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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Makro oluşturabileceksiniz.

 Excel ve Word programında yapılmış makrolar araştırınız. Neden makro içeren
bir belge “güvenlik” ayarları ile korunuyor?

 Bir “makro” araç çubuğuna, kısa yol tuşuna veya menüye eleman olarak nasıl
eklenebilir?

1. MAKRO

Eğer bazı işlemleri tekrar tekrar yapıyor iseniz, bu işlemleri “Makro” kullanarak
kendiliğinden otomatik olarak yapılmalarını sağlayabilirsiniz.

1.1. Makro

Bir “makro”; rutin işlemleri otomatik hale getirmemize yardımcı olan nesnedir. Dizi
halinde peş peşe yaptığımız işlemler yığınını devamlı yapıyor ve bu bizim zaman
kaybetmemize sebep oluyor ise, bu işlemleri yerine getiren tek bir makro ile çalışmalarımızı
hızlandırabiliriz.

Örneğin bir rapor alma işlemini inceleyelim:

 Veri tabanı penceresinden “Raporlar” kısmına gel
 Çıktısı alınacak raporu bul
 Raporu aç
 Yazdır
 Raporu kapat

GİRİŞ

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1
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Bu beş işlemi sırası ile devamlı yapmak yerine, “Raporu Yazdır” diye tek bir
düğmenin tıklanmasına bağlayabiliriz. Böylece bir veya daha fazla komutu “bir komut”
haline getirerek makrolar bize yardımcı olur.

Makro, çok basit olarak programcılığa giriş denilebilir. Makroyu, otomatik hale
getirilen karmaşık prosedürler ve görevlerde kullanıyoruz. Nerede ise tek satır kod yazmak
zorunda değilsiniz.

1.2. Makro Oluşturma ve Komut Düğmelerine Makro Atama

Resim 1. 1: Makro tasarım penceresinin açılması

Daha önceden yaptığımız bir veri tabanı dosyasını açarak, yeni bir makro oluşturalım.
“Yeni” komutunu verdiğimizde açılan pencere “Veri Tabanında Tablolar” da gördüğümüz
tablo tasarım penceresine benziyor. Burada “alan” eklemek yerine “Eylem” ekliyoruz.

Resim 1. 2: Eylem seçmek



5

Makrolar genellikle bir düğmenin tıklanma olayına atanır. Yani oluşturduğumuz
makroyu bir form üzerindeki düğmeye bağlayabiliriz (Resim 1.3).

Resim 1. 3: Eylemin parametrelerini düzenlemek

Resim 1. 4: Makronun adını belirleyerek kaydetmek ve çalıştırmak

Makromuzun adını “İlkMakromuz_FormAç” olarak belirledikten sonra artık “Çalıştır”
komutunu vererek deneyebiliriz (Resim 1.4).

Bir düğmeye atayabileceğimiz basit bir makromuz var. Daha sonra göreceğimiz
örneklerde daha fazla işlevi olan makrolarımız olacak.

Boş bir form açıp içine düğme ekliyoruz. Eğer “Denetim Sihirbazı” seçili ise “Komut
Düğmesi Sihirbazı” açılacaktır. Kategorilerden “Çeşitli – Makro Çalıştır” seçeriz (Resim
1.5).

Sonraki sihirbaz sayfasından çalıştırılacak makronun adı ve düğmede görüntülenecek
resim seçilir (Resim 1.5). Formun ve düğmenin görünümü düzenlendikten sonra örnek
formunuzu deneyebiliriz (Resim 1.6).

Aslında arka planda, Office 2003’te tam sürüm olmayan* “Visual Basic 6.3”† vardır.
Resim 1.7’de görüleceği gibi, sihirbazlar sayesinde kod yazmadan makro yapabiliyoruz.‡

* Microsoft bu yardımcı dile “Visual Basic for Applications – VBA” ismini vermiştir.
† Office 2007’de “Visual Basic 6.4” sürümü vardır.
‡ “Araçlar*Makro*Visual Basic Düzenleyicisi (Alt+F11)” ile açabilirsiniz.

Denetim Sihirbazı
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İleri seviye programcılar Visual Basic kodları ile Office programlarına tam hâkimiyet
sağlayabilir.

Excel ve Word’de bulunan “Araçlar*Makro*Yeni Makro Kaydet komutu, (Makro
Kaydedicisi)” Access’te bulunmaz.

Resim 1. 5: Boş bir form içine komut düğmesi eklemek ve düğmenin çalıştıracağı makronun
adını “İlkMakromuz_FormAç” seçmek
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Resim 1. 6: Makronun düğme ile çalıştırılması

Resim 1. 7: Makro atanan düğmenin Visual Basic kodları

Gelişmiş bir sürüm olan Office 2007’de ise menüler farklı olmasına rağmen, aynı işlemler ve
adımları yapabilirsiniz. Eğer bilgisayarınızdaki ofis sürümü Türkçe değilse sözlük veya çeviri
programlarından yardım alarak aynı komutları siz de yapabilirsiniz.
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Resim 1. 8: Office 2007’de makro hazırlama

1.3. Eylem Türleri

Fare ve klavye tuşlarının hareketlerini kaydeden “Makro Kaydedicisi” Access’te
bulunmasa da, eklenebilen 50’ye yakın “Eylem” türü çoğu faaliyet için yeterlidir. Burada en
çok kullanılan eylemlerden bahsedeceğiz.

Tek bir komut için yapılan makroların yapımı kolaydır. Fakat daha karmaşık işlemler
için önceden biraz planlama yapılması gerekebilir. Hemen yapımına girişmeden önce
makronun bir işlemi, hangi adımları gerçekleştirerek yapacağını düşünmemiz gerekir.
Adımları tek tek denemek “hatalı” makro yapılmasını engeller.

Forma ve rapora eklenen nesnelerin kodları, nesne silinse de “Visual Basic Düzenleyicisi”nde
dururlar.

1.3.1. Kayıt Gezinme Eylemleri

Kayıtlar içinde gezinme için eklenebilecek eylemler: “Kaydet, KayıtBul,
SonrakiniBul, KaydaGit, FiltreyiUygula”
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1.3.2. Veri Tabanı Nesneleri Açma Eylemleri

Veri tabanı nesneleri ile ilgili eylemler: “FormAç, SorguAç, TabloAç, RaporAç,
VeriErişimSayfasıAç, SaklıYordamıAç, SQLÇalıştır, MakroÇalıştır”

1.3.3. Form Eylemleri

Formlar ile ilgili işlemler: “DenetimeGit, Kapat, İletiKutusu, KumSaati,
TaşıBoyutlandır, EkranıKapla, ÖncekiBoyut, SimgeDurumunaKüçült”

1.3.4. Uygulama Eylemleri

Uygulama ile ilgili işlemler: “AraçÇubuğunuGöster, Çıkış, ElektronikTabloAktar,
KomutÇalıştır, MakroyuDurdur, MetinAktar, SQLVeriTabanınıAktar, TuşGönder, Veri
TabanıAktar, VeriTabanıDosyasıKopyala, YenidenAdlandır”

Soru: Aşağıda bulunan tablodaki boş yerleri uygun bir şekilde doldurunuz:

Eylem Anlamı
Kaydet
KayıtBul
FiltreyiUygula
FormAç
SorguAç
RaporAç
Çıkış
Kapat
AraçÇubuğunuGöster
KomutÇalıştır

1.4. Makro Tasarım Penceresi

“Makro Tasarım Penceresi” Resim 1,9'daki gibi 4 kısımdan oluşur: “Eylem listesi,
açıklama, eylem değişkenleri ve yardım”

Eylem değişkenleri kısmında genel komut ayarları bulunur. Genellikle bu ayarlar
yapılmadan diğer komuta geçilmemelidir. Mesela öncelikle “FormAç” komutunun “Form
Adı” ayarı yapılmalıdır.

Açıklama kısmında istenirse, komut ile ilgili daha fazla açıklayıcı bilgi sunulabilir.
Böylece diğer programcılar programınızı rahat anlayabilir.
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Resim 1. 9: Makro düzenleme penceresi

Soru: Resim 1.10’daki gibi bir ileti çıkardıktan sonra, bir formu açtırınız.

Resim 1.10: Bir diyalog kutusu ile kullanıcıya bilgi verilebilir.

1.5. Eylem Değişkenleri

Eylem değişkenleri, eklediğiniz eyleme göre değişir. Mesela “FormAç” eyleminin
parametreleri şunladır: “Form Adı, Görünüm, Filtre Adı, Koşul Metni, Veri Modu, Pencere
Modu”

Soru 1: Aşağıda bulunan tablodaki boş yerleri uygun bir şekilde doldurunuz:

Eylem
Eylem

Parametresi
Seçenekleri veya örnek bir değer

FormAç Veri Modu
FormAç Pencere Modu
FormAç FiltreyiUygula
İletiKutusu İleti
İletiKutusu Tür
İletiKutusu Başlık
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Soru 2: Aşağıdaki uygulamayı yapınız:

a) Yeni bir makro açınız.

b) Eylem olarak “Metin Aktar” seçiniz.

c)
Eylem ayarlarını şekildeki gibi yapınız.

ç) İkinci eylemi “İletiKutusu” seçiniz.

d)
Eylem ayarlarını şekildeki gibi yapınız.

e) Üçüncü eylemi “UygulamaÇalıştır” seçiniz.

f)
Eylem ayarlarını şekildeki gibi yapınız.

g) Makroyu kaydediniz.

ğ) Makroyu çalıştırınız.

h) Ekran çıktısı tablonuza göre söyle olmalıdır:



12

1.6. Kod Yazmak

Eylemleri “Makro Tasarım Penceresi”nde yapabildiğimiz gibi daha gelişmiş bir
programlama dili olan VBA ile de yapabiliriz. Bir dil kullanarak uygulama yapmak
programcı için eylemlere daha fazla seçenek eklenmesini sağlar.

VBA içinde kendi prosedürlerimizi ve fonksiyonlarımızı “Insert*Module” komutu ile
yazabiliriz.

Resim 1.11: İçinde bir satır program bulunan bir modül yazıyoruz

“ilkProsedur” adındaki alt programımızı form üzerine eklediğimiz bir komut
düğmesinin “Tıklandığında” olayına atayalım:

Resim 1.12: Bir düğmenin kod kısmına geçmek
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Açılan VB penceresinde bizim için yazılmış hazır iki satır bulunur:

Private Sub Komut8_Click()
 Düğmenin kodlarımızı buraya yazacağız *

End Sub

* yazan yere ilkProsedur yazalım. Denemek için formunuzu çalıştırabilirsiniz.

Resim 1.13: Kod ile çıkan bir ileti kutusu

VBA içindeki kod hatalarını görmek, değişken değerlerini izlemek ve program
hatalarını bulmak, izleme pencereleri ile daha da kolaylaşır. Durak noktası eklemek, adım
adım kod çalıştırmak gibi hata yönetim özelliklerini burada kullanabilirsiniz.

Resim 1.14: “Immediate” penceresinde değer izlemek§

§ Kullanılabilecek komutlar kısaca: ?, print, msgbox, DoCmd, atama (a=4 gibi), hesaplama işlemleri (+, -, *, /)
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Makro düzenleyebilecek ve makroyu bir olaya atayabileceksiniz.

 Makro eylemelerinden 10 tanesini örnekler ile arkadaşlarınıza sunu olarak
açıklayınız.

2. MAKRO DÜZENLEME

Access’te bazı işlemler peş peşe sıra ile yapılan adımlardan oluşur. Mesela, bir tablo
açılır (1), belli bir kayıt seçilir (2), kayıt düzenlenir (3), kayıt içindeki bir alan seçilir (4) ve
alan içindeki bilgi panoya kopyalanır (5).

Makro düzenleme penceresinde eklenen eylemler, makro çalıştırıldığında sıra ile
uygulanır.

Eğer makronun adını “AutoExec” olarak belirlerseniz, Access uygulamanız
“açılır açılmaz” bu makronun içindeki satırlar otomatik çalıştırılır.

Makroların isimlendirilmesinde büyük küçük harf farkı yoktur. Örneğin, AutoExec ile
AUTOEXEC aynı anlama gelir.

2.1. Eylemlerin Çalışma Yönü

Makro düzenleme penceresinde işlemler “üstten aşağı” yönde sıra ile çalıştırılır.
Eylemin altına veya üstüne bir satır eklenebilir, eylemin sırası değiştirilebilir, eylemin
olduğu satır silinebilir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2. 1: Eylemler sırası ile “üstten aşağı” çalışırlar.

2.2. Bir Makroya Daha Fazla Eylem Ekleme

Birden fazla eylem eklemek için Excel veya Word’deki hücre ekleme ile aynı yöntem
kullanılır. Ekleme silme işlemleri makro tasarım penceresini kapatmadığınız sürece geri

alınabilir durumdadır.

1. yöntem: “Ekle*Satır” ile imlecin bulunduğu yerin üstüne satır eklenir.

2. yöntem: Makro tasarımı araç çubuğundan tuşu ile satır eklenebilir. Aynı yerde

komutu ile satır silinebilir.

3. yöntem: İstenen satıra sağ tıklatılıp “Satır Ekle” komutu verilebilir.

2.3. “Makro Çalıştır” Penceresi

Resim 2. 2: Makro çalıştırma penceresi

Makroları kısa yoldan çalıştırmak için “Araçlar*Makro*Makro Çalıştır…” penceresi
kullanılabilir.
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2.4. Makrolarda Gruplandırma

Birçok makro ile uğraşırken makroları gruplayıp yönetimlerini kolaylaştırabiliriz.
“Makro grubu” birbiri ile alakalı makroları tek bir makro gibi çalışmalarıdır.

Bir makro grubu oluşturduğumuzda, makronun başlangıç ve bitimini belirten
benzersiz (tekil - unique) bir isimlendirme yapılır. Bunu yapabilmek için “Görünüm*Makro
Adları” seçili olmalıdır.

“Makro Çalıştır” penceresinde Resim 2.3’teki gibi “Makro3” adı altında
“Makro3.Araba formunu açarız” ve “Makro3.Bir de rapor alalım” adlı makrolar gözükür. Bu
penceredeki alt gruptan bir ismi seçerek çalıştırabiliriz.

Resim 2. 3: Makro grubu yapmak

2.5. Makroyu Bir Olaya Atama

Önceki faaliyette bir makroyu form üzerindeki bir düğmenin tıklanma anına atamıştık.
Bir makro başka nesnenin olaylarına atanabilir. Atanabilen olayları ilk olarak “Veri
Tabanında Formlar ve Raporlar” modülünde görmüştük.

Makroları “Makro Çalıştır” penceresinden veya veri tabanı penceresinden çalıştırmak
Access’te yaptığınız programı kullanan insanlar için zor olabilir. Bu sebeple makrolar,
nesnelere (genellikle düğmelere) atanırlar. Bir düğme tıklanması ile makro aktif hale gelir.

Komut düğmesinin “Tıklatıldığında” olayından başka, “Fare Tuşuna Basılırken, Tuşa
Basılırken, Odaklanıldığında” gibi makro atanabilen olayları da vardır.
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Resim 2. 4: Bir form nesnesinin bir olayına makro eklemek

Soru 1: Aşağıdaki formun tasarımını ve makrolarını hazırlayınız:

Resim 2. 5: Örnek çalışma sorusu

Soru 2: Aşağıda bulunan tablodaki boş yerleri uygun bir şekilde doldurunuz:

Olay Tanımı

Güncelleştirme
Öncesinde
Güncelleştirme
Sonrasında

Değiştiğinde

Girildiğinde

Çıkıldığında

Odaklanıldığında

Odaklanma
Sonlandığında
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Tıklatıldığında

Çift Tıklatıldığında

Fare Tuşuna
Basılırken

Fare Taşındığında

Fare Tuşu Bırakılırken

Tuşa Basılırken

Tuş Bırakılırken

Tuşa Basıldığında

2.6. Diğer Önemli Makro Eylemleri

Önceki konudaki olayların dışında hemen her an için yapılmış olaylar vardır. Mesela,
formun özelliklerin baktığımızda “Açıldığında, Yüklendiğinde, Yeniden
Boyutlandırıldığında, Hata Durumunda, Seçim Değiştiğinde” gibi olayları varken, rapor
özelliklerinde de benzer olarak “Açıldığında, Kapandığında, Etkinleştiğinde, Devreden
Çıkmada, Veri Yokken, Sayfaya Gelindiğinde ve Hata Durumunda” olaylarını görüyoruz.

Veri erişimli sayfalarda makro atanabilen olay yoktur. Fakat Resim 2.6’daki gibi
“Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisi” yardımcı programı ile bazı düzenleme işlemleri
kolaylaştırılmıştır. Bu yardımcı programı “c:\Program Files\Microsoft Office\Office11”
içinde “mse7.exe” ile ayrı bir şekilde çalıştırabiliriz.

“MS Script Editor” kullanabilmek için HTML, VBScript ve ASP gibi web programlama dilleri
iyi bilmek gereklidir.



21

Resim 2. 6: “Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisi”ni açmak
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3

Şartlı deyimler oluşturabileceksiniz.

 İçinde çok sayıda kayıt bulunan bir tablodan (Northwind örnek uygulamasından
seçebilirsiniz) “belli” kayıtlar nasıl seçilebilir?

 Access’in sunduğun imkânları arkadaşlarınız ile tartışınız. Bir liste haline
getiriniz.

3. ŞARTLI DEYİMLER

Şimdiye kadar yaptığımız makrolar tablo veya sorgu içindeki değerlere göre değişen
durumlara bakmıyor, sadece eylemi ne ise onu yapıyordu. Bu faaliyette, belli şartlarda
“farklı davranabilen” makrolar yazacağız.

3.1. Deyim Oluşturucusu Penceresi

“Deyim Oluşturucusu” penceresi ile ilk kez “Veri Tabanında Tablolar” modülünde
karşılaşmıştık. Kullanımı kolay olan bu pencere ile daha gelişmiş makrolar yazabiliriz.

Örnek Çalışma

Önceden yaptığınız bir veri tabanından faydalanabilirsiniz. Veri tabanında bir tablo ve
bir de buna bağlı form var olmalıdır. Mesela, fiyat listesini saklayan tablonun basit olarak
formunu oluşturabilirsiniz.

Resim 3. 1: Fiyat alanına sahip bir tablo ve tablonun formunu hazırlayınız.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3
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a) Makro tasarım penceresinde iken, araç çubuğundan “Koşullar”a
basarak** “Koşul” sütununu açıyoruz.

b) İstenen eylemin “Koşul”
sütununda uygun satıra sağ tıklatınız, “Oluştur…” komutu veriniz.

c)
Sırası ile istenen bir alanın değeri seçilir. Büyüklük veya eşitlik şartı eklenir.

ç) Makro düğmeye atanmak üzere kaydedilir. Örneğin “Makro1” olarak isimlendirilir.

** “Görünüm*Koşullar” seçilerek de aynı işlem yapılabilir.
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d) Form çalıştırılır. Şarta uyan veya uymayan kayıtlarda düğmeye basılarak bir ileti kutusu
açılması sağlanır.

Resim 3. 2: İstenenden şart doğru olduğunda ileti çıkar.

Eğer fiyat alanındaki değer aktif kayıt için 100 YTL’den küçük ise, komut düğmesi
tıklatıldığında “Fiyat 100 YTL’den daha azdır.” iletisi çıkıyor.

Programlama dillerindeki IF Koşul THEN Eylem ile benzer şekilde çalışır. Eğer “Koşul”
doğru sonucunu veriyor ise “Eylem” yapılır.

100’e eşit ve daha fazla olursa nasıl uygun bir ileti çıkmasını sağlayabiliriz? Tek
yapmamız gereken Makro1’in ikinci satırına Resim 3.3’teki gibi yeni bir eylem eklemektir:

Resim 3. 3: İkinci bir durumda yapılacaklar için makro eylemini ekleme
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3.2. Koşullu Deyimin Parçaları

Önceki örnek çalışmadaki koşul kısmını inceleyelim:

[Formlar]![makroluForm]![Fiyat] < 100

1 2 3 4

1= Veri tabanı nesnesi (Formlar veya Raporlar yazılır.)
2= Nesne adı (makroluForm form nesnemiz)
3= Kontrol adı (Fiyat değer saklayan formdaki nesne)
4= Şart deyimi (<, >, <>, =, >=, <= gibi)

3.3. Klavye Kısa Yolları Yapmak

Uygulamamıza kendi kısa yol tuş basımlarını ekleyebiliriz. Access içinde
kullanılabilen tuş basımları Visual Basic dili ile benzerlik gösterir.

Eğer sistem için çok gerekli bir kısa yol değiştirilmeye çalışılırsa, Access bir uyarı
vermez. Fakat örneğin, Ctrl+Z “geri al” eyleminde kullanıldığından, başka bir komut için
kullanılmamalıdır.

Örneğin, Ctrl ile L tuşları basılı iken bir makro çalıştırılabilir. Tuş basımlarının hepsini
“AutoKeys” adı verilen makro içine kaydederiz.

Makro tasarım penceresinde iken, “Makro Tasarımı” araç çubuğundaki “Makro Adları”
seçeneği aktif edilir. Açılan “Makro Adı” sütununa kısa yol tuşu yazılır.
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Yazılabilecek klavye kısa yolları şu şekildedir:

Tuş Yazımı

Ctrl + Tuş ^ (Örneğin, ^E’nin anlamı <Ctrl> + <E>)

Shift + Tuş + (Örneğin, +E’nin anlamı <Shift> + <E>)

Alt % (Örneğin, %E’nin anlamı <Alt> + <E>)

Enter {ENTER}

Esc {ESC}

Tab {TAB}

Insert, Delete {INSERT} veya {INS}, {DELETE} veya {DEL}

Page Down, Page Up {PGDN}, {PGUP}

Home, End {HOME}, {END}

Ok Tuşları {UP}, {DOWN}, {LEFT}, {RIGHT}

Caps Lock {CAPSLOCK}

Fonksiyon Tuşları {F1}, {F2}, {F3} … gibi

Fonksiyon tuşları ve Ctrl ile yapılan tuş basımlarını çok sık çağrılan makroların kısa
yollarına atayabiliriz.

Soru: Aşağıda bulunan tablodaki örnekleri yapınız:

Eylem Kısa yol tuşları
Hesap makinesi programını çalıştır Ctrl+H
Tüm makroları durdur F9
Bir tabloyu HTML olarak aktar Ctrl+Shift+H
Yardım için bir ileti kutusu göster Ctrl+F1
Bir tablo içinde belli bir kaydı bul Ctrl+G
Uygulamadan çık F10




