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VIEW Nedir? (Görünümler) 

 Bir veya birden fazla tablodan istenilen verilerin bir 

arada sunulmasını sağlayan tanımlanmış 

sorgulardır. 

 Sanal tablolardır. Veri saklamazlar sadece istenilen 

veriye ulaşılacak yolu kullanarak verileri 

kullanıcılara sunarlar. 

 Tablolar gibi satırlar ve sütunlar içerir. 



View Oluşturmanın Avantajları 

 Tablo içerisinde bulunan her türlü bilgiye her 

kullanıcının erişmesini engellemek için 

kullanılabilir. 

 Birden çok tablo ile çalışırken gereksiz karmaşadan 

(özellikle her seferinde uzun bir SQL sorgu cümlesi 

yazmakla uğraşmaktan) kurtulmak.  

 Veri ulaşım performansını arttırmak.  

 Veri erişimini sınırlamak ve kontrol altında tutmak.  

 



VIEW Oluşturma 

CREATE VIEW view_adı 

 AS 

 Sql Kod 

 



Örnek Veritabanı 

 



 



 



 



VIEW Silme 

 View'leri silmek için DROP VIEW ifadesi kullanılır 

 

          Drop View viewAdı 



VIEW Değişiklik Yapma 

 VIEW'ler üzerinde değişiklik yapmak için ALTER 

ifadesi kullanılır. 

 

ALTER VIEW view_adı WITH seçenekler  

AS  

SELECT ifadesi 



Whith Check Option 

 Oluşturulan bir view ile insert, update gibi sql ifadeleri 

kullanılarak view üzerinden tabloya kayıt ekleme veya 

güncelleme işlemleri yapılabilir. 

 Yeni eklenen kayıtlar view için kullanılan sorgunun 

koşullarına uymadığında view sorgulandığında 

sonuçlar görüntülenmez ama kayıt işlemi yapılmıştır. 

 View oluşturulurken whith check option seçeneği 

kullanılmışsa kayıt ekleme durumunda sorgunun 

koşula uyup uymadığı kontrol edilecek koşul 

sağlanmıyorsa kayıt işlemi gerçekleşmeyecektir. 



vw_perList adında maaşı 3500 den büyük olan personel 

bilgilerini listeleyen bir view oluşturalım 

 



vw_perList’e yeni bir kayıt ekleyelim 

 

! VIEW’e kayıt ekleme işlemi 

yapılmak istendiğinde, eklenen 

bilgiler VIEW için belirtilen şartlar 

dışında olsa da kayıt ekleme 

işlemini gerçekleştirir ancak kayıt 

gözükmez. 



vw_perList’i with check option ile düzenleyelim 

   



vw_perList’e yeni bir kayıt ekleyelim 

 

! WHITH CHECK OPTION ifadesi kullanılarak oluşturulan VIEW’e 

kayıt ekleme işlemi yapılmak istendiğinde, eklenen bilgiler VIEW 

için belirtilen şartlar dışında ise kayıt ekleme işlemine izin vermez. 



with schemabinding ile kilitleme 

 with schemabinding ifadesi VIEW'in bağlı olduğu 

tablodaki kolonları kilitleyip o kolonların 

silinmesini ve değişiklik yapılmasını engeller. 

 

CREATE VIEW view_adı  

WITH schemabinding  

AS  

SELECT ifadesi 



 



with encryption ile gizleme 

 VIEW'leri şifreleyip sorguların görünür olmasını 
engeller. Kaynakların  gizliliğini sağlayan koddur. 
Kullanıcı sadece oluşturulan VIEW ile ilgili verilere 
erişebilir kaynak tablolarla ilgili hiçbir bilgiye 
ulaşamaz. 

 

 CREATE VIEW view_adı  

 WITH encryption  

 AS  

 SELECT ifadesi 



 


