
Sql Server Management Studio Kullanımı 
Bu program Sql Sunucularına bağlanmak, oradaki veritabanlarında işlemler 
yapabilmek için gereklidir. Hem yerel bilgisayarımızdaki Sql sunucusuna, hem de 
uzaktaki Sql Sunucusuna bağlanmak için bu programı kullanırız. 

Başlat menüsünden programı çalıştırdığımızda karşımıza Connect to Server ekranı 
çıkacak: 

 

Burada Server Name kısmına, bağlanmak istediğimiz Sql Sunucusunun adresi ve adı 
yazılmalıdır. 

Biz yerel bilgisayardaki Sql Sunucusuna bağlanacağımız için buraya önce bilgisayar 
adı ve Sql Sunucusunun adını ( / ifadesi ile ayırarak) yazacağız. Sql Sunucusunun adı 
programı kurarken belirlenmektedir. 

Çok büyük ihtimalle bu bilgiler buraya otomatik yazılacaktır. Ancak sonradan 
bilgisayar adını değiştirdiysek veya başka bir sebeple bağlantı hatası alırsak, burayı 
değişen bilgilere göre tekrar düzenlemeliyiz. 

Authentication kısmındaki başlıca iki seçeneği açıklayalım: 

Windows Authentication: İşletim sistemimizde oturum açan herhangi biri bu 
sunucuya bağlanır. Sql Server programını kurarken varsayılan ayar 
budur. Değiştirmediysek bu seçimle devam edeceğiz. 

Sql Server Authentication: Sunucuya bağlanmak için kullanıcı adı ve parola 
gerekiyorsa bu yöntemi seçmemiz gerekmektedir. Uzak sunuculardaki 
veritabanlarımıza bağlanabilmek için bu yöntem kullanılır. 

Yani biz yerel sql sunucumuza bağlanacağımız için buradan Windows Authentication 
yöntemini seçeceğiz. 
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Son olarak Connect butonuna tıklıyoruz. Girdiğimiz bilgiler doğru ise 
bilgisayarımızdaki Sql Sunucusuna bağlanılacaktır. 

 

Not: Connect to Server penceresi gelmezse yukarıda ok ile gösterilen simgeye 
tıklayarak açabilirsiniz. 

Sql Server Yeni Veritabanı Oluşturma 
Sql Sunucusundaki nesneleri görmek için sol taraftaki Object Explorer paneli 
kullanılır. Buradaki Databases simgesine çift tıkladığımızda, bağlı olduğumuz 
sunucuda yer alan veritabanları listelenecektir. 

Hangi veritabanı ile çalışacaksak o veritabanının ismine çift tıklayabiliriz. 

Eğer yeni bir veritabanı oluşturacak isek, Databases simgesine sağ tıklayıp, resimdeki 
gibi New Database komutu vermeliyiz. 

 

Gelen pencerede Database Name kısmına veritabanımızın ismini yazarak Ok 
butonuna tıklamamız yeterli. 
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Oluşturduğumuz veritabanı sol tarafta görünecektir. İsmine çift tıkladığımızda 
genişleyecektir. 

Sıra geldi Tables kategorisi altında tablolarımızı oluşturmaya. 

Sql Server Yeni Tablo Oluşturma 
Veritabanımızın altındaki Tables simgesine sağ tıklayarak "Table..." komutu veriyoruz. 

 

Design penceresi açılacak ve burada tabloda bulunacak alanları, veri türlerini, birincil 
anahtar vb ayarları yapacağız. 

Sql veri türlerini sonraki dersimizde anlatacağız. 

Gerekli işlemleri yaptıktan sonra Kaydet komutuna tıklayacağız ve tabloya bir isim 
vereceğiz. Böylece yeni tablomuz, bulunduğumuz veritabanına eklenmiş olacak. 

Oluşturduğumuz tablo sol taraftaki Object Explorer panelinde ilk anda 
görünmeyebilir. Tables simgesine sağ tıklayıp Refresh komutu vererek listenin 
yenilenmesini sağlayabiliriz. 
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