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Satır/Sütun/Hücre Ekleme 
 
Oluşturduğunuz tabloya satır, sütun ve hücre ekleyebilirsiniz. Bunun için ekleme yapacağınız hücreye 
tıklayın ve aşağıdaki adımlardan birini takip edin: 
 

a. Tablo araçları sekmesi:  
1. Düzen sekmesine tıklayın. 

 
2. Satırlar ve Sütunlar bölmesinde Üstüne Ekle, Altına Ekle, 

Sola Ekle ve Sağa Ekle seçeneklerinden isteğinize uygun 

olanı seçin. 
 
 

Üstüne Ekle: İmlecinizin bulunduğu hücrenin üstüne bir satır ekler. 
 

Altına Ekle: İmlecinizin bulunduğu hücrenin altına bir satır ekler. 
 

Sola Ekle: İmlecinizin bulunduğu hücrenin soluna bir sütun ekler. 
 

Sağa Ekle: İmlecinizin bulunduğu hücrenin sağına bir sütun ekler.  
 

b. Fare ile sağ tıklayınca açılan menü:  
1. Açılan seçeneklerden Ekle seçeneğine tıklayın.  
2. Açılan seçeneklerden de uygun olanını seçin. 

 

Hücreleri sağa kaydır: Seçili sütun kadar sola sütun ekler. 
 

Hücreleri aşağıya kaydır: Seçili satır kadar yukarıya satır ekler. 
 

Tüm satır ekle: Tek bir satır ekler. 
 

Tüm sütun ekle: Tek bir sütun ekler. 
 

Satır/Sütun/Hücre Silme 
 
Silmek istediğiniz satır/sütun/hücre’yi seçin ve aşağıdaki adımlardan birini takip edin: 
 

a. Tablo araçları sekmesi:  
1. Düzen sekmesine tıklayın.  
2. Satırlar ve Sütunlar bölmesinde Sil seçeneğine tıklayın. 

 
3. Açılan pencerede Hücreleri Sil, Sütun Sil, Satır Sil ve Tablo Sil 

seçenekleri vardır. Bu seçeneklerden amacınıza uygun olanı 

seçin. 
              

Hücreleri Sil: Bu seçenek tıklandığında Hücre Sil penceresi açılır. 

Hücreleri sola kaydır seçeneği seçili hücreyi silerek sağdaki hücreleri 

sola kaydırır. Hücreleri yukarı kaldır seçeneği seçili hücreyi silerek 

alttaki hücreleri bir üst satıra kaydırır, Tüm satırı sil seçeneği seçili 

hücrenin bulunduğu satırı siler ve Tüm sütunu sil seçeneği seçili 

hücrenin bulunduğu sütunu siler. 
 

Sütun Sil: Seçili hücrenin bulunduğu sütunu ya da seçili sütunu siler. 
 

Satır Sil: Seçili hücrenin bulunduğu satırı ya da seçili satırı siler. 
 

Tablo Sil: Bu düğmenin işlevini Tablo Silme başlığında öğreneceksiniz.  
 

b. Fare ile sağ tıklayınca açılan menü:  
1. Hücre Sil seçeneğine tıklayın. 

 
2. Karşınıza yukarıda incelenen Hücre Sil penceresi 

çıkacaktır. İşlemin devamı yukarıda anlatıldığı gibidir.  
c. Silme (Backspace) tuşu ile:  

1. Silme tuşuna basın. 
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2. Seçili olan satır veya sütunsa satır ve sütun 

silinecektir.  
3. Seçili olan hücre ise Hücre Sil penceresi açılacaktır. 

 

Hücre Birleştirme/Bölme 
 

  Hücreleri Birleştirme  
Birleştirmek istediğiniz hücreleri seçin ve aşağıdaki adımlardan birini takip edin: 
 

a. Tablo araçları sekmesi:  
1. Düzen sekmesine tıklayın. 

 
2. Birleştirme bölümündeki Hücreleri Birleştir seçeneğine 

tıklayın. 

b. Fare ile sağ tıklayınca açılan menü:  
1. Hücreleri Birleştir seçeneğini tıklayın.  

 

Örnek:  
 
 
 
 
 
 

 

 Hücreleri Bölme  
Bölmek istediğiniz hücreyi seçiniz ve aşağıdaki adımlardan birini takip edin:  
 

a. Tablo araçları sekmesi:  
1. Düzen sekmesine tıklayın.  
2. Birleştirme bölümündeki Hücreleri Böl seçeneğine tıklayın.  
3. Hücrenizi kaç satır ve sütuna bölmek istediğinizi yazın.  
4. Tamam düğmesine basın.   

 

b. Fare ile sağ tıklayınca açılan menü:  
1. Hücreleri Böl seçeneğini tıklayın.  

 

Örnek:  
 
 
 
 
 
 
 

 

Hizalama 
 
Hücrelere girilen veya girilecek olan verilerin yatay ve dikey olarak hizalamasını yapmak mümkündür. 
 
Hizalamak istediğiniz hücreleri seçin ve aşağıdaki yöntemlerden birini takip edin:  
 

a. Tablo araçları sekmesi:  
1. Düzen sekmesi tıklayın. 

 
2. Hizalama bölümünde bulunan Hücre Hizalama 

seçeneklerinden isteğe uygun olan seçin. 
 

b. Fare ile sağ tıklayınca açılan menü: 
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1. Hücre Hizalama seçeneğinin üzerine gelin. 

 
2. Açılan hücre hizalama seçeneklerinden 

istediğinizi seçin.  
 

 Hücre Hizalama Seçenekleri   
Üst Sola Hizala: Hücre içerisindeki veriyi üst ve sola doğru hizalar.  

 
 
 
 
 

 

Üst Ortaya Hizala: Hücre içerisindeki veriyi üst ve ortaya hizalar.  
 
 
 
 
 

 

Üst Sağa Hizala: Hücre içerisindeki veriyi üst ve ortaya hizalar.  
 
 
 
 
 

 

Orta Sola Hizala: Hücre içerisindeki veriyi orta (dikey olarak) ve sola doğru hizalar.  
 
 
 
 
 
 

 Dikey Ortaya Hizala: Hücre içerisindeki veriyi dikey ve yatay olarak hücrenin ortasına doğru 

hizalar. 
 
 
 
 
 
 
 

Orta Sağa Hizala: Hücre içerisindeki veriyi orta (dikey olarak) ve sağa doğru hizalar.  
 
 
 
 
 

 

Alt Sola Hizala: Hücre içerisindeki veriyi alt ve sola doğru hizalar.  
 
 
 
 
 

 

Alt Ortaya Hizala: Hücre içerisindeki veriyi alt ve ortaya doğru hizalar.  
 
 
 
 

 

Alt Sağa Hizala: Hücre içerisindeki veriyi alt ve sağa doğru hizalar.  
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Kenarlıklar 
 

 Tabloya Kenarlık Ekleme 
 
Bir resme kenarlık eklediğinizde veya bir metnin çevresine kenarlık koyduğunuzda, hatta tek bir 

sayfaya kenarlık eklediğinizde belgenizdeki bu öğelerin gerçek anlamda göze çarpmasını 

sağlayabilirsiniz. Aynı şey belgelerinizdeki tablolar için de geçerlidir. Bu kenarlıkları ne kadar sade 

veya süslü yapacağınız ise size bağlıdır. 

 

Oluşturmuş olduğunuz tabloya kenarlık eklemek için: 

 

1. Tablonuzun herhangi bir hücresine farenin sol tuşuyla tıklayın. 

 

2. Tablo Araçları sekmesinden Tasarım sekmesini tıklayın. 

 

3. Kenarlığı çizmeden önce özelliklerini belirleyebilirsiniz. 

 

4. Kenarlığı çizmek için kullanılan çizginin stilini değiştirebilirsiniz. Bu işlem 

 

için Tasarım sekmesindeki Kenarlıkları Çiz bölümündeki Kalem Stili 

seçeneğini kullanın. Bu seçeneğin yanındaki şekline  tıkladığınızda 

seçebileceğiniz kalem stilleri görülecektir. Bunlardan herhangi birini 

seçmek için tıklayın. 

 

5. Kenarlığı çizmek için kullanılan çizginin genişliğini değiştirebilirsiniz. Bu 

işlem için Tasarım sekmesindeki Kenarlıkları Çiz bölümündeki Kalem 

 

Ağırlığı seçeneği kullanılır. Bu seçeneğin yanındaki  şekline tıkladığınızda seçebileceğiniz 

kalem ağırlıkları görülecektir. Bunlardan herhangi birini seçmek için tıklayın. 

 

6. Kenarlığı oluşturacak çizginin rengini de değiştirebilirsiniz. Bu işlem için 

Tasarım sekmesindeki Kenarlıkları Çiz bölümündeki Kalem Rengi seçeneği 

 

kullanılır. Bu seçeneğin yanındaki  şekline tıkladığınızda renk seçenekleri görülecektir. 

Bunlardan herhangi birini seçmek için tıklayın. 

 

Gerekli özelleştirmeleri yaptıktan sonra kenarlık çizmek için: 

 

a. Tablo Çiz seçeneği: 

1. Tabloya tıklayın. 

2. Tablo araçları sekme grubunda Tasarım sekmesini tıklayın. 

3. Kenarlıkları Çiz bölümündeki Tablo Çiz seçeneğine tıklayın. Fare imleci    şeklini 

alır.
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4. Kalem şeklindeki imleci kenarlık çizmek istediğiniz noktaya getirin ve farenin sol 
tuşuna basılı tutarak kenarlığın bitmek istediği noktaya kadar fareyi sürükleyin.  

b.  Tablo Stilleri:  
1. Tabloya tıklayın.  
2. Tablo araçları sekme grubunda Tasarım sekmesini tıklayın.  
3. Tasarım sekmesindeki Tablo Stilleri bölmesinden Kenarlıklar  

seçeneğinin yanındaki   şekline tıklayın. 
4. Açılan seçeneklerden eklemek istediğiniz kenarlığı seçin.  

 

 Tablodan Kenarlık Silme 
 
Tablonuzdan herhangi bir kenarlığı silmek mümkündür. Bu işlem için öncellikle silmek istediğiniz 
kenarlığın bulunduğu hücreye tıklayın veya seçin.  
 

a. Silgi seçeneği:  
a. Tablo Araçları sekmesinden Tasarım sekmesine tıklayın.  
b. Kenarlıkları Çiz bölümündeki Silgi seçeneğine tıklayın. 

 
c. Fare imleci silgi şeklini aldığında silmek istediğiniz kenarlığın üzerine gelip bir kez 

tıklayın.  
b. Tablo Stilleri:  

a. Tablo Araçları sekmesinden Tasarım sekmesine tıklayın. 

b. Tablo Stilleri bölümündeki Kenarlıklar seçeneğinin yanındaki   şekline tıklayın.  
c. Açılan seçeneklerden silmek istediğiniz kenarlığı seçin. 

 

Kenarlığa Stil Verme 
 
Tablonuzun kenarlık ve dolgu renklerini değiştirebilirsiniz. Bu işlem için tablonuzun herhangi bir 
hücresine tıklayın veya tablonuzu seçin. 
 

1. Tablo Araçları sekmesi:  
1. Tasarım sekmesini tıklayın.  
2. Tablo Stilleri bölümündeki farklı seçenekleri deneyin.  

 

 

 

 

 

Hazır Tablo Stilleri: Mevcut tablo stillerinden herhangi birisini seçerek tablonuzun görünümü 

değiştirebilirsiniz. Seçmek istediğiniz stilin üzerine gelip tıklamanız yeterlidir. Ayrıca daha 

fazla stil görebilmek için yandaki oklardan birine basın. 
 

2. Fare ile sağ tıklayınca açılan menü:  
1. Stilini değiştirmek istediğiniz kenarlığın 

bulunduğu hücreye tıklayın.  
2. Farenin sağ tuşuna basın. 

 
3. Kenarlıklar ve Gölgelendirme seçeneğini 

tıklayın. 
 

4. Açılan pencerede Kenarlıklar sekmesine 
tıklayın.  

Stil: Kenarlığınızın türünü (kesik çizgi, düz çizgi vs.) 
 

belirlemenize yardımcı olur. 
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Renk: Kenarlığınıza renk seçmenize yardımcı olur. 

 

Genişlik: Kenarlığınızın genişliğini 
ayarlamanıza yardımcı olur. 

 

5. Her bir seçenek için  şekline basarak uygun seçenekleri görebilir ve bu 

seçenekler arasından istediğinizi seçebilirsiniz. 
 

6. Kenarlığınızın özelliklerini seçtikten sonra bu özelliklerin hangi kenarlığa 

uygulanmasını istediğinizi belirtmelisiniz. Bu işlem için Önizleme ile gösterilen 

bölmedeki kenarlık şekillerini kullanın. 
 

Örnek:  
 


