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SQL SERVER (II)

VERİLERİ TOPARLAMA (ÖZETLEME) VE GRUPLAMA

Bu bölümde, SUM, COUNT, MIN, MAX ve AVG gibi önemli SQL Server toparlama işlevlerinin nasıl kullanılacağını öğreneceğiz. Bunu takiben, metin 
alanlarının manipülasyonunu görecek ve bölümü daha anlamlı toparlamalar yapmanızı sağlayacak olan GROUP BY ve HAVING ifadelerinin sorguları nasıl 
güçlendirdiğini görerek kapatacağız.

VERİLERİ TOPARLAMA (ÖZETLEME)

Yeni bir veri setini anlamaya başlamanın en yaygın yolu gözlem sayısını saymak ve sayısal sütunları özet rakamlara dönüştürmektir. Bu kısımda T-SQL’de 
bunu nasıl yapacağımızı öğreneceğiz.

Bir sütunun toplamını almak genel olarak yapılabilecek en kolay şeydir. Bunun için SUM fonksiyonunu kullanırız. 

Toparlama fonksiyonu ile yazılan sorgu sonucunda oluşan çıktı da yine tek 
satır ve tek sütundan oluşan bir tablodur. Ancak bu tablonun sütun adı 
otomatik olarak verilememektedir, dolayısıyla isimsiz bir sütun ortaya çıkar. 
Bu nedenle AS ifadesiyle sütunun anlamlı bir şekilde adlandırılması gerekir. 
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Eğer SUM fonksiyonunu kullanarak bir hesaplanmış sütun oluşturursak, onunla birlikte başka bir sütunu toparlama fonksiyonu olmadan kullanamayız. Çünkü 
sorgu sonucunda oluşacak tabloda bulunan sütunların satır sayılarının birbirlerine eşit olması gerekir. SUM fonksiyonuyla toplanarak çarpılan sütun sadece bir 
satırdan oluşurken çağrılan diğer sütunun tablonun satır sayısından oluşması sorgu çıktısında bir tutarsız yaratır. Bu nedenle sonuç gelmez ve SQL hata verir. 
Bu hatanın anlamı, SUM gibi toparlama fonksiyonlarını kullandığınızda, SELECT ifadesi ile seçeceğiniz her sütun yine bir toparlama fonksiyonu ile özetlenmeli 
(yani tek satır haline getirilmeli, ya da GROUP BY ifadesi kullanılarak gruplama kolonu olarak kullanılmalı. GROUP BY ifadesini az sonra ele alacağız. 
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En basit haliyle COUNT fonksiyonu sorgusu belirli bir sütundaki satırların sayısını döndürür.  

Tek başına satır sayısını saymak çok şey ifade etmeyebilir. Özellikle işlem tablolarında hangi sütunu sayarsak sayalım bu bize sadece işlem sayısını ya da 
en geniş anlamıyla o tablodaki satır sayısını verir. 

COUNT fonksiyonunu DISTINCT ifadesiyle beraber kullanırsak bu durumda “farklı kaç”? sorusuna farklı tür tablolarda farklı türden faydalı bilgi 
edinebiliriz. 
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Bir sütundaki minimum değeri getirmek için MIN fonksiyonunu kullanırız. Kullanımı yine diğer toparlama fonksiyonlarında olduğu gibi parantez içinde 
minimum değeri bulunacak sütunun yazılması ve sonuçta çıkacak tablonun sütunu için AS ifadesiyle bir adlandırma ifadesi eklenmesi şeklinde olur. 



Sütundaki maksimum değeri döndürmek için de MAX fonksiyonunu kullanırız. 

7



Son olarak bir sütundaki değerlerin ortalamasını almak için de AVG fonksiyonunu kullanırız

8



METİNLER

Bu kısmı metinler ile çalışmak üzere temkinli bir giriş olarak tanımlayabiliriz. 

Bir metin sütunundaki satırların her birinin uzunluğunu yani satırdaki boşlular dahil karakter sayısını sorgulamak istiyorsak, bu durumda LEN 
fonksiyonunu kullanırız. 
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Bir sütunun satırlarındaki metnin her birinin soldan belirli bir karakterini çıkarıp yeni bir sütun olarak sorgulamak istiyorsak, bu 
durumda LEFT fonksiyonunu kullanırız. 
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RIGHT fonksiyonu da sütunda bulunan metnin sondan belirli bir sayıda karakterini getirir.
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CHARINDEX fonksiyonu bize belirli bir karakter ya da ifadenin metin içindeki soldan ilk yerini tespit etmemize yarar. 
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Bazen de sağdan ya da soldan belirli bir sayıda karakter çekmek yerine, metnin ortasından bir kesit çıkarmamız gerekebilir. 

Bunun için SUBSTRING fonksiyonunu kullanırız. 
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Bir metni bulup yerini başka bir metinle değiştirmek metin manipülasyonu işlemlerinde karşılaştığımız bir durumdur. 

Bir metnin nerede olduğunu bulmanın CHARINDEX ile yapıldığını görmüştük, ancak bu fonksiyonu burada kullanmamız gerekmiyor. Bunun yerine 
REPLACE fonksiyonu bulma ve değiştirme işlerinin ikisini de yapıyor. REPLACE fonksiyonunun argümanları arasında değiştirmek istediğimiz metin 
kısmının pozisyonunu belirtmek zorunda değiliz. Bu fonksiyon bizim için bu metin kısmını belirttiğimiz sütunun her satırında ve her bulduğu durumda 
yerine geçmesini istediğimiz metinle değiştirir. 
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“GROUP BY” VE “HAVING”

Bu kısımda toparlama fonksiyonu bulunan sorgularımızı GROUP BY ifadesini kullanarak ciddi anlamda değiştiriyor ve HAVING ifadesini kullanarak da yeni 
filtreler uyguluyor olacağız. 

Bu sorguda yine basit bir toplama işlemi görüyoruz. 

Sorgu sonucu olan TotalQuantity sütunu toplam sipariş edilen 
miktarı göstermekle beraber, aslında farklı ürünlerin toplamını 
verdiği için çok da faydalı bir bilgi vermemektedir. Bu nedenle, 
ürün bazında toplam sipariş miktarlarını görmek bize daha 
faydalı bir bilgi verecektir. 
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Eğer ürün bazında toplam sipariş miktarını bulmak istiyorsak 
bunu nasıl başarırız? Bunu ProductID sütununu SELECT 
ifadesine ekleyerek yapmaya çalışabiliriz. Ama daha önceden 
de bildiğimiz gibi eğer bunu yaparsak sorgu hata verecektir. 

Hata bize ProductID sütununun uygun olmadığını söylüyor. 
Nedeni çağırdığımız iki sütunun birbirinden farklı boyutlarda 
olmasından kaynaklanıyor. Bunları birbiriyle uyumlu hale 
getirebilmek için kodda toplam miktar hesaplamasının 
ProductID bazında olması gerektiğini belirtmemiz gerekir. 
Bunu da GROUP BY ifadesiyle yaparız. 
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GROUP BY ifadesini FROM ifadesinin altında konumlandırıp, hangi 
sütun bazında toparlama işlemi yapılacağını belirttiğimizde, sorgu 
doğru sonucu verecektir. 

Burada da GROUP BY içeren sorgumuzun biraz değiştirilmiş halini 
görüyoruz. WHERE ifadesiyle bir filtreleme işlemi gerçekleştiriyoruz 
ve ProductID’si  8 ile başlayan ürünler için sorgulamayı filtreliyoruz. 

WHERE ifadesinin GROUP BY ifadesinin üstünde yer alması 
gerektiğine dikkat çekmek gerekir. 

WHERE ifadesini kullandığımızda, veri içinde satır bazında bir filtreleme 
gerçekleştirmiş oluruz. Peki, grup bazında toplama işlemini yaptıktan 
sonra, filtrelemeyi toplam değerlere göre yapmak istersek ne 
yapacağız?



18

WHERE ifadesiyle bunu yapamayız çünkü bu ifade verinin kendisinde 
satır bazında filtreleme yapmaya yarar. Yani sorgu çıktısı üzerinde 
toparlama işleminden sonra herhangi bir filtreleme yapamaz. Yani veri 
gruplanarak grup bazında özetlendiğinde artık devreye giremez. 

Kullanmamız gereken ifade HAVING ifadesidir. 

HAVING ifadesinden sonra hangi toparlama işlemine göre koşul yazıp
filtreleyeceğimizi belirtmemiz gerekir. SELECT içindeki toparlama
işlemiyle HAVING içindeki toparlama işleminin aynı olmasına gerek
yoktur. Bunlar birbirinden bağımsızdır. Yani HAVING’den sonra başka bir
toparlama fonksiyonuna göre koşul belirtebiliriz. Bu durumda HAVING
grup bazında kendisine verilen koşula göre gruplara bakıp uygun grupları
sorgu sonucuna getirir.
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Şimdiye kadar alt alta sırayla yazılan ifadelerin yazım sıralamasının aslında önemli olduğu hakkında bir görüşümüz oluşmuş olmalı.

Genel olarak sıralama bu şekildedir:

İŞLEM SIRASI İFADE ROL

5 SELECT Hangi sütunların sorgu sonucuna getirileceğini belirler

1 FROM Sorgulanacak tablonun adresini içerir

2 WHERE Belirtilen koşula göre adreslenen tablonun satırlarını filtreler

3 GROUP BY Tablonun satırlarını belirtilen sütun/sütunlara göre gruplara böler

4 HAVING Belirtilen koşullara göre grupları filtreler

6 ORDER BY Sorgu sonucunu sıralar


