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Giriş
Girişimci Bilgi Sistemi (GBS), sekiz farklı kurumun idari kayıtlarından oluşan
verilerin bütünleşik şekilde yer aldığı girişim bazlı bir bilgi sistemidir. GBS kapsamında
Türkiye ekonomisi içerisinde ticari kazanç üreten girişimlere ait ekonomik faaliyet
verileri, merkezi bir veri tabanında toplulaştırılmaktadır. GBS’nin amacı; kamu kurum
ve kuruluşları, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve sivil toplum kuruluşlarındaki
karar alıcılara, uzman ve araştırmacılara; ekonomik, sektörel, bölgesel politikaların
tasarlanması, uygulanması ve etkinlik ölçümü için doğru ve güvenilir verilerin
sunulacağı bir ortam sağlamaktır.
Bu raporda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi Verilerini
Kullanım ve Paylaşım Yönergesi’nde yer alan
“Veri Karşılama Kuralları”
çerçevesinde, GBS kullanımı incelenmiş ve kullanıcı hareketleri istatistiksel olarak
değerlendirilmiştir.
GBS Kullanım Raporu, bahse konu Yönerge’nin 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki
“Bakanlık tarafından her yıl GBS Kullanım Raporu yayımlanır.” hükmü kapsamında
hazırlanmıştır.
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1. GİRİŞİMCİ BİLGİ SİSTEMİ (GBS) 1
GBS, reel sektörün bugün içinde bulunduğu şartlar ve gelecekte ihtiyaç duyacağı veriler göz önünde bulundurularak
hayata geçirilmiş bir bilgi toplumu projesidir. Ayrıca, farklı kurumlara ait yeni veri setlerinin de sisteme entegre
edilmesine olanak sağlayan dinamik ve esnek bir yapıda tasarlanmıştır.
Farklı kurum ve kuruluşların idari kayıtlarında yer alan ve ekonomimiz içerisinde ticari kazanç üreten girişimlere
ait ekonomik faaliyet verilerinin; vergi kimlik numarası ve T.C. kimlik numarası anahtar değişkenleri kullanılarak
merkezi bir veri tabanında toplulaştırılmasıyla yapılandırılan Girişimci Bilgi Sistemi’nin yasal altyapısı, 10/07/2018
tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 388/B maddesinin
birinci fıkrasının (ç), (j) ve (k) bentlerinde aşağıdaki şekilde belirtilen görevlere dayanmaktadır:

“Büyük veri yönetimi ve ileri veri analitiği uygulamalarını kullanarak Bakanlığın tüm
faaliyetlerinin bilgi temelli yönetim yaklaşımıyla yürütülmesine öncülük etmek”

“Bakanlık birimleri ile bağlı, ilgili ve koordinasyonundan sorumlu olunan kuruluşlar tarafından
yürütülen destek programları ve yatırım teşviklerinin etkinlik ve verimliliğini sağlamak üzere,
programların ve teşviklerin eşgüdümünü koordine etmek ve denetlemek; destek ve teşviklerin
olası etkilerine dair öncül etki analizleri yaparak görüş vermek, gerçekleştirilen destek
programlarının ve teşviklerin etki analizlerini yapmak”

“Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden işletmelere ait yatırım, üretim,
teşvik, mali durum, Ar-Ge, fikri ve sınai mülkiyet hakları, dış ticaret, istihdam ve işgücü,
kurulu kapasite, fiili üretim, enerji giderleri, verimlilik, dijitalleşme ve benzeri muhtelif
ekonomik ve kurumsal faaliyet bilgi ve verilerini, belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde almak,
verilerin saklanması ve kullanılması için bilgi sistemi oluşturmak ve yönetmek; bölgesel,
ulusal ve uluslararası düzeylerde saha araştırmaları yapmak veya yaptırmak; veri kaynaklarını
kullanarak analiz ve araştırmalar yapmak, istatistiki bilgiler üretmek, değerlendirmek; Bakanlık
faaliyetlerine ilişkin istatistikleri açıklamak, ulusal ve uluslararası endeks çalışmalarında
gerekli koordinasyonu yürütmek”
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GBS’nin hedef kitlesini, kamudaki karar alıcılar başta olmak üzere üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları
oluşturmaktadır (Şekil 1). Buna dayalı olarak GBS’nin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, araştırma
enstitüleri ve sivil toplum kuruluşlarındaki karar alıcılara, uzmanlara ve araştırmacılara; ekonomik, sektörel, bölgesel
politikaların tasarlanması, uygulanması ve etkinlik ölçümü için doğru ve güvenilir verilerin sunulacağı bir ortam
sağlamaktır.
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Şekil 1. GBS’nin Hedef Kitlesi

GBS, tamamen kamu kurum ve kuruluşlarının kendi görevleri kapsamında topladıkları idari kayıt verilerinden
oluşan bir bilgi sistemidir. Bu kapsamda, ticari kazanç üreten ve mahalle esnafından holdinglere kadar tüm
girişimlerin verisi GBS’ye entegre edilmiştir. GBS’de 3 milyonu aşkın girişimin sekiz farklı kurum bünyesindeki
500’den fazla başlığa ait verisi yer almaktadır (Şekil 2).
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Şekil 2. GBS Veri Kaynakları

GBS’ye ilişkin ayrıntılı bilgi ve dokümantasyona ulaşılmasına olanak sağlamak amacıyla Ekim 2021 itibarıyla GBS
İnternet Sayfası (gbs.sanayi.gov.tr) yenilenerek hizmete sunulmuştur. Bu kapsamda, Ekim-Aralık 2021 döneminde
ilgili sayfaya toplam 2.475 tekil ziyaret gerçekleştirilmiştir. Aynı dönemde toplam 6.537 tıklanmaya ulaşan
sayfanın en çok ziyaret edildiği il ise Ankara (2.548 tıklanma) olmuştur.
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2. GBS VERİSİNE ERİŞİM YÖNTEMLERİ
24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı
Türkiye İstatistik Kanunu, GBS’ye veri temin eden kurumlar ile yapılan protokoller ile 22/10/2020 tarihinde
yürürlüğe giren T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi Verilerini Kullanım ve Paylaşım Yönergesi
kapsamında verinin güvenliği göz önünde bulundurularak GBS verisine erişim yöntemleri belirlenmiştir. Buna
göre, veri türüne dayalı olarak GBS verilerine üç farklı erişim yöntemi bulunmaktadır.

Açık Veri
Herhangi bir kısıtlamaya, telif hakkına veya diğer kontrol mekanizmalarına tabi olmaksızın
herkes tarafından kullanılabilen veri setleri anlamına gelmektedir.

Toplulaştırılmış Veri
Gerçek veya tüzel kişilerin doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlanmasına imkan sağlamayan
veri setleri anlamına gelmektedir.

Mikro Veri
Gerçek veya tüzel kişilere ait, doğrudan tanımlanamayacak şekilde; isim, unvan ve adres kimlik
bilgisi silinmiş, vergi kimlik numarası gibi tanımlayıcı bilgisi değiştirilerek anonimleştirilmiş
kayıt düzeyindeki veri olarak tanımlanmaktadır. Mikro veri ile Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nda yer alan Çalışma ve Araştırma Merkezi (ÇAM)’nde çalışılabilmektedir.
GBS kapsamında yayımlanan açık verilere gbs.sanayi.gov.tr adresinde yer alan “Raporlar” başlığından
erişim sağlanmaktadır. GBS’ye ilişkin talep süreçleri (toplulaştırılmış veri talebi ve mikro veri talebi) ise
gbs.sanayi.gov.tr adresinde yer alan GBS.NET Uygulaması2 aracılığıyla yürütülmektedir. Ekim 2021 tarihinde
hizmete sunulan GBS.NET Uygulaması üzerinde açılan toplam oturum sayısı yıl sonu itibarıyla 2.665’tir.

2
GBS.NET kullanımına ilişkin eğitim videosuna https://www.youtube.com/watch?v=j-1RelRDFM8&t=381s adresi üzerinden erişim
sağlanabilmektedir.
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2.1. Açık Veri Erişimi
Açık veri; telif hakkı, patent veya diğer kontrol mekanizmalarının kısıtlaması olmaksızın herhangi bir anda, herhangi
bir yerde, herhangi bir kişi tarafından ücretsiz olarak kullanılması, yeniden kullanılması ve yeniden dağıtılması
için gerekli teknik ve yasal şartlarla birlikte kullanıma sunulan dijital veri anlamına gelmektedir. Bu kapsamda
gbs.sanayi.gov.tr adresinde “Raporlar” menüsü altında 16 farklı rapora erişmek mümkündür. Bunlar arasında en çok
indirilen ilk 3 dosya aşağıda yer almaktadır (2021 yılı son çeyrek için):
•

Sektörel Gelir Tablosu (Kısım Düzeyinde)

•

Sektörler Arası Ticaret (Kısım Düzeyinde)

•

Sektörel Düzeyde KOSGEB Destekleri

2.2. Toplulaştırılmış Veri Talebi
Gerçek veya tüzel kişilerin doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlanmasına imkân sağlamayan veri, Toplulaştırılmış
Veri olarak tanımlanmaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşları, üniversite ve diğer yükseköğrenim kurumları ile araştırma amaçlı kurulmuş enstitü ve
diğer kuruluşlar, meslek odaları/örgütleri, sivil toplum kuruluşları ile Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kurum
ve kuruluşlar toplulaştırılmış veri talebinde bulunabilir.
Toplulaştırılmış veri taleplerine hizmet standartları gereği 5 iş günü içerisinde cevap verilmektedir. Toplulaştırılmış
veri talepleri, GBS’deki verinin kapsamına ve “Veri Karşılama Kuralları”na uygun olarak yapıldığında gerekli
gizlilik testleri yapılarak veri hazırlanmakta ve veri dosyası talep sahibine GBS.NET Uygulaması’na yüklenerek
iletilmektedir. Taleplerin karşılanamadığı durumlar ve bu durumlarda gerçekleştirilen işlemler ise Tablo 1’de
gösterilmiştir.
Tablo 1. Taleplerin Karşılanamadığı Durumlar ve Buna Yönelik İşlemler
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Karşılanamama Durumu

Gerçekleşen İşlem

GBS kapsamında olmaması

İlgili veri kaynağına yönlendirme

Mikro veri içermesi

Çalışma ve Araştırma Merkezi (ÇAM)’nde çalışmaya yönlendirme

Açık veri kapsamında olması

gbs.sanayi.gov.tr adresine yönlendirme

Yeterince anlaşılır olmaması

gbs.sanayi.gov.tr adresinde yer alan metaveri ile “Veri Karşılama
Kuralları”na yönlendirme

Çok fazla ayrıntı içermesi

Sadeleştirme talebi
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2021 yılında GBS’ye toplam 139 toplulaştırılmış veri talebi iletilmiştir. Bunlardan 91 (%65)’i karşılanırken, 48
(%35)’i Tablo 1’de belirtilen nedenlerle karşılanamamıştır. Grafik 1’de karşılanamayan taleplerin, karşılanamama
durumuna göre dağılımı yer almaktadır.
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Grafik 1. Karşılanamayan Taleplerin Dağılımı (2021)

Bu veri taleplerinin talepte bulunan kurum türüne göre dağılımı Grafik 2’de gösterilmiştir. Buna göre; toplam
taleplerin 80’i (%58) kamu kurumlarından (araştırma enstitüleri dahil olmak üzere), 41’i (%29) üniversitelerden,
15’i (%11) sivil toplum kuruluşlarından ve 3’ü (%2) ise diğer kuruluşlardan gelmiştir.
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Grafik 2. Toplulaştırılmış Veri Taleplerinin Kurum ve Kuruluşlara Göre Dağılımı (2021)
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2.3. Mikro Veri Talebi
Gerçek veya tüzel kişilere ait, doğrudan tanımlanamayacak şekilde; isim, unvan ve adres kimlik bilgisi silinmiş, vergi
kimlik numarası gibi tanımlayıcı bilgisi değiştirilerek anonimleştirilmiş kayıt düzeyindeki veri Mikro Veri olarak
tanımlanmaktadır.
Toplulaştırılmış veri talebinde bulunabilen kurum ve kuruluşlar mikro veri talebinde de bulunabilmektedir. Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı ile protokol imzalayan kurum ve kuruluş sayısı 2021 yılında 15 olup toplam sayı 70’e
ulaşmıştır. (Şekil 3)
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Şekil 3. Protokol İmzalanan Kurum ve Kuruluş Listesi

Buna göre protokol imzalanan kurumların %80’ini üniversiteler, %13’ünü kamu kurumları ve %7’sini sivil toplum
kuruluşları oluşturmaktadır.
Protokol imzalanan kurum ve kuruluş araştırmacılarının araştırma konuları Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik
Genel Müdürlüğü’nce onaylandıktan sonra, araştırmacılar ÇAM’da mikro veri ile çalışabilmektedir. Bu kapsamda,
2021 yılında mikro veri ile çalışma talebi sayısı 39 olarak gerçekleşmiştir. Taleplerin kurum ve kuruluş dağılımları
Grafik 3’te yer almaktadır. Buna göre, mikro veri ile çalışma talebinin %54 kamu kurumlarından gelmiştir. Onu
sırasıyla üniversiteler (%41) ve sivil toplum kuruluşları (%5) takip etmektedir.
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Grafik 3. Mikro Veri ile Çalışma Taleplerinin Kurumlara Göre Dağılımı (2021)
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İlgili talepler kapsamında 2021 yılında ÇAM araştırmacı sayısı toplam 85 adet olmuştur. Bu araştırmacıların kurum
ve kuruluşlara göre dağılımları Grafik 4’te görülebilmektedir.
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Grafik 4. ÇAM’da Çalışan Araştırmacıların Kurumlara Göre Dağılımı (2021)

Çalışma talepleri onaylanmış olan araştırmacılar, GBS.NET uygulaması üzerinden randevu alarak hafta içi
09:00-17:00 saatleri arasında ÇAM’da çalışabilmektedir. Bu doğrultuda 2021 yılında ÇAM’da çalışmak üzere toplam
1.269 randevu alınmıştır. Bu randevuların kurum ve kuruluşlara göre dağılımı Grafik 5’te yer almaktadır.
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Grafik 5. ÇAM’da Çalışmak Üzere Alınan Randevu Sayılarının Dağılımı (2021)
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Araştırmacıların mikro veri ile yaptıkları analizler sonrasında elde ettikleri sonuçlara ilişkin dosyalar gizlilik testleri
yapıldıktan sonra çalışmayı yapan araştırmacıya ulaştırılmaktadır.

2.4. GBS Arayüzü
GBS verilerinin görselleştirilmesi ve sunulmasına yönelik iş zekâsı yazılımı kullanılarak GBS Arayüzü geliştirilmiştir.
GBS Arayüzü; Bakanlık merkez birimleri, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri, Kalkınma Ajansları ile bağlı ve
ilgili kuruluşlar tarafından kullanılabilmektedir.
GBS Arayüzü’nün söz konusu kurum ve kuruluşlarca açılan toplam oturum sayısı 2021 yılında 923 olmuştur.
GBS Arayüzü’nün; Merkez Birimler, İl Müdürlükleri, Kalkınma Ajansları ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ve için
kullanım dağılımları Grafik 6’da yer almaktadır. Buna göre; Kalkınma Ajansları %47, İl Müdürlükleri %33, Merkez
Birimler %11, ve Bağlı ve İlgili Kuruluşlar %9 olarak sıralanabilir.
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Grafik 6. GBS Arayüzü Oturum Sayılarının Dağılımı (2021)
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