
İLERİ VERİ TABANI UYGULAMALARI 

T-SQL (MS-SQL) 

 

Bir veri tabanındaki tabloları oluştururken tablodaki alanların, veri tiplerini 

belirlememiz gerekir. Bu alanlar ne kadar iyi şekilde belirlenir ve optimize edilirse 

veri tabanı için o kadar iyi olur. (SQL - Data Type: İncele – Araştır – Öğren) 

 

Bir okul veri tabanı oluşturduğumuzu düşünelim. Okul veri tabanında iki adet 

tablomuz bulunsun bunlardan ilki Öğrenci Bilgi tablosu ikincisi ise Öğrenci Borç 

tablosu olsun. 

 

Veri Tabanı: okul 

Tablolar: dbo.ogrenci, dbo.ogrenciBorc 

 

dbo.ogrenci 

No Adi soyadi cinsiyet dogumTarihi tcKimlik mail adres 
1 Alican HAZIR 0 20.12.1987 18385480100 alican@mail.com üsküdar 
2 Ayşe Bulut 1 21.12.1987 18385480101 ayse@mail.com kadiköy 

 

dbo.ogrenciBorc 

No tcKimlik borc Borc BirinciDonem IkinciDonem 
1 18385480100 alican@mail.com 8000 4000 null 
2 18385480101 ayse@mail.com 8000 4000 4000 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

No Adi soyadi cinsiyet dogumTarihi tcKimlik mail adres 
1 Alican HAZIR 0 20.12.1987 18385480100 alican@mail.com üsküdar 
2 Ayşe Bulut 1 21.12.1987 18385480101 ayse@mail.com kadiköy 

 

1-Tüm Tabloyu ve Tablodaki tüm alanları çağırır. 

select * from dbo.ogrenci 

 

2- Tabloda cinsiyet alanında kızlar için 1 erkekler için 0 diye belirttik nedeni veri 

tabanında daha az yer kaplaması için bir case fonksiyonu ile 0 ve 1’i çok rahat 

kız ve erkek diye değiştirebiliriz. 

 

Örnek Sorgu:  

select cinsiyet = case cinsiyeti 

when '0' then 'erkek' 

when '1' then 'kadın' 

end 

from dbo.ogrenci 

 

No Adi soyadi cinsiyet dogumTarihi tcKimlik mail adres 
1 Alican HAZIR 0 20.12.1987 18385480100 alican@mail.com üsküdar 
2 Ayşe Bulut 1 21.12.1987 18385480101 ayse@mail.com kadiköy 

 

3- select Adi as Adı, soyadi as Soyadı from dbo.ogrenci 

As fontksiyonu ile tablodaki seçtiklerin alanların isimlerini görünüm olarak 

değiştirebilirsin 

No Adi soyadi cinsiyet dogumTarihi tcKimlik mail adres 
1 Alican HAZIR 0 20.12.1987 18385480100 alican@mail.com üsküdar 
2 Ayşe Bulut 1 21.12.1987 18385480101 ayse@mail.com kadiköy 

 

 



4. Silme Fonksiyonu  

delete from dbo.ogrenci    

WHERE TCkimlik IN  ('18385480101') 

 

No Adi soyadi cinsiyet dogumTarihi tcKimlik mail adres 
2 Ayşe Bulut 1 21.12.1987 18385480101 ayse@mail.com kadiköy 

 

Komple 1. Satırdaki kayıdı siler. 

 

5. Güncelleme Fonksiyonu 

UPDATE dbo.ogrenci  

SET soyadi = 'Önder'  

WHERE no = 2; 

 

No Adi soyadi cinsiyet dogumTarihi tcKimlik mail adres 
1 Alican HAZIR 0 20.12.1987 18385480100 alican@mail.com üsküdar 
2 Ayşe Önder 1 21.12.1987 18385480101 ayse@mail.com kadiköy 

 

 

6 Inner-Join iki Tablo birleştirme tablolar arası ilişki ve Case Örnekleri 

 

SELECT ogrenci.*,  ogrenciBorc.ToplamBorc, 'Birinci Dönem' = case 

ogrenciBorc.BirinciDonem when '4000' then 'Ödendi' else 'Borçlu' end, 'İkinci 

Dönem' = case ogrenciBorc.IkinciDonem when '4000' then 'Ödendi' else 

'Borçlu' end 

FROM ogrenci INNER JOIN  

ogrenciBorc ON ogrenci.TCkimlik = ogrenciBorc.TCkimlik 

 

 



SELECT ogrenci.*, 'Birinci Dönem' = case ogrenciBorc.BirinciDonem when 

'4000' then 'Ödendi' else 'Borçlu' end, 'İkinci Dönem' = case 

ogrenciBorc.IkinciDonem when '4000' then 'Ödendi' else 'Borçlu' end, 'Borç' = 

Case (BirinciDonem + IkinciDonem - ToplamBorc) when '0' then 'Borçu Yoktur' 

else 'Borçlu' end 

FROM ogrenci INNER JOIN  

ogrenciBorc ON ogrenci.TCkimlik = ogrenciBorc.TCkimlik 

 

7. SQL Intersect ve except operatörlerini öğren! 


