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VERİTABANI-I
Varlık-İlişki Diyagramlarının İlişki Şemalarına 

Dönüştürülmesi



E-R Çizelgelerini İVTYS’ye Dönüştürme

• Varlık-ilişki modeli kullanılarak veri modelleme
yapıldıktan sonra, eğer veri tabanını
gerçekleştirmek için ilişkisel bir VTYS
kullanılacaksa, oluşturulan varlık-ilişki
çizelgesinin tablolara (ilişki şemalarına)
dönüştürülmesi gerekir.

• Bu amaçla varlık-ilişki modelindeki her farklı
kavramın (varlık kümesi, nitelik, ilişki kümesi, ilişki
kümesinin tanımlayıcı niteliği, güçlü ve zayıf varlık
kümeleri, var olma bağımlılığı, genelleme,
kümeleme, ..vb) ilişkisel modelde nasıl
gösterileceğinin bilinmesi gerekir.



Varlık Kümelerinin Dönüştürülmesi

• Varlık-ilişki modelindeki her varlık kümesi için ilişkisel

modelde bir tablo oluşturulur.

• Tablonun alanları olarak varlık kümesinin nitelikleri

kullanılır.



Örnek

• ÖĞRENCİ ve DERS varlık kümelerine karşılık,
ilişkisel modelde aşağıdaki tablolar oluşturulur.

• ÖĞRENCİ (ÖĞRNO, ADI, SOYADI, CİNSİYETİ,
DOĞTAR)

• DERS (DKODU, DERSADI, KREDİSİ)

ÖĞRENCİ

ADI
SOYADI

CİNSİYETi

ÖĞRNO DOĞTAR

DERS

DERSADI

DKODU

KREDİSİ



Bire-bir ilişkilerin tabloya dönüştürülmesi

• Birebir ilişkiyi oluşturan varlık kümeleri tablolara

dönüştürülür. Nitelikleri tabloların alanlarına dönüşür.

Uygun olan varlık kümesinin anahtar alanı diğer varlık

kümesine yabancı anahtar olarak eklenir. Bire-bir ilişkide

belirtilen tanımlayıcı nitelikler, yabancı anahtar eklenen

tabloya alan olarak eklenir.



1. Yol 

• Bölüm (bölümNo, bölümAd, sicilNo) 

• Personel (sicilNo, ad, soyad, adres, maaş)

2. Yol

• Bölüm (bölümNo, bölümAd ) 

• Personel (sicilNo, ad, soyad, adres, maaş, bölümNo) 



Bire - çok(1- n) ilişkilerin tablolara 

dönüştürülmesi 

• İlişkiyi oluşturan varlık kümeleri tablolara dönüştürülür.

İlişkinin n tarafındaki tabloya 1 tarafındaki tablonun

anahtar alanı yabancı anahtar olarak eklenir. İlişkide

belirtilen tanımlayıcı nitelikler n tarafına alan olarak

eklenirler.



• Öğrenci (öğrenciNo, ad, cinsiyet, adres, doğumTarih, 

bölümNo, kayıtTar, mezunTar)

• Bölüm(bölümNo, bölümAd) 



Çoğa - çok(n-m) ilişkilerin tablolara 

dönüştürülmesi 
• Eğer bir ikili ilişki kümesinin türü çoktan-çoğa (ilişki hiçbir 

yönde işlevsel değil) ise ilişkisel modelde bu ilişki kümesi 

için ayrı bir şema oluşturulur. 

• İlişki kümesine karşılık gelen ilişki tabloda, her iki varlık 

kümesinin anahtarları ile, varsa ilişki tanımlayıcı 

niteliklerine yer verilir. 



• Müşteri (müşteriNo, ad, adres, telefon) 

• Ürün (ürünNo, ürünAd, birimFiyat, stokMiktarı) 

• SatınAlır (müşteriNo, ürünNo, tarih, miktar) 



• KONSER (KONSNO, TARİH, SALON) 

• ESER (ESNO, ESADI, ESTÜRÜ, BESTECİ) 

• MÜZİSYEN (MZSNO, ADI, SOYADI) 

• KATILIM (KONSNO, ESNO, MZSNO, GÖREVİ) 



Zayıf varlık kümelerinin tablolara 

dönüştürülmesi 
• Zayıf varlık kümeleri tablolara dönüştürülür. Ancak zayıf

varlık kümesinin anahtar alanı kendi anahtar alanı ile

birlikte ilişki kurduğu güçlü varlık kümesinin yabancı

anahtarının birleşimidir.

• Örneğin, aşağıdaki şekildeki üniversite-fakülte 1-n

ilişkisinde, üniversite varlık kümesi güçlü, fakülte varlık

kümesi ise zayıf varlık kümesidir. Üniversite ve fakülte

varlık kümeleri, ayrı ayrı üniversite ve fakülte varlık

kümelerine dönüştürülür. Ancak, fakülte varlık kümesinin

anahtar alanı, fakülteNo ile birlikte üniversiteNo

alanlarından oluşturulur.



• Üniversite (ünivNo, ünivad, il) 

• Fakülte (fakülteNo, ünivNo, fakülteAd) 



Uygulama

Kitaplar Siparişler Müşteriler

ssn

yazar

ücret

miktar

Yayın-yılıbaşlık

Müşteri_id adres

müşteriadı

miktar

Sipariş 

tarihi
Kart 

numarası

Gönderi 

tarihi

Kitaplar(ssn, baslık, miktar, yazar, yayın_yılı, ücret)

Müşteriler(MüşteriId, adı, adres)

Siparişler(ssn, müşteriId, miktar, sipariş_tarihi, kart_no, gönderi_tarihi

n m



Uygulama



Çözüm

• ÜRÜNLER(ÜrünID, ÜrünAdı, AlışFiyatı, SatışFiyatı, 
KategoriID, FirmaID)

• KATEGORİLER(KategoriID, KategoriAdı, KDVOranı)

• FİRMALAR(FirmaID, MüşteriID,Tarih)

• MÜŞTERİLER(MüşteriID, Adı, Soyadı, Adresi, Telefonu)

• SİPARİŞLER(SiparişID, MüşteriID, Tarih)

• SİPARİŞ_ÜRÜN(SiparişID, ÜrünID, Adet)


