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Sayfamıza girdiğinizde sağda yanda Ücretsiz Demo alanına tıklayınız. 



Girdiğiniz demo veri alanında ABD otomatik olarak seçili gelmektedir. Demo verilerde ABD 2011 ve 2012 yılı verilerini

ücretsiz görüntüleyip indirebilirsiniz. 

Demo’ya giriş yaptığınızda ekranınızda P7 Arama‘yı kullanıyorsunuz ifadesi yer almakta üye olduğunuzda da ağırlıklı

olarak bu sayfayı kullanıyor olacaksınız. 

P1 alanında sadece ithalatçı firma bilgilerini sunan ülkelerin verisi indirilmekte. Sevkiyat detayları için her zaman P7 

kullanmanız gerekmektedir [Sadece ithalatçı firma bilgilerini içeren ülkeleri görmek için size gönderilen TradeAtlas Veri

Kapsamı dosyasını inceleyebilirsiniz]



Demo’da arama yapıldıktan sonra yukarıdaki ekran karşınıza geliyor. Burada aramanızla uyumlu toplam İthalatçı firma sayısını, 
toplam sevkiyat adedini, firma derecesini ( arama yaptığınız kriter ile en fazla alım yapmış olan firma en başta gelir ) ve yapmış 

olduğunuz aramanızı excel ‘e aktarma alanınızı görürsünüz.



Listelenen ithalatçı firmalara tıklayarak özet veri görebilirsiniz. Ancak verinin tamamını görebilmeniz için sağ tarafta 
bulunan Arama Sonuçları alanına tıklayarak veriyi bilgisayarınıza excel olarak indirmeniz gerekmektedir.



Demo veride ABD dışındaki ülkelerde GTIP Kodu, Ürün adı, İhracatçı ve/veya İthalatçı adı ile arama yapabilirsiniz.



Her ülkenin veri şekli farklı olduğu için her ülkede arama parametreleri ülkelerin veri kapsamına göre [şekildeki gibi]

değişiklik göstermektedir. Hangi ülkede hangi veriyi göreceğinize Trade Atlas veri Kapsamı dosyasından bakabilirsiniz. 



Her ülkenin veri şekli farklı olduğu için her ülkede arama parametreleri ülkelerin veri kapsamına göre [şekildeki gibi]

değişiklik göstermektedir. Hangi ülkede hangi veriyi göreceğinize Trade Atlas veri Kapsamı dosyasından bakabilirsiniz. 



Demo veride ABD harici ülkelerdeki aramalarda seçtiğiniz kritere göre ithalatçı sayısını ve sevkiyat sayısını görebilirsiniz. 

Buradaki sonuçlarda da en çok alımı yapmış firmayı en üstte açık olarak görebilirsiniz.



Örneğin Sigma Aldrich firmasına tıkladığınızda bu firmanın 150990‘dan yaptığı sevkiyatları görmektesiniz. 

Bu sonuçları Arama Sonuçları – Buraya Tıklayınız alanına tıklayarak bilgisayarınıza excel olarak indirebilir ve detaylı

inceleyebilirsiniz.



DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
IMPORTERS SEARCH ENGINE

GTIP SINIRLAMA

GTIP kodu ile yapılacak aramalarda araya

nokta konmaması ve 6 haneli kodla arama

yapılması gerekmektedir.

6 HANELI GTIP 

Sistemde GTIP sınırlaması bulunmakta ve 

sadece size tanımlı olan kodlarda kullanılabilir. 

Trade Atlas Veri Kapsamı’nda yer alan sarı 

zeminli ülkeler kısmi veridir ve bu ülkelerde TR 

verisi bulunmamaktadır. 

ABD VERİLERİ

Sistemdeki verilerde iletişim bilgilerinin 

bir kısmı mevcuttur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sistemi tek kullanıcı adı ile aynı andan

bir çok kullanıcı kullanabilmektedir. 

ÇOKLU KULLANICI

Her ülkenin verisi kendi dilindedir dolayısıyla

ürün adı ile yapılacak aramalarda buna dikkat

edilmesi gerekir.

CUSTOM RECORDS

ABD‘de GTIP ( HS Code) kodu kullanımı

yaygın olmadığı için bu ülkede yapacağınız

aramalarda ürün adından aramayı mutlaka

kullanınız..



İLETİŞİM
IMPORTERS SEARCH ENGINE

Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz..
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