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Merkezi Dağıtım Sistemi Uygulaması(MEDAS)
Giriş
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geliştirilen Merkezi Dağıtım Sistemi MEDAS, farklı
konulardaki istatistiki verilerin tek bir dağıtım kanalından karşılaştırmalı olarak sunulabilmesini sağlayan
bir yazılım projesidir. Türkiye İstatistik Kurumunun Dağıtım Veri Tabanlarındaki her istatistiki konu için
farklı bir uygulama bulunmaktadır. Bu proje ile söz konusu uygulama ve veritabanlarının merkezi bir çatı
altında toplanması hedeflenmektedir. Proje ile sorgu yapılacak konu, ölçüm ve ölçümlerin dayandığı
değişkenler standart bir şekilde saklanmakta, ilgili veriler kullanıcıya tek bir arayüz aracılığı ile
sunulmaktadır. Dünyadaki İstatistik ofisleri tarafından geliştirilen veri dağıtım uygulamaları
incelendiğinde farklı konulardaki istatistiki veriyi aynı raporda karşılaştırılabilir bir şekilde sunabilmesi
özelliği ile MEDAS bir ilktir. Sorgulama yelpazesinin genişliği ve veri çeşitliliği dikkate alındığında
kullanıcıların uygulamanın başından sonuna kadar sürece hakim olmaları beklenmektedir. Uygulama;
Gösterge, Zaman, Düzey ve Rapor olmak üzere 4 sekmeden oluşmaktadır. Gösterge, Zaman ve Düzey
seçimi yapıldıktan sonra istenen rapora ulaşılabilir.
Uygulamanın Kullanımı
Uygulama açıldığında anasayfada Göstergeler sekmesi bizi karşılar. Raporda görmek istediğimiz
gösterge veya göstergeler bu ekrandan seçilmelidir. İstenilen göstergeye ulaşmak için sırasıyla konu,
ölçüm, kırılım ve değişken seçimi yapılmalıdır.
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Uygulamanın ikinci sekmesi Zaman'dır. Bir önceki sekmede seçtiğimiz gösterge verilerini hangi
zamanlarda almak istediğimizi bu ekranda seçeriz.

Üçüncü sekme Düzey sekmesidir. Bu sekmede verilerin düzey seçimi yapılmaktadır.
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Son sekmemiz Rapor sekmesidir. Bu sekmede, kullanıcı seçtiği parametrelere ait raporu
görüntüler. Rapor sekmesi de diğer sekmeler gibi etkileşimlidir. Yani, kullanıcı raporun satır ve sütun
bileşenlerini değiştirip, rapor görünümünü değiştirebilir ve oluşturduğu bu raporu bilgisayarına indirebilir.

Basit Bir Gösterge Verisi Nasıl Alınır(Örnek)
Uygulamaya giriş yaptıktan sonra öncelikli olarak konu seçimini yaparız. Bu örnek için, Dış
Ticaret Endeksleri'ni seçiyoruz. Konu seçildikten sonra, ilgili tüm ölçümler ekrana gelecektir.
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İhracat Birim Değer Endeks seçildiğinde ekrana kırılım seçim kısmı gelir. Bu konuya ait ölçüm
listesini filtrelemek için ekrandaki seçim kutuları kullanılabilir.

Ekrandaki kırılımlardan Para Birimi ve ISIC Rev3 seçilip tamam butonuna basılır. Açılan Para
Birimi ve ISIC Rev3 kutularından seçim yapılır.

Seçimler sonrası kullanılabilir hale gelen göstergeleri ekle butonuna basılır ve gösterge seçim
işlemi gerçekleşmiş olur. Seçilen Göstergeler bölümünde verilerini görmek istediğimiz göstergelerin
detaylı bilgileri yer alır.
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İleri butonuna tıklanarak Zaman seçim sekmesine geçilir. Bu sekmede seçilen göstergeye ait
zaman kısıtları belirlenecektir. Açılan ekranda Periyot seçim kutusundan zaman kısıtının kriterleri
belirlenecektir.

Zaman seçimi yapıldıktan sonra ileri butonuna tıklanarak Düzey sekmesine geçilir. Bu ekranda
coğrafi düzey seçilir.
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Düzey seçimi sonrası Rapor Oluştur butonuna basarak seçmiş olduğumuz göstergelerin seçilen
zaman ve düzeylerdeki sayısal verilerini rapor ekranında görüntülemiş oluruz.

Rapora özel Satır ve Sütunlar sürükle bırak özelliğiyle dinamik olarak değiştirilebilir. Bu
değişiklik yapıldıktan sonra ekrandaki güncelle butonuna basılması gerekmektedir. Güncelle butonuna
tıklandıktan sonra rapor kullanıcının istediği şekilde tekrar görüntülenmiş olur.
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Oluşturduğumuz raporu, düzenleme sonrası son haliyle, CSV ve XLS butonlarına tıklayarak .xls
ve .csv formatlarında makinemize indirebiliriz.

Ölçüm Bazında Gösterge Verisi Nasıl Alınır
Herhangi bir istatistiki konu için ölçüm bazında gösterge olabilir. Bu, ilgili ölçüm için genel bir
değer var demektir. Bu örnek için Yurt İçi Fiyat Endeksi konusunu seçelim. Konu seçildikten sonra ilgili
ölçümler ekrana gelecektir. Bu ölçümlerden Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(2003=100) seçilir. Seçim
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sonrası ekranda bir pencere açılır. Bu pencerede ölçüme dair bir gösterge olduğu ve bu göstergenin
eklenebileceği belirtilmektedir.Ölçüme ait göstergeyi Göstergeleri Ekle butonuna basarak ekleyebiliriz.

Böylece herhangi bir sınıflama kırılımında seçim yapmadan göstergenin genel değeri seçilen
göstergelere eklenir. İşlemlerin devamı önceki örnekte anlatıldığı gibidir.
İki Farklı Konuya Ait Gösterge Verileri Nasıl Karşılaştırılır
Öncelikle karşılaştırmak istediğimiz konulardan ilki seçilir ve yukarıda anlatılan adımlar
uygulanarak gösterge eklenir. Sonra ikinci konu seçilir ve seçilen ikinci konu için de ilgili adımlar
yapılarak, oluşturulan gösterge, göstegelere eklenir. Göstergeler sekmesinde son adıma geldiğimizde
seçilmiş göstergeler kutusunda karşılaştırmak istediğimiz konulardan oluşturduğumuz göstergelerimiz
vardır. İleri butonuna basarak zaman sekmesine geçeriz. Bu sekmede daha önce de anlatıldığı gibi görmek
istediğimiz verilerin zaman bilgisini seçeriz. Son adımda da Düzey bilgisi seçilip rapor oluştur butonuna
basılır ve rapor oluşturulur. İki farklı konu seçimi dışındaki tüm adımlar ilk örnekte anlatılanla aynıdır.
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