amacımız birden fazla posta adresi yerine, sadece bir posta hesabına istediğimiz 
içeriği göndermek olduğundan, ‘Bilgi:’ metin kutusuna yazacak ifademiz yoktur. Bu 
yüzden bu kısmın TAB tuşuna bir kez basılarak (SendKeys "{tab}", True) atlanması 
gerekir. 
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 Şu anda imleç ‘Konu:’ metin kutusunda bulunmaktadır, bu kutuya Excel ara 
yüzünde B2 hücresine yazılan ‘Konu’ açıklaması yazılmalıdır (SendKeys Cells(2, 2), 
True), 

 Sonraki işlem posta içeriğini ilgili kısma yazmak olduğundan, ‘Konu:’ metin 
kutusunda işimiz bittikten sonra bir kez TAB tuşuna basılması gerekir (SendKeys 
"{tab}", True), 

 Şu anda imleç posta içeriğinin yazılacağı yerdedir, buna göre, artık, mail.txt 
dosyasının içeriği (Ctrl+C işlemi ile panoya kopyalanan içerik) Ctrl+V işlemi ile 
posta içeriği kısmına yapıştırılır (SendKeys "^{v}", True), 

 Artık posta her şeyi ile gönderilmeye hazırdır. Alt+S işlemi ile, hazırlanan posta 
gönderilir (SendKeys "%{s}", True). (Hatırlatma:  Alt+S, ‘Windows Mail’ 
programında hazırlanan posta gönderme işlemidir). 
  

Bir posta hesabı için örneğimizdeki amaca uygun yapılacak işlemler bu kadardır. Bundan 
sonra aynı işlemin bütün posta adresleri bitene kadar tekrar ettirilmesi gerekir. 
Örneğimizde 3 adet mail hesabı olduğundan, ilk mail hesabının bulunduğu ikinci satırdan 
(A2), son posta hesabının bulunduğu dördüncü satıra kadar (A4) işlemin devam 
ettirilebilmesi için 2 sayısından 4 sayısına kadar devam eden bir For çevrimi kurulmuştur. 
Yukarıda açıklanmaya çalışılan programın çalışan hali aşağıya çıkarılmıştır. 
 
Sub posta_gonderme() 

Dim posta 
Dim icerik 
icerik = Shell("notepad c:\denemeler\mail.txt", 1) 
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:3")) 
SendKeys "^{a}", True 
SendKeys "^{c}", True 
SendKeys "%{f4}", True 
posta = Shell("C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe", 1) 
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:5")) 
For r = 2 To 4 
SendKeys "%{d}", True 
SendKeys "{enter}", True 
SendKeys "{enter}", True 
SendKeys Cells(r, 1), True 
SendKeys "{tab}", True 
SendKeys "{tab}", True 
SendKeys Cells(2, 2), True 
SendKeys "{tab}", True 
SendKeys "^{v}", True 
SendKeys "%{s}", True 
Rem önceki postanın gönderilebilmesi ve 
Rem sonraki posta işlemlerine geçilebilmesi 
Rem için 5 saniye beklemesi uygun olacaktır 
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:5")) 
Next 

End Sub 
 

Örnek: ‘Mozilla Firefox’ internet tarayıcı programı ile bir Google arama motoru sayfası 
açıp, bu sayfada ‘Mühendislik Yönetimi’ anahtar kelimesi aramasının yapılması. 
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Not1: Bu örneğin yapılabilmesi için bilinmesi gereken ‘Mozilla Firefox’ 
programının yolu ve program çalıştırıldıktan sonra birkaç saniye beklemesi, 
yukarıdaki örnekte benzer örneklerle açıklandığı için burada tekrar 
anlatılmamıştır. 
Not2: Aşağıdaki programda 

w = Shell("C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe", 1) 
satırı yerine 

w = Shell("C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe", 1) 
kullanılırsa, aynı işlem, ‘Mozilla Firefox’ programı yerine ‘Internet Explorer’ 
programı ile gerçekleştirilmiş olur. 

 
Sub firefox_sayfasi_acma() 

Dim w 
w = Shell("C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe", 1) 
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:5")) 
SendKeys "www.google.com.tr", True 
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:3")) 
SendKeys "{enter}", True 
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:2")) 
SendKeys "mühendislik yönetimi", True 
SendKeys "{enter}", True 

End Sub 
 
 
Makro Kodları İçinde Excel İşlevlerinin Kullanılması 
 
Excel işlevlerinin makro kodları içinde kullanılması, söz konusu işlevin kodlarını yazmadan 
ilgili yerde kullanılması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Excel’in en önemli konularından 
ikisi olan makro ve işlev birlikteliği, yazacağınız program kodlarının işlevselliğini 
artıracaktır. Makro kodları içinde işlevlerin kullanılabilmesi, işlevlere ait kodların 
yazımından sizi kurtaracak, sanki kullandığınız Excel işlevini siz yazmışsınız gibi çalışmanızı 
tamamlamanıza yardımcı olacaktır.  
 

 
Ortam farklılıklarına dikkat 

edin 

İşlevler, Excel ara yüzünde Türkçe, VBA ortamında 
İngilizce isimlerle kullanılır. Örneğin Excel arayüzünde 
TOPLA ismi ile kullanılan işlev, VBA ortamında SUM 
ismi ile kullanılır. 

 
Herhangi bir işlevin makro kodlarında nasıl kullanıldığının öğrenilmesi 
 

Örnek 
A1:B2 alanındaki 
sayıların TOPLA 

işlevi kullanılarak 
toplam değerinin 

bulunmasının makro 
kodlarının 

oluşturulması. 

 ‘Makro Kaydet’ tuşuna basarak makro kaydetme 
işlemini başlatın, 

 Herhangi bir hücreyi tıklayarak, hücreye 
=Topla($A$1:$B$2) yazıp ‘Enter’ tuşuna basın (bu 
aşamada alan tanımının $A$1:$B$2 şeklinde $ işaretli 
mutlak referanslar ile girilmesi, Excel tarafından 
oluşturulacak kodların anlaşılması için önemlidir, 
aradaki farkı anlayabilmek için aynı işlemi 
Topla(A1:B1) şeklinde makro kaydet ile gerçekleştirip 
sonucu kıyaslayın), 
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Aynı işlemi diğer 
işlevler için de tekrar 

edebilirsiniz.  

 ‘Kaydı Durdur’ tuşunu tıklayarak makro kaydını 
durdurun, 

 Excel tarafından oluşturulan makro kodları aşağıya 
çıkarılmıştır; 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R1C1:R2C2)" 
Bu kod satırı A1:B2 alanı için oluşturulduğundan, 
makro satırındaki R1C1:R2C2 ifadesi söz konusu alan 
yerine geçmektedir. Daha önce değişik örneklerde 
anlatıldığı gibi, R1C1:R2C2 ifadesinde 1 ve 2 sayıları 
değişken haline getirilir ve bilinmeyenler kullanıcıya 
sordurulursa, Excel tarafından oluşturulan satır, her 
alan için topla fonksiyonunu işleyebilecek duruma 
getirilebilecek demektir.  

 
Yukarıdaki örnekte anlatılanların, kullanılabilecek program haline getirilmiş hali 
aşağıda gösterilmiştir: 
 
Sub topla_islevinin_parcalanmasi() 

a = InputBox("Satır 1 değerini verin") 
b = InputBox("Sütun 1 değerini verin") 
c = InputBox("Satır 2 değerini verin") 
d = InputBox("Sütun 2 değerini verin") 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Sum(R" & a & "C" & b & ":R" & c & "C" & d & ")" 

End Sub 
 

Benzer şekilde TOPLA fonksiyonunun makro kodları içinde kullanılabilecek değişik 
gösterimleri aşağıya çıkarılmıştır. Bu satırlarda SUM ifadesi yerine, uygulanmak 
istenen işlevin İngilizce karşılığı yazılırsa, ilgili satır bu kez o işlev için kullanılabilir 
hale gelecektir. 

ActiveCell.Formula = "=Sum(A1:B2)" 
Sabit değerlerin değişkenler ile değiştirilmiş hali 
ActiveCell.Formula = "=Sum(" & a & b & ":" &c & d & ")" 

 
=TOPLA(A1:B2) işlev sonucunun A12 hücresine RANGE komutu ile yazdırılması 
Range("A12").Formula = "=Sum(A1:B2)" 

 
=TOPLA(A1:B2) işlev sonucunun A12 hücresine CELLS komutu ile yazdırılması 
Cells(12, 1).Formula = "=Sum(A1:B2)" 

 
=TOPLA(A1:B2) işlev sonucunun bir değişkene atanması 
degisken = Application.Sum(Range("A1:A3")) 
degisken = WorksheetFunction.Sum([A1:A3]) 

 
Belirli Bir İşlemin bir Tuş veya Tuş Takımı İşlemine Bağlanması; Onkey Komutu 
Kullanıcının belirli bir tuşa veya tuş takımına basması neticesinde bazı işlemlerin 
gerçekleştirilmesi için Onkey komutundan faydalanılır. Onkey komutu ile herhangi bir tuş 
veya tuş takımına basıldığında yapılması istenenler ayrı bir yordamda belirtilmelidir. 
Komutun genel kullanılış şekli aşağıdaki gibidir; 
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Onkey Komutu (tuş veya tuş takımı, yordam ismi) 
 

 

Onkey komutunda kullanılan ‘Tuş veya Tuş Takımı’ tanımları ve gösterimleri, 
Sendkeys komutu anlatımında kullanılanlarla aynı olduğu için burada tekrar 
edilmemiştir. Söz konusu tanım ve gösterimler için Sendkeys komutu anlatımına 
bakılabilir. 

 
Örnek 

Sub deneme1() 

     Application.OnKey "{UP}", "yukariya_git" 

End Sub 

Sub yukariya_git() 

     Msgbox "Yukarıya yön tuşuna basıldı" 

End Sub 

 

‘deneme1’ isimli yordam çalıştırıldığında, ‘yukarı yön tuşu’nun önceki görevi olan aktif 
hücrenin bir üstündeki hücreye çıkma yerine, ‘yukariya_git’ yordamındaki görev artık bu 
tuşa atanmakta, yani ekranda ‘Yukarıya yön tuşuna basıldı’ ifadesinin yer aldığı bir mesaj 
penceresi gelmektedir. 

 

 

Onkey komutunda kullanılan yordam ismine ait yordamın, ilgili modül’de 
bulunması gerekir, aksi halde hata mesajıyla karşılaşılır. Önceki örnekte, 
‘yukariya_git’ isimli yordamın ilgili modülde mutlaka bulunması gerekir, aksi 
halde ‘yukarı yön tuşu’na basıldığında hata mesajı ile karşılaşılır (‘yukariya_git’ 
yordamını tamamen silerek söylediğimizi deneyin ve hata mesajı ile karşılaşın). 

 

 

Onkey komutu ile herhangi bir tuş veya tuş takımına bir görev atandığında, söz 
konusu tuş veya tuş takımına yeni bir görev atanana kadar eski görevi değişmez. 

 

 

Onkey komutu ile herhangi bir tuş veya tuş takımına atanmış olan görevden eski 
asıl göreve dönüş için, genel kullanımdaki yordam ismi yazılmadan yordamın 
çalıştırılması gerekir. Önceki örnekte ‘yukarı yön tuşu’na basıldığında, yine aktif 
hücrenin üstündeki hücreye yönlenmesinin sağlanması için, aşağıdaki gibi bir 
yordamın çalıştırılması gerekir. Onkey satırında ‘yukarı yön tuşu’na basıldığında 
gidilmesi gereken yordam isminin yazılmadığına dikkat edin. 
 
Sub deneme1() 
     Application.OnKey "{UP}" 
End Sub 

 

 

Onkey komutu ‘Enter’ tuş vuruşuna göre bir Dizüstü bilgisayarda kullanılacaksa 
‘Return’ olarak ifade edilmesi gerekebilir. 
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Örnek 
Enter tuşuna basıldığında aksi 
belirtilmediyse, aktif hücre bir 

alttaki hücreye yönlenmektedir. Bir 
dizüstü bilgisayarda ‘Enter’ tuşuna 

basıldığında bir alttaki hücre yerine 
bir üstteki hücreye yönlenmesinin 

Onkey komutu ile sağlanması.  

Sub enter_deneme() 
    Application.OnKey "{RETURN}", "tersine_git" 
End Sub 
 
Sub tersine_git() 
    SendKeys "{UP}", True 
End Sub 

 
 
Active ifadesi ile başlayan komutlar 
 
Active; o an üzerinde çalışılan çalışma kitabı, sayfa ve hücre ile kullanılabilecek bir ön 
ifadedir. ActiveWorkbook; o an çalışılan çalışma kitabını, ActiveSheet; o an çalışılan 
sayfa, ActiveCell; o an çalışılan hücreyi ifade etmektedir. Aşağıdaki yordam 
çalıştırıldığında, önce o an üzerinde çalışılan çalışma kitabının ismi, daha sonra aktif 
sayfanın ismi ve son olarak da aktif hücrenin adresi ayrı ayrı mesaj pencerelerinde 
ekrana yazdırılmaktadır. 
 

Sub active_onifadesi_ornekleri() 
MsgBox ActiveWorkbook.Name 
MsgBox ActiveSheet.Name 
MsgBox ActiveCell.Address 

End Sub 
 

Örnek: Bir önceki ‘Enter’ tuşuna basılma örneğinin, Sendkeys komutu yerine 
aktif hücre bilgisi kullanılarak yazılması. 
 
Amaç; aktif hücrenin, ‘Enter’ tuşuna basıldığında sütun değeri korunarak bir 
sonraki satır yerine bir önceki satıra yönlenmesini sağlamaktır. Dolayısıyla aktif 
hücreye ait satır değerinden 1 sayısı çıkarılır ve bu hücre seçtirilirse istenen 
gerçekleşmiş olur. 
 

ActiveCell.Row  
 
komut satırı, aktif hücrenin satır değerini vermektedir. Bir hücrenin nasıl 
seçildiği bilgisi de ‘Makro Kaydet’ ile herhangi bir hücre seçilerek öğrenilebilir. 
Örneğin B6 hücresinin seçilme işlemi  

 
Range("B6").Select  

 
komut satırı ile gerçekleştirilmektedir. Bu satırdaki 6 değeri satırı temsil 
ettiğinden, bu değerden 1 sayısı çıkarılabilirse istediğimizi gerçekleştirmiş 
oluruz, ancak bu gösterim şeklinde sütun değeri ‘B’ şeklinde harfli bir gösterim 
olduğundan, harfli gösterimi kontrol etmek sayıya göre kolay değildir. Çünkü, 
ActiveCell.Row işlemi ile aktif hücrenin satır değeri öğrenilebiliyorken, 
 

ActiveCell.Column 
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komut satırı ile de aktif hücrenin sütun değeri sayı olarak öğrenilebilmektedir. 
Bundan dolayı Range(“B6).Select yerine, sütun ve satır değerlerini sayı ile 
gösterip kontrol edebileceğimiz, 

 
Cells(6, 2).Select 

 
gösterim şekli sütun ve satır değerlerini daha kolay kontrol etmemizi 
sağlayacaktır. Bu açıklamalara göre amaca uygun yordamlar aşağıya 
çıkarılmıştır: 

 
Sub active_onkey_ornekleri() 
    Application.OnKey "{RETURN}", "tersine_git" 
End Sub 
Sub tersine_git() 
    Cells(ActiveCell.Row - 1, ActiveCell.Column).Select 

End Sub 

 

 
Sendkeys komutunda 

olduğu Onkey komutunda 
da Ctrl, Shift ve Alt 

yardımcı tuşları ile görev 
veya işlem atamaları 

yapılabilir. 

Application.OnKey "^{e}", "onkey_ornek1" 
 
Satırı, Ctlrl+e tuş takımına basıldığında, ‘onkey_ornek1’ 
yordamındaki işlemlerin yapılmasını sağlamaktadır. 
 
Application.OnKey "^+{e}", "onkey_ornek2" 
 
Satırı, Ctlrl+Shift+e tuş takımına basıldığında, 
‘onkey_ornek2’ yordamındaki işlemlerin yapılmasını 
sağlamaktadır. 

 
Belirli Bir İşlemin Zamana Bağlı bir İşlem Haline Getirilmesi; Ontime Komutu 
Bazı işlemlerin gerçekleşme şartını zaman değerine bağlamak için Ontime komutundan 
faydalanılır. Zamana bağlı gerçekleştirilmesi istenenler Onkey komutunda olduğu gibi yine 
ayrı bir yordamda belirtilmeli, zaman değerinin kullanılması da, daha önce anlatılan Wait 
komutunda olduğu gibi kullanılmalıdır. Komutun genel kullanılışı aşağıdaki gibidir; 
 

Ontime Komutu (Zaman değeri, yordam ismi) 
 

Örnek: Aşağıdaki örnek, program çalıştırıldığı zamandan (Now Komutu) sonra geçen 
belli bir sürede gerçekleşmesi gereken işlemler için düşünülmüştür.  Örnekte 
‘active_ontime_ornek1’ isimli yordam çalıştırıldığında, Now komutu ile bilgisayarın 
çalışan saati öğrenilmekte ve bu zamandan sonraki beşinci saniyede ‘bss’ yordamına 
program akışı yönlenmekte ve bu yordamın içindeki D2 satırını seç satırı işleme girmekte 
ve aktif hücre nerede olursa olsun D2 hücresi seçilmektedir. 
 
Sub active_ontime_ornek1() 
   Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:05"), "bss" 
End Sub 
Sub bss() 
   Range("D2").Select 

End Sub 
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Örnek: Aşağıdaki örnek, belli bir zamanda yapılması gerekenler için düşünülmüştür. 
‘active_ontime_ornek2’ yordamı çalıştırıldığında bilgisayarın çalışan zamanı tam olarak 
17:06:25 olduğunda ‘saat_onyedi’ yordamı çalışmakta ve bu yordamda bulunan for 
çevrimi ile 3 defa birer saniye gecikmeli (Wait komutunu hatırlayın) beep sesi 
duyulmakta ve 3 saniye sonunda ekranda Time komutu ile bilgisayarın çalışan zaman 
değerinin gösterildiği bir mesaj ekrana gelmektedir. 
 

Not: Önceki örnekte Now komutunun kullanıldığına, bu örnekte de 
kullanılmadığına dikkat edin. 

 
Sub active_ontime_ornek2() 
    Application.OnTime TimeValue("17:06:25"), "saat_onyedi" 
End Sub 
 
Sub saat_onyedi() 

For h = 1 To 3 
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:01") 
Beep 

Next 
MsgBox "Saat " & Time & " randevunuz var" 

End Sub 

 

 
Ontime komutu ile 

yapılmak 
istenenler bazı 

durumlarda 
gerçekleşmeyebilir. 

Önceki örnekteki onkey satırını içeren  
 
Sub active_ontime_ornek1() 
   Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:05"), "bss" 
End Sub 
 
yordamı çalıştırıldığında, 5 saniye sonra ‘bss’ yordamının devreye 
girmesi gerekir. Fakat yordam çalıştırıldıktan sonra 5 saniye 
dolmadan Excel ara yüzüne geçilip aktif hücreye bir şeyler yazılıp 
‘Enter’ tuşuna basmadan 5 saniyeden fazla beklenirse, 5 saniye 
geçtiği halde ‘bss’ yordamının devreye girmediği, bu durumdayken 
örneğin 30 saniye sonra ‘Enter’ tuşuna basıldığında ‘bss’ yordamı 
ile yapılmak istenenlerin 30 saniye geçtiği halde 5 saniye geçmiş 
gibi işlendiği görülecektir. Dolayısıyla bu şekilde kontrolün kod 
satırlarına geçmediği durumlarda, ontime komutunun doğru 
çalışmadığına dikkat edin. 

 
 
ÖZEL YORDAM İSİMLERİ ve KULLANILIŞLARI 
 
Bazı yordam isimleri Excel VBA tarafından doğrudan tanınırlar ve tanımlarına uygun şekilde 
işleme girerler. Bu şekildeki yordam isimlerinden birkaç tanesi aşağıda anlatılmıştır. 
 
Auto_Open ve Auto_Close Yordamları 
 
Auto_Open yordamı, içinde bulunduğu Excel dosyası açılırken, Auto_Close yordamı da içinde 
olduğu Excel dosyası kapanırken işleme girer. 
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Auto_Open ve Auto_Close yordamlarının, tanımlarına uygun çalışabilmeleri için, 
modül içinde bulunmaları gerekir. 

 
Örnek: Aşağıdaki örnekteki Auto_Open ve Auto_Close yordamları ilgili dosyanın VBA 
düzenleyicisindeki modül kısmına yazılıp; 
 

Office Düğmesi  Farklı Kaydet  Excel Makro Etkin Çalışma Kitabı  
 
yolu ile, içinde makro kodları da olacak şekilde kaydedilir ve dosya tekrar açılırsa, 
başlangıçta Auto_Open yordamındaki  
 

MsgBox "hoşgeldiniz"  
 
satırında dolayı ekranda ‘hoşgeldiniz’ mesajını, sözkonusu dosyayı kapatırken de 
Auto_Close yordamındanki  

 
MsgBox "güle güle yine bekleriz" 

 
satırından dolayı ekranda ‘güle güle yine bekleriz’ mesajı görülecektir. 
 

 

 
Güven Merkezi Ayarları 
 
Excel dosyalarının içindeki makroların dosya açıldığında çalışabilmesi, etkin olabilmesi veya 
doğrudan çalıştırılmamaları için Güven Merkezi Ayarlarının, aşağıdaki yol takip edilerek 
yapılması gerekir. 
 

Office Düğmesi  Excel Seçenekleri  Güven Merkezi  Güven Merkezi Ayarları  
Makro Ayarları  
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Bir makronun doğrudan çalıştırılabilmesi için gereken ayarların 
yapılması 

 
Önceki örnekteki Auto_Open yordamının veya herhangi bir makro programının Excel 
açıldığında doğrudan aktif olabilmesi için, yukarıdaki makro ayarlarından; 

‘Tüm makroları etkinleştir (önerilmez; tehlikeli olabilecek kod çalıştırılabilir)’  
seçeneğinin seçili olması ve bu şekilde dosyanın açılması gerekir.  Bu durumda virüs 
tehlikesi içeren makrolara karşı da güven merkezinin kapalı olduğu unutulmamalıdır. 
 
Makro içeren bir dosyanın doğrudan açılabilmesi için bir diğer yöntem, ilgili dosyanın 
‘Güvenilen bir konuma’ kaydedilmiş ve bu konumdan çalıştırılmış olması gerekir. Bu 
durumda yukarıda gösterilen ‘Makro Ayarları’ seçeneklerinden hangisi işaretli olursa 
olsun, makro kodları içeren Excel dosyaları güvenilen bir konumdan açıldığı için uyarı 
olmadan, devre dışı bırakılmadan doğrudan çalıştırılır. 
 
Bir konumun ‘Güvenilen Bir Konum’ olarak tanımlanması: Herhangi bir konum aşağıdaki 
adımlar izlenerek güvenli hale getirilebilir. Bu işlem yapıldıktan sonra bu konumdan 
yüklenen Excel dosyalarında makro kodları için devre dışı bırakılma işlemleri yapılmaz, 
makro içeren dosyalar doğrudan çalıştırılır. 
 

Office Düğmesi  Excel Seçenekleri  Güven Merkezi  Güven Merkezi Ayarları 
 Güvenilen Konumlar  Yeni Konum Ekle 

 
bu durumda ekrana gelen ‘Microsoft Office Güvenilen Konumu’ penceresinde ‘Yol:’ metin 
kutusuna, kendiniz için güvenilen konum girilmelidir. 

 

Soru 
Bilgisayarınıza ait ‘Masaüstü’ konumunu, Excel dosyaları için güvenli konum 
yapınız 

 
Örnek: Arkadaşınıza kötü bir şaka yapın, arkadaşınız sizin arkadaşlığınızdan şüphe 
etsin!!! 
Arkadaşınızın kullandığı bir Excel dosyasının makro kısmında doğrudan açılan bir 
yordam oluşturup, söz konusu dosya açıldıktan 2 dakika sonra hiçbir uyarı vermeden ve 
üzerinde çalışılan Excel dosyasını kaydetmeden masaüstüne dönülmesi programının 
yazılması. 
 

Not: Yazılacak program, söz konusu dosya açıldığında hiçbir uyarı vermeden 
doğrudan çalışması gerektiğinden, öncelikle makro güvenlik ayarlarının yukarıda 
anlatıldığı şekilde ayarlanması gerekir. 

 
Bu programın istenildiği şekilde çalışabilmesi için şu özelliğin bilinmesi gerekir; üzerinde 
çalıştığınız dosyaya bir karakter bile ilave etseniz ve bu şekilde kapatmak isterseniz, 
yaptığınız değişiklikleri kaydedip kaydetmeyeceğinizi size soran bir uyarı mesajı ile 
karşılaşırsınız. Bu özelliğin bu programda, sorudaki amaca uygun olarak sorulmaması 
gerekir. Bu işlem  
 

Application.DisplayAlerts = False 
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satırı ile gerçekleştirilmektedir. Komut satırından da anlaşılacağı gibi, satırın sonundaki 
ifade ‘False’ yerine ‘True’ olarak değiştirilmesi durumunda ‘yapılan değişikliklerin 
kaydedilip kaydedilmeyeceği’ kullanıcıya sorulacak demektir. 
 
Programdaki diğer bir amaç da, Excel’den çıkılmasıdır. Bu amaç  
 

Application.Quit 
 
satırı ile gerçekleştirilmektedir. Amaca uygun yordamlar aşağıya çıkarılmıştır. 
 
Sub auto_open() 
    Application.OnTime Now + TimeValue("00:02:00"), "cikis" 
End Sub 
 
Sub cikis() 
   Application.DisplayAlerts = False 
   Application.Quit 
End Sub 

 

Soru 
Yukarıdaki soruyu söz konusu dosya açıldıktan 2 dakika sonra, yapılan 
değişiklikler ‘kaydedilmeden’ değil, ‘kaydedilerek’ masaüstüne doğrudan dönecek 
şekilde tekrar yazınız.  

 
Örnek: Yine kötü bir şaka, Virüs gibi bir program 
Auto_open yordamının içine belli bir zaman sonra çalışacak (örnekte 15 sn) bir makro 
satırı vardır. Başlangıçta verilen zaman dolduğunda, ekranda rasgele 2x2'lik alanlar (2 
satır, 2 sütunluk alan, örneğin A1:B2 veya D6:E7 alanı) seçilmekte ve  bunlar yine rasgele 
seçilen başka yerlere taşınmaktadır. Amaç ekrandaki düzeni bozmaktır.  
 
Önceki örnekte olduğu, bu programdan beklenen etkinin görülebilmesi için, söz konusu 
dosyaya bu işlemi yaptığınız dosya sahibinin haberi olmaması gerekir. Dolayısıyla ilgili 
dosya üzerinde çalışırken bir anda ekrandaki bazı verilerin kesilip başka yerlere 
yapıştırılması; olağan, buna şahit olan dosya sahibinin şaşkınlığı; normal, işlem 
sonucunda orada bulunmamak akıllıca olacaktır.  
 
Programın yazılabilmesi için daha önce ‘Hazır Fonksiyonlar – Matematiksel Fonksiyonlar’ 
başlığında anlatılan rasgele sayı üretme komutuna (rnd) ihtiyacımız vardır. 
 
Programın amaca uygun yazılabilmesi için, örnek bir ekran üzerinde çalışılması ve 2x2’lik 
rasgele bazı alanları; seçip, kesip başka bir yere yapıştırma işleminin ‘Makro Kaydet’ ile 
yaparak, Excel’in bu işlemi hangi kodlar ile yaptığını belirleyip, gerekli değişiklikleri bu 
program üzerinde gerçekleştirmemiz gerekir. 
 
Örnek ekran; 10 sütunluk ve 20 satırlık bir alanda, her satıra o satırın numarasına sahip 
sayılardan oluşacak bir ekran olması, kesilip başka yerlere yapıştırılacak 2x2’lik alanların 
istenilen şekilde yapılıp yapılmadığını görebilmek açısından önemlidir. 
 
2x2’lik örnek iki alanın (B3:C4 ve F16:G17 alanları) kesilip başka bir yere (C12:D13 ve 
H5:I6 alanlarına) yapıştırılmasının makro kodları, yandaki örnek alana göre 
oluşturulmuştur. Söz konusu iki işlemin Excel tarafından oluşturulan kodları, aralarına 
tarafımızdan bir satır boşluk ilave edilerek aşağıya çıkarılmıştır. 
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Sub Makro2() 
    Range("B3:C4").Select 
    Selection.Cut 
    Range("C12:D13").Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("F16:G17").Select 
    Selection.Cut 
    Range("H5:I6").Select 
    ActiveSheet.Paste 
End Sub 
 
Yukarıdaki kodlar incelendiğinde, iki 
işlemde (blokta) kesme ve yapıştırma 
ortak eylemdir, değişen sadece alan ifadeleridir. Yordamın tamamı sanki iki farklı işlem 
gibi görünmesine rağmen aslında sadece bir işlemdir. Dolayısıyla iki işlemden sadece 
birincisindeki B3:C4 ve F16:G17 alan 
ifadelerindeki satır ve sütun değerleri; 
sayı olarak ve rasgele değiştirilebilir 
şekilde düzenlenebilir ve bu işlem 
istenildiği kadar tekrar ettirilirse, 
programdan beklediğimiz amaç 
gerçekleşmiş olacaktır.  
 

Range("F16:G17").Select 
 

satırında müdahale edilmesi gereken 
satır ve sütun değerlerinden, sütun 
değerlerinin harflerden oluşması işimizi 
zorlaştırmaktadır. Bu nedenle sütunları 
harflerle göstermek yerine sayılarla göstermek, söz konusu satırı bir for çevriminde 
kontrol etmemizi ve programlamamızı kolaylaştıracaktır (daha önce benzer bir işlemi 
Range("H6").Select satırı şeklindeki bir gösterim için yaptığımızı hatırlayınız). 

 
Range(“A1:B1”).Select şeklindeki gibi 
bir satırın eşiti, Cells komutu ile satır ve 
sütun değerleri sayı olarak girilebilecek 
şekilde yandaki gibi yazılabilir. 
 

Programda öncelikle rasgele seçilecek satır ve sütunun belirlenmesi gerekir. 20 satır 10 
sütun olarak sınırlarımız bellidir. Bilgisayara 1 ile 20 arasında rasgele bir tamsayı 
çektirerek rasgele satır numarasını, 1 ile 10 arasında rasgele bir tamsayı çektirerek de 
rasgele sütun numarasını aşağıdaki satırlarla bulabiliriz; 
 

ba_sa=int(rnd*20)+1 
ba_su=int(rnd*10)+1 

 
Bu durumda rasgele seçilecek alanın, başlangıç satır ve sütunu belirlenmiş olmaktadır. 
Amacımız 2x2 ölçüsünde bir alanı seçmek olduğundan, bu değerlerle 2x2’lik alanın bitiş 
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değerleri; rasgele belirlenen değerlerin birer fazlası olacaktır. Buna göre rasgele seçilecek 
alan artık belirlenmiştir ve aşağıdaki gibi yazılabilir; 

 
Range(Cells(ba_sa,ba_su),Cells(ba_sa+1,ba_su+1)).Select 

 
Alan seçildiğine göre, sırada seçilen alanın Ctrl+X ile kesilmesi işlemi vardır. Bu işleminde 

Selection.Cut 
 
satırı ile yapıldığını Excel tarafından kaydedilen kodlardan öğreniyoruz. Şimdi sırada 
hedef alanın satır ve sütun değerlerinin rasgele belirlenmesi vardır. Bu işlem içinde 
sınırlarımız yine aynı olduğu için, yukarıdaki rasgele değer üreten satırlar farklı değişken 
isimleri ile hedef alanının satır ve sütun değerlerini belirlemek için kullanılabilir; 
 

hedef_sa=int(rnd*20)+1 
hedef_su=int(rnd*10)+1 

 
Hedef alan değerleri bu şekilde belirlendikten sonra, hedef alan aşağıdaki satır ile 
seçilebilir; 

 
Range(Cells(hedef_sa,hedef_su),Cells(hedef_sa+1,hedef_su+1)).Select 

 
Şimdi sırada kesilen alan değerlerinin rasgele seçilen hedef alana yapıştırılması işlemi 
vardır. Bu işlemin de yine Excel tarafından oluşturulan kodlardan; 

 
ActiveSheet.Paste 

 
şeklinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu hali ile istediklerimiz bir kez gerçekleşmektedir, 
istenirse bu satırlar bir for çevirimine alınarak birkaç defa tekrar etmesi sağlanmış olur. 
Programın bu hali çok çabuk çalışmakta ve sonuç vermektedir, dolayısıyla ne olup bittiği 
anlaşılamamaktadır. İstenirse her işlemden sonra diğer işleme geçiş için programın belli 
bir süre beklemesi sağlanabilir. Programın son hali, ilgili dosya açıldıktan 30 saniye sonra 
devreye girecek şekilde ve yukarıda yapılan açıklamaların ışığında, 10 defa tekrar etmesi 
düşünülerek aşağıya yazılmıştır. 
 
Sub auto_open() 
    Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:30"), "kotu_saka2" 
End Sub 
 
Sub kotu_saka2() 

For u = 1 To 10 
ba_sa = Int(Rnd * 20) + 1 
ba_su = Int(Rnd * 10) + 1 
Range(Cells(ba_sa, ba_su), Cells(ba_sa + 1, ba_su + 1)).Select 
Selection.Cut 
hedef_sa = Int(Rnd * 20) + 1 
hedef_su = Int(Rnd * 10) + 1 
Range(Cells(hedef_sa, hedef_su), Cells(hedef_sa + 1, hedef_su + 1)).Select 
ActiveSheet.Paste 
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:03") 

Next 
End Sub 
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Örnek: Çalışan makro kodlarının arkasında Excel ara yüzünün yok edilmesi 
Makro kodları ekranda herhangi bir pencere veya form ile sonuç üretirken, aksi 
belirtilmedikçe arkada Excel ara yüzü görülür. Bunu önlemek için auto_open yordamına 

Application.Visible=False 
Satırının yazılması gerekir. Aşağıdaki iki örnek bu satırın olduğu ve olmadığı auto_open 
yordamlarını ve sonuçlarını göstermektedir. 
 

 

Aşağıdaki programlar makro programları olduklarından, Excel açıldığında 
auto_open yordamı ile doğrudan çalıştırılabilmeleri için, daha önce bahsedilen 
‘Güven Merkezi Ayarlarından’  

‘Tüm makroları etkinleştir (önerilmez; tehlikeli olabilecek kod 
çalıştırılabilir)’  

seçeneğinin işaretlenmiş olması veya bu makronun içinde olduğu dosyanın yine 
daha önce anlatılan ‘Excel’de Güvenilen bir Konuma’ kaydedilmiş olması gerekir. 

 
Sub auto_open() 

Msgbox “Deneme” 
End Sub 

Sub auto_open() 
Application.Visible=False 
Msgbox “deneme” 

End Sub 

 
Bu yordamın çalışması sonucunda, 
‘Deneme’ ifadesinin ekrana yazıldığı mesaj 
penceresinin arkasında Excel ara yüzünün 
olduğuna dikkat edin. 

 
Bu yordamın çalışması sonucunda, 
‘Deneme’ ifadesinin ekrana yazıldığı mesaj 
penceresinin arkasında Excel ara yüzünün 
olmadığına, pencerenin arkasında işletim 
sistemine ait ‘Masaüstü’ ekranının 
olduğuna dikkat edin. 

 

 

 

Yukarıdaki her iki yordamdaki  

Msgbox “Deneme” 

satırı, Excel ara yüzünde görülecek ekranları temsil etmektedir. Bu ekranlar 
daha çok bu çalışmada sadece bahsedilen, ayrıntıya girilmeyen ‘UserForm’ ile 
ilgili uygulamalardır. Dolayısıyla UserForm’lar ile yapılacak uygulamalarda, 
Excel ara yüzünün arkada gösterilmemesi daha anlamlı olacaktır. 

 

 

Excel ara yüzünün arkada görünmeden çalıştığı makro programları, sanki Excel 
yerine Visual Basic veya C gibi genel amaçlı bir programlama dilinde yazılmış  
hissi verirler.  

 

Application.Visible=False 
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Satırının içinde olduğu 
yordamda, bu satır Excel 
ara yüzünün görünmesini 
engellemektedir. Bu 
satırdan sonra mesaj 
penceresi ekrana 
gelmekte ve bu 
penceredeki ‘Tamam’ 
tuşuna basıldığında sanki 
Excel programı 
sonlanmaktadır, fakat 
aslında öyle değildir. Bu 
yordamı çalıştıran Excel 
arkada çalışmaktadır, 
bunu Ctrl+Alt+Del 
tuşlarına beraber basarak 
ekrana gelecek ‘Windows 
Görev Yöneticisi’ 
penceresinde 
görebilirsiniz. Bu 
aşamada Excel’in 
sonlandırılması için, 
program isminin seçilmesi ve ‘İşlemi Sonlandır’ butonuna basılması gerekir.  

 

Excel’den çıkıldığını zannettiğimiz halde hala arkada çalışıyor olması bir problemdir, 
bunu engellemek için ‘Tamam’ tuşuna basıldığında Excel’den tam çıkışı sağlayacak 

 

Application.Quit 

 

Satırının yordama eklenmesi gerekir. Yordamın olması gereken en doğru hali aşağıya 
çıkarılmıştır. 

  

Sub auto_open() 
Application.Visible=False 
Msgbox “deneme” 

Application.Quit 

End Sub 
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2.4. ÇALIŞMA KİTABI (WORKBOOK) VE SAYFA’YA (WORKSHEET) ÖZGÜ MAKROLAR 
 

 
Neden Bu Bilgiye İhtiyacınız Var?, 
Bu Bilgi Ne İşinize Yarar? 
Nesne, Denetim, Obje Visual Basic’in önemli özelliklerindendir. Onayla tuşu, 
isminizi yazdığınız bir metin kutusu, seçtiğiniz resmi gösteren çerçeve, 
herhangi bir seçimi onayladığınızı işaretlediğiniz onay kutusu görsel 
programcılıktaki nesnelere karşılık gelen örneklerdendir. Excel’in Visual Basic 
tarafında bahsettiğimiz örnekleri hazırladığımız programda 
kullanabileceğimiz UserForm seçeneği vardır. Ancak bir UserForm, bu 
bölümde anlatılan ActiveX denetimleri kadar esnek ve kullanışlı değildir. 
ActiveX denetimlerinin olduğu bir sayfayı, bir UserForm’dan ayıran en önemli 
özellik; UserForm’un sadece nesnelerden oluşması, ActiveX sayfasının ise 
nesnelerden oluşuyorken arka planda verilere erişebilme ve görebilme şansına 
sahip olabilmesidir.  ActiveX denetimleri ile bir Excel sayfasının tamamı bir 
UserForm olabilmektedir. Herhangi bir  Excel sayfasının herhangi bir yerine 
yukarıda örneğini verdiğimiz nesnelerden gerektiği kadarı yerleştirilip 
kullanılabilir (bu cümleyi bir Excel sayfasının ne kadar büyük olduğunu 
düşünerek anlamaya çalışın), veya internet ortamından ücretli veya ücretsiz 
ActiveX denetimleri temin edilerek çalışmanıza ilave edebilir, böylece 
çalışmanızı çok daha kullanışlı, verisini, değerlerini nesneler ile birleştirdiğiniz 
güzel ve kullanışlı sayfalara sahip olabilirsiniz.  
 

 
Denetimler 
 
Denetimler, veri görüntülemek veya girmek, bir eylem gerçekleştirmek veya formu daha 
kolay okunabilir hale getirmek için bir forma yerleştirdiğiniz grafik nesneleridir. Bunlar, 
metin kutuları, liste kutuları, komut düğmeleri ve diğer benzeri nesnelerdir. Denetimler 
kullanıcılara seçilecek seçenekler veya tıklatılacak düğmeler sunar; bunlar makroları veya 
Web kodlarını çalıştırır4. 
 
Form ve ActiveX Denetimleri 
 
Form Denetimleri:  

Bu denetimler diğer 
kullanıcıların Microsoft Excel 
kullanarak doldurduğu çalışma 
sayfası formlarında kullanmak 
için tasarlanmıştır. Varolan bir 
makroyu bir denetime 
iliştirebilir ya da yeni bir makro 
yazabilir veya kaydedebilirsiniz. 
Formun bir kullanıcısı denetimi 
tıklattığında, denetim makroyu 
çalıştırır. 

                                                 
4 Bu bilgi Microsoft Excel Yardım dosyasından alınmıştır. 

javascript:AppendPopup(this,'ofdefMacro_1')
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Form ve ActiveX Denetimleri Arasındaki Benzerlik 
 
Her iki denetim, gerek denetim penceresindeki simge görünümleri gerekse Excel ara yüzüne 
çizilen görünümleri açısından birbirlerine benzemektedir. Excel ara yüzüne çizilmiş 
birbirine benzeyen bir form denetimi ile bir activex denetimini birbirinden fare ile sağ 
tıklayarak ayırabilirsiniz. Fare ile sağ tıkladığınız denetim menüsünde ‘Makro Ata’ 
seçeneğinin olduğu denetim Form denetimidir5. 
 
ActiveX Denetimleri 
 
ActiveX denetimleri, Windows ortamında değişik programlarda kullanılan listeleme, açılır 
liste, komut düğmesi gibi denetimleri, kontrolleri, Excel ara yüzünde koda (bir bilgisayar 
satırına, programına) bağlı olarak gerçekleştirmek amacı ile kullanılırlar. Bu denetimlere;  
 

Menü sekmeleri  Geliştirici  Denetimler grubundan Ekle  ActiveX Denetimleri 
 
yolu ile ulaşılır. 
 

 

Herhangi bir ActiveX denetimini Excel ara yüzünde kullanmak için; 
 Yukarıda gösterilen yolu takip ederek ActiveX denetim penceresini açın, 
 Kullanmak istediğiniz denetimi tıklayın, 
 Denetimi, Excel ara yüzünde istediğiniz büyüklükte fare ile oluşturun 

(çizin). 
 

 
Denetim 

isimlerinin 
farklılığı 

Denetim isimleri Excel ara yüzünde Türkçe, kod penceresinde İngilizce 
ifadelerle isimlendirilmişlerdir. Örneğin Excel ara yüzünde ‘Komut Düğmesi 
Denetimi’, kod penceresinde ‘CommandButton’ ismi ile kullanılmaktadır. 
Denetimlerin her iki ortamdaki kullanışları konu başlıklarında belirtilmiştir. 

 

 
Denetim Özellikleri 

Her ActiveX denetiminin kendine has özellikleri vardır. Bu özellikleri aktif hale getirmek 
ve gerekirse değiştirmek için;  

 ilgili denetim Excel ara yüzüne çizilmeli,  
 çizilen denetim fare ile sağ tıklanarak, açılan menü’den ‘Özellikler’ seçeneği 

tıklanmalıdır. 
Bu işlemler yapıldığında ekranda ilgili denetime 
ait özellikle penceresi açılacaktır. Aynı pencereye 
‘Denetimler’ grubundaki ‘Özellikler’ seçeneğinden 
de ulaşılabilir. Aşağıda ‘Komut Düğmesi 
Denetimi’ne ait özellikler penceresi 
görülmektedir. 
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Her özellik hakkında ayrıntılı bilgi için, özelliği seçip konusunu görüntülemek için F1 
tuşuna basın. Ayrıca Visual Basic Yardımı Ara kutusuna özelliğin adını da yazabilirsiniz. 
Aşağıdaki tabloda, genel olarak ActiveX denetimlerinde kullanılan özellikler 
listelenmiştir6. 
 

Özellik İsmi Özellik Açıklaması 
AutoLoad Çalışma kitabı açıldığından denetimin yüklenip yüklenmeyeceği. 
Enabled Denetimin odağı alıp almayacağı ve kullanıcı tarafından 

oluşturulan olayları yanıt verip vermeyeceği. 
Locked Denetimin düzenlenip düzenlenmeyeceği 
Name Denetimin adı. 
Placement Denetimin altındaki hücrelere bağlanma biçimi (Serbest kayan, 

taşı ancak boyutlandırma veya taşı ve boyutlandır). 
PrintObject Denetimin yazdırılıp yazdırılamayacağı. 
Visible Denetimin görünür mü yoksa gizli mi olduğu. 
Bold, Italic, Size, 
StrikeThrough, 
Underline, Weight 

Yazı tipi öznitelikleri (kalın, italik, boyut, üstü çizili, altı çizili ve 
ağırlık). 

Caption Denetimi tanımlayan veya açıklayan metin. 
WordWrap Denetimin içeriğinin satır sonunda otomatik olarak kaydırılıp 

kaydırılmayacağı. 
AutoSize Denetimin boyutunun, tüm içeriğini görüntülemek üzere otomatik 

olarak ayarlanıp ayarlanmayacağı. 
Height, Width Nokta cinsinden yükseklik veya genişlik. 
Left, Top Denetimle çalışma sayfasının sol veya üst kenarı arasındaki 

uzaklık. 
BackColor Arka plan rengi. 
BackStyle Arka plan stili (saydam veya donuk). 
ForeColor Ön plan rengi. 
Shadow Denetimde gölge olup olmadığı.  

Picture Denetim içinde görüntülenecek bit eşlem. 

PicturePosition Resmin, ilişkili metnine göre konumu (sol, üst, sağ vb.) 
                                                 
6 Bu bilgi Microsoft Excel Yardım dosyasından alınmıştır. 
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Accelerator Denetimin kısayol tuşu. 
MouseIcon Özel fare simgesi. 
MousePointer Kullanıcı fareyi belirli bir nesnenin üzerinde konumlandırdığında 

görüntülenen işaretçi türü (standart, ok, ışın, vb.) 
TakeFocusOnClick Denetim tıklatıldığında odağı alıp almayacağı. 

 

 

 
Tasarım 

Modu 
(Design 
Mode) 

Herhangi bir denetimi kod ile ilişkilendirebilmek için ‘Tasarım Modu’nda 
(Design Mode) çalışılması gerekir. Excel ara yüzünde ‘Tasarım Modu’ düğmesi 
‘Geliştirici’ sekmesindeki ‘Denetimler’ grubundadır. Excel ara yüzüne çizilen 
herhangi bir denetime tıklandığında, denetimin kenarlarında yanda 
gösterildiği gibi küçük dairelerin oluşması, tasarım 
modunda olunduğunu göstermektedir. Benzer 
şekilde kod penceresinde ‘Tasarım Modu’, ‘Design 
Mode’ düğmesi ile gösterilmiştir. ‘Tasarım Modu’na 
denetimlere kod yazabilmek için geçilmesi gerekir. 
‘Tasarım Modu’ndan çıkıldığında denetimlere 
yazılan kodlar artık çalışabilir durumdadır, bir 
başka deyişle denetimlerle ilişkili kodların 
çalıştırılabilmesi için ‘Tasarım Modu’ndan çıkılması 
ve denetimlerin bu şekilde çalıştırılması gerekir. 

 

 
Denetime kod yazma 

Excel ara yüzünde yukarıda anlatıldığı şekilde oluşturulan herhangi bir denetim’e çift 
tıklanarak, ilgili denetimle bağlantılı kodların yazılması sağlanabilir.  
 

 
Yukarıda, Excel ara yüzünde oluşturulan ‘Komut Düğmesi Denetimi’ne 
(CommandButton1) çift tıklandığında, ‘Sayfa1 Kod Penceresi’nin hemen aktif hale 
geldiğine ve ilgili düğmeye ait ‘Click’ yordamının doğrudan oluşturulduğuna dikkat edin.  
 
CommandButton1_Click ifadesi ‘Komut Düğmesi Denetimi’ne (CommandButton1’e) bir 
kez tıklandığında yapılması istenenlerin yazılacağı bir yordamı göstermektedir. Bu 
yordamın doğrudan açılmış olması, mutlaka bu yordamı kullanacaksınız anlamına 
gelmemektedir. İsterseniz kod penceresinde ilgili düğme ile ilgili olarak kullanabileceğiniz 
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diğer yordam isimlerini görmek için ‘Procedure’ kısmına tıklamanız yeterli olacaktır. 
Örnek olarak ‘Komut Düğmesi Denetimi’nde kullanabileceğiniz birkaç yordam ismi 
şunlardır; 
 
DblClick: Denetim çift tıklandığında yapılması istenenlerin yazıldığı yordam, 
Error: Denetimde hata meydana geldiğinde yapılması istenenlerin yazıldığı yordam, 
MouseUp: Fare ilgili denetimin üzerine geldiğinde yapılması istenenlerin yazıldığı yordam. 

 
Sık Kullanılan ActiveX Denetimleri 
 

Komut Düğmesi Denetimi (CommandButton)  
Excel ara yüzünde ActiveX denetimleri ile yapılmak 
istenenleri (programları, makroları) bir düğme aracılığıyla 
gerçekleştirmek (bir düğmeye bağlamak, bir düğme ile 
çalıştırmak) için kullanılır. Yanda Excel ara yüzünde 
oluşturulmuş bir komut düğmesi gösterilmiştir.  
 

Örnek 
Sayfa başlıklarının gösterilmesi ve gizlenmesinin, ‘Komut Düğmesi Denetimi’ ile 
gerçekleştirilmesi. 
Not: Konunun ilk örneği olduğu için ayrıntılı olarak anlatılmıştır, sonraki örneklerde 
ayrıntıya girilmeyecektir. 
 
1.‘Sayfa Başlıklarını Göster-Gizle’ işleminin nasıl yapıldığının program satırı öğrenmek 
için ‘Makro Kaydet’ tuşuna basın. 
2.Aşağıdaki yolu takip ederek ‘Sayfa Başlıklarını Göster-Gizle’ ifadesine ulaşın ve bu 
ifadenin yanındaki seçim işaretini kaldırın (veya kaldırılmışsa seçilmiş hale getirin ki, 
işlem kod haline getirilebilsin) 
 

Office Düğmesi  Excel Seçenekleri  Gelişmiş  Satır ve Sütun Başlıklarını 
Göster 

 
3. ‘Kaydı Durdur’ düğmesine tıklayarak makro 
kayıt işlemini durdurun. 
4.Excel ara yüzünde iki adet ‘Komut Düğmesi 
Denetimi’ oluşturun. 
5.Önce birinci düğmeyi fare ile sağ tıklayarak 
denetimin ‘Özellikler’ seçeneğini seçin. 
‘Özellikler’ penceresinden ‘Caption’ 
seçeneğinin karşısına ‘Satır ve Sütun 
başlıklarını göster’ ifadesini yazın. 
6.Aynı işlemi ikinci düğme başlığı ‘Satır ve 
Sütun başlıklarını gizle’ olacak şekilde tekrar edin. 
7.Birinci düğmeyi çift tıklayarak kod penceresine geçin ve ‘CommandButton1_Click’ 
yordamının açıldığına dikkat edin. Bu yordam açılmadıysa daha önce anlatıldığı şekilde 
‘Procedure’ kısmından ‘Click’ yordam ismini seçerek ‘CommandButton1_Click’ yordamını 
oluşturun.  
Not: Birinci düğmeye tıklandığında ‘Sayfa Başlıklarını Göster’ işlemi yapılabilmesi için 
‘Click’ yordamı seçilmiştir. 
8.’Makro Kaydet’ ile oluşturulan ‘Modül’ kısmına giderek oluşturulan  
 



| 63 

 

ActiveWindow.DisplayHeadings = True 
 
satırını kopyalayın ve ‘CommandButton1_Click’ yordamının içine yapıştırın. 

‘Satır ve Sütun Başlıklarını Göster’ aktif ‘Satır ve Sütun Başlıklarını Gizle’ aktif 
 

  
9.Aynı işlemi ikinci düğme için ‘CommandButton2_Click’ yordamı olarak tekrar edin. 
Ancak ikinci düğme ‘gizle’ olacağı için oluşturulan makro kodundaki ‘True’ ifadesinin 
‘False’ haline getirilmesi gerekir. Buna göre her iki yordamın son hali aşağıdaki gibi 
olacaktır. 
 

Private Sub CommandButton1_Click() 
     ActiveWindow.DisplayHeadings = True 
End Sub 
 
Private Sub CommandButton2_Click() 
     ActiveWindow.DisplayHeadings = False 
End Sub 

 
10.Excel ara yüzündeki ‘Tasarım Modu’ düğmesini tıklayarak, oluşturulan düğmeleri ve 
onlara atanan kodları çalıştırılabilir hale getirin. 
11.Birinci ve İkinci düğmeleri tıklayarak istediğinizin gerçekleşip gerçekleşmediğini 
kontrol edin. 

 
 Değiştirme Düğmesi Denetimi (ToggleButton) 

 
Karşılığı ‘Evet/Hayır’, ‘Açık/Kapalı’, ‘Doğru/Yanlış’ gibi iki 
seçenekli durumlarda kullanılan bir denetimdir. ‘Komut Düğmesi 
Denetimi’ne benzer, iki adet ‘Komut Düğmesi Denetimi’ 
kullanmak yerine bir adet ‘Değiştirme Düğmesi Denetimi’ kullanmak gibi işlem görür. 
 

Örnek 
Sayfa başlıklarının gösterilmesi ve gizlenmesinin, ‘Değiştirme Düğmesi Denetimi’ ile 
gerçekleştirilmesi. 
 
1.Excel ara yüzünde bir adet ‘Değiştirme Düğmesi Denetimi’ oluşturun. 
2.Düğmeyi çift tıklayarak kod penceresine geçin ve ‘ToggleButton1_Click’ yordamının 
açıldığına dikkat edin. ‘Click’ yordamı, sayfa başlıklarının değiştirilmesi işlemi düğmeye 
tıklandığında gerçekleşmesi gerektiğinden seçilmiştir. 
3.‘Değiştirme Düğmesi Denetimi’ Value özelliği, ‘True’ veya ‘False’ olup olmadığına göre 
tıklanmış veya tıklanmamış olarak düşünülebilir. Buna göre denetim tıklandı ve ‘True’ 
karşılığını aldıysa (If ToggleButton1.Value = True Then), bu denetim ile bir düğmede iki 
işlem yapılmak istendiğinden ve bu durumda satır ve sütun başlıkları gizlenmiş 
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olduğundan, düğmenin başlığı (‘Caption’ özelliği) değişmeli (ToggleButton1.Caption = 
"Satır ve Sütun başlıklarını göster") ve sayfa başlıkları gizlenmelidir 
(ActiveWindow.DisplayHeadings = False). Yine benzer şekilde denetim tıklandı ve 
karşılığı ‘False’  ise (ElseIf ToggleButton1.Value = False Then) yine başlığı değişmeli 
(ToggleButton1.Caption = "Satır ve Sütun başlıklarını gizle") ve sayfa başlıkları 
gösterilmelidir (ActiveWindow.DisplayHeadings = True). 
 

Private Sub ToggleButton1_Click() 
If ToggleButton1.Value = True Then 

ToggleButton1.Caption = "Satır ve Sütun başlıklarını göster" 
ActiveWindow.DisplayHeadings = False 

ElseIf ToggleButton1.Value = False Then 
ToggleButton1.Caption = "Satır ve Sütun başlıklarını gizle" 
ActiveWindow.DisplayHeadings = True 

End If 
End Sub 

 
Sayfa başlıkları gizlenmiş Sayfa başlıkları gösteriliyor 

  
 

 
 

 Birleşik Kutu Denetimi (ComboBox) 
Birden fazla seçeneği, bir seçenek kutusunda gösterebilmek, 
listeleyebilmek için kullanılır.  
 

Örnek 
Kayıtlı 5 personel ismine göre ekrana uygun bir mesaj yazacak makro kodlarının 
yazılması. 
Not: Ekran tasarımının örneğe uygun olması 
amacıyla, denetim değerleri hücre adresleri 
(denetim içine yazılacak olan isimler ve denetim 
çıktısı) denetim kutusunun yanında verilmiştir. 
Gerçek örneklerde bu değerler ekranın 
görünmeyen taraflarında gösterilmelidir. 
1.Excel ara yüzüne bir adet ‘Birleşik Kutu 
Denetimi’ çizin. 
2.Denetim özelliklerini seçin 
3.LinkedCell özelliğinin karşılığı olarak D1 yazın  

(LinkedCell özelliği: Denetim çıktısının yazılacağı hücreyi belirleyen özellik) 
(Denetim kutusunda herhangi bir isim seçtiğinizde veya mevcut ismi 
değiştirdiğinizde D1 hücre değerinin değiştiğine dikkat edin). 

4.ListFillRange özeliğinin karşılığı olarak A1:A5 yazın 
(ListFillRange özelliği: ‘Birleşik Kutu Denetimi’ seçeneklerinin bulunduğu aralığı 
belirleyen özellik). 

5.’Birleşik Kutu Denetimi’ni çift tıklayarak kod yazma işlemini başlatın.  
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6. Kod penceresinde ComboBox1_Change yordamının açıldığından emin olun. Change 
olayı (event) yapacağımız işlem için uygundur. Çünkü ‘Birleşik Kutu Denetimi’ndeki 
herhangi bir isim seçildiğinde, denetim değişmektedir (Change olayı-event). Bundan 
dolayı olması gerekenleri bu yordamın içine yazmamız gerekir. 
 
  Private Sub ComboBox1_Change() 

If ComboBox1.Value = "Mehmet" Then 
     MsgBox "mehmet" 
ElseIf Cells(1, 4) = "Ayşe" Then 
     MsgBox "ayşe" 
Else 
     MsgBox "mehmet ve ayşe dışında bir isim" 
End If 

End Sub 
 

Yordamın açıklaması: ’Birleşik Kutu Denetimi’inin içeriği değiştiğinde (yani bir isim 
yerine başka bir isim seçildiğinde), eğer denetimin değeri ‘Mehmet’ ise (If 
ComboBox1.Value = "Mehmet" Then) ekrana mesaj penceresi içinde ‘Mehmet’ ifadesini, 
eğer denetim değeri ‘Ayşe’ ise (ElseIf Cells(1, 4) = "Ayşe" Then) ekrana mesaj penceresi 
içinde ‘Ayşe’ ifadesini, diğer isim seçimlerinde ekrana mesaj penceresi içinde ‘mehmet ve 
ayşe dışında bir isim’ ifadesini yaz. 
 
Bu yordamda sadece uygulama olması amacıyla iki farklı satır kullanılmıştır. Aslında 
Elseif satırı şu şekilde yazılabilirdi (ElseIf ComboBox1.Value = "Ayşe" Then). ’Birleşik 
Kutu Denetimi’ LinkedCell özelliği olarak D1 hücresi belirtildiğinden, söz konusu 
denetimde bir değişiklik olduğunda, bu değer (Value özelliği) D1 hücresine yazılacaktır. 
Dolayısıyla D1 hücresine karşılık gelen Cells(1,4) komut satırının karşılığı ‘Ayşe’ olarak 
kontrol ettirilebilir. 

 
Resim Denetimi (Image) 

Resim belgelerini Excel ara yüzünde gösterebilmek için kullanılan bir 
denetimdir. 

Örnek 
Kayıtlı 5 personel ismine göre ilgili personelin resmini gösterecek makro kodlarının 
yazılması. 
Not: Bu örnek önceki örneğin 
resim ilave edilmiş halidir. 
1.Excel ara yüzüne bir adet 
‘Birleşik Kutu Denetimi’ ve bir 
adet ‘Resim Denetimi’ çizin. 
2. ‘Resim Denetimi’ kutusunda 
gösterilecek resimler 
için bir klasör 
oluşturun ve bu 
klasöre kopyalayın. 
Örneğimizde bu 
klasör c:\resimler 
şeklinde 
oluşturulmuştur ve bu klasörün içeriği dosya isimleri ile birlikte üstte gösterilmiştir. 



| 66 

 

3.‘Birleşik Kutu Denetimi’ özelliklerini seçin 
4.LinkedCell özelliğinin karşılığı olarak D1 yazın (Bu özelliğin açıklamasını önceki örnekte 
bulabilirsiniz). 
5.ListFillRange özeliğinin karşılığı olarak A1:A5 yazın (Bu özelliğin açıklamasını önceki 
örnekte bulabilirsiniz). 
6.’Birleşik Kutu Denetimi’ni çift tıklayarak kod yazma işlemini başlatın.  
7. Kod penceresinde ComboBox1_Change yordamının açıldığından emin olun (Bu olayın 
açıklamasını önceki örnekte bulabilirsiniz). 
 
    Private Sub ComboBox1_Change() 

If ComboBox1.Value = "Harun Taşkın" Then 
    Image1.Picture = LoadPicture("c:\resimler\htaskin.jpg") 
ElseIf ComboBox1.Value = "Orhan Torkul" Then 
    Image1.Picture = LoadPicture("c:\resimler\otorkul.jpg") 
ElseIf ComboBox1.Value = "Cemalettin Kubat" Then 
    Image1.Picture = LoadPicture("c:\resimler\ckubat.jpg") 
ElseIf Cells(1, 4).Value = "Gültekin Çağıl" Then 
    Image1.Picture = LoadPicture("c:\resimler\gcagil.jpg") 
ElseIf Cells(1, 4).Value = "Neslihan Kılıç" Then 
    Image1.Picture = LoadPicture("c:\resimler\nkilic.jpg") 
End If 

End Sub 
 
Yordamın açıklaması: ’Birleşik Kutu Denetimi’inin içeriği değiştiğinde (yani bir isim 
yerine başka bir isim seçildiğinde), eğer denetimin değeri ‘Harun Taşkın’ ise (If 
ComboBox1.Value = "Harun Taşkın" Then), ‘Resim Denetimi’nin resim özelliğini (Picture 
özelliği) ilgili klasörden (c:\resimler) yükle (LoadPicture), yani (Image1.Picture = 
LoadPicture("c:\resimler\htaskin.jpg")) işlemini yap. Diğer resimleri de benzer şekilde 
isim seçimine uygun olarak değiştir. Resim dosyası isimlerinin klasörde geçtiği şekliyle 
programda kullanıldığına dikkat edin. 
 
Bu yordamda da önceki örnekte olduğu gibi sadece uygulama olması amacıyla iki farklı 
komut satırı (ComboBox1.Value  ve Cells(1, 4).Value) kullanılmıştır. Bu komut satırlarının 
açıklaması önceki örnekte yapıldığı için burada tekrar edilmeyecektir. 

 
Etiket Denetimi (Label) 

Başlık, etiket türü bilgileri Excel ara yüzünde yazdırmak için 
kullanılan denetimdir. 
 

 Metin Kutusu Denetimi (TextBox)   
Metin, isim veya isim türündeki özel karakter ve sayıların girişi için 
kullanılan denetimdir.  

Örnek 
A sütununda mevcut olan kayıtlara, ‘Metin Kutusu’ aracılığıyla ilave kayıtların yapılması. 
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1.Yandaki tasarıma uygun 
olarak Excel ara yüzüne 
bir adet ‘Etiket Denetimi’ 
çizin. 
2.Denetim özelliklerini 
seçin. Denetimin başlığını 
girmek için ‘Caption’ 
özelliğini seçin ve bu 
özelliğin karşılığı olarak 
‘Yeni bilgi kaydını 
aşağıdaki kutuya yazıp 
Enter tuşuna basın’ 

ifadesini girin. Bu örnekte ‘Etiket Denetimi’, ilave kayıtların girileceği ‘Metin Kutusu 
Denetimi’ni açıklamak için kullanılmıştır. 
3.Excel ara yüzüne bir adet ‘Metin Kutusu Denetimi’ çizin. 
4.’Metin Kutusu Denetimi’ni çift tıklayarak kod yazma işlemini başlatın.  
5.Kod penceresinde TextBox1_KeyUp yordamını açın. KeyUp yordamı ‘Metin Kutusu 
Denetimi’ne girilecek karakterleri tek tek kontrol  ettirmek için kullanılan bir yordamdır 
(KeyDown yordamı da aynı amaçla kullanılır). Bu örnekte ‘Metin Kutusu Denetimi’ne 
kayıt bilgisi girildikten sonra ‘Enter’ tuşuna basılması istendiğinden, ‘Enter’ tuşuna 
basılma işleminin kontrol ettirilmesi gerekir. Amaca uygun yordamın yazılmış hali 
aşağıdadır. 
 

Private Sub TextBox1_KeyUp(ByVal KeyCode As _ 
        MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer) 

If KeyCode = 13 Then 
son_satir = Cells(1, 2) 
Cells(son_satir + 1, 1) = TextBox1.Text 
TextBox1.Text = "" 
Cells(1, 2) = son_satir + 1 

End If 
End Sub 

 
İlave açıklama: KeyUp yordamı argümanlarından olan KeyCode, ‘Metin Kutusu 
Denetimi’ne yazılan her tuş vuruşunun (karakterinin) ondalık sayı karşılığını verir. Bu 
açıklamayı aşağıdaki örneği ayrıca çalıştırarak daha iyi anlayabilirsiniz. Bu örneğin 
çalışabilmesi için Excel ara yüzünde bir adet ‘Metin Kutusu Denetimi’nin (TextBox1) 
bulunması gerekir. Bu örnek, ‘Metin Kutusu Denetimi’ne yazılacak her karakterin ondalık 
sayı karşılığını (her karakterin KeyCode karşılığını) mesaj penceresinde verir. Örneğin 
‘Enter’ tuş vuruşunun ondalık sayı karşılığı 13, ‘A’ harfinin karşılığı 65 sayısıdır. 
 

Private Sub TextBox1_KeyUp(ByVal KeyCode As _ 
        MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer) 

           MsgBox KeyCode 
End Sub 

 
Yordamın açıklaması: Örneğin amacına uygun olarak ‘Metin Kutusu Denetimi’ne yazılacak 
kayıt ‘Enter’ tuşu ile sonlanması gerektiğinden, her tuş vuruşunun kontrol ettirilmesi için 
KeyUp yordamı kullanılmıştır. ‘Metin Kutusu Denetimi’ne yazılacak her karakter 
vuruşunda makro KeyUp yordamına gidecek ve ‘Enter’ tuşuna basılıp basılmadığını 
kontrol edecektir. Eğer ‘Enter’ tuşuna basılmışsa (If KeyCode = 13 Then)  bu durumda 

Mevcut 

kayıtlar 

Mevcut kayıtların 

sayısı 

Etiket 

Denetimi 

Metin Kutusu 

Denetimi 



| 68 

 

‘Metin Kutusu Denetimi’ne bir kayıt girilmiş demektir. Girilen bu kaydın son kayıttan bir 
sonraki hücreye girilmesi gerekir. Bundan dolayı son girilen kaydın hücre numarası B1 
hücresine (Cells(1,2)) yazdırılmakta ve KeyCode karşılığı 13 ise yani ‘Enter’ tuşuna 
basıldıysa önce B1 hücre değeri son kaydın hücre numarası olarak okunmakta ve 
son_satir değişkenine aktarılmaktadır (son_satir = Cells(1, 2)). İlave kayıt şu anda 
yapıldığına göre (çünkü ‘Enter’ tuşuna basıldı), bu kaydın son kayıttan bir sonraki hücreye 
(Cells(son_satir + 1,1)) yönlenmesi ve ‘Metin Kutusu Denetimi’ içine yazılmış olan 
ifadenin bu hücreye yazdırılması gerekir (Cells(son_satir + 1, 1)). İlave kayıt artık ilgili 
hücreye girilmiştir, sonraki kayıt için ‘Metin Kutusu Denetimi’nin içeriğinin silinmesi 
(TextBox1.Text = "") ve bir kayıt daha yapıldığı için son yapılan kaydın 1 (bir) artırılması 
(Cells(1, 2) = son_satir + 1) gerekir. 
Not: Gerçek verilerle çalışacak örnekte, son kaydın numarasını tutan B1 hücresi, örnekte 
kullanılmayan (gözden ırak) bir yere yazdırılması (örneğin KH7895 hücresi) daha uygun 
olacaktır. 

 
Liste Kutusu Denetimi (ListBox)  

Bir veya genellikle daha çok bilgiyi, sonucu listelemek için kullanılan 
bir denetimdir. 

Örnek 
‘Liste Kutusu’nda mevcut olan kayıtlara, ‘Metin Kutusu’ aracılığıyla ilave kayıtların 
yapılması. 
Not: Bu örnek, önceki 
örneğe benzediğinden, 
önceki örnekteki çözüm 
adımlarından 5 numaralı 
açıklamaya kadar olan 
adımların aynen 
uygulanması gerekir. Bu 
nedenle açıklamalara 5 
numaralı başlıktan 
başlanacaktır. 
  
5.Üstteki tasarıma uygun 
olarak Excel ara yüzüne 
bir adet ‘Liste Kutusu 
Denetimi’ ve bir adet ‘Komut Düğmesi Denetimi’ çizin. 
6.Özellikler penceresinden ’Komut Düğmesi Denetimi’nin başlığını (Caption), ‘Liste 
Kutusunun içini temizle’ şeklinde değiştirin. 
7.’Komut Düğmesi Denetimi’ni çift tıklayarak kod yazma penceresine geçin. Kod 
penceresinde CommandButton1_Click yordamının açıldığından emin olun. Bu denetim 
tıklandığında ‘Liste Kutusu Denetimi’nin içeriğinin temizlenmesi (ListBox1.Clear) gerekir. 
İlgili yordam aşağıya çıkarılmıştır. 
 

Private Sub CommandButton1_Click() 
      ListBox1.Clear 
End Sub 
 

8.Bu örnekte ‘Metin Kutusu Denetimi’ne girilen bilgiler ‘Enter’ tuşuna basıldıktan sonra 
‘Liste Kutusu Denetimi’ndeki mevcut bilgilere ilave edilmekte (ListBox1.AddItem 
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TextBox1.Text) ve ‘Metin Kutusu Denetimi’nin içeriği temizlenmektedir (TextBox1.Text = 
""). Yordamda kullanılan (If KeyCode = 13 Then) satırının açıklamasını, önceki örneğin 5 
numaralı açıklamasında bulabilirsiniz.  
 

Private Sub TextBox1_KeyUp(ByVal KeyCode As _ 
        MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer) 

If KeyCode = 13 Then 
ListBox1.AddItem TextBox1.Text 
TextBox1.Text = "" 

End If 
End Sub 
 

9.Amaca uygun yordamların tamamı aşağıya çıkarılmıştır. 
 

Private Sub CommandButton1_Click() 
      ListBox1.Clear 
End Sub 
 
Private Sub TextBox1_KeyUp(ByVal KeyCode As _ 
        MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer) 

If KeyCode = 13 Then 
ListBox1.AddItem TextBox1.Text 
TextBox1.Text = "" 

End If 
End Sub 

 
Onay Kutusu Denetimi (CheckBox) 

Bir veya birden fazla seçeneğin; hepsini, bazılarını veya 
hiçbirisini seçmek veya seçmemek için kullanılır. 
 

Seçenek Düğmesi Denetimi (RadioButton) 
Birden fazla seçenek içinden sadece bir tanesinin seçimine 
göre işlem yapmak için kullanılır. 

Örnek 
Daha önce değişik denetimler ile yapılan, ‘Sayfa Başlıklarının Gösterilmesi / Gizlenmesi’ 
ve ‘Kılavuz Çizgilerinin Gösterilmesi / Gizlenmesi’ örneklerinin, ‘Onay Kutusu’ ve ‘Seçenek 
Düğmesi Denetimleri’ ile gerçekleştirilmesi. 
 
Not: Bu örnek her iki denetimi karşılaştırmalı olarak gösterebilmek için düşünülmüştür. 
Aynı Excel ara yüzünde bir veya birden fazla ‘Onay Kutusu Denetimi’nden hepsi veya 
hiçbiri işaretlenmeyebilir. Buna karşın aynı Excel ara yüzünde birden fazla ‘Seçenek 
Düğmesi Denetimi’nden sadece bir tanesi seçilebilir. Bu örnek, yapısı gereği iki adet 
‘Seçenek Düğmesi Denetimi’nin bir adet ‘Onay Kutusu Denetimi’ne karşılık geldiğini 
göstermektedir.  

1.Yandaki tasarıma uygun olarak Excel ara yüzüne 2 adet ‘Onay Kutusu Denetimi’, 4 adet 
‘Seçenek Düğmesi Denetimi’ çizin. 
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2.Yandaki tasarıma uygun 
olarak ‘Onay Kutusu 
Denetimi’ ve ‘Seçenek 
Düğmesi Denetimi’ 
başlıklarını, ilgili denetimin 
‘Caption’ özelliklerinden 
değiştirin. 
3.’Sayfa Başlığını Göster’ ve 
‘Kılavuz Çizgilerini Göster’ 

işlemlerinin hangi kodlar ile yapıldığını öğrenmek için, ya ‘Makro Kaydet’ işlemini yapın 
ya da bu işlemler daha önce yapıldığı için önceki örneklerden öğrenin. 
4.Birinci ’Onay Kutusu Denetimi’ni çift tıklayarak kod yazma işlemini başlatın.  
5.Bu denetim tıklama ile seçim yapacağından, kod penceresinde CheckBox1_Click 
yordamı açık değilse açın. Birinci ’Onay Kutusu Denetimi’ne tıklandığında iki işlemden 
birisi yapılmış olacaktır; ya seçim yapıldıysa seçim kaldırılır, veya seçilmemişse seçilmiş 
hale getirilir. Bundan dolayı her iki durum için de uygun kodların yazılması gerekir. Bu 
denetim seçildiyse (If CheckBox1.Value = True Then), sayfa başlıklarının gösterilmesi 
gerekir (ActiveWindow.DisplayHeadings = True), seçilmediyse (ElseIf CheckBox1.Value = 
False Then) gizlenmesi gerekir (ActiveWindow.DisplayHeadings = False). Aynı işlem 
ikinci ‘Onay Kutusu Denetimi’ için bu kez ‘Kılavuz çizgileri gösterilsin/gizlensin’ mantığı 
ile tekrar edilir. 
 

Private Sub CheckBox1_Click() 
If CheckBox1.Value = True Then 
    ActiveWindow.DisplayHeadings = True 
ElseIf CheckBox1.Value = False Then 
    ActiveWindow.DisplayHeadings = False 
End If 

End Sub 
 

6.Birinci ‘Seçenek Düğmesi Denetimi’ni çift tıklayarak kod yazma işlemini başlatın.  
7.Kod penceresinde OptionButton1_Click yordamı açık değilse açın. Bu denetim sadece 
tıklandığında işleme gireceğinden ve bu seçimin işlemi ‘Sayfa Başlığını Göster’ olduğu için, 
doğrudan ilgili program satırı bu yordama yazılır.  
 

Private Sub OptionButton1_Click() 
    ActiveWindow.DisplayHeadings = True 
End Sub 

 
8.Aynı işlemi benzer mantık ile ikinci, üçüncü ve dördüncü ‘Seçenek Düğmesi Denetim’leri 
için, o denetimde yapılması gereken işleme uygun olacak şekilde tekrar edin. Örnekteki 
amaca uygun yordamların tamamı aşağıya çıkarılmıştır. 
 

Private Sub Worksheet_Activate() 
CheckBox1.Value = False 
CheckBox2.Value = False 
OptionButton1.Value = False 
OptionButton2.Value = False 
OptionButton3.Value = False 
OptionButton4.Value = False 

End Sub 

2 adet Onay Kutusu Denetimi 

4 adet Seçenek Düğmesi Denetimi 
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Private Sub CheckBox1_Click() 

If CheckBox1.Value = True Then 
ActiveWindow.DisplayHeadings = True 
ElseIf CheckBox1.Value = False Then 
ActiveWindow.DisplayHeadings = False 
End If 

End Sub 
 
Private Sub CheckBox2_Click() 

If CheckBox2.Value = True Then 
ActiveWindow.DisplayGridlines = True 
ElseIf CheckBox2.Value = False Then 
ActiveWindow.DisplayGridlines = False 
End If 

End Sub 
 
Private Sub OptionButton1_Click() 
       ActiveWindow.DisplayHeadings = True 
End Sub 
 
Private Sub OptionButton2_Click() 
       ActiveWindow.DisplayHeadings = False 
End Sub 
 
Private Sub OptionButton3_Click() 
       ActiveWindow.DisplayGridlines = True 
End Sub 
 
Private Sub OptionButton4_Click() 
      ActiveWindow.DisplayGridlines = False 
End Sub 
 

İlave açıklama: Bu örneğin çözümünde, başlangıçta ‘Onay Kutusu Denetimi’ ve ‘Seçenek 
Düğmesi Denetim’lerinden hiçbirisinin seçili olması uygun değildir. Bu nedenle öncelikle 
tüm denetimlerin seçiminin kaldırılması gerekir. Bu amacı, daha önce öğrendiğimiz 
Worksheet_Activate yordamı mümkün kılmaktadır. Çünkü bu yordam ilgili sayfa aktif 
olduğunda, yani başlangıçta işleme girmekte ve bu yordamın içine yazılanları 
işlemektedir. Bu nedenle Worksheet_Activate yordamının içine, bu örnekte kullanılan 6 
denetimin tamamı seçimsiz (False) olacak şekilde programlanmıştır. 
Hatırlatma: Worksheet_Activate yordamı, bir sayfadan başka bir sayfaya geçildiğinde 
veya ilgili sayfa yüklendiğinde aktif olur. 

 
 Kaydırma Çubuğu Denetimi (ScrollBar) 

Belli bir sayıdan başlayıp ardışık artan ve azalan sayılar elde etmek için 
kullanılan bir denetimdir. 
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Değer Değişimi Düğmesi Denetimi (SpinButton) 

‘Kaydırma Çubuğu Denetimi’ ile aynı amaçla kullanılır. Sadece şekil 
olarak farklılıkları vardır. 

Örnek 
‘Kaydırma Çubuğu Denetimi’ ile değiştirilen metre değerinin, santimetreye çevirerek ilgili 
hücreye yazdırılması. 
Not: Aynı örneği ‘Değer Değişimi Düğmesi Denetimi’ ile de yazabilirsiniz. 
1.Yandaki ekran 
tasarımı baz alınarak, 
B2 hücresine ‘metre’, E2 
hücresine 
‘Santimetredir’ ifadesini yazın. 
2.Excel ara yüzüne bir adet ‘Kaydırma Çubuğu Denetimi’ çizin. 
3.‘Kaydırma Çubuğu Denetimi’ özellikler penceresini açın.  
4.LinkedCell özelliğini A2 olarak girin. Bu özellik ‘Kaydırma Çubuğunu’ ileri geri hareket 
ettirdiğinizde artan veya azalan metre değerini gösteren hücre adresi olacaktır. 
5.Min özelliğine 0 (sıfır) değerini verin. Bu değer A2 hücresinin (metre değerinin) 
başlangıç değeridir. Yani ‘Kaydırma Çubuğu’ bu değerden başlayarak artmaya başlayacak 
veya en az A2 hücre değeri bu değere kadar azalacaktır. 
6.Max özelliğinin değerini 1000 olarak verin. Bu değer A2 hücresinin (metre değerinin) 
bitiş değeridir. Yani ‘Kaydırma Çubuğu’ en fazla bu değeri alacaktır. 
7.SmallChange özelliğinin değerini 1 olarak verin. Bu değer A2 hücresinin (metre 
değerinin) ‘Kaydırma Çubuğu’ sağa veya sola hareket ettirildiğindeki artış veya azalış 
değeridir.  

 
Diğer Denetimler 

Kullanılabilir ActiveX denetimleri aslında denetim kutusunda 
gösterildiği kadar değildir. Bunlardan çok daha fazlası ‘Diğer 
Denetimler’ düğmesine tıklanarak görülebilir ve Excel ara yüzünde 
kullanılabilir. ‘Diğer Denetimler’ düğmesine tıklanarak ekrana gelen 
listede, kullanılan bilgisayarda 
yüklü olan denetimler 
listelenmektedir. Diğer 
Denetimler penceresinde 
listelenmeyen ama 
bilgisayarınızda olan 
denetimler için, ‘Özel Kaydet’ 
düğmesi kullanılarak Excel ara 
yüzüne denetim yüklemesi 
yapılıp kullanılması 
sağlanabilir. Bunun dışında 
istenirse internet ortamında 
Excel ara yüzünde 
kullanılabilecek denetimler 
aranıp yüklenebilir. Bunun için 
herhangi bir arama motorunda 
‘Excel ActiveX Controls’, ‘Free 
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Excel ActiveX Controls’ veya benzer anahtar kelimelerle arama yaptırılabilir. 
‘Diğer Denetimler’ başlığı altında, aşağıda örnek olması açısından ‘Takvim Denetimi’ 
anlatılmıştır. 
Takvim Denetimi (Calendar) 
Herhangi bir, yıl, ay ve gün seçimini takvim üzerinde yapabilme ve bu değeri istenen hücreye 
girilebilmesi için kullanılır. Yanda 2010 yılı Ocak ayına ait takvim görünmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Örnek 
B2 hücresine tarih 
değerinin, ‘Takvim 
Denetimi’ ile girilmesi. 
B2 hücresi 
tıklandığında ‘Takvim 
Denetimi’ aktif olmalı 
(görünür olmalı) ve bu 
denetimden seçilen 
tarih değeri B2 
hücresine yazılmalı, B2 
hücresi dışında bir hücre seçildiğinde ‘Tarih Denetimi’ aktif olmaktan çıkmalı (görünmez 
olmalı). 
1.Yandaki ekran tasarımı baz alınarak, A1 hücresine ‘Tarih değerini girin’ ifadesini yazın. 
2.Excel ara yüzüne bir adet ‘Takvim Denetimi’ çizin. 
Not: Bu denetimi yukarıda anlatıldığı şekilde ‘Diğer Denetimler’ kısmında bulabilirsiniz. 
3.‘Takvim Denetimi’ özellikler penceresini açın.  
4.LinkedCell özelliğini B2 olarak girin. ‘Takvim Denetimi’nde herhangi bir tarih değeri 
seçildiğinde, bu tarih B2 hücresine yazılacağı için bu hücre LinkedCell olarak seçilmiştir. 
5.Daha önce anlatıldığı şekilde, B2 hücresi tıklandığında ‘Takvim Denetimi’nin görünür 
olabilmesi için Worksheet_SelectionChange yordamından faydalanılması gerekir. 
 

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) 
If Target.Address = "$B$2" Then 
     Calendar1.Visible = True 
Else 
     Calendar1.Visible = False 
End If 

End Sub 
 

Hatırlatma: Worksheet_SelectionChange yordamı hakkında ayrıntılı bilgiye, önceki 
konudan ulaşabilirsiniz. 
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Yordamın Açıklaması: Yordamın; B2 hücresi seçildiğinde (If Target.Address = "$B$2" 
Then) ‘Takvim Denetimi’nin görünür özelliğinin (Visible özelliği) ‘True’ (görünsün) 
(Calendar1.Visible = True), başka bir hücre tıklandıysa (Else), görünmez olsun 
(Calendar1.Visible = False) şeklinde işleme girmesi gerekir. 
 

 

Visible, bütün denetimler için kullanılan bir özelliktir. Bu özellik ilgili denetimin 
görünür veya görünmez olmasını denetlemek için kullanılır. Bu özelliğin True 
karşılığı denetimin görünür, ‘False’ karşılığı görünmez olmasını sağlar. 

 

 
 

 

2.5. UYGULAMALAR 
 

 
Neden Bu Bilgiye İhtiyacınız Var?, 
Bu Bilgi Ne İşinize Yarar? 
Aşağıda doktora çalışmalarım sırasında kullandığım, işimi çok kolaylaştıran  
iki uygulamayı görebilirsiniz. Uygulamalar adım adım anlatılmıştır.  Böylece 
Makro Programlamada neyi bilmeniz gerektiği, neyi bilmenize gerek 
kalmadan nasıl tanımlayarak bulabileceğiniz ve az programcılık bilgisiyle 
sonuca nasıl gidebileceğiniz gösterilmeye çalışılmıştır. 
 

 
UYGULAMA 1 
 
Şekil 1’deki Excel sayfası Sayfa1’de, her satırında 10 sütün bulunan, her satırdaki hücre 
değerlerinin bulunduğu satır numarasına sahip hücre değerlerinde olduğu 4000 satırlık 
bir dizideki, şekil 2’de görüldüğü gibi, her dördüncü  satırın kesilip, sayfa2’deki birinci 
satırdan itibaren yapıştırıldığı makro programının yazılması.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1: Uygulama 1, Sayfa 1 görünümü 
 
 
 
 
 

10 sütun 4000 satır 

Her satırdaki değerler, satır numarası ile aynı 
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                                    Sayfa 1                                                                       Sayfa 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 2: Uygulama 1, Sayfa 1 ve Sayfa 2 görünümü 

 
Bu örneğin çözümü olabildiğince (bazı durumlarda gerekmediği halde sadece uygulama 
olması amacıyla) makro kodları ile yazılmaya çalışılacaktır. Çözüm adımları aşağıda 
gösterilmiştir. 
 

 A1 hücresine 1, A2 hücresine 2 sayısını yazın. 
 Her iki hücreyi (A1 ve A2 hücresini) seçin.  
 Otomatik doldurma işlemi ile, seçimi J10 hücresine kadar devam ettirin. Böylece 1 

numaralı satırda A1 hücresinden J10 hücresine kadar olan hücrelerin tümünde 1 
sayılarını, 2 numaralı satırda A2 hücresinden J10 hücresine kadar olan hücrelerde 2 
sayılarını görmelisiniz. 

 Aynı işlemin 3 numaralı satırdan 4000 numaralı satıra kadar devam ettirilebilmesi için 
makro kodlarını yazmaya çalışalım (bu işlem sadece uygulama olması açısından el ile 
yapmak yerine makro kodları ile yapılmıştır).  

 İşlemin makro kodlarını oluşturmak için Excel’den yardım alalım ve yapmamız gerekeni 
Excel’in nasıl yaptığını görelim. İşleme başlamadan önce,  yapılanların kaydını almak için 
‘makro kaydet’ tuşuna basın. ‘Makro Kaydet’ penceresinde doldurulması gereken yerleri 
kendinize uygun olarak doldurun ve ‘Tamam’ tuşuna basın 

 1 ve 2 numaralı satırlardaki hücreleri J10 sütununa kadar seçin. Seçimi otomatik 
doldurma ile birkaç satır aşağıya çekip bırakın ve ‘Kaydı Durdur’ tuşuna basarak makro 
kaydını durdurun. Bu işlemi Excel’in hangi kodlar ile yaptığını öğrenebilmek için 
Alt+F11 işlemi yapmak ve Visual Basic Düzenleyicisine geçmek gerekir, çünkü 1 ve 2 
numaralı satırlarda yapılanlar 4000 numaralı satıra kadar tekrar ettirilmek 
istenmektedir. Excel tarafından oluşturulan kodlar aşağıya çıkarılmıştır; 
 
Sub Makro6() 
    Range("A1:J2").Select 
    Selection.AutoFill Destination:=Range("A1:J6"), Type:=xlFillDefault 
    Range("A1:J6").Select 
End Sub 
 
Yukarıdaki kodlara göre 1 ve 2 numaralı satırların seçilme işlemini 
[Range("A1:J2").Select] satırı göstermekte ve seçimin J6 satırına kadar kullanıcı 
tarafından devam ettirildiği anlaşılmaktadır. Buna göre işlemin 4000 numaralı satıra 
kadar devam ettirilebilmesi için, ikinci ve üçüncü satırlardaki J6 hücresi J4000 olarak 
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değiştirilirse, istenen gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu değişiklik yapıldıktan sonra 
programın amaca uygun çalıştırılabilecek hali aşağıdaki gibi olacaktır; 
 
Sub Makro6() 
    Range("A1:J2").Select 
    Selection.AutoFill Destination:=Range("A1:J4000"), Type:=xlFillDefault 
    Range("A1:J4000").Select 
End Sub 
 

 Değişiklik yapılan Makro6 isimli yordam çalıştırılır ve Excel ara yüzüne dönülürse, 4000 
numaralı satıra kadar hücrelerin istenildiği gibi doldurulduğu görülecektir. 

 Şimdi sıra; Sayfa1’deki dördüncü, sekizinci, onikinci şeklinde devam eden satırların 
seçilip kesildikten sonra, Sayfa2’de birinci satırdan itibaren yapıştırılma işlemindedir. 
Bunun için tekrar ‘Makro Kaydet’ tuşuna basılarak Excel’in yapılan işlemi kodlara 
döndürmesine başlanmalıdır. 

 4 numaralı satırı, satır numarasına tıklayarak seçin, Ctrl+X ile  kesin ve Sayfa2’ye geçin. 
Sayfa2’de birinci satırı satır numarasına basarak seçin ve Ctrl+V ile yapıştırın, Sayfa1’e 
dönün. Oluşturulan kodlardaki tekrarları anlayabilmeniz için aynı işlemi Sayfa1’deki 
sekizinci satır (çünkü problemin tanımında Sayfa1’deki satırların; 4, 8, 12,… şeklinde 
seçilmesi istenmektedir) için tekrar edin. Sekizinci satırı yukarıda anlatıldığı gibi seçin 
ve Ctrl+X ile kesin, Sayfa2’ye geçin ve Sayfa2’deki ikinci satırı seçip Ctrl+V tuşlarına 
basın, Sayfa1’e dönün ve ‘Kaydı Durdur’ tuşuna basarak makro kaydını durdurun. 
Bundan sonraki işlemler Sayfa1’deki dört satır sonrası için tekrar edeceğinden devam 
edilmesine gerek yoktur, çünkü bundan sonrası elle yapılmak yerine programa 
yaptırılacaktır. Excel tarafından oluşturulan kodlar aşağıya çıkarılmıştır; 
 

Sub Makro7() 
    Rows("4:4").Select 
    Selection.Cut 
    Sheets("Sayfa2").Select 
    Rows("1:1").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Sheets("Sayfa1").Select 
    Rows("8:8").Select 
    Selection.Cut 
    Sheets("Sayfa2").Select 
    Rows("2:2").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Sheets("Sayfa1").Select 
End Sub 

Sub Makro7() 
 
    Rows("4:4").Select 
    Selection.Cut 
    Sheets("Sayfa2").Select 
    Rows("1:1").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Sheets("Sayfa1").Select 
 
    Rows("8:8").Select 
    Selection.Cut 
    Sheets("Sayfa2").Select 
    Rows("2:2").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Sheets("Sayfa1").Select 
 
End Sub 

 
Solda Excel tarafından oluşturulan programda tekrar eden bloklar, aralarına boş satır 
eklenerek sağda gösterilmiştir. Sağdaki programa göre, işlemdeki tekrar eden satırlar 
kolaylıkla görülebilmektedir. 
 
Yapılan işlemlerin makro kaydının alınması sırasında temel olarak iki işlem yapıldığı için 
makro kodlarında da iki blok elde edilmiştir. Yapılan işlemlerin elde edilen kodlara göre 
açıklaması şu şekildedir; Sayfa1’de önce dördüncü [Rows("4:4").Select] sonra sekizinci 
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[Rows("8:8").Select] satırlar seçilmiş, seçilen satırlar kesilmiş [Selection.Cut], Sayfa2 
sekmesi tıklanmış [Sheets("Sayfa2").Select], Sayfa1’de kesilen satır değerleri Sayfa2’de 
önce birinci [Rows("1:1").Select] sonra ikinci satır seçilip [Rows("2:2").Select] 
yapıştırılmış [ActiveSheet.Paste] ve son olarak Sayfa1’e dönülmüştür 
[Sheets("Sayfa1").Select] .  
 
Bu açıklamaya göre elde edilen kod bloklarından birincisi diğer işlemlerde aynen tekrar 
edeceği açıktır. O halde bu bloktaki 4:4 ve 1:1 sabit değerleri değişken haline getirilir ve 
bir çevrim ile tekrar etmesi sağlanırsa işlemin 4000 satırda aynı şekilde işlenmesi 
gerçekleştirilmiş olur.  Buna göre ilk blok, 4 sayısından başlayan ve 4000 sayısına kadar 
her adımda 4’er artan bir For döngüsü içine alınır ve 4:4 ve 1:1 değerleri çevrimde 
kullanılan değişkene göre değişecek şekilde yazılırsa, istenenler sağlanmış olacaktır. 
Yapılan açıklamalara göre söz konusu makro kodlarının çalışabilir hali aşağıdaki gibi 
olacaktır.  
 
Sub Makro7() 
  For k = 4 To 4000 Step 4 
    Rows(k & ":" & k ).Select 
    Selection.Cut 
    Sheets("Sayfa2").Select 
    r = k / 4 
    Rows(r & ":" & r).Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Sheets("Sayfa1").Select 
  Next 
End Sub 
 
Yukarıdaki makronun çalıştırılma sonucunda, Sayfa1’deki 4000 satırın baştan itibaren 
dördüncü, sekizinci,… şeklindeki satırlarının kesildiğini ve bu kesilen satırların 
Sayfa2’ye isteğe uygun olarak yapıştırıldığını göreceksiniz. 
 
 
UYGULAMA 2 
 
Yukarıdaki örneğin uygulanması sonucunda Sayfa1’deki 4000 satırın, dördüncü, 
sekizinci, onikinci,… şekilde devam eden satırlarının boş kaldığı görülmektedir. Bu 
örnekte söz konusu satırların kapatılması, silinmesi (örneğin dördüncü satırı silerseniz, 
dolu olan beşinci satır artık dördüncü satır olacaktır) istenmektedir. 
 
Çözüm: Önceki örneğin sonucu bu örneğin başlangıcı olduğu için, Sayfa1’de 4000 
satırın, dördüncü satırdan dörder artarak boş olduğunu varsayarak çözüme başlıyoruz.  
 

 Yapacağımız işlemleri Excel’in hangi program satırları ile gerçekleştirdiğini 
öğrenebilmek için, ‘Makro Kaydet’ butonuna tıklayarak makro kaydına başlayın, 

 Boş olan 4 numaralı satırı, satır numarasını tıklayarak seçin,  
 Ekrana çıkan menüden ‘Sil’ seçeneğini tıklayarak, 4 numaralı satırı silin. Bu durumda 5 

numaralı satır artık 4 numaralı satır olacak, 5 numaralı satırdan 4000 numaralı satıra 
kadar satırlar bir satır yukarıya çekilecektir. 

 Oluşturulan makro kodlarında tekrarı elde edebilmek için (çünkü işlem boş satırların 
silindiği tekrarlı bir işlemdir) aynı işlemi bu halde ilk boş satır olan 7 numaralı satır için 
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tekrar edin, yani 7 numaralı satırı, satır numarasına tıklayarak seçin, ekrana çıkan 
menüden ‘Sil’ seçeneğini tıklayın. 

 Yapılan temel işlem aslında yukarıda yapılanlar kadardır, dolayısıyla makro kaydını 
‘Kaydı Durdur’ butonuna tıklayarak makro kaydını durdurun. 

 VB düzenleyicine geçerek yapılan işlemin makro kodlarını inceleyin.  Elde edilen makro 
kodları aşağıya çıkarılmıştır; 
 

Sub Makro2() 
    Rows("4:4").Select 
    Selection.Delete Shift:=xlUp 
    Rows("7:7").Select 
    Selection.Delete Shift:=xlUp 
End Sub 

Sub Makro2() 
    Rows("4:4").Select 
    Selection.Delete Shift:=xlUp 
 
    Rows("7:7").Select 
    Selection.Delete Shift:=xlUp 
End Sub 

 
Solda Excel tarafından oluşturulan programda tekrar eden bloklar, aralarına boş satır 
eklenerek sağda gösterilmiştir. Sağdaki programa göre işlemdeki tekrar eden satırlar 
kolaylıkla görülebilmektedir.  
 
Yapılan işlemlerin makro kaydının alınması sırasında temel iki işlem, boş satırların 
seçilmesi [Rows("4:4").Select] ve silinmesi [Selection.Delete Shift:=xlUp] şeklindedir. 
Program satırlarında müdahale edilmesi gereken yerler 4:4 ve 7:7 ifadeleridir. Buna 
göre 4 sayısından başlayıp 4000 sayısına kadar 3’er artan (7-4=3 sonucundan dolayı 3’er 
artan olarak düşünülmüştür) bir For çevriminin kurulması ve tekrar eden iki satırın bu 
çevrimin içine alınması gerekir. Programın düzeltilmiş ve çalıştırılabilir hali aşağıdadır.  
 
Sub Makro2() 
   For u = 4 To 4000 Step 3 
      Rows(u & ":" & u).Select 
      Selection.Delete Shift:=xlUp 
   Next 
End Sub 
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BÖLÜM 3. 
 
ÖRNEK PROJELER  
 

Bu Bölüm Makro Programlama dersini Lisans ve Lisansüstü seviyede 
verdiğim zaman içinde, öğrencilerimiz ile beraber yaptığımız ve 
konunun anlaşılması için örnek olacak projelerden oluşmaktadır. Bu 
projelerin çoğu gerçek hayattan alınmış problemlerden oluşmaktadır 
ve halen kullanılmaktadır. Projeler incelendiğinde “bunlarda 
yapılabiliyormuş”, “bu probleme çözüm Makro Programlama ile şu 
şekilde bulunmuş” bakış açısı ile incelemeniz için oluşturulmaya 
çalışılmıştır. Projelere ait Excel dosyalarına projenin linkinden ulaşıp, 
bilgisayarınıza indirip inceleyebilirsiniz. Bunun için Proje Linki’ni seçip 
kopyaladıktan sonra herhangi bir tarayıcının adres çubuna yapıştırıp 
onaylamanız yeterli olacaktır. Projeler için herhangibir şifre 
oluşturulmamıştır ve ilgili projenin link’ine sahip herkesin erişebileceği 
şekilde oluşturulmuştur. 

 

 
 

Proje 1:  
 
Stok Raporu Oluşturma 
 
Proje Linki:   
 
https://drive.google.com/open?id=1LjQBxlhVyKICKfd1VctuK6P7ThtpXLpr 
 
Projenin Amacı: 
 
Bir Süt ürünleri firmasında analiz yapmak ve sipariş miktarı için Stok Raporunun 
hazırlanması. 

 
Projenin Konusu: 
 
Sakarya‘da bulunan süt ve süt ürünleri sektöründe çalışan bir firmanın stok 
raporunun oluşturulması. Firma bir çok şirkete sevkiyat yapmaktadır. 

 
Stok raporu için öncelikli olarak her malzeme için haftalık ortalama sevkiyat 
miktarının belirlenmesi gerekmektedir. 

 
Haftalık ortalama sevkiyat miktarı belirlendikten sonra ise her ürün için ayrı ayrı 
stok durumunun kontrol edilmesi onaylı onaysız ve bloke stokların belirlenip belirli 
bir tarihten 20 gün öncesi ve 60 gün sonrası toplam stok miktarlarının belirlenmesi 
gerekmektedir. 

 
Bu gereksinim karşılandıktan sonra toplam onaylı ve onaysız stok farkı 
hesaplanarak her malzeme için toplam fark miktarı belirlenmiş olur. 
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Hesaplanan fark haftalık ortalama sevkiyat miktarına bölünerek Stok Hafta sayısı 
(SHS) miktarı belirlenmiş olur. 

 
Program SHS miktarını 1 den düşük olanlar için kırmızı renk ile gösterir. Aynı 
zamanda SHS miktarı negatif çıkanlar 0’a eşitlenir. 

 
Toplam farkı negatif olanları kırmızı olarak gösterir. 

 
Makro Programlama Öncesi Mevcut Yöntem: 

 
İlgili firmada 10 yıl öncesine kadar makro programlama adına hiçbir çalışma 
yapılmamıştır. Mühendis sayılarının artmasıyla birlikte makro programlamaya 
geçiş yapılmış olup her mühendis kendine ait hattın stoklarıyla ilgilenip, sorumlu 
olduğu hattın ürünlerini takip etmek için o hatta ilişkin makrolar kullanılmaktaydı. 
Fakat satış şirketi bazında toplu bir makro bulunmamaktaydı. 

 
 

Makro Programlama Sonrası Mevcut Yöntem: 
 

Bu projede 3 farklı satış şirketi bazında her şirketin kendisine ait olduğu malzemeler 
gruplanmış olup haftalık ortalama sevkiyatları makro ile hesaplanmıştır. Ardından 
Stok sayfası Beklenen Sipariş Sayfası ve Haftalık Ortalama Sevkiyat (HOS) sayfası 
kullanılarak Stok Raporu oluşturulmuştur. Mevcut sistemde bu işlem mühendisin 
yaklaşık olarak 3-4 saatini almaktadır ve sadece kendine ait olan ürünlerin 
stoklarıyla ilgilenmiş olur. Oluşturulan Makro Programı ile bu işlem 7-8 dakikaya 
indirilmiş olup stok raporu işlemi şirket bazında elde edilmiş olmaktadır. 

 
Makro İçeriği: 

 
Sayfa 1’de bütün ürünlerin malzeme kodlarıyla birlikte ait olduğu satış şirketiyle 
birlikte bir aylık sevkiyat miktarları bulunmaktadır. 

 
Stok sayfasında bütün ürünlerin stok bilgileri bulunmaktadır. Tahditsiz onaylı, bloke 
vbg. stok bilgileri mevcuttur. 

 
Beklenen sipariş sayfasında, bütün ürünlerin sipariş tarihleri bulunmaktadır, bu 
sayfa kullanılarak bugün ve 20 gün öncesi ve bugünden 60 gün sonrası siparişler 
hesaplanmaktır. 
Neden Bugün ve 20 Gün Öncesi Bekleyen Siparişler? 

 
Bekleyen siparişlere 20 gün öncesinden bakmakla eldeki stok miktarı hakkında 
daha doğru bilgilere ulaşılır, dolayısıyla daha sağlıklı kararlar alınabilir. 

 
Neden Bugünden 60 Gün Sonrası Bekleyen Siparişler? 

 
Geleceğe yönelik alınacak kararlarda uzun periyot dikkate alınarak daha sağlıklı 
kararlar alınmasını sağlamak amacıyla, 60 gün gibi uzun bir periyot dikkate 
alınmıştır. 
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Birim sayfasında her ürünün kl cinsinden kg birimine çevirme katsayıları mevcuttur. 
Stok raporunda ürünlerin birimi kg’dir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1: Bütün Verilerin Sayfa 1’deki görünümü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 2: Stok sayfası görünümü 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3: Bekleyen Sipariş Sayfası 
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Şekil 4: Birim Sayfası 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5:  Haftalık Ortalama Sevkiyat Butonuna tıklandıktan sonra 
çalışan Haftalık Ortalama Sevkiyat sayfası görüntüsü 

 
HOS sayfası oluştuktan sonra raporlama butonuna tıklanarak ve rapor oluşturma 
makrosu çalışarak Stok raporu elde edilmiş olur. 
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Şekil 6: A Stok Raporu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7: B Stok Raporu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 8: C Stok Raporu 
 
 
 

Proje 2:  
 
İş Takip Formu Hazırlama  
 
Proje Linki:  

 
https://drive.google.com/open?id=1sZUPZ0hr31vH6PFQurXuVEJUeIRDnyfm 

 
Projenin Amacı: 
 
Günlük yapılan işlerin iş takip formuna aktarılması. 

 
Projenin Konusu: 
 
Bir tekstil firmasının Türkiye’de 2, yurtdışında 1 tane olmak üzere 3 farklı lokasyonu 
bulunmaktadır. Firmaya gelen siparişler; sipariş miktarı, ürün yapımının zorluğu, 
müşteriye yakınlık ve iş yapabilme yeteneğine göre dağıtılmaktadır. Ayrıca 
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üretilecek ürünün üzerindeki işlemlerine ve işlem sürelerinin uzunluğuna göre her 
bir işlemin hedef adetleri de firmaya gönderilmektedir. 

 
Makro Programlama Öncesi Mevcut Yöntem: 
 
Fabrikada bulunan metot mühendisleri her gün çalışanlara iş takip formları 
vermekte ve hedeflenen işin ne kadar gerçekleşip ne kadar gerçekleşmediğine 
bakarak verimliliği hesaplamakta, 300-350 kişi için iş takip formu tek tek elle 
hazırlanmaktadır. 

 
Makro Programlama Sonrası Mevcut Yöntem: 
 
Günlük 2 -3 saati alan iş takip formu hazırlama işlemi, makro programlama ile 2-3 
dakikalık iş haline gelmiştir. 

 
Makro İçeriği: 
 
Çalışanların verilerinden oluşan “isim listesi” sayfası mevcuttur. Bu sayfaya çalışanın 
adı, soyadı, kullandığı makine, yapılan iş ve hedef bilgileri mühendis veya ilgili 
memur tarafından girilir ve sayfa1 deki taslak içerisinde ilgili yerlere gelerek, 
çalışanlara dağıtılacak olan İş takip formu hazırlanmış olur. Yapılması gereken tek iş 
hazırlanmış olan İş Takip formlarının yazıcıdan çıktısının alınması ve çalışanlara 
dağıtılmasıdır. 

 
Ekran görüntüleri aşağıda mevcuttur. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9: İş Takip Formu Taslağı 
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Şekil 10: İş Takip Formu Çalışan Listesi 

 
Projeye ait Makro programı çalıştırıldığında iş takip formları hazırlanmış olur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 11: İş Takip Formu 
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Proje 3: 
 
Siciliye Kayıtlarının Oluşturulması 
 
Proje Linki:  

 
https://drive.google.com/open?id=1oM9J2CzlWnEBhCveDIebwf1TyS-CoMsh 

 
Projenin Amacı: 

 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası için siciliye kayıtlarının oluşturulması. 

 
Projenin Konusu: 

 
Esnaf ve Sanatkarlar odasında muhasebe bölümünün tutması gereken kayıtlardan 
biri de her odanın ödemesi gereken yıllık aidat bilgileridir. Ödenmesi gereken bu 
yıllık aidat ücretleri genellikle son güne kalmaktadır ve vezne önünde uzun sıralara 
sebep olmaktadır. Genel sayfaya girilen kayıtların, ilgili odaya ait sayfaya tekrar 
girilmesi zaman kaybına sebep olmaktadır. Bu aktarma işleminin makro kodları ile 
kısa sürede yapılması amaçlanmıştır. 

 
Makro Programlama Öncesi Mevcut Yöntem: 

 
Genel sayfaya girilen ödeme bilgisi, ayrıca ilgili odanın sayfası bulunarak bu sayfaya 
da girilmektedir. 

 
Makro Programlama Sonrası Mevcut Yöntem: 

 
Genel sayfaya girilmiş veriler, “Genel Kayıtları sayfalara aktar” butonuna tıklanarak 
ilgili odaların sayfalarına aktarır. 

 
Makro İçeriği: “Genel sayfa” isimli sayfada, Sakarya’daki esnaf ve sanatkar odalarına 
ait odaların sicil numaraları ve yıllık ödemeyi yapanların bilgisi tutulmaktadır. 
“Genel kayıtları sayfalara aktar” butonuyla, Genel sayfaya yazılan bilgilerin, ait 
olduğu odanın sayfasına gidilerek kaydedilmesi sağlanmaktadır.  Ödenmeyen 
aidatlar için ise “Dönem sonu Son düzenleme” isimli buton kullanılabilmekte ve 
ödeme yapmayan odalar rahatlıkla tespit edilebilmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 12: Siciliye Kaydı Giriş Sayfası 
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Makro çalıştırıldığında ilgili sayfalara aktarılmış olur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 13: Siciliye Kaydı 
 
 
 
 
 

Proje 4:  
 
İSKİ Scada Bölümünde Günlük Rutin İşlerin Makro Kodları ile Kontrol 
Edilmesi 
 
Proje Linki:  

 
                https://drive.google.com/open?id=1YYm1AOiXzG0uolB6qpJke9Z6lsgHV_sJ 
 

Projenin Amacı : 
 

İskinin Scada bölümünün günlük görev dağılımının kontrol altına alınıp sisteme 
kaydedilmesi ve onay için yazdırılması. 

 
Projenin Konusu: 

 
İski Scada bölümünde günlük görev dağılımının; tarih, çalışan bilgisi, araç bilgisi ve 
yapılacak iş bilgisi girilerek kontrol altına alınması, dolayısıyla zaman kaybının 
azaltılması. 

 



| 88 

 

Makro Programlama Öncesi Mevcut Yöntem: 
 
Bütün görev dağılımları kağıt üzerinde el ile yapılmaktadır ve aşırı bir zaman 
kaybına sebep olmaktadır. Makro programlama ile görev dağılımları hem kayıt 
altına alınmış, hem de zaman tasarrufu sağlanmış olur. 

 
Makro Programlama Sonrası Mevcut Yöntem: 

 
Bu aşamada makro kullanılarak tarih, çalışan bilgisi, araç bilgisi ve yapılacak iş 
bilgisi girilerek, günlük görevler kaydedilir. 

 
Makro İçeriği: 

 
Giriş sayfasında bulunan tarih, plaka, bölge, personelin ünvanı, personel ve yapılacak 
işin tanımı girilir ve kaydet butonuyla kayıt sayfasına kaydedilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 14: İş Giriş Ekranı 
 
Makro çalıştırıldığında giriş ekranına girilen bilgiler kayıt ekranına kaydedilmiş 
olur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 15: İş Kaydı 
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Proje 5:  
 
Özgeçmiş Kontrol İşleminin Makro ile Gerçekleştirilmesi 
 
Proje Linki:  
 
https://drive.google.com/open?id=1blcw4-B_vxOcUlq3BJAp1wK-Seiie_Tg 

 
Projenin Amacı : 

 
Özel bir hastanenin insan kaynakları bölümüne yapılan başvurulara ait 
özgeçmişlerin (CV) kontrol edilmesi sürecini kapsamaktadır. 

 
Projenin Konusu: 

 
İnsan Kaynakları işe alım uzmanları hastanenin ihtiyaçlarına göre kariyer 
portallarından (kariyer.net, secret cv vb.) iş ilanları açmakta ve bu ilanlara binlerce 
kişi başvurmaktadır. Fakat işe alım uzmanları ilana başvuran adaylar arasından 
görüşmeye çağıracakları kişilerin şirket politikaları gereği daha önce hastane 
bünyesinde çalışmamış olmasını, daha önce görüşülmemiş bir aday olmasını ve 
hastane güncel çalışanı olmamasını istemektedir. Bu sebeple Başvuru takip havuzu 
adı verdikleri ve içerisinde “2010 öncesi çalışan listesi”, “2010 sonrası çalışan 
listesi”, “başvuru takip listesi” ve “güncel çalışan listesi” olmak üzere 4 Excel dosyası 
bulunduran bir klasörleri vardır. Kontrol süreci her bir CV sahibinin tek tek bu 
dosyalarda bulunup bulunmadığına bakılmasını kapsamaktadır. Yazılan makro ile 
elle arama işlemi, otomatik hale getirilmiştir. 
 
Makro Programlama Öncesi Mevcut Yöntem: 

 
İlgili çalışan, her bir CV sahibinin belirlenen kriterleri sağlayıp sağlayamadığını elle 
kontrol etmektedir. Bu durum aşırı zaman kaybına sebep olmaktır. 

 
Makro Programlama Sonrası Mevcut Yöntem: 

 
Kontrol edilecek kişinin adı ve soyadının girilmesi ve kontrol butonuna basılması 
yeterlidir. 

 
Makro İçeriği: 

 
Kontrol sayfasında aranılacak kişinin adı ve soyadı girilip kontrol butonuna 
basıldığında, 2010 öncesi çalışanlar, 2010 sonrası çalışanlardan, basvuru takip 
havuzunda ve güncel çalışan listesi sayfalarında ilgili kişiyi arar ve sonucu kontrol 
sayfasına döndürür. Makro ile saatler sürebilecek kontrol işlemi birkaç saniyeye 
indirgenmiştir. 
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Şekil 16: Özgeçmiş Tarama Sayfası 
 

 
Aranılacak kişi kısmına ad ve soyad girildikten sonra kontrol butonuna basılır ve 
eğer kişi çalışan bir personel ise aşağıdaki gibi sonuç ekrana gelir. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 17: Özgeçmiş Tarama Sonuç Ekranı 
 

 
Proje 6:  
 
Özel Faturalama Makrosu  
 
Proje Linki:  

 
               https://drive.google.com/open?id=1NsmJlLEgmqCSu1Esl9MyVkc61NwQ5tM7 
 

Projenin Amacı : 
 

Alış Veriş Merkezinde (AVM) Bulunan Dükkanların Aylık Giderlerinin Hesaplanması 
 

Projenin Konusu: 
 

Bir alış veriş merkezi, içerisinde bulunan 14 dükkanın ayrı ayrı aylık fatura 
giderlerini tutmaktadır. Dükkan sahipleri aylık giderlerini öğrenmek 
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istemektedirler. Bu amaçla AVM yönetimi için her dükkanın ne kadar aylık gideri 
olduğunu tek tek hesaplayan makro programlamaya ihtiyaç duyulmuştur. 

 
Makro Programlama Öncesi Mevcut Yöntem: 

 
Aylık veriler tek tek elle girilmektedir. İlgili kişi her dükkana özel tek tek sayfa açıp 
ana sayfadan ilgili dükkanın aylık verilerini tek tek kontrol ile dükkanın sayfasına 
kopyalamaktadır. Bu şekilde 14 dükkan için aylık giderler hesaplanmış olmaktadır. 

 
Makro Programlama Sonrası Mevcut Yöntem: 

 
Her ay girilmiş olan bilgiler otomatik olarak ilgili dükkanın sayfasına 
kopyalanmasından dolayı uzun zaman bu işlem, oluşturulan makro ile 1 dakikadan 
daha az bir zamanda gerçekleşmektedir. 
 
Makro İçeriği: 

 
AVM yönetimince dükkanların aylık giderleri için oluşturulmuş 12 sayfa mevcuttur. 
Bu sayfalarda dükkanların o ayki giderleri vardır. Yazdır butonu ile bu 12 sayfadan 
alınan veriler dükkanların kendi sayfalarına yazılır. Temizle butonu ile yıllık yazılan 
tablolar temizlenir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 18: Özel Faturalama İçin Tutulan Veriler 
 
Çalıştır butonu tıklandıktan sonra veriler ait olduğu dükkanın sayfasına kaydedilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 19: Firmaya Göre Faturalama İşlemi 
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Proje 7:  
 
Rota Listeleme ve Etiketleme Makrosu 

 
Proje Linki:  

 
                https://drive.google.com/open?id=17PCWkvyvhJVrZ_6aeoHIqtm9FWdFdaXT 
 

Projenin Amacı : 
 
Bu projedeki amaç, ERP’de dinamik ürün ağacını oluştururken belirlenen rotaları 
başka bir sayfada ürün kodu ile birlikte alt alta listeleyip rotaların yanında her 
ürünün gittiği istasyonda alacağı etiketleri belirlemektir. 

 
Projenin Konusu : 
 
Bu projedeki makro kodları, Ada Kurutma Çelik Kardeşler firmasının ERP’ye yönelik 
dinamik ürün ağacının belirlenmesi çalışmalarını kolaylaştırmak için yazılmıştır. 
Sayfa 1’deki ürün kodları rotalarda belirlenen sayılar tamamen firmada kullanılan 
kodlama sistemidir. Etiketleme şu şekilde yapılmaktadır; ürün gittiği ilk iş 
istasyonunda “0” etiketini, ikinci iş istasyonunda “1”, üçüncü iş istasyonun”2”… 
etiketlerini alarak devam etmektedir, eğer ürün hiçbir iş istasyonuna gitmiyorsa 
yine “0” etiketini almaktadır. Bu etiket kodlama sistemi, firmanın isteği 
doğrultusunda düzenlenmiştir. Sayfa 1’de istenildiği gibi ürün kodu sayısı arttırılıp 
azaltılabildiği gibi rota sayısı da aynı şekilde arttırılıp azaltılabilmekte, böylece 
değişen durumlara uyum sağlanabilmektedir. 

 
Makro Programlama Öncesi Mevcut Yöntem: 
 
İlgili kişi sayfa1 de 1800 kalem rota ve etiket bilgilerini sayfa2’ye elle yazması 
gerekmektedir. 

 
Makro Programlama Sonrası Mevcut Yöntem: 
 
Rotaları listele ve etiketle butonu ile Sayfa 1’de bulunan ürünlerin rotaları ve 
etiketleri alt alta sıralanmış olur. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 20: Rotalama ve Etiketleme İçin Ürün Sayfası 
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Makro çalıştıktan sonra Sayfa 2 ekran görüntüsü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 21: Ürünlerin Rotaları ile birlikte gösterildiği sayfa 
 

 
 
 
Proje 8:  
 
Orta Çaplı bir Seyahat İşletmesi için Sefer Listeleme Makrosu 

 
Proje Linki:  

 
                https://drive.google.com/open?id=17cv-KLDCl5Fmg-FafsPj-Ij81NqJJG8N 
 

Projenin Amacı : 
 
Eskişehir-Söğüt, Söğüt-Eskişehir, Bileşik-Söğüt ve Söğüt-Bilecik için seferlerinin 
listelenmesi. 

 
  Projenin Konusu: 
 
Söğüt Seyahat; 12 kişiden oluşan bir otobüs firmasıdır. Firma bir gün Söğüt - 
Eskişehir / Eskişehir –Söğüt ; bir gün Söğüt-Bilecik/Bilecik-Söğüt seferlerini 
yapmaktadır. Yeni çıkan mevzuat gereği her otobüsün yapacağı seferleri bir tablo ile 
ilgili bakanlığa bildirmesi gerekmektedir. 

 
Makro Programlama Kullanılmadan Önce Mevcut Yöntem: 
 
Bu iş için yazıhane personeli 12 otobüs için elle birer aylık tüm programları 
yazması/planlaması gerekmektedir. 
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Makro Programlama Kullanıldıktan Sonra Mevcut Yöntem: 
 
Bu makro programı sayesinde tarih aralığı ve gidilecek ilk yeri seçildiğinde, istenilen 
tarih aralığında yapılacak seferlerin dökümü alınabilmektedir. 

 
Makro İçeriği: 
 
Projede Veriler ve Sefer listeleme sayfaları bulunmaktadır. Sefer listeleme 
sayfasında sefer yapacak kişinin ilk tarihi, son tarihi ve ilk güzergah girilerek sefer 
listeleme butonuna basılır. Böylece veriler sayfasındaki bilgilerle birlikte, girilmiş 
olan bilgiler dikkate alınarak liste sayfasındaki seferler listesi elde edilmiş olur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 22: Sefer Giriş Ekranı 
 

Veriler sayfasının ekran görüntüsü: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 23: Sefer Saatleri Ekranı 
 

Sefer listele butonuna basıldıktan sonra liste sayfası ekran görüntüsü aşağıdaki gibi 
elde edilir 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

Şekil 24: Sefer Listesi 
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Proje 9:  
 
Marangozhane Üretim Kayıt Makrosu 

 
Proje Linki:  

 
               https://drive.google.com/open?id=1dhR3n8CWXMEASgywb-ChH3bf9um_QjCd 
 

Projenin Amacı: 
 
X isimli Marangozhanede günlük olarak üretilen ürünlerin kaydının tutulması, 
standart zamanlarıyla birlikte üretilmiş ürünlerin raporunun oluşturulması. 

 
Projenin Konusu: 
 
X isimli marangozhanede üretilen ürünlerin günlük kaydı tutulmaktadır. Bu 
marangozhanede üretimi standartlaşmış ürünler olduğu gibi, standardın dışına 
çıkan özel sipariş ürünlerde üretilmektedir. Standartlaşmış ürünler ve bunların 
standart zamanları Excel çalışma kitapçığının birinci sayfasında yer almaktadır. 
Üretilen ürünlerin standart ürün mü? özel sipariş ürünü mü? olduğu da belirlenerek 
üretim adetleri ve standart zamanlarından oluşan raporun hazırlanması. 

 
Makro Programlama Kullanılmadan Önce Mevcut Yöntem: 

 
Excel kitapçığında çalışan personel, günlük olarak marangozhaneden gelen verileri 
(ürün adı, üretilen adet, tarih, işçi sayısı) her vardiya için 2. sayfaya girmekte ve aynı 
verileri yan tarafa kopyalayıp, üretilen ürünlerin standart mı? yoksa özel mi? 
olduğuna 1. sayfa’daki listeye bakarak karar vermektedir. Eğer standart zamanı belli 
olmayan bir ürün üretilmişse bunu renklendirmektedir. İkinci aşamada farklı 
vardiyalarda aynı ürünler üretilebileceği göz önünde bulundurularak  o gün üretilen 
bütün ürünler tek olarak listelenmekte ve eğer aynı ürün farklı vardiyalarda 
üretilmişse üretim adedine bu iki vardiyanın toplamı yazılmaktadır. Bir eşdeğer 
ürün (kompozit) 68 saniyede üretilmektedir. Son tabloda bu bilgiden yararlanarak 
eşdeğer ürün sayısı ve zamanı bulunmaktadır. 

 
Makro Programlama Sonrası Mevcut Yöntem: 
 
Elle yapılan bu işlemleri “Çalıştır” butonuyla otomatik hale getirir. Veriler yine 
yetkili kişi tarafından Excel’e elle girilmektedir. 

 
Makro İçeriği: 

 
1) Sayfalar arasındaki verileri kıyaslayarak farklı olanları renklendirir ve yan tarafa 

kopyalar (Sayfa1 –Sayfa2). 
 

2) Sayfa2’ye girilen veriler Sayfa1’deki verilerle kıyaslanır, eğer veriler aynı ise 
standart zamanları sayfa 1’den sayfa 2‘ye ilgili ürünün karşısına kopyalanır. 

 
3)  Sayfa2’deki  eşdeğer hesapları yapar ve 
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4) Sayfa2‘yi sayfa3’e ilk boş satırdan itibaren kopyalayarak rapor sayfası 
oluşturur. 

 
Çalıştır butonu: Günlük olarak üretilmiş olan ürünleri sayfanın uygun kısmına 
kopyalar ve standart olmayan ürünleri renklendirir. Aynı ürün farklı vardiyalarda 
üretilmişse üretim adet miktarı toplamı şeklinde yazılır. 

 
Aktar butonu ile kopyalanmış bilgiler sayfa 3’e aktarılarak rapor oluşturulmuş olur. 

 
Sayfa 1 de standartlaşmış ürünlerin bilgisi bulunmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 25: Standartlaşmış Ürün Bilgisi Ekranı 
 
 

Sayfa 2’de günlük olarak üretilmiş ürünlerin kaydı bulunmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 26: Günlük Üretim Kayıtları Ekranı 
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Çalıştır butonu tıklandıktan sonra Sayfa 2’nin ekran görüntüsü: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 27: Üretim Bilgileri Ekranı 
 

Aktar butonu tıklandıktan sonra Sayfa 3’de rapor oluşmuş olur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 28: Marangozhane Üretim Kayıt Raporu Ekranı 
 
 
 
               Proje 10:  
 
   Tedarikçilere Siparişleri Hatırlatma Makrosu 
 

Proje Linki:  
 
                https://drive.google.com/open?id=1L3MvonfvHtugugH7DAaHOHy-VDLUbVk5 
 

Projenin Amacı: 
 
Gıda sektöründe çalışan bir firmanın tedarikçilerine sipariş edilen ürünleri 
zamanında göndermeleri için mail göndererek hatırlatma. 

 
Projenin Konusu: 
 
Bir gıda firması birlikte çalıştığı tedarikçilerden siparişleri zamanında 
göndermelerini istemektedir.  Siparişler süt ve süt ürünleri sektöründe kullanıldığı 
için siparişlerin tedarik süreleri, son kullanma tarihleri gibi kısıtlar önem arz 
etmektedir. Bu sebepten ötürü siparişlerin aksaklık olmadan temin edilmesi 
gerekmektedir. Tedarikçilerin siparişleri aksatmadan göndermeleri için 
gönderecekleri ürünlerinde bilgilerinin yer aldığı mailler tedarikçilere gönderilerek 
sevkiyatın gecikmemesi yönünde hatırlatma yapılmaktadır. 
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Makro Programlama Kullanılmadan Önce Mevcut Yöntem: 
 
Makro kullanılmadan önce şirkette ilgili kişi Excel’de öncelikle şirket cari kodlarına 
göre sayfalar açmakta ve sipariş bilgilerinin bulunduğu “toplu liste” sayfasından cari 
kodlarına göre ürünleri ayıklayıp ilgili cari kodlu sayfalara ürünleri 
kopyalamaktadır. Bu işlem minimum 5000 ürün için tekrarlanmaktadır. Ardından 
tedarikçilerin ilgili kişilerine bu sayfalar mail olarak gönderilmektedir. 

 
Makro Programlama Sonrası Mecvut Yöntem: 
 
Oluşturulan Makro program sayesinde toplu listede kaydı bulunan bütün şirketlerin 
cari kodlarına göre sayfa açıp ilgili ürünleri sayfalara aktarma işlemi gerçekleşmiş 
olur. Program teslim tarihi geçmiş olan siparişleri renklendirir. Ardından İlgili kişiler 
sayfasından cari kodlarıyla eşleştirme yaparak kaydedilmiş olan sayfaları Outlook 
programı kullanılarak mail gönderilmesi sağlanmış olur. Saatler alan bu işlem 
oluşturulan makro programı ile 2-3 dakikaya indirilmiş olmaktadır. 

 
Makro İçeriği: 
 
İlgili kişiler sayfasında siparişleri ata, sil, mail gönder butonları bulunmaktadır. 

 
Siparişleri Ata: Toplu liste sayfasında bulunan siparişleri cari kodlarına göre sayfa 
oluşturur ve siparişleri cari kodlarına göre ilgili sayfalara atar. 

 
Mail gönder: Cari kodlarına göre oluşturulmuş sayfaları ilgili kişiler sayfasında 
belirtilen şirket yetkililerine mail gönderir. 

 
Sil: Oluşturulmuş cari kodlu sayfaları siler. 

 
İlgili kişiler sayfasının görüntüsü: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 29: Tedarikçi İletişim ekranı 
 

Toplu liste sayfasının görüntüsü: 
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Şekil 30: Bütün Ürünlerin Bulunduğu Toplu Liste 
 

 
Siparişleri ata butonu tıklandıktan sonra cari kodlarına göre sayfalar oluşmuş olur. 

 
Makro ile oluşturulmuş olan sayfalardan birinin görüntüsü. Teslimat tarihi geçmiş 
olanlar renklendirilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 31: Şirketlere Göre Ürün Bilgisi Ekranı 

 
Mail gönder butonu tıklandıktan sonra ilgili kişilere mail gönderilmiş olur. 

 
 
 
                Proje 11:  
 
  Simpleks Çözümün (Doğrusal Programlamada Simpleks Metodu) Makro 

Programı 
 

Proje Linki:  
 
https://drive.google.com/open?id=1sNTS_7wkdk1-fCRR0JD1lbyyEANjMnZf 

 
Projenin Konusu: 
 
Bu proje, optimizasyonda en temel ve önemli konulardan biri olan Simpleks Metod 
ile en fazla 3 değişkenli ve 3 kısıtı olan optimizasyon problemleri çözüm işlemini 
kapsamaktadır.  
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Makro içeriği: 
 
Giriş sayfasında amaç satırının değerlerini ve kısıt değerlerini girerek hesapla 
butonuna basılması optimal sonucu bulunması için yeterlidir. 

 
Giriş sayfasının ekran görüntüsü: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 32: Kısıtlar Ekranı 
 

 
Hesapla butonuna bastıktan sonra optimum çözüm bulunmuş olur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 33: Simpleks Çözüm Ekranı 
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    Proje 12:  
 
    Ulaştırma Problemlerinin Çözümü için Makro Programlama Kullanılması 
 

Proje Linki:  
 
https://drive.google.com/open?id=14n4CGzeRBZ6cBwZ-reZBPe8yKsuHu5-S 

 
Projenin Konusu: 
 
Ulaştırma problemlerinin çözümü için kullanılan En Düşük Maliyetler Yöntemi ve 
Kuzeybatı Yönteminin makro ile gerçekleştirilmesi 

 
Makro İçeriği: 

 
En Düşük Maliyetler ve Kuzeybatı Yönteminin en fazla 3 fabrika ve 4 depo için 
çözümünün oluşturmaktadır. 

 
Kullanıcı problemi her iki yönteme göre veya yöntemlerden birisi ile çözümünü 
gerçekleştirebilir. Bunun için yöntem seçiminden sonra veriler tablolara girilir ve 
çöz butonuna basılır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 34: Arz ve Talep Miktarının Giriş Ekranı 
 
 
Grafik çiz butonuyla istenilen yöntemin çözüm grafiği çizilir. 
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Şekil 35: Ulaştırma Probleminin Çözümünün Grafik ile Gösterimi 
 
 

Rapor butonuyla sonucun raporlanmış hali oluşturulur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 36: Ulaştırma Probleminin Çözüm Raporu 

 
 
Arz ve Talepleri sil butonu: Arz ve talep değerlerini siler. 

 
Tümünü sil butonu: Tablo içindeki bütün verileri siler. 

 
Çıkış: Excel çalışma sayfasını kapatır. 
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    Proje 13:  
 
                Kritik Yol Problemi (CPM) Çözümünün Makro İle Gerçekleştirilmesi 
 

Proje Linki:  
 
                https://drive.google.com/open?id=1othizExdfbXC8zFg7EC1xeXVHJXmWgL9 
 

Projenin Konusu: 
 
Yöneylem Araştırması ve Proje Yönetimi konularından biri olan CPM problem 
çözümünün makro programlama ile gerçekleştirilmesi. 

 
Makro İçeriği: 
 
CPM sayfasında iş sayısı kısmına problemi çözülecek olacak projenin iş sayısı adedi 
girilir. Ardından aynı sayfada faaliyetlerin numaraları, öncelikleri ve süreleri 
yazılarak “Hesapla“ butonuna basılır. Hesapla butonu girilen faaliyetleri işleme 
alarak kritik yolu ve proje bitiş süresini hesaplar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 37: CPM Faaliyet Bilgileri Giriş Ve Sonuç Ekranı 
 
 

Temizle butonu ile tablo ve sonuç ekranının olduğu kısımlar silinir. 
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    Proje 14:  
 
    Stok Yönetiminin Makro İle Gerçekleştirilmesi 
 

Proje Linki:  
 
https://drive.google.com/open?id=1dBVO36DpY7H1e-X53Utd409NyAqogx_4 

 
Projenin Konusu: 
 
ERP sistemlerinde kullanılan stok yönetim modülünün makro programlama ile 
gerçekleştirilmesi. 

 
Makro İçeriği: 
 
Sisteme kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılabilmektedir (örnek kullanıcı ismi ve 
örnek şifre Excel dosyası çalıştırıldığında ekrana gelmektedir). Kullanıcı adı ve şifre 
girildikten sonra stok giriş sayfası, satış sayfası, stok listesi, alış sayfası, satışların 
listesi, alışların listesi, ödeme sayfası ve ödeme listesi seçeneklerinden biri 
seçilebilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 38: Stok Yönetimi Giriş Ekranı 
 
 

Stok oluşturma sayfasıyla ürünün kaydı gerçekleştirip stok’a girişi yapılmış olur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 39: Stok Bilgisi Giriş Ekranı 
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Alış sayfasında tedarikçi, alım tarihi, alış no, marka vb. bilgiler doldurularak 
kaydetme, arama, yeni alış, hesaplama, silme ve çıkış yapma işlemi 
yapılabilmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 40: Ürün Alım Bilgileri Giriş Ekranı 
 
 

Stok raporunu görüntüleyebilmek için görüntülenecek tarih aralığının girilmesi 
yeterli olacaktır. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 41: Stok Raporu Ekranı 
 
 

Ödeme bilgileri için ödeme sayfasında şirket adı, müşteri adı gibi istenilen bilgilerin 
girilmesi yeterlidir. 
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Şekil 42: Ödeme Bilgisi Giriş Ekranı 
 
 

Satış sayfasına girilen veriler satış listesine kaydedilir. 
 

Stok yönetim sistemi stok, satış, alış, ödeme vb. gibi bütün bilgileri kayıt altında 
tutar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 43: Satılan Ürün Bilgisinin Girileceği Ekran 
 

 
 

Proje 15:  
 
Öğrencilerin Kaldığı Özel bir Yurt İçin, Öğrencilerin Kayıt Altına Alınması 
Makrosu 

 
Proje Linki:  

 
               https://drive.google.com/open?id=1shPuXeiBoJxaqNEgjmjkn9B_12ax8Yy3 
 

Projenin Amacı: 
 
Bu proje, yurda yeni bir öğrenci kayıt olduğunda onu istenilen sayfalara kolayca 
kaydetmek ve öğrenci yurttan ayrıldığı zaman bütün sayfalardan ilgili öğrenci 
verisini silme amacına dönüktür. 
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Projenin Konusu: 
 
Bu proje özel bir öğrenci yurdunda yeni kayıt olan öğrencilerin kaydının yapılmasını 
ve yurttan ayrılan öğrencilerin kaydının, öğrencinin verilerinin olduğu bütün 
sayfalardan silinmesini amacıyla yazılmıştır.  
 
Makro Programlama Öncesi Mevcut Yöntem: 
 
Yurda yeni kaydolmuş kişi için eklenecek sayfalar tek tek elle girilmektedir. Aynı 
şekilde kaydı silinecek öğrenci için de bütün kontroller ve silme işlemi elle 
yapılmaktadır. Bu durum zaman kaybına ve silinmesi gereken sayfalarda verinin 
gözden kaçıp silinmemesi gibi veri tutarsızlıklarına sebep olabilmektedir. 

 
Makro Programlama Sonrası Mevcut Yöntem: 
 
Makro ile tek tuşla istenilen sayfalara öğrenci bilgisi girilmiş olmakta ve aynı şekilde 
tek tuşla kaydı silinecek öğrencinin de verileri ilgili bütün sayfalardan silinmekte 
dolayısıyla zaman kazancı ve verilerin tutarlı olması sağlanmaktadır. 

 
Makro İçeriği : 
 
Giriş sayfasında yurtta bulunan bütün öğrencilerin isimleri bulunmaktadır. Aynı 
sayfa da eklenecek kişinin adı ve soyadı yazılarak ve eklenilecek sayfa seçilerek 
“öğrenci ekle” butonuna basılır ve öğrenci, seçilmiş olan sayfaya ilave edilmiş olur. 
Öğrenci sil butonuna basıldığında ise ekrana yurtta bulunan bütün öğrencilerin 
isimleri gelir, silinecek kişinin ismi seçildikten sonra silme işlemi onaylanır ve 
öğrenci, verisinin bulunduğu bütün sayfalardan silinmiş olur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 44: Öğrenci Kayıt Ekranı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 45: Öğrencinin Kayıt Olduğu İlgili Sayfa 
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Öğrencinin silme işleminde ise ekrana gelen görüntü 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 46: Öğrenci Kaydı Silme Ekranı 
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BÖLÜM 4.  
 
MAKRO PROGRAMLAMA DERSİNİ DAHA ÖNCE ALMIŞ VE MEZUN OLMUŞ 
ARKADAŞLARDAN ALDIĞIM E-POSTALAR 
 
 

“Bu bilgi ne işime yarar?” sorusuna verilebilecek en iyi cevap, sanırım bu bilginin 
işine yarayanları dinlemek, yazdıklarını okumak olsa gerekir. Ben, bu aşamaya 
kadar bu bilginin, özellikle araştırmacıların, akademisyenlerin, sayısal 
yöntemlerle uğraşanların ve mühendislerin nasıl işine yaradığını göstermeye 
çalıştım, bundan sonrasında iş ortamında nasıl işe yaradığını gösterme zamanı. 
Bu bölüm bu dersi daha önce benden almış olanların bana gönderdikleri e-
postalardan oluşmaktadır. Bu postalar benim isteğim ile gönderilmiş postalar 
değildir. İşe girerken bazen nasıl işe yaradığını, iş ortamında işleri nasıl 
kolaylaştırdığını, bilenlerin iş ortamında nasıl farklı değerlendirildiğini kısaca 
gerekliliğini ve iş hayatındaki kullanılabilirliğini göstermektedir. Bu postalarda 
anlatılanların çok daha fazlasının sözlü olarak sohbetlerimizde bana 
aktarıldığını da bilmenizi isterim. 

 

Not: Postaların; cümle hatasına, noktalama işaretlerine, noktasına, virgülüne dahi 
dokunulmamıştır. Sadece bu postalar şahsıma gönderildiği için, isim geçen kısımlar **** 
şeklinde gizlenmiştir. 

Tarih: 6 kasım 2018   

Oncelikle Gultekin hocam size olan sevgi ve sonsuz saygimi sunmak isterim. 

Belcika’ya saga saglim geldim ve 15 ekimde stajima Daikin Europe’ta basladim. Is 
akisim ve gorevlerim daha yeni yeni oturtuluyor. Ingilizce konusunda zorlaniyorum 
haliyle , ama birden makro dersimiz ve sizin yaptiginiz sozluk aklima geldi. Bende bos 
oldugum anlarda sirketteyken basit ama kelime dagarcigimi gelistirmeye yardim 
edecek bir makro yaptim. Ben makrom uzerinde calisirken mudurumde bu duruma 
hayran kaldi. Kendimle gurur duydum ve basta sizden egitim aldigim icin gurur 
duydum. Makro  suan tam istedigim formatta calisiyor. Ayrika speaking icin kurs 
takviyeside alacagim.  

Ben sadece tesekkur etmek istedim. Dondugumde tabiki insallah ziyaretinize gelecegim 
fakat burada aile ve egitmenlerimizin ozlemi dort bir yanimizi sariyor. Bu tesekkur icin 
gelene kadar bekleyemedim. Dersim olmadigi halde umde ogrencisiyken bana makro 
derslerine katilmam icin izin verdiginiz icin cok tesekkur ederim. Iyiki varsiniz.  

Kategori: İş hayatında Makro Programlamanın faydaları 
 

Tarih:  30 haziran 2018 
 
Hocam merhabalar, 
Ben endüstri mühendisliği 3. sınıf öğrencisi ****. Şuan staj yapmakta olduğum fabrikada 
üretim şeflerimizin kullandığı uygulamaları makro programlama yardımıyla yazdığını 
görüyorum gördükçe de aklıma makronun ne kadar önemli olduğunu söylediğiniz 
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dersler geliyor. Bu dönemi iyi değerlendirmek ve sonrasında da bu çalışmayı 
sürdürmek amacıyla makro programlama çalışmaya başladım.  
 
Kategori: İş hayatında Makro Programlamanın faydaları 

 
Tarih:  25 mayıs 2018 
 
Hocam Ben **** 2016 yılında mezun oldum makro programlama dersinizi almıştım. 
Hayatımda hiç beni bu kadar öne çıkaran bir ders olmadı açık yüreklilikle söylüyorum 
hocam. Planlama uzmanı olarak çalışıyorum  1 yıldır . İşe girdiğimden beri dersinizde 
öğrendiğim şeylerle kolay ama iş bitirici bir kaç makro yazdım. Herkes kullanırken 
memnun oldu. Şimdi de bir makro yazmam gerekiyor fakat bu biraz daha kapsamlı ve 
döngüler kullanarak yazmam gerekiyor, yeni mezun olmama rağmen pek çok şeyi 
hatırlayamıyorum maalesef eğer ders notlarımızı paylaşabilirseniz çok mutlu ve 
memnun olurum hocam. 
 
Kategori: Makro programlama dersinin önemi, İş hayatında Makro Programlamanın 
faydaları 

 
Tarih: 5 mayıs 2016 
 
Ben 2015 Endüstri Mühendisi mezunuyum. Kendi dönemimde UMDE programına 
katıldığım için makro dersinizi alamamıştım 2013'teki maillerinizde de eğer dersimi 
alamadan mezun olursan işe girdiğinde irtibata geç videolarını gönderirim demiştiniz 
tam olarak o aşamadayım :) Teklifiniz hala geçerliyse çok mutlu olurum çünkü kendimi 
piyasadaki kurslarla çok geliştiremedim. 
 
Kategori: Makro Programlama dersinin önemi 

 
Tarih: 28 ocak 2015 
 
SAP Danışmanlık şirketinde yazılım geliştirme danışmanı olarak çalışıyorum. Asıl işim 
ABAP. Ama gelen taleplere göre .NET ve Android'de yazıyorum. Özellikle piyasada .NET 
ve ABAP bilmek fark yaratıyor, çünkü entegrasyon projeleri çok oluyor. Android 
SAP'ide pek tutulan bir şey değil ama IOS'a da çok fazla talep var. Yazılıma ilgisi olan 
Endüstri Mühendisi varsa kesinlikle ABAP'a yönlendirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü 
Endüstri mühendisliğinden gelen alt yapı süreçleri daha kolay anlayıp koda dökmeme 
yarıyor. Makro isteği şuana kadar hiç gelmedi müşterilerden ancak makro bilmek hız 
açısından bir yazılımcı çok iyi. Özellikle veri ayıklamak gerektiğinde. 
 
Başımdan geçenlerde şöyle bir olay geçti. Yöneticimden mail geldi ve verileri ayrıştırıp 
ürün ağacı şekline getirmemi istedi. Bana bu maili atarken beni gün boyu bu işe 
düşünmüştü. 15 dk içinde bir makro yazıp, ürün ağacını hazırlayıp geri yolladım. Ve 
otomatik olarak bu maaşıma yansıdı devam eden aylarda.  
 
Kategori: Makro programlama dersinin önemi, İş hayatında Makro Programlamanın 
faydaları 
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Tarih: 28 ocak 2015 
 
Sizden aldığım makro dersinin faydalarını çok gördüm ve hala görüyorum... (dersinize 
gönüllü katılıyordum, kontejyan açık olmadığı için seçmeye fırsat kalmamıştı) 
 
Hocam, iş dünyasında excel ve ingilizcenin önemi büyük. 
Raporlama ve analiz sürecinde de excelle çok iş yapılmakta. Tabii ki ERP 
programlarının faydalarını gözardı edemeyiz ama dediğim gibi hala excel çok önemli. 
 
Kategori: Makro programlama dersinin önemi, İş hayatında Makro Programlamanın 
faydaları 

 
Tarih: 24 temmuz 2013 
 
Hocam, Makro ders notları çok iyi hazırlanmış. 
Kendimi dersinizde hissettim. 
Anlatımınızla, programlamaya bakış açınızla bize çok şey kattınız. 
İtiraf ediyorum ki, " 1'den 6000'e kadar 4 ve katlarına ait  satırları silme örneği"nde, pc 
hesaplarken benim de içimi bir mutluluk kapladı. 
 
Bana ve diğer öğrenci arkadaşlarımıza çok yardımcı oldunuz. 
Bu konuda size ne kadar teşekkür etsek az kalır. 
Her şey için teşekkürler, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. 
 
Kategori: Makro programlama dersinin önemi 

 
Tarih: 29.1.2012 
 
Hocam Merhaba, 
 
Öncelikle mezun olalı hayli vakit geçti (2009) , hal hatrınızı soramadık kusumuza 
bakmayın. Umarım iyisinizdir. Mezun olduktan sonra askerlik sürecini atlattıktan sonra 
ailemle ikamet ettiğim Bursa da çalışma yaşamıma başladım. Öncelikle 6 ay süreli 
Delphi Packard da üretim Planlama müh. olarak çalıştıktan sonra şuanki çalıştığım 
Yazaki Otomotive bünyesinde yine Planlama müh. olarak meslek yaşantımı 
sürdürmekteyim. ( Kuzuluk' da  da bir plant bulunmakta ayrıca). Öncelikle iş arama 
süreci tabiki sıkıntılı oldu ancak gerçekten excelde makro yazabiliyor olmak rakipler 
arasında kesinlikle ön plana çıkmamı sağladı diyebilirim. Zaten mülakatlarda da ön 
plana çıkan 3 husus bulunmakta,  stajda neler yapıldığı , pratik olarak ingilizceyi 
kullanabiliyor olmak ve bilgisayar bilgisi. 
 
 Çalıştığım iki fabrikada da planlama excel üzerinden yürümekte ve makrolar ile bir çok 
rutin daha az emekle halledilebiliyor. Bu konunun üzerinde hayli durmuşturnuz, 
kesinlikle haklı çıktınız. 
 
Bir isteğiniz olursa biz burdayız hocam, iyi bakın kendinize. 
 
Kategori: Makro programlama dersinin önemi, İş hayatında Makro Programlamanın 
faydaları, iş bulmada Makro Programlama bilen öncelikli 
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Tarih: 13.1.2012 
 
Not: Bu mesaj facebook’dan alınmıştır 
 
Merhaba hocam.  
Suan erp sistemi olmayan excelle butun stoklarini takip eden isemirlerini acan ve 
raporlarini olusturan bi ilac fabrikasinda calisiyorum. Sizden aldigim makro dersi 
sayesinde excel kullanmada hic zorluk cekmedim. Ogrettiginiz makro sayesinde islerimi 
daha kolay hallediyorum. Excel muhendisligi yapiorum diyebilirim Size tesekkur etmek 
istedim. 
Ogrettiginiz her bi kod formul icin size tesekkur ederim hocam.  
Kendinize iyi bakin.  
 
Kategori: Makro programlama dersinin önemi, İş hayatında Makro Programlamanın 
faydaları 

 
Tarih: 23.12.2011 
 
Merhaba Hocam nasılsınız ? 
Ben Caner ….. 2010 endüstri mühendisliği mezunuyum sizlerin öğrencisiyim. 
İstanbulda bir aydınlatma firmasında üretim planlama mühendisliği/endüstri 
mühendisi pozisyonunda çalışmaktayım. Hocam ben excelde makro yazmayı öğrenmek 
istiyorum. 
3.sınıfta seçmeli makro dersini almamıştım fakat şu an çalıştığım yerde bunu 
öğrenmeye ihtiyacım var.  Excellde makrolar diye bir kitap aldım ve buradan 
çalışıyorum şu an. 
Visual basic bilgimde orta seviyede. 
Yardımlarınızı bekliyorum. 
 
Kategori: Makro programlama dersinin önemi, İş hayatında Makro Programlamanın 
faydaları 

 
Tarih: 15.12.2011 
 
Not: Bu mesaj facebook’dan alınmıştır 
 
Merhaba Hocam. Ben Sakarya Üniv. Endüstri Müh. 2008 mezunuyum, belki 
hatırlarsınız. Geçen hafta bir doktora vizem için uzman sistem oluşturmam gerektirdi. 
Sayenizde excel de makrolarla kolaylıkla üstesinden geldim. Öğrenilen şeyler zamanla 
unutuluyor. Ama siz o kadar emek harcayarak o kadar severek ve sevdirerek öğrettiniz 
ki ben de 3,5 sene sonra bile dersinizde bütün öğrendiklerimi hatırlayabiliyorum. Size 
teşekkür etmek istedim.  
 
Kategori: Makro programlama dersinin önemi, İş hayatında Makro Programlamanın 
faydaları 
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Tarih: 1.12.2011 
 
Merhaba Gültekin Hocam, 
 
Dün sizinle görüşmüştüm, makro ders notları için. Bu benim mail adresim. Buraya 
yollayabilirsiniz hocam. Ford Otosan'daki iş görüşmemde makro excel istendi. Bu 
yüzden baştan ve düzgün bir şekilde öğrenmeye karar verdim, inşallah hayırlısıyla 
üstesinden gelirim hocam, programlamam iyi değildi hatırlarsınız. 
 
Çok teşekkür ediyorum, iyi çalışmalar hocam. 
 
Kategori: İş görüşmesinde Makro Programlama biliyor olmanın önemi 

 
Tarih: 8.6.2011 
 
Merhaba Gültekin Hocam,  
  
Az önce üniversitenin ve endüstri mühendisliği (ie.sakarya.edu) sitesini incelerken 
aklıma geldiniz, en azından mail yazmak istedim. 
Şunu söylemeliyim ki, 2008 de mezun olduktan sonra en çok yad ettiğim hocam siz 
oluyorsunuz, her fırsatta içimden de olsa size teşekkür ediyorum. Karşılaştığım 
endüstri mühendisliği öğrencilerine sizin derslerinizi tavsiye ediyorum. Sizin temelini 
attığınız programlama ve VBA altyapısı o kadar çok önümü açıyor ki. Muhtemelen 
koskoca 4 yılda en çok faydasını gördüğüm derslerim sizden aldıklarım oldu. Makro 
yazabildiğim için çok istediğim Ülker’de işe alındım ve işin güzel yanı bu bildiklerimi 
uygulayabiliyorum. Hem kendime hem de çevremdekilere faydalı olabiliyorum, ve 
amacımız olan “verimli çalışma”, ”az zamanda çok işi kolayca yapma” yolunda hergeçen 
gün ilerliyorum. Bu yüzden size tekrar teşekkür ediyorum. Bunun yanında da benimle 
çalışmak istediğiniz Sharepoint üzerinde benim yüzümden çalışamadığımız için de 
zaman zaman pişmanlık duyuyorum. Benim için bir fırsat kaçırdığımı daha sonraları 
anladım.  
  
Bu vesileyle en kısa sürede görüşmek dileklerimde hürmetlerimi sunar iyi çalışmalar 
dilerim. 
 
Kategori: İş görüşmesinde Makro Programlama biliyor olmanın önemi, İş hayatında 
Makro Programlamanın faydaları 

 
Tarih: 25.4.2011 
 
Hocam,  
Nasilsiniz? Insallah bir ara gelip herkesi gormek istiyorum. Is hayatinda en cok excel ve 
makro bilgimi kullaniyorum tum emeklerinz icin tesekkur ederim. 
 
Kategori: İş hayatında Makro Programlamanın faydaları 
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Tarih: 16.1.2011 
 
Hocam Merhaba  
 
Nasılsınız, uzun zaman oldu umarım iyisinizdir. --2006 mezunuyum bu arada--. Hocam 
şunu belirtmem lazımki dersinizin önemi okul bittikten sonra daha iyi anlaşılıyor. Bizim 
dönemlerimizde dersleriniz seçmeli olduğu için herkes alamıyordu, şuan nasıl 
bilmiyorum ama kesinlikle zorunlu ders olması gerektiğini düşünüyorum. 
 
Kategori: İş hayatında Makro Programlamanın faydaları 

 
Tarih: 21.10.2010 
 
Hocam Merhabalar, 
 
Belki beni hatırlamışsınızdır veya hatırlayamamışsınızdır ben kısaca tanıtayım yinede 
kendimi Endüstri Mühendisliği 1. öğretim 2010 mezunu ****.Genelde ***yla birlikte 
dolaşırdık hocam. *** en yakın arkadaşımdı. Nasılsınız hocam iyisinizdir umarım. 
Mezun olalı çok kısa bir süre geçmesine rağmen ben okul zamanını ve o üniversite 
ortamını çok özledim. Hocam şuan ben *** Hastanesi Organizasyon Geliştirme 
Bölümünde İş Analisti olarak görev yapıyorum ve sizi inanın her excel kullandığımda iyi 
bir şekilde anıyorum. Bize öğrettiklerinizin kıymetini belki o sıralarda otururken pek 
bilemedik ama iş hayatında her öğrettiğinizin hazine kadar değerli olduğunu anladım. 
Öncelikle bize öğrettikleriniz için yüksek not alabilmemiz için gösterdiğiniz çaba ve 
daha sayamadığım bir çok şey için size çok çok teşekkür ediyorum hocam. Sitenizde de 
gördüm mezun olan çoğu öğrenciden bu şekilde mailler almışsınız. İnsan öğrenciyken 
gerçekten bir çok şeyin kıymetini bilmiyor , işe girdiğinde gerçek dünya ile tanışınca 
farkına varıyor. Sizden bir ricada bulunacaktım  hocam, makro seçmeli dersinizi 
kontenjan dolması yüzünden alamamıştım acaba makrolarla alakalı elinizde döküman 
varsa veya tavsiye edebilceğiniz kitap varsa yardımcı olabilirmisiniz? Şimdiden çok 
teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim .Esenlikle. 
 
Kategori: Makro programlama dersinin önemi, İş hayatında Makro Programlamanın 
faydaları 

 
Tarih: 1.6.2010 
 
Hocam merhaba , Nasılsınız 
Ben 2007 mezunlarından **** 
Ev arkadaşım ***’a  e-mühendislik yönetimi tezsiz yüksek lisans programını önermiştim 
Ve özellikle sizin derslerinizi almasını istedim  
İyi ki böyle bir tavsiyede bulunmuşum  
Çünkü  ders videolarınızı bende izledim ve çok şey öğrendim 
Vba nedir doğru dürüst bilmezken şu anda çoğu işimi makro ile hallediyorum  
Size böyle bir ders verdiğiniz için çok teşekkür ederim  
 
Kategori: Makro programlama dersinin önemi, İş hayatında Makro Programlamanın 
faydaları 
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Tarih:24.5.2010 

Hocam iyi aksamlar,  

Umarim beni hatirlarsiniz, ****, **** zamanindan 2006 Endustri mezunu 2. ogretim 
****. 
Hocam umarim iyisinizdir sagliginiz sihatinizin yerindedir insallah, gecen gun endustri 
bolumunun internet sayfasini ziyaret ettim kim var kim yok diye herkese bir merhaba 
maili yollayayim dedim, yaklasik 4 senedir Ingilteredeyim hocam, okul biter bitmez 
geldim.. dil egitimi, master derken yaklasik 2 senedir de office2office sirketinde 
calismaya devam ediyorum, insallah donecegim birgun Turkiye'ye. 

Hocam sizden bir ricam olacak eger kirmazsaniz, ben 2 donem boyunca sizin makro 
derslerinizi almistim ama ne yazikki notlarimi sagolsun bir arkadasa fotokopi icin 
vermistim am bi daha geri gelmedi bende cok ustelemedim ama simdi daha iyi 
anliyorum onlarin kiymetini, cok kitap okudum cok seyler buldum ama hicbiri sizin 
notlar gibi sade aciklayici degildi 

Eger ricam etsem elinizde varsa bana mail atabilir misiniz?  

Ilginize simdiden tesekkurler iyi calismalar gelecekteki endustri muhendisleri 
arkadaslarima da simdiden basarilar dilerim 
 
Kategori: Makro programlama dersinin önemi 

 
Tarih: 20-4-2007 
 
Hocam merhabalar, 
  
Ben ****, egitimimi tamamlamama 1 sömestr kala okulumu dondurdum.Şu an Delphi 
EMEA HeadQuarter Paris'te IT departmanında Proje Yönetim Asistanı olarak görev 
yapmaktayım 1 yıllıgına.Menejerim excel ve MS project ile ilgili macro tabanlı bazı 
görevler verdi.Sizden macro dersi almamıştım ama su an elinizde pratik uygulamaya da 
yönelik ing ya da turkce kaynak varsa benle paylasirsaniz cok sevinirim.Zira elimdeki 
bu olnagi iyi degerlendirmek istiyorum.Yardimlarinizi bekliyor olacagim, 
Saygilarimla, 
 
Kategori: Makro programlama dersinin önemi 

 
Tarih: 6-9-2008 
 
Nasılsınız hocam? Ben **** 2007 Endüstri Mühendisliği mezunuyum.  
  
Şu an İstanbul-Tuzla'da faaliyet gösteren bir otomotiv yan sanayi firmasında Üretim 
Planlama Mühendisi olarak çalışıyorum. Sizden seçmeli ders olarak 2 dönem 
boyunca makro programlama dersi almıştım. Öğrettikleriniz için size teşekkür etmek 
istedim.  
Gerçekten çok faydasını görüyorum, hayatınızda başarılar dilerim..  
 
Kategori: Makro programlama dersinin önemi, İş hayatında Makro Programlamanın 
faydaları 
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Tarih: 10.1.2008 
 
Hocam selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Ben **** ismimden hatırlayacağınızı 
umuyorum. Yada açarsak ****le  ****in ev arkadaşıydım geçen sene mezun oldum 
dersem daha açıklayıcı olur:)     Hocam sen nasılsın diye sorarasanız iyiyim aydında 
çalışıyorum askerliği 1 yıl erteledim. Sizden öğrendiklerimi şükrederek iş hayatımda 
uyguluyorum. Hocam benim size bir sorum olacak ben çalıştığım işyeri için bir yazılım 
hazırladım güzelde oldu takdirde topladı :) Ama tek sorun şu ki userform çalışırken 
workbook un görünmesini istemiyorum. Çünkü verilere elle müdahele edilmesini 
önlemek benim için çok önemli. Hemde görsel olarak çalışmasma sayfasının formun 
arka planında olması bunları sadece excell in yapabileceği hissine kaptırıyor bazı bu 
işten anlamayan insanları :) Arka planda excell sayfasını gören yazılım(adam) yerine 
koymuyor çaılşmayı. Arkada ne kodlar çalıştığını bu işten anlasalar kavrayacaklarda:) 
Neyse otur kendin yap o zaman diyesi geliyor insanın da denmiyor :) Hocam manuel 
olarak sayfayı commandbutton la gizleyebiliyorum yani çalışma sayfası gizleme 
kodlarını biliyorum bunun hemen açılışta gerçekleşmesini istiyorum. 
sub auto_open() 
....... 
end sub 
yordamını da biliyorum. Şu işi excelli hiç göstermeden(.xls uzantılı dosyayı tıklamanın 
hemen akebinde) makroları etkinleştir uyarısı falan çıkmadan yapmanın bir yolu var 
mı? Çok mu şey istiyorum yada kolayda ben mi çıkamadım işin içinden? Zaten zor 
bişeyse kolay olsa zaten bulurdum:) Kolaysada yazıklar olsun bana:) 
Hocam biraz espirili bir mail olabilir bu sizi kendime yakın hissetiğim için. 
Programlama yapabilme yolunu bana açtığınız için çok teşekkür ederim. Öğrenci 
arkadaşlarada benden selamlar olsun bu dersi seçecek arkadaşlara çok doğru bir tercih 
yaptıklarını benim adıma sölersiniz. Bence endüstri mühendisliğinin  en büyük 
gereklerinden biri. İşlerimizden biri en kısa zamanda en doğru karaları vermekse bunu 
yapmanın yöntemini biliyorsak üretim planlama vs.. 1 kaplan gücündeyiz demektir. 
Ama bunu excelle  yazdığımız vb kodlarıyla yapıyorsak 10  kaplan gücündeyiz diyorum 
daha ne diyem:) Hocam bizim elimize çok güzel bir anahtar verdiniz bende bu anahtarla 
birlikte araştırarak kendimi baya geliştirdiğimi sanıyorum. Acelem olmasa bir yolu 
varsada kendim bulmayı yeğlerdim çünkü insan kendi cırmalayarak bulduğu bir şeyi 
kolay unutmuyor. Arkadaşalarada söleyin bu işin üstüne gitmek menfaatlerine . Tabi 
bunlada yatıp kalkmasınlar. En gereksiz gördüğüm dersler bile meğer ne değerliymiş 
ama ben sakarya üniversitesinden yeterli eğitimi aldığım kanısındayım. Bu uzun 
elektronik postama burada son verirkene çok selamlar ellerinizden öpüyorum 
yardımlarınızı bekliyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın esenkalın... 

Kategori: Makro programlama dersinin önemi, İş hayatında Makro Programlamanın 
faydaları 

 
Tarih:20.12.2007 
 
merhaba hocam ben ***** gecen donem mezun olan.  oncelikle bayraminiz mubarek 
olsun. nasilsiniz hocam,iyisiniz insallah? beni sorarsaniz ben askere geldim hocam daha 
once haber veremedim ozur dilerim 8 gunluk askerim ankara polatli topcu okulunda 
uzun donem astegmen cikti hocam, cekili obus atis komutani olarak. haber vermek 
istemistim hocam insallah ilk sakarya ya geldigimde yaniniza gelicem sizinde. bu arada 
hersey ama hersey icin tekrar tesekkurler hocam makro ogrettikleriniz sayseinde daha 
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2.gunden bilgisayar sorumlusu oldum egitimden kacmayi saglamiyor ama en azindan bi 
isim var hemde hocam oyle guzel ogretmissiniz ki bunca bilgisayar muhendisi 
arasindan en cok isi bana veriyorlar aslinda kotu bisey ama ne kadar ise yaradigini 
gostermek icin soyledim. herneyse hocam tekrar ve tekrar cok tesekkurler kendinize iyi 
bakin hoscakalin 
 
Kategori: Makro programlama dersinin önemi, İş hayatında Makro Programlamanın 
faydaları 

 
Tarih:19.11.2007 

hocam merhaba, 

ben 2006 endüstri mühendisliği mezunlarından ****.nasılsınız?iyisinizdir 
insallah.maillerimi kontrol ederken makro programlama hakkında size sorduğum bi 
soru ve sizin cevabınızı gorunce halinizi hatrınızı sorma ve size teşekkür etme gereği 
duydum.hocam öncelikle exceli bize sevdirdiğiniz,önemini hatırlattığınız ve düzenli bir 
şekilde öğrettiniz için teşekkür ediyorum.askerliğimi 2007 haziran ayında bitirip 
geldikten sonra cesitli is gorusmelerine gittim.bu is gorusmelerinin cogunda office 
programları içinde tek sordukları her zaman excel oldu.word powerpoint de var ama 
kimse sormuyor onları :) lafı fazla uzatmak istemiyorum ve size çok teşekkür 
ediyorum.saygılarımla.. 

Kategori: Makro programlama dersinin önemi, İş hayatında Makro Programlamanın 
faydaları 

 
Tarih:20.7.2007 

merhaba hocam.nasılsınız. 

tahmin ediyoromki yoğunsunuzdur,2 hafta önce okula geldim sizede uğrayacaktım ama 
dersteydinjiz.Sizi dün yaşadığım güzel bi olayı anlatmak için mail atıyorum. 

Ben  bir haftadır şişecam topkapı fabrikasıında üretim planlama bölümünde staj 
yapmaktayım. Sakarya üniversitesi endüstri müh.mezunu bir şefimiz ve İTÜ  işletme 
müh.mezunu bir üretim mühendisimiz(**** BEY) var. 

Dün **** bey haftalık üretim programlarını hazırlarken incelememiz için beni  ve diğer 
stajer arkadaşları yanına çağırdı yaptığı şuydu üretim bilgilerinin olduğu bir excel 
dosyasından çizelge hazırlamak.bunları tek tek eliyle hazırlıyor,aylık raporların 
çizelgesini ise makro kullanarak  kolayca hazırlıyordu.bende  neden haftalık raporlarda 
da makroyu kullanmadıklarını sordum.oda şu cevabı verdi "ben makro bilmiyorum, bu 
makrolarıda benden önceki üretim müh.yazmış" ,bunun üzerine isterlerse onlara bu 
konuda yardım edebileceğimi söyledim, makro bildiğimi duyunca çok sevindi ve tepkisi 
aynen şuydu bu makroyu yaz dile benden ne dilersen,ayrıca onlara ders için 
hazırladığım ödevi gösterdim,onu görnce benim makroyu biliyor olduğuma 
inandılar.hatta ara ara gel bizim makrolarımızı incele bile diyorlar,ben de şimdi haftalık 
üretim çizelgelerinin makroyla hazırlanması üzerine çalışmaya başladım.ayrıca boş 
vakitlerinde ona ve diğer stajer arkadaşlarıma makroda bildiklerimi öğretmem için 
benden söz aldılar. umarım istediklerini gerçekleştirebilirim. 
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bana bu güzelliği yaşattığınız için size çok teşekkür ederim. 

Kategori: Makro programlama dersinin önemi, İş hayatında Makro Programlamanın 
faydaları 

 
Tarih:14.11.2006 

Hocam saygılar sunuyorum. 

Sizi rahatsız etme sebebim size olan minnet borcum ve bir sözünüz aklıma gelmesi ile 
işimin sadece vakit kaybına yol açan ve dikkatsizliğim nedeni ile sorunlara neden bir 
kısmını sayenizde yazdığım makro ile halletmiş olmamdır. Siz bir gün bize "yakında 
aynı işi bütün gün yaptığınıza ve bunun canınızı sıkıp vaktinizi çaldığına tanık olacak ve 
böyle bir makroya ihtiyacınız olacak ve mühendis yani çözüm üreten insanlar olarak 
kendinizin bu sorununuda ufak bir makro ile aşabileceksiniz" demiştiniz... Haklısın işe 
yaradı tekrar teşekkürler. 

Kategori: Makro programlama dersinin önemi, İş hayatında Makro Programlamanın 
faydaları 

 
Tarih:11.8.2006 

Merhaba hocam, 

Ben ****. Hocam bir aydır iş aradığımı size telefonda belirtmiştim. Ankara'da bugün iş 
buldum. İşe başladım. Yinede size **** dan CV'mi gönderiyorum. Bir ay içinde 10 
yerden iş görüşmesi talebi aldım.  Bunlardan 3 tanesi Excel, Makro ve VBA bilgisinden 
dolayı çağırdıklarını söylediler. Gerçekten de Excel mühendisler için önemli. Ayrıca SAP 
R/3 Endüstri Mühendisliği için çok önemli.  

Kategori: Makro programlama dersinin önemi, İş hayatında Makro Programlamanın 
faydaları 

 
Tarih:19.6.2005 
 
Mrb hocam.Nasılsınız?Size excel ve makro ile bir fabrikanın tüm işlerinin 
yürütüldüğünü söylemek istedim.Ben şu anda Saban** fabrikalarından Bek**'da staj 
yapıyorum.Bölümüm ise lojistik,satınalma ve üretim planlama.Hepsi aynı ofiste 
zaten...Orda ERP kullanmıyorlar sebepleri ERP'nin esnek olmaması.Yalnızca Excel'de 
makrolar ile yazılmış programlar kullanıyorlar.Bu programları da genel müdürleri 
yazmış.Gerçekten çok şaşırdım.Çünkü işler çok yolunda gidiyor,tam kapasite ile üretim 
yapıyorlar.Ürünleri çelik kord,topuk teli,yaylik tel...falan.Ürün ağaçları sade olduğu için 
mrp programını ve diğerlerini yazmak zor olmamış.Benden o programları birbirine 
daha fazla entegre etmemi ve bobin sayılarını hesaplayan bir program yazmamı 
istediler excel makroları ile...Gerçekten hocam öğrettikleriniz çok işime yaradı.Çok 
teşekkürler herşey için. 
 
Kategori: Makro programlama dersinin önemi, İş hayatında Makro Programlamanın 
faydaları 
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Tarih:21.6.2005 
 
Merhaba hocam, 
Gerçekten hakkınızı nasıl öderim bilemiyorum.Herşey o kadar çok işime yaradı 
ki...Sınıfta yaptığımız çalışmaların da üzerinden gidip fabrikaya uyarlama 
yapıcaz.Hepsini çok beğendiler.İşyerinde herkes makroyu kimden öğrendiğimi 
soruyor.Sizden çok bahsettim onlara. Herşey için çok teşekkürler 
 
Kategori: Makro programlama dersinin önemi, İş hayatında Makro Programlamanın 
faydaları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



| 120 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
SONSÖZ 
 

 
Excel günümüzde birçok çalışanın, akademisyenin işlerini kolaylaştırmaktadır. 
Makro programlama Excel’in daha efektif kullanılması, Excel’de yapılan işlerin daha 
kısa zamanda yapılması için önemli bir araçtır. Bunun için, öyle çok fazla 
programlama bilgisine de (VBA bilgisine) gerek yoktur. Excel 
yaptıklarınız/yapılacaklar konusunda “Makro Kaydet” seçeneği ile size büyük 
kolaylık sağlamakta, böylece size, asgari (çok az) bir programcılık bilgisi ile bazı 
satırlarda basit değişiklikler yaparak kodlara son halini verip makronuzu 
kullanılabilir hale getirip çalıştırmak kalmaktadır.   
 
Makro programlama kullanarak; İstatistik, veri madenciliği, yapay zeka, makine 
öğrenmesi, derin öğrenme, finans, üretim planlama, benzetim, yöneylem vbg. 
Derslerdeki/araştırmalarındaki birçok konu ve araştırma, Excel’de kolayca ve 
rahatça yapılabilmekte, zaman alıcı işlemler kısa zamanda gerçekleştirmekte ve 
zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Bundan dolayı sanırım son sözü şu şekilde yazsak 
konunun önemini daha iyi anlatmış oluruz; “Excel kullanırken, hiç Makro 
Programlama bilen ile bilmeyen bir olur mu?”. 
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