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ORACLE DERS 1 
 
 
SQL’E GİRİŞ 
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SELECT CÜMLECİĞİ 
 
Kullanım :  SELECT *|{[DISTINCT] column|expression [alias],...} 
FROM table; 
 
Yukarıdaki cümlecikte dikkat etmemiz gereken hangi colonları from ile belirtilen hangi tablodan 
seçeceğimizdir. 
 
SELECT bir yada daha fazla kolonu listeler 
* tüm kolonları seçer 
DISTINCT duplucate kayıtları elimine eder 
column|expression kolon yada expressionu ifade etmek için kullanılır. 
alias seçilen kolonu farklı bir adda isimlendirir. 
FROM hangi tablo yada tablolardan seçileceğini gösterir. 
 
SQL > SELECT * FROM departments; 
 

 
 
SQL >  SELECT department_id, department_name, manager_id, location_id 
FROM departments; 
 
Yukarıdaki ifade de “*” ile seçilen cümleciğin aynı sonucunu verir. 
 
SQL >  SELECT department_id, location_id 
FROM departments; 
 

 
 
Mantıksal operatörler (Logical Operators): 
  
=               eşitlik operatörü 
>               büyüklük operatörü 
>=             büyük eşit operatörü 
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<               küçüklük operatörü 
<=               küçük ve eşit operatörü 
!=              eşit değil operatörü 
 
 
ARİTMETİK OPERATÖRLER 
 
+  TOPLAMA 
-    ÇIKARMA 
*   ÇARPMA 
/  BÖLME 
 
 
SQL >  SELECT last_name, salary, salary + 300 FROM employees; 
 

 
 
OPERETÖR SIRALAMASI 
 
Matematiksel işlemlerde operatörlerin kullanım sırası aşağıda görüldüğü gibidir. 
 
* , / , + , - 
 
 
SQL >  SELECT last_name, salary, 12*salary+100 
FROM employees; 
 

 
 
 
Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi ilk önce çarpma daha sonra toplama yapılmıştır,ama bu işlem 
sırasını istediğimiz hale sokmak için parantezler kullanılabilir.Aşağıdaki örnek. 
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SQL >  SELECT last_name, salary, 12*(salary+100) 
FROM employees; 
 

 
NULL DEĞERLER İLE ÇALIŞMAK 
 
Null dedidiğimiz kavram kullanılamayan ,yer olarak ayrılmayan,bilinmeyen bir değerdir. 
 
SQL >  SELECT last_name, job_id, salary, commission_pct FROM employees; 
 

 
 
Aritmetik operatörlerde null value kullanılamak isteniyorsa , 
 
SQL >  SELECT last_name, 12*salary*commission_pct FROM employees; 
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COLUMN ALİAS 
 
Column alias mantığı kolon başlıklarını farklı göstermek,matematiksel işlemlerde dönen sonuçları 
mantıklı göstermek için kullanılır. 
 
SQL >  SELECT last_name AS name, commission_pct comm FROM employees; 
 

 
 
 
SQL >  SELECT last_name "Name", salary*12 "Annual Salary" FROM employees; 
 

 
 
 
 
BİRLEŞTİRME OPERATÖRÜ 
 
Sql cümlelerinde dönen sonuçlar birleşitirilmek isteniyorsa kullanacağımız operatör “||”. 
 
SQL >  SELECT last_name||job_id AS "Employees" FROM employees; 
 

 
 
Literal karakter dediğimiz kavram ise Selact cümleciğinde geçen iki kelime arasına yeni bir açıklama ve 
bilgi koyma amaçlıdır. 
 
SQL >  SELECT last_name ||’ is a ‘||job_id AS "Employee Details" FROM employees; 
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SQL >  SELECT last_name ||’: 1 Month salary = ‘||salary Monthly FROM employees; 
 

 
 
DİSTİNCT İFADESİ 
 
Aşağıdaki örnekte bir tablodan tek kolon üzerinden sorgulama yapılmaktadır,Ama dönen sonuçlara 
baktığımızda ise birden fazla tekrar eden kayıt vardır.Bunu elimine etmenin yolu distinct ifadesini 
kullanmaktır.Dikkat edilmesi gereken tek şey distinct ifadesi LOB alanlar için kullanılmamaktadır. 
 
SQL >  SELECT department_id FROM employees; 
 

 
 
SQL >  SELECT DISTINCT department_id FROM employees; 
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SQL >  SELECT DISTINCT department_id, job_id FROM employees; 
 

 
 
UNIQUE İFADESİ 
 
Distinct ifadesi ve unique ifadesi eş anlamlıdır.Unique ifadesi Oracle standartlarında bir komuttur ve 
Oracle 8.1.5 ten sonra desteklenmemektedir ama Distinct ifadesi ANSI standartlarındadır ve halen 
desteklenmektedir..Dikkat edilmesi gereken tek şey distinct ifadesinde olduğu gibi Unique ifadesindede 
LOB alanlar için kullanılmamaktadır. 
 
SQL >  SELECT department_id FROM employees; 
 

 
 
SQL >  SELECT unique department_id FROM employees; 
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SQL >  SELECT unique department_id, job_id FROM employees; 
 

 
 
COUNT KOMUTU 
 
Bu komut verilen ifadenin satır sayısını döndürmektedir. 
 
SQL >  SELECT count(department_id) FROM employees;    103 
 
SQL >  SELECT count(distinct department_id) FROM employees;    11 
 
DESCRIBE KOMUTU 
 
Bu komut yanında parametre ile verilen tablonun bilgilerini döker. 
 
SQL > DESC[RIBE] tablename 
 
SQL > DESCRIBE employees 
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ROW BAZLI SEÇİM 
 
Bir önceki örneklerde hep tablonun tamamını getiriyorduk,istersek seçim kriterleri verip sorgdan dönen 
sonuçlardan bazılarını görmek isteyebiliriz. 
 
SQL > SELECT *|{[DISTINCT] column|expression [alias],...} 
FROM table 
[WHERE condition(s)]; 
 
 
SQL > SELECT employee_id, last_name, job_id, department_id 
FROM employees 
WHERE department_id = 90 ; 
 

 
 
SQL > SELECT last_name, job_id, department_id 
FROM employees 
WHERE last_name = ‘Whalen’; 
 
KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ 
 

 
 
 
Yukarıda tabloda gösterilen karşılaştırma operatörlerinin kullanımı şu şekildedir. 
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... WHERE hire_date=‘01-JAN-95’ 
... WHERE salary>=6000 
... WHERE last_name=‘Smith’ 
 
SQL > SELECT last_name, salary 
FROM employees 
WHERE salary <= 3000; 

 
 
Diğer karşılaşırma operatörleri ise aşağıda görüldüğü gibidir. 
 

 
 
BETWEEN KOMUTU 
 
Where clause ‘da verilen iki parametre arasındaki değerleri döndürür. 
 
SQL > SELECT last_name, salary 
FROM employees 
WHERE salary BETWEEN 2500 AND 3500; 
 
Aşağıdaki komut ise yukarıda verilen örnekteki between operatörünün birebir karşılığıdır. 
 
SQL > SELECT last_name, salary 
FROM employees 
WHERE (salary >=2500) AND (salary <=3500;) 
 
 

 
 
IN OPERATÖRÜ 
 
Between operatörü ile çok karıştırılmaktadır fakat kullanımı biraz farklıdır.Between operatörü iki 
parametre arasında kalan tablo değerlerini getirmektedir fakat IN operatörü parametre ile verilen 
değerleri getirmektedir. 
 
SQL > SELECT employee_id, last_name, salary, manager_id 
FROM employees 
WHERE manager_id IN (100, 101, 201); 
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SQL > SELECT employee_id, manager_id, department_id 
FROM employees 
WHERE last_name IN (‘Hartstein’, ‘Vargas’); 
 
 
LIKE OPERATÖRÜ 
 
Bu operatör ise string değerler arasında kısaca başlayan biten yada içeren harf yada kelimeleri bulmak 
için kullanılır. 
 
SQL > SELECT first_name 
FROM employees 
WHERE first_name LIKE ‘S%’; 
 

 
 
SQL > SELECT last_name, hire_date 
FROM employees 
WHERE hire_date LIKE ‘%95’; 
 

 
 
SQL > SELECT last_name 
FROM employees 
WHERE last_name LIKE ‘_o%’; 
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Yukarıdaki örnekler hep bir harf yada kelime grubunu aramak içinde ,arama operatörü olarak ya “ % ” 
yada “ _ “ kullandık.Peki “ % ” yada “ _ “ operatörlerinden berini aramaya kalkarsak ne yapmalıyız. 
 
SQL > SELECT employee_id, last_name, job_id 
FROM employees 
WHERE job_id LIKE ‘%SA\_%’ ESCAPE ‘\’; 
 

 
 
Örnekte görüldüğü gibi aradığımız kelime “SA_”  ile başlıyanlar ama dikkat ettikki aradığımız kelime 
içinde “ _ “ arama operatör var.Bu yüzden dedikki “ _ “ artık bir arama operatörü değil onu ben kelime 
içinde arıyorum ayıraç olarakta yani escape karakter olarak “\” kullandık. 
 
Kayıtlarımız arasında NULL yada NULL olmayan değerleri aramak istiyorsakta aşağıdaki gibi arama 
yapmalıyız. 
 
SQL > SELECT last_name, manager_id 
FROM employees 
WHERE manager_id IS NULL; 
 

 
 
SQL > SELECT last_name, job_id, commission_pct 
FROM employees 
WHERE commission_pct IS NULL; 
 

 
 
LOGICAL OPERATORS 
 
Logical operatör olarak Oracle da AND , OR , ve NOT kullanıyoruz. 
 
SQL > SELECT employee_id, last_name, job_id, salary 
FROM employees 
WHERE salary >=10000 
AND job_id LIKE ‘%MAN%’; 
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SQL > SELECT employee_id, last_name, job_id, salary 
FROM employees 
WHERE salary >= 10000 
OR job_id LIKE ‘%MAN%’; 
 

 
 
 
 
 
 
SQL > SELECT last_name, job_id 
FROM employees 
WHERE job_id 
NOT IN (‘IT_PROG’, ‘ST_CLERK’, ‘SA_REP’); 
 

 
 
Not operatörünün aşağıdaki gibide kullanımı vardır. 
 
... WHERE job_id NOT IN (‘AC_ACCOUNT’, ‘AD_VP’) 
... WHERE salary NOT BETWEEN 10000 AND 15000 
... WHERE last_name NOT LIKE ‘%A%’ 
... WHERE commission_pct IS NOT NULL 
 
OPERATÖRLERİN KULLANILMA SIRASI 
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Aşağıdaki örnek kullanım için güzel bir örnektir. 
 
SQL > SELECT last_name, job_id, salary 
FROM employees 
WHERE job_id = ‘SA_REP’ 
OR job_id = ‘AD_PRES’ 
AND salary > 15000; 
 

 
 
 
 
Eğer parantez kullanıyor olsa idik aşağıdaki gibi olacaktı, 
 
SQL > SELECT last_name, job_id, salary 
FROM employees 
WHERE (job_id = ‘SA_REP’ 
OR job_id = ‘AD_PRES’) 
AND salary > 15000; 
 

 
 
ORDER BY OPERATÖRÜ 
 
Order by operatörü ASC ve DESC şeklinde iki şekilde kullanılır.ASC artan sırada sıralama yapmak 
içindir,default olarak gelir,DESC ise azalan sırada sıralama yapmak için kullanılır. 
 
SELECT expr 
FROM table 
[WHERE condition(s)] 
[ORDER BY {column, expr} [ASC|DESC]]; 
 
 
SQL > SELECT last_name, job_id, department_id, hire_date 
FROM employees 
ORDER BY hire_date ; 



 

Emrah UYSAL www.emrahuysal.com 15 

 
 
SQL > SELECT last_name, job_id, department_id, hire_date 
FROM employees 
ORDER BY hire_date DESC ; 
 

 
 
SQL > SELECT last_name, job_id, department_id, hire_date 
FROM employees 
ORDER BY 4 DESC; 
 

 
 
SQL > SELECT employee_id, last_name, salary*12 annsal 
FROM employees 
ORDER BY annsal; 
 

 
 
SQL > SELECT last_name, department_id, salary 
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FROM employees 
ORDER BY department_id, salary DESC; 
 

 
 
 
SINGLE ROW FUNCTIONS 
 
Sql cümlelerin çalışma şekli aşağıdaki gibidir. 
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KARAKTER FONKSİYONLARI 
 
 

 
 
 
 
 
 
CHR (n)                            n sayısının karakter halini sonuç olarak döndürür. 
  
CONCAT (d1,d2)                        d1 dizesini (string), devamına d2 dizesi eklenmiş olarak sonuçta 
                                           döndürür. 
   
INITCAP (d)                    d dizesinin ilk harfi büyük diğer harfleri küçük olarak sonuçta     
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döndürür. 
  
LOWER (d)                      d dizesinin bütün harfleri küçük olarak sonuçta döndürür. 
  
LPAD (d1,n,d2)                 d1 dizesini, n karakter oluncaya kadar soldan d2 eklenmiş olarak 
                                     sonuçta döndürür. 
  
LTRIM (d1,[d2] )             d1 dizesini, baş tarafından d2 dizesinde olan karakterler  
çıkartılmış olarak sonuçta döndürür, eğer belirtilmezse 
standart olarak d2 boşluktur. 
  
REPLACE (d1,d2,d3)       d1 dizesini, içinde geçen d2 dizelerini d3 ile değişmiş olarak  
sonuçta döndürür. 
  
RPAD (d1,n,d2)                 d1 dizesini, n karakter oluncaya kadar sağdan d2 eklenmiş  
olarak sonuçta döndürür. 
  
RTRIM (d1,[d2] )             d1 dizesini, son tarafından d2 dizesinde olan karakterler  
 çıkartılmış olarak sonuçta döndürür. 
  
SUBSTR (d1,m,n) d1 dizesinin, m’inci karakterden başlayarak n karakterlik  
bölümünü sonuç olarak döndürür. n  yazılmazsa d1’in sonuna  
kadar demektir. 
  
UPPER (d1)                      d1 dizesinin bütün harflerini büyük olarak sonuçta döndürür. 
  
INSTR (d1,d2,[m,n] )       d1 dizesinin içerisinde, d2 dizesini d1’in m’inci karakterden  
başlamak üzere n’inci defa ki tekrarını arar ve sonuçta bulduğu  
karakter sayısını döndürür, eğer belirtilmezse m ve n standart olarak 1’dir. 
  
LENGTH (d1)                  d1 dizesinin boyutunu sonuç olarak döndürür. 
 
 
 
CASE MANIPULATION FONKİSYONLARI 
 

 
 
Lower kelimenin tamamını küçük harfe çevirir,Upper kelimenin tamamını büyük harfe çevirir,Inıtcap ise 
verilen kelimenin ilk harfini büyük harfe çevirir. 
 
SQL > SELECT 'The job id for '||UPPER(last_name)||' is ' 
||LOWER(job_id) AS "EMPLOYEE DETAILS" 
FROM employees; 
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SQL > SELECT employee_id, last_name, department_id 
FROM employees 
WHERE last_name = ‘higgins’; 
 
 
no rows selected 
 
SQL > SELECT employee_id, last_name, department_id 
FROM employees 
WHERE LOWER(last_name) = ‘higgins’; 
 

 
 
SQL > SELECT employee_id, UPPER(last_name), department_id 
FROM employees 
WHERE INITCAP(last_name) = ‘Higgins’; 
 

 
 
KARAKTER MANIPILASYON FONKSIYONLARI 
 

 
 
SQL > SELECT employee_id, CONCAT(first_name, last_name) NAME, 
job_id, LENGTH (last_name), 
INSTR(last_name, ‘a’) "Contains ‘a’?" 
FROM employees 
WHERE SUBSTR(job_id, 4) = ‘REP’; 
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SQL > SELECT employee_id, CONCAT(first_name, last_name) NAME, 
LENGTH (last_name), INSTR(last_name, ‘a’) "Contains ‘a’?" 
FROM employees 
WHERE SUBSTR(last_name, -1, 1) = ‘n’; 
 

 
 
NUMBER FUNCTIONS 
            
ABS (n)                 n sayısının pozitif halini sonuç olarak döndürür. 
  
ACOS (n)             n sayısının ark kosinüsünü sonuç olarak döndürür. 
  
ASIN (n)               n sayısının ark sinüsünü sonuç olarak döndürür. 
  
ATAN (n)             n sayısının ark sinüsünü sonuç olarak döndürür. 
  
CEIL (n)                n sayısından büyük mevcut en küçük tam sayıyı sonuç olarak döndürür. 
  
COS (n)                n sayısının kosinüsünü sonuç olarak döndürür. 
  
COSH (n)             n sayısının hiperbolik kosinüsünü sonuç olarak döndürür. 
  
EXP (n)                 e’nin n’inci üssünü sonuç olarak döndürür (e=2.718). 
  
FLOOR (n)           n sayısından küçük veya n sayısına eşit mevcut en büyük tam sayıyı  
sonuç olarak döndürür. 
  
LN (n)                   n sayısının doğal logaritmasını  sonuç olarak döndürür. 
  
LOG (m,n) n sayısının m tabanına göre logaritmasını sonuç olarak döndürür. 
  
MOD (m,n)           m sayısının n sayısına bölümünden kalanı sonuç olarak döndürür. 
  
POWER (m,n)       m üssü n sayısını sonuç olarak döndürür. 
  
SIGN (n)               Signum fonksiyonu (O’dan küçük sayılar için –1,0 sayısı için 0 ve  
0’dan büyük sayılar için de 1 değerini sonuç olarak döndürür.) 
  
SIN (n)                  n sayısının sinüsünü sonuç olarak döndürür. 
  
SINH (n)               n sayısının hiperbolik sinüsünü sonuç olarak döndürür. 
  
SQRT (n)              n sayısının karekökünü sonuç olarak döndürür. 
  
TAN (n)                n sayısının tanjantını sonuç olarak döndürür. 
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TANH (n)             n sayısının hiperbolik tanjantını sonuç olarak döndürür. 
 
 
ROUND: Desimal bir değeri son basamağa bakarak aşağıya yada yukarıya yuvarlar. 
 
SQL > select ROUND(45.926, 2) from dual  -> 45.93 
SQL > select ROUND(45.924, 2) from dual  -> 45.92 
 
TRUNC:  Desimal bir değeri son basamağa bakarak aşağıya doğru yuvarlar. 
 
SQL > select TRUNC(45.924, 2) from dual  -> 45.92 
SQL > select TRUNC(45.924, 2) from dual  -> 45.92 
 
MOD:  Verilen iki değerden birinciyi ikinciye göre mod alır 
SQL > select MOD(1600, 300) from dual  -> 100 
 
SQL > SELECT ROUND(45.923,2), ROUND(45.923,0), 
ROUND(45.923,-1) 
FROM DUAL; 
 

 
 
SQL > SELECT TRUNC(45.923,2), TRUNC(45.923), 
TRUNC(45.923,-2) 
FROM DUAL; 
 

 
 
SQL > SELECT last_name, salary, MOD(salary, 5000) 
FROM employees 
WHERE job_id = ‘SA_REP’; 
 

 
 
DATE VE TIME İŞLEMLERİ 
 
SQL > SELECT SYSDATE FROM DUAL; 
 

 
 
SQL > SELECT last_name, (SYSDATE-hire_date)/7 AS WEEKS 
FROM employees 
WHERE department_id = 90; 
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DATE FONKSİYONLARI 
 
ADD_MONTHS (t,n)                   t tarihini, n ay eklenmiş olarak sonuçta döndürür. 
  
LAST_DAY (t)                             t tarihinin içerisinde bulunduğu ayın son gününü sonuç 
olarak döndürür. 
  
MONTHS_BETWEEN (t1,t2)     t1 ve t2 tarihleri arasındaki ay sayısını sonuç olarak 
döndürür. 
  
NEXT_DAY (t,d)                         t tarihinden sonraki d isimli ilk  günü sonuç olarak 
döndürür. 
  
SYSDATE                                    O anki veritabanı tarih ve saati sonuç olarak döndürür. 
 
CURRENT_DATE                           O anki local tarih ve saati sonuç olarak döndürür. 
 
MONTHS_BETWEEN (‘01-SEP-95’,’11-JAN-94’)  19.6774194 
 
ADD_MONTHS (‘11-JAN-94’,6) ‘11-JUL-94’ 
 
NEXT_DAY (‘01-SEP-95’,’FRIDAY’) ‘08-SEP-95’ 
 
LAST_DAY(‘01-FEB-95’) ‘28-FEB-95’ 
 
 
SQL > SELECT employee_id, hire_date, 
MONTHS_BETWEEN (SYSDATE, hire_date) TENURE, 
ADD_MONTHS (hire_date, 6) REVIEW, 
NEXT_DAY (hire_date, ‘FRIDAY’), LAST_DAY(hire_date) 
FROM employees 
WHERE MONTHS_BETWEEN (SYSDATE, hire_date) < 36; 
 

 
 
SYSDATE = ‘25-JUL-95’: 
 
ROUND(SYSDATE,’MONTH’) 01-AUG-95 
ROUND(SYSDATE ,’YEAR’) 01-JAN-96 
TRUNC(SYSDATE ,’MONTH’) 01-JUL-95 
TRUNC(SYSDATE ,’YEAR’) 01-JAN-95 
 
SQL > SELECT employee_id, hire_date, 
ROUND(hire_date, ‘MONTH’), TRUNC(hire_date, ‘MONTH’) 
FROM employees 
WHERE hire_date LIKE ‘%97’; 
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ÇEVİRME FONKSİYONLARI 
 
 

 
 
 

 
 
TO_CHAR (t,[f] )                         Tarih tipindeki t değerini f formatındaki (bu formatlar  
Şekil 3.1.’de gösterilmiştir.) 
  
TO_CHAR (n)                              Nümerik bir değere sahip n sayısını karakter tipe çevirir  
ve sonuç olarak da bu dizeyi döndürür. 
  
TO_DATE (d,f)                            Karakter tipindeki d dizesini formatındaki bir tarih  
değerine çevirir ve sonuç olarak da  bu tarihi döndürür. 
  
TO_NUMBER (d)                        Karakter tipindeki d dizesini nümerik bir değere çevirir 
ve sonuç olarak da bir değeri döndürür. 
  
CHARTOROWID (n) Karakter olan n sayısını ROWID  değere çevirir ve  sonuç olarak da bu değeri 
döndürür. 
  

YYYY YIL (dört basamaklı) DD Ayın günü 
YY Yıl (iki basamaklı) D Haftanın günü 
MM Ay (rakamla) DAY Gün (ismi) 
MONTH Ay (ismi) A.M. veya P.M. Günün kısmı 
MON Ay (ilk üç harf) HH Saat (12) 
WW Yılın haftası HH24 Saat (24) 
W Ayın haftası MI Dakika 
DDD Yılın günü SS Saniye 
 
 
SQL > SELECT employee_id, TO_CHAR(hire_date, ‘MM/YY’) Month_Hired 
FROM employees 
WHERE last_name = ‘Higgins’; 
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SQL > SELECT last_name, 
TO_CHAR(hire_date, ‘fmDD Month YYYY’) 
AS HIREDATE 
FROM employees; 
 

 
 
SQL > SELECT last_name, 
TO_CHAR(hire_date, ‘DD Month YYYY’) 
AS HIREDATE 
FROM employees; 
 

 
 
 
 
 
SQL > SELECT last_name, 
TO_CHAR(hire_date, 
‘fmDdspth "of" Month YYYY fmHH:MI:SS AM’) 
HIREDATE 
FROM employees; 
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SQL > SELECT TO_CHAR(salary, ‘$99,999.00’) SALARY 
FROM employees 
WHERE last_name = ‘Ernst’; 
 

 
 
SQL > SELECT last_name, TO_CHAR(hire_date, ‘DD-Mon-YYYY’) 
FROM employees 
WHERE hire_date < TO_DATE(‘01-Jan-90’, ‘DD-Mon-RR’); 
 

 
 
 
 
 
 
NESTİNG FUNCTİONS 
 
NVL (expr1, expr2) 
NVL2 (expr1, expr2, expr3) 
NULLIF (expr1, expr2) 
COALESCE (expr1, expr2, ..., exprn) 
 
NVL FONKSİYONU 
 
Değer olarak aldığı parametreyi başka bir gerçek değere dönüştürür. 
 
SQL > SELECT last_name, 
NVL(TO_CHAR(manager_id), ‘No Manager’) 
FROM employees 
WHERE manager_id IS NULL; 
 

 
 
 
SQL > SELECT last_name, salary, NVL(commission_pct, 0), 
(salary*12) + (salary*12*NVL(commission_pct, 0)) AN_SAL 
FROM employees; 
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SQL > SELECT last_name, salary, commission_pct, 
(salary*12) + (salary*12*commission_pct) AN_SAL 
FROM employees; 
 

 
 
NVL2 FONKSİYONU 
 
NVL2(expr1, expr2, expr3) 
 
Birinci parametreye bakılır,Eğer null değilse 2.değer,nullsa 3.değer dönülür. 
 
 
SQL > SELECT last_name, salary, commission_pct, 
NVL2(commission_pct, 
‘SAL+COMM’, ‘SAL’) income 
FROM employees WHERE department_id IN (50, 80); 
 

 
 
NULLIF FONKSIYONU 
 
NULLIF (expr1, expr2) 
 
 
İki değeri karşılaştırır,iki değer eşitse NULL dönülür,eşit değilse birinci değer dönülür. 
 
SQL > SELECT first_name, LENGTH(first_name) "expr1", 
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last_name, LENGTH(last_name) "expr2", 
NULLIF(LENGTH(first_name), LENGTH(last_name)) result 
FROM employees; 
 

 
 
COALESCE FONKSİYONU 
 
COALESCE (expr1, expr2, ... exprn) 
 
Birinci değere bakılır eğer null değilse dönülür,eğer null ama 2.değer null değilse 2.değer dönülür,eğer 
ilk iki değer null 3.değer null değilse 3.değer dönülür. 
 
SQL > SELECT last_name, 
COALESCE(commission_pct, salary, 10) comm 
FROM employees 
ORDER BY commission_pct; 
 

 
 
CASE FONKSIYONU 
 
CASE expr WHEN comparison_expr1 THEN return_expr1 
[WHEN comparison_expr2 THEN return_expr2 
WHEN comparison_exprn THEN return_exprn 
ELSE else_expr] 
END 
 
SQL > SELECT last_name, job_id, salary, 
CASE job_id WHEN ‘IT_PROG’ THEN 1.10*salary 
WHEN ‘ST_CLERK’ THEN 1.15*salary 
WHEN ‘SA_REP’ THEN 1.20*salary 
ELSE salary END "REVISED_SALARY" 
FROM employees; 
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DECODE FONKSIYONU 
 
DECODE(col|expression, search1, result1 
[, search2, result2,...,] 
[, default]) 
 
SQL > SELECT last_name, job_id, salary, 
DECODE(job_id, ‘IT_PROG’, 1.10*salary, 
‘ST_CLERK’, 1.15*salary, 
‘SA_REP’, 1.20*salary, 
salary) 
REVISED_SALARY 
FROM employees; 
 

 
 
SQL > SELECT last_name, salary, 
DECODE (TRUNC(salary/2000, 0), 
0, 0.00, 
1, 0.09, 
2, 0.20, 
3, 0.30, 
4, 0.40, 
5, 0.42, 
6, 0.44, 
0.45) TAX_RATE 
FROM employees 
WHERE department_id = 80; 
 

  
 
 
Case ve Decode komutları arasında aslında temel olarak fark yoktur.Ama şunu iyi bilinmesi 
gerekirki,Case Ansi standartlarında bir komuttur,Decode ise Oracle Standartlarında bir 
komuttur.Performs testlerinde göstermiştirki Case Decodeye göre daha performanslıdır. 
ÖRNEKLER 
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SQL >   SELECT * FROM PERSONEL; 
 
SQL >   SELECT EMSANNO, AD, SOYAD  FROM PERSONEL; 
 
SQL >   SELECT EMSANNO, AD, SOYAD,MAAŞ*12 FROM PERSONEL; 
 
SQL >   COLUMN MAAS*12 FORMAT 999999999999 
 
SQL >   SELECT EMSANNO, AD, SOYAD, MAAS*12 YILLIK MAAS FROM PERSONEL; 
 
SQL >   SELECT EMSANNO,ADI||’ ‘||SOYAD FROM PERSONEL; 
 
SQL >   SELECT ADII’II SOYAD İŞÇİ,DEPARTMANII’ numaralı departmanda çalışıyor’ BOLUM  FROM 
PERSONEL; 
 
SQL >   SELECT DISTINCT DEPARTMAN FROM PERSONEL; 
 
SQL >   SELECT DEPARTMAN FROM PERSONEL; 
 
SQL >   SELECT AD,SOYAD,MAAS FROM PERSONEL ORDER BY MAAS; 
 
SQL >   SELECT AD,SOYAD,MAAS FROM PERSONEL ORDER BY MAAS DESC; 
 
SORU ? Personel tablosundaki görevi ‘ÜRETİM ŞEFİ’ olan bütün kayıtların ad,soyad ve 
görev alanlarını listeleyiniz. 
 
SQL >   SELECT AD, SOYAD,GOREV FROM PERSONEL WHERE GÖREV=‘ÜRETİM ŞEFİ’; 
 
SORU ? 100 numaralı departmanda çalışan personelin departman, ad ve soyad alanlarını 
listeleyiniz ve kayıtları ad alanına göre küçükten büyüğe doğru sıralayınız. 
 
SQL >   SELECT DEPARTMAN,AD,SOYAD FROM PERSONEL WHERE DEPARTMAN=100 ORDER BY AD 
ASC; 
 
SORU ? 100 ve 200 numaralı departmanlarda çalışan personelin departman, ad ve soyad 
alanlarını listeleyiniz ve kayıtları departman ve ad alanlarına göre küçükten büyüğe doğru 
sıralayınız. 
 
SQL >   SELECT DEPARTMAN, AD, SOYAD FROM PERSONEL WHERE DEPARTMAN IN (100,200) 
ORDER BY DEPARTMAN, AD ASC; 
 
SORU ? Personel tablosundaki görevi ‘ÜRETİM ŞEFİ’  ve ‘SATIŞ UZMANI^’olan bütün 
kayıtların ad, soyad ve görev alanlarını listeleyiniz ve kayıtları görev ve ad alanlarına göre 
küçükten büyüğe doğru sıralayınız. 
 
SQL >   SELECT AD, SOYAD,GOREV FROM PERSONEL WHERE GÖREV IN (‘ÜRETİM ŞEFİ’,’SATIŞ 
UZMANI’) ORDER BY GÖREV, AD; 
Yada 
 
SQL >   SELECT AD, SOYAD,GOREV FROM PERSONEL WHERE GÖREV IN (‘ÜRETİM ŞEFİ’,’SATIŞ 
UZMANI’) ORDER BY 3,1; 
 
SORU ? Maaşı 150 milyon liradan fazla olan personelin ad, soyad ve maaş alanlarını 
listeleyiniz ve kayıtları maaş alanına göre küçükten büyüğe doğru sıralayınız. 
 
SQL >   SELECT AD, SOYAD,MAAS FROM PERSONEL WHERE MAAS>150000000  ORDER BY MAAS; 
Yada 
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SQL >   SELECT AD, SOYAD,MAAS FROM PERSONEL WHERE MAAS BETWEEN 100000000 AND 
200000000 ORDER BY MAAS; 
 
SORU ? Adres kayıtlarından ev telefonu alanı boş olan kayıtların emsanno, adres ve 
il_ilçe_ad alanlarını listeleyiniz. 
 
SQL >   SELECT EMSANNO, ADRES, İL_İLÇE_AD FROM ADRES WHERE EV_TLF IS NULL; 
Yada 
 
SQL >   SELECT EMSANNO, ADRES, IL_ILÇE_AD FROM ADRES WHERE EV_TLF IS NOT NULL; 
 
SQL >   SELECT EMSANNO,AD,SOYAD FROM PERSONEL WHERE AD LIKE ‘A%’; 
 
SORU ? Personel kayıtlarından maaşı 100 milyon ile 200 milyon arasında olan ve  görevi 
‘ÜRETİM ŞEFİ’ olan kayıtların ad,soyad, maaş ve görev alanlarını listeleyiniz ve kayıtları 
ad ve soyad alanlarına göre sıralayınız. 
 
SQL >   SELECT AD,SOYAD,MAAS,GOREV FROM PERSONEL WHERE MAAS BETWEEN 100000000 AND 
200000000 AND GOREV=‘ÜRETİM ŞEFİ’ ORDER BY AD,SOYAD; 
 
SORU ? Personel tablosundaki bütün kayıtların ad ve soyad alanlarını, ad alanı 20 
karakter uzunluğunda olmak ve ad alanındaki değerleri 20 karaktere  tamamlamak için 
sol tarafına “#” işareti konulmak üzere listeleyiniz. 
 
SQL >   SELECT LPAD (AD,20,’#’), SOYAD FROM PERSONEL; 
 
SORU ? Personel tablosundaki bütün kayıtların ad ve soyad alanlarını, soyad alanı 
20karakter uzunluğunda olmak ve soyad alanındaki değerleri 20 karaktere tamamlamak 
için sağ tarafına “#”  işareti konulmak üzere listeleyiniz. 
 
SQL >   SELECT AD, RPAD (SOYAD,20,’#’)  FROM PERSONEL; 
 
SORU ? Personel tablosundaki adı “AYŞE” olan kayıtların soyad alanının 3.cü karakterden 
başlamak üzere 4 karakterini listeleyiniz. 
 
SQL >   SELECT SUBSTR (SOYAD,3,4) FROM PERSONEL WHERE AD = ‘AYŞE’; 
 
SORU ? Personel tablosundaki bütün kayıtların soyad alanlarının büyüklüklerini  
(boyutunu) listeleyiniz. 
 
SQL >   SELECT LENGTH (SOYAD)  FROM PERSONEL; 
 
SORU ? Personel tablosundaki bütün kayıtların ad alanında  “A” harfinin geçip 
geçmediğini ve eğer geçiyorsa ilk geçişinin kaçıncı karakter olduğunu listeleyiniz. 
 
SQL >   SELECT INSTR (AD,’A’) FROM PERSONEL; 
 
SORU ? Personel tablosundaki bütün kayıtların ad alanını, başlarındaki (eğer varsa) “A” 
harfini çıkartarak listeleyiniz. 
 
SQL >   SELECT SELECT AD, LTRIM (AD,’A’) FROM PERSONEL; 
 
SORU ? Personel tablosundaki bütün kayıtların ad alanını, içlerinde geçen “AH” harflerini 
“K” harfleri ile değiştirerek listeleyiniz. 
 
SQL >   SELECT AD, REPLACE (AD,’AH’,’K’) FROM PERSONEL; 
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SQL >   SELECT SYSDATE  FROM DUAL; 
SORU ? 1 Şubat 1972 tarihi ile 1 Mart 1988 tarihi arasında kaç ay vardır 
 
SQL >   SELECT MONTHS_BETWEEN (‘01/03/1988’,’01/02/1972’) FROM DUAL; 
 
SORU ? Personel tablosundaki bütün kayıtların ad ve görev alanlarını   ve görevi “SATIŞ 
UZMANI” olanlar için 1, “GENEL MÜDÜR” olanlar için 2, “ÜRETİM ŞEFİ” olanlar için 3 
yazarak listeleyiniz. 
 
SQL >   SELECT AD, GOREV, DECODE  (GOREV,'SATIÞ UZMANI', '1', 'GENEL MÜDÜR YRD.','2', 
'ÜRETÝM ÞEFÝ', '3')      FROM PERSONEL 
 


