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BİGG
Bireysel Genç Girişim (BİGG) adıyla TÜBİTAK tarafından girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, ticari değeri 
yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesinin 
amaçlandığı ve 200.000 TL hibe desteği sunduğu bir destek programıdır.

bireysel katılım yatırımcısı (Melek yatırımcı)
Girişimin ilk aşamalarında, gelecek vaad ettiğini düşündüğü girişimlere kendi birikimleri ile maddi ve manevi destek 
sağlayan yatırımcılardır.



buluş
Günlük hayatta karşılaşılan herhangi bir sorunun teknik kullanılmak suretiyle çözümüdür.

burs (2244 Sanayi Doktora Programı Kapsamında)
Proje kapsamında doktora öğrenim giderlerini karşılamak amacıyla Yönetim Kuruluʼnca belirlenen miktarda ve 
süreyle üniversite/araştırma altyapısı özel hesaplarına yapılan aylık ödemedir.
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bütçe kırılımı

bursiyer
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https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/EU+Login+-+European+Commission+Authentication+Service


eş finansman
Desteklenen proje veya faaliyetlerde harcanmak üzere, yararlanıcı tarafından taah hüt edilen nakdi katkıdır.

AB ÇPʼye sunulan, Avrupa Komisyonu, ERC, EURAMET, PRIMA (Bölüm 1), ECSEL veya Eurostars tarafından bağımsız 
hakemlerce değerlendirildikten sonra, her çağrı özelinde belirlenen min değerlendirme puanıdır. 

eşik/eşik üstü (Ufuk Avrupa) 

Entegre Devreʼyi oluşturan tabakaların üç boyutludizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta 
sabitlenmişgörüntüler dizisi olup, her görüntü Entegre Devreʼnin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının 
veya bir kısmının görünümünü ifade eder.

entegre devre topoğrafyası 

TTO
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eser
Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veyasinema eserleri sayılan her nevi fikir ve sanat 
mahsulüdür.

Eseri ortaya çıkaran gerçek kişiyi ifade eder.

eser sahibi

Eser Sahibiʼne hukuken sağlanan Eserʼi basma,çoğaltma, yayma, yayımlama, işleme, derleme, tercüme gibi ekonomik 
değeri haiz vedevredilebilir nitelikteki hakların tamamını ifade eder.

eser sahibinin mali hakları

15

etik kurul
Etik Kurul belgesi; herhangi bir izin olmayıp, bilimsel araştırma protokolünün ilgili mevzuat ve yükümlülükler göz önüne 
alınarak yapılabilirliğinin onaylandığı bir kuruldur. TÜBİTAK BİGG Programı kapsamında ilgili girişimcilerin Etik Kurul 
onayı sunmaları gerekebilmektedir. 
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gelişme raporu (ara rapor)

gizlilik sözleşmesi

görev alma limiti (TÜBİTAK projelerinde)
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gelir modeli
Bir girişimin potansiyel kullanıcılarına sunduğu değere karşılık değerin nasıl fiyatlandırılacağının, hangi hedef kitleden ne 
kadar ücret talep edileceğinin ve değeri kimin ödeyeceğinin modelidir. 

girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF) 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansı ile girişim sermayesi yetki belgesine sahip Portföy Yönetim Şirketleri tarafından 
kurulan, girişimlere yatırım yapabilen yapılardır.
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hak geçiş sözleşmesi

hak sahibi

hak sahipliği beyan formu

hibe
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harcırah

22

hızlandırma programı
Genellikle grup bazlı olarak başlangıç aşamasındaki girişimci adaylarına temel yaşam giderleri, ofis alanı ve yoğun 
mentorluk sağlayan, girişimin bulunduğu noktadan ileriye taşımayı amaçlayan girişimcilik programlarıdır.



hibe programı
Ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından, üst düzey politikalara yönelik projelerin gerçekleştirilmesi için mali 
destek sağlamaya yönelik oluşturulan programlardır.

hibe projesi/desteği

HORIZON2020 (UFUK2020)

Ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından hibe programları kapsamında sağlanan geri ödemesiz desteklerdir.

Avrupa'nın bilim, teknoloji ve politika uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla başlatılan AB çerçeve programları, 
dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma destek aracıdır. Çerçeve programları, Avrupa'nın araştırma ve teknoloji geliştirme 
kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB'nin işbirliği yaptığı 
ülkelerle AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. Avrupa Birliğiʼnin 8. dönem
Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı olan UFUK 2020, 2014-2020 yıllarını kapsayan programın toplam bütçesi
80 milyar Euro'dur.
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hibe sözleşmesi
Avrupa Birliği projelerinin sözleşmeleri için kullanılan terimdir.

Horizon Europe (Ufuk Avrupa)
Avrupa Birliğiʼnin 2021-2027 yılları arasında 95,5 milyar Avro bütçe ile yürüteceği Araştırma ve İnovasyon Çerçeve 
Programıʼdır.

23

hisse opsiyonu/taahhütü
Hisse opsiyonu (Stock Option), yatırımcıya veya çalışanlara üzerinde anlaşmaya varılan bir fiyat ve tarihte hisse senedi alma 
veya satma hakkı verilmesidir.





inhisari lisans sözleşmesi

inhisarı olmayan lisans sözleşmesi
Lisans alan dışında başka üçüncü bir kişiye, fikri ve sınai mülkiyet konusu hakkın kullanımına izin vermeyen sözleşmedir. 
Sahibi (lisans veren) tarafından kullanılması da söz konusu olmaz.

Bir fikri ve/veya sınai mülkiyet hakkının, kullanım hakkını lisans alan dışında üçüncü kişilere de verilmesini mümkün kılan 
sözleşmedir.

İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı)
İSTKA, Kalkınma Bakanlığı ile eşgüdüm halinde bölgesel ihtiyaç ve sorunlara yönelik hibe programları yürütmektedir. 
Amacı: Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin 
kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen 
ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge 
içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.

TTO
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ihtisas alanı (2244 Sanayi Doktora Programı Kapsamında)
BİDEB Başvuru ve İzleme Sisteminde (e-BİDEB) yer alan Teknoloji Faaliyet Alanlarıʼdır.

iş modeli
Bir girişimin çalışanları, iş ortakları ve diğer paydaşları ile etkileşim içerisinde nasıl değer yarattığının ve bu değeri nasıl
işlevsel kıldığının göstergesidir. 

iş planı
İş planı, bir işletmenin hedeflerini, bu hedeflere ulaşma yöntemlerini ve hedeflere ulaşmak için zaman çerçevesini içeren
girişimcinin yol haritası niteliğindeki plandır. TÜBİTAK BİGG Programı kapsamında girişimciler iş planları üzerinden de 
değerlendirilirler. 
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iştirakçi

TTO
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işbirliği protokolü/çerçeve anlaşması 
(İşbirliği Sözleşmesi)
Bir projenin ortak yürütülmesi için tarafların hak ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmedir. Genellikle sözleşmede 
bedel belirtilmez.
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KDV İstisna (Muafiyet) Belgesi

TTO
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kilometre taşı (Milestones)

KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi)

kamu-üniversite-sanayi işbirliği (KÜSİ)

karşılama sayfası
“Landing Page” olarak bilinen karşılama sayfası, özellikle bir pazarlama veya reklam kampanyası için oluşturulmuş, 
tek bir amaç için kullanıcısını yönlendiren web sayfasıdır. Erken aşamadaki girişimcilerin ürün / hizmet tekliflerine 
müşteri ilgisini doğrulamada kullanabilecekleri etkin bir araçtır. 

kitlesel fonlama
Girişime ya da ürüne inanan, yatırım yapmaya değer bulan çok sayıda bireysel yatırımcıdan oluşan, doğrudan son kullanıcı 
tarafından desteklenen fon toplama modelidir.
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kurum hissesi (Genel)

kurum hissesi (TÜBİTAK Projelerinde)

konsorsiyum anlaşması

konsorsiyum

kuluçka merkezi
Başlangıç aşamasında olan girişimlerin büyümesine yardımcı olmak amacıyla; rehberlik hizmeti sunan, ofis alanı sağlayan, 
yatırımcı bulma gibi konularda destek olan merkezlerdir.
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kurum katkısı/kurum payı (Eş finansman)

kurum katkısı (Eş Finansman) oranı

kurum hissesi onay formu

kurumsal risk sermayesi (CVC)
Bir kurum ya da holding çatısı altında kurulmuş, kurumun hedefleri doğrultusunda stratejik yatırımlar yapan girişim 
sermayaleridir.
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marka tescili
Ayırt edici işaretlerin, kelimelerin, sloganların, vb. tescili için yürütülen süreçtir. Marka tescili başvuru süreci sonunda 
elde edilir. Başvuru çeşidine göre ulusal veya uluslararası boyutta korunabilir. Tescil sürecinde doğan resmi harçlar ve 
vekillik ücreti söz konusu olur.

TTO
Terimler 
Sözlüğü

modül
TÜBİTAK 1513 TTO desteği kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenen TTO'ların çalışmalarını yürütmeleri beklenen 
ana faaliyet gruplarıdır. 1513 kapsamında 5 modül tanımlanmıştır.

müşteri kuruluş 
(1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Programı Kapsamında)
Türkiyeʼde yerleşik KOBİ veya Büyük Ölçekli tüm sermaye şirketleridir.

müşteri kuruluş proje sorumlusu (MKPS)
(1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Programı Kapsamında)
Destek için başvurulan projenin yürütücü kuruluş ile eşgüdümünden ve ilgili raporların verilemsinden sorumlu olan, müşteri 
kuruluş yetkilisi adına yazışmaları yapan proje konusu ile ilgili en az lisans mezunu müşteri kuruluş personelini tanımlar.

müktesebat
AB ülkelerinin paylaştıkları tüm hak ve yükümlülüklerdir. "Müktesebat" tüm anlaşmaları, AB mevzuatını, uluslararası 
anlaşmaları, standartları, mahkeme kararlarını, temel hak hükümlerini ve yatay ilkeleri içerir. Bu nedenle müktesebatı kabul 
etmek ve müktesebata uyum sağlamak, AB hukukunu olduğu gibi tamamıyla almak demektir.

34



müşteri odaklı geliştirme

TTO
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Ürün ve hizmet geliştirme süreçlerinde erken aşamadan itibaren müşterilerin ve müşteri görüşlerinin dahil edilerek, 
müşterinin gerçek ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan ürün ve hizmet geliştirme yaklaşımıdır. 

MVP (Minimum Viable Product) 
Müşteri geri bildirimini ortaya çıkarmak için kullanılacak en az seviyede özelliğe sahip ürün örneğidir. İş fikirlerini 
doğrulamak için kullanıcı ile buluşturulan ve kullanıcı etkileşimlerinin gözlemlenmesine olanak veren ürünümsülerdir.
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nihai faydalanıcı
Projeden uzun vadede, geniş anlamda toplumsal veya sektörel boyutlarda yarar sağlayacak olanlardır.

TTO
Terimler 
Sözlüğü

nihai rapor
Öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yararlanıcı tarafından proje uygulama süresinin sonunda sunulan rapordur.

no-code ve low-code
Basit web uygulamaları oluşturmak amacıyla geleneksel bilgisayar programlama metodları yerine öğrenmesi ve kullanımı 
kolay araçlar ile yazılım geliştirme yöntemleridir.
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ölçeklenme
Satış hacmi artarken kar marjını koruyabilen şirket özelliğidir. Yatırımcıların yatırım kararını etkileyen temel unsurlar 
arasında yer alır.

TTO
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Sözlüğü
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https://giris.tubitak.gov.tr/kullaniciadiilegiris.htm


45



TTO
Terimler 
Sözlüğü

proje yürütücüsü (TÜBİTAK)

PTS (Proje Takip Sistemi)

PYS (Proje Yönetim Sistemi)

proje yürütücü kuruluş (PYK)

(1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Programı Kapsamında)

prototip
Bir fikri, modeli veya süreci test etmek için oluşturulmuş bir ürünün erken bir örneği, modeli veya sürümüdür. Girişimcilerin
iş fikirlerini doğrulama sürecinde potansiyel müşterileriyle paylaşabilecekleri örneklerdir.
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risk sermayesi (VC)
Girişim sermayesi olarak da bilinen risk sermayesi, girişimcilere yatırım yapmak amacıyla toplanmış 8-10 yıllık fonlardır. 
Genellikle tohum aşamasından sonra yatırım süreçlerine dahil olurlar.
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yararlanıcı
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Ajansʼtan destek almaya hak kazanan 
gerçek veya tüzel kişilerdir.  

yardımcı personel (TÜBİTAK)
Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında, projenin yürütülmesinde tam veya kısmî zamanlı, proje 
süresiyle sınırlı olarak ve işvereni kurum olmak üzere istihdam edilen, sonuç raporunda adı geçmeyen uzman, teknik 
eleman, teknisyen, laborant, işçi ve benzeri personeli ifade eder.

yenilik
Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; 
yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini ifade eder.

yönetici kurum 
(2244 Sanayi Doktora Programı Kapsamında)
Doktora eğitimi vermek üzere yurt içinde eğitim veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları veya araştırma altyapılarıdır.

yalın girişimcilik
Kullanıcıların/müşterilerin istekleri doğrultusunda az maliyetli ve hızlı girişimler kurmak ve denemektir. Girişimciliğe yeni 
başlayan ve kısıtlı kaynaklara sahip kişilere önerilen, girişim fikrine yönelik hipotezlerin seri bir şekilde test edilmesi ile 
hızlı öğrenmeye dayanan bir metodoloji, felsefe.

59



Dizin

adam-ay/adam- saat, 3

akademik danışman (2244 Sanayi Doktora 
Programı Kapsamında), 3  

alt yüklenici, 3

araştırmacı, 3

ARBİS, 3

ARDEB, 4

Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme Faaliyeti), 4

Ar-Ge merkezi, 4

ayni katkı, 4

a

B2B, 6

B2C, 6

BİDEB, 6

buluş bildirim formu, 6

bursiyer, 7

bütçe kırılımı, 7

buluş, 7

burs (2244 Sanayi Doktora Programı 
Kapsamında), 7 

b

çağrı metni, 9

çağrı/proje teklif çağrısı, 9

çağrı programı (TÜBİTAK), 9

çalışma programı, 9

çıkar çatışması, 9

ç

danışman, 11

danışmanlık sözleşmesi, 11

destek mektubu, 11

devir sözleşmesi, 11

diğer doğrudan maliyetler, 12

doğrudan maliyetler, 12

dolaylı maliyetler, 12

d

ECAS, 14

ekonomik sınıflandırma kodları, 14

ek protokol, 14

endeks (Girişimci ve Yenilikçi Üniversite 
Endeksi - GYÜE), 14 

eBİGG, 6

bireysel katılım yatırımcısı (Melek Yatırımcı), 6

endüstriyel tasarım, 14

60



faydalı model, 17

feragat formu, 17

fesih protokolü, 17

fikri mülkiyet hakları komitesi (FMHK), 17

fikri ve sınai mülkiyet hakları (FSMH), 17

fikri ürün bildirim formu, 18

funding and tenders portal, 18

f

gelişme raporu (ara rapor), 20

gizlilik sözleşmesi, 20

görev alma limiti (TÜBİTAK projelerinde), 20

g

hak geçiş sözleşmesi, 22

hak sahibi, 22

hak sahipliği beyan formu, 22

harcırah, 22

hibe, 22

hibe projesi/desteği, 23

hibe sözleşmesi, 23

HORIZON2020 (UFUK2020), 23

Horizon Europe (Ufuk Avrupa), 23

hentegre devre, 14

entegre devre topoğrafyası, 15 

eser, 15 

eser sahibi, 15 

eser sahibinin mali hakları, 15 

eş finansman, 15 

eşik/eşik üstü (Ufuk Avrupa), 15  

ihtisas alanı (2244 Sanayi Doktora 
Programı Kapsamında), 25

inhisari lisans sözleşmesi, 25 

inhisarı olmayan lisans sözleşmesi, 25 

İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı), 25 

işbirliği protokolü/çerçeve anlaşması (İşbirliği 
Sözleşmesi), 26

iştirakçi, 26

i

etik kurul, 15

gelir modeli, 20
girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF), 20

hızlandırma programı, 22

hibe programı, 23

hisse opsiyonu/taahhütü, 23

iş modeli, 25

iş planı, 25

61



n

o

p

(KÜSİ)

(Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi)

(Milestones)

(Muafiyet)

(Genel)

(TÜBİTAK Projelerinde)

k

l

(1505 Üniversite-Sanayi 
İşbirliği Programı Kapsamında)

 (MKPS) (1505 
Üniversite-Sanayi İşbirliği Programı Kapsamında)

m

ö

karşılama sayfası, 28

kitlesel fonlama, 28

konsorsiyum, 29

konsorsiyum anlaşması, 29

kuluçka merkezi, 29

kurum hissesi onay formu, 30
kurum katkısı/kurum payı (Eş Finansman), 30
kurum katkısı (Eş Finansman) oranı, 30
kurumsal risk sermayesi (CVC), 30

lisans sözleşmesi , 32

müşteri odaklı geliştirme, 35
MVP (Minimum Viable Product), 35

no-code ve low-code, 37

ölçeklenme, 41

nihai rapor, 37
nihai faydalanıcı, 37

ortak patent sözleşmesi, 39
ortak, 39

PBS (Proje Başvuru Sistemi), 43
PCT, 43
performans göstergesi, 43
PIC numarası, 43
PRODİS, 44
program, 44
proje, 44
proje geliştirme, 44
proje performans ödülü (PPÖ), 44
proje sözleşmesi, 45
proje süresi (2244 Sanayi Doktora 
Programı Kapsamında), 45

patent portföyü, 43
patent/patent tescili, 43

62



sanayi danışmanı (2244 Sanayi 
Doktora Programı Kapsamında), 50

sanayi kuruluşu (2244 Sanayi 
Doktora Programı Kapsamında), 50

sarf malzemeler, 50

serbest zamanlı danışmanlık projeleri, 50

seyahat desteği (Ufuk Avrupa), 50

sürdürülebilirlik, 50

s

taahhüt dilekçesi, 52

TARABİS, 52

tasarım, 52

tasarım merkezi, 52

telif hakkı, 52

TEYDEB, 52

t

UİDB, 55

ulusal hibe programları, 55

uluslararası hibe programları, 55

u

ülke girişi, 57

üniversite-sanayi işbirliği (ÜSİ), 57

ü

yararlanıcı, 59

yardımcı personel (TÜBİTAK), 59

yenilik, 59

yönetici kurum (2244 Sanayi Doktora 
Programı Kapsamında), 59

y

ticarileştirme, 53

TTS (Transfer Takip Sistemi), 53

TÜBİTAK araştırma grupları, 53

r
risk sermayesi (VC), 48

yalın girişimcilik, 59

proje teşvik ikramiyesi (PTİ), 45
proje koordinatörü, 45
proje yöneticisi (TÜBİTAK), 45
proje yönetimi, 45
proje yürütücü kuruluş (PYK) (1505 Üniversite-
Sanayi İşbirliği Programı Kapsamında), 46
proje yürütücüsü (TÜBİTAK), 46
prototip, 46
PTS (Proje Takip Sistemi), 46
PYS (Proje Yönetim Sistemi), 46 

 

63



Kaynakça
•TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı Çağrı Metni
•TÜBİTAK 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı
•5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu
•6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
•https://ipa.gov.tr/Terimler-Sozlugu_45
•https://www.stgm.org.tr/e-kutuphane/avrupa-birligi-proje-yonetimi-yaklasimi-project-
cycle-management-mali-isbirligi
•https://arinkom.anadolu.edu.tr/public/site/uploads/8c4aa85a2425e8323cb7829
c86fe6de0.pdf
•https://gust.com/launch/startup-glossary
•https://technation.io/resources/scaleup-glossary/
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https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3835/2244_cagri_metni.pdf
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