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Kitap Hakkında:  

Microsoft Excel’in temel düzeyde kullanımını kapsamlı ve uygulamalı olarak ve özellikle kurumsal 

örneklerle işleyerek açıklayan bir özgün bir eserdir. 

Uygulama dosyaları ve belli konulardaki kullanımları anlatan video dosyalarını içeren ek bir CD-

ROM’la birlikte satılmaktadır.  

Alanında çok deneyimli ve bu konuda onlarca kitabın yazarı olan Faruk Çubukçu tarafından 

hazırlanmıştır. Microsoft Yetkili Eğitmeni olan yazar, bu konuda uzun yıllar şirketlere eğitim vermiş 

deneyimli bir uzmandır. Bu konuda bir eğitim şirketi ve çok sayıda Web sitesi vardır.  

Kitap, sekiz ünite olarak hazırlanmıştır. Her bir ünitede yer alan konularda; Excel programının ekran 

görüntüleriyle yapılabilecek işlemler açıklanmaktadır. Birinci ünitede Excel’in tarihçesi, sürümlerine 

ilişkin bilgiler ve genel özellikleri yer almaktadır. İkinci ünitede Excel’in çalışma ortamı detaylı bir 

şekilde açıklanmıştır. Dosya ve sayfa yapıları ve genel ayarlar bu ünitede yer alır. Üçüncü ünitede veri 

girişi, formül girişi ve temel hesaplamalara ilişkin bilgiler yer alır. Dördüncü ünitede verilerin 

biçimleme (formatlama) teknikleri ve düzenleme işlemleri yer almaktadır. Koşullu biçimlendirme ve 

diğer düzenlemeler bu ünitede yer alır. Beşinci ünitede grafikler, altıncı ünitede yazdırma (print) 

işlemleri yer almaktadır. Yedinci ünitede temel olarak fonksiyonların kullanımı ve belli fonksiyonların 

(EĞER, DÜŞEYARA, tarih ve metin fonksiyonları gibi) örneklerle kullanımı açıklanmaktadır. Sekizinci 

ünitede veri analizi konuları yer almaktadır. Sıralama, filtreleme ve özellikle Pivot Tablo konuları yer 

almaktadır.  

 

Yazar Hakkında Geniş bilgi:  

 

Faruk Çubukçu, Türkiye’de “bilgisayar eğitimi” alanında otuz yılı aşkın deneyime sahip bilgi teknolojisi 

uzmanıdır. “Bilgisayar uzmanlığı” yerine, kurumsal alandaki uygulamalarla bütünleşik olan ve değer 

üreten bilgisayar uygulamalarını/çözümlerini ifade ettiği için “bilgi teknolojileri uzmanlığı”nı 

kullanmaktadır.  



İşletme fakültesi mezunudur. Ardından Programcılık eğitimi almış ve 1984 yılında programcı olarak 

çalışmaya başlamıştır. 1990’lı yıllarda Microsoft ürünleri alanında uzmanlaşmıştır. Ülkemizin ilk 

Microsoft sertifikalı profesyoneli ve eğitmenlerindendir (Microsoft Certified Trainer). Microsoft’un 

MCSE ve MCAD sertifikasına dünyada ilk sahip olanlar arasındadır (Early Achiever ve Charter 

Members).  

Windows işletim sistemleri, Microsoft Office, Server yazılımları ve Yazılım Geliştirmeye (developer) 

yönelik olarak başta büyük kurumlar ve şirketler olmak üzere uzun süre eğitim ve danışmanlık 

hizmetleri sağlamıştır.  

Bilgisayar terimleri sözlüğünden başlayarak, kullanıcıların bilgisayar teknolojilerini temel ve teknik 

alanlarda yetkin olmalarını sağlayacak çok sayıda kitap yazmıştır. Bir süre Microsoft kitaplarının da 

resmi çevirmenliğini yapan yazarın elliye yakın yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.  

Bilgi teknolojileri alanında eğitmen ve danışman olarak “eşsiz” bir bilgi birikime sahip olan yazar, bilgi 

paylaşımı için 2000 yılında www.farukcubukcu.com portalını kurmuştur. Buradan binlerce öğrenciye 

ücretsiz kurslar vermiştir.  

Yazar, uzun yıllar kendi adına eğitim merkezini kurmuş; bireysel ve kurumsal alanda uygulamalı bilgi 

teknolojileri eğitimleri düzenlemiştir. Tüm eğitimlerin içeriğini özgün olarak geliştirilmiş – kurs 

kitapları hazırlamıştır.  Türkiye’de İzmir başta olmak üzere, İstanbul, Denizli, Konya ve Kayseri’de 

eğitim merkezlerinde bu kurslar verilmiştir.  

www.excelci.com siteleriyle de Excel üzerine özel çözümler sağlamaktadır. Ayrıca kurumsal Excel 

seminerlerini “EXCEL AKADEMİ” olarak kitaplar ve hizmet standartlarıyla oluşturmuş ve kurumlara 

sunmuştur.  

BT uzmanlığının bir “yaşam tarzı” ve “sürekli araştırma” gerektiren bir alan olması inancıyla; halen 

eğitim ve danışmanlık çalışmalarını sürdürmektedir.   

Uzmanlık alanları ve sertifikaları:  

 Microsoft Sertifikalı Eğitmen (MCT) 

 Microsoft Sertifikalı Sistem Uzmanı (MCITP) 

 Microsoft Sertifikalı Yazılım Uzmanı (MCAP) 

 Microsoft Sertifikalı Veritabanı Uzmanı (MCDBA) 

 CISCO Sertifikalı Ağ Uzmanı (CISCO CCNA) 

 Proje Yönetimi Uzmanı (PMP) 

 Bilgi Güvenliği (Comptia Security Plus ve ISO27001) 

 

http://www.farukcubukcu.com/
http://www.excelci.com/

