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Access 2000 İle Bir Veritabanı Örne ği: SORUBANK 
 
Bir Soru Bankasının, bir veri tabanı olduğunu ve bu 
verilerin soru, cevap, çözüm, zorluk derecesi, konusu 
... gibi bileşenlerden oluştuğunu söyleyebiliriz.Buna 
benzer bir soru bankasını şimdi adım adım izleyelim. 
 1. Adım:  Öncelikle soru bankamızdaki soruların 
kimliğini belirleyelim; yani bir soru kaydının bileşenlerinin 
neler olması gerektiğini düşünelim ki bunlar 
veritabanımızdaki her bir kaydın alan adları  olacaktır. 
  
 Örneğin bunlar aşağıdaki gibi olsun; 
soruno  → sorunun kayıt numarası, 
soru → sorunun ifadesi, 
sorutipi  → sorunun test, klasik, sözlü, küçük yazılı 
(quiz) veya çalışma sorusu soru tipinde olması, 
cevap  → sorunun cevabı, 
çözüm  → sorunun çözümü, 
zorlukderecesi → sorunun kolay, normal, zor ve çok 
zor gibi derecelerden hangisi olacağının belirlenmesi, 
konu  → sorunun konusu, 
kaynak  → sorunun kaynağı 
... gibi. Buradaki bileşenler  isteğe göre artırırıp 
azaltabiliriz. 
 
2. Adım: Yukarıdaki soru bileşenlere uygun bir  Access 
veri tabanı dosyası oluşturalım.Bunun için Access 
programını çalıştıralım.Gelen ekranda  ilk defaya 
mahsus olmak üzere New (Yeni) - Blank Database 
(Boş Veritabanı)  seçeneğini tıklarız.File Name (Dosya 
Adı)  bölümüne veritabını ismini örneğin Geometri 
Sorularından oluşan bir banka olmasını istiyorsak; 
geobank  gibi bir isim verebiliriz.  
 
Daha sonra Create (Yarat) düğmesini ıklarız.Böylece 
adı geobank.mdb  (mdb=multi data base=çoklu veri 
tabanı) dosyası oluşturmuş oluruz.  
 
3. Adım: Şimdi de oluşturduğumuz geobank adlı soru 
bankamızın, verilerinin tutulduğu tabloyu yapalım: 
Tablolar(Tables)  → Tasarı Görümü (Design) 
seçeneğini izleyerek gelen pencerede aşağıdaki örnekte 
görüldüğü gibi soru kaydımızın bileşenlerini girelim. 

 
Burada soruno alan adı için veri tipi olarak otomatik 
numara vermesini sağlamak için Autonumber özelliğini, 
soru, cevap, çözüm  alan adları için başka programlar 
yardımıyla yazılmış soru ve çözümlerini (örneğin şekli 
Paint gibi bir programda çizilip, metni Word gibi bir 
programda yazılmış bir soruyu OLE Nesnesi=OLE 
Object (Object Linked Embed=Gömülmüş nesne 
bağlantısı) olarak Access veri tabanımıza 
ekleyebiliriz(gömebiliriz). 

 
sorutipi, zorlukderecesi,konu, kaynak  alanlarının veri 
tipi olarak Text (metin=yazı) belirleyebiliriz. 
 
 Ancak burada kaynak alan adı değerlerini elle 
istediğimiz gibi yazabiliriz.Fakat sorutipi, 
zorlukderecesi, konu alan adı değerlerini her seferinde 
elle yazmak hem uzun hem de her seferinde aynı 
ifadeleri hatırlaması zor olacağından, bu değerleri bir 
seçenek listesinden seçmek daha mantıklı olacaktır. 
 
Örneğin sorutipi alan adının alacağı değerler Klasik, 
Test, Çalışma Sorusu,  Küçük Yazılı (Quiz), Sözlü  
olsun.Bu değerleri her seferinde tam olarak yazmak hem 
zaman alıcı hem de zor olacağından, bu değerlerden 
oluşan bir seçenek listesi  hazırlayıp, bu listeden 
seçebiliriz. Bunun için; sorutipi  alan adının Data Type  

(veri tipi) 
bölümün
e 
tıklayara
k gelen 
açılır 
menüde
n 
Lookup 
Wizard... 
(Arama 
Sihirbaz
ı..) 
seçeneği
ni 
tıklarız. 

 
 
 
 
 
 

Gelen iletişim penceresinde I will type values then I 
want...(Değerleri listeden seçmek istiyorum...)  
seçeneğini işaretler Next (Devam)  düğmesini tıklarız. 
 



Access  İle Sorubank Hazırlama (Ocak 2008)                                                Hasan KORKMAZ    İzmir Fen Lisesi Matematik  Öğretmeni  
 

                                                                                                       

3 

 
Gelen iletişim penceresinde ilgili değerleri girerek Finish 
(Son) düğmesini tıklarız. 
  Böylece sorutipi alan adına atanacak değerler listesini 
oluşturmuş oluruz.Benzer biçimde zorlukdereces i ve 
konu  alan adları için de birer arama sihirbazı yaparız. 
Bu işlemleri yaptığımızda çalıştığımız tasarı görünümü 
penceresini kapatırız.Ancak kapatmak istediğimizde 
değişikiklerin kaydedilip kaydedilmeyeceğini soran 
aşağıdaki sorgu pencersi ile karşılaşırız. 
 

 
Burada Yes (Tamam)  düğmesini tıklayarak sorular  adlı 
tablonun tasarı görünümü değişikliklerini kaydetmiş 
oluruz. 
   
Böylece soru bankamızın en önemli kısmı olan 
tablosunu yapmış oluruz.  
 
4. Adım: Artık Soru Bankamıza soruları girebiliriz.Bunun 
için soruların ifadesini yazmak için Word, Notepad (Not 
defteri), Wordpad, Open Office ... gibi  kelime 
işlemcilerinden birini, şekilleri çizmek için Paint, Flash, 
Corell Draw, Free Hand ... gibi resim-şekil işleme 
programlarından birini kullanabiliriz. 
 
a) Word'de Yazılan Soruları  Soru Bankasına 
Koymak: 
  
Örneğin aşağıdaki soruyu Word'de yazıp bankamıza 
kaydedelim. 
Önce wordü açalım ve sorumuzu yazalım: 

 
Sonra soru metnini (fareyi sürükleyerek veya shift tuşu 
basılı iken yön tuşları yardımıyla) seçelim: 

 
 
Sonra Düzen-Kopyala(=Edit-Copy) veya Ctrl-C tuş 
ikilisine basarak veya farenin sağ tuşu tıklayarak çıkan 
menüden Kopyala(=Copy) seçeneğini tıklayarak seçili 
soruyu hafızaya alalım. 
 
Daha sonra da soru bankamıza giderek soru alan adı 
bölümüne tıklayarak Düzen-Yapıştır (=Edit-Paste) veya 
Ctrl-V tuş ikilisine basarak veya farenin sağ tuşu 
tıklayarak çıkan menüden Yapıştır(Paste) seçeneğini 
tıklayarak  sorumuzu veritabanına kaydetmiş oluruz. 
 

 
 
Sonra sorutipi alan adını tıklayalım.Gelen seçenek 
penceresinden mesela Test seçeneğini tıklayalım. 
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Benzer biçimde, Cevap bölümü için Word'de B yazıp 
işaretleyelim ve hafızaya kopyalayarak Cevap bölümüne 
yapıştıralım. 
 
Benzer biçimde çözümünü Word'de yazıp işaretleyelim 
ve hafızaya kopyalayalım. 

 
Daha sonra da soru bankamızın çözüm  bölümüne  
farenin sağ tuşunu tıklayarak Yapıştır(=Paste) seçeneği 
ile kaydedelim. 

 
 
Bunun gibi diğer alan adları bölümlerine de ilgili işlemler 
yapılarak bir soru kaydetmiş oluruz. 
 
b) Paint'te Çizdi ğimiz Şekilli Bir Soruyu Soru 
Bankasına Koymak: 
 
Şimdi de Paint programı yardımıyla bir soru yazıp, Soru 
Bnakamıza  kaydedelim: 
 
Önce Paint resim işleme programını açalım, şeklimizi 
çizelim ve şekli çerçeve ile işaretleyelim, Düzen-Kopyala 
veya Ctrl-C tuş ikilisi veya farenin sağ tuşu-kopyala 
seçeneği ile hafızaya kopyalayalım. 
 

 
 
Sonra Word kelime işlemcisine şekli 
yapıştıralım.Seçeneklerini yazalım sonrada şekil ve 
yazının tümünüişaretleyerek hafızaya 
kopyalayalım

 
Sonra soru bankamıza giderek ikinci soru olarak 
yapıştıralım. 
 

 
 
c) Tarayıcı İle Taranmı ş Bir Sayfadaki Sorulardan 
Bazılarını Soru Bankasına Koymak: 
 
Şimdi de, tarayıcı (scanner)  ile taradığımız bir sayfadan 
bankamıza soru kaydedelim. 
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Bunun için öncelikle sayfa-sayfa taranmış sorulardan 
oluşan dosyalardan birini seçelim.Örneğin tara0042.tif 
üzerinde iken sağ tuşa tıklayalım.Windows bu resim 
dosyasını açabilecek, bilgisayarımızda yüklü programları 
listeleyecektir.Örneğin; Windows Resim ve Faks 
Görüntüleyicisi, Microsoft Word Document Imaging, 
Paint, Irfan Wiew, Flash, ...gibi. 
 
 

 
 
1) Taranan  Bir Resim Dosyasından Paint İle 
Sorubanka Soru Kaydetmek: 
 Örneğin, taranan dosyanın adı tara0042.tif olduğunu 
varsayalım.Bu dosya üzerinde iken farenin sağ tuşunu 
tıklayalım.Gelen seçenek listesinden;  
Birlikte Aç(Open with)→Paint sekmesini seçelim. 
Gelen görütü aşağıda görüldüğü gibi çok büyük boyutta 
olabilir. 

 
 
Öncelikle resim dosyası görüntüsünü 
küçültmeliyiz.Bunun için Düzen-Tümünü Seç  
sekmesiyle resmin tanmamını seçeriz. 

 
 
Sonra Resim-Uzat/Eğ... seçilir. 
 

 
Resmin boyutlarını, örneğin  yarı-yarıya düşürmek 
istiyorsak gelen iletişim penceresinde; Yatay ve Dikey 
değerlerini 50 şer girelim. 
 

 
 
Bu durumda resimin boyutları eni ve boyu %50 oranına 
inerek aşağıdaki gibi görünecektir. 
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Bu durumda iken Çerçeve biçimindeki seçme aracını 
tıklayarak sorumuzu seçelim ve çerçeve içinde iken sağ 
tuş Kopyala (Copy) seçeneğine tıklayalım.Böylece 
soruyu istediğimiz bir yere yapıştırmak üzere hafızaya 
kopyalamış oluruz. 

 
Sonra Word kelime işlemcisini açarak sorumuzu sağ tuş 
Yapıştır seçeneği ile Word sayfasına yapıştıralım. 
 
Daha sonra da yapıştırdığımız bu resmin üzerini sağ tuş 
tıklayarak Kopyala seçeneği ile hafızaya kopyalar, Soru 
bankamızın 4. sorusu olarak soru alanına yapıştırırız. 
 
2) Taranan  Bir Resim Dosyasından IrfanView İle 
Sorubanka Soru Kaydetmek: 
 Örneğin, taranan dosyanın adı tara0042.tif olduğunu 
varsayalım.Bu dosya üzerinde iken farenin sağ tuşunu 
tıklayalım.Gelen seçenek listesinden;  
Birlikte Aç(Open with)→IrfanView sekmesini seçelim. 

 
 
Ekrana ilgili dosyanın, aşağıdakine benzer bir sayfası 
görünecektir. 

 
 
Şimdi istediğimiz soruyu fare ile işaretleyelim. 
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Sora Edit-Copy (veya Ctrl-C )seçeneği ilesoruyu 
istediğimiz bir yere yapıştırmak üzere hafızaya 
kopyalamış oluruz. 
 

 
 
Sonra Word kelime işlemcisini açarak sorumuzu sağ tuş 
Yapıştır seçeneği ile Word sayfasına yapıştıralım. 
 

 
Daha sonra da yapıştırdığımız bu resmin üzerini sağ tuş 
tıklayarak Kopyala seçeneği ile hafızaya kopyalar, Soru 
bankamızın 5. sorusu olarak soru alanına yapıştırırız. 
 
Not 1:  Bu uygulamayı yapabilmemiz için IrfanView adlı 
resim işleme programımızın bilgisayarımızda yüklü 
olması gerekir.Bu programı genellikle bilgisayar 
dergilerinin verdiği CD veya DVD lerde bulabileceğimiz 
gibi, İnternetten bir arama motoru yardımıyla (Örneğin 
Google ile) arama satırına "IrfanView" yazarak bulabilir, 
bilgisayarımıza indirerek kurabiliriz. 
 
Not 2: Soru Bankamıza kaydetmek üzere, Worde geçici 
olarak  yapıştırdığımız şekilli sorumuzun ebatlarını 
düzenlemek (büyültmek-küçültmek) gerekebilir.Bunun 
için Word'de iken şeklin üzerinde iken farenin sağ tuşu 
tıklandığında  Format Picture...(Resmi Biçimlendir..) 
seçeneği tıklanır. 
 

 
 
Buradaki Size (Boyut) seçeneği ile resmin (şeklin) en ve 
boyununun ölçüsünü düzenleyebiliriz. 
 

 
 
Örneğin, 5,76 cm olan şeklin yüksekliğini 6,5 cm 
yapalım.Bu durumda eni de aynı oranda artarak şekli 
biraz daha büyütmüş oluruz. 
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Bu durumda yeni şeklimizin görüntüsü aşağıdaki gibi 
daha net olacaktır. 
 

 
 
3) İnternetten Buldu ğumuz Bir Görüntüyü Almak ve 
Sorubanka Kaydetmek: 
Genel olarak bilgisayar ekranımızdaki bir görüntüyü 
almak için (bu görüntü bilgisayarımızdaki var olan bir 
görüntü olabileceği gibi, bir oyun programı oynanırken 
görünen bir görüntü veya İnternette gezinirken 
bulduğumuz bir görüntü de olabilir) klavyedeki Print 
Screen  tuşuna basılarak görüntü hafızaya alınır (panoya 
kopyalanır), sonra da her hangi bir resim işleme 
programı (örneğin Paint programı) açılır,  boş sayfada 
Edit-Paste (Düzen-Kopyala veya  
Ctrl-V) komutu ile hafızadaki resim görüntüsü ekrana 
yapıştırılır.Daha sonra görüntünün istediğimiz bir bölümü 
seçilerek hafızaya kopyalanır ve daha önce anlatıldığı 
gibi istediğimiz bir yere (örneğin Word dosyasına 
yapıştırılır) buradan da kopyalanarak sorubank 
dosyamıza aktarabiliriz. 
 
Örneğin Coğrafya ile ilgili bir görüntüyü soru bankamıza 
aktaralım: 

 
Önce ilgilendiğimiz konu ile ilgili bir siteye 
gidelim.Örneğin aşağıdaki gibi bir site olsun. 

 
 
Örneğin ekrandaki ikinci sıradaki ilk resmin görüntüsünü  
almak isteyelim.Bu durumda iken Print Screen  tuşuna 
basarak ekrandaki görüntüyü hafızaya alalım (panoya 
aktaralım.)Sonra da Painti açıp Ctrl-V ile (Edit-Paste 
veya Düzen-Yapıştır) ile panodaki resmi boş sayfaya 
yapıştıralım. 

 
 
Sonra ilgilendiğimiz resmi seçelim ve hafızaya (panoya) 
kopyalayalım. 
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Sonra da Word’e  yapıştıralım. 

 
 
İstersek resmi biraz boyutlarını artırabiliriz; bunun için 
resmin üzerine sağ tıklayıp gelen menüden (Format 
Picture...(Resmi Biçimlendir..) seçeneği tıklanır. 
 
Buradaki Size (Boyut) seçeneği ile resmin (şeklin) en ve 
boyunun ölçüsünü düzenleyebiliriz. 
 
Örneğin, boyunu 5 cm olarak ayarlayalım; bu durumda 
şekil biraz daha büyümüş olur. 

 
 
Soru metnimizi yazar resim ile metnimizi seçerek 
hafızaya kopyalayıp, soru bankamıza kaydedebiliriz. 
 
Soru Bankası İle İlgili İşlemler: 
 

Soru bankamıza soruları girdiğimizi varsayalım.Girilen 
sorularla ilgili bazı işlemler yapabiliriz.Örneğin, soruları 
görüntüleyebilir, belirli bir özelliğe sahip soruları 
listeleyebilir, gelen listeden istediklerimizi seçerek sınav 
soruları hazırlayabiliriz. 
 
 Soru Bankasındaki Sorulardan Belirli Özelli ğe Sahip 
Olanları Seçmek: 
a) Tablodan Elle Seçmek:  
Yaptığımız veritabanı tablosunu açar, istediğimiz 

özelliğe ait alana gider ve süz   düğmesine tıklarız. 
 
Örneğin Üçgenlerde Benzerlik ile ilgili soruları seçmek 
isteyelim: Bunun için Üçgenlerde Benzerlik yazan 

herhangi bir alana gider ve süz  düğmesine tıklarız. 
 

 
 
Bu işlemleri yaptığımızda sadece Üçgenlerde Benzerlik 
ile ilgili soruları seçmiş oluruz. 
 



Access  İle Sorubank Hazırlama (Ocak 2008)                                                Hasan KORKMAZ    İzmir Fen Lisesi Matematik  Öğretmeni  
 

                                                                                                       

10 

 
 
Şayet bu sorular içinden Klasik soruları seçmek 
istiyorsak; sorutipi alanından Klasik yazan bir kayda 

gidip süz  düğmesine tıklarız.Böylece  Üçgenlerde 
Benzerlik  sorularından Klasik  tipte olanlarını seçmiş 
oluruz. 
 

 
 
 
Bu soruların üzerine çift tıklayarak açar, istediklerimizi 
bir word sayfasına yapıştırarak soru dosyamızı 
oluşturabiliriz. 
 
Sorularımızı seçtikten sonra başka tür sorular seçmek 
için seçim süzgecini kaldırmamız gerekebilir.Bunun için 

araç çubuğundaki süzgeci kaldır   düğmesine 
tıklatırız.Böylece veri tabanımızdaki tüm kayıtlar (soru 
bankamızdaki soruların tümü) tekrar görünür biçime 
gelir. 
 
b) Bir Form Yardımıyla Soruları Görerek Seçmek:  
 
  Seçme ve değiştirme gibi işlemleri görerek ve kolayca 
yapabilmek için, uygun bir form penceresi  
oluşturmamız gerekir. Bunun için veri tabanımızın ilk 
sayfasında bulunan Objects (Nesneler) bölümünden 

Forms (Formlar) bölümünü tıklarız. Diğer nesne 
bölümlerinde olduğu gibi burada da iki seçenek bulunur: 

 
Create form Design view (Tasarı görünümünde form 
olu ştur ),  Create form by using wizard (Sihirbaz 
yardımıyla form olu ştur ). 
 
Şimdilik acemi olduğumuzu düşünerek Create form by 
using wizard (Sihirbaz yardımıyla form olu ştur ) 
seçeneğini tıklayalım.Daha sonra değişiklikler yapmak 
istediğimizde  Create form Design view (Tasarı 
görünümünde form olu ştur ) seçeneğini tıklatırız.Gelen 
Form Wizard (Form Sihirbazı ) penceresinde alanlardan 
istediklerimizi seçelim ve  >  düğmesine tıklayarak sağ 
tarafa atalım.Örneğin soruno, soru ve konu  alan 
adlarını seçelim. Next (İleri) düğmesini tıklayalım. 
 

 
 
 Gelen ileti penceresinden bir seçeneği işaretleyerek 
Next (İleri) düğmesini tıklayalım. 
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Gelen ileti penceresinden bir seçeneği işaretleyerek 
Next (İleri) düğmesini tıklayalım. 

 
 
Gelen ileti penceresinden bir seçeneği işaretleyerek 
Next (İleri) düğmesini tıklayalım. 

 
 
Gelen son penceredeki Finish (Son) düğmesini 
tıklayarak sihirbaz işlevini sonlandıralım.Böylece sihirbaz 
yardımıyla aşağıdaki gibi bir  form  oluşturmuş oluruz. 

 

 
 
Yukarıdaki form penceresini incelediğimizde toplam 32  
tane kayıt  (soru) olduğunu ve ekranda 1. sorunun soru 
nosu, sorusu ve konusu nu görürüz. 

  Şayet bir sonraki soruyu görmek istersek  
düğmesine tıklar veya klavyedeki PgDn  (Page Down) 
tuşuna basarız, benzer şekilde bir önceki kayda gitmek 

için  düğmesine tıklar veya klavyedeki PgUp  (Page 
Up) tuşuna basarız. 
  Örneğin 2. soruda iken 17. soruya gitmek için 15 defa 

 düğmesini tıklatabilir veya 15 defa  PgDn  (Page 
Down) tuşuna basabilir veya Record (Kayıt) 
çubuğundaki kayıt numarası bölümüne tıklayarak kayıt 

numarasını (örneğin 17) yazabiliriz.Benzer biçimde  

düğmesini tıklayarak ilk kayda,   düğmesi tıklayarak 

son  kayda gidebilir,  düğmesini tıklayarak ta son 
kayıttan sonra yeni bir kayıt girebiliriz. 
 
  Örneğin hazırladığımız form penceresi yardımıyla yei 

bir kayıt girelim.Bunun için;  düğmesini tıklayalım. 
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Sorumuzun bulunduğu Word dosyamıza gidip sorumuzu 
işaretleyerek hafızaya kopyalayalım.Sonra da 
sorubankamızın form penceresine gelip sağ-tuş Yapıştır 
(Paste) seçeneğini tıklayarak sorumuzu kaydedelim. 

 
 
Sonra da konu  alanını tıklayarak sorunun konusunu 
(örneğin Üçgende Açılar) seçerek sorumuzu kaydetmiş 
oluruz. 

 
 
 
c) Formda De ğişiklikler Tasarlamak: 
Yaptığımız soru seçme ve soru  kaydetme  amaçlı form 
penceremizde bazı değişiklikler yapmak 
gerekebilir.Örneğin ilave olarak, alan adlarından 
bazılarını form penceresinde görüntüleyip yerlerini ve 
biçimlerini yeniden tasarlayalım.Bunun için geometri  

adlı form umuzu  Design (Tasarım) düğmesini 
tıklayalım: 

 
 
Formumuzun Tasarı Görünümü açılır. 
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Buradaki konu  alanını formumuzun üst kısmına  
taşıyalım.  
 

 
 
Formumuza çözüm  alanını da ekleyelim.Bunun için 
Görev çubuğundaki Field List  (Alan adları Listesi) 
düğmesini tıklayalım. 

 

 
 
Sonra ekleyeceğimiz çözüm  alan adını farenin sol tuşu 
basılı iken soru alanının altına sürükleyelim. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerekli düzenlemeleri yapalım. 
 



Access  İle Sorubank Hazırlama (Ocak 2008)                                                Hasan KORKMAZ    İzmir Fen Lisesi Matematik  Öğretmeni  
 

                                                                                                       

14 

 
 
 
Sonra da Form penceresini kapatalım, bu durumda form 
penceresinde yapılan tasarım değişikliklerinin kaydedilip 
kaydedilmeyeceğini soran ileti penceresinin Yes 
(Tamam) düğmesini tıklayalım.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buna göre sorularımızın form penceresindeki görünümü 
aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

 
 
Böylece soru seçme formuzu kullanarak ister tüm 
soruları teker teker görüntüleyerek istediğimiz sorunun 
üzerinde iken sağ tuş-kopyala seçeneği ile seçip, sonra 
da  word belgemize yapıştırarak  soru dosyamızı 
oluşturur, gerekli düzenlemeleri yaparız. 
  
 İstersek form penceresinde iken, sorularımızı  hangi 
konudan seçeceksek ilgili konuyu seçer ve araçlar 

çubuğundaki süz   düğmesini tıklayarak sadece 
ilgilendiğimiz özellikteki kayıtların (soruların) gelmesini 
sağlarız. istediğimiz sorunun üzerinde iken sağ tuş-
kopyala seçeneği ile seçip, sonra da  word belgemize 
yapıştırarak  soru dosyamızı oluşturururuz. 
   
Şayet Cevap Anahtarı  da hazırlamak istersek; soru  
alanındaki sorularla beraber çözüm  alanındaki 
çözümleri de kopyalayarak word belgemize yapıştırırız. 
 
 d) Sorubankamıza Ba şka Bir Tablodan Sorular 
Eklemek: 
 Soru bankamıza sadece bizim yazdığımız sorular değil 
başkalarının yazdığı soruları da kaydedebiliriz. 
  Bunun için aynı formattaki  başka bir soru bankasının 
tablosu açılır en soldaki sütundan fare sürüklenerek 
istenen sorular (örneğin 11 ile 15 arasındaki) 
seçilir.Farenin sağ tuşu tıklanır gelen menüden Copy 
(Kopyala) seçilir. 
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Kopyalanacak tablo açılır, en son kaydın bir sonrasına 
gidilir, sağ tuş ve gelen menüden  Paste (Yapıştır) 
tıklanır. 

 
 
  5 tane kaydı yapıştırmakta olduğumuz, emin olup 
olmadığımızı soran ileti penceresindeki Yes (Tamam) 
tıklanırsa, bu kayıtları soru bankamıza eklemiş oluruz. 
 

 


