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GİRİŞ 
Müasir dövrdə sürət – hər şey deməkdir. Və qəbul etməliyik ki, Excel-də işləyərkən ilk baxışda çox 

sadə görünən əməliyyatlar bəzən çox uzun zaman və əmək aparır. O səbəbdən, mümkün olan hər bir 

imkanda Excel-dəki çox rahat qısayol kombinasiyalarından istifadə etmək hər zaman tövsiyyə olunur.  

Bundan əlavə, nə qədər sürətli işləsək, bir o qədər daha çox şey öyrənmiş və etmiş olarıq.  

Excel – yeni bir dil öyrənmək kimidir. Nə qədər çox istifadə etsək, bir o qədər tez avtomatlaşdırarıq. 

Bu materialda, işimizdə çox böyük asanlıqlar yaradacaq 50-dən çox qısayol var. Bunların bir hissəsi 

hər kəs tərəfindən bilinən kopyala/yapışdır, faylı yaddaşa atmaq kimi bəsit olanlardısa da, böyük əksəriyyəti 

gündəlik effektivliyi artıran vacib və geniş kütlələr tərəfindən bilinməyən qısayol kombinasiyalarıdır.  

Uğurlar! 
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  Alt düyməsinin sirri 
Heç bir mouse işlətmədən menuda naviqasiya etmək üçün Alt düyməsindən istifadə edirik. Menudakı 

hər bir komponenti qısayollarla aktivləşdirə bilərik. Alt düyməsinə basdığımız anda, menuda anidən hərflər 

əmələ gəlir. 

 

Bu düymələrə basa-basa istədiyimiz məsafəni qət edə və menudakı istədiyimiz komponentdən istifadə 

edə bilərik. 

 

  Alt+H+H+N - Xananın fonundakı rəngi silmək 
Məsələn, Alt düyməsinin yardımı ilə istənilən xananın fonundakı rəngi silmək üçün Alt+H+H+N 

kombinasiyasından istifadə edirik. 

Yuxarıdakı skrindən də görürük ki, Home menusunun kodu – H hərfidir. H hərfinə basdıqdan sonra, 

həmin menuya aid sektor aktivləşərək yeni hərflər əmələ gətirir. 

 

 

Xananın rənginin fonunu dəyişməyə yarayan hissənin də kodunun H hərfi olduğunu görürük. Bir dəfə də 

H düyməsinə basaraq rənglər olan paleti açırıq. 
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Və N hərfinə basdığımız anda, üzərində olduğumuz xananın fonunu təmizləmiş oluruq. 

Menu ilə çalışarkən bu prinsiplərə riayət etmək lazımdır. 

 

  Ctrl+A – Diapazonun / Excel səhifəsinin bütövlükdə 

seçilməsi 
Populyar düşüncənin əksinə, Ctrl+A ilə sadəcə bütün səhifə deyil, kursorun içində olduğu diapazon da 

seçilə bilir. 
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C7 xanasına gəlib Ctrl+A ilə bütün səhifəni deyil, ancaq B2:E9 diapazonunu seçmiş olduq. Lakin Ctrl+A 

bir dəfə də bassaq, bu səfər bütün səhifə seçilmiş olacaq. 

Bundan əlavə, bütün səhifəni seçmək üçün sətir və sütun adlarının kəsişməsindəki dörtbucaqlıya 

klikləmək də kifayət edəcəkdir. 

 

 

  Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U – Yazıların qalın, italik və 

altdanxəttli formatlanması 
Excel shortcut-ları arasında ən sadə və ən geniş olaraq yayılanlarındandırlar. 

Ctrl+B: Mətni qalıq şriftə çevirir. 

Ctrl+I: Mətni italik şriftə çevirir. 

Ctrl+U: Mətnin altından xətt çəkir. 

 

 

  Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V – Məlumatın kopyalanması, 

kəsilməsi və yapışdırılması 
Ən yayğın shortcut-lar siyahısındakı ilk yerləri tuturlar: 

Ctrl+C – Məlumatı kopyalamağa, 

Ctrl+X – Məlumatı bütövlükdə kəsməyə, 

Ctrl+V – Kopyalanan və kəsilən məlumatı yeni “ünvana” yapışdırmağa yarayır. 
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  Ctrl+D – Bir üstdəki xananı kopyalamaq 
Bir üstdəki dəyəri/formulu kopyala/yapışdır etmək əvəzinə həmin dəyər olan xananın altına gəlib Ctrl+D 

qısayolu ilə həmin dəyəri tək əməliyyatla kopyalayıb yapışdıra bilərik (Down). 

  

 

X sütunundakı dəyərləri Y sütunundakı dəyərlərə bölmək üçün, 2 olan xananın altına gəlib Ctrl+D ilə 

həmin xanadakı formulu bir xana aşağıya kopyalaya bilərik. Bundan da əlavə, əgər bütün diapazona 

kopyalamaq istəsək, bu halda 2 də daxil olmaqla ən aşağıya qədər olan diapazon seçilərək, Ctrl+D ilə 

əməliyyat yekunlaşdırılır. 

 

 

 

  Ctrl+R – Soldakı xananı kopyalamaq 
Ctrl+D ilə eyni məntiqlə çalışan qısayoldur. Tək fərqi ondan ibarətdir ki, yuxarıdan aşağıya deyil, özündən 

soldakı xananı kopyalayır (Right). 

Aşağıdakı skrində Y sütununda olan dəyərləri tək əməliyyatla Z sütununa kopyalamaq istəsək, bütün 

diapazonu seçərək Ctrl+R qısayolunu həyata keçiririk. 
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 Ctrl+Shift+8 – Cədvəli bütövlükdə seçmək 
Bu shortcut ilə müəyyən diapazonların və ya bütöv cədvəllərin avtomatik seçilməsinə nail oluruq. Ctrl+A 

ilə etdiyimizin tamamilə əkizidir. 

 

 

 F2 – Xananı Edit etmə 
Xananın içindəki məlumatı dəyişmək üçün, onun daxilinə ya mausun sol düyməsi ilə double-click edərək, 

ya da F2 qısayolu ilə daxil ola bilərik. Bu zaman, xanadakı bütün dəyəri deyil, sadəcə dəyişmək istədiyimiz 

komponentlərinə toxunmuş olacağıq. 

 

 

 Alt+Enter – Xana daxilinə ikinci sətrin əlavə edilməsi 
Bəzən bir xananın daxilinə ikinci sətir əlavə etmək ehtiyacı olur.  

 

Məsələn, yuxarıdakı “Adı Soyadı” mətnini sağdakı formata çevirmək istəyiriksə, xananın içinə F2 qısayolu 

ilə daxil olub, ilk sözün sonuna gəlib Alt+Enter basmağımız kifayət edəcəkdir. 
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  Shift+Space – Sətri bütövlükdə seçmə 
Bütün sətri seçməyə yarayır. Bütövlüklə seçmək istədiyiniz sətrin hər hansı bir xanasına gəlirsiniz və bu 

kombinasiyanı həyata keçirərək bütün sətri seçmiş olursunuz. Əgər birdən çox sətir seçiləcəksə, o zaman 

Shift düyməsi ilə birgə Aşağı düyməsinə basaraq lazımi qədər sətir seçmək mümkündür. Eyni əməliyyatı 

bütövlüklə seçmək istədiyiniz sətrin nömrəsinə klikləyərək də edə bilərsiniz. 

 

 

  Ctrl+Space – Sütunu bütövlükdə seçmə 
Bu kombinasiya isə bütün sütunu seçməyə yarayır. Eynilə bütün sətirləri seçməkdə olduğu kimi. Bütün 

prinsiplər tamamilə eynidir. Bütövlüklə seçmək istədiyiniz sütunun hər hansı bir xanasına gəlirsiniz və bu 

kombinasiyanı həyata keçirərək bütün sütunu seçmiş olursunuz. 
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  Shift+Ctrl+= – Sətir/sütun əlavə etmə 
2 sətir və ya sütun arasına yeni sətir/sütun əlavə etmək üçün istifadə olunur. Eyni funksiyanı mouse-un 

sağ düyməsinə klikləyib, oradan Insert də seçilə bilər, lakin istifadə etməyə başladıqca, necə asan və effektiv 

yol olduğunu görəcəksiniz. Həyata keçirilməsi çox sadədir. Əvvəlcə, yeni sətir/sütunun hara əlavə ediləcəyini 

müəyyən edirsiniz, aşağıdakı screenshot-a nəzər yetirək. 

 

 

Fərz edək ki, 5-ci sətirdən sonra yeni 1 sətir əlavə etmək istəyirik. Bu halda, 5-ci sətirdən sonra 1 sətir 

bütövlüklə seçilir və Shift+Ctrl+”=” kombinasiyası həyata keçirilir. Yeni sütunlar əlavə etmək istəsəniz, eyni 

prinsipə baş vura bilərsiniz. 

P.S. “=” düyməsi Backspace düyməsinin solundakı düymədir. 

 

 

  Ctrl+“-” – Sətir/sütun silmə 
Bir öncəki shortcut yeni sətir/sütun əlavə edirdisə, bu shortcut, o sətir/sütunları silməyə yarayır. Silinmək 

istənən sətir/sütun bütövlüklə seçilir və Ctrl+“-” kombinasiyası həyata keçirilir. 

P.S. “-” düyməsi Backspace düyməsindən 2 soldakı düymədir. 
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  Shift+Ctrl+L – Filteri aktiv/deaktiv etmə 
Hər hansı bir cədvəli filterləmək istədiyimizdə, o cədvəli seçib, Data menusundan Filter düyməsini 

klikləməliyik. Lakin bunu klaviatura ilə etmək dəfələrlə asandır. Bunun üçün lazımi cədvəl seçilir (və ya 

cədvəlin hər hansı bir xanasının üzərinə gəlinir) və Shift+Ctrl+L kombinasiyası həyata keçirilir. 

 

 

  Ctrl+E – Flash Fill 
Qısaca izah edəsi olsaq, Flash Fill Excel-in müəyyən xronologiya və məntiq əsasında işləri bizim yerimizə 

avtomatlaşdırmağa yarayan bir vasitəsidir. Yan xanalarda olan müəyyən qanunauyğunluqları anlayaraq, 

mövcud sütunu doldurmağa yarayır. Daha ətraflı aşağıdakı keçidlərdən tanış ola bilərsiniz: 

Flash Fill – Mövzuya Giriş 

Flash Fill - Excel 2013 

 

 

  Ctrl+F, Ctrl+H – Tap və Dəyiş dialoq qutusunun açılması 
Səhifədə və ya faylda hansısa məlumatı tapmaq istəsək Ctrl+F qısayolundan istifadə edirik. 

 

 

Hər hansı bir məlumatı dəyişmək istəsək isə Ctrl+H qısayolundan istifadə edirik 

https://xlstuff.org/2015/04/flash-fill-sehrli-vasit%c9%99/
https://xlstuff.org/2014/11/flash-fill-excel-2013/
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  Ctrl+Page Down / Page Up – Səhifələrarası naviqasiya 
Səhifələrarası naviqasiya edərkən mouse-dan istifadəni minimallaşdırmaq üçün məhz bu 

kombinasiyadan istifadə edilməlidir. Ctrl düyməsi basılı tutularaq Page Down və Page Up düymələri ilə irəli-

geri hərəkət etmək mümkündür.

 

 

  Shift+F2 - Xanaya şərh əlavə etmə 
Şərh əlavə etmənin ən asan yolu – Shift+F2 kombinasiyasıdır. Şərh əlavə etmək istədiyiniz xananın 

üzərinə gəlib Shift+F2-dən istifadə etsək, yeni şərh qutusunu əlavə etmiş olacağıq. Artıq, qeydlərimizi apara 

bilərik. 
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Lakin, burada çox vacib bir nyuansı da qeyd etmək lazımdır. Excel 2019 versiyasında şərhlər 

konsepsiyası tamamilə dəyişmişdir. Həm ad dəyişikliyi olmuş, həm də yeni növ silsilə şərhlər bloku əlavə 

edilmişdir. Daha ətraflı aşağıdakı keçiddə: 

Excel 2019 - Notes vs. Comments 

 

  Ctrl+; - Bu günün tarixini daxil etmək 
Bu günün tarixini yazmaq üçün gün, ay və il yazmağa ehtiyac yoxdur, Ctrl+; qısayolu bütün işi tək 

addımda bizim yerimizə edəcəkdir. 

 

 

  Alt+F11 – Visual Basic for Applications pəncərəsini açmaq 
Visual Basic, Excel-in arxa fonundakı proqramlama dilidir. Kod yazmaq üçün Alt+F11 qısayolu ilə VBA 

pəncərəsini açırıq. 

 

https://xlstuff.org/2019/06/excel-2019-notes-vs-comments/
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  Sürətli formatlama qısayolları 
Shift+Ctrl+1: Xanadakı dəyəri Rəqəm formatına çevirir. 

Shift+Ctrl+3: Xanadakı dəyəri Tarix formatına çevirir. 

Shift+Ctrl+4: Xanadakı dəyəri Valyuta formatına çevirir. 

Shift+Ctrl+5: Xanadakı dəyəri Faiz formatına çevirir. 

 

 

 

  Ctrl+T və Ctrl+L – Cədvəl formatının tətbiq edilməsi 
Bir çoxumuz üçün sürpriz olsa da, cədvəl formatlı diapazonlar sadəcə Ctrl+T ilə deyil, eyni zamanda 

Ctrl+L ilə də qurula bilir. Bunun üçün hər zamankı kimi, diapazonun istənilən nöqtəsinə gəlib bu 

qısayollardan birindən istifadə etmək kifayət edəcəkdir. 

 

 

Ctrl + T 
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  Alt+E+S – Paste special dialoq qutusunun açılması 
Bu kombinasiya böyük məlumat bazası, analitik cədvəllər, formullar istifadə edən professionalların daha 

çox istifadə etdiyi Paste Special dialoq qutusunun açılması üçündür. 

 

Əgər bu qısayoldan istifadə etməmiş olsaydıq, Mouse-un sağ düyməsinə klikləyib, oradan Paste Special 

seçməli olacaqdıq. Bu isə, çox daha əziyyətli yoldur. 
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Öz kompüterinizdə hər iki yolu yoxlayın, mouse-suz variantı bəyənəcəyinizdən əminəm. Paste Special 

haqqında daha ətraflı aşağıdakı keçidlərdən məlumat ala bilərsiniz: 

Paste Special - xüsusi kopyala/yapışdır üsulları 

Paste Special - toplama və çıxma 

 

  Ctrl+Z və Ctrl+Y – Əməliyyatları ləğv və bərpa etmək 
Ctrl+Z ən son edilən əməliyyatı ləğv edir, Ctrl+Y isə ləğv edilən əməliyyatı bərpa etməyə yarayır. 

 

 

 

  Ctrl+K – Hyperlink əlavə etmək 
Hyperlink-lər mətnə, xanaya, həndəsi fiqura və s. əlavə edilərək başqa ünvana keçməyə yardım edən 

vasitələrdir. Ctrl+K ilə hyperlink əlavə etmə dialoq qutusunu açırıq. 

 

https://xlstuff.org/2014/12/paste-special-xususi-kopyalayapisdir-usullari/
https://xlstuff.org/2014/12/paste-special-toplama-v%c9%99-cixma/
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  Ctrl+N – Yeni boş Excel faylı açmaq 
Yeni Excel faylı açmanın bir neçə yolu vardır:  

 

Menu vasitəsilə File >> New : 

 

 

 

Və ya Windows çubuğundakı Excel ikonuna sağ klikləyərək: 

 

 

 

Ən rahatı isə, Ctrl+N qısayoludur. 
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  Ctrl+P – Faylı printə göndərmək 
Ən çox bilinən qısayollardan birisi də, faylı printə yollayan Ctrl+P – dir. 

 

 

 

 

  Ctrl+S – Faylın yaddaşa atılması 
Hərkəs tərəfindən bilinən bir digər qısayol isə Ctrl+S – dir. Faylı yaddaşa atmağa yarayır. 
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  Ctrl+Q – Quick Analysis vasitələri 
Hər hansı bir diapazondakı datanı sürətli bir şəkildə analitik məlumata döndürmək üçün, həmin bazanın 

üzərində ikən Ctrl+Q qısayolu ilə müxtəlif analitik variantları aktivləşdirə bilərik. 

 

Analitik vasitələr arasında Formatlama, Diaqramlar, Cəmlər, Cədvəllər və Sparklines adlandırılan 

xanadaxili kiçik diaqramlardır (Daha ətraflı - Sparklines - xanadaxili diaqram və qrafiklər).  

 

  Ctrl+1 – Formatlama qutusunun açılması 
Xanaları formatlamaq üçün (rəngini, şriftini, böyüklüyünü, rəqəmsal formatını və s.), xananın üzərinə 

gəlib sağ klikləyib Format Cells seçmək əvəzinə, Ctrl+1 ilə çox daha qısa zamanda formatlama qutusunu aça 

bilərik.  

 

https://xlstuff.org/2014/11/sparklines-xanadaxili-diaqram-v%c9%99-qrafikl%c9%99r/
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  F4 – Formullardakı $ işarələri 
Relative Cell Reference və Absolute Cell Reference mövzuları çox geniş mövzular olduğu üçün, daha 

ətraflı aşağıdakı keçiddən tanış ola bilərsiniz. 

Formullardakı məşhur $ işarələri 

 

  F9 – Formulun nəticəsini göstərmə 
Formulları audit edərkən, məsələn, formulun hansı komponentinin xəta verdiyini öyrənmək üçün, həmin 

komponentin nəticəsini formul daxilində görmək ehtiyacı vardır. 

 

Misalda olduğu kimi C5/C14 nəticəsinin nə olduğu öyrənmək üçün, hər ikisini highlight edib F9 

düyməsinə basmağımız, o riyazi əməliyyatın hesablanıb nəticəsinin göstərilməyini təmin edəcəkdir. 

 

 

  Ctrl + ` - Səhifədəki bütün xanaların tərkibini göstərmə 
Bu qısayol ilə səhifədəki bütün xanaların tərkibi ortaya çıxarırıq. Adi halda bu cür olan cədvəl, 

 

https://xlstuff.org/2015/01/formullardaki-m%c9%99shur-isar%c9%99l%c9%99ri/
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Ctrl+` ilə birdənbirə bu formaya dönüşəcəkdir: 

 

Həm əl ilə daxil edilən dəyərlər formatsız halda, həm də formullar olan xanaların tam tərkibləri 

görünəcəkdir. Formul auditlərində əvəzedilməz vasitələrdən biridir. 

 

 

  Ctrl+0 və Ctrl+9 – Sütunları və Sətirləri gizləmək (Hide) 
Ənənəvi qaydada, mouse-la sağ klikləyib Hide etmək əvəzinə, çox sürətli bir şəkildə Ctrl+0 ilə sütunları, 

Ctrl+9 ilə isə sətirləri gizlədə bilərik. 

 

 

  Ctrl+[ - Bağlı olduğu xanaya / diapazona keçid 
Formulun hansı xanalara bağlı olduğunu öyrənmək üçün (xüsusilə bağlı olan xanalar başqa səhifələrdə 

olduğu zaman) bu qısayoldan istifadə edirik. Məsələn, aşağıdakı xanaya bağlı olan digər xanaları F2 

düyməsinə basaraq öyrənə bilərik: 
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Lakin, Ctrl+[ qısayolu həmin xanaları aktivləşdirərək, bizi birbaşa o xanalara aparacaqdır. 
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  Alt+W+F+F – Sətir və sütunları “bərkitmə” 
Sətir və sütunları həddindən artıq çox olan cədvəlləri aşağı və sağa doğru scroll edərkən, cədvəlin birinci 

sətir ilə sütunu kadrdan kənarda qalır. Excel-in Freeze Panes funksionallığı ilə bu problemi aradan qaldırırıq.  

Alt+W+F+F qısayolu, bir neçə dəfə praktika etdikdən sonra, sizin üçün imtina edə bilməyəcəyiniz bir 

rahatlıqla təmin edəcəkdir.  

“Bərkitmə” əməliyyatı üçün mütləq nəzərinizdə saxlamalı olduğunuz məqam – kursoru hara qoysanız, 

onun solundakı sütunları və üzərindəki sətirləri bərkidəcəkdir.  

 

 

  F3 – Adlandırılmış diapazonları sıralama 
Data Validation ilə dropdown menu əlavə etmək istədiyimiz zaman, istinad hissəsində Adlandırımış 

Diapazonlardan (Named Ranges) istifadə etmək istəyiriksə, o diapazonun adını manual olaraq yazmaq 

əvəzinə, həmin hissəyə gəlib F3 düyməsinə basdığımız zaman, o faylda yer alan bütün adlandırılmış 

diapazonların siyahısı qarşımıza çıxmış olacaqdır.  
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Rahat bir şəkildə istədiyimizi seçib əməliyyatı yekunlaşdıra bilərik. 
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  Shift+Alt+Right/Left – Qruplaşdırma / Qrupdan çıxarma 
Sətir və sütunları qruplaşdırmaq üçün məşəqqətli menu seçimini etmək məcburiyyətində deyilik. 

Qruplaşdırmaq istədiyimiz sətir və ya sütunları aktivləşdirərək, Shift+Alt+Sağ kombinasiyası ilə qrupa sala, 

Shift+Alt+Sol kombinasiyası ilə isə qrupdan çıxara bilərik. Menu vasitəsilə bunu etmənin yolunu öyrənmək 

istəyənlər üçün: 

Group / Ungroup - sütun və sətirlərin qruplaşdırılması 

 

  Alt+Down – Filterə daxil olmaq 
Filterə ancaq mouse vasitəsilə daxil olurdunuzsa, bunu daha rahat yolu olduğunu qeyd etmək istəyirəm. 

Filter işarəsi olan cədvəl başlığının üzərinə gəlib Alt+Down qısayolundan istifadə edərək filterə daxil ola 

bilərik. Filter sub-menusunda isə Space düyməsinin vasitəsilə istədiyimizi seçə, istədiyimizi isə ləğv edə 

bilərik. 

 

 

 

https://xlstuff.org/2014/10/group-ungroup-sutun-v%c9%99-s%c9%99tirl%c9%99rin-qruplasdirilmasi/
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Filterə daxil olmaqdan da ötə, Alt+Down ilə istənilən sütunun üzərində ikən, həmin sütunda olan unikal 

siyahını da görə bilər, onlardan birini seçib data olaraq daxil də edə bilərsiniz. 

 

 

  Digər Qısayollar 
 

• Ctrl+Alt+F9 - Fayldakı bütün formulları yenidən hesablayır. 

• ALT+= Avtomatik SUM() funksiyasını əlavə edir. 

• Shift+Ctrl+7 - Seçilmiş diapazonu çərçivəyə salır. 

• Shift+Ctrl+- Seçilmiş diapazonun çərçivəsini silir. 

• Alt+N+V - Pivot cədvəl qurur. 

• Alt+J+T+A - Table formatlı cədvəlin adını edit edir. 

 


