
 

 
 

Access ile Temel Veri Tabanı Tasarımı 
 

Microsoft Access, Microsoft tarafından geliştirilen ilişkisel veri tabanı yönetim 

sistemidir. 

Eğitim Hakkında 
Bu eğitim, Microsoft Access programını kullanarak, veri tabanı oluşturma, veri türleri 

ile çalışma, ilişkili ve ilişkisiz veri tabanı oluşturma gibi temel veri tabanı ögelerini 

öğretmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim, Microsoft Access ile sıfırdan başlayarak veri 

tabanı oluşturmak isteyen kişiler için Access programını etkin bir şekilde kullanmak ve 

temel yapıları öğrenmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

Eğitim Öncesi Gerekli Olan Ön Bilgiler 
 

Eğitimden faydalanabilmek için temel düzeyde bilgisayar kullanma becerisi 

gerekmektedir.  

Ön Koşul Eğitimler 
Bu eğitim öncesinde almanız gereken herhangi bir ön koşul eğitim bulunmamaktadır 

fakat genel olarak Office Word ve Excel’ de geçerli olan tanımlamaları ve kuralları 

bilmeniz önerilmektedir. 

Kazanımlar 

Bu eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler; 

✔ Veri tabanı oluşturabilecek, 

✔ Veri tabanı üzerinde tablolar oluşturabilecek ve bu tabloları düzenleyebilecek, 

✔ Veri türlerine göre veri tanımlayabilecek, 

✔ Kısıtlayıcıları belirleyebilecek, 

✔ Access üzerinde Formları kullanarak arayüz oluşturabilecek, 

✔ Tablolar içerisinde Filtreler kullanarak sorgu oluşturabilecek, 

✔ Access üzerinde verileri kullanarak rapor oluşturup, çıktısını alabilecek, 

✔ İlişki çeşitlerini açıklayabilecek, 

✔ Veri tabanına veri girişi yapabilecek, 

✔ Farklı yazılımlardan Access’e veri aktarabilecek, 

✔ Access üzerindeki verileri farklı yazılımlara aktarabileceklerdir.  

 

 



 

 
 

Eğitim İçerik Ana Hattı 

Veritabanına  Giriş 

• Veri Tabanına Giriş 

• Veri Tabanı Yazılımı - Access 

• Örnek Uygulamanın Tanıtımı 

   (Bu videoda ders boyunca yapılacak olan bir öğrenci veritabanı uygulaması 

tanıtılacaktır.) 

Tablolarla Çalışma   

• Tablo Oluşturma 

• Veri Türleriyle Çalışma 

• Alan Özellikleri 

• Anahtarlar 

• Kısıtlamalar 

• Örnek  Uygulama      

  (Bu videoda öğrenci veritabanı uygulamasının tabloları oluşturulacaktır. 

Oluşturulan tablolarda anahtar alanlar belirlenerek, veri türleri seçilecek ve 

alan özellikleri belirlenecektir.) 

Tablolar Arasında İlişki Oluşturma 

• İlişki Oluşturma 

• Örnek  Uygulama 

 (Bu videoda öğrenci veritabanı uygulamasının tabloları arasındaki 

ilişkiler kurulacaktır.) 

Sorgularla Çalışma 

• Seç Sorguları 

• Tablo Yap ve Ekle Sorguları 

• Güncelleştir ve Sil Sorguları 

• Sorgu Sihirbazı 

• İki Tablodaki Verileri Birleştirme 

• Matematiksel İşlemler ve Toplamlar 

• Kullanıcıdan Veri Alma 

• Şimdi Sıra Sizde 

 

 

 



 

 
 

    Raporlar İşlemleri 

• Rapor Oluşturma 

• Örnek Uygulama 

(Bu videoda öğrenci veri tabanı uygulamasının tabloları arasından belirli 

kriterlere uygun raporlar hazırlanacaktır.) 

     Form İşlemleri 

• Form Temelleri 

• Form Tasarlama 

• Temel Form Kontrolleri 

• Formlarda Nesne (Sorgu, Rapor) Çalıştırma 

• Alt Form Oluşturma 

• Örnek Uygulama    

(Bu videoda öğrenci veri tabanı uygulaması üzerinde form oluşturularak form 

üzerinde kontroller oluşturulacaktır.) 

Makrolar 

• Makro Oluşturma 

Dışarıdan Veri Alma ve Verme 

• Access ile oluşturulmuş bir tabloya dış bir kaynaktan veri aktarılması ve 

veri tabanındaki bir tablodan dışarıya veri aktarılması. 

• Örnek  Uygulama    

(Bu videoda öğrenci veri tabanı uygulaması üzerindeki bir tabloya farklı bir 

yazılımdan veri aktarımı yapılacaktır.) 

 

İçerik Sağlayan Eğitmen 

Elif Nur Çonak – Bilişim Teknolojileri Eğitmeni 

 


