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TARİH VE ZAMANLA İLGİLİ FONKSİYONLAR
Sistem Tarih ve Zamanını Getiren Fonksiyonlar

Bir veritabanında verinin tarih ve zaman boyutunu kaydetmek, verinin anlamlılığına ciddi katkılarda bulunur. SQL Server ile çalıştığımız veri tabanlarının büyük çoğunluğunda tarih ve zaman 
boyutu vardır. Dolayısıyla bu boyutla nasıl başedileceğini bilmek bir veri bilimci için önemli bir  yetidir. 

Tarih veri tipiyle çalışmak bazen zorlayıcı olabilir, hatta bazı hataların olmasına yol açabilir. Bunun bazı bilinen nedenleri şunlardır:
- Tutarsız tarih zaman formatları ya da desenleri: Tanımlanan tarih formatından farklı formatlarda bilgi girilmesi halinde oluşan problemlerdir. Örneğin sistem DD-MM-YYYY formatında 

giriş beklerken, MM-DD-YYYY şeklinde giriş yapılmış olması.
- Aritmetik operasyonlar: Tarih ve zaman üzerinde yapılan aritmetik operasyonlarda bazen beklemediğimiz sonuçlar elde edebiliriz. 
- Zaman dilimleri ile ilgili problemler: Değişik tarih ve zaman dilimlerinde kaydedilen veriler gerekli şekillerde düzenlenmediğinde yanıltıcı olabilir. 

Bu beklenmedik sonuçlar, veri yönetiminin problemli olmasından değil, yanlış veri işleme veya yanlış fonksiyon kullanımıyla doğru sonuç beklentisi sonucunda oluşur. 

Şimdi, tarih ve zaman fonksiyonlarını nasıl, nerede ve ne zaman kullanmamız gerektiği üzerinde duralım. 

Tarih ve zaman fonksiyonları tarafından döndürülen sonuçlar genel olarak sizin lokal zaman diliminize göredir. Eğer fonksiyonlar UTC kısaltmasını içeriyorsa, sonuç Coordinated Universal 
Time’ı temsil eder. Bu bütün zaman dilimlerinin temel aldığı birincil zaman standardıdır. 

Tarih ve zaman fonksiyonlarına SQL Server’ın kurulu olduğu bilgisayar sistemindeki tarih ve zamanı çeken fonksiyonlarla başlayacağız. Hassasiyetine göre bu fonksiyonlar iki kategoriye 
ayrılmaktadır:

- Yüksek hassasiyetteki fonksiyonlar: 
SYSDATETIME() – Sistem tarih ve zamanını zaman dilimi bilgisi olmadan getirir. 
SYSUTCDATETIME() – Sitem tarih ve zamanını UTC olarak getirir. 
SYSDATETIMEOFFSET() – Sistem tarih ve zamanını zaman dilim farkına göre getirir. 

- Alçak  hassasiyetteki fonksiyonlar: 
GETDATE() – Sistem tarihini getirir. 
GETUTCDATE() – Sitem tarihini UTC olarak getirir. 
CURRENT_TIMESTAMP – GETDATE() fonksiyonuyla aynı işlevde bulunur. Tek farkı herhangi bir parametre istemediğinden, bu fonksiyonu parantezle çağırmaya gerek yoktur. .
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Eğer sadece sistem tarihini istiyorsak, tarih zaman 
fonksiyonlarından herhangi birini kullanıp, sonucu «date» 
formatına CONVERT() fonksiyonuyla çevirdiğimizde 
istediğimizi almış oluruz.

Eğer sadece sistem zamanını istiyorsak, tarih zaman 
fonksiyonlarından herhangi birini kullanıp, sonucu «time» 
formatına CONVERT() fonksiyonuyla çevirdiğimizde 
istediğimizi almış oluruz.
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TARİH VE ZAMAN PARÇALARINI ÇIKARAN FONKSİYONLAR

Bu kısımda tarih sütunundan sadece ihtiyacımız olan parçanın çıkarılmasını öğreneceğiz.  Örneğin sadece yıl, ay ya da gün kısmıyla çalışmaş istiyorsak, buna uygun 
fonksiyonlar bulunmaktadır:

- YEAR() fonksiyonu «datetime» veri tipindeki bir 
sütundan yıl bilgisini çıkarmaya yarayan bir 
fonksiyondur. 

- MONTH() fonksiyonu «datetime» veri tipindeki bir 
sütundan ay bilgisini çıkarmaya yarayan bir 
fonksiyondur. 

- DAY() fonksiyonu «datetime» veri tipindeki bir 
sütundan gün bilgisini çıkarmaya yarayan bir 
fonksiyondur.  
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DATENAME() fonksiyonuyla, «datetime» formatındaki bir sütundaki tarihin belirlenmiş bir kısmının adını çekebilir. 

DATENAME() fonksiyonunun ilk parametresi olan datepart parametresine, soldaki tabloda gördüğümüz 
değerleri ya tarih parçası ismi olarak ya da bunları kısaltması olarak girebiliriz.  
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Benzer bir fonksiyon da DATEPART() fonksiyonudur.  DATENAME() fonksiyonu ile aynı şekilde çalışır, fakat sonuç olarak her 
zaman tamsayı getirir. Tarih parçasının gerçekten adına ihtiyacımız varsa DATENAME() fonksiyonunu, tamsayı olarak 
temsil edilen rakam hali bize yeterliyse DATEPART() fonksiyonunu kullanabiliriz. 
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DATEFROMPARTS() fonksiyonu, parametre olarak tanımlanan parçalardan bir tarih oluşturur. İlk parametre olan year da 
yılı, ikinci parametre olan month da ayı, üçüncü parametre olan day de de günü belirterek, yıl-ay-gün formatında bir 
tarih sütunu elde edebiliriz. 
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TARİH SÜTUNLARIYLA ARİTMETİK İŞLEMLER

SQL Server’da tarih formatındaki bir sütun ile bir tarih ya da sayı formatındaki iki sütun arasında direkt olarak aritmetik işlem operatörleri (+, -) yapmak 
mümkündür. Fakat yine de toplama ve çıkarma işlemleri için, tarih fonksiyonlarının kullanılmasında fayda vardır: 

• DATEADD() fonksiyonuyla tarih formatındaki bir sutuna, bir tarih parçası eklemek mümkündür. 
• DATEDIFF() fonksiyonu iki tarih arasındaki farkı almaktadır. 
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BİR İFADENİN TARİH OLUP OLMADIĞININ DOĞRULANMASI

Tarih fonksiyonlarında tarih parametresinin girilmesi gerektiği yerlerde mutlaka bu formatta bir sütun bilgisinin ya değerin 
girilme zorunluluğu yoktur. Herhangi bir tamsayıyı da bu parametre değeri olarak yazabiliriz. Bunun nedeni SQL Server’ın 
tarih veri tipini arta planda sayı olarak tutmasıdır. 01/01/1900 tarihinin sayısal karşılığı «1»’dir. Bundan sonraki her tarih bu 
tarih referans alınarak (sayısal fark alınarak) bir sayıya dönüştürülür. 
Peki, bir değerin tarih formatında olup olmadığını bu durumda nasıl anlarız? 
ISDATE() fonksiyonu içine parametre olarak atılan ifadenin tarih formatında olup olmadığını anlar. Eğer ifade tarih veya 
zaman formatındaysa sonuç olarak «1» rakamını döndürür. 

ISDATE() fonksiyonunun unutulmaması 
gereken zayıf bir yönü vardır. SQL Server 
içinde datetime2 olarak tutulan (yandaki 
örnekte @tarih3 değişkeni) formattaki tarih 
ve zaman değerlerini doğru bir şekilde 
algılayamaz ve tariz ve zaman formatında 
olmadığına karar verir. 
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ISDATE() fonksiyonunun çıktısının formatını etkileyen fonksiyonlar bulunmaktadır. Bu fonksiyonlardan biri SET 
DATEFORMAT fonksiyonudur. Bu fonksiyonu metin formatındaki bir değeri tarih olarak yorumlamak üzere, tarih 
parçalarının sırasını belirlemek için kullanabiliriz. Şu formatlar kullanılabilir:
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ISDATE() fonksiyonunun çıktısının formatını etkileyen fonksiyonlardan bir diğeri de SET LANGUAGE fonksiyonudur. Bu 
fonksiyonu bazı mesajların dilini değiştirmek için kullanabiliriz. Fonksiyon aynı zamanda değişik dillerdeki değişik tarih 
formatlarını da tanır ve buna göre yorum yapar. 


