
Problem 

 Bireylerin yaşadığı çevreye uyum sağlaması durumunda ortaya çıkan olumsuzluklar

ve çatışmalar  problem olarak değerlendirilir ve bu durumdaki birey ve grupların ortaya 

çıkan olumsuzluklar ve çatışmalarla yapacakları mücadeleye de problem çözme denir.

Temel Problem çözme aşamaları; 

 Problemin tanımlanması

 Problemin sebeplerinin belirlenmesi

 Çözüme ilişkin planlamanın yapılması

 Planların uygulanması

 Sonuçların gözden geçirilmesidir.

 

 

Örnek Problem 

Cansu’nun bir gün içinde bir takım işleri yapması gerekmektedir. Örneğin; öğretmeni 

Cansu’ya proje ödevi vermiş, annesi ise Cansu’nun ev işlerinde kendisine yardımcı olmasını 

ve gelecek misafirler için kek yapmasını istemiştir. Ev de kek yapmak için ise bazı 

malzemeler alması gerekmektedir. Ayrıca arkadaşından okuldayken ödünç aldığı kitabı 

okuduktan sonra evine götüreceğine söz vermiştir. Bütün bunları ise bir gün içersinde 

hiçbirini unutmadan yapması gerekmektedir. Cansu’nun bütün bunları unutmadan 

eksiksiz yapması için öncelikle ne yapması gerekir?





 
 

Örnek Problem 

 

Plan  13.00 Eve gel yemeğini ye.

 13.30 Zeynep’ten aldığın kitabı oku.

 15.00 Zeynep’e kitabı götür.

 15.15 Dönerken marketten ; 5 yumurta, un, şeker al.

 15.30 Keki yap

 17.00 Proje ödevine başla.

 19.00 Haberleri izle

 21.00 Kitap oku.

  22.00 Uyu 



 

 
 
 
 

Bilgisayarcılar problemi çözmek için 
ne yaparlar? 

 
 
 

 Problemi değerlendirir.
 Çözüm stratejisi geliştirir.

(plan yapar) 

 
 
 

 Bilgisayarcının problemi çözmek için oluşturduğu
plana algoritma denir. İkiye ayrılır. 
 İşlem adımları
 Akış Şeması



 
 
 
 

İşlem Adımları Algoritması 

 Her hangi bir sorunun çözümü için 
izlenecek yolun adımlar halinde 
yazılmasıdır.

Akış Şeması Algoritması 

 Her hangi bir sorunun çözümü için 
izlenecek yolun adımlarının 
çizilmesidir.



 
 

 

Bilgisayar Problemi 
Girilen iki sayının toplamını alan programı yapınız. 

 
 

Bu programı yapmak için öncelikle programın planını, 

yani algoritmasını veya akış şemasını çizmek veya 

işlem adımlarını yapmak gerekir. 

 
Birlikte programın algoritmasının işlem adımlarını 

yazalım. 



İki sayıyı toplayan algoritmanın 
işlem adımları 

 

 

1. Adım: Başla 

2. Adım: Birinci Sayıyı Al. 3. adıma git 

3. Adım: Birinci sayıyı bir değişkene aktar.(Birinci sayı= a1) 

4. adıma git 

4. Adım: İkinci Sayıyı Al. 5. adıma git 

5. Adım: İkinci sayıyı bir değişkene aktar.(İkinci sayı= a2) 

6. adıma git 

6. Adım: Değişkenleri topla. (a1+a2) 7. adıma git 

7. Adım: Sonucu ekrana yazdır. 8. adıma git. 

8. Adım: Dur 



 
 
 
 
 

Akış Şeması 

Şimdi iki sayıyı toplayan algoritmanın akış 

şeması algoritmasını çizelim. 

 
Bunun için öncelikle akış şemasında kullanılacak 

olan şekillerin ne anlam ifade ettiğini öğrenelim. 
 
 
 
 

İpucu: Öğreneceğimiz şekillerin anlamı tüm 

dünyada aynı anlamı ifade etmektedir. 



Akış Şeması Şekiller ve Anlamı 
 
 

Matematiksel işlem yapılacağını 

belirtmek için kullanılır. 

 
Değerin çıktısını yazdırmak için 

kullanılır. 

 
Karar verme aşamasında 

kullanılır. 
 

Programın başlangıcını ve 

bitişini belirtmek için kullanılır. 
 

Programa veri girişinin 

yapılacağını belirtmek için 

kullanılır. 



İki sayıyı toplayan algoritmanın akış şeması 
 
 

Başla 
 
 
 
 

Birinci sayıyı al. 
 
 

 
 

İkinci sayıyı al. 
 

 

 
 

 

 

Sonucu Yazdır  
Dur 

Birinci sayıyı 

değişkene aktar. 

Birinci sayı=A1 

İkinci sayıyı 

değişkene aktar. 

İkinci sayı=A2 

Değişkenleri topla. 

(a1+a2) 



Algoritma 
 

Bilgisayarcının problemi çözmek için oluşturduğu plana 
algoritma denir. İkiye ayrılır. 
 İşlem adımları 
 Akış Şeması 

Akış Şeması Şekiller ve Anlamı 
 
 

Matematiksel işlem yapılacağını belirtmek için 

kullanılır. 

Değerin çıktısını yazdırmak için kullanılır. 

 
Karar verme aşamasında kullanılır. 

 
Programın başlangıcını ve bitişini belirtmek 

için kullanılır. 

Programa veri girişinin yapılacağını 

belirtmek için kullanılır. 



Birinci sayıyı al 

İkinci sayıyı al 

İki sayıyı toplayan algoritmalar 
İşlem adımları algoritması 

 
1. Adım: Başla 

Akış Şeması algoritması 
 

Başla 

 
 

2. Adım: Birinci Sayıyı Al. 

3. adıma git 
 

3. Adım: Birinci sayıyı bir değişkene aktar. 

(Birinci sayı= a1) 4. adıma git 

. 

 

4. Adım: İkinci Sayıyı Al. 

5. adıma git 

 

. 

 

 

5. Adım: İkinci sayıyı bir değişkene aktar. 

(İkinci sayı= a2) 6.adıma git 
 

6. Adım: Değişkenleri topla. (a1+a2) 

7. adıma git 
 

 

7. Adım: Sonucu ekrana yazdır. 

8. adıma git.- Dur 

 
Sonucu Yazdır 

Dur

Birinci sayıyı 

değişkene aktar. 

Birinci sayı=A1 

İkinci sayıyı 

değişkene aktar. 

İkinci sayı=A2 

Değişkenleri topla. 

(a1+a2) 
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Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir 

bilgi havuzu olarak nitelendirilebilir. Veritabanı programları, veritabanı denilen bilgi havuzunu oluşturmak 

ve veritabanından istenilen bilgiyi istenildiği şekilde alıp kullanabilmeyi sağlar. 

Standart accessde veritabanı *.mdb (Microsoft Data Base), 2007 ve üzeri sürümlerde 

*.accdb uzantısını alır. Oluşturulan veri tabanları , standart işletim sistemi kurallarına 

göre çalışmaktadır.(Sürüm özellikleri) 

Access programına girdiğimizde ilk gelen ekranda 3 ayrı seçenek bulunur. Yeni bir veritabanı 

oluşturmak istiyorsak bunlardan Boş veritabanı seçeneğini seçip Tamam düğmesine basılır. Daha sonra 

veritabanına bir dosya ismi vermemizi isteyen bir ekran gelir. Burada veritabanını hangi klasöre 

kaydedeceğimizi seçer ve dosya adı olarak da bir isim yazarız. Örneğin dosya adı olarak öğrenci ismini 

verelim. 

Açılan veritabanında şu bölümler bulunur : 

 Tablolar : Veritabanının temel nesnesi tablolardır. Bilgilerin asıl tutulduğu yer tablodur. Diğer 

veritabanı nesneleri tablolar esas alınarak oluşturulur. Bir veritabanında birden çok tablo 

bulunabilir. 

 Sorgular : Tablolardaki çok sayıda kayıt içerisinden istenilen kriterlere uyan kayıtları seçerek 
görebilmek için oluşturulan bir nesnedir.Formül işlemi yapılır. 

 Formlar : Tablolara doğrudan bilgi girişi yapmak daha zor ve sıkıcı olabilir. Formlar tablolara 

bilgi girişini kolaylaştıran ve daha anlaşılır bir ekran görüntüsü ile çalışmayı sağlayan 

nesnelerdir. Paket programlardaki kullanıcı ara yüzü olarak düşünülebilir. 

 Raporlar : Tablolardaki bilgileri kağıda dökebilmek için değişik şekillerde sayfa dizaynları 
oluşturmak için kullanılır. 

 Makrolar : Veritabanında birden çok adımdan oluşan bir işlemin bir seferde yapılabilmesini 

sağlayan küçük program parçalarıdır. 

 Modüller : Makrolar ile aynı amaca sahip olmakla birlikte Visual Basic programlama dili 

komutları ile yazılan küçük program parçalarıdır. 

TABLO OLUŞTURMAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veritabanında ilk önce tablo oluşturmak gerekir.Tablo oluşturmak için Tablolar bölümünde iken sağ 

taraftaki Yeni düğmesine basılır. Burada   tablo oluşturma seçenekleri gelir. Tablo alanlarını ve alan 

özelliklerini tek tek kendimiz belirleyeceksek Tasarım görünümü seçeneği seçilerek Tamam düğmesine 

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI  
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basılır.Tasarım   görünümünde   tablo   hazırlarken   tablonun    başlıklarını oluşturacak her  bir alanın  alan  

adını,  veri  türünü  ve alanın özelliklerini ayrı ayrı belirleriz. 

 

 

 
 

Alan adı:Değişken yada veri tanımlamasını yaptığımız kısımdır. 

Veritürü:Değişken özelliklerine göre ,veri türü seçmemizi sağlar. 

Tanım:Hatırlatma notu, yada başka bir kullanıcıya bırakmak istediği not kısmı olarak tanıtabiliriz. 

Yukarıda bahsedilen kısımlar, standart kullanıcıların girmeyeceği yada bizim yazdığımız kodların 

başkaları tarafından izlenemeyeceği kısımlardır. Açıkçası bu kısımlara programcı dışında kişilerin girmesi 

istenmez. 

Bu alanların kilitlenmesi gerekir yada çalışan modüle dönüştürülmesi gerekir. 

 

Veri türleri 

O alana girilecek bilginin türünü belirtir. Veri türleri şunlardır : 

 Metin : Alfabetik ve sayısal türde her türlü bilgi girilebilen alan türüdür. En fazla 255 karakter 

bilgi alır. 

 Not : Bir tablo alanı için metin türünün uzunluğu yetmiyorsa Not türü seçilebilir. Bu tür alanlara 

65535 karaktere kadar bilgi girilebilir. 

 Sayı : Tabloda üzerinde işlem yapılabilecek sayısal değerlerin girilebileceği alan türüdür. 

Sayısal alanların alan boyutunu belirlerken aşağıdaki boyut türleri seçilebilir : 

- Bayt : 0 ile 255 arasında değer girilebilir. 

- Tamsayı : -32768 ile 32767 arasında değer girilebilir. 

- Uzun tamsayı : -2.147.483.648 ile 2.147.483.647 arasında değer girilebilir. 

- Tek ve Çift : Çok büyük sayılar için ve ondalıklı sayılar için kullanılan veri tipleridir. 

 Tarih/Saat : Tarih ve saat türündeki bilgiler için tanımlanır. 

 Para birimi : Parasal değerler için tanımlanır. Bu tür alanlara 15 basamak tamsayı, ondalıktan 

sonra da 4 basamak bilgi girilebilir. 

 Otomatik sayı : Bu tür alandaki sayı değeri girilen her kayıtta otomatik olarak artar. 

 Evet/Hayır : Mantıksal alan türüdür. İki ihtimalli bilgiler için kullanılır. Örneğin; Askerliğini  

yaptı/yapmadı, disiplin cezası var/yok gibi. 

 Köprü : Internet üzerinden bağlantı kurulacak web adresleri girilecekse bunun için köprü türü 

alan tanımlanır. Bu alandaki bilgiye tıklandığında eğer internet bağlantısı varsa belirtilen web 

adresine gidilebilir. 

 OLE nesnesi : Veritabanına resim, ses, film gibi nesnelerin eklenmesi için kullanılır. 
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BİRİNCİL ANAHTAR  Access uygulamasında anahtarlar veri tabanına yüklenmiş olan verilere kolay ve 

hızlı bir şekilde ulaşmayı sağlarlar. Tablolar anahtar alan olarak tanımlanmış alana göre sıralanırlar. Örneğin 

öğrenci bilgilerini bulunduran bir tablodaki kayıtlar öğrenci numarasına göre sıralanabilirler.  

  

Birincil Anahtarın Özellikleri  

1. Anahtar alanda yer alan her bilgi tablonun o sütunu içinde tek yani benzersiz olmalıdır. Access birincil 

anahtar olarak tanımlanan alana iki kere aynı değerin girilmesine izin vermez.   

2. Birincil anahtar değeri boş (null) olmamalıdır. Bu alana her kayıt için bir değer girilmesi zorunludur. 

Örneğin basit bir adres veri tabanında ad ve soyad bilgisinin girilmeyip sadece kişinin adres bilgisinin girildiği 

düşünülecek olursa bu kayda ulaşmak zor olacaktır. Ayrıca ad ve soyad bilgisi olmadıkça bu adresin bir 

anlamı da olmayacaktır.   

3. Bilgi tekrarlarından kurtulmak için anahtar alanın dikkatli oluşturulması gerekir. Örneğin: adres veri tabanı 

örneğinde ad ve soyad bilgilerini içeren alan birincil alan olarak tanımlanmış olsun. Aynı ad ve soyada sahip 

iki kişinin kaydı veri tabanına girilmek istendiğinde birincil anahtar kayıtlarının tek olması istendiğinden bu 

ikinci kişinin kaydı kabul edilmeyecektir. Bu  istenmeyen bir durumdur. Bu durumu engellemek için bu 

kişilerin farklı olabilecek başka bir alana ait verisini de birincil alana katmak gerekir.   

4. Bir tabloda birden fazla anahtar tanımlanabilir. Birinci anahtar, ikinci anahtar gibi. Birkaç alan 

birleştirilerek anahtar alan oluşturulabilir. Bu şekilde oluşturulmuş anahtar alana birleşik anahtar denir. 

Yukarıdaki örnekte ad soyad alanı ve telefon alanı birleştirilerek birleşik bir alan oluşturulabilir.   

 

 

 

TABLOLARDA İLİŞKİLERİN TANIMLANMASI 

Microsoft Access veri tabanı, bilgileri saklama yöntemi bakımından ilişkisel bir veri tabanıdır. İlişkisel veri 

tabanları yaygın olarak kullanılan veri tabanı tipleridir. Diğer veri tabanı tipleri ise, hiyerarşik ve nesneye 

yönelik veri tabanlarıdır. İlişkisel bir veri tabanının temel yapısının özellikleri şunlardır: 1- Veri tabanına 

girilen veriler tablolar halinde saklanır. 2- Tablolar alanlardan oluşur. 3- Bir alan sadece bir alan tipine sahip 

olabilir. 4- Tablodaki her bir alan birbirinden farklı değerleri içerir ve içerdiği bilgiye uygun olarak 

isimlendirilerek alanların birbirlerinden ayrılması sağlanır. 5- Tablodaki alanlardan biri veya bir grubu birincil 

anahtar olarak atanır. 6- Tablodaki kayıtlar birincil anahtara göre sıralanırlar. 7- Bir veri tabanında birden fazla 

tablo bulunabilir.  8- Tablolar arasındaki bağlantı ilişkiler ile sağlanır. 9- İlişki her iki tabloda bulunan ortak 

alanlar üzerine kurulur.   

  

 İki tabloyu ilişkilendirmek ilişkisel veri tabanlarının temel çalışma prensibidir. Bir veri tabanında her konu 

için ayrı bir tablo olabilir. Örneğin; herhangi bir şirketin veri tabanında şirkette çalışan personele ait genel 

bilgiler, personele ait maaş bilgilerini içeren ayrı tablolar olabilir. Bu tabloların bazıları yada hepsi ortak 

alanlar içerebilir. Bu durumda kullanıcının tablolardaki bilgilere tekrar ulaşabilmesi için tablolardaki birbirleri 
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ile alakalı alanlar arasında bir ilişki kurulması gerekir. Tanımlanan ilişki bir tablodan diğer bir tablodaki 

kayıtlara daha çabuk ulaşılmasını sağlayan bir yoldur. Tablolar arası ilişki tayin edildikten sonra tablolardaki 

verilere ulaşmak için rapor, sorgu ve formlar oluşturulabilir.  

  

 

 

 
 

 

İlişkiyi her tabloda bulunan OgrNo alanları arasında yapacağız.ogrencibilgileri tablosundaki OgrNo’yu 

mouse ile tutup (mouse’u bırakmadan) velibilgileri tablosundaki OgrNo Üzerine bırakıyoruz. 
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Karşımıza yukarıdaki menü gelecektir. İlişki türü bölümünde Bir-Bir yazılı olduğuna dikkat edin.Oluştur 

diyoruz. 

 

 
 

 

 

 

Oluşturduğunuz ilişkilerde düzenleme yapmak 

istiyorsanız 1-Çizgi üzerinde çift tıklayabilirsiniz. 

2-Çizgi üzerinde sağ tıklayıp İlişkileri düzenle dersiniz.(eğer sil dersenizde ilişkiyi silmiş olursunuz) 
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Bilgi Tutarlılığına zorla işaretlenirse 1. tabloda olmayan bir OgrNo 2. tabloda oluşturulamaz. 

 

 

Tamam diyoruz. 
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