
Veritabanı Nedir? 
Veritabanı, bilgilerin düzenli bir şekilde saklandığı yapılardır. Değişkenlerdeki bilgiler 
ve formlardan gelen tüm bilgiler geçicidir. Sayfa kapatıldığında yada değiştirildiğinde 
kaybolurlar. Bu bilgileri ileride kullanmak için saklamak isterseniz bunları ya bir 
dosyaya yada bir veritabanına kaydetmelisiniz. 

Bilgilerin dosyalara kaydedilmesi, okunması, değiştirilmesi ve aranması gibi işlemler 
oldukça zor ve kullanışsızdır. Ama bazı özel durumlar (sayaç, yapılandırma bilgileri, 
site haritası,  ...) için dosyalama yapmak belki daha kolaydır. Bunun yanında bilgilerin 
veritabanına kaydı, yönetimi ve sorgulanması dosyalamaya göre çok çok kolay ve 
hızlıdır. Bundan dolayı ziyaretçilerden gelen bilgiler ve bizim ekleyeceğimiz tüm 
bilgiler için veritabanı kullanmak çok daha mantıklıdır. 

Veritabanında ortak özelliklere sahip bilgiler gruplandırılarak saklanır. Bu gruplara 
tablo denir. Tablodaki her satıra da kayıt denmektedir. Kayıtların özelliklerini ifade 
eden her sütuna da alan denilmektedir. Bu alanlarda kayıtlara ait bilgiler saklanır. 
Özetle; veritabanında bilgiler düzenli bir şekilde tablolardaki alanlarda saklanır. 

 

 

 

 

 



Yukarıdaki örnek veritabanında puanlar, uyeler ve mesajlar olmak üzere 3 ayrı 
tablo vardır. 

Burada; 

• puanlar tablosunda > id ve puan olmak üzere 2 alan, 
• uyeler tablosunda > id, adi, soyadi, cinsiyeti ve dogum_yili olmak üzere 

5 alan, 
• mesajlar tablosunda > id, konu ve icerik olmak üzere 3 alan vardır. 

Ayrıca görüldüğü üzere her tabloda 3 kayıt vardır. Bu şekilde veritabanı 
sunucularında bir çok veritabanı olabilir. Her kullanıcı kendi veritabanına kendisine 
verilen kullanıcı adı ve şifre ile erişir. 

PHP ile bir çok veritabanı sunucusuna bağlanılabilir. Bunlardan bazıları şunlardır: 

• MySQL 
• Access 
• MS SQL 
• PostgreSQL 
• Sybase 
• Oracle 

Bu veritabanları içinde PHP ile beraber en çok MySQL veritabanı sunucusu 
kullanılmaktadır. Çünkü bu ikili birbiriyle çok uyumlu ve hızlı bir şekilde 
çalışabilmektedir. İkisi de ücretsiz, açık kaynak kodlu özgür yazılımlardır. 

SQL (Structured Query Language - Yapılandırılmış Sorgu Dili) 

SQL veritabanı sorgulama ve yönetme dilidir. Nasıl ki PHP web sayfalarını 
programlama dili ise, SQL de veritabanını yönetmek ve sorgulamak için kullanılan bir 
dildir. SQL dili ile; 

• Yeni veritabanı oluşturma 
• Yeni tablolar oluşturma 
• Tablolara kayıt girme 
• Girilmiş kayıtları güncelleme 
• Kayıt silme 
• Kayıt arama 
• Kayıt sorgulama 

gibi daha sayamadığımız bir çok işlem yapılabilmektedir. 

Veritabanı kullanan dinamik ve etkileşimli web sayfaları yapmak isterseniz muhakkak 
SQL dilinin temel kurallarını ve komutlarını öğrenmelisiniz. Daha sonra öğrendiğiniz 
SQL komutlarını php fonksiyonlarıyla kullanarak veritabanı işlemlerini 
gerçekleştirebilirsiniz. 



 

SQL yazım kurallarında; 

• Büyük küçük harf ayrımı yoktur 
• Komutlar birden fazla satırda yazılabilir 
• Komutların bitiminde noktalı virgül (;) kullanılır 
• Veritabanı adında ve alan adlarında türkçeye özgü karakterler ve boşluk 

karakteri kullanılmaz 
• Alanlara girilen metinsel bilgiler tek tırnak (') yada çift tırnak (") içinde 

yazılmalıdır. 

phpMyAdmin 
phpMyAdmin veritabanı sunucusunu görsel olarak yönetmede kullanılan, php ile 
yazılmış web arayüzüdür. Bu web arayüzünü kullanarak tüm veritabanı işlemlerini 
yapabilirsiniz. 

EasyPHP'deki phpMyAdmin'e erişmek için tarayıcının adres çubuğuna 
http:/localhost/home/mysql adresini yazmanız yeterlidir. 
Yada http://localhost/home sayfasındaki phpMyAdmin linkine tıklayabilirsiniz. 

 

MySQL veritabanı sunucusu ilk kurulduğunda varsayılan olarak root kullanıcısı ile 
beraber gelmektedir. Bu kullanıcıya şifresiz giriş izni verilmektedir. Ancak bunu 



yukarıdaki resmin alt kısmında bulunan uyarı mesajında da görebileceğiniz gibi 
düzeltmeniz istenmektedir. Bunu düzeltmek için root kullanıcısına bir şifre 
vermelisiniz. root kullanıcısına şifre vermek için yukarıdaki pencerede 
bulunan Yetkiler linkine tıklayınız. 

Açılan aşağıdaki pencerede root kullanıcının yanındaki Yetkileri Düzenle linkine 
tıklayınız. 

 

Açılan aşağıdaki pencerede parolanızı belirleyip Git demelisiniz.  

 



 

Bunu yaptıktan sonra phpMyAdmin'i kullanmaya çalıştığınızda şifre hatası verecektir. 

 

  



phpMyAdmin şifre hatasını düzeltmek için C:\Program Files\EasyPHP-
5.3.8\phpmyadmin\config.inc.php dosyasına belirlediğiniz şifreyi aşağıdaki gibi 
girmelisiniz. 

 

 

Örnek Veritabanı Oluşturma 

Temel SQL komutlarını denemek için öncelikle örnek bir veritabanı oluşturup, 
verdiğimiz veritabanı yedeğini geri yükleyerek işe başlayalım. Bunun için sırasıyla 
aşağıdaki işlemleri yapınız. 

1) okul adında utf8_general_ci karşılaştırma seti ile yeni bir veritabanı 
oluşturunuz. 

Buradaki utf8_general_ci kullanılacak olan karakter setini belirtmektedir. Veritabanı 
işlemlerinde en çok yaşanan sorunlardan biri türkçe karakter sorunudur.  

 



Bu sorunu yaşamamak için türkçe karaketerleri 
destekleyen utf8_general_ci yada utf8_turkish_ci karşılaştırma setlerinden birini 
seçmelisiniz. 

 

2) Veritabanını oluşturduktan sonra yukarıdaki İçeri Aktar linkini kulllanarak açılan 
aşağıdaki pencereden Gözat diyerek okul.sql isimli veritabanı yedeğini seçip 
aşağıdaki Git düğmesine tıklayınız. 

Bunu yaparak alınmış bir veritabanı yedeğini geri yüklemiş oldunuz. 
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3) ogrenciler tablosunda SQL komutlarını denemek için 
soldaki ogrenciler tablosuna tıklayıp Düzenle linkine tıklayınız. 

 

 

4) Açılan SQL penceresinde istediğiniz SQL komutlarını yazıp sonuçları 
gözlemleyebilirsiniz. 



 

 

 Windows'da MySQL Komut Satırı 

Veritabanı yedeğini geri yükledikten sonra SQL komutlarını komut satırında yazarak 
denemek isterseniz MySQL'in kurulu olduğu dizine (C:\Program 
Files\EasyPHP5.3.0\mysql\bin\) cd komutuyla gidip mysql -u root -
p komutuyla MySQL'e bağlanmalısınız. 

-u root (user root) ifadesi root kullanıcısı olarak bağlanmak istediğimizi 
belirtmektedir. 
 
İşlemler aşağıdaki pencerede de görülmektedir. 

Not: cd komutundan sonra girilecek klasörün adının birkaç harfini yazıp tab tuşuna 
basabilirsiniz. 



 

mysql> satırını gördüğünüzde artık SQL komutu yazabilirsiniz demektir. 

Öncelikle; 

• Varolan veritabanlarını görmek için show databases; 
• Kullanılacak okul veritabanını seçmek için use okul; 
• Seçilen okul veritabanındaki tabloları görmek için show tables; 

komutunu kullanabilirsiniz. 

 

Not: Eğer kendi veritabanınızı oluşturup onunla çalışmak isterseniz create 
veritabani_adi; komutunu kullanabilirsiniz. 

 

 

 



MySQL Veri Türleri 
Tablolardaki alanlarda saklanacak olan bilgiye göre alanın veri türü önceden doğru 
olarak belirtilmelidir. Aksi halde istenmeyen hatalar yada sonuçlar oluşabilir. 

MySQL'de kullanılan veri türlerini genel olarak 4 başlık altında sayabiliriz. 

Not: Bazı veritürleri anlatılmamıştır. En çok kullanılan türler anlatılmıştır. 

1) Tam Sayı (integer) Veri Türleri 

Tam sayıların saklandığı alanlar için kullanılır. 

İşaretli (signed) ve işaretsiz (unsigned) olarak iki şekilde kullanılabilir. İşaretli 
olduğunda negatif ve pozitif sayıları içerir. İşaretsiz olduğunda ise sadece pozitif 
sayıları içerir. 

Kendi aralarında büyüklüklerine göre 5'e ayrılır. 

Veri Türü Bytes   Minumum Maksimum 

tinyint 1 signed -128 127 

unsigned 0 255 

smallint 2 signed -32768 32767 

unsigned 0 65535 

mediumint 3 signed -8388608 8388607 

unsigned 0 16777215 

int 4 signed -2147483648 2147483647 

unsigned 0 4294967295 

bigint 8 signed -9223372036854775808 9223372036854775807 

unsigned 0 18446744073709551615 

  

 



2) Ondalıklı Sayı (float) Veri Türü 

Ondalık kısmı bulunan sayıların saklandığı alanlar için kullanılır. 

Kendi aralarında 4'e ayrılır. 

Veri Türü Bytes Açıklama 

decimal (n,d) değişken Tam kısmı n, ondalıklı kısmı d uzunlukta olan ondalıklı sayılardır. 
1<=n<=65 , 0<=d<=30 , d<=n 

float(n,d) 4 Tam kısmı n, ondalıklı kısmı d uzunlukta olan ondalıklı sayılardır. 
1<=n<=255 , 0<=d<=30 , d<=n 

double(n,d) 8 

real(n,d) 8 

  

3) Metin (String) Veri Türleri 

Harf, rakam ve simgelerden oluşan metinsel (string) bilgilerin saklandığı alanlar için 
kullanılır. 

Genel olarak 6'ya ayırabiliriz. 

Veri Türü Bytes Açıklama 

char (n) n Tam olarak n karakterli metinler için kullanılır. n karakterden daha az 
karakter girilse bile yine n byte yer kaplar. 

varchar(n) Girilen karakter sayısı+1 
(n<256) 
Girilen karakter sayısı+2 
(256<=n) 

En fazla n karakterli metinler için kullanılır. Girilen karakter sayısına göre 
veritabanında yer kaplar. 

tinytext Girilen karakter sayısı+1 En fazla 256 karakterli metinler için kullanılır. 

text Girilen karakter sayısı+2 En fazla 65536 karakterli metinler için kullanılır. 

mediumtext Girilen karakter sayısı+3 En fazla 16777216 karakterli metinler için kullanılır. 

longtext Girilen karakter sayısı+4 En fazla 4294967296 karakterli metinler için kullanılır. 

  



4) Tarih/Saat (Date/Time) Veri Türleri 

Tarih ve saat bilgisinin saklanacağı alanlar için kullanılır. 

Kendi aralarında 5'e ayrılır. 

Veri Türü Bytes Açıklama 

date 3 YYYY-MM-DD biçiminde tarih bilgisini saklar. 

time 3 HH:MM:SS biçiminde saat bilgisini saklar. 

datetime 8 YYYY-MM-DD HH:MM:SS biçiminde hem tarih hem de saat bilgisini saklar 

timestamp 4 YYYY-MM-DD HH:MM:SS biçiminde hem tarih hem de saat bilgisini saklar. 
1970-01-01 00:00:01 ile 2038-01-19 03:14:07 arasında bir tarihtir. 

year 1 YYYY biçiminde sadece yıl bilgisini saklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo Oluşturma (create table) 
Gerçek sunucularda kullanılacak olan veritabanı bizlere verilen kontrol paneli 
üzerinden oluşturulmaktadır. Oluşturulan veritabanında kullanılacak tablolar ise çoğu 
zaman SQL komutları ile oluşturulur. Tabloları oluşturacak olan tüm SQL komutları 
genellikle setup.php yada install.php sayfasına yazılır ve bu sayfalar çalıştırılıp tablolar 
oluşturulur. Dolayısıyla site veritabanı kurulmuş olur. 

Öncelikli amacımız temel SQL komutlarını öğrenmek, sonraki amacımız ise bu 
komutları php ile kullanıp veritabanı işlemlerini gerçekleştirmektir. 

Seçilen veritabanında tablo oluşturmak için şu komut kullanılır. 

create table tablo_adi (alan1 özellikleri, alan2 özellikleri, 
alan3 özellikleri, ....); 

Kayıtlara ait ortak bilgilerin tablolardaki alanlarda saklandığını söylemiştik. Bu 
alanların veritürleri ve özellikleri tablo oluşturulurken belirtilmelidir. Veri türlerini 
önceki yazınızda anlatmıştık. Alanlarda kullanılan özellikleri ise şunladır: 

• null > alanın boşbırakılacağını 
• not null > alanın boş bırakılamayacağını 
• signed > sayının işaretli olacağını 
• unsigned > sayının işaretsiz olacağını 
• primary key > alanın birincil anahtar olacağını (benzersiz değere sahip 

olacağını) 
• auto_increment > sayının otomatik artacağını 
• default > alanın vasayılan değerini 
• character set > alanda kullanılacak karakter setini tanımlamaktadır. 

 
Yukarıdaki ifadeler sadece belirtilen alanın özelliklerini tanımlamaktadır. Tüm 
tablonun özelliklerini belirtmek için ise şunlar kullanılır. 

• foreign key > Tablolar arasında ilişkili alanlar oluşturmak için (sadece 
InnoDB depolama motoru için) 

• character set > Tüm tablonun karakter setini belirtmek için 
• type > Tabloda kullanılacak depolama motorunu tanımlamak için kullanılır. 

 

Tablolarda kayıt saklamak için çeşitli depolama algoritmaları kullanılır. Bunlar 
depolama motoru olarak tanımlanmaktadır. MySQL'de varsayılan depolama 
motoru MyISAM motorudur. Eğer aralarında ilişki bulunan tablolar kullanmak 
isterseniz InnoDB depolama moturunu kullanmalısınız. Tabiki size hizmet veren 



sunucunu bunu destekleyip desteklemediğini phpMyAdmin web 
arayüzündekiMotorlar başlığına bakarak anlayabilirsiniz. 

Örnek: Aşağıdaki tabloyu uyeler adıyla oluşturan SQL komutunu yazalım. 

id k_adi sifre dogum_yili cinsiyeti giris_sayisi 

-mediumint 
-işaretsiz 
-birincil 
anahtar 
-otomatik 
-boş değil 

-En fazla 12 
karakter 
-boş değil 

-En fazla 10 
karakter 
-boş değil 

-YYYY biçiminde 
yıl 

-Tek karakter 
-varsayılan 
olarak 'e' 

-int 
-işaretsiz 

  

 

create table uyeler( 

id mediumint unsigned primary key auto_increment not null, 

k_adi varchar(12) not null, 

sifre varchar(10) not null, 

dogum_yili year, 

cinsiyeti char(1) default 'e', 

giris_sayisi int unsigned 

) character set utf8 collate utf8_general_ci engine=MyISAM; 

 
 
Örnek: Yazılara ait yorumların saklanabileceği aşağıdaki tabloyu yorumlar adıyla 
oluşturan SQL komutunu yazalım. 

id adi_soyadi email yazi_id yorum tarih 

-smallint 
-işaretsiz 
-birincil anahtar 
-otomatik -boş 
değil 

  

-en fazla 30 
karakter 
-boş değil 

-en fazla 30 
karakter 

-smallint 
-işaretsiz 
-boş 
değil 

-tinytext 
-boş 
değil 

-date 
-boş 
değil 

 



create table yorumlar( 

id smallint unsigned primary key auto_increment not null, 

adi_soyadi varchar(30) not null, 

email varchar(30), 

yazi_id smallint unsigned not null, 

yorum tinytext not null, 

tarih date not null 

) character set utf8 collate utf8_general_ci engine=MyISAM; 

  

Örnek: Web sayfasında üstteki yatay menülerin alt menüsü 
olacak altmenuler isimli aşağıdaki tabloyu oluşturan SQL komutunu yazalım. 

id baslik yazi_id ustmenu_id sira aciklama 

-tinyint -
işaretsiz 
-otomatik 
-birincil 
anahtar 
-boş değil 

-en fazla 40 
karakter 
-boş değil 

-smallint 
-işaretsiz 
-boş 
değil 

-tinyint 
-işaretsiz 
-boş değil 

-tinyint 
-
işaretsiz 

-tinytext 

? 

create table altmenuler( 

id tinyint unsigned auto_increment primary key not null, 

baslik varchar(40) not null, 

yazi_id smallint unsigned not null, 

ustmenu_id tinyint unsigned not null, 

sira tinyint unsigned default 0, 

aciklama tinytext 

) character set utf8 collate utf8_general_ci engine=MyISAM; 
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Örnek: Aşağıdaki kayıtları barındırabilecek subeler tablosunu oluşturan SQL 
komutunu yazalım. 

sube_kodu sube_adi 

10blsa 10 Bilişim A 

10blsb 10 Bilişim B 

10andbls 10 Anadolu Bilişim 

 

create table subeler ( 

sube_kodu varchar(10) primary key not null, 

sube_adi varchar(30) not null 

) character set utf8 collate utf8_general_ci engine=MyISAM; 

  

Örnek: Aşağıdaki kayıtları barındırabilecek talebeler tablosunu oluşturan SQL 
komutunu yazalım. 

ogrenci_no adi soyadi cinsiyeti sube_kodu 

54 Ahmet Özdemir e 10blsa 

72 Zahid Koruk e 10blsa 

71 Havva Demir k 10andbls 

 

create table talebeler( 

ogrenci_no smallint unsigned primary key not null, 

adi varchar(15) not null, 

soyadi varchar(15) not null, 

cinsiyeti char(1) default 'e', 

sube_kodu varchar(10) not null 



) character set utf8 collate utf8_general_ci engine=MyISAM; 

Not: Burada öğrenciler açılmış olan bir sınıfa kaydedilebilir. Dolayısyla buradaki 
sube_kodu alanına subeler sınıfında tanımlı olan sube_kodu değerlerinden biri 
yazılabilir. Dolayısıyla bu iki alanın özellikleri dikkat ederseniz aynı yapılmıştır. ( 
sube_kodu varchar(10) not null ) 

  

Örnek: Aşağıdaki derslerin saklanabileceği mufredat isimli tabloyu oluşturan SQL 
komutunu yazalım. 

ders_kodu ders_adi 

mat Matematik 

geo Geometri 

ted Türk Dili ve 
Edebiyatı 

 

create table mufredat ( 

ders_kodu varchar(10) primary key not null, 

ders_adi varchar(20) not null 

) character set utf8 collate utf8_general_ci engine=MyISAM; 

  

Örnek: Öğrenclerin notlarının saklanacağı karne isimli aşağıdaki tabloyu oluşturan 
SQL komutunu yazalım. 

ogrenci_no ders_kodu yazili1 yazili2 sozlu ortalama 

54 mat 40 60 80 60 

72 geo 70 80 90 80 

54 ted 40 50 60 50 



71 mat 60 20 55 45 

 

create table karne ( 

ogrenci_no smallint unsigned not null, 

ders_kodu varchar(10) not null, 

yazili1 tinyint unsigned default 0, 

yazili2 tinyint unsigned default 0, 

sozlu tinyint unsigned default 0, 

ortalama float default 0, 

primary key(ogrenci_no, ders_kodu) 

) engine=MyISAM; 

Buradaki tablomuzda iki tane alan beraberce birincil anahtar olarak tanımlanmıştır. 
Bunun anlamı şudur: Beraberce girilen öğrenci no ve ders kodu bir daha girilemez. 
Yani öğrencinin bir dersten aldığı not bir kere girilebilir. Örneğin yukarıdaki tabloya 
göre 54 nolu öğrencinin mat dersinden aldığı notlar girilmiştir. Bir daha girilemez. 
(Girilememesi de gerekir.) Ancak 54 nolu öğrencinin başka bir dersinin notu yada 
başka bir öğrencinin mat notu girilebilir.  

Tablo Silme 

Seçili veritabından tablo silmek için drop table tablo_adi; komutu kullanılır. 

Örnek: Sırasıyla uyeler, yorumlar, altmenuler, subeler, talebeler, mufredat, 
ve karne isimli tabloları silelim. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

drop table uyeler; 

drop table yorumlar; 

drop table altmenuler; 

drop table subeler; 

drop table talebeler; 

drop table mufredat; 

drop table karne; 

Dikkat: Kaldıralan tablodaki kayıtlar ve tablo geri alınamaz bir şekilde silinecektir. 



 Örnek: Bu örneğimizde aralarında ilişki bulunan 3 tablo oluşturacağız. Resimde de 
görüldüğü gibi hiyerarşik olarak en üstte bolumler tablosu vardır. Sonra sırasıyla 
kategoriler ve icerikler tabloları vardır. Bunun anlamı şudur: 

• Bir bölüm oluşturmadan o bölüm altında kategori açamazsınız. 
• Aynı şekilde bir kategori açmadan da bir içerik ekleyemezsiniz. 

 

 

 Bölümler ile kategoriler arasında 1-n ilişki vardır. Yani bir bölüm altında bir çok 
(n) kategori açılabilir. Ancak bir kategori yalnızca bir (1) bölüme ait olabilir. 

Aynı şekilde kategoriler ile içerikler arasında da 1-n ilişki vardır. Bir kategori altında 
bir çok içerik olabilir. Ancak bir içerik sadece bir kategoriye ait olabilir. 

Kategoriler tablosunda, kategorinin hangi bölüme ait olduğunu belirtmek 
için bolum_id alanı eklenmiştir. İçerikler tablosunda da, içeriğin hangi kategoriye 
ait olduğununu belirtmek için kategori_id alanı eklenmiştir. Tablolar arasındaki ilişki 



de zaten bu ortak alanlar ile yapılmaktadır. Tabloları oluşturken bu ortak alanların 
veri türleri ve özellikleri aynı olmalıdır. 

• Kategoriler tablosundaki bolum_id foreign key yani yabancı anahtardır. 
• İçerikler tablosundaki kategori_id alanı da foreign key yani yabancı 

anahtardır. 

Yabancı anahtarın anlamı şudur: Bu alana girilebilecek değerler bağlı 
bulundukları üst tablodaki değerlerden biri olabilir. Dikkat 
ederseniz kategorilertablosundaki bolum_id alanında bulunan değerler 1, 2, 2 dir. 
Bu değerler üst tabloda yani bölümler tablosundaki değerlerdendir. 

Buradaki alanların veri türlerini ve özelliklerini sakladıkları değerlere göre kendimiz 
uygun bir şekilde ayarlarak tablolarımızı oluşturmaya çalışalım. 

create table bolumler ( 
bolum_id tinyint unsigned primary key auto_increment not null, 
bolum_adi varchar(20) not null 
) character set utf8 collate utf8_general_ci engine=InnoDB; 
 
create table kategoriler ( 
kategori_id smallint unsigned primary key auto_increment not null, 
kategori_adi varchar(50) not null, 
bolum_id tinyint unsigned not null, 
aciklama tinytext, 
foreign key(bolum_id) references bolumler(bolum_id) on update cascade on delete cascade 
) character set utf8 collate utf8_general_ci engine=InnoDB; 
 
create table icerikler ( 
icerik_id smallint unsigned primary key auto_increment not null, 
icerik_adi varchar(80) not null, 
icerik text, 
kategori_id smallint unsigned not null, 
aciklama tinytext, 
foreign key(kategori_id) references kategoriler(kategori_id) on update cascade on  
delete cascade 
) character set utf8 collate utf8_general_ci engine=InnoDB; 
 

Burada on update cascade ifadesi güncelleme esnasında ilişkili tabloların da 
beraberinde güncellenmesi gerektiğini belirtmektedir. Örneğin; 
bölümlertablosundaki bir bölümün numarası 
değiştirildiğinde kategoriler tablosundaki ilgili numaralar da otomatik olarak 
değiştirilecektir. Aynı şekilde on delete cascadeifadesi ile de bir kayıt silindiğinde 
buna bağlı tüm alt kayıtlar da ard arda silinecektir. Örneğin; bölümler tablosundaki 
bir bölüm silindiğinde buna bağlı tüm alt kategoriler, bu kategorilere bağlı tüm alt 
içerikler silinecektir. Aslında bu ifade çok tehlikelidir. Yanlışlıkla bir bölüm silinirse tüm 
alt ilişkileri de silinir. Siz siz olun bunu kullanmadan önce iyice düşünün. Biz burada 
nasıl kullanıldığını göstermek için yazdık. 

Bu arada bu tabloları kaldırmak için (drop table) hiyerarşik olarak en alttan 
başlamanız gerekmektedir. Yani önce içerikler, sonra kategoriler, en son olarak 
dabölümler tablosunu silebilirsiniz. 



drop table icerikler; 
drop table kategoriler; 
drop table bolumler; 
 

Kayıt Ekleme (insert into) 
SQL ile veritabanındaki bir tabloya kayıt girmek için şu komut kullanılır: 

insert into tablo_adi (alan1, alan2, alan3, ….) values (değer1, değer2, değer3, …); 

 Örnek: Aşağıdaki siniflar tablosuna aşağıdaki kaydı ekleyelim. 

Şube Kodu=11blsa | Şube Adı: 11 Bilişim A 

sinif_kodu sinif_adi 

12blsa 12 Bilişim A 

12blsb 12 Bilişim B 

12andbls 12 Anadolu Bilişim 
 
insert into siniflar (sinif_kodu, sinif_adi) values ('11blsa', '11 Bilişim A'); 

Öncelikle hangi alanlara kayıt ekleneği belirtildikten sonra values ifadesininin 
peşinden aynı sıralamada alanlara girilecek olan değerler yazılır. Burada yazılan 
değerler alanın özelliklerine uygun bir şekilde olmalıdır. 

String (metin) bilgiler ve tarih/saat bilgileri tek tırnak (') içinde yazılırken, sayılar ise 
tırnaksız olarak yazılmaktadır. 

  

Örnek: Aşağıdaki ogrenciler tablosuna bilgileri sırasıyla 98, Fuat, Ocak, e, 
11blsa olan kaydı ekleyelim. 

ogrenci_no adi soyadi cinsiyeti sinif_kodu 

54 Ahmet Özdemir e 12blsa 

67 Hatice Eren k 12blsa 

18 Mahir Seren e 12blsb 

 
insert into ogrenciler (ogrenci_no, adi, soyadi, cinsiyeti, sinif_kodu) 
values (98, 'Fuat', 'Ocak', 'e', '11blsa'); 
 
 
 
 
 
 



 Örnek: Aşağıdaki dersler tablosuna bilgileri sırasıyla web, Web Tasarımı olan 
kaydı ekleyelim. 

ders_kodu ders_adi 

ted Tük Dili ve Edebiyatı 

geo Geometri 

mat Matematik 
 
insert into dersler (ders_kodu, ders_adi) 
values ('web','Web Tasarımı'); 

 Örnek: Aşağıdaki notlar tablosuna sırasıyla 98, web, 70 bilgilerini bir kayıt olarak 
ekleyelim. 

ogrenci_no ders_kodu notu 

54 mat 40 

72 ted 70 

54 ted 40 

71 geo 60 
 
insert into notlar (ogrenci_no, ders_kodu, notu) 
values (98, 'web', 70); 

 Örnek: Aşağıdaki uyeler tablosuna aşağıdaki kaydı ekleyelim. 

Adı: Mustafa | Soyadı: Yaren | Doğum Yılı: 1985 | E-mail: m_yaren@phpdefteri.com 
Üyelik Tarihi:  11.06.2010 | Son Giriş Tarihi: 11.06.2010 

uye_id adi soyadi dogum_yili email uyelik_tarihi son_giris_tarihi 

-smallint 
-işaretsiz 
-birincil 
anahtar 
-otomatik 
-boş 
bırakılmaz 

-en fazla 15 
karakter 
-boş 
bırakılamaz 

-en fazla 15 
karakter 
-boş 
bırakılamaz 

-YYYY 
biçiminde yıl 

-en fazla 40 
karakter 
-boş 
bırakılamaz 

-YYYY-MM-DD 
biçiminde tarih 

-YYYY-MM-DD 
biçiminde tarih 

 
insert into uyeler(adi,soyadi,dogum_yili,email,uyelik_tarihi,son_giris_tarihi) 
values ('Mustafa','Yaren',1985,'m_yaren@phpdefteri.com','2010-06-11','2010-06-11'); 

uye_id alanı otomatik artan sayı olduğundan bu alana herhangi bir sayı girmiyoruz. 
MySQL otomatik olarak eklenen her kayda bir sayı verecektir. 

 

 

 



Kayıt Güncelleme (update) 
Tabloya kaydedilmiş bir bilgiyi güncellemek yani düzeltmek için şu SQL komutu 
kullanılır: 

update tablo_adi set alan1=değer1, alan2=değer2, ... where koşul; 

Belirtilen koşula uyan kayıtların set ifadesinden sonra belirtilen alanları 
güncelleştirilir. Burada yazılan koşula karşılık tablodan hangi kayıtların etkileneceğine 
dikkat ediniz. Eğer kayıt belirtmezseniz tüm kayıtlar etkilenir. 

Genelde güncelleştirmeler tek bir kayıt üzerinde yapılır. Dolayısıyla güncellenecek 
kaydı ifade etmek için koşulda birincil anahtar alanı kullanılır. Çünkü birincil anahtara 
karşılık tabloda sadece bir kayıt olabilir. 

Örneğin; ogrenci_no alanı birincil anahtar ise where ogrenci_no=71; ifadesine 
karşılık tabloda tek bir kayıt vardır. Ancak where adi='Ahmet'; gibi bir koşula 
karşılık tabloda bir çok kayıt olabilir. Özetle güncellenecek kayıt(lar)ı ifade eden 
koşulu doğru belirtmeye dikkat ediniz. 

  

Örnek: Aşağıdaki siniflar tablosunda sınıf kodu 12andbls olan kaydın sınıf adını 12 
AND Bilişim olarak güncelleyelim. 

sinif_kodu sinif_adi 

12blsa 12 Bilişim A 

12blsb 12 Bilişim B 

12andbls 12 Anadolu Bilişim 
 
update siniflar set sinif_adi='12 AND Bilişim' where sinif_kodu='12andbls'; 

  

Örnek: Aşağıdaki ogrenciler tablosunda; 

ogrenci_no adi soyadi cinsiyeti sinif_kodu 

54 Ahmet Özdemir e 12blsa 

67 Hatice Eren k 12blsa 

18 Mahir Seren e 12blsb 

1) 54 nolu öğrencinin adını Aliye cinsiyetini k ve sınıfını 12andbls olarak 
değiştirelim. 

update ogrenciler set adi='Aliye', cinsiyeti='k', sinif_kodu='12andbls'  



where ogrenci_no=54; 

2) 67 nolu öğrencinin numarasını 104 olarak değiştirelim. 

 
update ogrenciler set ogrenci_no=104 where ogrenci_no=67; 

Buradaki değişiklik birincil anahtarda yapıldığından, eğer bu alan ile ilişkili başka bir 
tabloda alan varsa o tablodaki alan da güncellenmelidir. Depolama motoru 
olarakMyISAM kullanıldıysa bu değişikliği kendiniz yapmalısnız. Eğer 
ki InnoDB depolama moturunu kullanarak foreign key ve on update 
cascade ifadesini kullanarak bu tabloları oluşturduysanız ilişkili tablolardaki 
güncellemeler otomatik yapılacaktır. 

Biz aşağıdaki notlar tablosuyla ogrenciler tablosunun ilişkili olduğunu düşünürsek; 
güncellenen öğrenci numarasını, notlar tablosunda da şu şekilde güncellemeliyiz: 

 
update notlar set ogrenci_no=104 where ogrenci_no=67; 

  

Örnek: Aşağıdaki notlar tablosunda 54 nolu öğrencinin ted dersinin 
notunu 85 olarak değiştirelim. 

ogrenci_no ders_kodu notu 

54 mat 40 

72 ted 70 

54 ted 40 

71 geo 60 
 
update notlar set notu=85 where ogrenci_no=54 and ders_kodu='ted'; 

 Örnek: Aşağıdaki uyeler tablosundaki 5 nolu üyenin email 
adresini mustafayaren@phpdefteri.com ve son giriş tarihini 12.06.2010 olarak 
değiştirelim. 

uye_id adi soyadi dogum_yili email uyelik_tarihi son_giris_tarihi 

5 Mustafa Yaren 1985 m_yaren@phpdefteri.com 2010-06-11 2010-06-11 
? 
update uyeler set email='mustafayaren@phpdefteri.com',  
son_giris_tarihi='2010-06-12' where uye_id=5; 
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Kayıt Silme (delete) 
Eklenmiş kayıt(lar)ı silmek şu SQL komutu kullanılır: 

delete from tablo_adi where koşul; 

Belirtilen koşula uyan kayıtlar silinir. Burada belirtilen koşula karşılık hangi kayıtların 
silineceğine dikkat ediniz. Eğer tek bir kayıt silmek istiyorsanız o kaydı ifade eden 
benzersiz değeri yani birincil anahtarı koşulda kullanmalısınız. 

 Örnek: Aşağıdaki siniflar tablosundan 12 Bilişim A sınıfını silelim. 

sinif_kodu sinif_adi 

12blsa 12 Bilişim A 

12blsb 12 Bilişim B 

12andbls 12 Anadolu Bilişim 
 
delete from siniflar where sinif_kodu='12blsa'; 

Dikkat ederseniz silinecek kaydı ifade etmek için birincil anahtar kullanıldı. 

Not: siniflar tablosuyla ilişkili başka tablolar varsa o tablolardaki kayıtların da 
silinmesi gerektiğini unutmayınız. Depolama motoru olarak MyISAM kullanıldıysa 
ilişkili tablolardaki kayıtları kendiniz silmelisiniz. Eğer InnoDB ile ilişkili tablolar 
oluşturduysanız silme işlemi otomatik olarak ilişkili tablolarda da yapılacaktır. 

 Örnek: Aşağıdaki ogrenciler tablosundan; 

ogrenci_no adi soyadi cinsiyeti sinif_kodu 

54 Ahmet Özdemir e 12blsa 

67 Hatice Eren k 12blsa 

18 Mahir Seren e 12blsb 

1) 18 nolu öğrenciyi silelim. 

delete from ogrenciler where ogrenci_no=18; 

2) 12blsa sınıfındaki tüm erkek öğrencileri silelim. 

delete from ogrenciler where sinif_kodu='12blsa' and cinsiyeti='e'; 

Not: Burada da yine bu tablo ile ilişkili başka tablolar varsa o tablolardaki kayıtların 
da silinmesi gerektiğini unutmayınız. 

  



Örnek: Aşağıdaki notlar tablosundan; 

ogrenci_no ders_kodu notu 

54 mat 40 

72 ted 70 

54 ted 40 

71 geo 60 

1) 71 nolu öğrencinin tüm notlarını silelim. 

 
delete from notlar where ogrenci_no=71; 

2) 72 nolu öğrencinin ted dersinin notunu silelim. 

 
delete from notlar where ogrenci_no=72 and ders_kodu='ted'; 

 Örnek: Aşağıdaki uyeler tablosundan son giriş tarihi 15.03.2010 tarihinden önce 
olan tüm kayıtları silelim. 

uye_id adi soyadi dogum_yili email uyelik_tarihi son_giris_tarihi 

5 Mustafa Yaren 1985 m_yaren@phpdefteri.com 2010-06-11 2010-06-11 

7 Fuat Ocak 1993 fuatocak@phpdefteri.com 2010-02-17 2010-02-22 

8 Adem Ateş 1992 ademates@phpdefteri.com 2010-01-11 2010-03-12 

 
delete from uyeler where son_giris_tarihi<'2010-03-15'; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kayıt Sorgulama (select) 
İstenilen kayıtları tablolardan çekip ekranda göstermek için yani sorgulama yapmak 
için aşağıdaki SQL komutu kullanılır. 

select alan1, alan2, ... from tablo_adi1, tablo_adi2, ... where koşul; 

Buradaki select ile from arasındaki alan1, alan2, .... ifadesi sorgulama sonucunda 
ekranda görünmesini istediğimiz alanlardır. Eğer kayıtlara ait tüm alanları ekranda 
görmek isterseniz burada yıldız (*) işaretini kullanmalısınız. from' dan sonra ise 
sorgulamanın yapıldığı tabloların adları sırasıyla yazılır. Son olarak 
dawhere ifadesinden sonra koşul(lar) belirtilir. 

 

  

Örnek: ogrenciler tablosundaki tüm kayıtları ve bunların tüm alanlarını ekranda 
gösterelim. 

select * from ogrenciler; 



Burada tüm kayıtları görmek istediğimiz için herhangi bir koşul belirtmedik. 
Dolayısıyla ogrenciler tablosundaki tüm kayıtlar çekildi. Yıldız (*) ifadesini kullanarak 
da çekilen tüm kayıtların bütün alanlarını ekranda göstermiş olduk. 

  

Örnek: ogrenciler tablosundaki tüm erkek öğrencilerin ekranda tüm bilgilerini 
gösterelim. 

 
select * from ogrenciler where cinsiyeti='e'; 

 Örnek: ogrenciler tablosundaki tüm erkek öğrencilerin ekranda 
sadece ad ve soyadlarını gösterelim. 

 
select adi, soyadi from ogrenciler where cinsiyeti='e'; 

 Örnek: ogrenciler tablosundaki 12blsa sınıfındaki tüm kız öğrencilerin ekranda 
tüm bilgilerini gösterelim. 

 
select * from ogrenciler where cinsiyeti='k' and sinif_kodu='12blsa'; 

 Örnek: ogrenciler tablosundaki 12blsb sınıfındaki numarası 50'den 
küçük öğrencilerin numaralarını, adlarını ve soyadlarını ekranda gösterelim. 

 
select ogrenci_no, adi, soyadi from ogrenciler where ogrenci_no<50  
and sinif_kodu='12blsb'; 

 Örnek: ogrenciler tablosundaki adı Ali yada Mustafa olan öğrencilerin tüm 
bilgilerini ekranda gösterelim. 

 
select * from ogrenciler where adi='Ali' or adi='Mustafa'; 

 Örnek: notlar tablosundaki 54 nolu öğrencinin tüm notlarını ekranda gösterelim. 

 
select * from notlar where ogrenci_no=54; 

 Örnek: notlar tablosunda geçer not alan öğrencileri listeleyelim. 

 
select * from notlar where notu>=45; 

 Örnek: notlar tablosundaki mat dersinden alınan geçer notları ekranda 
gösterelim. 

 
select * from notlar where ders_kodu='mat' and notu>=45; 



  

Örnek: notlar tablosunda mat dersinden 70 ile 84 arasında not alanları ekranda 
gösterlim. 

 
select * from notlar where ders_kodu='mat' and (notu between 70 and 84); 

Bir alandaki değeri, belirtilen aralıkta olan kayıtları ifade etmek 
için alan_adi between min and max ifadesi kullanılır. 

Buraya kadar olan örneklere dikkat ederseniz tek tablo üzerinde sorgulama 
yapılmıştır. Sonraki örneklerimizde birden fazla tablo kullanmaya çalışacağız. 

Birden fazla tablo kullanılan sorgularda tabloların arasında ilişki yani ortak alanların 
bulunması gerekir. Bu ortak alanlar where ifadesinden sonra eşitlenerek ilişkili 
tablolar birleştirilmiş olur. Tablolara birleştirilerek ekranda daha anlamlı sonuçlar 
gösterilebilir. 

Örneğin; select * from ogrenciler; sogusu ile ekranda öğrencilerin tüm bilgileri 
görünür. Bunlardan biri olan sinif_kodu da ekranda görünür. Sınıf kodu yerine 
ekranda sınıfın adı görünse daha anlaşılır ve güzel olur. Şimdi ekranda gösterilecek 
olan öğrencini numarası, adı, soyadı ve cinsiyeti ogrenciler tablosunda iken sınıf 
adı siniflar tablosundadır. Dolayısıyla yazacağımız sorguda iki tane tablo kullanmak 
zorundayız. Aşağıdaki örnekte bunu yapmaya çalışalım. 

  

Örnek: Ekranda tüm öğrencilerin numarasını, adını, soyadını ve sınıfının 
adını gösterilim. 

 
select ogrenciler.ogrenci_no, ogrenciler.adi, ogrenciler.soyadi, siniflar.sinif_adi  
from ogrenciler, siniflar 
where ogrenciler.sinif_kodu=siniflar.sinif_kodu; 

Sorguda iki tane tablo kullanıldığı için alanların ait olduğu tabloların adı da 
belirtilmiştir. (ogrenciler.ogrenci_no) 
İkincisi ise kullanılan tabloların ortak alanları where ifadesinden sonra eşitlenmiştir. 
(ogrenciler.sinif_kodu=siniflar.sinif_kodu)  

Örnek: 12blsb sınıfındaki öğrencilerin ekranda ad, soyad ve sınıf 
adlarını gösterelim. 

 
select ogrenciler.adi, ogrenciler.soyadi, siniflar.sinif_adi from ogrenciler, siniflar 
where ogrenciler.sinif_kodu=siniflar.sinif_kodu and siniflar.sinif_kodu='12blsb'; 

  

 



Örnek: 22 nolu öğrencinin aldığı notları ekranda adı, soyadı, ders 
kodu ve notu görünecek şekilde listeleyelim. 

 
select ogrenciler.adi, ogrenciler.soyadi, notlar.ders_kodu,  
notlar.notu from ogrenciler, notlar 
where ogrenciler.ogrenci_no=notlar.ogrenci_no and ogrenciler.ogrenci_no=22; 

Not: Burada aynı isme sahip ortak alanların dışındaki alanların önünde tablo adını 
belirtmeseniz de olur. 

 
select adi, soyadi, ders_kodu, notu from ogrenciler, notlar 
where ogrenciler.ogrenci_no=notlar.ogrenci_no and ogrenciler.ogrenci_no=22; 

Burada ortak alanların isimleri farklı olmuş olsaydı bunlar için de tablo adını 
belirtmeye gerek olmayacaktı. 

  

Örnek: Ekranda öğrencinin numarası, adı, soyadı, dersin adı ve notu görünecek 
şekilde sorgulama yapalım. 

 
select ogrenciler.ogrenci_no, ogrenciler.adi, ogrenciler.soyadi,  
dersler.ders_adi, notlar.notu from ogrenciler, dersler, notlar 
where ogrenciler.ogrenci_no=notlar.ogrenci_no and dersler.ders_kodu=notlar.ders_kodu; 

Dikkat ederseniz burada 3 tane tablo kullandık. Bu 3 tablo arasındaki ortak alanları 
alarına and ifadesini koyarak eşitledik. 

  

Örnek: Ekranda öğrencinin numarası, adı, soyadı, dersin adı ve 
sadece mat dersinin notu görünecek şekilde sorgulama yapalım. 

 
select ogrenciler.ogrenci_no, ogrenciler.adi, ogrenciler.soyadi,  
dersler.ders_adi, notlar.notu from ogrenciler, dersler, notlar 
where ogrenciler.ogrenci_no=notlar.ogrenci_no and  
dersler.ders_kodu=notlar.ders_kodu and dersler.ders_kodu='mat'; 

  

Örnek: 12andbls sınıfındaki öğrencilerin geo dersinden aldıkları notları ekranda 
öğrencinin adı, soyadı, dersin adı, sınıfın adı ve notu görünecek şekilde 
listeleyelim. 

 
select ogrenciler.adi, ogrenciler.soyadi, siniflar.sinif_adi,  
dersler.ders_adi, notlar.notu from siniflar, ogrenciler, dersler, notlar 
where siniflar.sinif_kodu=ogrenciler.sinif_kodu and  
ogrenciler.ogrenci_no=notlar.ogrenci_no  
and dersler.ders_kodu=notlar.ders_kodu  



and siniflar.sinif_kodu='12andbls' and dersler.ders_kodu='geo'; 

Burada da 4 tablo kullandık. Bu 4 tablo arasındaki ilişkili alanların yani ortak alanların 
hepsi eşitlendi. Sonra istenilen diğer koşullar da peşine eklendi. 

Kayıt Arama (like) 
Tablolarda kayıt arama esasında bir sorgulamadır. Sorguda where ifadesinden sonra 
belirtilen alanlarda belirtilen değerin olup olmadığına like ifadesiyle bakılır. Kullanımı 
aşağıdaki gibidir. 

select alan1, alan2, ... from tablo_adi where alan like 'aranan'; 

Burada aranan değerin sağına % işareti konulursa (aranan%) aranan kelime ile 
başlayan, soluna % işareti konulursa (%aranan) aranan kelime ile biten, her iki 
tarafına % işareti konulursa (%aranan%) içerisinde aranan kelimesi geçen kayıtlar 
anlamına gelmektedir. Konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım. 

• adi like 'A%'     > Adı A ile başlayanlar 
• adi like '%a'     > Adı a ile bitenler 
• adi like '%a%'  > Adında a harfi bulunanlar 

Not: Aranan değerin küçük yada büyük harfle yazılmasının farkı yoktur. 

ogrenci_no adi soyadi cinsiyeti sinif_kodu 

54 Ahmet Özdemir e 12blsa 

67 Hatice Eren k 12blsa 

18 Mahir Seren e 12blsb 

  

Örnek: Adı A ile başlayan öğrencilerin ekranda ad, soyad ve sınıf 
kodunu gösterelim. 

select adi, soyadi, sinif_kodu from ogrenciler where adi like 'A%'; 

  

Örnek: Soyadı k ile biten erkek öğrencilerin ekranda no, ad ve soyad bilgilerini 
gösterelim. 

 
select ogrenci_no, adi, soyadi from ogrenciler where soyadi like '%k' and cinsiyeti='e'; 

  

Örnek: 12. sınıflardaki kız öğrencilerin tüm bilgilerini ekranda gösterelim. 



 
select * from ogrenciler where cinsiyeti='k' and sinif_kodu like '12%'; 

  

Örnek: Adında can ifadesi geçen erkek öğrencilerin tüm bilgilerini ekrana 
gösterelim. 

 
select * from ogrenciler where adi like '%can%' and cinsiyeti='e'; 

  

Örnek: Adı yada soyadı M ile başlayan öğrencilerin tüm bilgilerini ekranda gösterlim. 

 
select * from ogrenciler where adi like 'M%' or soyadi like 'M%'; 

  

Örnek: Adında yada soyadında nur bulunan kız öğrencileri listeleyelim. 

 
select * from ogrenciler where (adi like '%nur%' or soyadi like 'nur') and cinsiyeti='k'; 

  

Örnek: Adı ve soyadı H ile başlayan 12blsa yada 12blsb sınıflarındaki öğrenciler 
listeleyelim. 

 
select * from ogrenciler 
where (adi like 'H%' and soyadi like 'H%') and (sinif_kodu='12blsa' or  
sinif_kodu='12blsb'); 

  

Örnek: Anadolu sınıflarındaki öğrencilerin no, ad, soyad ve sınıf adlarını ekranda 
gösterelim. 

 
select ogrenciler.ogrenci_no, ogrenciler.adi, ogrenciler.soyadi,  
siniflar.sinif_adi from ogrenciler, siniflar 
where ogrenciler.sinif_kodu=siniflar.sinif_kodu and siniflar.sinif_kodu like '%and%'; 

Not: Burada iki tablo birleştirilerek kullanılmıştır. 

  

Örnek: Aşağıdaki uyeler tablosunda; 

 



 

uye_id adi soyadi dogum_yili email uyelik_tarihi son_giris_tarihi 

5 Mustafa Yaren 1985 m_yaren@phpdefteri.com 2010-06-11 2010-06-11 

7 Fuat Ocak 1993 fuatocak@phpdefteri.com 2010-02-17 2010-02-22 

8 Adem Ateş 1992 ademates@phpdefteri.com 2010-01-11 2010-03-12 

1) mail adresi phpdefteri.com' dan alınmış uyeleri ekranda gösterelim. 

 
select * from uyeler where email like '%@phpdefteri.com'; 

2) 1990'lı yıllarda doğan uyelerin ad, soyad, doğum yılı, ve mail 
adreslerini ekrana gösterelim. 

 
select adi, soyadi, dogum_yili, email from uyeler where dogum_yili like '199%'; 

3) Mayıs 2010 tarihinde giriş yapmış kullanıcıların ad, soyadı, mail ve giriş 
tarihlerini ekranda gösterelim. 

 
select adi, soyadi, email, son_giris_tarihi from uyeler where  
son_giris_tarihi like '2010-05-%'; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Kayıt Sıralama (order by) 
Yapılan sorgulama sonucundan listelenen kayıtları istenilen alana göre sıralamak için 
aşağıdaki SQL komutu kullanılır: 

select alan1, alan2, .... from tablo_adi where koşul order by alan siralama_türü; 

order by ifadesiyle sıralama yapılacağı belirtildikten sonra sıralamanın hangi alana 
göre yapılacağı belirtilmiştir. Sıralama türü olarak asc (artan, a-z, 0-9) 
yadadesc (azalan, z-a, 9-0) kullanılır. Eğer hiçbir sıralama türü belirtilmezse 
varsayılan olarak artan sıralama yapılır. 

Burada where $koşul ifadesi kullanılmak zorunda değildir. Kullanılacaksa order 
by ifadesinden önce kullanılmalıdır. 

 

  

Örnek: Tüm öğrencileri numaralarına göre artan bir şekilde sıralayalım. 

 
Select * from ogrenciler order by ogrenci_no asc; 

  

Örnek: Sadece erkek öğrencileri adlarına göre artan sıralayalım. 

 
select * from ogrenciler where cinsiyeti='e' order by adi asc; 

  



Örnek: 12blsa sınıfındaki öğrencileri soyadlarına göre azalan bir şekilde 
sıralayalım. 

 
select * from ogrenciler where sinif_kodu='12blsa' order by soyadi desc; 

  

Örnek: 12andbls sınıfındaki kız öğrencileri numaralarına göre artan bir şekilde 
sıralayalım. 

 
select * from ogrenciler where cinsiyeti='k' and sinif_kodu='12andbls' order by ogrenci_no asc; 

  

Örnek: 12blsb sınıfındaki erkek öğrencileri numaralarına göre artan şekilde 
sıralyalım. Ekranda öğrencilerin numaraları, adları ve soyadları görünsün. 

 
select ogrenci_no, adi, soyadi from ogrenciler 
where cinsiyeti='e' and sinif_kodu='12blsb' order by ogrenci_no asc; 

  

Örnek: Yukarıdaki notlar tablosundaki mat dersinden alınan notları azalan bir 
şekilde sıralayalım. 

 
select * from notlar where ders_kodu='mat' order by notu desc; 

  

Örnek: Yukarıdaki notlar tablosunda ted dersinden alınan notları 
öğrenci numarasına göre artan sıralı bir şekilde gösterelim. 

 
select * from notlar where ders_kodu='ted' order by ogrenci_no asc; 

  

Örnek: 12blsb sınıfında geo dersinden alınan notları artan bir şekilde sıralı olarak 
sıralayalım. Ekranda öğrencilerin numarası, adı, soyadı, sınıf kodu, ders 
kodu ve notu görünsün. 

 
select ogrenciler.ogrenci_no, ogrenciler.adi, ogrenciler.soyadi, ogrenciler.sinif_kodu, notlar.ders_kodu, notlar.notu from 
ogrenciler, notlar 
where ogrenciler.ogrenci_no=notlar.ogrenci_no and ogrenciler.sinif_kodu='12blsb' and notlar.ders_kodu='geo' order by notlar.notu asc; 

  

 



Örnek: Aşağıdaki uyeler tablosunda; 

uye_id adi soyadi dogum_yili email uyelik_tarihi son_giris_tarihi 

5 Mustafa Yaren 1985 m_yaren@phpdefteri.com 2010-06-11 2010-06-11 

7 Fuat Ocak 1993 fuatocak@phpdefteri.com 2010-02-17 2010-02-22 

8 Adem Ateş 1992 ademates@phpdefteri.com 2010-01-11 2010-03-12 

1) Üyeleri adlarına göre artan bir şekilde sıralayalım 

 
select * from uyeler order by adi asc; 

2) Üyeleri üyelik tarihine göre azalan bir şekilde sıralayalım. 

 
select * from uyeler order by uyelik_tarihi desc; 

3) Adı E ile başlayan, 1990'dan önce doğmuş olana üyeleri son giriş 
tarihine göre artan bir şekilde sıralayalım. 

 
select * from uyeler where adi like 'E%' and dogum_yili<1990  
order by son_giris_tarihi asc; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SQL Fonksiyonları 
Tablolarda bazı değerleri hesaplamak yada bulmak için hazır SQL fonksiyonları 
kullanılır. Bunların başlıcaları şunlardır: 

• count (alan)  > Belirtilen alandaki kayıt sayısını bulur. 
• min(alan)      > Belirtilen alandaki en küçük değeri bulur. 
• max(alan)     > Belirtilen alandaki en büyük değeri bulur. 
• avg(alan)      > Belirtelen alandaki değerlerin ortalamasını bulur. 
• sum(alan)    > Belirtilen alandaki değerlerin toplamını bulur. 

Bu fonksiyonlar kullanıldığında geriye dönen değer tektir. Tek satırlı, tek sütunlu yani 
tek hücreli bir tablo döner. Bu tabloda sütun adı olarak istediğimiz bir adı as 
sutun_adi ifadesiyle kullanabiliriz. 

 

1) count(alan) 

Belirtilen alandaki kayıt sayısını bulur. Kullanımı şöyledir: 

select count(alan) as sutun_adi from tablo_adi; 

 Örnek: ogrenciler tablosunda kaç öğrenci olduğunu bulalım. 

select count(ogrenci_no) as mevcut from ogrenciler; 

 Örnek: 12blsb sınıfında kaç öğrenci olduğunu bulalım. 

 



select count(ogrenci_no) as mevcut from ogrenciler where sinif_kodu='12blsb'; 

 Örnek: 12andbls sınıfında kaç tane kız öğrenci olduğunu bulalım. 

 

select count(ogrenci_no) as mevcut from ogrenciler where cinsiyeti='k' and sinif_kodu='12andbls'; 

 2) min(alan) 

Belirtilen alandaki en küçük değeri bulur. Kullanımı şöyledir: 

select min(alan) as sutun_adi from tablo_adi; 

 Örnek: notlar tablosundaki en küçük notu bulalım. 

 

select min(notu) as enkucuk from notlar; 

 Örnek: mat dersinden alınan en küçük notu bulalım. 

 

select min(notu) as enkucuk from notlar where ders_kodu='mat'; 

 Örnek: 33 nolu öğrencinin almış olduğu en küçük notu bulalım. 

 

select min(notu) as enkucuk from notlar where ogrenci_no=33; 

 3) max(alan) 

Belirtilen alandaki en büyük değeri bulur. Kullanımı şöyledir: 

select max(alan) as sutun_adi from tablo_adi; 

 Örnek: notlar tablosundaki en büyük notu bulalım. 

 

select max(notu) as enbuyuk from notlar; 

 Örnek: geo dersinden alınan en büyük notu bulalım. 



 

select max(notu) as enbuyuk from notlar where ders_kodu='geo'; 

 Örnek: 59 nolu öğrencinin almış olduğu en büyük notu bulalım. 

 

select max(notu) as enbuyuk from notlar where ogrenci_no=59; 

  

personel 

personel_no ad soyad konum maas derece 

64521 Erkan Dereköy usta 1650 6 

45154 Kenan Filiz isci 1200 2 

89411 Ayşe Namlı mudur 1870 8 

11518 Zakir Eren isci 1350 7 

98484 Ömer Ercan mudur 2050 9 

4) avg(alan) 

Belirtilen alandaki değerlerin ortalamasını bulur. Kullanımı şöyledir: 

select avg(alan) as sutun_adi from tablo_adi; 

 Örnek: notlar tablosundaki ted dersinden alınan notların ortalamasını bulalım. 

 

select avg(notu) as ortalama from notlar where ders_kodu='ted'; 

 Örnek: 12andbls sınıfının mat dersinin not ortalamasını bulalım. 

 

select avg(notlar.notu) as ortalama from ogrenciler, notlar 

where ogrenciler.ogrenci_no=notlar.ogrenci_no and ogrenciler.sinif_kodu='12andbls'; 

Not: Burada iki tabloyu birleştirerek kullandık. 



 Örnek: 12blsb sınıfındaki erkek öğrencilerin geo dersinin not ortalamasını bulalım. 

 

select avg(notlar.notu) as ortalama from ogrenciler, notlar 

where ogrenciler.ogrenci_no=notlar.ogrenci_no  

and ogrenciler.cinsiyeti='e' and ogrenciler.sinif_kodu='12blsb' 

 and notlar.ders_kodu='geo'; 

 Örnek: Yukarıdaki personel tablosuna göre işçilere verilen maaşların ortalamasını 
bulalım. 

 

select avg(maas) as ort_maas from personel where konum='isci'; 

  

Örnek: Yukarıdaki personel tablosuna göre derecesi 8'den büyük 
olan müdürlerin maaşlarının ortalamasını bulalım. 

 

select avg(maas) as ort_maas from personel where konum='mudur' and derece>8; 

  

5) sum(alan) 

Belirtilen alandaki değerlerin toplamını bulur. Kullanımı şöyledir: 

select sum(alan) as sutun_adi from tablo_adi; 

  

Örnek: Yukarıdaki personel tablosuna göre personele verilen maaşların toplamını 
bulalım. 

 

select sum(maas) as toplam from personel; 

  

Örnek: İşçilere verilen maaşların toplamını bulalım. 



 

select sum(maas) as toplam from personel where konum='isci'; 

  

Örnek: Derecesi 5'den büyük olan personelin maaşlarının toplamını bulalım. 

 

select sum(maas) as toplam from personel where derece>5; 
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