
ETL, VERİ AMBARI, SSIS, SSRS, VERİ MADENCİLİĞİ 

ETL : ( Extract Transform Load ) : Bir süreç olarak adlandırabiliriz. Çeşitli kaynaklardan verilerin 

çekilerek, temizlenip düzenlenmesi yapıldıktan sonra veri ambarlarına yüklenmesi diyebiliriz. 

- Extract : Sürecin ilk adımı değişik kaynaklardan veriyi çekmektir. 

- Transform : Veriler ayrıştırıldıktan sonra iş akışı kurallarına uygun biçimde dönüştürme işlemi 

yapılır. Kasıt sıralama, toplama, gruplama, veri doğrulama, filtreleme gibi işlemlerdir. 

- Load : Son adımında dönüştürülen veri hedef kaynağa ( veri ambarı ) aktarılır. 

Veri Ambarı : Bir işletmenin yada kuruluşun değişik birimleri tarafından toplanan bilgilerden değerli 

olanlarının, ilerleyen süreçlerde analiz işlemlerinde kullanılması amacıyla sistem veritabanından farklı 

bir ortamda birleştirilmesinden oluşan büyük çaplı bir veri deposudur. 

- Veri ambarı kullanıldığında, günlük işletimsel görevlerle meşgul olan veritabanı 

kullanılmadan, analiz işlemleri farklı bir ortamda yapılır. 

- Bir veri ambarı ilgili veriyi hızlı, kolay ve doğru biçimde analiz etmek için gerekli işlemleri 

yerine getirir. 

- Yıldız (Star), Kar tanesi(Snowflake), Karma(Mixed) modelleme teknikleri kullanılır.  

- *** Veri ambarı yerine veritabanı kullanılırsa ***  

- Sürekli değişen veri için karar verme işlemleri için uygun değildir. 

- İşletimsel sistemlerde sadece işlemsel veriler saklanılır. Geçmişe yönelik veriler saklanılmaz. 

Yıldız ( STAR ) Schema : Gerçek tablosu (FACT) temel iş ölçümlerini içeren niteliklerden oluşur. Bir 

gerçek tablo ve o tabloya ait spesifik nitelikler ve boyut tablolarıyla ilişkili yabancı anaharı 

içermektedir. 

- Boyut tablosu boyutu tanımlayan nitelikler içermektedir. 

Kar Tanesi ( SNOWFLAKE ) : Yıldız şemanın geliştirilmiş halidir. Gerçek tablonun(fact) her bir boyut 

tablosu başka boyut (fact) tablolarınada sahiptir. 

- Boyut tabloları birçok niteliğe sahip olduklarında normalize edilmeleri gerekmektedir. 

- Yıldız modeli normalize edilmiş boyut tablolarını desteklemediğinden bu durumda snowflake 

tercih edilmelidir. 

Avantajları : - Tüm tekrarlanılan veriler kaldırıldığından, saklama alanı korunmuş olur. 

- Büyük normalize edilmemiş tablolar yerine, joinler için normalize edilmiş daha küçük tablolar 

kullanılır. 

Dezavantajları : - Sorgu sonucunda Join edilmesi gereken tabloların sayısının belirlenmesindeki 

zorluk 

- Belirli bir sorguda kullanılacak tabloyu belirlemedeki zorluk 

Karma ( MIXED ) : Bazı veritabanı dizaynlarında, boyut tabloları veri hacminde çok geniş farklılıklar 

gösterir bu gibi durumlarda her iki modelin bir kombinasyonu mixed modeli kullanılır. 

Data Mart : Veri ambarının belli kriterlere göre özelleştirilmiş ve özet verilerini tutan parçalarına data 

mart diyoruz. Veri ambarı ile arasındaki fark :  

- DWH birçok konu ve bölüm hakkında bilgiler içerirken, data mart birkaç konu veya kullanıcı 

analizi için kullanılmaktadır. 



Cube : OLTP sistemlerde veriler tabloda tutulurken, OLAP sistemlerde veriler küplerde tutulmaktadır. 

Burada kolon ve satır mantığı yok. Dimension ve measurelarda tutulurlar.  

- Küplerde genelde verinin özeti tutulmaktadır. 

- Verinin hızlı bir şekilde analizine izin veren yapıdır. 

OLAP : ( Online Analytical Processing ) : Veriler üzerinde çok boyutlu analizler yapılmasına imkan 

sağlayan bir yaklaşımdır. OLAP veri ambarlarına ait sorgulama ve oluşturma işlemlerini de kapsar. 

Veri ambarı ile karıştırılmaması gereken husus :  

- Veri ambarı özelleştirilmiş bir veritabanını belirtirken, OLAP eldeki veriler üzerinde çok 

boyutlu sorgular yapmayı kolaylaştıran bir analiz yaklaşımıdır. 

- Off-line çalışır. 

- Veri değişimden çok sorgulama yapılır. 

- Veri miktarı çoktur. 

- Kullanıcı sayısı azdır. 

OLTP ( Online Transactional Processing ) : 0perasyonel veritabanlarındaki işlemleri kapsarlar.  

- Bu veri tabanları transaction temelli sistemlerdeki veriler anlıktır ve sürekli değişirler.  

- Normalize biçimde tasarlanan bu veritabanları, hızlı sorgulama işlemlerine cevap verirler.  

- Tablolar arasındaki ilişki sayesinde veri tekrarı barındırmazlar. 

- On-line çalışır. 

- Veri değişimi işlemleri yoğunluktadır. 

- Güncel veriler olduğundan veri miktarı daha azdır. 

- Kullanıcı sayısı çoktur. 

Veri Madenciliği : Veri ambarları üzerinde AI( Yapay zeka ), istatiksel ve matematiksel teknikleri 

kullanarak saklanılan büyük miktardaki veriler üzerinden, anlamlı yeni ilişkiler, desenler ve eğilimler 

keşfetme işlemidir. Kullanım amaçlarından örnek verecek olursak  

- Stratejik analiz : Bir karar destek sistemi olmasından dolayı 

- Finansal analiz : Maliyetlerin azaltılması dolayısıyla rekabetin avantajının artması 

- Satış analizi ve trendler üzerine odaklanma 

- Müşterilerin gizli kalmış satın alma eğilimlerini tespit etmek 

- İşler arasında ilişkilerin belirlenmesi 

- Müşteri ihtiyaçlarına çabuk cevap verebilme (Etkin CRM) 

SSAS ( Sql Server Analysis Server ) : Veri madenciliği çözümlerini kolayca yaratmak için sihirbazlar ve 

görsel araçlar sunar. 

- Modellere ait veriler çok boyutlu küplerde saklanabileceği gibi, ilişkisel tablolar veya SSAS 

tarafından desteklenen başka kaynaklarda da saklanabilir. 

- Yeni başlayanlar için bile veri madenciliği modellerini tasarlamak, eğitmek ve keşfetmek 

kolaydır. 

SSIS ( Sql Server Integration Service ) : Bir iş zekası sürecinin en temel adımı olan ETL süreçlerini 

gerçekleştirmek, farklı kaynaklardaki farklı formattaki verilerimizin, belirlenmiş ortak bir formatta, 

veri ambarı dediğimiz ortak depolama alanlarında toplanması için kullanılan araçtır. 

- Ayrıca Sql server veritabanlarının bakımını ve çok boyutlu küp verileri için güncellemeleri 

otomatikleştirmek için kullanılır. 



Control Flow Bileşeni : Bir paket içindeki tüm bileşenlerin çalışma sırasını yöneten, kısaca paketin 

beyni diyebileceğimiz bir bileşendir. 

- Veri akışının sıralı bir şekilde çalışmasını denetlemektedir. 

Data Flow Bileşeni : İçerisinde iş akışına uygun bir şekilde birden fazla kaynaktan gelen verilerin 

temizlenip dönüştürüldükten sonra hedefe aktarma işlemlerinin yapıldığı ( ETL süreçlerinin işletildiği ) 

bölümdür. 

OLE DB Source : Data flow içerisine verileri getirmek için OLE DB bağlantısına ihtiyaç duyarız. 

- Burada MS SQL, Oracle, Excel, Access gibi OLE DB uyumlu ilişkisel bir veritabanından 

verilerimizi ayıklamak gerektiğinde bir kaynak kullanmamız gerekli. 

Excel Source :  SSIS’de excel dosyalarımızı işaret eden bir kaynak bileşenidir. 

- Excel dosyalarındaki verilerimizi Data Flow içerisinde kullanmak istediğimizde genellikle bu 

bileşene ihtiyacımız olacaktır. 

Flat File Source : Data flow içerisinde metin dosyalarını veri kaynağı olarak kullanılmasını sağlar. 

Raw File Source : SSIS’de hızlı veri okumak için optimize edilmiş özel bir dosya türüdür. 

- Ham şekilde verilerimizin bulunduğu dosyaya direk bağlantı kurarak Data Flow içerisine taşır. 

- Ham veriler hiçbir dönüşüme uğramaya ihtiyacı olmayan direk içe aktarabileceğimiz 

verilerdir. Dolayısıyla diğer sourcelardan daha hızlı veri okumaktadır. 

XML Source : Kaynak olarak bir XML dosyasındaki verilerimizi okuyarak Data Flow içerisine taşıyan 

SSIS’in güçlü kaynaklarından biridir. 

ADO.NET Source : SSIS’de bir .NET sağlayıcısındaki verilere erişmek için gerektiğinde bu bağlantı 

yöneticisini kullanabiliriz. 

- Genelde bunun yerine OLE DB Source kullanımı tercih edilir fakat Microsoft Windows Azure 

SQL Database gibi veri kaynaklarındaki verileri okumak için ADO .NET Source kullanmamız 

gereklidir. 

 NOT : Her bir source için destination bulunur. Yani SSIS’de Data Flow içerisinde kaynaktan veya 

dönüşümlerden gelen verilerin hedef noktaya aktarılmasını sağlar. Hedeflerimiz uyumlu bir veri 

kaynağı, düz dosya veya Analysis Services olabilir. 

OLE DB Destination : OLE DB uyumlu (Sql Server, Oracle, Access gibi ) veri kaynaklarına verilerimizi 

yüklemek için SSIS’de en sık kullanılan komponentimizdir. 

Bileşenler : 

Data Conversion Bileşeni : Farklı veri kaynaklarından veri ambarımıza verilerimizi yüklerken veri 

uyuşmazlığı sorunlarıyla karşılaşabiliriz. Bu sorunu aşmak için veri kaynağımızdaki verimizi veri 

ambarındaki veri tipine dönüştürme işlemi yaparız. Bunuda bu bileşen ile gerçekleştiririz. 

- T-Sql ‘deki CAST ve CONVERT fonksiyonlarının yaptığı işlevi yerine getirmektedir. 

Derived Column Bileşeni : Bu bileşen ile kaynaktan gelen veriler üzerinde ifadeler( expressions ) 

yazarak dönüşümler uygulayabilir veya yeni türetilmiş bir kolon oluşturabiliriz.  



- Örneğin sayısal kolonlar üzerinde çeşitli hesaplamalar yapabilir veya karakter tipindeki iki 

kolonu birleştirebiliriz. 

Aggregate Bileşeni : Verilerimiz üzerinde SUM, MIN, MAX, Count fonksiyonlarını kullanabilmemize 

yardımcı olur. 

Sort Bileşeni : Seçtiğimiz kolona göre verilerimizi asc veya desc bir şekilde sıralayabiliriz. 

Lookup Bileşeni : İlişkisel veri tabanındaki iki veri seti arasında yapılan join işemi ile foreign key 

alınmasına benzemektedir. 

Row Count Bileşeni : Data Flow’daki veri akışı sırasında aktarımı yapılan veri sayılarını bir değişkene 

atıp tutmamızı sağlar. Bunu kullanmadan önce bir değişken oluşturulması gerekiyor. 

Merge Join Bileşeni : İki veri setinin INNER, Left ve full join ile birleştirilmesi sonucu tek veri seti 

döndürmemizi sağlamaktadır. Bu bileşenemizin iki girişe karşılık tek çıkışı bulunur. 

- Merge Joinde gelen verinin sıralı olması gerekiyor. 

- Birleşecek veri setlerinde key alanlarımızın aynı veri tipinde olması gerekiyor. 

Union All ve Merge Bileşeni :  

- Merge iki veri setini alt alta birleştirmemizi sağlar. Burada da sıralama olmak zorunda. 

- Union All iki veya daha fazla veri setini alt alta birleştirmemizi sağlar. Sıralamaya gerek 

yoktur. 

Conditional Split Bileşeni : Veri setlerimizi tanımladığımız koşullara göre farklı çıkışlara 

yönlendirmemizi sağlamaktadır. 

- Bu bileşende oluşturulan her koşul için bir çıkış ismi verilir. Bu koşula uygun kayıtlar bu çıkış 

ismiyle farklı hedeflere aktarılır. Koşula uymayanlar için default bir çıkış olmak zorundadır. 

Yazacağımız koşullar ara yüzden seçilmelidir. 

Fuzzy Lookup Bileşeni : Bu bileşen sayesinde lookup sırasında eşleşme olmayan kayıtlarımızda 

belirlediğimiz kriterlere göre referans tablomuzdaki kayıt arasında benzerlik olan en yakın kelimeyle 

eşleşme sağlanır. Bu sayede referans veri setimizdeki doğru haldeki verilerimizle kaynaktan standart 

şekilde gelmeyen yanlış verilerimizin eşleşmemesi sorunu giderilebilir. 

Fuzzy Grouping Bileşeni : Fuzzy lookup ile aynı işlemi yapar. Bunda ekstra olarak gruplama sağlayıp 

tek bir satır halinde veri elde edebilirim. 

OLE DB Command Bileşeni : Data Flow Task içerisinde veri akışı sırasında her satır için bir SQL 

deyimini çalıştırarak bir veritabanı tablosu üzerinde kayıt ekleme, güncelleme veya silme işlemlerini 

gerçekletirmektedir. 

Audit Bileşeni : Veri ambarına eklenen veya güncellenen verilerle ilgili kayıtların bir listesini alarak 

veri analizini yapmada büyük kolaylıklar sağlar.  

- Bu bileşen ile veri akışına ait denetim verilerini süreçlerimizde kullanmamızı sağlar. Veri 

aktarım süreçlerinde hangi data flow’ların hangi zaman aralıklarında kim tarafından 

çalıştırıldığı gibi bilgiler elde edilebilir. 

Balanced Data Distributor Bileşeni : ( Dengeli veri dağıtıcısı ) Dönüşüm komponenti tek girişinden 

gelen verilerimiz birden fazla çıkışa eş zamanlı aktarılmasını sağlamaktadır. 



Character Map Bileşeni : String fonsiyonlarını kullanarak verilerimiz üzerinde hızlı bir şekilde karakter 

dönüşümlerini yapabiliriz.  

- Komponentimiz çalışırken bu dönüşümleri satır satır yapmaktadır. 

Copy Column Bileşeni : Kaynak verilerimizden seçtiğimiz bir kolonun kopyasını oluşturarak çıkışa 

gönderir. 

Multicast Bileşeni : Bir girişe karşılık bir çok çıkış almamızı sağlayan komponenttir. 

- Bir veri setinden birden çok yerde kullanmamız gerektiğinde bu komponenti kullanabiliriz. 

SSRS ( Sql Server Reporting Service ) : SSRS ile yazıcı çıktısına uygun biçimde sayfalara ayrılmış 

ortamda raporlar oluşturulabileceği gibi, web tarayıcısı veya mobil bir cihazda görüntülenebilecek 

türde raporlarda oluşturulabilir. 

SSDT ( Sql Server Data Tools ) : Veri tabanını geliştirmeyi amaçlar. 

- SSDT ile Analysis Services Scripting Language ( ASSL ) öğelerini içeren XML dosyalarında 

depolanan Analysis Services nesnelerinin( küpler, boyutlar vb. ) tanımlarını içeren Analysis 

Service projeleri oluşturabilirsiniz. 

- Bir veritabanı projesi üzerinde çevrımdışı çalışabilirken, doğrudan bağlı olunan veritabanı / 

veri ambarı örneğinde de çalışabilirsiniz. 

 


