
 
İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri 

 
   

 
Veritabanı Yönetim sistemlerinden günümüzde 
kullanımı en yaygın olanı İlişkisel Veritabanıdır. Hal 
böyle olunca da en yaygın veritabanı yönetim 
sistemleri, İlişkisel Veritabanı Yönetim 
Sistemleri’(RDBMS)dir. İlişkisel veritabanının en 

önemli yanı, tablolardan oluşmasıdır. Daha önemli yanı da bu tabloların bir biri ile ilişkilerinin olmasıdır. 
Böyle olmasaydı durup dururken bu VTYS’ler için ‘ilişkisel’ demezdik.  
 
Bir veritabanında ilişkiden söz edebilmek için en az iki tablonun yer alması gerekir ve bu iki tablodaki 
verilerin bir biri ile bir şekilde ilişkilendiriliyor olması gerekir. Yine bir önceki örnek olaya dönecek olursak, 
Kitap listesi ile ödünçler listesi arasında bir ilişki vardır çünkü Kitap listemizde olmayan bir kitap bizde 
yoktur ve ödünç veremeyiz. Haliyle de mantık olarak bu türden bir ödünç bilgisi ödünç listemizde yer 
alamamalıdır.  
 
Olaya tersten bakacak olursak, geri dönmeyen bir kitap hakkındaki detayları öğrenmek istediğimizde 
ödünç listesindeki kitap numarasını alırız. Daha sonra aynı numaraya karşılık gelen kitabı, Kitap 
tablosundaki satırı buluruz.Bu satırdaki bilgiler bize kitap hakkındaki tüm detayları verir. Kitap 
tablosundaki kitapNo alanı aday anahtar(indeks)’tir. Odunc tablosundaki KitapNo alanı, ‘yabancı anahtar’ 
(foreign key) alandır, çünkü Kitap tablosundaki bir kaydı sembolize etmektedir.  

 
Şekil:1.6: Birinci tabloda yer alan bir kayda karşılık, ikinci tabloda bir veya daha çok kayıt yer alabilir. 
Ancak İkinci tablodaki bir kitap numarasına karşılık birinci tabloda sadece bir tek kayıt vardır. Bu ilişkiye 
bire sonsuz bir ilişki denir. Birinci tablodaki her bir tekil kaydı sembolize eden kitapNo için aday anahtar, 
ikinci tabloda, ödünç verilen herhangi bir kitap hakkındaki detayları görmek için 1. tabloya geçmemizi 
sağlayan kitapNo’na ise yabancı anahtar(foreign key) denir.  
 
 
Tüm bunların ardından VTYS’leri hakkında özet olarak diyebiliriz ki;  
Bir İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi tablolar üstünde şu üç işlevi yerine getirmek zorundadır.  
 
1.SEÇME: Herhangi bir tabloda(listede) yer alan tüm bilgileri gösterebilmelidir. Örneğin, Kitap tablosunun 
bir dökümünü verebilmelidir. Ya da kitap listesinden bazı kitapların bilgilerini getirip diğer bir kısmını 
getirmeyebilmelidir.  

 
Şekil1.7:Kitaplar listesi üstünde bir seçme işlemi. Sayfa sayısı 200’den fazla olan kitapları seçiyoruz.  
 
2.İZDÜŞÜRME: Herhangi bir tablodan sadece belli sütunların yer aldığı seçme işlevlerini yerine 
getirebilmelidir. Örneğin, canı isteyen bir kullanıcı Kitabın sadece adını ve kaç sayfa olduğunu 
seçebilmelidir.  

Bir veritabanında ilişkiden söz edebilmek için en az iki 
tablonun yer alması gerekir ve bu iki tablodaki 
verilerin bir biri ile bir şekilde ilişkilendiriliyor olması 
gerekir. 



 
Şekil1.9:Kitaplar listesi üstünde bir iz düşürme işlemiKitapların kitap No’nu, Adını ve sayfa sayısını 
alıyoruz. Diğer sütunları almıyoruz.  
 
3. BİRLEŞTİRME: Birden fazla tabloda yer alan bilgileri, yeri geldiğinde tek bir tabloymuş gibi 
sunabilmelidir. Örneğin, Ödünç alınıp da geri getirilmeyen Kitapların adlarını ve kimler tarafından 
alındığını bir tek tabloymuş gibi gösterebilmelidir.  
 
VTYS bu 3 temel işlevi yerine getirmelidir. Bunlardan üçünü, ikisini veya birini aynı anda yerine getirmek 
durumunda kalabiliriz. Örneğin, sayfa sayısı 200’den büyük kitapların sadece adını görmek istersek, hem 
iz düşürme hem de seçme işlemine ihtiyaç duyarız.  
 
Veriler ve depolanma şekilleri farklı olabilir. Önemli olan, VTYS’nin SQL ile yönetilebilir olmasıdır. 
Böylelikle, verilerin bilgisayarda fiziksel olarak ne şekilde depolandığı, kullanıcı bilmek zorunda kalmaz. 
Yani, kullanıcı temel veri saklama işlem ve yöntemlerinden izole edilmiş olur. Kullanıcının verileri etkili 
olarak kullanması için bilmesi gereken tek şey SQL olmalıdır.  
 
Verilerle ilgili yapılan işlemler iki ayrı grupta incelenir. Birincisi, veri tanımlama işlemleridir. Bu grupta 
yapılan işlemler daha çok verinin saklandığı ortama dair işlemlerdir. Doğrudan verinin kendisi ile 
ilgilenmek yerine, tablonun hangi alanlardan oluşacağı, hangi alana hangi aralıkta veri girileceği vb. gibi 
işlemler bu gruptadır.  
 
Veri işleme işlemleri ise verinin saklandığı ortam ile hiçbir ilgisi olmayan işlemlerdir. Bir tablonun içindeki 
tüm kayıtlar silinse bile sonuçta tablo var olacaktır. Çünkü bir tablonun silinmesi DDL’in görevidir.  
 
SQL komutlarının bu şekilde gruplandırılmasının nedeni, SQL’den ziyade, veri yönetimi konusundaki 
mantıktan kaynaklanmaktadır. Böylelikle işlemler daha anlaşılır bir hal almaktadır. Verinin kılıfı ile ilgili 
işlemler ve verinin kendisi ile ilgili işlemler...  
Sizce bir kitabın adının değiştirilmesi hangi gruba girer? Peki ödünç verme süresinin 15 günden fazla 
olamaması? Ya kitap fiyatlarının da saklanacağı bir sütunu Kitap tablosuna ekleme işlemi? İpucu: ilk 
işlem DDL ile yapılmaz. Diğerlerinin ikisi aynı gruptan işlemlerdir. 
 


