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TABLOLARI BİRLEŞTİRME

INNER JOIN

Bu kısımda daha kapsamlı sorgular oluşturabilmek için farklı tabloları birleştirmenin en yaygın yöntemlerini inceleyeceğiz. 

SQL Server bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. İlişkisel veri tabanı sistemlerinin en önemli anahtar özelliklerinden biri verinin farklı tablolarda depolanıyor 
olmasıdır. Farklı tablolarda bulunan ve ihtiyacımız olan verileri aynı sorgu içerisinde toplayabilmemiz için bu tabloları birleştirmemiz gerekebilir. Tabloları 
birleştirmek için yine tablolarda tanımlanan birincil anahtar (primary key) ve yabancı anahtar (foreign key) sütunlarını kullanırız. 

Birincil anahtar bir tablonun her bir satırını tekil bir şekilde tanımlayan sütuna denir. Örneğin bu tekillik her bir satıra birbiriyle ardışık sayılar tanımlanarak 
oluşturulabilir. Bazı durumlarda da mevcut sütunlardan bazıları doğal olarak her satır için tekil (yani farklı) değerler taşıyabilir. Bu durumda bu sütunları birincil 
anahtar olarak kullanabiliriz. 

Bu tabloda ProductID’nin Production.Product tablosunun birincil 
anahtarı olduğunu görüyoruz. Bu sütunun bir tamsayı (int) sütunu 
olduğunu ve her satır için ayrı değer aldığı yani tekil olduğunu 
görüyoruz. 
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Şimdide Sales.SalesOrderDetail tablosuna bakalım. Bu tabloda da SalesOrderDetailID sütunun birincil anahtar olduğunu 
görüyoruz. 

Birincil anahtar sütunlarının isimlerinin sonunda ID olması genellikle alışılmış bir uygulamadır. Ama burada aynı zamanda ProductID sütununun da 
olduğunu ve yine bu sütunun da tamsayılardan oluşan bir sütun olduğunu ve Product tablosundaki birincil anahtar sütunuyla aynı ismi taşıdığını 
görüyoruz. Bu ne demektir? 

SalesOrderDetail tablosundaki ProductID sütunu, Product tablosuna yabancı anahtar (foreign key) rolünü üstlenir. 

Bu da şu anlama gelir. SalesOrderDetail tablosundaki yabancı anahtar, Product tablosundaki birincil anahtar ile eşleşiyorsa bu durumda bu iki tabloyu 
“JOIN” ifadeleriyle birleştirebiliriz. İki tabloyu birleştirirsek SalesOrderDetail tablosunda sipariş detayları verilen ürünün Product tablosundaki ürün 
ayrıntılarını da aynı sorgu içinde görebiliriz. Yani iki tablodaki sütunlar yardımıyla daha ayrıntı bir sorgu gerçekleştirme şansımız olur. 
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Daha sonra birleştirmek istediğimiz yönteme göre birleştirme ifadesini yazıyoruz. Burada INNER JOIN ifadesini kullandık. INNER JOIN ifadesinden sonra 
birleştirmek istediğimiz  tabloların ortak sütununu yabancı anahtar olarak taşıyan tabloyu yazıyoruz, ve ON ifadesinden sonra da ortak sütunları birbirine 
eşitleyerek yazıyoruz. 

Aslında birleştirmek istediğimiz tabloların hangisini FROM’dan sonra, hangisini INNER JOIN’dan sonra yazacağımız önemli değildir. Yani az önce belirttiğimiz 
sıranın tersini de yapsak sonuç değişmez ama kod yazarken belirli bir düzeni sağlamak genel olarak faydalı olabilir. 

Nitekim ikiden fazla tabloyu birleştirdiğimizde ikinci tablodan sonraki tablolar genelde birincil ya da ikincil anahtarı taşıyor olabilir. Burada bir kural zaten 
olamaz.

Bu ifadeden de anladığımız üzere birincil anahtar ve yabancı anahtar eşitliğini yakalayabildiğimiz yani iki tablo arasında ortak alan bulabildiğimiz sürece 
istediğimiz kadar tabloyu birleştirebiliriz. 

Burada Sales.SalesOrderDetail ve Production.Product tablolarını 
SalesOrderDetail tablosundaki ProductID sütunu ve Product 
tablosundaki ProductID sütunlarını eşleştirerek INNER JOIN 
ifadesiyle birleştirdik. 

Kodlamayı incelersek burada iki tablodan seçmek istediğimiz 
sütunları SELECT ifadesinin ardından sıralıyoruz. 

İki tabloda aynı isimde olan sütunları SELECT içerisine yazıp sorguya 
çağırırken mutlaka tablo isimleri ile beraber belirtmemiz gerekir. 
Aksi durumda SQL Server bu sütunu hangi tablodan alacağına karar 
veremez.  

FROM ifadesinden sonra birleştirmek istediğimiz tabloların ortak 
sütununu birincil anahtar olarak taşıyanı yazıyoruz. 
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Birleştirmek istediğimiz üçüncü ve daha sonraki tabloları ilk INNER 
JOIN’dan hemen sonra ardarda ekleyerek yapabiliriz. İkiden fazla 
tabloyu birleştirirken de aslında operasyon ikişer ikişer yapılır. Yani 
burada önce Product tablosuyla SalesOrderDetail tablosu birleştirildi, 
daha sonra da çıkan tablo SpecialOffer tablosuyla birleştirildi.

Ek olarak birleşme sonucunda aslında iki tablodaki tüm sütunların 
birleştiğini SELECT ifadesiyle bu birleşmiş tablodan istediğimiz sütunları 
çağırdığımızı unutmayalım. Bu bize, örneğin, birleştirilmiş tablodan 
çağırmadığımız bir sütuna göre filtreleme yapma imkanı sağlar
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LEFT JOIN, RIGHT JOIN 

INNER JOIN ifadesiyle iki  tablonun ortak sütunlarının tam olarak eşleşen satırlarını birleştirdik. Yani sonuçta çıkan birleştirilmiş sorguda her iki tabloda bulunan 
ortak sütunun ortak satırları yer alır. 

Şimdi diğer sık kullanılan birleştirme şekillerini göreceğiz. LEFT JOIN (soldan birleştirme) ve RIGTH JOIN (sağdan birleştirme). Bunlara neden ihtiyacımız var. Bir 
tablodaki her bir satırın birleştirildiği tablodaki ortak satırla birebir eşleşmesi her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda birleşen tabloların eşleşmeyen satırları 
sorgu sonucunda çıkmayacaktır. Diğer taraftan birleşen tabloların herhangi birinin tüm satırlarını  sorgu sonucunda mutlaka görmek isteyebiliriz. Bu durumda eğer 
soldaki tablonun tüm satırlarını görmek istiyorsak INNER JOIN yerine LEFT JOIN, sağdaki tablonun tüm satırlarını görmek istiyorsak da yine INNER JOIN yerine 
RIGHT JOIN ifadelerini kullanmalıyız. 

Burada bir LEFT JOIN (yani soldan birleştirme örneği görüyoruz. 

FROM ifadesinden sonra solda yer alacak tablo, LEFT JOIN ifadesinden 
sonra da sağda yer alacak tablo yazılır. Solda yer alan tablonun tüm 
satırları sorgu sonucuna gelir. Sağdaki tablodan sorguya çekilen 
sütunlarda eşleşmeyen satırlar NULL değerleriyle gelir. 

Sorguda tüm ProductID’lerin toplam sipariş miktarlarını görüyoruz. 

Bu sorguyu INNER JOIN ile yapmış olsaydık, siparişi olmayan ProductID 
artık tahmin edebileceğiz üzere sorgu sonucuna gelemeyecekti . 
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RIGHT JOIN’da LEFT JOIN’a benzer şekilde çalışır. Buradaki fark bu sefer sağdaki tablonun tüm satırları sorgu sonucuna gelirken soldaki tablonun ancak ortak 
alanda eşleşen satırları sorgu sonucuna gelir. Sol tarafta eşleşmeyen satırlar için NULL değeri gelir. 

Az önce LEFT JOIN ile yaptığımız sorguyu şimdi RIGHT JOIN ile yapıyoruz. Sorgu sonucunun aynı olduğunu görüyoruz. Kodda farklı olarak FROM ifadesinden 
sonra sağdaki tablonun RIGHT JOIN ifadesinden sonra da soldaki tablonun belirtiliyor olmasıdır. 
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Son olarak bu özet tabloya bir göz atalım: 
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UNION ve UNION ALL

Bu kısımda UNION ve UNION ALL ifadelerini kullanarak, birden çok sorgu sonucunun bir araya nasıl getirildiğini göreceğiz.  

Buradaki sorguda 316,317 ve 318 numaralı ProductID’lerin ProductID’si 
ProductName’i ve SellStartDate’i ve ListPrice’ı sorgulanıyor. 

Burada da 318,319,320 ve 321 nolu ProductID’lerin aynı özellikleri 
sorgulanıyor. 

İlk sorgu 3 satır, ikinci sorgu da 4 satırlık tablolar döndürüyor. 

İki sorgunun 318 numaralı ProductID satırında ortak sonuç verdiklerine dikkat edelim. 

Buradaki örnekte aynı tablodan iki farklı sorgu yapıyoruz. Ama gerçek hayatta farklı ama aynı yapıyı paylaşan tablolardan gerçekleştirdiğimiz sorguları 
birleştirme ihtiyacımız olabilirdi. 

Aynı yapıda derken iki tablonun da aynı sayıda sütunu olması, sütunların aynı sırada yer alması ve aynı veri tipine sahip olmasından bahsediyoruz. 

Peki bu tabloları birbirine nasıl alt alta nasıl ekleyebiliriz?

Cevap UNION ve UNION ALL ifadeleriyle. 



Burada birbirine eklemek istediğimiz sorguların arasına UNION yazarak iki sorgu sonucunu aynı sorguda görmemiz mümkün olacaktır. Bu sorgunun kaç satır 
döndürdüğüne dikkat edelim. İlk sorguda 3 satır, ikinci sorguda 4 satır bulunuyor. Bu iki sorguyu satır bazında birbirine eklediğimizde 7 satırlık bir soru sonucu 
bulmayı beklerken sonucun 6 satırdan oluştuğunu görüyoruz. Bunun nedeni her iki sorguda da bulunan 318 numaralı ProductID’dir. Birleştirilmiş tabloda bu satır 
sadece bir kez gösterildiğinden sonuç 6 satırlık bir tablo olmuştur. 

Peki, ortak satırlardan birinin elenmesini istemez ve bunların çifte bir şekilde ekleme sorgusu sonucunda çıkmasını istersek ne yapabiliriz?

Cevap, bu durumda UNION yerine UNION ALL ifadesini kullanırız. 



Bu sorgunun 7 satırdan oluştuğunu ve 318 numaralı ProductID satırı her iki tabloda da bulunmasına rağmen sonucun  birbirine eklenen iki tablonun 
satır toplamlarına eşit olduğunu görüyoruz. Ayrıca 318 numaralı ProductID sorgu sonucunda iki farklı satırda tekrarlanmıştır.

İki farklı tablodan çekilen sorguları birbirine eklerken dikkat etmemiz gereken konular şunlardır:

- İki tablodan aynı sayıda sütunu aynı sırayla sorgulamalıyız.
- Sütunların veri tipleri aynı olmalıdır. 
- Sütun isimleri farklı ise yeniden adlandırma yapılmalıdır. 

Ayrıca UNION ifadesinin UNION ALL ifadesine göre daha yavaş çalıştığını da belirtmemiz gerekir. 


