
125’den fazla gelişmekte olan ülkeyi kapsayan Şirket, Sektör, M&A, ve Ülke Makroekonomik 
bilgisi ve çok kaynaklı haber sağlayan veri tabanına www.emis.com adresini kullanarak kampüs 
içinden ve dışından erişim sağlayabilirsiniz. İçeriklere ulaşmak icin URL adresine tıkladıktan 
sonra açılan ekranın sağ üst köşesindeki “Client Login” sekmesine tıklamanız yeterli olacaktır.  

EMIS; BMI, S&P, Dun&Bradstreet, The Economist Intelligence Unit (EIU), Enerdata, 
Euromonitor, FT, MarketWatch, Market Line, EIU, Petroleum Economist, Oil Voice, 4Cast ve 
Oxford Economics gibi otoritelere ait verileri tek bir platformda bir araya getirmekte, kullanıcıların 
araştırrma ve çalışmalarında kullanabilecekleri kapsamlı bir bilgi havuzu oluşturmaktadır. 

 Şirket bazında, 1,4 milyon şirket bilgisi, şirket mali tablosu (bilanço, gelir tablosu, oranlar), 
yıllık raporlar, faaliyet raporları, çok kaynaklı haberler, borsa haraketleri, diğer şirketlerle 
kıyaslamalar, şirket duyuruları, 

 Sektör bazında, 130’dan fazla sektöre ait sektör genel görünümü, sektör raporları ve 
analizleri, sektör istatistikleri, sektör mali tabloları, sektör pazar payları, haberler, 
sektördeki şirket bilgileri,  sektör kıyaslamaları, 

 Makroekonomik verilerde, ülke verileri, ülke karşılaştırmaları, ülke risk raporları, 
dönemsel raporlar ve haberler, konsensus tahminleri, ülke tahmin bakışları ve ülke 
kıyaslamaları, 

 Deal Watch; (M&A-ECM Deals), yıllık 100,00’den fazla şirket alım-satım ve birleşmeleri, 
haberler, tahmini veriler ve olmuş anlaşmaların finansal verileri inceleyebilirsiniz. 

 Haber, başta Türkiye ve dünyanin farklı coğrafyalarında yayın yapan saygın kuruluşlardan 
ekonomi, şirket, sektör, borsa, siyasi ve uluslararası haberler 

EMIS provides a unique blend of analysis, data and news on companies, industries and 
countries. It brings hard-to-get, relevant news, research and analytical data, peer comparisons 
and more for over 125 countries emerging markets. You can have access to the database on or 
off campus at www.emis.com address. All you have to do is to click on “Client Login” on the 
upper right hand corner. 

EMIS brings data from BMI, S&P, Dun&Bradstreet, The Economist Intelligence Unit (EIU), 
Enerdata, Euromonitor, FT, MarketWatch, Market Line, EIU, Petroleum Economist, Oil Voice, 
4Cast, and Oxford Economics under one platform for researchers and users.  

 EMIS includes company profiles and financials (balance sheets, income statements, 
margins) from more than 1.4 million listed and private companies, annual reports, activity 
reports, multi-source news, market movements, and comparisons with other companies, 
company announcements, etc.  

 It includes industry profiles, reports and analysis, statistics, financial statements, market 
shares, news, comparisons for over 130 industries. 

 It offers macroeconomic data such as country data, country comparisons, risk analysis 
reports, periodic reports and news, consensus forecasts 

 It offers database of more than 100,000 emerging market deals (M&A-ECM Deals), news, 
forecasts, research and analytics. 

 It offers international news on economy, companies, industries, markets, and politics from 
respected agencies from Turkey and from different countries worldwide. 

 


