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VERİNİN ÖZETLENMESİ

MIN(), MAX(), AVG() 
FONKSİYONLARI

Bu eğitimde SQL Server’ı keşifçi 
veri analizi amaçlı olarak 
kullanacağız. 
Veri Bilimciler, zamanlarının bir 
kısmını verilerden özet istatistikler 
çıkararak geçirirler. Eğer verileriniz 
bir veritabanında saklanıyorsa, bu 
durumda özet istatistikleri 
oluşturmanın en kolay yolu SQL 
kullanmaktır. 
En çok bilinen özet istatistikler olan 
minimum, maximum ve ortalamayı 
sırasıyla MIN(), MAX() ve AVG() 
fonksiyonlarını sütunlara 
uygulayarak elde edebiliriz. Özet 
istatistiğini almak istediğimiz 
sütunu bu fonksiyona argüman 
olarak vermemiz gerekir:
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MIN(), MAX() ve AVG() toparlama fonksiyonlarını sorguları filtrelemek için de kullanabiliriz. Bunun için HAVING 
ifadesini kullanmamız gerekir (WHERE ifadesi kullanılmaz!).
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EKSİK VERİ 

Bu kısımda eksik verinin 
bulunması ve eksik veriler ile 
ne yapılabileceğini göreceğiz. 
Eksik veri, çoğu veri setinde 
rastlanılan bir durumdur. Veri 
setindeki herhangi bir satırın 
herhangi bir sütununda eksik 
değer bulunursa, SQL 
Server’da bu NULL ifadesi ile 
gösterilir. NULL ifadesi bir 
sayı olmadığından, >, < ya da 
= operatörleriyle tespit 
edilmeleri ya da 
karşılaştırılmaları mümkün 
değildir. 
Bir sütunun NULL değer 
taşıyıp taşımadığı, IS NULL ve 
IS NOT NULL ifadeleriyle 
tespit edilir. 
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Boş (blank) değerle NULL değer arasında bir fark vardır. Boş değer metin sütunlarında bulunabilir. Boş metin ifadesi (‘ ‘) 
boş değerlerin bulunması için kullanılabilir. 
Boş ya da NULL değerler dışındaki satırların sorguya gelmesini istiyorsak, LEN > 0 (Length-uzunluk) ifadesini kullanabiliriz. 



6

Bazı durumlarda eksik değerleri belirli bir değerle değiştirme ihtiyacı duyabiliriz. Bunun için ISNULL() fonksiyonu kullanılabillir. 

ISNULL() fonksiyonunun ilk argümanı referans verilen sütun adı, ikinci argümanı da NULL değerlerin yerine yazılacak değer ya 
da metindir. 
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Bir sütunun NULL olduğu durumlarda başka bir sütunun referans alınması da ISNULL() fonksiyonunun ikinci argümanına 
referans alınacak sütunun adının yazılmasıyla olabilir.  Yukarıdaki sorguda İngilizce ürün açıklaması NULL olduğu durumlarda 
İngilizce ürün adının getirilmesini sağlıyoruz. 
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NULL değerleri değiştirmek için kullanılacak 
başka bir ifade de COALESCE()’dir. 
COALESCE() fonksiyonuna birden çok 
argümanda sütun adı girerek, ilk NULL 
olmayan sütun değerinin NULL değerin 
yerini almasını sağlayabiliriz: 

COALESCE( değer_1, değer_2, ... , değer_n)
- değer_1 NULL ise, değer_2 NULL değil 

ise, değer_2 döndürülür. 
- değer_1 ve değer_2 NULL ise, değer_3 

döndürülür. 
- ...

COALESCE() ilk NULL olmayan değerin NULL 
değerin yerine geçmesi için yazılan IF ELSE 
sorgusu gibi çalışır. 
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CASE İFADESİ İLE KOŞULLU SÜTUN 
OLUŞTURMA

CASE ifadesini bir sütunun belirli bir 
değeri taşımasın durumunda yeni bir 
sütuna belirli bir değeri yazdırmak 
için kullanırız. 

CASE ifadesiyle başlayan bir sorguda 
WHEN, THEN ve END ifadeleri de yer 
alır. Ayrıca ELSE ifadesi de seçimlik 
olarak bulunur, fakat çoğunlukla 
başvurulması gereken bir seçenektir.

CASE ifadesi veriyi gruplandırmak 
istediğimizde oldukça yararlıdır.  


