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METİN FONKSİYONLARI
Pozisyon Fonksiyonları

Pratikte bazı durumlarda, bir sütunun uzunluğunun maximum bir değeri aşıp aşmadığını kontrol etmek gerekir. Örneğin, bir mail adresinin uzunluğu, bir IBAN 
numarasının uzunluğu, bir TC kimlik numarasının uzunluğu gibi. Bazı durumlarda da bir ifadenin, başka bir ifade içindeki pozisyonunu tespit etmek gerekebilir. Bu 
kontrolleri pozisyon fonksiyonlarıyla gerçekleştirebiliriz. Pozisyon fonksiyonlarına örnek olarak şunları verebiliriz: LEN(), CHARINDEX(), PATINDEX().

LEN() : Bir metindeki karakter sayısını döndürür. Metnin sonunda boşluk ya da boşluklar bulunuyorsa bunları saymaz. Sadece tek bir parametre kabul eder: 
Uzunluğunu hesaplamak istediğimiz metnin bulunduğu sütun. 
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CHARINDEX(): Verilen bir metnin içinde, yine verilen bir metni arar ve aranan metnin ilk bulunduğu başlangıç pozisyonunu döndürür. Bu fonksiyona ilk 
parametre olarak aranacak metin, ikinci parametre olarak da içinde metin aranacak olan metin verilir. Ayrıca üçüncü bir parametre olarak da, hangi karakterden 
itibaren aramaya başlanacağı pozisyon sayısı olarak verilir. 

Yukarıdaki örnekte, CHARINDEX() fonksiyonuna üçüncü parametreyi, yani aramaya başlanacak pozisyonu, belirtmedik. Bu durumda fonksiyon aramaya 
ifadelerin başından başlar. 
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PATINDEX(): Bu fonksiyonla bir metin içinden «wildcard»lar kullanarak başka ifadeler arayabilir. CHARINDEX()’te olduğu gibi, aranan ifadenin başlangıç 
pozisyonunu sayı olarak döndürür. Kullanabileceğimiz «wildcard»lar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:
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Metin Dönüştürme Fonksiyonları

LOWER() : Argüman olarak verilen metindeki tüm harfleri küçük harflere çevirir. 
UPPER(): Argüman olarak verilen metindeki tüm harfleri büyük harflere çevirir. 
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LEFT() : Argüman olarak verilen metnin, soldan sağa doğru, yine argüman olarak verilen karakter sayısı kadar kısmını döndürür. 
RIGHT(): Argüman olarak verilen metnin, sağdan sola doğru, yine argüman olarak verilen karakter sayısı kadar kısmını döndürür. 
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LTRIMT() : Argüman olarak verilen metnin, soldaki boşluklarının tamamını siler.
RTRIM(): Argüman olarak verilen metnin, sağdaki boşluklarının tamamını siler. 
TRIM(): Argüman olarak verilen metnin, sağdaki ve soldaki boşluklarının, ya da belirtilen karakterlerin, tamamını siler. 



8

REPLACE(): Bir ifade yerine başka bir ifadeyi yerleştirir.
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SUBSTRING(): Bir metnin belirli bir kısmının çıkarılması için kullanılır.  Metnin kendisi, çıkarılacak kısmın başlangıç pozisyonu ve bu pozisyondan itibaren kaç 
karakter çıkarılacağı.
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Metin Grupları ile Çalışma

CONCAT() : Argüman olarak verilen metinleri birleştirir.
CONCAT_WS(): Argüman olarak verilen metinleri, aralarında yine argüman olarak verilen ayraçları kullanarak birleştirir.  

«+» operatörü yerine CONCAT fonksiyonlarını kullanmanın avantajı, CONCAT fonksiyonuyla sadece metin tipi verileri değil, tüm veri tiplerini 
birleştirebilme yeteneğidir. Diğer taraftan, bu fonksiyon sadece veri birleştirme işi için  dizayn dizayn edildiği için daha az hataya maruz kalırız.
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STRING_AGG(): Metin ifadelerini birleştirir ve aralarına ayırıcı koyar. Argüman olarak tanımlanan ayırıcı, her bir metin ifadesi arasına konur, ancak sona konmaz. 
Ayrıca sıralama opsiyonuyla da kullanılabilir 
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STRING_SPLIT(): Metin ifadelerini aralarındaki ayırıcıya göre parçalara ayırır. Argüman olarak tanımlanan ayırıcı, yine argüman olarak tanımlanan metni böler. 
Fonksiyonun sonucu bir tablo olduğundan, bu fonksiyon SELECT ifadesinden sonra değil, FROM ifadesinden sonra kullanılır. 


