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VERİTABANI  

Veritabanı (DB-Dbase-Datasbase), mevcut durumu göstermeye yönelik enformasyon üretmek için 

düzenlenmiş veri yığınıdır.  Veritabanı yönetim sistemleri (DBMS – Database Management System)  

ise bu veri yığınını yönetmek için kullanılırlar. Yönetmek ifadesinden kasıt, kısaca verileri sağlıklı bir 

şekilde saklamak, aranan veriye hızlı bir şekilde ulaşmaktır. Veritabanı ile veritabanı yönetim sistemi 

birbirinden farklı ifadelerdir. Veritabanı veri yığınlarından oluşan basit bir yapıdır. Veritabanı 

yazılımları ise karmaşık kodlar içeren oldukça özel yazılımlardır.  

Veritabanı yönetim sistemlerine, veritabanı sistemleri veya veritabanı programı da denir.  İlk olarak 

1960’lı yılların ortasında telaffuz edilen veritabanı yazılımlarının bugün FileMaker Pro dışında yaygın 

olarak bilinenleri; Oracle, Sybase, FoxPro, IBM DB2, Linter, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, 

MySQL, PostgreSQL ve SQLite’dır.  Temel olarak aynı görevi yapan bu yazılımları birbirinden ayıran en 

önemli özellik, yönettikleri veri yığınının büyüklüğüdür. Çok büyük veritabanları için kurumsal, küçük 

veritabanları için kişisel veritabanı sistemleri kullanılır. Örneğin Microsoft Access kişisel kullanım için 

tasarlanmışken, Microsoft SQL Server kurumsal veritabanı yönetimi için tasarlanmıştır. 

 FileMaker Pro, veritabanı yönetimi sistemleri arasında kişisel kullanım segmentinde yer almaktadır. 

Ancak FileMaker Pro Server yazılımı sayesinde kurumsal olarak da kullanılabilmektedir. Yönetebildiği 

veritabanı miktarına bakılacak olursa orta ölçekli veri yığınlarını rahatlıkla yönetebilecek yetenekte 

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

FileMaker Pro’nun Tarihi 

FileMaker programı ilk defa, 1982-1983 yılları civarında bir Amerikan firması olan Nashoba Systems of 

Concord tarafından, IBM uyumlu PC’lere dönük MS-DOS uyumlu olarak  ve Nutshell ismiyle piyasaya 

sürüldü. Bu programın dağıtımını Leading Edge isimli ve zamanının önde gelen PC program dağıtıcısı 

üstlendi. Machintosh’un piyasaya sürülmesiyle birlikte Nashoba firması, temel veri motorunu grafik 

arayüzde çalışabilir hale getirdi. Leading Edge, sadece IBM uyumlu PC yazılımlarına odaklandığından 

yeni geliştirilen bu yazılımla ilgilenmedi. Bunun üzerine Nashoba, Forethought Inc. dağıtıcı firması ile 

anlaşarak Filemaker ismi ile programı  Machintosh uyumlu olarak piyasaya sürdü. Apple firması 1986 

yılında Machintosh Plus bilgisayarını duyurduktan sonra, yazılım Filemaker Plus ismini aldı. 

Machintosh dağıtımını yapan Forethought, Powerpoint ile ilgili olarak Microsoft tarafından satın 

alınındıktan kısa bir süre sonra Microsoft, ismi Microsoft File olan veritabanı programını duyurdu. 

Bunun üzerine Nashoba, Forethought’tan ayrılarak FileMaker 4 ismiyle yeni sürümü kendisi 

yayımladı. 

Bu yazılım piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra Apple firmasının yan kuruluşu olan Claris, 

Noshoba firmasını satın aldı ve tüm Noshoba ürünlerini Claris altında topladı. Bu dönemde ilk defa 

Nutshell ismiyle MS-DOS üzerinde çalışan program demode olurken, Filemaker Machintosh 

bilgisayarlar üzerinde popüler oldu. 

Claris firması program üzerinde ufak bazı değişiklikler yaptıktan sonra 1990 yılında FileMaker Pro 1.0’ı 

tanıttı. 1992 yılında hem Windows ve hem de Mac üzerinde çalışan FileMaker Pro 3.0 piyasaya 
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sürüldü. 1995 yılından itibaren FileMaker Pro, Claris paketinin en bilinen uygulaması oldu ve 

nihayetinde 1998 yılında Claris firmasının ismi FileMaker Inc. olarak değiştirildi. 

Tarih Versiyon (1-6) Yayımcı Açıklama 

Nisan 1985 FileMaker, v1.0 Forethought Inc.  

Haziran 1988 FileMaker 4, v4 Nashoba Systems  

Ağustos 1988 FileMaker II, v1.0 Claris Corporation  

Ekim 1990 FileMaker Pro  

Ekim 1992 FileMaker Pro 2 İlk Çoklu Platform 
(Macintosh ve 
Windows)  

Ağustos 1993 FileMaker Pro 2.1  

Temmuz 1994 FileMaker Pro Server 2  

Aralık 1995 FileMaker Pro 3 İlişkisel Mimari, TCP/IP 
ağının desteklenmesi 

Ocak 1996 FileMaker Pro Server 3  

Eylül 1997 FileMaker Pro 4 Plug-in Mimarisinin 
desteklenmesi 

Mayıs 1998 FileMaker Pro 4 
Developer Edition 

Uzman/Profesyonel 
FileMaker 
kullanıcısının 
hedeflenmesi 

Haziran 1999 FileMaker Pro 4.1v2 FileMaker, Inc.  

Eylül 1999 FileMaker Pro 5  

Kasım 1999 FileMaker Server 5  

Nisan 2001 FileMaker Pro 5.5 Mac OS X için destek 

Eylül 2002 FileMaker Pro 6 Mac OS 9 ve 8 artık 
desteğin sonu 

 

Tarih Versiyon (7+) Yayımcı Açıklama 

2004-03 FileMaker Pro 7 FileMaker, Inc. - Çoklu tablo/dosya 
mimarisi  
- Çoklu pencereler 
- İlişkileri gösteren 
grafik arayüzü 
- hesaplama 
değişkenleri 
-Mac OS X gerektirme 
 

2005-08 FileMaker Pro 8 -PDF raporlarının Script 
ile yapılabilmesi 
-Script değişkenleri 
-Sekme yerleşimleri 

2006-01 FileMaker Mobile 8  

2006-07 FileMaker Pro 8.5 - Mac OS X Universal 
Binary Desteği 
- Bütünleşik Browser 
(Web Viewer) 
-Nesne adları 

2007-07 FileMaker Pro/Server 9 - MS SQL Server, 
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MySQL ve Oracle 
desteği 

2009-01 FileMaker Pro/Server 10 - Yatay Durum Alanı 
- Script Tetikleme 

2010-03 FileMaker Pro/Server 11 - Grafik oluşturabilme, 
Fotoğraf çekme linki, 
süzülmüş portallar ve 
tekrarlayan importlar  

2010-07 FileMaker Go 1.0 - iOS için FileMaker 
(iPad, iPhone, iPod 
Touch) 

2010-09 FileMaker Go 1.1 PDF oluşturma, 
Fotoğraf Desteği, 
FileMaker Pro’dan veri 
import edebilme 

2011-04 FileMaker Go 1.2 Yazdırma, İmza Alma, 
Grafikler, Geliştirilmiş 
PDF oluşturabilme 

2011-09 FileMaker 
Pro/Advanced 11.0v4 

Lion uyumluluğu  

2012-04 FileMaker 
Pro/Advanced 12 

- Bütünleşik Temalar 
(Pro/iOS) 
- Akışlı ve Şekilli 
Pencereler 
- SQL Çalıştırma 
- Geliştirilmiş Container 
alan 
- Zenginleştirilmiş 
Grafik Çizme 

2012-04 FileMaker Server 12 - 64 bit,  
- Daha hızlı WAN,  
- Kademeli yedekleme, 
- Yeniden yazılmış web 
yayımlama motoru 

 

Filemaker Pro ile Veritabanı Programlayama Başlarken 

Veritabanı yapısını kolay anlayabilmek için küçük bir örnek üzerinden ilerlemek doğru olacaktır. 

Diyelim ki bir öğrenci kulübü için kayıtları kabul ediyorsunuz. Her bir üyenin adı, soyadı, öğrenci 

numarası, bölümü ve telefon numarası bilgilerini alacaksınız. Bunu yapmak için aşağıdaki gibi bir tablo 

oluştururdunuz. 

Adı Soyadı Öğr. No. Bölümü Telefon 

Ali AK 1020112515 İşletme 90.555.5555555 

Veli KARA 1020311514 Maliye 90.444.4444444 

 

Basitçe sınıflandırılmış veri yığını olan veritabanı, aslında oluşturduğunuz bu tablodan çok da farklı 

değildir. Zaten veritabanı oluşturulurken verilerin saklandığı yere de “tablo” denir.  Yukarıdaki 
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tablodaki her bir sütunu (Adı, Soyadı, Öğr. No., Bölümü, Telefon) “alan” olarak düşünürüz. Ve nihayet 

tablodaki her bir satır “kayıt” olarak sınıflandırılır. Dolayısıyla; 

Tablo (Table); verilerin saklandığı genel yapı, 

Alan (Field); verileri türlerine (adı, soyadı, Öğr. No., Bölümü, Telefon) göre saklamaya yarayan 

veritabanı kısımları, 

Kayıt (Record);  Veritabanına girilen her birime ait (bizim örneğimizde her bir öğrenci) verileri ifade 

etmek için kullanılır. 

Veritabanı tasarlamayı öğrenirken bu kavramlara tekrar tekrar değineceğiz. Örnekler üzerinde 

çalışırken bu terimleri daha rahat anlayabileceksiniz. 

Filemaker Pro ile Veritabanı Tasarımı 

Filemaker’ı çalıştırmak diğer programları çalıştırmaktan farksızdır.  Herhangi bir yöntemle FileMaker 

Pro  11’i çalıştırın. Aşağıdaki gibi bir pencere ile karşılaşacaksınız. 

 

FileMaker Hızlı Başlatma penceresi bu programı yeni kullanmaya başlayanlar için kılavuz 

niteliğindedir. Sağ tarafta “Video Eğitimleri, Pratik Eğitim, FileMaker Forumu” seçenekleri yer 

almaktadır. Bu kısımdaki linkleri kullanarak FileMaker kullanımı konusunda geniş bir kaynağa 

erişmeniz mümkün olabilmektedir. Sağ tarafta ise programı başlattığınızda yapabileceğiniz genel 

eylemler bulunmaktadır. Burada bir veritabanı oluşturabilmeniz için size üç seçenek sunulmaktadır. 

Bunun için pencerenin solundaki linklere dikkat edin. İlk seçenek (Yeni Bir Veritabanı Oluşturun…) boş 

bir veritabanı oluşturmanızı sağlar. İkinci seçenek (Varolan Bir Dosyayı Dönüştürür) daha önce 

çalıştığınız (örneğin Excel belgesi) veritabanı yapısı içeren bir belgeyi FileMaker veritabanına 

dönüştüren kullanılışlı bir seçenektir. Ve en sonuncusu (Bir Başlangıç Çözümü Kullan…) belki de size 

başlarda en çok yardımı dokunacak,  FileMaker şablonları içeren bir seçenektir. 

Bir FileMaker veritabanının neye benzediğini görmek için “Bir Başlangıç Çözümü Kullan…” linkine 

tıklayın. 
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Kaydırma çubuğu yardımıyla program içinde bulunan hazır FileMaker veritabanlarını görebilirsiniz. 

Başlangıç Şablonu Seç: ifadesinin altında “Tüm Çözümler” yazan yeri tıklayarak buradan İş - Finans 

seçeneğini tıklayın. 

 

Bu seçenek size başlangıç çözümlerinden spesifik alanlara dönük olarak hazırlananları tek bir hamlede 

görmenizi sağlar. 
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Harcama Raporu seçiliyken “Seç” düğmesini tıklayın. 

Veritabanı programları diğer tüm programlardan farklı olarak üzerinde çalışacağınız belgeyi önceden 

kaydetmenizi isterler. Dolayısıyla aşağıdaki gibi pencere görüntülenecektir. 
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Adı Harcama Raporu ve uzantısı fp7 olan belgeyi masaüstüne kaydedin. 
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Artık önünüzde veri girmeye hazır olan bir FileMaker veritabanı bulunmaktadır. İlerleyen aşamalarda 

bu hazır yapıları tekrar inceleyerek gerek estetik ve gerekse teknik açıdan size yardımcı olabilecek 

yöntemleri öğrenebilirsiniz. Çarpıya basarak veritabanını kapatın. 

Veritabanı mantığını FileMaker kullanarak öğrenmek, bir taşla iki kuş vurmak gibi olacaktır. 

Dolayısıyla FileMaker programına doğrudan bir veritabanı programlayarak başlayacağız. 

ÖRNEK 1 (SOSYAL DENEY): 

Örneğin sosyal bir deney için denek bilgisi toplayacaksınız. Deneklerdeki aşağıdaki özellikleri 

veritabanına kaydetmek istiyorsunuz; 

- Denek Numarası 

- Meslek 

- Cinsiyet 

- Yaş 

- Boy 

Eğer bir veritabanı yazılımı kullanmayacak olsaydık aşağıdaki gibi bir çizelgeyi bu tür verileri 

kaydetmek için rahatlıkla kullanabilirdir. 

Denek Numarası Meslek Cinsiyet Yaş Boy 

     

 

Şimdi bu veritabanını oluşturmak için FileMaker Pro’yu kullanalım. Dosya menüsünü tıklayın ve Yeni 

Veritabanı… komutunu verin. 

 

“Şu adla yeni bir dosya oluştur:” isimli bir pencere ile karşılayacaksınız. Hatırlayın veritabanı belgeleri 

ilk önce kaydedilir. Dosya adına “deney” diyerek Kaydet düğmesini tıklayın. 
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Kaydet düğmesini tıkladıktan sonra aşağıdaki gibi boş bir veritabanı dosyasına sahip olacaksınız. 

 

Şimdi bu pencereyi kısaca tanıyalım. 
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Pencerenin üstünde bulunan kısımlar şu işlere yaramaktadır;  

   düğmesi ve yanındaki kaydırma çubuğu kayıtlar arasında gezinmeyi sağlar. 

Henüz hiçbir kayıt olmadığından şu an aktif değildir. 

 Tümünü Göster; bir veritabanı içinde bulunan kayıt 

serisinden sonra tüm kayıtları yeniden görmenizi sağlar. Yeni Kayıt, kayıt eklemeye, Kaydı Sil, şu an 

işlem yaptığınız kaydı silmeye yarar. Herhangi bir alan üzerinden ya da birden fazla alanı kullanarak 

kayıtlar arasında arama yapmak için Bul düğmesini kullanırız. Sırala düğmesi herhangi bir kritere göre 

kayıtları sıralamaya yarar. Bu kriterler tabi ki en az bir alan ya da birden fazla alan içindeki 

değerlerden kaynaklanır. 

  

Mizanpaj: şu an üzerinde çalıştığımız görünümü ifade eder. Doğrudan veritabanı ile alakalı olmayıp, 

kullandığımız veritabanına veri giriş çıkışını kolaylaştıran arayüzü ifade eder. Görüntüleme Modu: 

ifadesinin karşısında üç düğme bulunur. Şu an bu düğmelerden en sağdakinin seçilmiş olduğuna 

dikkat edin. Sırasıyla bunlar Form Görünümü, Liste Görünümü ve Tablo Görünümü düğmeleridir. 

Bunları tıklayarak görünümün nasıl değiştiğini izleyin. En sağdaki Önizleme düğmesi yaptığınız 

tasarımın yazıcıdan ne şekilde çıkacağını görmeniz için tasarlanmıştır. 

Yine sizin için ileride oldukça önemli olan bir kısım daha vardır. Bu da pencerenin altında yer alan 

durum çubuğu kısmıdır. 
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Üzerinde Gözat yazan düğmeyi tıkladığınızda aşağıdaki gibi bir açılır menü ile karşılacaksınız. 

 

FileMaker’da programın iskeletini oluşturan dört mod vardır; Gözat, Bul, Tasarım ve Önizleme. 

Gözat: Kayıt girmeye, düzenlemeye ya da silmeye yarar. Aynı zamanda genel olarak raporlarda bu 

kısımdan izlenir. 

Bul: Kayıt ya da kayıt seti bulmak için kullanılır. 

Tasarım: Mizanpajı görsel olarak düzenlemeye ve rapor oluşturmak için özel parçalar düzenlemeye 

yarar. 

Önizleme: Yapılan tasarımın yazıcıdan ne şekilde çıktı alınacağını anlamak için kullanılır. 

Bu dört mod arasında ister bu kısmı isterseniz Görünüm menüsünü kullanarak geçiş yapabilirsiniz. 
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Görüntülenen penceredeki kısımları derinlemesine tanımaya ileriki aşamalarda devam edeceğiz. 

Şimdi ilk alanımızı oluşturalım.  

Alan Oluştur yazısının üzerini tıklayın. Buraya “Denek Numarası” yazın. 

 

 

Denek Numarası alanını oluşturmuş olduk. Pencerede iki artı (+) işareti görüyorsunuz. Alt taraftaki 

artı işareti kayıt oluşturmak için kullanılır. Biz sağ taraftaki artı işaretini kullanarak diğer alanları 

oluşturacağız.  

Artı işaretini tıklayarak sırasıyla, Meslek, Cinsiyet, Yaş ve Boy alanlarını oluşturun. En son alanı 

oluşturduktan sonra + işaretine basmanıza gerek yoktur. Sadece Enter tuşuna basın. 
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Alan oluşturma işlemi bittikten sonra pencere aşağıdaki gibi görüntülenecektir. Şimdi alt taraftaki artı 

işaretini tıklayarak ilk kayıtlarımızı girelim. 

 

Kayıtları girmek için aşağıdaki verileri kullanın. 

Denek Numarası Meslek Cinsiyet Yaş Boy 

1 Öğretmen Erkek 41 1,75 

2 Doktor Kadın 28 1,69 

 

Kayıtları da girdikten sonra aşağıdaki gibi görüntülenen bir veritabanına sahip olacaksınız. 

 

Aslında elimizde kullanılmaya hazır bir veritabanı var. Ancak veritabanı mantığı gereği bazı 

müdahaleler yapmak zorundayız. Bunlardan en önemlisi “Alan Türü”dür. 

Alan türü alanın içerdiği veri türü ile ilgili bir kavramdır. Bir alan; metin, sayı, tarih, saat, ses, video 

içerebilir. Alan türünü belirlerken bir alanın içerdiği ya da içermesi muhtemel verilere göre karar 

verilir. Örneğimizde Denek Numarası, Yaş ve Boy alanlarının sayı içerdiğine, Meslek ve Cinsiyet 

alanlarının ise metin içerdiğine dikkat edin. Veritabanı oluşturulurken alan türünün belirlenmesi 

zorunludur. Alan türü belli olmayan bir alan oluşturamazsınız. Bizim şimdiye kadar oluşturduğumuz 

tüm alanlar “Metin” olarak belirlenmiştir. 

Şimdi Denek Numarası alanının türünü sayı olarak değiştirelim. Bunun için Denek Numarası başlığının 

üzerine işaretçinizle gelin (farenizle gelin). Hemen sağında aşağıyı gösteren bir ok belirecektir. Bu ok o 

alan ile ilgili seçeneklere ulaşmanızı sağlar. Oku tıklayın. 
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Açılan menüden Alan Türü açılır menüsünü tıklayarak buradan Sayı’yı seçin. 

 

Artık Denek Numarası alanının türü Sayı olmuştur. Yaş ve Boy için de aynı adımları izleyin. Meslek ve 

Cinsiyet alanları için şimdilik herhangi bir ayarlama yapmanız gerekmiyor. Çünkü onların türü zaten 

Metin olarak ayarlı durumdadır. 

Ayın veritabanını veritabanı yönetim araçlarını kullanarak da oluşturabilirdik. Veritabanı yönetim 

araçları Dosya menüsünün altındaki Yönet açılır menüsünün içinde bulunur. Sırasıyla 

DosyaYönetVeritabanı komutunu verin. 
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Aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır. 
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Bir veritabanını yönetmek için ençok bu pencereyi kullanacağız. Dolayısıyla yeni tablo ve alanları bu 

pencereden oluşturarak FileMaker’ı kullanmaya devam edeceğiz. ŞBu pencerenin üst kısmında üç 

sekme bulunur. Tablolar, Alanlar ve İlişkiler. Şu anda Alanlar sekmesinde bulunduğumuza dikkat edin. 

Zaten tablo görünümünde oluşturmuş olduğumuz alanların isimlerini ve bu isimlerin karşısında 

alanların türlerini görmekteyiz. Tablolar sekmesini tıklayın. 

 

 

Pencerenin görünümü aşağıdaki gibi olacaktır. 

  



Bilgisayar Kullanımı II Ders Notu  Öğr. Gör. Gökhan GÜVEN 

17 
 

 

Deney isimli tablomuzda 5 alan tanımlandığını ve bu tablo için 2 kayıt saklandığını anlıyoruz. Şimdi 

Tablo Adı: ifadesinin karşısındaki “deney” ifadesini “Denek Bilgileri” olarak değiştirelim. Sizin de 

anlayacağınız gibi yapmaya çalıştığımız eylem sadece tablonun ismini değiştirecektir. Belgenin ismi 

(veritabanının ismi) deney kalmaya devam edecektir. 

Bunun için Tablo Adı: ifadesinin karşısındaki ve şu anda içinde “deney” yazan metin kutusunu seçip 

“Denek Bilgileri” yazın, sağ taraftaki Değiştir düğmesine basın. 

 

Artık tablomuzun ismi Denek Bilgileri olarak değişmiştir. Tamam düğmesine basarak pencereyi 

kapatın. 
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Daha önce Mizanpaj ifadesinin karşısında “deney” yazarken şimdi orada “Denek Bilgileri” 

yazmaktadır.  

 

Tekrar hatırlatmakta fayda var. Mizanpaj sadece verilerin nasıl gösterileceği ile ilgili, tarasınları ifade 

eden bir kavramdır. Tablo ise veritabanının iskeletidir. Yani mizanpaj ile tablo aynı şeyler değildir.  

Diyelim ki veritabanında kilo bilgilerini de saklamak istiyoruz. Bunun için adı Kilo olan yeni bir sayı 

alanına ihtiyacımız var. Aşağıdaki adımları izleyin. 

DosyaYönetVeritabanı komutunu verin. 

Açılan pencereden Alanlar sekmesini tıklayın. Pencerenin üst kısmında Tablo ifadesinin karşısında 

Denek Bilgileri yazdığına dikkat edin. Burası aslında tablolar arasında gezinmeye yarayan bir araçtır. 

Şimdilik elimizde bir tablo bulunduğundan herhangi bir seçim yapmamıza gerek yok.  
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Alan Adı: ifadesinin karşısındaki kutucuğa Kilo yazın ve Türü ifadesinin karşısını Sayı olarak değiştirin. 

 

Oluştur düğmesine basın. Adı Kilo olan yeni bir alan oluşturmuş oldunuz. Tamam düğmesine basıp 

pencereyi kapatın. Mizanpajımızda artık Kilo isimli bir alan gösterilmektedir. 
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Veritabanını oluştururken alan türlerini değiştirmeyi öğrenmiştik. (Metin alanları Sayıya çevirmiştik) 

Bazen veritabanında çok daha ciddi değişikliler yapmak gerekebilir. Yaptığımız bu değişiklikler geriye 

dönüşü mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Deneyelim; 

İlk önce FileMaker’ı kapatın. 

Size kaydetmekle ilgili herhangi bir soru sormayacaktır. Çünkü girdiğiniz tüm kayıtlar, veritabanına 

yaptığınız tüm değişiklikler bazı istisnalar dışında otomatik olarak ve sürekli kaydedilmektedir.  

Masaüstündeki deney isimli FileMaker belgesini bulun ve çift tıklayarak açılmasını sağlayın. 

FileMaker’da, özellikle veritabanı yapısında yapacağınız değişikler verilerin kaybolmasına 

yolaçabilecektir. Bu bir veritabanı kullanıcısının başına gelebilecek en kötü olaydır. Dolayısıyla bir 

veritabanı üzerinde değişiklik yapmadan önce bunun bir kopyasını mutlaka başka bir ortama almakta 

fayda vardır. 

Deney dosyasının bir kopyasını kendi isminizle açacağınız bir klasörün içine alın. Bunu yapmak için 

FileMaker’dan çıkmanız gerekmemekle birlikte çıkmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. 

Diyelim ki Yaş alanını Doğum Tarihi olarak değiştirmek istiyorsunuz. Bunun için sırasıyla 

DosyaYönetVeritabanı komutunu verin. Alanlar sekmesindeyken Yaş alanını fareyle tıklayın. 
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Şu anda değiştir düğmesi aktif değildir. Alan Adı: ifadesinin karşısındaki Yaş kelimesini Doğum Tarihi 

olarak değiştirin. Türü kısmından Tarih seçeneğini seçin ve Değiştir düğmesine basın. 

 

Aşağıdaki gibi bir uyarı mesajı alacaksınız. 
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Bu mesaj yaptığınız değişikliğin alan içindeki verileri değiştirmeye yol açacağını göstermektedir. 

Hatırlayın biz veritabanında Yaş alanına sayı girmiştik. Yaptığımız değişiklik bu alana tarih girilmesine 

zorlayacaktır. Mevcut verileri de tarih formatına dönüştürecektir.  

Tamam düğmesine basın. 

Veritabanı yönetim penceresini Tamam düğmesine basarak kapatın. 

Şimdi yeni bir kayıt ekleyelim. Bunun için bu sefer pencerinin üstündeki Yeni Kayıt düğmesini 

kullanalım. 

 

Aşağıdaki bilgileri girin 

Denek Numarası: 3 

Meslek: Polis 

Cinsiyet: Erkek 

Şimdi Doğum tarihi alanına sanki yaş bilgisi giriyormuş gibi 36 sayısını girin ve Boy alanına geçmeye 

çalışın. Aşağıdaki gibi bir uyarı mesajı alırsınız. 

 

Bu tür uyarı mesajlarını başlarlarda çok sık alacaksınız. Telaşlanmayın. Aslında bu tür mesajlar size 

veritabanını uygularken yol gösterecektir. Mesaj açıktır. Girdiğiniz veri bir sayıdır. Tarih alanına 
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mutlak suretle tarih girmelisiniz. Şimdi Tamam diyerek mesajdan kurtulun ve bu alana “22.04.1977” 

tarihini girin. Verileri aşağıdaki gibi girmeye devam edin. 

Boy: 1,85 

Kilo: 75 

Denek 1 ve Denek 2 için aşağıdaki değişiklikleri yapalım. 

Denek 1 için; 

Doğum Tarihi: “11.08.1972” 

Kilo: 90 

Denek 2 için; 

Doğum Tarihi: “31.12.1984” 

Kilo: 48 

Şimdi görüntüleme modunu değiştirerek kayıtlar arasında gezinelim. Bunun için araç çubuğundaki 

görüntüleme modu düğmelerini kullanacağız. 

 

Şu anda tablo görünümüzdeyiz. (En sağdaki düğme tıklanmış vaziyettedir.) Form görünümüne geçin. 

Bunun için en soldaki düğmeyi tıklayın. 

 

Artık veritabanınızın arayüzü aşağıdaki gibi görünüyor olmalı. 
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Kayıtlar arasında gezinmek için araç çubuğundaki ilgili alanı kullanın. 

 

 

Form görünümünü kullanarak yaratacı tasarımlar gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için Tasarım moduna 

geçiş yapmalısınız. 

İster Görünüm menüsünü isterseniz pencerinin altında yer alan gezinme kısmını kullanarak Tarasım 

görünümüne geçin. 
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Tasarım görünümü aşağıdaki gibidir. 

 

Tasarım yapmak için üst taraftaki araç çubuğunu ve pencerinin şu an üzerinde gösterilen Denetçi’yi 

kullanırız. Pencerinin üzerinde alanlarımızı ve bu alanlara ait etiketleri görmektesiniz. 

 

 

Form görünümündeyken her kayıt tek tek gösterilir.  

Temelde bir form üç kısımdan oluşur; Üstbilgi, Gövde ve Altbilgi. Özellikle raporlar hazırlanırken 

üstbilgi ve altbilgi önem kazanır. Bununla birlikte sayfa düzeni için üstbilgi ve alt bilgi ayarları 

Alanlar 

Alan Etiketleri 
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önemlidir. Üstbilgi, Gövde ve Altbilgi silik çizgilerle birbirlerinden ayrılırlar. Bu çizgilerden 

faydalanarak istenilen kısmın genişliği değiştirilebilir.  

Şimdi Gövde ve Altbilgiyi birbirinden ayıran çizginin üzerine işaretçiyi getirip basılı haldeyken aşağıya 

doğru tutup genişletin. 

 

Gövde kısmını genişletmiş oldunuz. Şimdi Gövdenin rengini değiştirelim. Bunun için üzerinde Gövde 

yazan düğmenin üzerine sağ tuş yapıp Dolgu Rengi açılır menüsünden hoşunuza giden bir rengi seçin. 

(Ben açık mavi rengi seçtim) 

 

Tasarımınız aşağıdakine benzer şekilde görünmeli. 
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Şimdi yaptığınız tasarımın ne şekilde görüneceğini anlamak için Gözat moduna geçin. Bunu ister 

Görünüm menüsünü kullanarak, isterseniz alt taraftaki gezinme düğmesini kullanarak yapabilirsiniz.  

 

Tasarımda yaptığınız değişikliklerin kaydedilip kadedilmeyeceği diğer herhangi bir moda geçmeye 

çalıştığınızda aşağıdaki gibi bir uyarı mesajıyla sorulur. 

 

Kaydet düğmesine basarak devam edin. 
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Şimdi üstbilgi ve alt bilgi için de yeni dolgu renkleri belirleyin. 

Bunu yapabilmek için Tasarım moduna gidin ayarlamaları yapın ve Gözat moduna dönün. (Ben 

üstbilgi için sarı, altbilgi için turuncu bir renk seçtim) 

 

Tasarım moduna gidin nasıl ki Gövdeyi genişlettiysek, aynı işlemi bu sefer üst bilgiyi genişletmek için 

yapın. (Üstbilgi ile Gövdeyi birbirinden ayıran çizgiyi tutup bir miktar aşağıya sürükleyin) Yeniden 

Gözat moduna dönün. 
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Tasarım moduna dönün. 

Tasarım modundadaki araç çubuğundaki düğmeler aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

1 numaralı düğme yeni bir tasarım oluşturmak için kullanılır.  

2 numaraları düğme herhangi bir aracı kullandıktan sonra işaretçiye dönmeye yarar. 

3 numaralı düğme alan etiketi ya da yazı yazmaya yarar. 

4 numaralı düğme ile çizgi çizersiniz 

5 numaralı üç düğme üzerlerindeki şekilleri çizmek için kullanılır. 

6 numaraları düğme alan ve düzenleme aracı eklemek için kullanılır. 

7 numaralı düğme, herhangi bir eylemi gerçekleştirmeye yönelik düğme oluşturmak için kullanılır. 

8 numaralı düğme sekme oluşturur. 

1 2 3 4 5 5 5 6 8 7 9 10 11 12 13 14 
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9 numaraları düğme portal oluşturmak için kullanılır. 

10 numaralı düğme verileri grafik gösterimde göstermek için kullanılır. 

11 numaralı düğme FileMaker içine gömülü web browserı oluşturmak için kullanılır. 

12 numaralı düğme alan eklemek için kullanılır. 

13 numaralı düğme Üstbilgi, Gövde, Altbilgi ya da Özetbilgi kısımları oluşturmak için kullanılır. 

14 numaralı düğme bir alan ya da etiket biçimini başka bir alan ya da etiket’e kopyalamak için 

kullanılır. 

Üzerinde T yazan düğmeye bir defa tıkladıktan sonra ve üstbilgi kısmının uygun bir yerine gelip 

tıklama yapın ve “Mesleklere Göre Vücut Kitle Yağ Endeksi” yazın. 

 

Yazım işlemini tamamladıktan sonra ekranda herhangi bir yeri ya da yukarıdaki düğmelerden 

üzerinde ok bulunan düğmeyi tıklayın. 

Tasarım görünümünde nesneleri seçmek çok kolaydır. Bunun için gidip ilgili nesnenin üzerine fareyle 

tıklamak yeterlidir. Bir nesnenin seçildiğini beliren noktalarla anlayabilirsiniz. Birden fazla nesneyi 

aynı anda seçmek istiyorsanız ya farenizle seçmek istediğiniz nesneleri içine alan büyüklükte sanal bir 

dikdörtgen çizersiniz ya da Shift tuşu basılıyken farenizle tek tek seçmek istediğiniz nesneleri 

tıklarsınız. 

Şimdi Denek Numarası alanını seçin. Üzerinde farenin sağ tuşuna basın. Dolgu Rengine gelip Beyaz 

rengi seçin. 
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Gözat moduna geçin ve nasıl göründüğüne bakın. Fareyle tıklayarak alanın içine girin. İmlecin alanın 

içinde yanıp söndüğüne dikkat edin. 

 

 

Diğer alanlar içinde aynı ayarlamayı yapmak için Tasarım moduna gidin. Shift tuşu yardımıyla bu 

alanların hepsini seçin ve dolgu rengini beyaz renge ayarlayın. 
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Mesleklere Göre Vücut Kitle Yağ Endeksi yazasını tıklayın. Denetçi üzerinde bulunan Görünüm 

sekmesini tıklayın. (Şayet Denetçi görüntülenmiyorsa Görünüm menüsünden Denetçi komutunu 

verin.) 

 

Görünüm sekmesindeki Metin kısmını bulun ve üzerinde Microsoft Sans Serif yazan düğmeye tıklayın.  
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Anladığınız gibi burası bir nesneye yazı tipi uygulamak için kullanılır. Ancak olması gerekenden çok 

daha az yazıtipi olduğunu farketmiş olmalısınız. FileMaker’ı ilk defa çalıştırdığınızda bir defaya mahsus 

şimdi yapacağımız işlemi yapmak, bilgisayarınızdaki tüm yazıtiplerini FileMaker’da kullanmanızı 

sağlayacaktır. 

Microsoft Sans Serif yazan düğmeyi tıkladıktan sonra açılan menüden Yapılandır/Diğer Fontlar… 

komutunu verin. 

 

Font yapılandır iletişim penceresi görüntülenecektir. 

  



Bilgisayar Kullanımı II Ders Notu  Öğr. Gör. Gökhan GÜVEN 

34 
 

 

Tümünü Taşı düğmesini tıklayıp Tamam düğmesine basın. Artık üzerinde Microsoft Sans Serif yazan 

düğmeyi tıkladığınızda bilgisayarınızda bulunan tüm yazı tiplerini görüyorsunuzdur. 

Mesleklere Göre Vücut Kitle Yağ Endeksi yazısının seçili olduğundan emin olduktan sonra Denetçi 

üzerinde Metin kısmında yer alan ve Microsoft Sans Serif yazan düğmeyi tıklayın. Buradan Tahoma 

yazı tipini seçin. 

Boyutu 24 olarak değiştirin, üzerinde B harfi bulunan düğmeyi tıklayarak yazıyı kalınlaştırın. 

 

Herhangi bir nesneyi taşımak için fareyi kullanabileceğiniz gibi, yön tuşlarını da kullanabilirsiniz. 

Bunun için ilgili nesneyi seçmeniz ve yön tuşlarına basmanız yeterli olacaktır. Mesleklere Göre Vücut 

Kitle Yağ Endeksi yazısını aşağıdakine benzer şekilde uygun bir yere getirin. Bu yazıyı taşırken sağ 

taraftaki gri kalın çizgiyi merak etmiş olabilirsiniz. Bu çizgi seçilen kağıt ve boyuta bağlı olarak 

üzerinde çalıştığınız alanın yazıcıya göre sınırlarını göstermektedir. 
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Denetçiyi kullanarak herhangi bir nesnenin, dolgu rengini, yazıtipini, paragraf ayarlarını ve daha 

birçok şeyi ayarlayabilirsiniz. Denetçinin bu özelliklerine ve daha fazlasına yeri geldikçe değinilecektir. 

Veritabanı oluştururken, veritabanına veri girişinini, veri seti bulmayı kolaylaştırmak için düğme 

oluşturabilirsiniz. 

Bunun için Tasarım modundayken Düğme Aracını kullanacağız. Düğme aracını tıklayın ve uygun bir 

yere aşağıdaki gibi küçük bir dikdörtgen çizin. 

 

  



Bilgisayar Kullanımı II Ders Notu  Öğr. Gör. Gökhan GÜVEN 

36 
 

 

Dikdörtgen çizmeyi bırakır bırakmaz aşağıdaki gibi bir pencere görüntülenecektir. 

 

Düğme Ayarları penceresi bir düğmeye bastığınızda hangi eylemi gerçekleştirmek istiyorsanız, o 

eylemi atamak için kullanılır. Biz bu düğmeyi kayıt oluşturmak için kullanacağımızdan sol taraftaki 

komutlardan “Yeni Kayıt/İstek” komutunu buluyoruz. 
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Tamam düğmesine basın. İmleç yeni çizmiş olduğunuz dikdörtgenin üzerinde yanıp sönüyor 

durumdadır. Buraya “Yeni Kayıt” yazın. 

 

Ekranda boş bir yeri tıklayın ve Gözat moduna geçin. 

Yeni Kayıt düğmesine basıp aşağıdaki veriler ışığında yeni bir kayıt oluşturun. 

Denek Numarası: 4 

Meslek: Çiftçi 

Cinsiyet: Erkek 

 Doğum Tarihi: 12.05.1990 
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 Boy: 1,72 

Kilo: 75 

 

Tasarım moduna geçin. Kayıt silmek için de bir düğme oluşturalım. Yeni Kayıt düğmesinin hemen 

altına aynı büyüklükte bir düğme oluşturmak için Yeni Kayıt düğmesini oluştururken izlediğimiz 

adımları izleyin. Ancak bu sefer Düğme ayarlarından “Kaydı/İsteği Sil” komutunu seçin. Düğmenin 

üzerine Kayıt Sil yazın. 

 



Bilgisayar Kullanımı II Ders Notu  Öğr. Gör. Gökhan GÜVEN 

39 
 

Yeniden Gözat moduna geçin. Yeni bir kayıt oluşturun. FileMaker da boş olan kayıtlarda saklanır. 

Birkaç defa Yeni Kayıt düğmesine basın. Veritabanında kaç adet kayıt olduğunu kayıtlar arasında 

gezinmek için kullandığımız alandan takip edin. 

Şimdi oluşturduğumuz boş kayıtlardan birini silmek için Kayıt Sil düğmesini tıklayın. 

 

“Bu kaydın TAMAMI kalıcı olarak silinsin mi?” yazan uyarı mesajındaki Sil düğmesini tıklayarak kaydın 

silindiğini yukarıdaki kayıt sayısından takip edin. 

Diyelim ki kayıt silerken böyle bir mesaj almak istemiyorsunuz. Bunun için tasarım moduna gidip Kayıt 

Sil düğmesini çift tıklayın. Düğme Ayarları penceresi açılacaktır. Sol taraftaki Seçenekler kısmından 

“İletişim kutusuz gerçekleştir” ifadesinin önündeki kutucuğu işaretleyin. 
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Gözat moduna dönüp boş bir kaydı daha silin. Bu sefer silme işleminin herhangi bir uyarı mesajı 

gelmeden yapıldığına dikkat edin. 

Bir kaydı sildikten sonra tekrar getirmeniz mümkün değildir. Kayıt silme işlemini gerçekleştirirken çok 

dikkatli olmalısınız. Bu yüzden kayıt silme işine yarayan bu düğmeyi daha belirgin hale getirelim. 

Tasarım moduna döndükten sonra Kayıt Sil düğmesini seçin ve Denetçi aracındaki Görünüm 

kısmından Dolguyu tıklayarak kırmızı rengi seçin. 

 

Gözat moduna dönün oluşturduğunuz tüm boş kayıtları silin. 

Kayıt girişini kolaylaştırmak için bazı özel yöntemlere başvurmalısınız. Bunlardan birisi değer listesi 

kullanmaktır. Örneğin Cinsiyet kısmına “Erkek ya da Kadın” yazmak yerine açılır bir listeden seçim 

yapabiliriz. 

Tasarım moduna gidin. Cinsisiyet alanını seçip Denetçi’den Veri sekmesini ardından Denetim Stili 

kısmından “Düzenleme kutusu” yerine “Aşağı açılır liste” seçeneğini tıklayın. 

 

Aşağı açılır liste seçeneğini seçer seçmez Denetçi aşağıdaki gibi görünmeye başlayacaktır.  

Değerler ifadesinin en sağında bulunan ve üzerinde kalem olan düğmeyi tıklayın. 
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Düğmeyi tıkladığımızda “Değer listesi” oluşturmaya yarayan aşağıdaki pencere görüntülenecektir. Bu 

penceredeki Yeni düğmesine tıklayıp devam edin. 

 

Yeni komutunu verdiğinizde aşağıdaki pencere görüntülenir. 
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Değer listesi Adı ifadesinin karşısına Cinsiyet Değer Listesi yazıp. Özel değerler kullan ifadesinin altına 

da Kadın ve Erkek ifadelerini yazın. Bu işlemleri yaptığınızda pencere aşağıdaki gibi görüntülenecektir. 

 

Tüm pencereleri Tamam diyerek kapatın. Artık Denetçi’de Değerler ifadesinin karşısında Cinsiyet 

Değer Listesi yazdığına dikkat edin. 
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Gözat moduna dönüp farenizle Cinsiyet alanının üzerini tıklayın. 

 

Cinsiyet alanına veri girişi için alternatif yöntemler olan Açılır menü, Onay kutusu kümesi ve Radyo 

düğmesi kümesi seçeneklerini de siz deneyin. Sonuçta hepsi bir değer listesinden verileri göstermek 

için kulanılmaktadır. 

Değer listelerinde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Yapacağınız değişikliği Denetçi üzerindeki 

Değerler ifadesinin en sağında yer alan ve üzerinde kalem bulunan düğmeden yapabileceğiniz gibi 

Dosya menüsünden Yönet açılır menüsündeki Değer Listeleri… komutunu vererek de yapabilirsiniz. 
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Vücut kitle endeksi, vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine bölünmesi ile elde edilir. Her bir kayıt 

için bu hesaplayı yapacağız. Bunun için özel bir alana yani Hesaplama alanına ihtiyacımız var. 

DosyaYönetVeritabanı… komutunu verin.  Adı Vücut Yağ Endeksi ve türü Hesaplama olan bir 

alan oluşturun. 
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Oluştur düğmesine basar basmaz aşağıdaki pencere görüntülenir. 

 

FileMaker yazılımını diğer veritebanı yazılımlarından ayıran en önemli özelliklerden birisi de 

hesaplama yapma kabileyitidir. Bu pencerede sol kısımdan tablo ve alan seçebilirken, orta kısımdan 

operatör ve sağ kısımdan da FileMaker içinde bulunan hazır fonksiyonları seçebilirsiniz. 

“Vücut kitle endeksi, vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine bölünmesi ile elde edilir” ifadesini 

aşağıdaki gibi formülüze edeceğiz. 

Vücut Yağ Endeksi=Kilo/(Boy^2) 

Alt tarafdaki büyük kutucuğun hemen üzerinde Vücut Yağ Endeksi = yazdığına dikkat edin. İlk önce ya 

elle Kilo yazın ya da farenizle üst taraftaki alanlardan Kilo alanı üzerine çift tıklayın. Sonra ister 

klavyeden isterseniz yukarıdaki operatörlerden üzerinde / olanı tıklayarak bölü işaretini yapın. 

Parantez açın, ister elle ister fare yardımıyla Boy yazın. Shift+3 tuşuna birkez basın ekrana herhangi 

bir şey yazyacaktır. Şimdi doğrudan 2 yazın şapkayla birlikte 2 sayısını yazacaktır. Parantezi kapatın. 
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İleride sıkıntı yaşamamak için Hesaplama sonucunu belirtmelisiniz. Bu hesabın sonucunda Sayı elde 

edeceğimizden herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Tamam düğmesine basarak tüm pencereleri 

kapatın. 

 

Kayıtlar arasında dolaşarak  Vücut Yağ Endeksi alanının aldığı değerlere bakabilirsiniz. Şimdi Kilo 

alanının hemen altına gelecek şekilde ve diğer alanların görüntülentiği gibi Vücut Yağ Endeksi alanını 

düzenleyelim. Tasarım moduna gidin. 
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Vücut Yağ Endeksi etiketi ve alanını seçip Kilo alanının hemen altına taşıyın. Boşluğu tıklayarak 

seçimden kurtulun. Gidip Kilo alanını seçin. 
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Farenizle tasarım araçlarından fırçayı tıkladıktan sonra Vücut Yağ endeksi alanını tıklayın. Bu işlem 

Kilo alanının biçimini Vücut Yağ Endeksi alanına uygulamanızı sağlar. 

 

Gözat moduna gidip yaptığınız değişikliğin sonucunu izleyin. 

 

 

Vücut Yağ Endeksi alanındaki ondalık basamak sayısını bir basamak gösterilecek şekilde azaltalım. 

Tasarım moduna geçin. Vücut Yağ Endeksi alanını seçip Denetçideki Veri sekmesinin en altında 

bulunan Veri Biçimlendirme kısmından Ondalık ifadesini seçin. 
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Ondalık ifadesini seçtiğinizde Veri Biçimlendirme penceresi Ondalık sayılarla ilgili seçenekleri 

görüntüleyecektir. Buradaki seçeneklerden Sabit ondalık sayısı ifadesinin önündeki kutucuğu 

işaretleyip karşısındaki 2 sayısını 1 olarak değiştirin. 

 

Değişiklikleri yaptıktan sonra Gözat moduna geçin. Artık alan içindeki değerler tek ondalık basamak 

gösterilecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
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Vücut kitle yağ endeksi hesaplandıktan sonra aşağıdaki şekilde bir ayrıma gidilir; 

18,4 ve altı: Zayıf 

18,5-24,9 : Normal 

25-29,9: Fazla Kilolu 

30-24,9: Obez (I. Sınıf) 

35-44,9: Obez (II. Sınıf) 

45 ve üstü: Aşırı Obez (III. Sınıf) 

Veritabanımızı bu hesabı yapacak şekilde değiştirelim. Vücut kitle yağ endeksini hesaplamaya benzer 

şekilde yeni bir alan oluşturalım ve ismi de Sonuç olsun. Bunun için DosyaYönetVeritabanı 

komutunu verin. İlgili kısımları kullanarak Sonuç isminde bir hesaplama alanı oluşturun. 

 

Tür kısmından hesaplama seçtiğimiz için formül yazmamızı isteyen aşağıdaki pencere 

görüntülenecektir. 
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Buraya aşağıdaki fonksiyonu yazın. 

If(Vücut Yağ Endeksi>=45;”Aşırı Obez”;If(Vücut Yağ Endeksi>=35;”II.Sınıf Obez”;If(Vücut Yağ 

Endeksi>=30;”I.Sınıf Obez”;If(Vücut Yağ Endeksi>=25;”Fazla Kilolu”;If(Vücut Yağ 

Endeksi>=18,5;”Normal”;”Zayıf”))))) 

Pencerinin alt kısmında gösterilen Hesaplama sonucu ifadesinin karşısındaki yeri “Metin” olarak 

değiştirmeyi unutmayın. 

 

 

Tamam tuşuna bastığınızda her bir kayıt için hesap yapıldığını izleyin. 

Daha fazla kayıt girerek  hazırladığınız fonksiyonun sonuçlarını görebilirsiniz. Aynı işi herhangi bir kayıt 

üzerindeki değerleri değiştirerek de yapabilirsiniz.  
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Çoğu zaman veriler başka veri formatları içeren programlar tarafından üretilen belgelerden alınmak 

zorunda kalır. Bu başka programlar içinde Microsoft Excel’in önemli bir yeri bulunur. Şimdi aşağıdaki 

tablodan faydalanarak veritabanına bir Excel belgesine veri girişi yapalım. Excel’i çalıştırın ve 

aşağıdaki tabloyu girin. 

Meslek Cinsiyet Doğum Tarihi Boy Kilo 

Öğretmen Kadın 21.08.1985 1,73 65 

Hemşire Kadın 30.11.1979 1,65 65 

Mühendis Erkek 05.05.1958 1,82 71 

Ev Hanımı Kadın 14.03.1954 1,65 90 

Doktor Erkek 05.09.1983 1,76 69 

Esnaf Erkek 01.01.1949 1,64 84 

Memur Erkek 12.12.1977 1,74 92 

 

Excel belgesi aşağıdaki gibi görünüyor olmalı. 

 

Belgeyi Veriler.xlsx ismiyle uygun bir yere kaydedin. Excel programını kapatın. 

FileMaker belgenize dönün. Sırasıyla DosyaKayıt AlDosya komutunu verin.  
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Komutu verdiğinizde aşağıdaki gibi dosyanın nerede olduğunu göstermeniz gereken  bir pencere 

görüntülenir. 
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Veriler.xlsx dosyasını kaydettiğiniz yeri bulun, üzerini tıklayın ve Aç düğmesine basın. Aşağıdaki 

pencere görüntülenir. 

 

Biz verileri girmek için Sayfa1 isimli çalışma sayfasını kullandık. Bunun için Sayfa1 seçiliyken Devam 

düğmesine basın. Aşağıdaki gibi bir pencere görüntülenecektir. 
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Pencerede Hedef Alanlar başlığının altındakiler bizim veritabanında açtığımız alanlarken, sol taraftaki 

Kaynak  Alanlar başlığının altında bulunanlar Excel belgesindeki verileri ifade etmektedir. Kaynak 

alanlar ile hedef alanları doğru şekilde eşleştirmek için alt ve üstü gösteren ok şeklindeki simgelerden 

faydalanırız. Bu simleri farenizle tutarak aşağı yukarı hareket edebilirsiniz. 

 

Kaynak alanlar ve Hedef alanlar başlığını doğru şekilde eşleştirin. Yeni eşleşleştirme aşağıdaki gibi 

olacaktır. 
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Bazı alanlar arasında sağ tarafı gösteren bir ok bulunmaktadır. Bu alan içindeki verinin alınacağı 

anlamına gelir. Kilo alanları arasında bu ok bulunmalıdır. Bulunmadığı taktirde kaynak dosyadaki kilo 

verisi alınmayacaktır. Bu işaretlerin ne anlama geldiği pencerinin sağ alt köşesinde zaten yazmaktadır. 

 

Kilo alanları arasında bulunan tire işaretinin ok işareti haline gelmesi için tire işaretinin üzerine 

farenizle gidip tıklayın. 

Kayıtların ne şekilde alınacağını görmek için sol taraftaki düğmelerden faydalanabilirsiniz. 

 

Sağ alt köşeledeki Al düğmesini tıklayın. 

 

Alma işlemi tamamlandıktan sonra aşağıdaki gibi bir pencere görüntülenecektir. 
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Eğer Hatalar nedeniyle atlanan kayıt ve Hatalar nedeniyle atlanan toplam alan ifadelerinin karşısında 

0 sayısını görüyorsanız sorunsuz bir alma eylemi gerçekleştirdiniz demektir.  Tamam düğmesine basıp 

yeni aldığınız kayıtları inceleyin. 

Aldığınız kayıtlardan bir tanesi başlıkları içermektedir.  

 

Bu kaydı silin. Sildikten sonra yukarıda Kayıtlar arasında dolaşmak için kullandığımız kısma dikkat 

edin.  

 

7/11 ifadesinden toplam 11 kayıt bulunduğunu ancak şu anda 7 kayıt ile çalıştığımızı anlıyoruz. Bu 7 

kayıt biraz önce Excel belgesinden aldığımız kayıt. Kayıtların tamamını görmek için üst kısımda 

bulunan Tümünü Göster düğmesine basın. 
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Artık tüm kayıtları görebiliriz. Yeni aldığımız kayıtlarda Denek Numarası alanının boş olduğunu 

görüyoruz. Buraya değerleri elle girebiliriz. Ama girdiğimiz değerin bir başka kayıtla çakışmaması 

gerekir. Bunun için aşağıdaki ayarı yapacağız. 

Sırasıyla DosyaYönetVeritabanı komutunu verin. Denek Numarası alanı üzerine gelip. Seçenekler 

düğmesine basın. 

 

Yukarıdaki sekmelerden Doğrulama sekmesini tıklayın. 
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Benzersiz değer ifadesinin önündeki kutucu işaretleyip Tamam düğmelerine basarak açık pencereleri 

kapatın. Denek numarası boş olan herhangi bir kaydı açıp, önceden kullanmış olduğumuz bir 

numarayı verin. Örneği herhangi 4 sayısını girin ve başka bir alana geçmeye çalışın. Aşağıdaki gibi bir 

uyarı alacaksınız. 

 

Alanı Geri Döndür düğmesi, bu alana değer girmeden önce hangi değer varsa onu getirmek için 

kullanılır. Çift değere izin vermek için Evet düğmesini kullanabilirsiniz. Ancak biz Hayır düğmesine 

basarak buradaki değeri 5 ile değiştirelim. Diğer kayıtlara sırasıyla numara vermeye devam edin.  

Denek numarası alanına otomatik olarak numara verilmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için sırasıyla 

DosyaYönetVeritabanı komutunu verip Denek Numarası alanı üzerine geldikten sonra 
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Seçenekler düğmesine basın. Otomatik Giriş sekmesindeyken Seri numarası ifadesinin önündeki 

kutucuğu işaretleyin ve sonraki değer ifadesinin karşısındaki kutuya 12 yazın. Yeni oluşturacağımız 

kayıtta Denek numarası alanının değerinin 12’den başlamasını istediğimizi belirtmek için buraya bu 

sayıyı yazdık. 

  

Tamam düğmelerine basarak açık pencereleri kapatın. Yeni bir kayıt oluşturun ve buraya kendinize ait 

bilgileri girin. (Kayıt oluşturduğunuzda Denek numarasının otomatik olarak geldiğine dikkat edin.) Her 

yeni kayıt oluşturduğunuzda Denek numarası otomatik olarak gelecektir. Buraya gelen numarayı 

isterseniz değiştirebilirsiniz.  

Hesaplama alanları, bir kayıt içerisindeki alanları kullanarak ve o kayıt için hesap yaparlar. Bazen tüm 

kayıtları ilgilendiren hesaplar yapmanız gerekir. Bu durumda özel bir tür olan ÖZET alanları kullanırız. 

Örneğimiz üzerinden ilerleyerek özet alan oluşturalım. Diyelim ki ortalama boy bilgisini almak 

istiyoruz. DosyaYönetVeritabanı komutunu verin. 

İsmi Ortalama Boy olan ve türü Özet olan bir alan oluşturun. 
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Oluştur düğmesine basar basmaz aşağıdaki gibi bir pencere görüntenir. 
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Sol kısımda bulunan ve şu anda Toplam işaretli olan seçenekler bir özet alanla yapabileceklerinizdir. 

Hangi alanın özetini almak istiyorsanız sağ taraftan seçim yapmalısınız. Bazı alanlar özetlenemeyeceği 

için silik yazılmıştır. 

Sol taraftan Ortalama ve sağ taraftan Boy alanını seçin.  

 

Tamam düğmelerine basarak açık pencereleri kapatın ve kayıtlar arasında dolaşın. Ortalama Boy 

alanının değişebilmesi için mutlaka yeni bir kayıt girmeniz, bir kaydı silmeniz ya da bir kayıttaki boy 

değerini değiştirmeniz gerektiğini unutmayın. 
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Kapsayıcı alanlar, her türlü multimedya (resim, video, ses vs…) saklamak için kullanılan alanlardır. 

Kayıtlarda resim saklamak için kapsayıcı alan oluşturalım. Sırasıyla DosyaYönetVeritabanı 

komutunu verin. 

İsmi Resim olan ve türü de kapsayıcı olan bir alan oluşturun. 
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Tamam tuşuna basarak pencereyi kapatın. 

Pencerede Resim etiketi belirmiş olmalı. Karşısını tıklayın. Yeni oluşturduğunuz kapsayıcı alan 

belirecektir. 
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Tasarım moduna geçin. Gerekli ayarlamaları yaparak resim alanının Gözat modunda aşağıdaki gibi 

görüntülenmesini sağlayın. (Resim etiketini silin, bir miktar küçültün, zeminin beyaz olmasını sağlayın 

ve sağa taşıyın. Gözat moduna geçin. 

 

Bilgisayardan herhangi bir resmi kopyalayın. Herhangi bir kayıt içerisindeyken resim alanının üzerine 

gelip yapıştır komutunu verin. Kapsayıcının ne şekilde çalıştığını göreceksiniz. 

Yeni bir rapor oluşturmak isteyebilirsiniz. Bunun için tasarım moduna geçin TasarımlarYeni 

Tasarım/Rapor komutunu verin. 
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Aşağıdaki gibi bir pencere görüntülenecektir. 

 

Tasarım Adı: kısmına Cinsiyetler yazın. Bir tasarım türü seçin yazan kısımdan ise Rapor’u seçin. 
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İleri düğmesine basın. 

 



Bilgisayar Kullanımı II Ders Notu  Öğr. Gör. Gökhan GÜVEN 

68 
 

Sol tarafta oluşturduğuz alanlar görünüyor. Raporumuzda istediğimiz alanlar Cinsiyet, Doğum Tarihi 

ve Vücut Yağ Endeksi olsun. 

Gidip tek tek,  

Cinsiyet 

Doğum Tarihi 

Vücut Yağ Endeksi 

alanlarının üzerini çift tıklayın ve sağ tarafa geçmesini sağlayın. 

 

İleri düğmesini tıklayın.  
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Kayıtları Cinsiyetlere göre sınıflandıracağız. Bu yüzden Cinsiyet alanının üzerini çift tıklayarak sağa 

geçmesini sağlayın. 
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İleri düğmesini tıklayın. 

 

Bu pencere kayıtların Cinsiyet’e göre artan (A-Z’ye) sıralanacağını göstermektedir. Zaten bu alanda 

Erkek ve Kadın olmak üzere iki tür kayıt olduğunu biliyoruz. Yani sıralamamızın tek başına bir anlamı 

olmayacaktır. Doğum Tarihi ifadesinin üzerini tıklayarak sağa geçmesini sağlayın. Bu bize sıralamaya 

doğum tarihini de eklememizi sağlayacak. 
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İleri düğmesini tıklayın. 
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Oluşturacağımız raporda şimdilik özet alan kullanmak istemiyoruz. Hatırlayın daha önce ortalama 

boyu veren bir özet alan oluşturmuştuk. Özet alanlar tüm kayıtları ilgilendiren hesaplamalarımızı 

yapmaya olanak tanıyordu. Sonradan istediğimiz herhangi bir anda özet alan oluşturabileceğimizi 

unutmayın. 

Hiçbirşey yapmadan ileri düğmesini tıklayın. 

 

Bir önceki pencereye benzer şekilde özet alan isteyip istemediğimizi soran bir başka pencere daha. 

Yine herhangi bir şey yapmayıp İleri düğmesine basın. 
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Bu pencere tamamen görünümle ilgilidir. Hoşunuza giden bir tanesini seçin.  Biz Granit temasını seçip 

İleri düğmesine basıyoruz. 
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Yazıcıdan çıktı alacağımız düşüncesiyle her sayfanın Üstbilgi ve Altbilgisinde bulunmasını 

istediklerimizi bu pencereden seçebiliriz.  Ancak şimdilik bu ayarları yapmaya gerek yok. İleri 

düğmesini tıklayın. 

 

İngilizce Script ifadesi yerine Betik ifadesi kullanılmıştır. FileMaker yazılımının programlanabilir özelliği 

de bulunmaktadır. Bu özelliği kullanabilmek için bir miktar programlama dersi almış olmanız faydalı 

olacaktır. Biz betik oluşturmayacağız. İleri düğmesini tıklayın. 
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Son adım olarak raporunuzun hangi modda görüntüleneceğini seçmeniz gerekiyor. Gözat modunda 

gürüntüle seçiliyken Son düğmesine basın. 
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Kayıtlarımız Erkek ve Kadın denekler birbirinden ayrılmış ve doğum tarihi esasına göre sıralınmış 

şekilde görüntülenmektedir. Ancak Vücut Yağ Endeksi alanlarında soru işareti bulunuyor. Bunun 

sebebi bu alanların içine yazılı olan değerlerin buraya sığmaması. Tasarım moduna geçin ve vücut yağ 

endeksi alanı seçiliyken Denetçi’den gerekli ayarlamaları yapın.  

 

 

Vücut Yağ Endeksi alanını seçip, Denetçi üzerindeki Veri sekmesinden Veri Biçimlendirme kısmından 

Ondalık Biçimini seçip sabit ondalık sayısı ondalık 2 olacak şekilde işaretlenir. 

 

Gözat moduna geçin. 
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Tasarım moduna geçerek alanların yerlerini değiştirebilir, renklendirebilir, fontlarıyla uğraşıbilir ve 

daha birçok faaliyet gerçekleştirebilirsiniz. Mizanpaj ifadesinin karşısında şu anda Cinsiyetler 

yazmaktadır. Bu kısmı tıklayın ve Denek bilgileri mizanpajına dönün. 

 

 

Mizanpajlar arasında dolaşmak için düğmeler tasarlayabilirsiniz. Denek Bilgileri mizanpajındayken 

tasarım moduna geçin ve daha önce oluşturduğunuz düğmelerin altına benzer şekilde bir düğme 
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çizin. Düğme çizmeyi bitirdiğinizde açılan pencereden Tasarıma Git komutunu bulun ve sağ taraftan 

BelirtTasarım… ifadesini seçin. 

 

Aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır. Denek Bilgileri mizanpajından Cinsiyetler mizanpajına gitmek 

istediğimiz için buradan Cinsiyetler tasarımını seçin ve Tamam tuşuna basın. 

 

Tekrar Tamam tuşuna basın ve düğmenin ismini Cinsiyetlere Göre VKYE olarak belirleyin. Gözat 

moduna gidip yeni oluşturduğunuz düğmeyi deneyin. 
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Benzer bir düğmeyi Cinsiyetler mizanpajına da yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken 

düğmenin hangi mizanpajda bulunduğu ve hangi mizanpaja gitmek istediğinizi bilmektir. 

Veritabanımıza mesleklerin çalışma saatlerini ilave etmek istediğimizi varsayalım. Elimizde aşağıdaki 

gibi bir veri bulunsun. 

Meslek Haftalık Çalışma Saati 

Öğretmen 50 

Doktor 35 

Memur 40 

Polis 48 

 

Eğer bir kayıt bunlardan biriyse haftalık çalışma saatini görebilmek istiyoruz diyelim. Bunun için 

DosyYönetVeritabanı komutunu verin. Yukarıdaki sekmelerden Tablolar sekmesine gelin. 

 

İsmi Çalışma Saatleri olan bir tablo oluşturmak için Tablo Adı kutusuna “Çalışma Saatleri” yazıp 

Oluştur düğmesine basın. 
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Artık veritabanınızda iki tablo var. Her tabloyu ayrı veritabanıymış gibi düşünebilirsiniz. Yeni 

tablomuzda farkettiğiniz gibi iki alana ihtiyacımız var. Bu alanlardan birisi Meslek ve bir diğeri de 

Haftalık Çalışma Saati olacak. Yukarıdaki sekmelerden Alanlar sekmesini tıklayın. 

 

Daha önce burada Denek Bilgileri tablosunun alanlarını görüyorduk. Şimdi ise herhangi bir alan 

görünmüyor bunun sebebi Çalışma Saatleri tablosunda çalışıyor olmamız. Diğer tabloya geçtiğiniz 

taktirde önceki ayarlara hiç dokunulmadığını görürsünüz. Bunun için Tablo: ifadesinin karşısından 

Denek Bilgileri tablosunu seçin. 
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Tekrar Çalışma Saatleri tablosuna dönüp oluşturmanız gereken alanları oluşturun. Yeni görünüm 

aşağıdaki gibi olacaktır. 
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Tamam düğmesine basın. Bunu yaptığınızda halen Denek Bilgileri mizanpajında olduğunuzdan yeni 

oluşturduğunuz tabloyu ve alanları görememektesiniz. Mizanpaj kısmından Çalışma Saatleri yazan 

mizanpajı seçin. 

 

Aşağıdaki gibi bir pencere ile karşılaşırsınız. 

 

Bir kayıt girmek için Meslek ifadesinin karşısına farenizle tıklayın. Aşağıdaki gibi bir hata mesajı 

alacaksınız. 

 

Hata mesajını okuduktan sonra, yukarıdaki komut düğmelerinden Yeni Kayıt düğmesine basarak, bu 

tablo için gerekli yukarıda verilen verileri girin. (Öğretmen: 50, Doktor:35 vs…)  
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Şimdi her iki tablonun birbirinden veri almasını sağlayacağız. Bunun için DosyaYönetVeritabanı 

komutunu verin açılan pencereden İlişkiler sekmesini tıklayın. 

 

Aşağıdaki gibi bir pencere görüntülenecektir.  

 

Sol tarafta Denek Bilgileri tablosunu ve içindeki alanları, sağ tarafta Çalışma Saatleri tablosunu ve 

içindeki alanları görmektesiniz. Bu kısmı kullanarak her iki tablo arasında ilişki kuracağız. Sol taraftaki 

Denek bilgileri tablosunu sembolize eden kutunun içindeki Meslek alanını farenizle yakalayarak, sağ 

tarafta Çalışma Saatleri tablosunu sembolize eden kutunun içindeki Meslek alanının üzerine 

sürükleyip bırakın. 
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Bu işi bitirdikten sonra pencere aşağıdaki gibi görüntülenecektir. 

 

Tamam düğmesine basarak pencereyi kapatın. Denek Bilgileri mizanpajına dönüp Tasarım moduna 

geçin. 

Alan aracını fareyle tutup Ortalama Boy alanının altına bırakın. 
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Sürükleme işlemini tamamladıktan sonra aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır. 
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Bu tablonun üzerinde Geçerli Tablo yazan kısmı tıklayın. Açılan menüden İlişkili Tablolar kısmındaki 

Çalışma Saatleri tablosunu seçin. (Bu tablonun ilişkili görünmesini daha önce yaptığımız işleme borçlu 

olduğumuzu unutmayın.) 

 

Çalışma Saatleri tablosundaki alanlar gösterilmeye başlanacaktır. Bu alanlardan sadece bir tanesine 

ihtiyacımız var. Haftalık Çalışma Saati alanını seçin. Tamam düğmesine basın. 
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Gözat moduna geçip kayıtlar arasında dolaşın. Yeni tablomuzda mesleği bulunanların çalışma 

saatlerinin gösterildiğine ve diğerleri için herhangi bir ifadenin yazmadığına dikkat edin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


