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SQL SERVER (IV)

TABLO MANİPULASYONLARI

TABLO OLUŞTURMA 

Bu kısımda elimizi biraz daha kirletiyor olacağız. Mevcut tablolarla çalışmayı öğrendik, bu kısımda da yeni tablo yaratmayı ve mevcut 
tablolara veri eklemeyi öğreneceğiz. Mevcut verileri değiştirmeyi ve güvenli bir ortamda silmeyi de görüyor olacağız. Böylece SQL 
SERVER’ın temel özelliklerine biraz daha giriş yapmış olacağız. 

Öncelikle tablo oluşturma özelliği üstünde duracağız. 
Burada Sales schema’sında Invoice isimli bir tablo 
oluşturuyoruz. 

Bir tablo oluşturmak için kullanacağımız ifade de CREATE 
TABLE ifadesidir. Bu ifadeden sonra da tabloya koyacağımız 
ismi belirtiriz. Veritabanında yer alan her tablonu ismi tekil 
(yani benzersiz) olmalıdır. Veritabanında hali hazırda olan bir 
tablo adını vermeye çalışırsak kod bize hata verecek, bu ismin 
zaten olduğu bilgisini de hata mesajı içinde döndürecektir. 

Daha sonra bir parantez açarak bir sütun adı, bu sütunun veri 
tipi, ve gerekli durumlarda da belirtilen veri tipinin büyüklüğü, 
uzunluğu ve formatı olacaktır. Tabloya tanımlacak her bir sütun 
farklı satırlarda aynı şekilde ayrı ayrı bu şekilde tanımlanacak 
ve en sonunda da parantez kapatılacaktır. 
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Tablo oluştururken planlamasını yapmamız gereken konular vardır:

- Tablonun ve tablo içindeki sütunların isimleri 
- Her bir sütunda saklanacak olan verinin tipi
- Her bir sütunda saklanacak olan verinin büyüklüğü ve miktarı

Şimdide SQL SERVER’da kullanılan en yaygın veri tiplerine bir göz atalım: 

- Tarih (YYYY-MM-DD) , zaman (hh:mm:ss) ve birleştirilmiş tarih zaman (YYYY-MM-GG hh:mm:ss) değerleri. 
o Varsayılan tarih formatı önce dört basamaklı yıl, çizgi, iki basamaklı ay rakamı, çizgi ve iki basamaklı gün 

rakamıdır.
o Varsayılan zaman formatı önce iki basamaklı saat rakamı, iki basamaklı dakika rakamı, iki basamaklı saniye 

rakamıdır
- Sayısal değerler tamsayı (int), ondalık sayı (float), parasal (money) veri tiplerinde saklanabilir. 
- Metinler de nchar, nvarchar veri tiplerinde saklanır. Genel olarak char veri tipinde sabit uzunluk dolayısıyla sabit 

saklama özelliği bulunurken, varchar veri tipinde değişken uzunluk ve dolayısıyla değişken saklama özelliği tanımlanır

Daha başka veri tipleri de bulunmakla birlikte bu dersi bu veri tipleriyle sınırlı tutacağız.
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VERİ EKLEME, GÜNCELLEME VE SİLME

Bu kısımda mevcut bir tabloya veri ekleme, verileri güncelleme ve silme işlemlerini göreceğiz. Bir tabloyu oluşturduktan sonra doğal 
olarak içind everi girilmesi gerekir. Bunun yapmanın bir yolu INSERT INTO ifadesini kullanmaktır. 

Burada az önce oluşturduğumuz Invoice tablosuna iki satırlık veri ekliyoruz. 

INSERT INTO ifadesinden sonra içine veri 
eklenecek olan tablonun adını yazarız. Daha 
sonra parantez içinde veri girişi yapılacak olan 
sütunların isimlerini sırayla belirtiriz. Her bir 
sütun adını virgülle ayırmamız gerekir. Daha sonra 
yeni bir satırda VALUES ifadesini yazarız. Daha 
sonra parantez içinde sütunların sırasını takip 
ederek verileri virgülle ayrılmış bir şekilde yazarız.
Parantezli ifadeleri virgülle ayırarak birden çok 
satır eklemek mümkündür. 
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Veri eklediğimiz tabloyu kontrol ettiğimizde eklenmiş verileri görebiliyoruz. 
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Bir tablonun içini doldurmanın başka bir yolu da INSERT SELECT ifadesini kullanmaktır. 

Bu yöntem de yine INSERT INTO ifadesi ve takibinde içine veri eklenecek tablonun adı ve parantez içinde veri eklenecek
sütunların adları sıralanmalı. Daha sonra VALUES ifadesi yerine SELECT ifadesiyle kaynak bir tablodan çekilecek sütunların
adları sıralanır ve normal bir SELECT sorgusu yapılır. Burada şimdiye kadar gördüğümüz tüm sorgulama ifadelerini
kullanabiliriz.



7

Bir tablodaki mevcut kayıtları UPDATE ifadesini kullanarak değiştirebiliriz. 

UPDATE ifadesinden sonra güncellenecek tablonun adını yazarız. Daha sonra SET ifadesi ve güncellenecek sütunun adı ve
bu sütunun hangi değerle değiştirileceği eşitlikle belirtilir. En önemli kısım da, WHERE ifadesiyle hangi kayıtlar için bu yeni
değerlerin geçerli olacağı belirtilir. Buraya WHERE ifadesini koymazsak bu durumda belirtilen sütundaki tüm değerler
eşitlenen değerle güncellenir.
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SQL SERVER’da silme işlemi de gayet basittir. Dikkatli olamamız gereken tek nokta burada silme işlemi gerçekleşirken “silmek 
istediğinize emin misiniz?” gibi bir uyarının çıkmıyor olmasıdır. Yaptığınız işlemi geri alma gibi bir seçeneğiniz de yoktur. Bir 
silme kodunu yürüttüğünüzde, sonuç kalıcı olarak gerçekleşecektir. 

DELETE ifadesinden sonra tablo adı ve daha sonra WHERE ifadesiyle hangi özellikteki kayıtların silinmesi gerektiğini belirterek 
işlemi gerçekleştiririz. 
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Son olarak TRANCATE TABLE ifadesini göreceğiz. Bu ifade WHERE ifadesi gerektirmez ve TRANCATE TABLE iadesinden sonra
belirtilen tablonun tüm kayıt ve sütunlarını siler.
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DEĞİŞKENLER

Bu kısımda değişkenlerin kullanımı, kullanılış nedenleri, nasıl oluşturuldukları ve bu değişkenlere değer atanmasını ele alacağız. 

Aynı zamanda diğer tablolara giriş yetkimiz olmadığı durumlarda analizlerimize yardımcı olması amacıyla geçici tablo oluşturulmasına 
bakacağız. 

Değişkenler aynı kodu tekrar tekrar yazmamamız konusunda bize yardımcı olur.  

9’la başlayan ürünlerin siparişlerle ilgili bir rapor hazırlayacağımızı varsayalım. Bu kodla bunu yapabiliriz. 



11

Şimdi aynı raporu 8’le başlayan ürünler için yapalım: Bunun için de ayrı bir kod yazıyoruz. 

6 ile başlayanlar için.... 

Her defasında bu kodu tekrar tekrar yazmak zorunda mıyız? Değişken kullanırsak hayır, zorunda değiliz. 
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Değişken isimleri @ ile başlar. @ProductID isimli bir değişken oluşturabiliriz. Dolayısıyla sorguda ProductID’nin hangi rakamla başlayacağı 
yerine @ProductID değişkenini çağırabiliriz. Böylece tek yapmamız gereken sorguyu çalıştırdığımız her defada değişkeni güncellemektir. 

Değişken tanımlamak için DECLARE ifadesini kullanırız. Bu ifadeden sonra değişken adını @ sembolünden sonra yazarız. Daha sonra bu 
değişkenin veri tipini belirtiriz. Böylece değişkeni oluşturmuş oluruz. ,

Bir değişkene değer atamak için DECLARE ifadesinin hemen ardından SET ifadesini kullanırız. 

Değişkeni sorgu içinde uygun yere yerleştiririz. 

Değişken değerini her değiştirdiğimizde sorgu 
içindeki değer değişecek ve sorgu 
güncellenecektir. 


