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VERİ İŞLEME

WHILE Döngüleri

WHILE döngülerinin kullanılması, pek çok programlama dilinde rastladığımız bir durumdur. Bu bölümde değişken 
oluşturarak ve bu değişkenleri WHILE döngüleri içinde kullanarak verinin değiştirilmesi üzerinde duracağız. 
Değişken kullanımı pek çok durumda SQL Server sorgularını daha kullanışlı hale getirir. 

T-SQL’de değişkenler DECLARE ifadesi ile oluşturulur. Değişkenin ilk harfi @ işareti ile başlar ve bundan sonra da 
değişkene geçerli bir veri tipi atamak gerekir. Değişkenlerin veri tipleri şunlar olabilir: 

- VARCHAR(n): n uzunluğunda bir metin alanı.
- INT: Tam sayı değeri (-2.147.483.647 ile + 2.147.483.647 aralığında).
- DECIMAL(p, s) ya da NUMERIC(p, s): 

▪ p: Ondalık işaretinin solunda ve sağında depolanacak toplam ondalık hane sayısı.
▪ s: Ondalık işaretinin sağında depolanacak ondalık hane sayısı.
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Değişken oluşturma, 
oluşturulan  
değişkene değer 
atama (2 farklı 
yöntem), ve 
değişkenin değerini 
gözlemleme:
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WHILE Döngüleri
- WHILE döngüleri öncelikle bir ifadenin TRUE  ya da FALSE olması durumunu değerlendirir.
- Daha sonra döngünün başlangıcını belirten BEGIN ifadesi yer alır. Çalıştırmak istediğimiz kod bu ifadeden sonra 

çalıştırılmaya başlar ve END ifadesine kadar devam eder. 



5

Bir döngüyü sonlandırmak istiyorsak, BREAK ifadesini kullanırız. BREAK ifadesi kodun içine IF kontrol ifadesiyle yazılır. 
Belirli bir durum oluştuğunda kodun sonlandırılması için kullanılır. 
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TÜRETİLMİŞ TABLOLAR
Türetilmiş tablolar tablo gibi çalışan ve toparlama yapmaya yarayan sorgulardır.  Geçici tablolar gibi çalışan sorgulardır. Her 
zaman ana sorgu içerisinde, FROM ifadesinden sonra yer alırlar. 
Karmaşık bir soruyu daha küçük adımlara bölmek için ya da ana sorguda kullanılacak ara hesaplamaları yapmak için  de
kullanılabilirler. 



7

ORTAK TABLO İFADELERİ 
Ortak tablo ifadeleri (Common Table Expressions – CTEs) bir çeşit türetilmiş tablolardır. Fakat bir sorgu içerinde birden fazla 
kullanılabilmesi ve tablo gibi tanımlanmaları nedeniyle biraz daha farklıdır. Tablo gibi tanımlanmalarının nedeni sorgu içinde 
kullanılmadan önce tanımlanmalarıdır.  CTE tanımlandıktan sonra, tanımlama kodunu takip eden sorguda herhangibir 
tabloymuş gibi kullanılabilir. 


