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Bu bölümü tamamladıktan sonra,


Tablolarda veri sıralama ve filtreleme yapabilecek,



Sorgu oluşturabilecek,



Form oluşturma ve form kullanma hakkında bilgi edinebileceksiniz.
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1. VERİ TABANI UYGULAMALARI: MS ACCESS 2/2
1.1.

Tablolarda Verileri Artan ya da Azalan Sıralama

Veri tabanlarına girilen verilerin miktarı genellikle çok büyüktür; örneğin binlerce öğrencinin kimlik
bilgileri, milyonlarca kitabın bilgileri gibi. Bu bilgiler içerisinde istenilen özel bir veriye ulaşmak için
(örneğin yaşı 20 olanlar gibi) bir takım mekanizmalar vardır. Bu mekanizmaların en basiti tablodaki
kayıtları belirli bir alan göre sıralamaktır.
Sıralama, tablodaki herhangi bir alana göre yapılır. Örneğin isimlerin A’dan Z’ye alfabetik olarak
sıralanmasını isteyebilirsiniz. Sıralama yapmak için tablonuzun veri görünümünde olması gerekir. Bu
durumda aşağıdaki adımları izleyin:

Şekil 1. Ad alanına göre sıralama

1. Şekil 1’deki gibi Ad alanının başlığındaki küçük siyah ok tuşuna basarak sıralama ve filtreleme
menüsünü açın.
2. Açılan menüden A’dan Z’ye sırala seçeneğini seçin.
Bu sayede Şekil 2’deki gibi tablonuzdaki verilerin Ad alanına göre alfabetik olarak sıralandığını
göreceksiniz.
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Şekil 2. Ad alanına göre sıralanmış hali

Benzer biçimde, “en yüksek ortalamaya sahip öğrenci kim?” sorusuna cevap almak için tablo,
Ortalama alanına göre büyükten küçüğe sıralanmak istenebilir. Bu durumda Şekil 3’deki gibi, Ortalama
alanının başlığındaki küçük siyah ok işareti tıklanır, açılan menüden Büyükten Küçüğe Sırala seçeneği
seçilir.

Şekil 3. Ortalama alanına göre sıralama

Tablo, sıralama yapıldıktan sonra Şekil 4’deki gibi, en yüksek ortalama almış kişi en üstte olacak
şekilde sıralanmış olur.

Şekil 4. Ortalama Alanına Göre Sıralanmış Hali

Sıralamalarda açılan menüdeki seçenekler, alanın türüne göre değişebilir. Türe göre sıralama
seçenekleri şöyledir:
•

Sayısal alanlar (tam sayı, ondaklıklı sayı vb):
o

Küçükten Büyüğe
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o
•

Metin türündeki alanlar:
o
o

•

A’dan Z’ye
Z’den A’ya

Tarih ve/veya saat türündeki alanlar:
o
o

•

Büyükten Küçüğe

Eskiden Yeniye
Yeniden Eskiye

Evet/Hayır türündeki alanlar
o
o

İşaretlinden İşaretli Olmayana
İşaretli Olmayandan İşaretli Olana

Sıralama işlemi yapıldığında o alanın başlığına bir ok işareti eklenir (Şekil 5’deki gibi). Bu işaret
tablonun o alana göre sıralandığını göstermek için vardır.

Şekil 5. Sıralama İşareri (siyah ok) ve Sıralama İptal Butonu

Sıralamayı iptal etmek için, sıralı görünüm ekrandayken, Giriş menüsündeki Sıralamayı Kaldır butonu
(Şekil 5) tıklanır. Bu sayede sıralı olmayan ilk hale geri dönülmüş olur.

1.2.

Tablolarda Verileri Filtrelemek

Filtre uygulamak var olan veriler arasında, bizim belirlediğimiz kriterlere uyanları görüntülemek,
diğerlerini gizlemek demektir. Kriteri kaldırdığımızda tüm veriler yine görünür hale gelir.
Filtreler var olan tablolar üzerinde uygulanır. Bu nedenle öncelikle tablonuzu uygun alanlar ile
oluşturup ardından verilerin girilmiş olması gerekir.
Aşağıda “İli sadece Ankara olanları” gösteren (filtreleyen) adımlar anlatılmıştır.
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1. İl alanının başlığındaki küçük ok işaretine tıklayarak menüyü açın (Şekil 6).
2. Açılan menüden, “Ankara” kutusu haricindeki tüm kutuların işaretlerini temizleyin. Bu sayede
“İl” alanından sadece Ankara yazan görünecek, diğerleri gizlenecektir (Şekil 7).

Şekil 6. Filtreleme Menüsü

Şekil 7. İl alanına göre filtrelenmiş görüntü

Bir alana göre filtrelenmiş tablo, ek olarak başka bir alana göre yine filtrelebilir. Örneğin “İli Ankara
olanlar ve bölümü BÖTE olanlar görünür olsun denirse, yukarıdaki ilk filtrelemeye ek olarak, Bölüm
alanının başlığına tıklanıp açılan menüden yine sadece BÖTE bölümü işaretli olacak şekilde işaretleme
yapılabilir (Şekil 8).

Şekil 8. Bölüm alanına göre Filtreleme

Bundan sonra Şekil 9’daki gibi sadece ili “Ankara” olanlar ve bölümü “BÖTE” olanlar görüntülecektir.

BTU 100 Bilgisayar okuryazarlığı

Şekil 9. Hem İl hem de Bölüm alanına göre filtrelenmiş görünüm

Filtrelemek kayıtları silmez, sadece görünmez hale getirir. Filtreleme işleminin yapıldığı alanları
başlığına filtre işaret eklenir (Şekil 10).

Şekil 10. Filtre uygulanmış alandaki sembol

Filtreyi iptal ederek tüm kayıtları yine görünür hale getirebilirsiniz. Bunu yapmak için filtreli alanın
başlığındaki küçük siyah oku tıklayıp açın ve “ Bölüm öğesinden filtreyi temizle” seçeneğini seçin (
Şekil 11). Burada Bölüm alan adıdır ve her alanda bu ifade o alanın adı ile karşınıza çıkacaktır.

Şekil 11. Var olan Filtreyi kaldırma

Yukarıdaki filtre kaldırma adımlarını benzer biçimde İl alanına da uygularsanız, tüm veriler tekrar
görünür (filtresiz) hale gelecektir.

1.3.

Sorgu Oluşturma

Sorgu (İngilizcesi “query”), bir veya birden fazla tablodaki verilerin bir kısmını belirli kriterlere göre
filtreleyip, tablo dışında sanal başka bir tablo gibi göstermeyi sağlayan yapılardır. Sorguların
oluşturulması için önceden tablonun ya da tabloların oluşturulması ve verilerin girilmiş olması gerekir.
Soruguların filtrelerden farklı, tablo dışında kayıtlı olmalarıdır. Bu sorgular, veri tabanı içerisinde
tabloyu hiç bozmadan, verileri bazen filtreleyerek, bazen de farklı tablolardaki verileri birleştirerek
yeni sanal tablolar gibi çalışır. Daha önemlisi, bir tabloya bağlı birden çok sorgu veya birden çok
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tablodaki verileri biraraya getirip yeni sanal tablo oluşturabiliriz. Bu sayede orijinal tablomuz hiç
değişmeden farklı sorulara cevap aramak üzere filtreler uygulamış oluruz.
Bu derste sadece var olan bir tablo sonrasında oluşturulabilecek sorgular ele alınacaktır. Birden çok
tablo oluşturabilirsiniz ancak birden çok tabloya bağlı bir sorugu oluşturmak için tablolar arası ilişkileri
oluşturmak gerekir. Tablolar arası ilişki oluşturmak veri tabanı tasarımı ve veri türleri konusunda ileri
düzey bilgi ve beceri gerektirdiğinden bu derste ele alınmamıştır.
Sorgularla




Var olan bir tablonun tüm alanları yerine sadece seçili alanlarından oluşan yeni bir tablo
(sorgu) oluşturabilirsiniz.
Var olan bir tablonun tüm alanları ya da seçilmiş alanlarını, bu alanlardan birine göre
filtreleyerek yeni bir tablo ( sorgu) oluşturebilirsiniz.
Var olan birden çok tablodaki tüm ya da seçtiğiniz alanları birleştirerek yeni daha büyük bir
tablo (sorgu) oluşturabilirsiniz. (Ancak bu son seçenek bu derste anlatılmayacaktır.)

Bir tablonun bazı alanlarını alarak teni bir sorgu oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
1. Oluştur menüsünü açın, Sorgu Sihirbazı seçeneğini tıklayın. Ekrana Yeni Sorgu penceresi
gelecektir. (Şekil 12)

Şekil 12. Sorgu Oluşturma Sihirbazı - 1. adım

2. Yeni Sorgu penceresindeki ilk seçenek olan “Basit Sorgu Sihirbazı”’nın seçili olduğundan emin
olun ve Tamam butonunu tıklayarak devam edin.
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3. Şekil 13’deki gibi bir ekrana geldiğinizde önce tablo, sonrada o tablodaki alanları seçmeniz
gerekiyor. Bizim örneğimizde tek tablo olduğu için (Öğrenci Bilgileri) Tablolar/Sorgular
listesinde bunu görüyoruz. Eğer birden çok tablomuz olsaydı, bu listeden seçmemiz
gerekecekti.

Şekil 13. Tablo ve Alan Seçme Adımı

Tablo seçilince, yine Şekil 13’deki gibi o tablodaki alanları listesini göreceksiniz. Buradan en az bir alan
olmak üzere istediğiniz sayınıda alanı > butunu ile seçip “Seçili Alanlar” listesine ekleyiniz. Bir
örneğimizde 4 tane alanı seçtik: No, Ad, Soyad ve İl. Seçili alanları iptal etmek için tersi yönde <
butonu ile Seçili Alanlar’dan çıkarabilirsiniz. Daha sonra İleri butonuna tıklayarak devam edin.
4. Bir sonraki ekranda (Şekil 14), sorgunuza başlık (isim) vermeniz istenecek. Uygun bir isim
verin. Son butonuna tıklayınız.
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Şekil 14. Sorgu Adı Belirleme Ekranı

Bu adımlardan sonra Şekil 15’teki gibi sorgunuz bitmiş ve sonuçları gösterir surumda olacak. Bu
ekranda sanki yeni bir tabloymuş gibi, var olan Öğrenci Bilgileri tablosundaki sadece seçilmiş olan
alanlarıyla veriler listelenmektedir.

Şekil 15. Sorgu Hazır

Şekil 15’te görüleceği üzere, sorgular da tablolar gibi, ekranın sol tarafındaki Sorgular panelinde
başlıklarıyla (isimleriyle) listelenir. Kapatıldığında otomatikman kaydedilir ve panelden çift
tıklandığında yine yukarıdaki gibi açılır.
Sorgular, verileri listelemenin ötesinde, yeni veri girmek için de kullanılabilir. Ancak tüm alanların
sorguda olmadığı durumlarda, diğer alanlar boş kalacağı için dikkatli olmak gerekir. Sorgudan girilen
veri, aslında sorgunun dayandığı tabloya kaydedilir. Ancak bu kaydı görmek için Access dosyanızı
kapatıp açmalısınız. Aşağıdaki 2 resmi (Şekil 16 ve 17) dikkatli inceleyin. İlk resimde sorguya yeni bir
kayıt ekleniyor. Bu kayıt otomatikman tabloya da eklenir. Ancak bunu görmek için Access’i kapatıp
açmanız gerekir. Şekil 17’deki son kayıt, sorguda eklenmiş kayıttır ve bazı alanları eksiktir.
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Şekil 16. Sorguda yeni veri ekleniyor ( Son satır)

Şekil 17. Sorguda Eklenen Kaydın Tabloda görünümü

1.3.1. Sorguları Verileri Filtrelemek için Kullanma
Yukarıdaki kısımda, sorguyu sadece bir tablodaki bazı alanları alarak küçük bir tablo yaratmak
amacıyla kullandık. Şimdi buna ek olarak, yine aynı tablodaki öğrencilerin sadece adı, soyadı ve ili alan,
ancak ili sadece “Ankara” olanları getiren bir sorgu yaratalım.
1. Oluştur menüsünden Sorgu Tasarımı’nı seçin.

Şekil 18. Sorgu Tasarımı ile Sorgu Oluşturma

2. Aşağıdaki gibi bir ekran gelecek. Bu ekranda var olan tablolarınız ve varsa önceden yarattığınız
sorgularınızı listeleyen Tabloyu Göster penceresi ile gelecek
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Şekil 19. Sorgu için Tablo Seçme

3. Tabloyu Göster penceresinden, Öğrenci Bilgileri tablosunu seçip Ekle butonuna tıklayın.
Ardından Şekil 20’deki gibi, Öğrenci Bilgileri tablosunun alanların gösteren küçük bir liste
ekrana gelecek. Bundan sonra Kapat butonuna tıklayarak Tabloyu Göster penceresini kapatın.
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Şekil 20. Var olan tabloyu sorguya ekleme

4. Sıra geldi, sorgumuzda görünmesini istediğimiz alanları sorguya eklemeye. Bunun için küçük
listedeki alanları çift tıklayarak sorguya ekleyebilirsiniz.
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Sorguya eklemek istediğiniz
alanları çift tıklayın. Çift tıklanan
alan aşağıya eklenir.

Şekil 21. Alanlar Soruya Ekleniyor

5. Eğer yanlışlıkla bir alanı ekler ve silmek isterseniz, alt kısımdan o alanın adını (örneğin Eposta)
seçip klavyeden Delete / Sil tuşları ile silin.
6. Son olarak filtreleme ve/veya sıralama işini yapalım. Bunun için aşağıdaki şekli dikkatli
inceleyin.

Şekil 22. Sorguya sıralama ve filtreleme ölçütlerinin girilmesi

Şekil 22’de Ad alanının altında, Sırala satırında Artan ifadesi seçilmiştir. Bu sayede sonuçlar Ad alanına
göre A’dan Z’ye olacak şekilde sıralı biçimde gelecektir.
İl alanında ise iki ayarlama yapılmıştır. İl alanındaki Ölçüt satırına klavyeden =”Ankara” şeklinde ölçüt
(kriter) girilmiştir. Bu ölçüt, İl alanında sadece “Ankara” yazanları listeleyecektir. Ölçütler eşittir(=),
küçüktür ( < ), büyüktür ( > ) ve eşit değildir ( <> ) anlamındaki semboller ile yazılır. Ölçüte uyan
kayıtlar listelenirken uymayanlar listelenmez.
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İkinci ayarlama ise yine İl alanındaki Göster kutusu seçilmemiştir. Bu sayede, sorgu sonucunda İl
alanındaki ölçüt dikkate alınacak ancak İl alanı listede görülmeyecektir.
7. Sorguyu bitirdik. Sonucu görmek için sorguyu çalıştırmalıyız. Bunun için Sorgu Araçları
menüsündeki Çalıştır butonuna tıklayın (Şekil 23).

Şekil 23. Sorguyu Çalıştırma Butonu

8. Sorgunun sonucu Şekil 24’deki gibi olacaktır.
Yukarıdaki görüldüğü gibi, Öğrenci Bilgileri’nden sadece seçtiğimiz alanlar gösterilmektedir. İl
alanındaki =”Ankara” ölçütüne göre İl’i sadece “Ankara” olanlar listelenmektedir. Ayrıca kayıtlar Ad
alanına göre artan biçimde sıralanmıştır.
Sorgunuz bu aşamada Sorgu 1 olarak isimlendirilmiş. Bunu değiştirmek için sorguyu kapatın ve
Sorgular panelinde üzerine sağ tıklayıp Yeniden Adlandır seçeneğini seçin.
Sorguyu her açtığınızda, tablodaki veriler yeniden sıralanır ve/veya filtrelenir. Tıpkı tablolar gibi
sorgularda Access dosyanız içinde saklanır.
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Şekil 24. Sorgu sonucu

1.4.

Form Oluşturma ve Form Kullanma

Formlar, satır ve sütunlar şeklinde görünen tablolara veri girmeyi daha kolaylaştırmak için yapılmış
yapılardır. Var olan bir tablo ya da sorgu için veri giriş ekranı gibi çalışırlar. Kendileri veri tutmaz,
sadece bağlı oldukları tabloya verileri kaydederler. Şekil 25’te görüldüğü üzere, Form ile veri girmek
daha kolaydır. Formlar, verilerin girişi için daha renkli, yazı tipi ve büyüklüğü ayarlanabilen, gerekirse
kısa açıklamaların eklenebileceği ekranlardır. Örneğin bir kutunun yazı rengini kırmızı yapabilir,
yanına “boş bırakmayınız” şeklinde uyarı metni yerleştirebilirsiniz. Hatta resim bile ekleyebilirsiniz.

Şekil 25. Tablo görünümü (sol) ve Form Görünümü (sağ)

Bir formu yaratmanın birçok yolu vardır. Bu derste en basit olan sihirbaz kullanarak ilerleyeceğiz.
1. Yine Oluştur menüsünden Form Sihirbazı butonuna tıklayınız.
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Şekil 26. Form Sihirbazı Butonu

2. Karşınıza Şekil 26’daki ekran gelecek. Bu ekranda var olan Tablo ve sorgularınızın listesini
göreceksiniz. Biz Öğrenci Bilgileri tablosunu seçiyoruz.
3. Daha sonra bu tablodaki kullanmak istediğimiz alanları >> butonuna tıklayarak ekleyin.

