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01. Ürün Açıklaması 

 
Statista Hakkında 

Statista, www.statista.com web sitesi altında 80.000'in üzerinde konu ve ilgi alanıyla ilgili istatistiklere ve 

çalışmalara erişim sağlayan bir istatistik portalı olarak faaliyet göstermektedir. 

 
İçerikler 

Statista, kullanıcıların çok çeşitli pazarlarda ve sektörlerde ilgili bilgilere hızlı ve verimli bir şekilde erişmelerini 

sağlar. Statista servislerinin faydaları şunlardır: 

Pazar eğilimlerinin önemli göstergelerine sahip sektöre özgü ekonomik veriler 

İlgili eğilimler ve tahminler hakkında sektöre özel anketler 

Tüketici davranış çalışmaları 

 

Statista veritabanı, yaklaşık 600 pazar ve 22 ana endüstriye ayrılmıştır.  

Statista, ilgili konularla ilgili temel istatistikleri toplar, değerlendirir ve yayınlar, kullanıcılara belirli bir konu 

hakkında mevcut verilere kapsamlı bir genel bakış sunar. 

 
Kaynak 

Devlet kurumları (bakanlıklar, kuruluşlar, istatistik büroları vb.) 

Dergiler ve yayınlar  

Pazar araştırması enstitüleri  

Tüketici çalışma grupları  

Bilimsel kurumlar

http://www.statista.com/
mailto:eu.support@statista.com
http://www.statista.com/
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Kataloglama ve Arama 

Statista, kullanıcıların bilgiyi hızlı ve verimli bir şekilde bulmalarını sağlayan, anahtar kelime kullanımı 

yoluyla arama sürecini kolaylaştırır. Kullanıcılar ayrıca, anahtar kelimeler temelinde farklı kaynaklardan bir 

konunun istatistiklerini araştırabilirler. Bir arama girişi, ilgili bir anahtar kelime ile başlarsa, kullanıcılara artan 

arama önerileri sunulur. 

Statista, dahili olarak yapılandırılmış bir katalog sistemi kullanarak istatistikleri sınıflandırır ve düzenler. 

Arama ve katalog sisteminin bir kombinasyonu olarak, belirli bir sektörün veya konu alanının anahtar 

kelimelerini birleştirerek ilgili bilgilere doğrudan erişim sağlar. 

 

Şekil: Arama İşlevleri 
 

http://www.statista.com/
mailto:eu.support@statista.com
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Araştırma 

Statista, nicel verilerin araştırılması için bir başlangıç noktası sağlayan modern bir bilgi platformudur. 

İstatistiklerin doğrudan kullanılabilirliğinin yanı sıra, Statista kullanıcılara kaynakları, çalışmaları ve anketleri 

doğrudan ve verimli bir şekilde bulma ve kullanma fırsatı sunar. 

Statista, sayısız profesyonel, bilimsel, akademik ve ticari yayınlarından nicel verilerini analiz eder ve 

değerlendirir ve bunları portal aracılığıyla kullanıma sunar. Kullanıcılar, belirli bir kaynağın doğrudan 

araştırılmasını sağlayarak, spesifik verilerin kaynağını doğrudan belirleme seçeneğine sahiptir. Belirli bir 

içeriğin daha derin bir şekilde anlaşılmasına ek olarak, niceliksel gösterim bağlamında yayınlanan niteliksel 

bilgilerin daha fazla analiz edilmesi gerektiğinde bu özellikle önemlidir. 

Ek olarak, kullanıcılar, belirli bir konuda yayın yapan yayınlardan, Statista’nın endüstri uzmanlarının geniş 

bilgi birikiminden ve deneyimlerinden yararlanabilir. 

 

Şekil: İstatistiklerin Temsili 
 

http://www.statista.com/
mailto:eu.support@statista.com
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Kaynakların Uygulanması ve Yönetimi 

Statista, kullanıcılara, orijinal kaynağın isimlendirilmesi ve açıklaması dahil olmak üzere, belirli bir istatistik 

hakkındaki tüm ilgili bilgilere basit ve şeffaf erişim sağlar.  

Bir istatistiğin içeriği sadece onun oluşturulması ve yayınlanması bağlamında değerlendirilebilir; bu 

nedenle, Statista tüm mevcut meta bilgilerini de ayrı olarak sunar. 

Veri toplanmasıyla ilgili mevcut tüm bilgiler, araştırmanın konusu, metodoloji, çalışmanın zaman aralığı ve 

araştırmanın yapıldığı yer gibi bilgiler de eklenmiştir. Çevrimiçi yayınlar söz konusu olduğunda, bu, 

istatistiğin orijinal kaynağına doğrudan bağlantıyı içerir. 

İlgili tüm meta-bilgisinin dahil edilmesiyle, kullanıcı her istatistiğin orijinal kaynağını belirleme ve 

değerlendirme yeteneğine sahiptir. Bu daha fazla okunabilirlik sayesinde ek bilgi aramasını kolaylaştırır.  

 

Şekil: İstatistik Arkaplan Bilgisi ve Detayları 
 

 
 

http://www.statista.com/
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Fonksiyonlar 

Belirli nicel verilerin araştırılmasına ve alınmasına ek olarak, Statista hesabı, kullanıcılara hem Excel hem de 

Powerpoint formatlarında bilgi ve istatistik indirme seçeneği sunar. Her iki belge türü de nicel bilginin yanı 

sıra meta veri, anket ve kaynak ile ilgili tüm bilgileri içerir. 

Kullanıcılar istatistikleri kendi analizlerine kolayca ve doğrudan entegre edebilir veya elektronik sunumlara 

uygulayabilirler. Buna ek olarak kullanıcılar, mevcut projelere, sorunsuz entegrasyona olanak tanıyan 

grafiklerin ve çizelgelerin formatını ve boyutunu değiştirebilirler. 

PowerPoint'e ek olarak, kullanıcılar Word belgelerine ve diğer metin formatlarına basit ve etkili 

entegrasyon için resmi PDF veya PNG dosyası olarak da indirebilirler. 

 

Şekil: Fonksiyonlar 
 

 

 

 

 

 

 

PNG Resmi Excel Sayfası PowerPoint Grafiği 

 

 

 

 

 
PNG 

 

 

 

 

 
XLS 

 

 

 

 

 
PPT 

 

       İstatistikleri doğrudan 

           yayınlara uygula 

 

   Excel çerçevesindeki istatistikleri         

işle ve değiştir 

 

İstatistikleri ve grafikleri 

doğrudan sunumlara uygula 

 
        Yayınlara veya web 

     sitelerine basit entegrasyon              
için PNG olarak 

     doğrudan indirme 

 

Excel'de düzenleyin ve 
değiştirin 

İş modellerine entegrasyon için 
optimize edilmiştir (yapı, 

etiketleme, vb.) 

 
     6 alternatif grafik formatı 

Sunumlara kusursuz 

entegrasyon  

Hızlı, kolay indirme 

Bir Statista hesabı, mevcut yürürlükteki fikri mülkiyet kanunları ve telif hakkı yasaları tarafından 
başka şekilde yasaklanmadıkça, Statista içeriğini yayınlama ve dağıtma hakkını içerir. 

http://www.statista.com/
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Çalışmalar ve kaynaklar için veritabanı 

İstatistiklere ek olarak, Statista, belirli endüstrileri veya konuları daha iyi anlamaya yardımcı olan çok çeşitli 

ilgili çalışmaları ve kaynakları kataloglar. Bilginin indirilebileceği linklerin yanı sıra çalışmaların ve 

kaynakların açıklamaları ve detayları da sağlanmıştır. 

 

 
Yayın Hakları 

Bilimsel yayınların yayın hakları sadece Kurumsal Hesap, Kurumsal Hesap, Öğrenci Hesabı veya Kampüs 

Lisansına dahil edilir. Diğer herhangi bir yayın türü için yayın hakları, Kurumsal Hesap, Kurumsal Hesap ve 

Kampüs Lisansı müşterileri için de geçerlidir. 

Statista'ya abone olarak, tüm kayıtlı kullanıcılar özel kullanım için basit bir kullanım hakkı elde eder. Ticari 

amaçlar için kullanım hakkı yalnızca Kurumsal, Kurumsal, veya Kampüs Lisansı müşterileri için verilir. 

http://www.statista.com/
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02. Servis Açıklaması  

 

Aşağıda Kampüs Lisansı tarafından sunulan hizmetlerin kısa bir açıklaması yer almaktadır. 

Statista, Inc. şirketinin tüm şart ve koşulları web sitemizde görüntülenebilir ve bir PDF dosyası olarak 

indirilebilir. 

 

 

Kampüs Lisansı hizmetleri: 

Bir Kampüs Lisansı ile sunulan Statista hizmetleri bir veya daha fazla çalışan veya kullanıcı için 

kullanılabilir. Tüm çalışan modelleri için tüm mevcut istatistiklere erişim tüm fiyat modellerinde 

mevcuttur. 

Kampüs Lisansı, Statista platformundaki tüm Temel ve Premium istatistiklere erişim sağlar. 

Kampüs Lisansı, kullanıcıların tüm Temel ve Premium istatistikleri için PowerPoint, Excel, PDF ve PNG 

formatlarında istatistikleri indirmelerine izin verir. 

Kampüs Lisansı, tüm Temel ve Premium istatistiklerinin grafiklerini, PowerPoint grafiklerini ve Excel 

verilerini yayınlama hakkını içerir. 

Kampüs Lisansı, Statista platformunun tüm anket ve çalışma veritabanlarına erişim sağlar. 

 

 
Statista, teklifimizin kabul edilmesi üzerine bir Kampüs Lisansı için yıllık bir fatura düzenleyecektir. Faturanın 

tam ödenmesi, faturayı aldıktan sonraki 10 iş günüdür.  

Bir Kampüs Lisansı kullanımı sadece yetkili kullanıcı için geçerlidir.  

Kampüs Lisansı aboneliği, Statista tarafından sağlanan araştırma hizmetlerini içermez. Araştırma hizmetleri 

ve talepleri Kampüs Lisansı ücretleri ve fiyatları kapsamında değildir ve ek ücretlere ve gereksinimlere 

tabidir. 

 
Teknik notlar  

 

Statista hesapları için teknik gereksinimler, son güncellenen bir internet tarayıcısını içerir (Firefox 3.0.14 veya 

üstü önerilir). İnternet tarayıcısı ayrıca Script'lerin (örneğin JavaScript) Statista web sitesinden çalıştırılmasına 

da izin vermelidir. 

Mevcut istatistiklerin sayısı değişebilir. İstatistiklerin Statista platformunda kalıcı olarak kalması garanti 

edilemez. Tüm istatistikler Excel ve PowerPoint formatlarında indirilemez. 

http://www.statista.com/
mailto:eu.support@statista.com
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İletişim bilgileri  

Eğer herhangi bir sorunuz varsa veya Statista hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen iletişime 

geçiniz:  

 

Statista GmbH 

Johannes-Brahms-Platz  

20355 Hamburg 

Deutschland  

 

TELEFON +44 40 688 931 253 

E-MAIL     yagmur.nayir@statista.com 

http://www.statista.com/
mailto:eu.support@statista.com
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