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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Büro Yönetimi 

DAL/MESLEK  

MODÜLÜN ADI Veri Tabanı Programı – 3 

MODÜLÜN TANIMI 
Veri tabanı programında raporlar ve makrolar ile ilgili 

becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Veri Tabanı Programı - 2 modülünü almış olmak 

YETERLİK Raporlama yapmak ve makro oluşturmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bilgisayarda güncel teknolojiyi takip ederek veri tabanı 

programını doğru ve etkin olarak kullanabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Bilgisayar ortamında veri tabanı programını 

kullanarak raporlama yapabileceksiniz. 

2. Bilgisayar ortamında veri tabanı programını 

kullanarak istenilen özelliklerde makro 

oluşturabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Bilgisayar laboratuvarı  

Donanım: Bilgisayar donanımları, işletim sistemi, ofis 

programı, projeksiyon cihazı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış, boşluk doldurma vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Bilgi toplumunda yoğun miktardaki bilgiye hızla erişmek ve bu bilgileri sayısız 

ölçütlere göre analiz etmek vazgeçilmez bir kural haline gelmiştir. Özellikle iş yerleri için 

çok faydalı olan veri tabanı programı, kişisel verilerinizi organize etmek konusunda sizin de 

en büyük yardımcınız olabilir. Bilgileri veri tabanına bir kez girdikten sonra artık onlara 

dilediğiniz gibi ve en hızlı biçimde ulaşmanız da mümkün hâle gelecektir. 

 

Bu modülle birlikte günlük hayatta dikkatinizi çekmeyen ayrıntıları fark edecek, bilgi 

parçalarını raporlayabileceksiniz. Ayrıntılara itina gösterip zamanınızı verimli olarak 

kullanacaksınız. 

 

Bu modül sizin veri tabanı programında raporlama ve makro oluşturmayı öğrenmenizi 

sağlayacaktır. Öğretmeninizin verdiği uygulamaları yapmanız,  öğrenmenizi pekiştirecektir. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler ile bilgisayar ortamında veri tabanı programını kullanarak 

raporlama yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çeşitli veri tabanı programlarının rapor yapım aşamalarını inceleyiniz, sonuçları 

arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 Raporlar İş hayatında neden önemlidir, araştırıp not alınız. 

 

1. RAPORLAR 
 

Rapor: Veri tabanında yer alan tablolardaki bilgileri düzenli bir sayfa tasarımı 

oluşturarak çıktı almak veya ekran üzerinde takip işlemi yapmak için bilgilerin kâğıda ya da 

ekrana dökümünün hazırlanmasıdır. 

 

Rapor, bir tablo esas alınarak hazırlanırsa tablodaki tüm kayıtları getirir. Tabloda 

sadece istenilen kayıtlar dökülmek isteniyorsa bir sorguyu esas alarak rapor oluşturulmalıdır. 

Bir raporu tasarlarken ana konuyu, hedef kitleyi ve onların gereksinim duyacakları bilgilerin 

neler olacağını düşünmek gerekir.  

 

Raporların amacı, bir veri tabanında depolanan bilgilere kolay erişim sağlamaktır. 

Rapor yardımıyla veri tabanındaki bilgileri sıralanabilir, özet bir veri grubuna bakılabilir ya 

da bu veriler etiketlenebilir. 

 

Veri tabanı programında “Oluştur” sekmesinden rapor oluşturulur.  

 

Resim1.1: Rapor 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.1. Raporun Bölümleri 
Bir rapor; rapor üstbilgisi, sayfa üstbilgisi, ayrıntı, sayfa altbilgisi ve rapor alt bilgisi 

olmak üzere 5 bölümden oluşur. 

 

Rapor üst bilgisi: Yazdırılan raporda sadece ilk sayfada görüntülenir. Logolar, 

yazdırma tarihi gibi bilgiler için kullanılabilir. 

 

Sayfa üstbilgisi: Yazdırılan raporun her sayfasının üstünde görüntülenir. Genellikle 

sayfa numarası için kullanılır.  

 

Ayrıntı: Veri tabanındaki ana bilgileri(kayıtları) içeren bölümdür. 

 

Sayfa Altbilgisi: dosya adı, sayfa numarası gibi bileşenleri görüntülemek için 

kullanılan bölümdür. 

 

Rapor Altbilgisi: Raporda her sayfanın alt tarafında görüntülenir. Rapor üstbilgisine 

benzer ve sadece raporun son sayfasında yer alır. 

 

Resim1.2: Raporun bölümleri 

1.2. Denetimler  
 

Bir veri tabanı nesnesi olan raporları bilgileri görüntülemek için denetimleri kullanır.  

Rapordaki bilgilerin her biri denetim nesnesi içerir. Metin kutuları, geometrik şekiller, 

etiketler gibi birçok denetim türü vardır. Tasarım görünümünde denetimler komut grubu 

aracılığı ile denetimlerden istenilen rapora eklenebilir.  

 

Resim1.3: Denetimler komut grubu 

İlişkili denetim, ilişkisiz denetim ve hesaplanan denetim olmak üzere üç tür denetim 

vardır. 
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İlişkili denetim: Veri kaynağı bir tablo veya sorgudaki alanlar birer ilişkili denetimdir. 

Veri tabanındaki kayıtları görüntülemek için ilişkili denetimler kullanılır. Metinler, tarihler, 

sayılar, Evet/Hayır değerleri, resimler veya grafikler olabilir. Metin kutusu, en yaygın ilişkili 

denetim türüdür. Örneğin, bir çalışanın soyadını görüntüleyen bir formdaki metin kutusu, bu 

bilgiyi Çalışanlar tablosundaki Soyadı alanından alabilir. 

 

İlişkisiz denetim: Veri kaynağı (alan veya ifade) olmayan bir denetim, ilişkisiz 

denetimdir. Tablodaki ya da sorgudaki özel alanlara bağlı değillerdir. Çizgileri, 

dikdörtgenleri ve resimleri görüntülemek için ilişkisiz denetimler kullanılır. Örneğin, 

raporun başlığını görüntüleyen bir etiket, ilişkisiniz denetimdir. 

 

Hesaplanan denetim: Bir hesaplamanın sonuçlarını görüntülemek için hesaplanan 

denetimler kullanılır. Bu tür denetim için veri kaynağı olarak bir deyim tanımlayıp, 

denetimde istenilen değer belirtilir. Deyim, işleçlerin ( = ve + gibi), denetim adlarının, alan 

adlarının, tek bir değer getiren işlevlerin ve sabit değerlerin bir bileşimidir. Örneğin, satılan 

ürün sayını ve her ürünün fiyatını görüntüleyen bir rapor varsa toplam fiyatı görüntülemek 

için bu iki alanı çarpan hesaplanan bir metin kutusu eklenebilir. Raporda yer almayan sütünü 

hesaplanan denetimler yardımıyla rapora eklenebilir. 

 

1.3. Rapor Oluşturma Yöntemleri 
 

Oluşturulacak raporun içeriği ne olursa olsun ilk yapılması gereken raporda görmek 

istenilen bilgileri içeren alanları ve bunların içinde yer aldıkları tabloları veya sorguları 

belirlemek gerekir. 

Programda oluştur sekmesi altında Rapor aracıyla, Rapor sihirbazını kullanarak, 

tasarım görünümünde ve boş rapor komutlarıyla rapor oluşturulabilir.  

 

Resim1.4: Raporlar  

1.3.1. Rapor Aracını Kullanarak Rapor Oluşturma 
 

Rapor aracı, kullanıcıdan bilgi istemeden derhal rapor oluşturması nedeniyle, rapor 

oluşturmanın en hızlı yoludur. Bu raporda temel tablo veya sorgudan gelen tüm alanlar 

görüntülenir. Rapor aracı, sonuç olarak istenilen en son, düzeltilmiş çıktıyı oluşturmayabilir, 

ancak temel verilere hızlı şekilde bakmayı sağlayan bir araç olarak oldukça yararlıdır. Daha 

sonra raporu kaydedip ve düzen görünümünde veya tasarım görünümünde, amaçlara daha iyi 

hizmet etmek üzere biçimlenip değiştirilebilir.  
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Aşağıdaki adımları izleyerek rapor aracını kullanarak bir rapor oluşturabilirsiniz. 

 

 Gezinti Bölmesi'nde, rapor için temel almak istediğiniz tablo veya sorguyu 

tıklayın.  

 Oluştur sekmesinin Raporlar grubunda Rapor simgesine tıklayın. Access, 

raporu oluşturur ve  düzen görünümünde görüntüler. 

 

Resim1.5: Rapor aracıyla oluşturulmuş rapor 

 Raporu görüntüledikten sonra, kaydedebilir ve hem raporu, hem de kayıt 

kaynağı olarak kullandığınız temel tabloyu veya sorguyu kapatabilirsiniz. 

Raporu daha sonraki açışınızda, kayıt kaynağınızdan alınan en son verileri 

görüntüler. 

 

1.3.2. Rapor Sihirbazını Kullanarak Rapor Oluşturma 
 

Raporda görüntülenen alanlar hakkında daha seçici olmak için Rapor Sihirbazı 

kullanabilinir. Rapor sihirbazı kullanıcıya bir dizi sorular sorar ve yanıtlara göre bir rapor 

oluşturur. Raporda hangi alanların yer alacağını, verilerin nasıl gruplandırılacağını ve 

sıralanacağı belirtilir. Tablolar ile sorgular arasındaki ilişkileri daha önceden belirtmiş olmak 

koşuluyla, birden çok tablo veya sorgudan gelen alanlar kullanılabilir. 

 

Aşağıdaki adımları izleyerek rapor sihirbazını kullanarak bir rapor oluşturabiliriz. 

 

 Oluştur sekmesinin Raporlar grubunda Rapor Sihirbazı'nı tıklayın. 
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 Aşağıdaki iletişim penceresinden raporumuzu hangi tablo veya sorgudan 

oluşturucaksak; Tablolar/Sorgular açılır listesinden Kullanmak istediğimiz tablo 

yada sorguyu seçmeliyiz. Tablo/sorgular seçildikten sonra kullanılabilir alanları 

çift tıklayarak seçili alanlar listesine taşımalıyız. Birden fazla tablo yada 

sorgudan seçim yapabiliriz.  

 

Resim1.6: Tablo veya sorgunun seçimi 

 Alan Seçim işlemini yaptığımızda seçtiğimiz alanlar iletişim penceresinde seçili 

alanlar sekmesinde görüntülenecektir. Seçim işlemi bittikten sonra ileri komut 

düğmesine tıklamalıyız. 

 

Resim1.7: Raporda yer alacak alanların seçimi 
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 Bu aşamada raporumuzda birden fazla alan seçtiğiysek gruplandırma düzeyleri 

eklemek istiyor musunuz? Penceresiyle karşılaşırız. Bu ekranda gruplandırma 

düzeyi yapılacak alan adı seçilir. Gruplandırma düzeyini belirtmek zorunda 

değiliz. Belirtmediğimiz takdirde raporumuz her hangi bir düzey olmadan 

oluşturulacaktır. Eğer raporumuzda tek bir alan kullanıyorsak gruplandırma 

düzeyi ile ilgili iletişim pencereleri görünmeyecektir.  

 

Resim1.8: Gruplandırma düzeyleri 

Örneğimizde kimlik veya unvan adına göre gruplandırma yapabiliriz. Bir alana göre 

gruplandırdığımızda, rapor o alanda aynı değere sahip kayıt gruplarının her biri için bir grup 

üstbilgisi ve altbilgisi içerir. Gruplandırma düzeyleri seçme oku ile belirlenir. Gruplandırma 

düzeyleri belirttikten sonra ileri komut düğmesine tıkladığımızda ayrıntı kayıtları için 

sıralama düzeyini belirleme iletişim penceresi karşımıza gelecektir.  

 

Resim1.9: Sıralama düzeni 
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 Rapor bilgilerini, artan veya azalan düzende, en fazla dört alana göre 

sıralayabiliriz. Sayısal bilgiler içeren herhangi bir alanı sırlarsanız, Özet 

Seçenekleri düğmesi sihirbaz sayfasının altında görünür. Özet Seçenekleri 

iletişim kutusunda, Access’e rapordaki alan için toplam, ortalama, en az veya en 

fazla değerlerini göstermesini bildirebiliriz. Sıralama işlemini yaptıktan sonra 

ileri komut düğmesine tıklarız. 

 

Resim1.10: Rapor yerleşimi 

 Rapor yerleşimi penceresinde raporumuzu üç değişik şekilde yerleştirebiliriz. 

Bu yerleşim başlığında adım adım, blok ve anahat seçenekleri yer alır. Bir 

önceki aşamada gruplandırma düzeyi belirtilmemişse yerleşim sekmesinde; 

dikey, sekmeli ve dayalı seçenekleri yer alır. Ayrıca yine bu pencereden 

raporumuzun ekranda ve kâğıtta dikey ya da yatay yönlendirmesini 

belirleyebiliriz. İşlemlerinizi tamamladıktan sonra ileri komut düğmesine 

tıklamalıyız. Karşımıza Stil iletişim penceresi gelecektir. 

 

Resim1.11: Rapor stili 
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 Bu pencereden stil tiplerinde raporumuza uygun olacak ya da hoşumuza giden 

bir stili seçebiliriz. Stil seçim işlemi bittikten sonra ileri komut düğmesine 

tıklamalıyız. İşlemin ardından rapor başlığı iletişim penceresiyle karşılaşırız. 

 

Resim1.12: Rapor başlığı 

 Rapor başlığı iletişim penceresinde raporumuzun başlığını yazdıktan sonra son 

düğmesine basarak raporumuzu rapor sihirbazıyla oluşturmuş oluruz. Ayrıca 

istersek bu adımda raporu önizleyebilir veya rapor tasarımını değiştirebiliriz. 

İşlemimizi bitirdiğimizde raporumuz oluşturulur ve görüntülenir.  

 

1.3.3. Tasarım Görünümünde Rapor Oluşturma  
 

Raporları tasarım görünümünde oluşturmak sihirbaz veya rapor aracının 

kullanılmasından daha çok vakit alır ve oldukça zahmetli bir iştir. Ancak bu durumda 

raporlar hemen her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde özetleştirilebilir. Örneğin, verileri 

Rapor Sihirbazı'nda yapabileceğimizden daha geniş kapsamlı olarak sıralayabilir ve filtre 

uygulayabiliriz. Ayrıca, raporlarımızın görünümü üzerinde tam denetim sahibi oluruz. 

 

Resim1.13: Tasarım görünümde oluşturulmuş rapor 
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Aşağıdaki adımları izleyerek Tasarım görünümünde bir rapor oluşturabiliriz. 

 Oluştur sekmesi altında raporlar grubundan rapor tasarımı  komut 

düğmesini tıklayınız.  

 

Resim1.14: Tasarım görünümü ve alan listesi bölmesi 

 İşlemi gerçekleştirdiğimizde boş bir raporu tasarım görünümünde 

görüntüleyiniz. 

 Alan Listesi bölmesi açık değilse, Araçlar grubunda, Varolan Alanları Ekle 

düğmesine tıklayın.  

 Raporu farenin sağ düğmesiyle tıklayın, sonra da Rapor Üstbilgisi/Altbilgisi’ni 

tıklayın. Rapor Üstbilgisi ve Altbilgisi bölümleri şimdi varsayılan Sayfa 

Üstbilgisi, Ayrıntı ve Sayfa Altbilgisi bölümlerini içerir.  

 Alan Listesi bölmesinde, seçmiş olduğunuz tablonun yanındaki + işaretine 

tıklayarak genişletin, sonra da eklemek istediğiniz alana çift tıklayın. Seçili 

etiket ve metin kutusu rapor penceresinin Ayrıntı bölümünde görünür. Alan 

listesini çarpı simgesi ile kapatın. 

 Tasarım sekmesinde, Gruplar ve Toplamlar grubunda, Gruplandır ve Sırala 

düğmesini tıklayın. Gruplandırma, Sıralama Ve Toplam bölmesi raporun altında 

açılır. 
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Resim1.15 Gruplandırma, Sıralama ve toplam 

 Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesinde, Grup ekle’yi tıklayın. Grupla 

çubuğu, alan seç bölmesi açık olarak görünür. 

 

Resim1.16: Grup ekle 

 Alan seç bölmesinde, Adı seçeneğine tıklayın. Raporda bir Adı Üstbilgisi 

bölümü görünür. 

 Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesini kapatın. 

 

Resim1.17: Gruplandırma, sıralama ve toplam penceresini kapatma 

 Adı etiketini ve metin kutusunu seçin, sonra iki denetimi Adı Üstbilgisi’nin 

hemen altındaki kılavuza taşıyın. 

 Raporun sol üst köşesinde, Rapor Seçiciyi  tıklayın, sonra da Özellik 

Sayfası bölmesini açmak için F4 tuşunu basın. 

 Biçim sekmesinde, X kılavuzu ve Y Kılavuzu özelliklerini 15’e ayarlayın. 

 Denetimleri daha geniş olan bu kılavuza göre hizalamak işleminizi daha 

kolaylaştıracaktır. 

 Rapor Üstbilgisi bölümünü tıklayın, sonra da Özellik Sayfası bölmesindeki 

Biçim sekmesinde, Yükseklik özelliğini 2 cm olarak ayarlayın. Raporun diğer 

bölümleri için Yükseklik özelliğini aşağıdaki gibi ayarlamak üzere Adım 13’ü 

tekrarlayın. 

Bölüm     Ayar 

Sayfa Üstbilgisi    0 cm 

Adı Üstbilgisi    4 cm 

Ayrıntı     0 cm 

Sayfa Altbilgisi    1 cm 

Rapor Altbilgisi    0 cm 
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Resim1.18: Özellik sayfası 

 Hızlı Erişim Çubuğu’nda,   Kaydet komut düğmesini tıklayın. Farklı 

Kaydet iletişim kutusunda, Rapor Adı kutusuna rapora vermek istediğiniz adı 

yazın ve Tamam’ı tıklayın. 

 

Resim1.19: Farklı kaydet 

 Çalışmanızın sonucunu görmek için giriş sekmesi altında görünüm araç 

çubuğunda, Rapor Görünümü düğmesini tıklayın. 

Oluşturduğumuz raporun görünümü aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Resim1.20: Tasarım görünümünde oluşturulmuş rapor 
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1.3.4. Boş Rapor Aracıyla Rapor Oluşturma 

Oluştur sekmesinde raporlar komut grubundan Boş Rapor komutu 

seçilerek boş bir rapor oluşturulur. Alan listesinden raporunuzda görmek istediğimiz 

tablolara ait alanları çift tıklayarak seçebilirsiniz 

 

 Resim1.21: Boş rapor aracıyla oluşturulmuş rapor 

 Eğer birden fazla tablodaki alanlar kullanılmak isteniyorsa bunların 

ilişkilendirilmiş olmaları gerekir. Tablodan alan ekleme işlemi bittiğinde rapor 

alanına ilgili alanlar ve kayıtlar gelecektir. Oluşturduğunuz raporunuzu giriş 

sekmesinde görünüm Seçeneklerinden rapor görünümü yaptığınızda rapor 

görünümü de aşağıdaki şekilde olacaktır.  

  

Resim1.22: Boş rapor aracıyla oluşturulmuş raporun rapor görünümü 

 Raporunuzu diğer oluşturma yöntemlerinde izlediğiniz yollar ile kaydediniz. 
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1.4. Düzen Görünümünde Raporun Düzenlenmesi 
 

Düzen görünümü, rapor değişikliklerinde kullanılan en kolay görünümdür ve 

oluşturulan raporlarda yapılmak istenilen neredeyse tüm değişiklikler için kullanılır. Düzen 

görünümde, rapor fiilen çalışmaktadır ve böylece verileri, yazdırıldığında görüneceklerine 

çok benzer şekilde görülür. Bununla birlikte, bu görünümde rapor tasarımında değişiklikler 

de yapılabilir. Raporda değişiklik yaparken veriler göründüğü için, bu görünüm, sütun 

genişliklerini ayarlamak, gruplandırma düzeyleri eklemek ya da raporun görünüşünü veya 

okunabilirliğini etkileyen neredeyse tüm diğer işlemleri gerçekleştirmek için çok kullanışlı 

bir görünümdür.  

 

Bazı işlemler Düzen görünümünde gerçekleştirilemez ve Tasarım görünümüne 

geçilmesi gerekir. Bu durumda, Access belirli bir değişikliği yapmak için Tasarım 

görünümüne geçilmesi gerektiğini belirten bir ileti görüntüler. 

 

Düzen görünümünde raporu düzenlemek için giriş sekmesinden görünüm 

seçeneklerinden düzen görünümü komut düğmesi kullanılır. 

 

Resim1.23: Düzen görünümü komut düğmesi 

Bu komut verildiğinde rapor düzenleme araçları sekmesi aktif olacaktır.  

 

Resim 1.24: Rapor düzen araçları 

Biçimlendirme, düzenleme ve sayfa yapısı komutlarıyla istenilen düzenleme işlemleri 

yapılır.  

 

Rapor Başlığı Eklemek: Rapor başlığı eklemek için denetimler grubunda yer alan 

başlık komutu kullanılır.   

 

Ders ücreti raporumuza “HAZİRAN 2012 AYI EK DERS ÜCRETİ BAŞLIĞINI”  

komut düğmesini kullanarak ekleyelim. Başlık metni ekledikten sonra başlık 

biçimlendirmesi diğer Office programlarında olduğu gibi yapılır.  
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Resim 1.25: Sayfa numaraları iletişim penceresi 

Sayfa Numarası Eklemek: Rapora sayfa numarası eklemek için  

Sayfa Numaraları komut düğmesi kullanılır. Komutu verildiğinde sayfa numaraları iletişim 

penceresi ekrana gelir. Seçenekleri belirttikten sonra tamam komut düğmesine basılır.  

Tarih ve Saat Eklemek: Rapora tarih saat eklemek için  Tarih ve 

Saat komut düğmesi kullanılır. 

 

Resim 1.26: Tarih ve saat iletişim penceresi 

Logo Eklemek: Rapora  logo komut düğmesiyle logo eklenebilir. Raporda yer 

alan alanları Shift tuşu basılı olarak seçildikten sonra Kılavuz çizgileri komut 

düğmesi ile kılavuz çizgileri eklenir ve biçimlendirilir. 
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Düzenleme işlemleri bittiğinde rapor aşağıdaki şekilde düzen görünümünde 

görüntülecektir.  

 

Resim 1.27: Raporun düzen görünümünde görüntüsü 

Düzen görünümünde görülen rapor, tam olarak yazdırılan raporla aynı görünmez. 

Örneğin, Düzen görünümünde sayfa sonları yoktur. Ayrıca, raporu sütunlarla 

biçimlendirmek için Sayfa Yapısı kullanıldıysa, sütunlar Düzen görünümünde görünmez. 

Bununla birlikte, Düzen görünümü, yazdırılmış rapora çok yakın bir görünüm sunar. 

Raporun yazdırıldığında nasıl görüneceğini görmek için, Baskı Önizleme kullanılır. 

  

Resim 1.28: Raporun baskı önizleme görünümü 
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Yapılan işlemleri kaydedip raporu Rapor Görünümde açtığınızda  aşağıdaki şekilde 

görüntüleyecektir. 

 

Resim 1.29: Rapor görünümü 

1.5. Tasarım Görünümünde Raporun Düzenlenmesi 
 

Tasarım görünümü, raporun yapısını daha ayrıntılı bir görünümle sunar. Raporda, 

sayfa ve grupların üstbilgi ve altbilgi bantları görülür.  Rapor Tasarım görünümde fiilen 

çalışmamaktadır ve bu nedenle çalışırken içerdiği veriler görünmez; bununla birlikte, 

Tasarım görünümde, Düzen görünümüne göre daha kolay gerçekleştirilen işlemler vardır. 

Aşağıdaki işlemler tasarım görünümünde daha kolay yapılır: 

 

 Rapora etiket, görüntü, çizgi ve dikdörtgen gibi daha çeşitli denetimler ekleme. 

 Metin kutusu denetim kaynaklarını özellik sayfasını kullanmadan doğrudan 

metin kutularının içinde düzenleme. 

 Düzen görünümünde bulunmayan tasarım görünümünde bulunan Özellik 

sayfası yardımı ile özellik sayfasında yer alan özellikleri değiştirme. 

 

Bir raporu geliştirirken, her değişikliği değerlendirmek ve sonrakini planlamak için 

Tasarım görünümü ve Baskı Önizleme arasında sürekli gidip gelinir.  
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Aşağıdaki adımları izleyerek Tasarım görünümünde bir raporu düzenleyebilirsiniz. 

 

 Tasarım görünümüne geçmek için, Gezinti Bölmesi'nde rapor adını sağ tıklayın 

ve Tasarım Görünümünü   tıklayın. Access, raporu 

Tasarım görünümünde gösterir. 

  

Resim 1.30: Tasarım görünümünde rapor 

 Tasarım sekmesinde, Denetimler grubunda,  Başlık komut düğmesine 

tıklayın. Access, Rapor Üstbilgisi bölümüne rapor adını başlık olarak ekler. 

 

Resim 1.31: Rapor başlığı 

 Raporun kendisinin ve içerdiği denetimlerin ve bölümlerin özelliklerini 

değiştirmek için özellik sayfası kullanılır. Özellik Sayfası bölmesi açık değilse, 

açmak için, F4 tuşuna basın ya da araçlar komut grubundan  Özellik Sayfası 

komutunu tıklayınız. Yazı tipi özelliklerini aşağıdaki gibi ayarlayın: 

Özellik     Ayar 

Yazı Tipi Adı     Times New Roman 

Yazı Tipi Boyutu    20 

Yazı Tipi Genişliği    Koyu 

İtalik Yazı Tipi    Evet 
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Resim 1.32: Rapor başlığının düzenlenmesi 

Başlık yaptığınız değişiklikleri yansıtır ama artık metin kutusuna sığmamaktadır. 

 

 Başlık metin kutusunu farenin sağ düğmesiyle tıklayın, Boyut seçeneğini seçin 

ve En Uyguna’yı tıklayın. 

 

 Denetimler grubunda,  Tarih ve saat komut düğmesini tıklayın. 

Tarih Ve Saat iletişim kutusu açılır. Tarih içeren onay kutusu ve ilk sıradaki 

uzun tarih biçimi seçenekleri seçiliyken, Saat içeren onay kutusundan onay 

işaretini kaldırın, sonra da Tamam’ı tıklayın. =Date()içeren bir metin kutusu 

Rapor Üstbilgisi bölümünün sağ üst köşesinde görünür. Rapor Üstbilgisi 

bölümü olmayan bir rapora Tarih Ve Saat denetimi eklenirse, metin kutusu 

Ayrıntı bölümünde görünür. Metin kutusunu görmek için Özellik Bölmesini 

kapatmanız gerekebilir. 

 

 =Date() metin kutusunu başlığın altına taşıyın ve genişliğini metin kutusuyla 

aynı şekilde ayarlayın. Bu metin kutusunda gösterilecek tarihi ortalamak için 

Yazı Tipi grubunda, ortala komut düğmesini tıklayın.  

 

 Oluşturduğumuz tarih metin kutusunu seçin ve yazı tipi özelliklerini rapor 

başlığı için Adım 2’de kullanılan ayarlara değiştirin. 

 

 Tasarım sekmesinde, Denetimler grubunda,  Metin kutusu komut 

düğmesine tıklayın. Metin kutusunu oluşturmak istediğiniz yeri işaretleyin. 

Metin kutusunun ismini İMZA olarak değiştirin. Metin kutusu özelliklerini 

aşağıdaki gibi ayarlayın: 

 

Özellik    Ayar 

Genişlik   3cm 

Yükseklik    0,559 

Üst     0,12cm 

Sol     13,397cm 
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 Denetimler grubunda, Sayfa Numarası Ekle komut düğmesini tıklayın. 

Sayfa Numaraları iletişim kutusu açılır.  

 

Resim 1.33: Sayfa numaraları iletişim penceresi 

 Biçim alanında, Sayfa N/M seçeneğini seçin. Konum alanında, Sayfa Altı 

(Altbilgi) seçeneğini seçin. Hizalama okunu tıklayın ve listeden Orta’yı seçin. 

Tamam’ı tıklayın. Access Sayfa Altbilgisi bölümüne =”Sayfa” & [Page] & “/” 

& [Pages]ifadesini içeren bir metin kutusu ekler.  

 

Resim 1.34: Rapora sayfa numarası ekleme 

 Raporu kaydedin ve önizlemesini yapın. 

 

Resim 1.35: Baskı önizleme de raporun görüntüsü 

  



 

22 
 

1.6. Rapora Denetim Ekleme 
 

Alan Listesi bölmesinden rapora bir alan eklendiğinde oluşturulan ilişkili metin kutusu 

denetimi gibi bazı denetimler otomatik olarak oluşur. Diğer pek çok denetim, Tasarım 

görünümünde Tasarım sekmesinin Denetimler grubundaki araçlar kullanılarak 

oluşturulabilir. 

 

Resim 1.36: Rapora denetim ekleme 

1.6.1. Denetimler Grubundaki Araçları Kullanarak Denetim Oluşturma 
 

 Eklemek istediğiniz denetimin türüne ait aracı tıklayın. Örneğin, onay kutusu 

oluşturmak için Onay Kutusu aracını tıklayın.  

 

 Rapor tasarım kılavuzunda, denetimin sol üst köşesini yerleştirmek istediğiniz 

yeri tıklayın. Varsayılan boyutta bir denetim oluşturmak için bir kez tıklayın 

veya istediğiniz boyutta bir denetim oluşturmak için, aracı tıklayıp, rapor 

tasarım kılavuzuna sürükleyin. 

 

 Denetimi ilk denemede tam olarak yerleştiremezseniz, aşağıdaki işlemi yaparak 

taşıyabilirsiniz. Seçmek için denetimi tıklayın. Dört yönlü oka  dönüşene 

kadar fare işaretçisini denetimin kenarı üzerinde tutun. Denetimi istediğiniz 

konuma sürükleyin. 

 

 Bu işlem, "ilişkisiz" denetim oluşturur. Denetim, veri görüntüleyebilen bir tür 

ise (örneğin metin kutusu veya onay kutusu), herhangi bir veri görüntülemeden 

önce, denetimin Denetim Kaynağı özelliğine bir alan adı veya ifade girmeniz 

gerekir. 

 

1.7. Raporun İçeriğini Değiştirme 
 

Rapor görünümünde, Düzen görünümünde, Tasarım görünümünde ve Baskı 

Önizleme'de bir rapor görüntülenebilir. Rapor sihirbazı kullanarak ya da kullanmadan 

oluşturulan bir rapor, içerik eklemek, düzeni veya içeriğin stilini değiştirmek için Düzen 

görünümü veya Tasarım görünümü kullanılabilir. Raporun genel görünümünü değiştirmek 

gerektiğinde, en iyi sonucu Düzen görünümü verir. Örneğin, alanları yeniden yerleştirebilir, 

boyutlarını değiştirebilir veya önceden hazırlanmış bir stili uygulayabilirsiniz. 
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Buna karşılık, Tasarım görünümü rapor üzerinde her açıdan denetim sahibi olmanıza 

olanak tanır. Örneğin, raporu çalıştırdığınız tarih ve saatin görüntülendiği metin kutuları 

ekleyebilirsiniz. 

 

Raporu Düzen görünümünde açmak için, Gezinti Bölmesi'ne gidin, raporu sağ tıklayın 

ve Düzen Görünümü'nü tıklayın. 

 

Tasarım, Yerleştir, Biçim veya Sayfa Yapısı sekmelerindeki komutlar biçimlendirme 

işlemleri için kullanılır. Örneğin, Tasarım sekmesinin Temalar grubunda, rapora uygulamak 

üzere görsel bir tema kullanılabilir. 

 

Raporu Tasarım görünümünde açmak için de aynı adımlar izlenir. 

 

Bu görünümde, onay kutuları, tarih ve saat denetimleri gibi bir dizi denetim 

eklenebilir 

 

1.8. Etiket Sihirbazını Kullanarak Etiket Oluşturma 
 

Program yardımıyla tablolardaki verileri kullanarak etiketler oluşturulabilir. Örneğin; 

personel adlarının yer aldığı bir etiket oluşturabiliriz.  

 

Çok çeşitli standart etiket boyutlarında etiketleri kolayca oluşturmak için Etiket 

Sihirbazı'nı kullanılır.  

 

Etiket sihirbazını kullanarak bir etiket oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayınız. 

 

 Gezinti Bölmesi'nde, etiketlerin kayıt kaynağı olacak tablo veya sorguyu çift 

tıklayıp açınız.  

 

 Oluştur sekmesinde, Raporlar grubunda  Etiketler komut düğmesine 

tıklayınız. 

 

Resim 1.37: Etiket boyutu 
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 Etiket sihirbazı iletişim penceresi karşımıza gelecektir. Etiket boyutunu 

belirleyeceğimiz iletişim penceresinden üreticiye göre filtre uygula açılabilir 

listesinden “Kokuyo” seçeneğini seçip ileri komut düğmesine basınız. 

 

Resim 1.38: Etiket yazı tipi ve rengi 

 Bu adımda etiket metnimizin yazı tipinin ve renginin biçimlendirme işlemlerini 

yapıp ileri komut düğmesine basmalıyız. 

 

Resim 1.39: Etiket alanlarının seçimi 
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Oluşturacağımız posta etiketimizde hangi verilerin yer almasını istiyorsak onları 

kullanılabilir alanlardan seçmeliyiz. Alanlar arasında boşluk bırakabilir ve bir alt satırda 

görünmesini istediğimiz veriler için seçim işleminden önce Enter tuşuna basmalıyız. 

Örneğimizde Adı, Soyadı ve kurum adı alanlarını seçtik. Seçim işlemi bittiğinde ileri komut 

düğmesine tıklayarak bir sonraki aşamaya geçeriz. 

 

Resim 1.40: Sıralama ölçütünün belirlenmesi 

 Bir sonraki aşamada etiketlerimizi hangi alana göre sıralamak istiyorsak onu 

belirliyoruz. Örneğimizde Adı alanına göre sıralama yapılacaktır. İleri komut 

düğmesine tıklayarak bir sonraki adıma geçeriz. 

 

Resim 1.41: Etiket adı 
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 Raporumuzun adını belirledikten sonra son komut düğmesine basarak 

postalama etiketimizi oluştururuz ve oluşturulan etiketleri baskı önizleme 

görünümü ile görüntüler. Etiketleri istersek yazıcıdan çıktı alabiliriz. 

Oluşturduğumuz postalama etiketlerini saklamak için kaydetmeliyiz.  

 

Resim 1.42: Etiketlerin baskı önizleme görünümü 

1.9. Raporda Filtre Uygulama 
 

Filtre: var olan veriler arasında istenilen ölçütlere göre verileri süzme işidir. Rapor 

görünümünden çıkmadan, doğrudan rapora filtre uygulanabilir. Metin filtreleri ve sayı 

filtreleri raporlarda kullanılır. 

 

Filtre uygulamak için sağ tuş kısayol menüsü ve sırala ya da filtre uygula komut grubu 

komutları kullanılabilir. 

 

Resim 1.43: Sırala ve filtre uygula 
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Örneğin, bir "NOT" sütunu varsa ve yalnızca notu "45-60" arasındaki satırları görmek 

isteniyorsa aşağıdaki işlemleri yapın: 

 

 Raporu rapor görünümünde açıp, Raporda "45" notunun bulup sağ tıklatın. Sayı 

filtreleri/Arasında komutunu tıklayın.  

 

Resim 1.44: Sayılar arasında 

 Karşımıza değerlerimizi gireceğimiz Sayılar Arasında iletişim penceresi gelir bu 

pencerede en küçük satırına 45 en büyük satırına 60 değerlerini yazın.  

 

 Tamam, komut düğmesine tıkladığınızda Access, filtreyi oluşturur ve uygular. 

Baskı önizleme görünümüne geçtiğinizde raporda sadece 60 ile 45 arasındaki 

değerler görünür.  

  

Resim 1.45:Raporun filtre uygulanmış 

Filtreyi Açma ve Kapatma: Giriş  sekmesinin  Sırala ve Filtre Uygula grubundaki 

Filtreyi Değiştir'i tıklayarak filtre uygulanmış görünümle uygulanmamış görünüm arasında 

geçiş yapabilirsiniz. Bu eylem filtreyi kaldırmaz, yalnızca açar ve kapatır. 

 

Filtreyi Kaldırma: 

 

 Filtreyi kaldırmak istediğiniz alanı sağ tıklatın. 

 Filtreyi Temizle komutuna tıklayın. 

 

Filtre kaldırıldıktan sonra, Filtreyi Değiştir komutunu kullanarak yeniden açılmaz. 

Önce filtre yeniden oluşturulmalıdır.  
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1.10. Baskı Önizleme İle Raporu Görüntüleme 
 

Baskı önizleme görünümü raporu yazdırmadan önce ön izlemeye bakılmasını sağlar. 

Gezinti Bölmesi'nde raporu sağ tıklayıp kısayol menüsü Baskı Önizleme 

komut düğmesinden ya da rapor sekme başlığında sağ tıklayıp kısayol menüsünden baskı 

önizleme komut düğmesi ile baskı önizleme görünümüne geçilebilir.  

 

Rapordaki sayfaları sırayla görüntülemek veya raporun herhangi bir sayfasına atlamak 

için gezinti düğmeleri kullanılır. 

 

Baskı Önizleme'de, ayrıntıları görmek için görüntüyü yakınlaştırabilir veya verilerin 

sayfaya iyi yerleştirilip yerleştirilmediğini görmek için uzaklaştırabilirsiniz. İmleci raporun 

üzerine getirip bir kez tıklayın. Yakınlaştırma etkisini tersine çevirmek için ise yeniden 

tıklayın. Daha fazla yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, durum çubuğundaki 

yakınlaştırma denetimini de kullanılır. 

 

Baskı Önizleme'yi kapatmak için, aşağıdakilerden biri yapılır:  

 

 Baskı Önizleme sekmesinde, Baskı Önizleme'yi Kapat'ı tıklayın. 

 

 Gezinti Bölmesi'nde raporu sağ tıklayın ve ardından kısayol menüsünden Düzen 

Görünümü   veya Tasarım Görünümü düğmesini tıklayın.  

 

1.11. Rapor Tasarımını Kaydetme 
 

Bir Rapor oluşturduktan sonra bu raporu tekrar görüntülemek ya da yazdırmak için 

raporu kaydetmek gerekir. Tasarımınızı kaydettikten sonra, raporu gereken sıklıkta 

çalıştırabilirsiniz. Raporun tasarımı aynı kalır, ancak rapor her yazdırıldığında güncel veriler 

elde edilir. Raporlama gereksinimlerinde değişiklik olursa, rapor tasarımı değiştirilir veya 

özgün tasarımı temel alınarak yeni ve öncekine benzer bir rapor oluşturulur. 

 

 Düğmesi'ni sonrada  Kaydet ya da  farklı kaydet komut düğmesini 

tıklayın ve ya CTRL+S tuşlarına basın. Alternatif olarak, Hızlı Erişim Araç Çubuğu’ndan da 

 Kaydet’i tıklayın. 

 

Resim 1.46: Farklı kaydet iletişim penceresi 
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Raporun başlığı yoksa Rapor Adı kutusuna bir ad yazın ve Tamam'ı tıklayın. 

Raporumuz kaydedilmiş olacaktır.  

 

1.11.1. Rapor Tasarımını Yeni Adla Kaydetme 
 

  Düğmesi'ni ve sonra da  Farklı Kaydet'i tıklayın. 

 

 Farklı Kaydet iletişim kutusunda, Raporun Kaydedileceği Yer kutusuna bir ad 

yazın, Türü kutusunda Rapor öğesini seçin ve ardından Tamam öğesini tıklayın. 

 

Resim 1.47: Farklı kaydet 

1.12. Sayfa Ayarlarını Değiştirme 
 

 Raporu Baskı Önizleme görünümünde açın. Sayfa ayarları Tasarım görünümü 

ve düzen görünümünde de değiştirilir, ancak değişikliklerin etkilerini hemen 

görebilmek için, Baskı Önizleme en iyisidir. 

 

Resim 1.48: Sayfa düzeni komut grubu 

 Baskı Önizleme sekmesinde, Sayfa Düzeni grubunda, sayfa yönlendirmesini 

ayarlama için Dikey veya Yatay  komut düğmesini, kâğıt boyutunu 

ayarlamak için Boyut  komut düğmesini, kenar boşluklarını ayarlamak 

için Kenar Boşlukları  komut düğmesini tıklayın.  
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 Değişiklik yaptıktan sonra, birkaç sayfayı görüntüleyerek sonraki sayfalarda 

biçimlendirme sorunu oluşmadığından emin olmak için gezinti düğmelerini 

kullanın. Yaptığınız değişiklikleri mutlaka kaydediniz. 

 

1.13. Raporu Yazdırma 
 

Bir rapor herhangi bir görünümde açıkken ve hatta kapalıyken yazdırılır. Yazdırmadan 

önce, kenar boşlukları ve sayfa yönü gibi sayfa ayarlarını bir kez daha kontrol edilmelidir. 

Sayfa ayarlarını raporla birlikte kaydeder, dolayısıyla bunları tek bir kez ayarlamak yeterli 

olur. Yazdırma gereksinimleri değişirse, daha sonra yeniden ayarlanabilir.  

 

 Raporu herhangi bir görünümde açın veya Gezinti Bölmesi'nde raporu seçin. 

   Düğmesi'ni ve sonrada Yazdır komut düğmesini tıklayın.  

 

Resim 1.49: Yazdır iletişim penceresi 

 Yazdır iletişim kutusunu görüntüler. 

 Yazıcı, yazdırma aralığı ve kopya sayısı gibi seçenekler için seçimleri yaptıktan 

sonra Tamam, komut düğmesini tıklayın. Rapor yazdırılacaktır. 

 

1.14. Raporu E-Posta İletisi Olarak Gönderme 
 

Kâğıt kopya yazdırmak yerine, rapor e-posta iletisi olarak alıcılara gönderilebilir.  

 

 Gezinti Bölmesi'nde, raporu tıklatarak seçin,   ve E-posta  

komut düğmelerini tıklayın.   

 Nesneyi Farklı Gönder iletişim kutusunda, Çıktı Biçimi Seç listesinde, 

kullanmak istediğiniz dosya biçimini tıklayın. 
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Resim 1.50: Nesneyi Farklı gönder iletişim penceresi 

 Geri kalan iletişim kutularını tamamlayın. 

 

 E-posta uygulamanızda, ileti ayrıntılarını yazın ve iletiyi gönderin. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlemleri raporlarla yapınız. 

 

İşlem Basamakları İşlem 

 Sihirbaz yardımıyla rapor oluşturunuz. 

 

 Oluşturduğunuz raporu rapor görünümünde 

açınız. 

 

 Raporunuzu baskı önizleme görünümünde 

açınız. 

 

 Açmış olduğunuz görünümler arasındaki 

farkları tespit ediniz. 

 

 Raporunuzu aktarınız. 

 

 Raporunuzu yazdırınız.  

 

 Etiket sihirbazıyla bir etiket oluşturunuz. 

 

 Oluşturduğunuz etiketi yazdırınız. 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi tüm raporlarda mutlaka bulunmalıdır? 

A) Başlık Bölümü 

B) Tarih/Saat Bölümü 

C) Ayrıntı Bölümü 

D) Dipnot Bölümü 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi raporun bölümlerinden değildir? 

A) Rapor Üstbilgisi 

B) Ayrıntı 

C) Sayfa Numarası 

D) Rapor Altbilgisi 

 

3. Aşağıdakilerden yollardan hangisiyle rapor hazırlamak diğerlerine göre daha kolaydır? 

A) Boş Rapor 

B) Tasarım Görünümü  

C) Rapor Sihirbazı 

D) Rapor Aracı 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Access’ te bir denetim türüdür? 

A) Rapor Sihirbazı 

B) İlişkili Denetim 

C) Baskı Önizleme 

D) Ayrıntı. 

 

5. Özellik sayfasını ekrana getirmek için hangi tuş kullanılır? 

A) F4 

B) Ctrl 

C) Alt+F4  

D) Alt 

 

6. Oluşturduğumuz raporda var olan veriler arasında istenilen ölçütlere göre verileri 

süzme işini hangi komutla yaparız? 

A) Rapor Sihirbazı 

B) Ver 

C) Aktar  

D) Filtre 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Oluşturulmuş bir rapor hangi görünümde düzenlenmez? 

A) Tasarım Görünümü 

B) Baskı Önizleme 

C) Düzen Görünümü 

D) Hiçbiri 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

 

Bilgisayar ortamında veri tabanı programını kullanarak, istenilen özelliklerde makro 

oluşturabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Excel ve Word programında yapılmış makrolar araştırınız. Neden makro içeren 

bir belge “güvenlik” ayarları ile korunuyor? Araştırınız. 

 Bir “makro” araç çubuğuna, komut düğmesine veya menüye eleman olarak 

nasıl eklenebilir? Araştırınız. 

 

2. MAKROLAR 
 

Makro: Birkaç Access komutunun tek bir işlem sonucunda yapılabilmesini sağlamak 

için kullanılır. 

 

Makro ile Access’in bir düğmenin tıklanması, bir formun açılması veya bir kaydın 

güncelleştirilmesi gibi bir olaya yanıt vermesi sağlanır. Makrolar özellikle daha az deneyimli 

kişilerin veri tabanı ile çalışması söz konusu olduğunda kullanışlı olabilir. Örneğin formları 

açmak, kapatmak, raporları yazdırmak gibi standart veri tabanı işlemleri için geçiş 

panolarına komut düğmeleri eklenebilir. İşlem için gerekli menü komutlarını bir araya 

getirip kullanıcıların bir düğmeyi tıklayarak çalıştırmasını sağlayarak herkesin işleri aynı 

şekilde yapması sağlanır.  

 

2.1. Makro Oluşturmak 
 

Veri tabanı programında makro oluşturmak ve değiştirmek için makro oluşturucusu 

kullanılır. Makro Oluşturucusu'nu açmak için: Oluştur sekmesinin Diğer komut grubunda 

Makro komut düğmesini tıklanır.  

 

Makro Oluşturucusu penceresinde, makro çalıştırıldığında gerçekleştirilmesi istenilen 

eylemlerin listesi oluşturulur. Makro Oluşturucusu ilk açıldığında Eylem sütunu, Bağımsız 

Değişkenler sütunu ve Açıklama sütunu görüntülenir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

36 
 

 

Resim 2.2: Eylem değişkeni penceresi 

Eylem Değişkenleri altında, her makro eylemi için (gerekliyse), sol tarafta bağımsız 

değişken girebilir ve bunlar düzenlenebilir. Sağ tarafta, her eylem veya bağımsız değişkenin 

kısa açıklamasını veren bir açıklama kutusu görüntülenir. Kutudaki açıklamayı okumak için 

eylemi veya eylem bağımsız değişkeni tıklanır. 

 

Makro oluşturmak, sınamak ve çalıştırmak için Makro Oluşturucusu'nun Tasarım 

sekmesindeki komutlar kullanılır. 

 

2.1.1. Basit Makro Oluşturma 
 

 Oluştur sekmesinin Diğer grubunda Makro komut düğmesini tıklatın. Makro 

Oluşturucusu görüntülenir. 

 

 Makroya eylem ekleme:  

 Makro Oluşturucusu'nda, Eylem sütunundaki birinci boş hücreyi tıklayın.  

 Kullanmak istediğiniz eylemi yazın veya kullanılabilir eylemlerin 

listesini görüntülemek için açılabilir liste okunu tıklayın ve ardından 

kullanmak istediğiniz eylemi seçin. 

 Eylem Değişkenleri'nin altında (Makro Oluşturucusu'nun alt bölümünde), 

gerekiyorsa eylem için bağımsız değişkenleri belirtin. 

 İsterseniz, Açıklama sütununa eylem için bir açıklama yazın. 

 

 Makroya başka eylemler de eklemek için, başka bir eylem satırına geçin ve 2. 

adımı yineleyin. Makroyu çalıştır komut düğmesiyle çalıştırıldığında, Access 

eylemleri listelediğiniz sırayla yürütür.  
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Uygulama: 

 

Veri tabanındaki notlar raporunu açacak bir makro oluşturmak için aşağıdaki işlemler 

yapılır. 

 Oluştur sekmesinin Diğer grubunda   Makro komut düğmesi tıklanır. 

 Eylem değişken açılabilir listesinden rapor aç komutu seçilir. Açıklama 

sütununa “Notlar Raporunu Açar” ifadesi yazılır. 

 Makroyu kaydedip Çalıştır komut düğmesiyle çalıştırıldığında istenilen raporu 

açar. 

 

 

Resim 2.3: Oluşturulmuş makro örneği 

2.2. Komut Düğmelerine Makro Atama 
 

Her hangi bir komut düğmesine makro atanabilir. Form üzerine bir komut düğmesi 

oluşturduktan sonra komut düğmesine tıklayarak ona bağlı bir makronun çalıştırılmasını 

sağlamak yaygın kullanılan bir tekniktir. Düğmeye basılarak bir form açılabilir, bir form 

kapatılabilir, bir kayıt silinebilir, kayıt ile ilgili diğer bir form açılabilir vb. işler yapılabilir. 

 

  Önceden oluşturulan her hangi bir komut düğmesine ya da bir 

denetime bir makronun bağlanması için; ilgili komut düğmesi seçilir. 

  Makro komut düğmesi ya da kısayol komut menüsünden sırasıyla 

olay oluştur/oluşturucu seç/makro oluşturucusu komutları 

seçilir. 

 Eylem değişkenleri iletişim penceresinden seçili komut düğmesine atamak 

istenilen eylem seçilir ve makro kaydedip kapatılır. 

 Komut düğmesine tıkanıldığında makroya atadığımız eylemi gerçekleştirir. 
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2.3. Makro Grubu Oluşturma 
 

Birkaç makroyu bir makro nesnesinde gruplandırmak için, bir makro grubu 

oluşturulur.   

 Oluştur sekmesinin Diğer grubunda Makro komut düğmesini tıklayın. Makro 

Oluşturucusu görüntülenir. 

 Tasarım sekmesinde, Göster/Gizle grubunda, seçili değilse Makro Adları komut 

düğmesini tıklayın. Makro Adı sütunu Makro Oluşturucusu'nda görüntülenir.  

 

Resim 2.3: Makro adı 

 Makro Adı sütununa, makro grubundaki ilk makro için bir ad yazın.  

 Birinci makronun gerçekleştirmesini istediğiniz eylemleri ekleyin.  

 Eylem sütununda, eylem listesini görüntülemek için, açılabilir liste 

okunu tıklayın.  

 Eklemek istediğiniz eylemi seçin.  

 Eylem Değişkenleri altında, herhangi biri istenildiğinde, eylem bağımsız 

değişkenleri belirtilir. Her bağımsız değişkenin kısa bir açıklamasını 

görmek için, bağımsız değişken kutusuna tıklayın ve sonra bağımsız 

değişkenin sağ tarafındaki açıklamayı okuyun.  

 İsteğe bağlı olarak, eylem için bir açıklama yazın.. 

 Bir sonraki boş satırın Makro Adı sütununa gidip makro grubundaki bir sonraki 

makro için bir ad yazın.  

 Makronun gerçekleştirmesini istediğiniz eylemleri ekleyin.  

 

Resim 2.4: Makro grubu oluşturma 

 Gruptaki her makro için 5. ve 6. adımı tekrarlayın 
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2.4. Makro Çalıştırma 
 

Basit makrolar aşağıda belirtilen yollardan biriyle çalıştırılabilir: Doğrudan (örneğin, 

Gezinti Bölmesinden), bir makro grubunda, başka bir makrodan, bir VBA modülünden veya 

bir form, rapor veya denetimde belirtilen bir olaya yanıt olarak. Forma, rapora veya denetime 

katıştırılmış bir makro, makro Tasarım görünümündeyken Tasarım sekmesindeki Çalıştır 

komut düğmesini tıklayarak çalıştırılabilir; aksi takdirde makro yalnızca ilişkili olayı 

tetiklendiğinde çalışır. 

 

2.4.1. Makroyu Doğrudan Çalıştırma 
 

 Gezinti Bölmesindeki makroya gidin ve makro adını çift tıklayın.  

 Veri tabanı Araçları sekmesinde, Makro grubunda, Makro Çalıştır'ı  

tıklatın, Makro Adı listesinde makroyu seçin ve Tamam'ı tıklatın.  

 Makro Tasarım görünümünde açıksa, Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda 

Çalıştır komut düğmesini   tıklayın. Makroyu Düzen görünümünde açmak 

için, onu Gezinti Bölmesinde sağ tıklayın ve Tasarım Görünümü komut 

düğmesini tıklayın.  

 

2.4.2. Makro Grubu İçindeki Bir Makroyu Çalıştırma    

Makro grubunda olan bir makroyu çalıştırmak için, aşağıdaki yollardan birini yapın: 

 Veri tabanı Araçları sekmesinde, Makro grubunda, Makro Çalıştır  komut 

düğmesini tıklayın.  

 Makro Adı listesinde makroyu tıklayın. 

 

Resim 2.5: Makro çalıştır iletişim penceresi 
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 Access her makro grubundaki her bir makro için makrogrupadı.makroadı 

biçiminde bir giriş içerir.  

 Tamam, seçeneğini tıklatın. 

 Makroyu bir form veya rapor üzerindeki olay özelliği (olay özelliği: Bir 

denetim, form, rapor, veri erişim sayfasının, ilişkili bir olaya tepki vermek için 

kullanılan adlandırılmış özniteliği. İlişkili olay özelliğini ayarlayarak olay 

oluştuğunda bir yordam veya makroyu çalıştırabilirsiniz.) ayarı veya Makro 

Çalıştır eyleminin Makro Adı bağımsız değişkeni olarak belirtin. Makroya bu 

sözdizimini kullanarak başvurun: makrogrupadı.makroadı 

 

2.5. Eylem Türleri 
 

Eylemler makroların temel yapı taşlarıdır. Access çok çeşitli komutları etkinleştirerek 

aralarından seçim yapmak üzere pek çok eylem sunar. Örneğin, daha sık kullanılan eylemler 

rapor açabilir, raporu bulabilir, ileti kutusu görüntüleyebilir veya bir forma veya rapora filtre 

uygulayabilir. 

 

Aşağıdaki tabloda Tasarım sekmesinde kullanılabilen komutlar açıklanmıştır. 

 

Grup Komut Açıklaması 

Araçlar Çalıştır Makroda listelenen eylemleri gerçekleştirir. 

 Tek Adım Tek Adım modunu etkinleştirir. Makroyu bu modda 

çalıştırıldığında her eylem tek tek gerçekleştirilir. Her eylem 

tamamlandıktan sonra Makro Tek Adım iletişim kutusu 

görüntülenir. Sonraki eyleme geçmek için iletişim kutusundaki 

Adımla düğmesi tıklanır. Bu ve diğer çalışan makroları 

durdurmak için Tüm Makroları Durdur komutunu tıklanır. Tek 

adım modundan çıkmak ve durdurmadan geri kalan eylemleri 

gerçekleştirmek için Devam'ı tıklanır. 

 Oluşturucu İfade (ifade: Değerlendirildiğinde tek bir değeri veren herhangi 

bir matematiksel veya mantıksal işleçler, sabitler, fonksiyonlar 

ve alan, denetim ve özellik adları birleşimi. İfadeler hesaplamalar 

yapabilir, karakterleri işleyebilir veya verileri sınayabilir.) 

içerebilen bir eylem bağımsız değişkeni girdiğinizde bu düğme 

etkinleştirilir. İfadeyi oluşturmak için kullanılacak, İfade 

Oluşturucusu iletişim kutusunu açmak için Oluşturucu tıklanır. 

Satırlar Satır Ekle Seçilen satır veya satırların üzerine bir veya daha çok boş eylem 

javascript:AppendPopup(this,'ofEventProperty_9')
javascript:AppendPopup(this,'ofEventProperty_9')
javascript:AppendPopup(this,'ofEventProperty_9')
javascript:AppendPopup(this,'ofEventProperty_9')
javascript:AppendPopup(this,'IDH_ofdefExpression_4')
javascript:AppendPopup(this,'IDH_ofdefExpression_4')
javascript:AppendPopup(this,'IDH_ofdefExpression_4')
javascript:AppendPopup(this,'IDH_ofdefExpression_4')
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satırı ekler. 

 Satır Sil Seçilen eylem satırını veya satırlarını siler. 

Göster/Gizle Tüm 

Eylemleri 

Göster 

Eylem açılan listesinde daha çok veya daha az makro eylemi 

görüntüler.  

 Daha uzun bir makro eylemleri listesi görüntülemek için 

Tüm Eylemleri Göster komutunu tıklanır. Daha uzun 

makro eylemleri listesi kullanılabildiğinde, Tüm 

Eylemleri Göster düğmesi seçili olarak belirir. Bu daha 

uzun makro eylemleri listesinden bir makro eylemi 

seçilirse, eylemi çalıştırmadan önce veri tabanına açık 

güven durumu verilmesi gerekebilir.  

 Daha uzun makro eylemleri listesinden, yalnızca 

güvenilmeyen bir veri tabanında kullanılabilen makro 

eylemlerini görüntüleyen daha kısa bir listeye geçmek 

için, Tüm Eylemleri Göster düğmesinin seçili 

olmaması gerekir.   

İpucu: Tüm Eylemleri Göster düğmesi seçiliyse, 

seçimi kaldırmak için Tüm Eylemleri Göster 

düğmesini tıklanır. Tüm Eylemleri Göster düğmesi 

seçili değilken, daha kısa olan güvenilir makro 

eylemleri listesi kullanılabilir. 

 Makro Adları Makro Adı sütununu gösterir veya gizler. Makro adları, makro 

gruplarında ayrı makroların birbirinden ayırt edilmesi için 

gereklidir, onun dışında makro adları isteğe bağlıdır.  

 Koşullar Koşul sütununu gösterir veya gizler. Bir eylemin 

gerçekleştirilme zamanını denetleyen ifadeler girmek için bu 

sütun kullanılır.  

 Bağımsız 

değişkenler 

Bağımsız Değişkenler sütununu gösterir veya gizler. Bu sütun 

her makro eylemi için bağımsız değişkenleri görüntüler ve 

makroya göz atmayı kolaylaştırır. Bağımsız Değişkenler sütunu 

görüntülenmiyorsa, her eylemi tıklayıp, Eylem Değişkenleri 

altındaki bağımsız değişkenleri okumanız gerekir. Bağımsız 

Değişkenler sütununa bağımsız değişken girilemez. 

Tablo 2.1: Eylem türleri 
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2.6. Makro düzenleme 
 

Eylem satırı eklemek için: Önce yeni eylemi üstüne eklemek istediğiniz makro 

satırını ve ardından Tasarım sekmesinde, Satırlar grubunda, Satır Ekle'yi 

tıklayın.  

 

Eylem satırı silmek için: Önce silmek istediğiniz eylem satırını ve ardından Tasarım 

sekmesinde, Satırlar grubunda, Satırları Sil'i tıklayın.  

 

Eylem satırı kaldırmak için: Eylem adının solundaki satır seçiciyi tıklayarak eylemi 

seçin. Eylemi yeni bir konuma taşımak için satır seçiciyi sürükleyin. 

 

Koşullar: Koşul, bir eylem gerçekleştirilmeden önce karşılanması gereken ölçütleri 

belirler. Doğru/Yanlış veya Evet/Hayır sonucunu veren herhangi bir ifade kullanılabilir. 

İfade Yanlış, Hayır veya 0 (sıfır) sonucunu verirse, eylem yürütülmez. İfade başka bir değer 

verirse, eylem çalıştırılır. 

 

Koşulun uygulanmasını istediğiniz sonraki her eylem için Koşul sütununda üç nokta 

(...) yazarak bir koşulun birden fazla eylemi denetlemesini sağlayabilirsiniz. İfade Yanlış, 

Hayır veya 0 (sıfır) sonucunu verirse, eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmez. İfade başka bir 

sonucu verirse, tüm eylemler gerçekleştirilir. 

 

Makro Oluşturucusu'ndaki Koşullar sütununu görüntülemek için, Tasarım 

sekmesindeki Göster/Gizle grubunda Koşullar'ı tıklayın. 

 

Eylemi gerçekleştirmek için kullanılacak 

ifade 
Koşul: 

[Şehir]="Paris" Paris, makronun çalıştırıldığı formda 

bulunan alandaki Şehir değeriyse. 

DCount("[SiparişNo]", "Siparişler")>35 Siparişler tablosunun SiparişNo 

alanında 35'ten fazla giriş varsa. 

DCount("*", "Sipariş Ayrıntıları", 

"[SiparişNo]=Formlar![Siparişler]![SiparişNo]")>3 

Sipariş Ayrıntıları tablosunun 

SiparişNo alanında, Siparişler formu 

SiparişNo alanıyla eşleşen 3'ten fazla 

giriş varsa. 

[SevkEdilenTarih] Between #2-Şub-2006# And #2- Makronun çalıştırıldığı formdaki 

javascript:AppendPopup(this,'IDH_ofdefExpression_3')
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Mar-2006# SevkEdilenTarih değeri, 2-Şub-

2006'dan daha önce ve 2-Mar-

2006'dan daha sonra değilse. 

Formlar![Ürünler]![StokBirimSayısı]<5 Ürünler formundaki StokBirimSayısı 

alanının değeri 5'ten az ise. 

IsNull([Ad]) Makronun çalıştırıldığı formdaki Ad 

değeri null ise. Bu ifade, [Ad] Boş 

ifadesiyle eşdeğerlidir. 

[Ülke/Bölge]="TR" And 

Formlar![SatışToplamları]![ToplamSiparişler]>100 

Makronun çalıştırıldığı formda i 

Ülke/bölge alanı değeri TR ise ve 

SatışToplamları formu üzerindeki 

ToplamSiparişler alanının değeri 

100'den büyükse. 

[Ülke/bölge] In ("Fransa", "İtalya", "İspanya") And 

Len([PostaKodu])<>5 

Makronun çalıştırıldığı formda 

Ülke/bölge alanı değeri Fransa, İtalya 

veya İspanya ise ve posta kodu 5 

karakterden uzun değilse. 

MsgBox("Değişiklikleri onaylıyor musunuz?",1)=1 İletiKutusu işlevinin "Değişiklikleri 

onaylıyor musunuz?" iletisini 

görüntülediği kutuda Tamam 

düğmesini tıklayın. İletişim kutusunda 

İptal seçeneğini tıklatırsanız, Access 

eylemi yok sayar. 

[GeçiciDeğişken]![MsgBoxResult]=2 Bir iletişim kutusunun sonucunu 

depolamak için kullanılan geçici 

değişken 2 ile (vbİptal=2) 

karşılaştırılır. 

Tablo 2.2: Koşullar 

2.7. Makro Eylemlerini Denetlemek İçin Koşullar Kullanma 
 

Bir koşulda Doğru/Yanlış veya Evet/Hayır olarak değerlendirilen herhangi bir ifade 

kullanılabilir. Koşul Doğru (veya Evet) değerlendirilirse, makro eylemi yürütür. 

 

javascript:AppendPopup(this,'defNull_4')
javascript:AppendPopup(this,'21220843_7')
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Bir makro eylemine koşul girmek için, önce Makro Oluşturucusu'nda Koşul sütununu 

görüntülemek gerekir: 

 

 Tasarım sekmesinde, Göster/Gizle grubunda Koşullar komut düğmesini 

tıklayın. 

 

 Koşul sütununa bir ifade yazın. İfadenin başına eşittir işareti (=) koymayın. Bir 

koşulu aynı anda birden fazla eylem için geçerli kılmak için, izleyen her satıra 

... yazın.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlemleri makrolarla yapınız. 

 

İşlem Basamakları İşlem 

 Oluştur sekmesini tıklayınız. Makro 

oluşturucusunu tıklayınız. 
 

 Menü penceresinden eylem açılabilir 

listesini tıklayınız. 
 

 Rapor aç komutunu seçiniz.  

 Eylem penceresinden istediğiniz bir raporu 

seçiniz. 
 

 Makronuzu kaydediniz  

 Oluşturduğunuz makroyu çalıştırınız. 

 

 Makroyu kapatınız.  

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Bir makronun en basit komut bloğu hangisidir? 

Eylem 

Deyim 

Fonksiyon 

Prosedür 

 

2. Bir makro hangisine atanamaz? 

Düğme 

Tuş kısa yolu 

Etiket 

Araç Çubuğu 

 

3. Hangi eylem komutu ile bir rapor açılabilir? 

Form Aç 

Sorgu Aç 

Rapor Aç 

Çizim Aç 

 

4. Aşağıdaki şıklardan hangisi hatalıdır? 

“Açıklama” kısmına ek yorumlar yazılabilir. 

Makro saf programlama kodlarından oluşur. 

Bir makro birden fazla eylem içerebilir. 

“Eylem Değişkenleri” kısmı ile eylemin çalışması için gereken bilgiler   belirtilir. 

 

5. (….) Bir makrodaki hatayı bulmak için adım adım çalıştırmayı deneyebiliriz. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirmeye” geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Modülle kazandığınız yeterliliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Rapor sihirbazıyla rapor oluşturma   

2. Rapor aracıyla rapor oluşturma   

3. Tasarım görünümünde rapor oluşturma   

4. Düzen görünümünde raporu düzenleme   

5. Tasarım görünümünde raporu düzenleme   

6. Rapora istenilen denetimleri ekleme   

7. Etiket oluşturma   

8. Rapora filtre uygulama   

9. Raporun sayfa ayarlarını değiştirme   

10. Raporu kaydetme, yazdırma   

11. Raporu e- Posta iletisi olarak gönderme   

12. Makro oluşturma   

13. Komut düğmelerine makro atama   

14. Makro grubu oluşturma   

15. Makro çalıştırma   

16. Eylem türleri   

17. Koşulları kullanma   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 C 

4 B 

5 A 

6 D 

7 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 C 

4 B 

5 Doğru 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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