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VERİ TİPİ İLE İLGİLİ FONKSİYONLARA GİRİŞ

SQL Server içinde tanımlı fonksiyon ve özelliklerin kullanılması, bu özelliklerin yerine geçecek kodları yazmak ve kullanmaktan çok daha verimli bir süreç ortaya 
çıkaracaktır. Verileri işlemek ve istediğimiz formata çevirmek için bu fonksiyonları kullanabiliriz. 
Çalışmak istediğimiz veri tipine göre kullanmak istediğimiz fonksiyon grubu da farklılık gösterecektir.  Bu eğitimde en yaygın şekilde kullanılan fonksiyonlar 
üzerinde duracağız. Öncelikle kullanabileceğimiz en önemli veri tipleri üzerinde duracağız. Daha sonra her veri tipi kategorisinde kullanabileceğimiz fonksiyonları 
göreceğiz:

- Tarih ve zaman fonksiyonları,
- Metin fonksiyonları,
- Sayısal işlemlerle ilgili fonksiyonlar. 

Veri Tipleri:

Bir veritabanı sisteminde, her sütun, lokal değişken, ifade ve parametrenin bir veri tipi vardır. SQL Server tanımlama amaçlı bir veri tipi seti sunar:
- Tam sayısal : Sayının değerinin tam olarak temsil edilen halini depolar. Tamsayı ve ondalıklı sayı olarak ikiye ayrılır:

Tamsayılarda ondalık kısım bulunmaz. Depolama açısından en verimli olunabilmesi açısından sayıların uygun 
formatta depolanması önemlidir. Bu nedenle bir sütuna gelebilecek tüm olası formatlara uyabilecek en küçük 
veri tipinin seçilmesi gerekir.   

Hassasiyet (precision), ondalık kısımlarla birlikte bir sayının temsil edileceği basamak sayısıdır. Örneğin 
1772,334’ün hassasiyeti 7’dir. Sayının ondalık kısmındaki basamak sayısına da ölçek (scale) denir. Veri sabit 
diskte seçtiğimiz hassasiyet seviyesine göre yer kaplayacaktır. 

integer:

decimal:
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- Yaklaşık sayısal: «float» ve «real» veri tipleridir. Bu türler sayılar tarafından belirlenen değeri tam olarak depolamaz. Bunun yerine aşırı 
derecede yakın bir değeri depolar. Bu veri tipinin dikkatli bir şekilde kullanılması gerekir. Bu veri tiplerinin özellikle WHERE ifadesi içinde eşitlik 
sorgulamalarında kullanımından kaçınılmalıdır. Çünkü aşırı derecede yakın olsa da değer tam olarak depolanmamış olabilir. Bu gibi durumlarda istenilen 
sorgu sonucu alınamayabilir. 

- Tarih ve zaman: Burada da pek çok veri tipi formatı kaydedilebilir. Bu tipler arasındaki fark, mümkün olan değer aralıkları ve doğruluktur 
(accuracy). «date» en küçük doğruluk değeri sahipken, «datetime2» en kesin doğruluk değerine sahiptir.  

- Metin: Metin (character) tipleri metinleri depolar. Uzunluk ve depolama karakteristikleri açısından farklılık gösterirler. ASCII ve Unicode olarak 
iki tipleri vardır. ASCII tipleri char, varchar ve text’tir. Unicode tipleri de nchar, nvarchar ve ntext’tir. ASCII ve Unicode bilgisayarda karakterleri temsil etmek 
için oluşturulmuş standartlardır. ASCII tipleri İngilizce karakterlerden oluşan metinleri depolamakta kullanılırken, Unicode ile tüm dünya dillerindeki 
karakterlerden oluşan metinleri depolamak için kullanılabilir. 
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SQL Server aşağıdaki diğer veri tiplerini de kullanır:

- Binary
- İmage
- Cursor
- Rowversion
- Uniqueidentifier
- Xml
- Spatial Gometry / Geography Types

Bu veri tipleri yaygın olarak kullanılmadığından, bu eğitimde kapsam dışında tutacağız. 
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ÖRTÜLÜ DÖNÜŞTÜRME

Bu kısımdan itibaren bir veri tipini diğer veri tipine dönüştürmek için kullanılan yöntemler üzerinde duracağız. 
Aklımızda tutmamız gereken önemli bir kural vardır: iki değeri karşılaştırmak ya da beraberce işleme sokmak için bu iki değerin aynı veri tipinde 
olması gerekir. Eğer aynı veri tipinde değillerse yapılabilecek iki şey vardır: 
- SQL Server bir veri tipinden diğerine dönüşümü kendisi yapar. Buna örtülü dönüştürme denir. 
- Örtülü dönüştürme mümkün değilse, bu dönüşümü açıkça (explicitly) kendimiz yapmamız gerekir. Bunun için CAST() ya da CONVERT() 

fonksiyonlarını kullanabiliriz.

OrderQty, smallint veri tipinde; UnitPrice, money 
veri tipinde, yani iki sütun birbirinden farklı veri 
tiplerinde olmasına rağmen çarpma işlemi bu iki 
sütun arasında gerçekleştirilebilmiştir. Burada 
çarpma işleminin yapılabilmesi için örtülü 
dönüştürme gerçekleştirilmiştir.  
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OneWeekLater sütununun sorgusu için «datetime» formatındaki OrderDate sütununa, tamsayı olan 7’yi ekliyoruz. Burada örtülü bir 
şekilde datetime veri tipi önce sayıya çevriliyor, sonra 7 ile toplanıyor ve sonuç yeniden datetime formatına çevriliyor. Bütün bu 
dönüşümler arka planda örtülü bir şekilde gerçekleştirilir. 



7

Duedate ve OrderDate sütunlarının ikisi de datetime veri tipindeki sütunlardır. İki tarih sayıyla temsil edilen hallerine 
dönüştürülüp birbirinden çıkarıldıktan sonra sonuç yine çıkan sayının tarih olarak temsil edildiği formatta 
döndürülmüştür. Sonuç bu haliyle anlamlı değildir. «0» değeri 1900-01-01 tarihine karşılık gelmektedir. Arka planda 
tarihlerin sayıya çevrilmesi bu şekilde yapılır. Bu durumda 1900-01-13 tarihi 12 sayısına denk gelir. 
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DueDate tarih veri tipinde bir sütun olduğundan örtülü bir şekilde, daha önce açıkladığımız gibi, sayıya çevrilebilmekte,  
metin tipindeki ‘A’ ile karşılaştırıldığında tutarsızlık olduğu için hata vermektedir. 
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Burada 100.000 tutarı metin olarak tanımlanmış (tırnak içine alınmış) olmasına rağmen, sayısal bir alan olan TotalDue 
ile karşılaştırılırken örtülü bir şekilde, arka planda sayıya çevrilebilmiş ve doğru sorgu için karşılaştırma yapılabilmiştir. 
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Örtülü dönüştürme güzel bir özellik 
olmasına rağmen, bilgisayar 

hafızasını kullanma açısından 
oldukça maliyetli olabilir. 
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AÇIK DÖNÜŞTÜRME

Örtülü dönüştürme kullanıcı tarafından kontrol edilmez. Farklı veri tipleri birbiriyle karşılaştırıldığında ya da beraberce işleme 
sokulduğunda, SQL Server tarafından otomatik olarak gerçekleştirilirler. 

Açık dönüştürme kullanıcı tarafından CAST() ve CONVERT() fonksiyonları kullanılarak, sorgu içinde yapılır. 
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CAST() ve CONVERT() fonksiyonları aynı işe yaramakla beraber; CAST() bir SQL standart fonksiyonu iken CONVERT() SQL 
Server’s özgüdür. CONVERT() performans olarak daha iyidir çünkü CAST() çözülürken önce CONVERT()’e dönüştürülür.  


