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Varlık – İlişki Modeli 

• Varlık-ilişki model ya da E-R modeli (Entity-Relationship model) 

1976 yılında Chen tarafından geliştirilen bir modeldir. 

Kavramsal tasarım veritabanı tasarım safhalarında gösterildiği 

gibi ihtiyaçlar analizini takip eder ve veritabanında tutulacak 

olan verilerin yüksek seviyede bir gösterimini verir. 

 

• Varlık-İlişki Modeli, kavramsal tasarım için en popüler ve en çok 

kullanılan modeldir. Varlık-İlişki Modeli'ndeki notasyonlar 

oldukça bilgi verici ve insan bakışına yakın özelliklere sahiptir. 

 

• E-R modeli veri çözümlemede, veri modellemede çok 

kullanılan bir model, bir araçtır. 

 



Varlık – İlişki Sembolleri 

Varlık Sınıfı 

Öznitelik 

Birincil Anahtar 

Bağıntı 



ER Model Temelleri 

• Varlık (Entity): Var olan ve benzerlerinden ayırt edilebilen her şeye 

varlık denir.  

 

• Varlık Kümesi(Entity Set): Aynı türden benzer varlıkların 

oluşturduğu kümeye denir. Günler, erkek öğrenciler, bilgisayar 

mühendisliği öğrencileri varlık kümesi örnekleri olarak sayılabilir. 

• Bir varlık kümesindeki varlıkları birbirinden ayırt etmek için nitelikler 

kullanılır. 

• Her varlık bir key’e sahiptir. 

• Her niteligin bir değer alanı vardır. 

Çalışan 

sno ad kazanç 



ER Model Temelleri 

• İlişki (Relationship): İki ya da daha çok sayıda varlığın 

bir araya gelmesi, aralarında ilişki kurulmasıdır. 

 

Örneğin bir öğrenci ile bir ders (öğrenci bu dersi aldığı için), 

bir firma ile bir malzeme (firma bu malzemeyi aldığı için). 

Bu bağıntılar ikili bağıntıdır. Bir işçi, bir ürün ve bir makine 

bir araya getirilirse (işçi bu ürünü üretirken bu makineyi 

kullandığı için), oluşturulan bağıntı üçlü bağıntı olur. 



ER Model Temelleri 

 

• İlişki Kümesi (Relationship Set): Benzer bağıntıların 

kümesine denir.  

 

Personel Departman 

sno isim kazanç bütçe Dep-no dno 

‘den 

beri 

Çalışan 



İlişki Tipleri 

• Bire-bir İlişki:  Herhangi bir varlık kümesindeki her varlık 

diğer varlık kümesinin en çok bir varlığı ile ilintilidir. 

 



İlişki Tipleri 

• Bire-çok İlişki: İki kümedeki her varlık diğer kümenin en 

çok bir varlığına ilintilidir.  

Bölüm Okuyan 

Öğrenci 

Öğrenci 

Öğrenci 



İlişki Tipleri 

• Çoka-çok İlişki: Bir ilişkide herhangi bir kümede bulunan 

varlıklardan her biri diğer kümede bulunan birçok varlıkla 

ilintilidir. 



İlişki Anahtarları 

 

• Primary Key (Birincil Anahtar ) 

• Birincil anahtar amacı benzersiz bir tabloda her bir kaydı ayrı 

ayrı belirlemektir. Genel olarak, birincil anahtar tek bir sütun 

üzerinde tanımlıdır ve iki sütun üzerinde tanımlı olması 

mümkün değildir. 

 

• Üç temel kural birincil anahtarları tanımlayan özelliktir: 

• Her kaydın birincil anahtarında bir değer olması gerekir. O boş olamaz. 

• Birincil anahtar değerleri benzersiz olmalıdır. 

• Birincil anahtar değerleri yenilenen olmamalıdır. Eğer yenileme olursa 

bir kayıt silindiğinde bu hata ve karışıklık yaratabilir, bu yüzden birincil 

anahtar başka bir kayıt yeniden atanınca yinelenen olmamalıdır. 

 

 



İlişki Anahtarları 

 

• Foreign Key (Yabancı Anahtar)  

• ilişkisel veritabanı tasarımında bir başka tablo ile 

ilişkilendirilecek olan tablonun diğer tabloda bir nevi 

kısıtlanmasıdır. İlişkilendirilecek olan tablonun Primary 

key alanı ile diğer tablonun Foreign key alanı birbiri ile 

bağlanır. 

• Bir Foreign Key özelliği tanımlanmış bir alan gerekirse 

NULL olarak geçilebilir. Genelde de bir tabloda Foreign 

Key olararak tanımlanmış bir alan birbirini tekrar eden 

değerler ile doludur. Çünkü bir başka tabloda ki ilgili alanla 

ilişkilendirilmiştir. 

 



İlişki Anahtarları 

 

• Unique Key (Tekil Anahtar) 

• Unique Key olarak tanımlanan alan için bir değer sadece 

bir kere girilebilir. Bir başka satıra daha aynı verinin 

girilmesine izin verilmez. Primary Key ’den farklı olarak 

Unique Key, NULL (boşluk) değerini alabilir.  

• Örneğin programda her personele ait bir sicil numarası 

olacağı için bu alan Unique key olarak tanımlanabilir. Ama 

isim alanı birden fazla aynı isme sahip personel 

olabileceği için bir Unique key olarak tanımlanamaz. Ali 

isimli birden fazla personel olabileceği gibi. 



Zayıf Varlıklar 

•  Zayıf (weak)varlık türü- mevcutluğu diğer varlık türüne 

bağlı olan varlık türü. Eğer bir varlık kümesinin 

niteliklerinin tümü alınsa bile bir anahtar oluşturmuyorsa 

buna zayıf varlık kümesi denir. Zayıf bir varlık kümesinin 

anlamlı olabilmesi için, bu varlık kümesi ile güçlü bir varlık 

kümesi arasındaki bağıntının var olma bağımlılığı 

oluşturması zorunludur. 

 



Genelleme (Generalization) 
Alt düzey varlık 

kümeleri genellenerek 
bir üst düzey 
oluşturulabilir. Bir 
firmada saat ücreti 
çalışanlar ile 
sözleşmeli çalışanlar 
genellenerek 
çalışanlar varlık 
kümesi oluşturulabilir. 

 
• Her saat ücretli veya sözleşmeli çalışan aynı zamanda bir 

çalışandır şeklinde ifade edilebilecek bağıntıya ISA (is a) bağıntısı 

adı verilir. ISA bağıntısında üst düzey varlığın nitelikleri alt düzey 

varlık türlerine geçer. Çalışan nesnesine ait tüm özellikler, saatli 

çalışan ve sözleşmeli çalışan nesnelerinin de özellikleridir. 
 



Kümeleme(Aggregation) 

 

• Veri modellemeyi 
kolaylaştıran 
kavramlardan birisidir. 
İkiden çok sayıda varlık 
kümesi arasında kurulan 
bağıntılar, uygun çözümler 
oluşturmazlar. Kümeleme 
kavramı varlık kümeleri ile 
aralarındaki bağıntının 
kümelenmesini ve bu 
kümenin bir varlık kümesi 
gibi düşünülmesini sağlar.  



Örnek (Kitapçı Veritabanı) 

• Kitapçı Veritabanı: Bir kitapçı dükkanındaki kitaplar için bir 
veritabanı hazırlamanızı istemektedir. Konu hakkında 
bilgiler aşağıda verilmiştir. 

 

• Kitaplar ISBN numarası, başlık, yayınevi ID ve fiyat 
bilgilerine sahiptir. Bir kitap bir basımevi tarafından basılır 
ve en az bir yazarı vardır. 

 

• Yazarlar yazar ID, ad, soyad, telefon no bilgilerine sahiptir. 
Yazar kitap yazan kişidir. 

 

• Yayınevi kitap yayın şirketleridir. Yayınevleri bir ID, ad ve 
telefon no bilgilerine sahiptir. 

 



Kitapçı Veritabanı (Varlık-İlişki Diyagramı) 

KİTAP YAZAR 

YAYINEVİ 

Yayımcı

sı olma 

Tarafından 

Yazılmış 

ISBN 

Başlık 
Yayınevi 

ID 

Fiyat 

Yayınevi 

ID 

Yayınevi 

Adı 

Yayınevi 

Tel No 

Yazar 

ID 

Yazar 

Adı 

Yazar 

Tel No 

Yazar 

Soyadı 



Örnek (Üniversite Kütüphanesi) 

• Bir üniversite kütüphanesi sizin kendileri için veritabanı tasarlamanızı 
istiyor. Bu kütüphanedeki bütün yayın türleri (Kitap, Süreli Yayın, 
Mültimedya), kullanıcılar (Akademisyen, Öğrenci, Personel) bir 
veritabanında saklanmaktadır. 

 

• Her bir kullanıcının bir Sicili, Adı , Soyadı, türü vardır ( Akademisyen, 
Öğrenci, Personel) 

 

•  Her bir yayının türü vardır (Kitap, Süreli Yayın Mültimedya) 

 

• Her bir Basılı kaynağın (Kitap, Süreli Yayın) bir ISBN, Adı, Yazarı, 
Basım Yılı, Basım yeri, Sayfa Adeti, Eki (Mültimedya var yok), Raf 
Numarası ve türü (kitap, Süreli Yayın) bulunmaktadır. 

 

• Her bir Mültimedya ürünün numarası, raf numarası bulunmaktadır ve 
basılı bir kaynak ile ilişkilendirilmiştir. 

 



Üniversite Kütüphanesi (Varlık-İlişki Diyagramı) 

Kullanıcı Basılı Yayın 

Multimedya 

alıyor 

ek 

Ad 

Raf No 

ISBN 

Ürün No 

Raf 

No 

Yazar 

Basım 

Yılı 

Tür 

Tür 
Ad 

ID 

Soyad 

Alış Tar. 
Tes. 

Tar. 



İmalat Firması 

• Bir ayakkabı imalat firması, ürettiği ayakkabılar için kullandığı 
bileşenler ve her ayakkabı çeşidi için kullandığı bileşenlerin 
hangi miktarlarda kullanıldığını gösteren bir Ayakkabı İmalat 
veritabanı oluşturacaktır. 

 

• Veritabanında her ayakkabı ürününün kodu, adı, fiyatı, stok 
miktarı ve bu ayakkabının imal edilebilmesi için hangi 
bileşenlerden kaçar adet kullanılacağı belirtilmelidir. 

  

• Her bileşenin kodu, adı, stok miktarı, satıcısı veritabanında 
olacaktır. 

 

• Her satıcının kodu, adı, adresi ve telefon numarası 
veritabanında yer alacaktır. 

 



Kaynak:  

Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK – Sakarya Üniversitesi 


