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Veri Merkezi Kullanım Kılavuzu 

  Bu kılavuz, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin hazırlamış 

olduğu Veri Merkezi’nin etkin ve sorunsuz bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.  

1) Veri Merkezi 

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Veri Merkezi 

hizmeti, Birliğimiz tarafından üyelerimizin aktif oldukları ihraç pazarlarına ve bu pazarlara sundukları 

ürün yelpazesine yön verebilmek amacıyla dünya pazarlarını araştırırken  

 İhracat pazar payımızdaki yönelimlerin tespit edilmesi, 

 Belirlenecek ürün - ülke gruplarında ithalat/ihracat ve gümrük vergi oranlarının tespit 
edilmesi,  

gibi bu ve benzeri konularda karşılaşabilecekleri sorulara cevap verebilmek amacıyla 

oluşturulmuştur.  

a) Veri Merkezine Erişim 

   Veri merkezi hizmetine ana sayfada sağ üst kısımdaki üye girişi kutusundan e-mail adresi ve şifre 

girerek ulaşılmaktadır. Henüz siteye üye olmayan kullanıcıların üye ol kutusunu tıklayarak gerekli 

kişisel bilgilerini doldurmaları ve üyelik işlemlerini tamamlamayarak kendilerine ait şifre oluşturmaları 

gerekmektedir. Veri Merkezine üyelik oluşturarak giriş yapıldığında, ana seçim paneli ve görüntüleme 

panelini bulunduran sayfa ekrana gelmektedir. 

Şekil 1 Veri Merkezi Sayfa Görünümü 
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b) Ana Seçim Paneli 

   Veri tabanındaki verilere e-mail adresi ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra sağ taraftaki ana seçim 

menüsü kullanılarak ulaşılmaktadır. Bu menüde Ürün Bazında Görünüm, Ülke Bazında Görünüm, 

Kayıtlı Sorgularım, Bağlı Birimler, Vergi Oranları Ürün Bazında, Vergi Oranları Ülke Bazında, Hızlı 

Ülke Grubu Oluşturma ve Hızlı Ürün Grubu Oluşturma adları altında sekiz adet sekme 

bulunmaktadır. Veri ulaşımı ve analizi üç şekilde mümkündür; ülke bazında, ürün bazında ve bağlı 

birimler bazında. 

i) Ürün ve Ülke Bazında Görünüm 

   “Ürün Bazında Görünüm” ve “Ülke Bazında Görünüm” sekmelerinde, ‘ülke’ ve ‘ürün’ seçim 

çubukları kullanılarak bilgisi istenilen ülke ve ürüne, ‘grup’ seçim çubuğu kullanılarak ise ülke ve ürün 

gruplarına ulaşılır. Ülke seçim çubuğundan ülke seçildikten sonra altındaki bölümde, ihracat ve ithalat 

verilerinden hangisi görüntülenmek isteniyorsa, o işaretlenir. Birim ve yıl seçim çubuklarından 

kg/dolar bazında verilerin veya herhangi bir yılın verilerinin istenmesi halinde ona göre seçim yapılır. 

  Ürün seçimi bölmesinde ana ürün grubu, 6’lı gtip ve 12’li gtip olmak üzere 3 adet seçim çubuğu 

bulunmaktadır. Eğer sorgusu istenilen bir gtipte belirtilen yılların hiçbirinde ihracat veya ithalat 

yapılmadıysa belirtilen gtipin sorgusu görüntüleme panelinde çıkmaz.  

 İhracat verilerinde 12’li gtipteki bir ürünün seçimi, ilk önce ana ürün gruplarının içerisinden 

bir tanesinin seçilmesi, ardından seçilen ana ürün grubunun 6’lı alt gtiplerine ayrılmış 

gruplarından birinin seçilmesi ve yine aynı şekilde, seçilen alt grubun 12’li alt gruplarından 

birinin seçilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Ürün grubu çubuklarının hepsinin birden seçiminin 

yapılması zorunlu olmamakla birlikte, en son seçim yapılan grubun bilgisi ekrana gelir. 

Örneğin 12’li alt grubu seçilmezse, ekrana seçilen 6’lı gtipteki ürünün ve 12’li gtipteki bütün 

alt gruplarının sorgusu gelir.  

 İthalat verilerinde ihracat verileriyle aynı şekilde fakat en fazla 6’lı gtipteki ürün grupları 

sorgulanabilir. 

  Ana Seçim Panelinde birbirinin aynısı olan ‘Ülke Bazında Görünüm’ ve ‘Ürün Bazında Görünüm’ 

seçenekleri arasındaki fark, görüntüleme panelinde ekrana getirilen veridir. 

   Menüden ürün bazında görünümün seçilmesi halinde ihracat ve ithalat rakamları, seçilen ürünlerin 

listesi halinde ekranda görüntülenir. Menüden ülke bazında görünümün seçilmesi durumunda ise 

bilgiler seçilen ürünlerin ülke bazında listesi halinde görüntülenir. İhracatı veya ithalatı yapılan belli 

bir üründe ülkelerin karşılaştırılmak istenmesi halinde “ülke bazında görünüm”, ihracatı veya 

ithalatı yapılan belli bir ülkede ürünlerin karşılaştırılmak istenmesi halinde ise “ürün bazında 

görünüm” seçilmelidir. 

  Görüntüleme paneline getirilen verinin üst kısmında sağ ve sol taraflardaki ikonlar verinin liste, 

pasta dilimi, çubuk görünümleri gibi seçeneklerde görüntülenmesini sağlar. 

ii) Kayıtlı Sorgularım 

   Seçim alanında gerekli seçimler yapıldıktan sonra, sorgulamadan önce ‘Kaydet’ kutusu işaretlenirse 

sorgulama kaydedilir, böylelikle aynı sorgulamaya gerek duyulduğunda seçimleri tekrar ederek  
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Şekil 2 Veri Tabanı Ana Seçim Paneli - Ürün Bazında Görünüm

 

 
Şekil 3 Veri Tabanı Görüntüleme Paneli - Ürün Bazında Görünüm 
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kişilerin zaman kaybına uğranması engellenir. ‘Kayıtlı Sorgularım’ arama çubuğundan kaydedilen 

sorgu seçilerek aynı sorgulamaya kolaylıkla ulaşım sağlanır. 

 

iii) Bağlı Birimler 

   ‘Bağlı Birimler’ seçim sekmesinde ihracat veya ithalat rakamları yanında dış ticaretimiz hakkında 

daha iyi bilgi ve fikir edinmemizi sağlayacak oranlamaların ve değişimlerin sorgusu yapılır. 

    

   Örneğin, ‘Bağlı Birimler’ sekmesinde sırasıyla, seçim çubuğundaki menüden ‘TR-Dünya ihracatı birim 

kg başına $ fiyat (vergi hariç)’, Ana Ürün grubu, 6’lı gtipte alt ürün grubu, yıl ve birim seçildiği takdirde 

Türkiye’nin dünyaya ihracatını yaptığı belirli bir ürün grubunun birim fiyatı tedarik edilir. 

  Bağlı Birimler seçim menüsü açıklamaları : 

1. Ülke İthalatlarında TR Payı (6’lı GTİP) : Türkiye ihracatının 6’lı gtip bazında ülkelerin ilgili ürün 

grubunda yapmış olduğu total ithalat içindeki %’lik payını gösterir.  

Ör:  2009 yılında 6’lı olarak 100110 ürün grubunda Almanya ithalatı 1.000 $ ve Türkiye’nin bu 

ürün grubunda Almanya’ya ihracatı 120 $ ise Türkiye’nin ilgili ürün grubunda söz konusu ülke 

ithalatındaki payı 2009 yılı için % 12’dir. 

Şekil 4 Veri Tabanı Seçim Paneli - Bağlı Birimler 
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2. TR İhracatında Alt Kırılım Payları (GTİP 12/GTİP 6) : Türkiye’nin 6’lı ürün grubu bazında 

herhangi bir ülkeye gerçekleştirmiş olduğu ihracatın içinde 12’li alt kırılım ürün gruplarının 

%’lik payını gösterir. 

Ör: 2009 yılında 100110 6’lı ürün grubunda TR ihracatı bir ülkeye 1.000 $ ise ve 100110’nun 

alt kırılımı olan 12’li 100110000011 ürün grubunda ihracatı 120 $ ise söz konusu 12’li GTİP’in 

ait olduğu ana 6’lı kalem içindeki payı %12 olur. 

3. TR İhracatında Ülke Payları : Türkiye’nin 6’lı veya 12’li herhangi bir ürün grubuna ilişkin 

herhangi bir ülkeye yapmış olduğu ihracatın, aynı ürün grubunda Türkiye’nin toplam ihracatı 

içindeki % payını gösterir. 

Ör: TR’nin 6’lı olarak 100110 ürün grubunda Gürcistan’a 2009 ihracatı 120 $ ve TR’nin yine 

100110 ürün grubunda 2009 yılı toplam ihracatı (dünya) 1.000 $ ise Gürcistan’a söz konusu 

ürün grubunda yapılan ihracatın o ürün grubundaki total ihracattaki payı %12 olur. Aynı şey 

12 li GTİP için de geçerli. 

4. Dünya İthalatında Ülke Payları : 6’lı ürün grubu bazında ülke ithalatlarının, aynı ürün 

grubunda toplam dünya ithalatı içindeki % payını gösterir. 

Ör: Gürcistan’ın 100110 ürün grubunda 2009 yılı ithalat miktarı 120 $ ve aynı ürün grubunun 

dünya geneli total ithalatı 2009 yılı 1.000 $ ise Gürcistan’ın dünya geneli total ithalatı içindeki 

payı %12 olur. 

5. TR-Ülke İhracatı Birim kg başına $ fiyat (vergi hariç) :  Türkiye’nin ihracatını yaptığı ürün birim 

kg başına $ bazında fiyatını gösterir (vergiler hariç). 

Ör: TR’nin Gürcistan’a 100110 ürün grubunda ithalatı $ bazında 1.200 $, kg bazında ise 100 kg 

ise kg başı ihraç fiyatı 12 $ olur. (Aynı şey 12’li GTİP için de geçerli). 

6. Ülke İthalat birim kg başına $ fiyat (vergi hariç) : Ülkelerin bir ürünü dünya genelinden ithat 

ettiği birim kg başına $ bazında fiyatını gösterir (verrgiler hariç). 

Ör: Gürcistan’ın 100110 ürün grubunda ithalatı $ bazında 1.000 $ KG bazında 100 KG ise ithal 

ettiği birim KG başına fiyat 10 $ olur. 

7. Dünya İthalat birim kg başına $ fiyat (vergi hariç) : Türkiye’nin herhangi 6’lı bir ürün 

grubunda dünya geneline yapmış olduğu ihracatın, aynı ürün grubunda dünyanın yaptığı total 

ithalat içindeki % payını gösterir. 

Ör: Türkiye’nin 100110 ürün grubunda herhangi bir yılda yapmış olduğu ihracat 1.000 $ ise ve 

yine aynı ürün grubunda dünya genelinde yapılan toplam ithalat 20.000 ise, Türkiye’nin o 

ürün grubunda yapmış olduğu toplam ihracatın yine aynı ürün grubunda dünya genelinde 

yapılan toplam ithalat içindeki payı % 5 tir. 

8. Ülke&Dünya İthalatı Yıllık Değişim : Herhangi bir ürün grubunda dünya genelinde yapılan 

toplam ithalatın birim kg başına $ bazında fiyatıdır(vergiler hariç). 

Ör: Dünya genelinde 2009 yılında 100110 ürün grubunda yapılmış olan ithalat 10.000 kg ve 

12.000 $ ise kg başına birim fiyat $ bazında 1,20 $ dır. 

9. TR-Dünya İhracatı birim kg başına $ fiyat (vergi hariç) : Türkiye’nin herhangi bir ürün 

grubunda (6’lı veya 12’li) dünya geneline yapmış olduğu ihracatın birim kg başına $ bazında 

fiyatını gösterir. (vergiler hariç) 

Ör: Türkiye’nin 100100 ürün grubunda herhangi bir yılda dünya geneline yapmış olduğu 

toplam ihracat 5.000 kg ve 15.000 $ ise kg başına birim fiyat $ bazında 3,00 $ dır. 

10. Ülke & Dünya İthalatı Yıllık Değişim : Herhangi bir 6’lı ürün grubunda ülke ithalatları ile dünya 

geneli toplam ithalatının yıllık değişimlerini gösterir (2010/2011 – 2011/2012 - ….)  
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11. Ürün İthalatı Yıllık Değişim : Herhangi bir ülkenin ilgili ürün gruplarında ithalatının yıllık 

değişimlerini gösterir (2010/2011 – 2011/2012 - ….)  

12. TR-Ülke & Dünya İhracat Yıllık Değişim : Spesifik bir 6’lı veya 12’li ürün grubunda Türkiye’nin 

herhangi bir ülkeye ve dünya genelinde yapmış olduğu ihracatın yıllık değişimlerini gösterir. 

(2010/2011 – 2011/2012 - ….)  

13. TR-Ürün Grubu İhracat Yıllık Değişim : Türkiye’nin spesifik bir ülkeye ve dünya geneline ilgili 

ürün gruplarında yapmış olduğu ihracatın yıllık değişimlerini gösterir. (2010/2011 – 2011/2012 

- ….)  

14. TR İhracat Yapılan Ülke Sayısı : Türkiye’nin 6’lı veya 12’li ürün gruplarının her birinde her bir 

yıl için toplamda kaç tane ülkeye ihracat yaptığını gösterir.  

 

iv) Vergi Oranları Ürün Bazında 

   Belirli bir ülkenin ülkemize uyguladığı vergi oranlarını gösteren bu sekme, verileri seçilen ürün 

gruplarının listesi olarak sunarak ürün karşılaştırmasına olanak sağlamaktadır. 

v) Vergi Oranları Ülke Bazında 

   Belirli bir ürün grubunda seçilen ülkelerin ülkemize uyguladığı vergi oranlarını gösteren bu sekme, 

ülkeler arasındaki vergi oranlarının karşılaştırılmasına olanak sağlamaktadır. 

vi) Hızlı Ülke Grubu Oluşturma 

   “Ülke Bazında Görünüm” sekmesinde ‘grup’ seçim çubuğu ile daha önceden belirlenmiş bir ülke 

grubu seçilerek, tek bir ülkenin dış ticaret verileri yerine seçilen ülke grubunun verileri elde edilebilir. 

   Bunun için “Hızlı Ülke Grubu Oluşturma” sekmesinde görüntüleme panelinde ekrana gelen ‘Ülkeler’, 

‘Ana Ürün Grubu’ ve ‘6’lı Ürün Grubu’ içerisinden seçim yapılır. Ctrl tuşu kullanılarak en fazla 5 adet 

ülke seçilebilir. Hızlı arama adı girilerek kaydedilen grup, “Ülke Bazında Görünüm” sekmesindeki 

‘grup’ seçim çubuğunda görülmekte ve gerektiğinde silinebilmektedir. 

vii) Hızlı Ürün Grubu Oluşturma 

   “Ürün Bazında Görünüm” sekmesinde ‘grup’ seçim çubuğu ile daha önceden belirlenmiş bir ürün 

grubu seçilerek, tek bir ürünün dış ticaret verileri yerine seçilen ürün grubunun verileri elde edilebilir. 

   Bunun için “Hızlı Ürün Grubu Oluşturma” sekmesinde görüntüleme panelinde ekrana gelen ‘Ana 

Ürün Grubu’ ve ‘6’lı Ürün Grubu’ içerisinden seçim yapılır. Hızlı arama adı girilerek kaydedilen grup 

kayıtlı sorgular kısmından görülmekte ve gerektiğinde silinebilmektedir. 

2) Ülkeler 

   Veri Merkezi’nin “Ülkeler” bölümü A’dan Z’ye bütün ülkeler ile ilgili bilgi içermektedir. İçerdiği 

bilgiler her ülke için Genel Bilgi, Fuarlar, Raporlar ve Serbest Ticaret Anlaşması olmak üzere dörde 

ayrılmaktadır. 

3) Ana Ürün Grubunda Dünyadaki Payımız 

   Bu bölümde seçilen ürün grubundaki ihracat rakamları harita üzerinde renklendirme yöntemi ile 

gösterilmekte, böylelikle o ürünün ihracatının yapıldığı ülkeler arasında görsel olarak karşılaştırma 

yapılmasını sağlamaktadır. 
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Şekil 5 Ana Ürün Grubunda Dünyadaki Payımız 

 

 

4) Ülke Ekonomik Göstergeleri 

   Ülke ekonomik göstergeleri bölümünde toplam kişi başı milli gelir, yıllık ekonomik büyüme oranı, 

kamu borcu, işsizlik oranı vb. göstergeler bütün ülkelerin bulunduğu tek bir excel tablosunda 

indirilebilmektedir. 


