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Trade Atlas Sistem Kullanımı
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Üye girişi alanından tanımlı e-mail adresiniz ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. 



Şifrenizi hatırlamıyorsanız, Şifremi Unuttum linki üzerinden yeni bir şifre talep edebilirsiniz.



https://www.tradeatlas.com/reminder linkine tıklayarak kendinize yeni bir şifre alabilmeniz için email adresini yazarak 
gönderebilirsiniz. 



Sisteme giriş yaptığınızda ekranınızda P7 Arama‘yı kullanıyorsunuz ifadesi yer almakta ağırlıklı olarak bu sayfayı kullanıyor 
olacaksınız. P1 alanından sadece ithalatçı firma bilgilerin 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)



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 ve 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. 



GTIP kodu ile yapacağınız aramalarda tüm dünyada ilk 6 hane standart olduğu için 6’lı GTIP kodunuzu kullanmanız

gerekiyor. Veriyi excel’e indirdiğinizde; indirdiğiniz ülkenin alt kodlarını da görebilmektesiniz. GTIP kodunuzu girdiğinizde

ilk etapta tarih alanına herhangi bir tarih girmeden arama tuşuna basabilirsiniz. 



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.



Arama Sonuçları alanına tıkladığınızda ekranınıza yukarıdaki ekran gelecek. Sistemde tek seferde indirebileceğiniz satır

sayısı (sevkiyat sayısı) 10.000’dir. Mavi nokta her zaman 1000 ‘de otomatik gelir sizin ekrandaki sevkiyat sayısına göre bu

mavi noktayı hareket ettirmeniz gerekmektedir. Örneğin sevkiyat adedi 3578 çıkmış ise siz mavi noktayı 4000’e getirerek

Buraya Tıklayın tuşuna basarak indirme işlemini başlatabilirsiniz.



Arama yaptığınız kriterdeki sevkiyat sayısı bazı aramalarda 10.000’in üzerinde gelebilmekte böyle olduğunda tüm veriyi 
tarih aralığı girerek parçalı olarak indirebilirsiniz. 

Veri bilgisayarınızın indirilen dosyaları nereye kaydetmesini belirtiyseniz oraya iner dolayısıyla daha sonra dosya 
aramamanız için veriyi indirirken bilgisayarınızın özelliğine göre ekranınıza gelen indir ve excel ile aç seçeneğini seçerek 

dosyayı kaydediniz.
Kaydettiğiniz dosya üzerinde dilediğiniz gibi oynama yapabilir filtreler ve sıralamalar ile ülkenin geneline indirdiğiniz veri 

içinde bakabilirsiniz. 



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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