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adam-ay,adam-saat
adam-ay,adam-saat
Bir proje kapsamında yapılacak İşler İçin harcanacak toplam emeği, İş günü ve mesai saatlerini baz alarak ay/saaf cinsinden

belirleyenbir kavramdır.Ö
rneğin 18 aylık bir projede5 mühendistamzamanlıgörevalacakİse
adam-ayolarak
¥kg^ÿbg*1Zreçd[bkikhc^]^.f¿a^g]blmZfsZfZgeç`ºk^oZeZ\Zdbl^*1q.62)Z]Zf&ZrheZkZd

hesaplanmaktadır.
a^lZieZgfZdmZ]çk'

akademik

danışman

(2244 Sanayi Doktora Programı Kapsamında)
(**,,KYfYqa<gclgjYHrogrYeæKYhkYeæf\Y!
proİe süresinceüniversite/araşhrma altyapısı bünyesinde görevli olan ve sanayi İhtiyaçları doğrultusunda belirlenecek tezin
yürütülmesinde öğrencilere danışmanlık sağlayan Öğretim üyesidir.

alt yüklenici
alt
yüklenici
Ortak veya İştirakçi olmayıp proİede yer alan, proİeye İlişkin bazı faaliyetlerin İhale edildiği kuruluşlardır.

Ankara Kalkınma Aİansı
9fcYjYCYdcæfeY9bYfkæ
Kamu kesimi, Özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki İşbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını
DZfnd^lbfb%ºs^ed^lbfo^lbobemhienfdnknenĕeZkçZkZlçg]Zdbbĕ[bkebÿbgb`^ebĕmbkf^d%dZrgZdeZkçgr^kbg]^o^^mdbgdneeZgçfçgç
sağlamak ve yerel potansiyel harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda Öngörülen İlke ve
lZÿeZfZdo^r^k^eihmZglbr^eaZk^d^m^`^bkf^dlnk^mbre^%nenlZedZedçgfZieZgço^ikh`kZfeZk]Zºg`ºk¿e^gbed^o^
politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge İçin
ihebmbdZeZkeZnrnfenheZkZd[ºe`^l^e`^ebĕf^rbaçseZg]çkfZd%l¿k]¿k¿e^[bebkebÿbgblZÿeZfZd%[ºe`^e^kZkZlço^[ºe`^bbg
gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmuştur.
`^ebĕfbĕebd_ZkdeZkçgçZsZemfZdZfZ\çreZdnknefnĕmnk'

araştırmacı
İlgili bilimveyateknolojialanındagerekliuzmanlığasahip,projeninbilimselvetekniksorumluluğunu
paylaşan,çalışmada
adl geçecekOlanprojeyürütücüsüdışındakiaraştırmacılarıİfadeeder.TÜBİTAKprojeekibindeyer alacakaraştırmacıların;
üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanaffa yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir.
Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları
yeterlidir. Projedeki katkı oram %10'un altında Olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar. Herhangi bir kuruluşta

çalışmayanemekliler,PTİ(bkz. ProjeTeşvikİkramiyesi)almamakşartıylaprojeekibindearaştırmacıolarakgörevalabilirler.
Avrupa Birliği projelerinde araştırmacıların, kurumun bordrolu personeli olmaları gerekmektedir.

TTO
TTO

Terimler
Terimler

araştırma altyapısı
YjYĕlæjeYYdlqYhækæ

Sözlüğü

"Araştırma
altyapısı" m^kbfb`^g^eheZkZd[bebfmhienendeZkçgçg_ZZebr^mZeZgeZkçg]Zdbbe^kb]¿s^rZeçĕfZeZkçbbgdneeZg]çdeZkç
ferimi genel olarak bilim topluluklarının faaliyet alanlarındaki İleri düzey çalışmaları İçin kullandıkları
:kZĕmçkfZZemrZiçlç
makine-teçhİzatve
bunların
İçinde bulunduğu binalar İçin kullanılmaktadır. Bu tanım makine ve cihazların yanı sıra bilgi
fZdbg^&m^absZmo^[ngeZkçgbbg]^[neng]nÿn[bgZeZkbbgdneeZgçefZdmZ]çk';nmZgçffZdbg^o^\baZseZkçgrZgçlçkZ[be`b
ve
İletişimteknolojisi
İmkânlarını
ve araştırmacılar, teknisyenler, çalışma usulleri gibi bilgi temelli sermayeyi de kapsamaktadır.
o^be^mbĕbfm^dghehcblbbfd©geZkçgço^ZkZĕmçkfZ\çeZk%m^dgblr^ge^k%ZeçĕfZnlnee^kb`b[b[be`bm^f^eebl^kfZr^rb]^dZilZfZdmZ]çk'
6550
sayılıKanunla,
a
raştırma
altyapılarıkendibütçesi
ve kurumsalyönetimanlayışınasahip,personelini"857 sayılıİş
/..)lZrçeçDZgngeZ%ZkZĕmçkfZZemrZiçeZkçd^g]b[¿m^lbo^dnknflZerºg^mbfZgeZrçĕçgZlZabi%i^klhg^ebgb-1.0lZrçeçĀĕ
Kanunuhükümlerine
g
öre
İstihdam
edebilenyapılar
olarakdüzenlenmiştir.
Örnek:ODTÜMEMŞ,SabancıSUNUM,Bilkent
DZgngna¿d¿fe^kbg^`ºk^blmba]Zf^]^[be^grZiçeZkheZkZd]¿s^ge^gfbĕmbk'¥kg^d3H=M¦F>FL%LZ[Zg\çLNGNF%;bed^gm
UNAM
NG:Fo'['

araştırma yönetimi
YjYĕlæjeYq¹f]laea

Üniversitebünyesindeyürütülenaraştırmafaaliyetlerinin, sürdürülebilirbir şekildegerçekleşmesinisağlamakamacıyla
¦gbo^klbm^[¿gr^lbg]^r¿k¿m¿e^gZkZĕmçkfZ_ZZebr^me^kbgbg%l¿k]¿k¿e^[bebk[bkĕ^dbe]^`^k^de^ĕf^lbgblZÿeZfZdZfZ\çreZ
"planlama ve politika geliştirmen, "uygulama" ve "izleme-değerlendirme" faaliyetlerinin belirli bir disiplin çerçevesinde
ieZgeZfZo^ihebmbdZ`^ebĕmbkf^%nr`neZfZo^bse^f^&]^ÿ^ke^g]bkf^_ZZebr^me^kbgbg[^ebkeb[bk]blbiebg^k^o^lbg]^
gerçekleştirilmesini sağlayan yöntemdir. Araştırma politika, hedef ve önceliklerinin belirlenmesi, araştırma işbirliği ve proje
`^k^de^ĕmbkbef^lbgblZÿeZrZgrºgm^f]bk':kZĕmçkfZihebmbdZ%a^]^_o^ºg\^ebde^kbgbg[^ebke^gf^lb%ZkZĕmçkfZbĕ[bkebÿbo^ikhc^
fırsatlarının değerlendirilmesi/geliştirilmesi/uygulanması, finansal destek planının yapılması, teşvik ve destek sisteminin
_çklZmeZkçgçg]^ÿ^ke^g]bkbef^lb(`^ebĕmbkbef^lb(nr`neZgfZlç%_bgZglZe]^lm^dieZgçgçgrZiçefZlç%m^ĕobdo^]^lm^dlblm^fbgbg
yönetilmesi, bilgi ve teknoloji transferinin yönetilmesi konularını barındırır. Araştırma çıktılarının İzlenmesi ve değerlendirilmesi
rºg^mbef^lb%[be`bo^m^dghehcbmkZgl_^kbgbgrºg^mbef^lbdhgneZkçgç[Zkçg]çkçk':kZĕmçkfZçdmçeZkçgçgbse^gf^lbo^]^ÿ^ke^g]bkbef^lb
ve politika, performans, önceliklerin değerlendirilmesi ve gerekli İse iyileştirilmesini sağlar.
o^ihebmbdZ%i^k_hkfZgl%ºg\^ebde^kbg]^ÿ^ke^g]bkbef^lbo^`^k^debbl^brbe^ĕmbkbef^lbgblZÿeZk'

ARBis
K
TÜBİTA
AraştırmacıBilgiSistemi'ninkısaltmasıdır,
ARBİŞ,araştırmacıbilgilerinintoplanması,toplanan verilerin sürekli
M¦;ĀM:D
güncellenmesi
ve
bu
verilerin
farklı
farklı
amqclarla kullanılmak üzere değerlendirilmesine olanak sağlayan,
güncellenmesi
dinamikbir sistemolaraktasarlanmıştır.
ARBİS'egirmekİçintıklayınız.

ARDEB
ARDEB

K
TÜBİTA
AraştırmaDestekProgramlarıBaşkanlığı'nın
kısaltmasıdır.
ARDEB'ebağlı 10AraştırmaDestekGrububulunmaktadır.

,
(ÇAYDAG
EEEAG,
MAG,SBAG,SOBAG,TOVAG,MFAG,KBAG,KAMAG,SAVTAG)
TÜBİTAK
1000,1001,1002,1003,
1005, 1007, 3001 ve 3501 kodlu programlar ARDEB programlarıdır.

Ar-Ge
Ar-Ge

ma
(Araştır
veGeliştirm
e
Faaliyeti)

Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem
ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün
tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe
odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri ifade eder.
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Ar-Ge merkezi
merkezi
Ar-Ge
Ar-Ge ve yenilik projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini
gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye'deki İşyerleri dahil, kanuni veya İş merkezi Türkiye'de
bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı İçinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma
ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az onbeş tam zaman eşdeğer Ar•Ge personeli İstihdam eden, yeterli Ar•Ge birikimi
ve yeteneği olan birimleri İfade eder, Ar-Ge
merkezlerine 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi
:k&@^f^kd^se^kbg^.0-/lZrçeç:kZĕmçkfZo^@^ebĕmbkf^?ZZebr^me^kbgbg=^lm^de^gf^lb
Hakkında Kanun kapsamında çeşitli vergi muafiyetleri sağlanmaktadır.
AZddçg]ZDZgngdZilZfçg]Z^ĕbmebo^k`bfnZ_br^me^kblZÿeZgfZdmZ]çk'

ayni katkı
Bir projede proje sahibi ve/veya ortakları tarafından projenin belirli İhtiyaçlarını karşılamaya yönelik arazi, mal, malzeme,
İş gücü, makine ve ekipman olarak sunulan katkıdır.
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Açılımı Business Business(İşletmeden İşletmeye) Olan bu terim İşletmelerin birbirleriyle doğrudan yapmış oldukları her
türlü ticari faaliyeti İfade etmektedir.

B2C
B2C

Açılımı Businessto Consumer (işletmeden tüketiciye) olan bu terim işletmelerin doğrudan tüketicilere yaprmş oldukları her
türlü ticari faaliyeti ifade etmektedir.

belediyeler
belediyeler
Ar-Ge ve İnovasyon ekosistemini beslemek doğrultusunda İl, İlçe, kasaba, belde ve köy ölçeğinde bir fakım faaliyetler
:k&@^o^bghoZlrhg^dhlblm^fbgb[^le^f^d]hÿknemnlng]Zbe%be^%dZlZ[Z%[^e]^o^dºrºe^ÿbg]^[bkmZdçf_ZZebr^me^k
yürüten tüzel kişiliktir,
r¿k¿m^gm¿s^edbĕbebdmbk'

BİDEB
:ĥ<=:

TÜBİTA BilimİnsanıDestekleme
K
DaireBaşkanlığı'nın
kısaltmasıdır.
Lisans,YüksekLisans,DoktoraÖğrencilerive doktora
sonrasıaraştırmacılarayönelikburslarınyanısıraetkinlikdüzenlemeve etkinliklerekahilmdesteklerisunar.TÜBİTAK2209,
2211,2221,2244, 2247 kodluprogramlarBİDEBprogramlarındanbazılarıdır.

BiGG
:ĥ??

BireyselGençGirişim(BİGG)adıylaTÜBİTAK
tarafındangirişimcilerinteknolojiye yenilikOdaklıİşfikirlerini,ticari değeri
;bk^rl^e@^g@bkbĕbf!;Ā@@"Z]çreZM¦;ĀM:DmZkZ_çg]Zg`bkbĕbf\be^kbgm^dghehcbo^r^gbebdh]Zdeçbĕ_bdbke^kbgb%mb\Zkb]^ÿ^kb
yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürebilmeleri İçin, fikir aşamasından pazara kadar Olan faaliyetlerinin desteklenmesinin
r¿dl^d¿k¿go^absf^me^k^]ºg¿ĕm¿k^[bef^e^kbbbg%_bdbkZĕZfZlçg]ZgiZsZkZdZ]ZkheZg_ZZebr^me^kbgbg]^lm^de^gf^lbgbg
amaçlandığı ve 200.000 TLhibe desteği sunduğu bir destek
ZfZeZg]çÿço^+))')))MEab[^]^lm^ÿblng]nÿn[bk]^lm^dikh`kZfç]çk'

bilişim (ICT)
Zadaĕae
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kısa adıdır.
;be`bo^be^mbĕbfm^dghehcbe^kbgbgdçlZZ]ç]çk'
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bireysel kYlædæeyYlæjæe[ækæ
katılım yatırıması (eelek
(melek
bireysel
yatæræecæ)

Girişimin İlk aşamalarında, gelecek
eHİğİnİdüşündüğü girişimlere kendi birikimleri İle maddi ve manevi destek
@bkbĕbfbgbedZĕZfZeZkçg]Z%`^e^\^doZZ]^mmbÿbgb]¿ĕ¿g]¿ÿ¿`bkbĕbfe^k^d^g]b[bkbdbfe^kbbe^fZ]]bo^fZg^ob]^lm^d
sağlayan yatırımcılardır.
lZÿeZrZgrZmçkçf\çeZk]çk'

boot«amp
Zggl[Yeh

Genellikle I -2 hafta süren yazılım eğitimi amaçlı girişimcilik aktivitesine denir.
@^g^eebde^*&+aZ_mZl¿k^grZsçeçf^ÿbmbfbZfZeç`bkbĕbf\bebdZdmbobm^lbg^]^gbk'

bulus
Zmdmĕ
Teknik
bir probleme getirilen tekrarlanabilir teknik bir çözümdür. Yeni bir ürün, yöntem veya aparat veya bunların
M^dgbd[bkikh[e^f^`^mbkbe^gm^dkZkeZgZ[bebkm^dgbd[bkºs¿f]¿k'R^gb[bk¿k¿g%rºgm^fo^rZZiZkZmo^rZ[ngeZkçg
kullanımı
buluş konusu olabilir, patentlenebilir bir buluşun; yeni olması, buluş basamağı İçermesive sanayiye uygulanabilir
dneeZgçfç[nenĕdhgnlnheZ[bebk'IZm^gme^g^[bebk[bk[nenĕng4r^gbhefZlç%[nenĕ[ZlZfZÿçb^kf^lbo^lZgZrbr^nr`neZgZ[bebk
olması
gerekir.
hefZlç`^k^dbk'

buluş bildirim formu
formu (BBF)
ZmdmĕZad\arim
Araştırmacınınyaptığı buluşlarıbildirmek için kullanılanformdur. Formile bildirilen buluşlar,patentlenebilirlikkararının
değerlendirilmesive hak sahipliğininbelirlenmesiİçin FMHKonayına sunulur.

burs

Sanayi Doktora
DoWom ProgrYeæKYhkYmæf\Y
Programı Kapsamında)!
2244 Sanayi
((2244

proje kapsamında doktora Öğrenimgiderlerini karşılamak amacıyla Yönetim Kurulu'nca belirlenen miktarda ve
Ikhc^dZilZfçg]Z]hdmhkZºÿk^gbf`b]^ke^kbgbdZkĕçeZfZdZfZ\çreZRºg^mbfDnkneng\Z[^ebke^g^gfbdmZk]Zo^
süreyle üniversite/araşthrma altyapısı özel hesaplarına yapılan aylık ödemedir.
l¿k^re^¿gbo^klbm^(ZkZĕmçkfZZemrZiçlçºs^ea^lZieZkçgZrZiçeZgZreçdº]^f^]bk'

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Aİansı
:mjkY=kcaĕ]`aj:ad][acCYdcæfeY9bYfkæ
(BEBKA)
(BEBKA)

Bursa EskişehirBilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)kamu, özel sektör ye siyil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve
;nklZ>ldbĕ^abk;be^\bdDZedçgfZ:cZglç!;>;D:"dZfn%ºs^el^dmºko^lbobemhienfdnknenĕeZkçZkZlçg]Zdhhk]bgZlrhgo^
İşbirliğini geliştirerek kalkınmaya yön veren, yerel sorunlara yine yerel odaklı çözümler sunan, kaynakların yerinde ye etkin
bĕ[bkebÿbgb`^ebĕmbk^k^ddZedçgfZrZrºgo^k^g%r^k^elhkngeZkZrbg^r^k^eh]Zdeçºs¿fe^klngZg%dZrgZdeZkçgr^kbg]^o^^mdbg
kullanımıyla sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden bir kurumdur,
dneeZgçfçreZl¿k]¿k¿e^[bebkdZedçgfZrZabsf^m^]^g[bkdnknf]nk'
1
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bursiyer
bursiyer

Proİe yürütücüsünün ve/veya araştırmacıların gözetimi altında projenin yürütülmesinde görev alan Lisans,Yüksek Lisansve

Doktoraöğrencileriİle DoktoraSonrasıAraştırmacılarıİfadeeder.TÜBİTAK'ın
desteklediğiherhangibir proİedenbursalanlar,
İkinci bir projede bursİyer olarak görev alamazlar.

büke kırılımı
Z¾l¬]cæjædæeæ

Birim fiyatların ve toplu ödenen miktarların öngörülen her bir kolem İçin belirtildiği ve sözleşmedeğerinin çeşitli kalemlere
ve hizmetlere göre sıralandığı çizelgedir, ;¿m^b^kblbg]^`^g^e]^i^klhg^e%^dbifZg%l^rZaZm%absf^mZeçfç`b[bdZe^fe^k
Bütçe İçerisinde genelde personel, ekipman, seyahat, hizmet alımı gibi kalemler
bulunur.
[nengnk'

bütünleşik
doktora
Z¾l¾fd]ĕac\gclgjY

Lisansmezunu olan kişilerin, yüksek lisans yapmadan doktoraya geçiş yaptığı programlardır.
EblZglf^sngnheZgdbĕbe^kbg%r¿dl^deblZglrZifZ]Zg]hdmhkZrZ`^bĕrZimçÿçikh`kZfeZk]çk'
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CIP
CIP

ion
(«ontinuat
inpart)
[gflafmYlagfafhYjl!

Birleşik Devletler patent hukukunda başvuru sahibinin ana patent başvurusunda açıklamadığı konuları eklediği ancak
;bke^ĕbd=^oe^me^kiZm^gmandndng]Z[ZĕonknlZab[bgbgZgZiZm^gm[Zĕonknlng]ZZçdeZfZ]çÿçdhgneZkç^de^]bÿbZg\Zd
ana
patent başvuru tarifnamesinin büyük kısmınıntekrarlandığı bir başvuru çeşididir. En az bir buluş sahibinin ana
ZgZiZm^gm[ZĕonknmZkb_gZf^lbgbg[¿r¿ddçlfçgçgm^dkZkeZg]çÿç[bk[Zĕonkn^ĕb]b]bk'>gZs[bk[nenĕlZab[bgbgZgZ
başvuruda
bulunması gerekmektedir.
[Zĕonkn]Z[nengfZlç`^k^df^dm^]bk'

coğrafi işaret
[gþjY^aaĕYj]l
Spesifik bir coğrafi kaynağa sahip ve söz konusu coğrafi kaynak nedeniyle belli bir kalite ve üne sahip ürünlerde
Li^lb_bd[bk\hÿkZ_bdZrgZÿZlZabio^lºsdhgnln\hÿkZ_bdZrgZdg^]^gbre^[^eeb[bkdZebm^o^¿g^lZabi¿k¿ge^k]^
bulunan bir İşarettir.
[nengZg[bkbĕZk^mmbk'

**

çb
TEKNOLOJİ
TRANSFER

OFİSİ

TTO
Terimler
Terimler

çağrı metni

Sözlüğü

Fon sağlayan kurum tarafından İlgili hibenin verilebilmesi İçin İstenilen İş detayı, bütçe, başvuru tarihleri gibi bilgilerin yer
aldığı kılavuz metindir,

çağrı/ proje teklif çağrısı
Belirli bir hibe programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden
belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir.

çağrı programı (TÜBİT
AK)
Ulusal BilimTeknolojive YenilikStratejisi(UBTYS)çerçevesindebelirlenecekOlanÖnceliklialanlarla ilgili alt bilim/teknoloii

TÜBİTAKtarafındanproje destekçağrısınaçıkılmaküzereoluşturulanprogramınıifade eder.

çalışma programı
Avrupa Komisyonutarafından Ufuk Avrupa programı kapsamında 2 yıllık periyotlar İçin hazırlanan, d ana başlık ve 15
tematik alana ait alt başlıklar, çağrılar, başvuru koşulları, seçim ve değerlendirme kriterleri gibi bilgileri İçeren eklerden
oluşan programı ifade eder.

çerçeve programları
¬]j¬]n]hjg_jYedYjæ
Sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla bilimsel ve teknolojik araştırma kapasitesinin artırılmasını hedefleyen
LhlrZeo^^dhghfbddZedçgfZrçlZÿeZfZdZfZ\çreZ[bebfl^eo^m^dghehcbdZkZĕmçkfZdZiZlbm^lbgbgZkmçkçefZlçgça^]^_e^r^g
en büyük sivil ar-ge programıdır. Avrupa'nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite^g[¿r¿dlbobeZk&`^ikh`kZfç]çk':okniZgçgZkZĕmçkfZo^m^dghehcb`^ebĕmbkf^dZiZlbm^lbgb`¿e^g]bkf^d%¿gbo^klbm^&
sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB üye ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB'nin İşbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB
lZgZrbbĕ[bkebÿbgbm^ĕobd^mf^d%:;¿r^¿ed^e^kb%:;Z]Zr¿ed^e^kbo^:;gbgbĕ[bkebÿbrZimçÿç]bÿ^k¿ed^e^kbe^:;
politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülmektedir.
ihebmbdZeZkçgZbebĕdbg_ZkdeçZeZgeZk]Zbĕ[bkebÿbgb`^ebĕmbkf^dZfZ\çreZr¿k¿m¿ef^dm^]bk'

tıkar

«atısması

Proje veya faaliyetin tüm aşamalarında görev alanların görevlerinin gizliliğini veya tarafsızlığını, kendilerine, yararlanıcılara
ya da başkalarına maddi veya manevi yönden haksız menfaat temini bakımından etkileyebilecek her türlü durumdur.
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danışman
Gerek duyulan hallerde, projenin Özel uzmanlık gerektiren tali konularından birinde bilgisinden yararlanılan araştırmacı
veya uzmanı İfade eder.

danışmanlık

sözleşmesi

Projeninyürütülmesiiçin akademikdanışmanlıkhizmetineihtiyaç duyan firma ile Üniversitearasındaimzalananve verilecek
danışmanlık hizmetinin hüküm ve koşullarını içeren sözleşmedir.

datathon
\YlYl`gf

Veri
bilimi odaklı, Öğrenci ve profesyonellerin katıldığı 2-3 gün süren yarışma ve eğitim programıdır,
O^kb[bebfbh]Zdeç%ºÿk^g\bo^ikh_^lrhg^ee^kbgdZmçe]çÿç+&,`¿gl¿k^grZkçĕfZo^^ÿbmbfikh`kZfç]çk'

dekan
dekan

Üniversitedebir fakülteyi yöneten, profesöraşamasındaÖğretimüyesidir.
¦gbo^klbm^]^[bk_Zd¿em^rbrºg^m^g%ikh_^lºkZĕZfZlçg]Zºÿk^mbf¿r^lb]bk'

demo günü
günü
demo
Girişim
destekleme programları kapsamında program organizatörlerinin ey sahipliğinde gerçekleşen ve girişimci ekiplerin
@bkbĕbf]^lm^de^f^ikh`kZfeZkçdZilZfçg]Zikh`kZfhk`ZgbsZmºke^kbgbg^olZabiebÿbg]^`^k^de^ĕ^go^`bkbĕbf\b^dbie^kbg
program
süresincegeliştirdikleri İş fikirlerinin son halini jüri, yatırımcı ve dinleyicilere sundukları etkinliktir.
ikh`kZfl¿k^lbg\^`^ebĕmbk]bde^kbbĕ_bdbke^kbgbglhgaZebgbcnkb%rZmçkçf\ço^]bge^rb\be^k^lng]ndeZkç^mdbgebdmbk'

destek oranı
\]kl]cgjYfæ

proje bütçesinde yer alan geçerli maliyetlerin ne kadarının destekleneceğini İfade eder, genellikle % olarak belirtilir,
Ikhc^[¿m^lbg]^r^kZeZg`^^kebfZebr^me^kbgg^dZ]Zkçgçg]^lm^de^g^\^ÿbgbb_Z]^^]^k%`^g^eebde^heZkZd[^ebkmbebk'
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devir

sözleşmesi

Bir fikri ve/veya sınai mülkiyet hakkının hak sahibi tarafından belli bir bedel karşılığı veya bedelsiz Olarak diğer bir tarafa
devredilmesini İçerir,

diğer doğrudan maliyetler
Personelve alt yüklenici haricindeki ekipman, seyahat, sarf malzeme gibi doğrudan masraflan içermektedir.

doğrudan maliyetler
projenin yürütülmesi İçin gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden
hesaplanan maliyetlerdir. Geçerli sayılabilecek doğrudan masraflar personel masrafları, seyahat masrafları, ekipman ve
sarf malzeme masrafları İle
yüklenici masraflarıdır,

Doğu Marmara Kalkınma Aİansı (MARKA)
)
(MARKA
<gþmEYjeYjYCYdcæfeY9bYfkæ
Sorumlu olduğu Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova illerindeki kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında
Lhknfenhe]nÿnDh\Z^eb%LZdZkrZ%;hen%=¿s\^%RZehoZbee^kbg]^dbdZfnd^lbfb%ºs^ed^lbfo^lbobemhienfdnknenĕeZkçZkZlçg]Z
işbirliği ve eşgüdüm sağlayarak bölge kalkınma stratejileri hazırlayan, bölge kaynak ve potansiyellerinin yerinde ve etkin
bĕ[bkebÿbo^^ĕ`¿]¿flZÿeZrZkZd[ºe`^dZedçgfZlmkZm^cbe^kbaZsçkeZrZg%[ºe`^dZrgZdo^ihmZglbr^ee^kbgbgr^kbg]^o^^mdbg
kullanılmasıyla bölgenin kalkınmasınıhızlandırmak ve küresel rekabette güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüten tüzel kişiliği
dneeZgçefZlçreZ[ºe`^gbgdZedçgfZlçgçaçseZg]çkfZdo^d¿k^l^ek^dZ[^mm^`¿e^g]bkf^dZfZ\çreZZeçĕfZeZkr¿k¿m^gm¿s^edbĕbebÿb
haiz bir kamu kurumudur.
aZbs[bkdZfndnknfn]nk'

doktora
doktora

Üniversiteyibitirdikten sonra bir bilim dalında bilimselbir yapıt ve sınavlaulaşılanaşamadır.
¦gbo^klbm^rb[bmbk]bdm^glhgkZ[bk[bebf]Zeçg]Z[bebfl^e[bkrZiçmo^lçgZoeZneZĕçeZgZĕZfZ]çk'

dolaylı maliyetler
Kurum hissesiİle aynı anlama gelmektedir. Dolaylı maliyetlere örnek olarak; kira, su, doğalgaz, elektrik, telefon, İnternet
masrafları

*/

verilebilir.
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ECAS
European CommissionAuthentication Service'in (Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama Sistemi)kısaltmasıdır. ECAS,
kullanıcıların Avrupa Kuruluşları tarafından kullanılan ya da geliştirilen dijital sistemlerin büyük bir kısmınaerişimini
sağlayan bir sistemdir. ECAS'a giriş için tıklayınız.

ekonomik

sınıflandırma

kodları

proİeÖneriformundayer alanve TÜBİTAKtarafındankabuledilenproİebütçesindenyapılacakharcamalarınnitelikleri
İtibariyle analitik kodlama sistemineuygun olarak gösterildiği bölümlerdir,

ek protokol
Proİenİnteslim tarihinin karşılıklı mutabakatla revize edilmesine İlişkin protokol çeşididir.

ekosistem
ekosistem

Fikir geliştirmek ve bu fikirlerden değer yaratmak İçin gerekli şartları sağlamak, cesaretlendirmek, desteklemek, teşvik etmek
?bdbk`^ebĕmbkf^do^[n_bdbke^k]^g]^ÿ^krZkZmfZdbbg`^k^debĕZkmeZkçlZÿeZfZd%\^lZk^me^g]bkf^d%]^lm^de^f^d%m^ĕobd^mf^d
ve katalize etmek İçin gerekli çalışma ortamı ve sürekli İnovasyona dayalı sürdürülebilir büyüme ve başarı İçin bireyleri,
o^dZmZebs^^mf^dbbg`^k^debZeçĕfZhkmZfço^l¿k^debbghoZlrhgZ]ZrZeçl¿k]¿k¿e^[bebk[¿r¿f^o^[ZĕZkçbbg[bk^re^kb%
takımları ve bütün organizasyonları destekleyen mekanizmadır.
mZdçfeZkço^[¿m¿ghk`ZgbsZlrhgeZkç]^lm^de^r^gf^dZgbsfZ]çk'

elektronik
imza
elektronik
imza

5070
sayılıElektronikİmza Kanunu'ndayer alan şekliyleelektronikİmza; başka bir elektronikveriye eklenen
.)0)lZrçeç>e^dmkhgbdĀfsZDZgngng]Zr^kZeZgĕ^debre^^e^dmkhgbdbfsZ4[ZĕdZ[bk^e^dmkhgbdo^kbr^^de^g^g

veya
elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar.
o^rZ^e^dmkhgbdo^kbre^fZgmçdlZe[ZÿeZgmçlç[nengZgo^dbfebd]hÿkneZfZZfZ\çreZdneeZgçeZg^e^dmkhgbdo^kbrbmZgçfeZk'

endeks (Girişi
md veYenilik
çi
e
Üniversit
Endeksi
-GYÜE)
Bilim,SanayiveTeknoloiiBakanlığı'nınTÜBİTAKile işbirliğiyaparakhazırladığı,üniversiteleringirişimcilikve yenilikçilik
performanslarınagöre sıralandığıbir yapıdır.Girişimcive YenilikçiÜniversiteEndeksiİle üniversiteler,bilimselve teknoloiik
araştırmayetkinliği, fikri mülkiyethavuzu, işbirliği ve etkileşim,girişimcilikve yenilikçilik kültürüile ekonomikkatkı ve ticarileşme

boyutlanaltında23 göstergeyegöresıralanmaktadır.
Endekstedeğerlendirilenverilerüniversitelerinkendiraporlamalarının
yanısıraTÜBİTAK,
YÖK,Bilim,SanayiveTeknolojiBakanlığı,TPE,KalkınmaBakanlığı,KOSGEB,TTGVve TÜBAtarafından
sağlanmaktadır.
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Endüstrinin d. devrimi olarak anılan ve veri odaklı, dİİİtal İkizleri İçeren bir sistemdir.
>g]¿lmkbgbg-']^okbfbheZkZdZgçeZgo^o^kbh]Zdeç%]bcbmZebdbse^kbb^k^g[bklblm^f]bk'

endüstriyel tasarım
Bir ürünün tamamı veya bir parçasının veya ürünün tamamıveya bir parçası üzerinde çizgi, şekil, renk, biçim, doku,
malzemenin esnekliği ve süslemesigibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özellikler kullanılmak suretiyle
oluşturulan iki veya üç boyutlu görünümüdür; ürünün işlevinden ziyade görsel kimlikalgısım arttırmaya yöneliktir.

entegre devre
Elektronik bir İşlevi veya bunun gibi diğer İşlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara
bağlantılarından bir kısmınınya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya
son formdaki

bir ürünü

İfade eder.

entegre devre
devre tghgþrafyYkæ
topoğrafyası
entegre
Entegre Devre'yİ oluşturan tabakaların üç boyutludİzİlİmİnİ gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta
>gm^`k^=^ok^rbhenĕmnkZgmZ[ZdZeZkçg¿[hrnmen]bsbebfbgb`ºlm^k^g%¿k^mbfZfZ\çreZaZsçkeZgfçĕo^a^kaZg`b[bk_hkfZmmZ
sabitlenmişgörüntüler dizisi olup, her görüntü Entegre Devre'nİn üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının
lZ[bme^gfbĕ`ºk¿gm¿e^k]bsblbheni%a^k`ºk¿gm¿>gm^`k^=^ok^gbg¿k^mbfbgbga^kaZg`b[bkZĕZfZlçg]Zdbr¿s^rbgbgmZfZfçgçg
veya
bir kısmınıngörünümünü İfade eder.
o^rZ[bkdçlfçgçg`ºk¿g¿f¿g¿b_Z]^^]^k'

EOI (Express
ion
ofInterest
)
EoI
=phj]kkagfg^Afl]j]kl!

Yayınlanan çok ortaklı bir çağrı veya programa başvurmak İsteyen araştırma gruplarının, ortak ararken kullandığı,
RZrçgeZgZghdhkmZdeç[bkZÿkço^rZikh`kZfZ[ZĕonkfZdblm^r^gZkZĕmçkfZ`knieZkçgçg%hkmZdZkZkd^gdneeZg]çÿç%
İçerisinde başvurulacak çağrı veya programa yönelik olarak kurum kapasitesi, grubun yeterliliği, tecrübesi ve proje
b^kblbg]^[ZĕonkneZ\ZdZÿkço^rZikh`kZfZrºg^ebdheZkZddnknfdZiZlbm^lb%`kn[ngr^m^kebebÿb%m^\k¿[^lbo^ikhc^
fikirlerinin paylaşıldığı dokümandır.
_bdbke^kbgbgiZreZĕçe]çÿç]hd¿fZg]çk'

EPO (Avru
pa
t
Paten
Ofisi)
EPO
9njmhYHYl]flG^aka!

Avrupa patent ofisi, buluş sahiplerine 40'a yakın Avrupa ülkesinde patent korumasınıtalep etmelerini sağlayan yeknesak
:okniZiZm^gmh_blb%[nenĕlZabie^kbg^-)ZrZdçg:okniZ¿ed^lbg]^iZm^gmdhknfZlçgçmZe^i^mf^e^kbgblZÿeZrZgr^dg^lZd
bir başvuru prosedürüdür.
[bk[Zĕonknikhl^]¿k¿]¿k'

eser
eser

Sahibinin hususiyetini taşıyan ve İlim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veyasİnema eserleri sayılan her nevi fikir ve sanat
LZab[bgbganlnlbr^mbgbmZĕçrZgo^bebfo^^]^[brZm%fnlbdb%`¿s^elZgZmeZko^rZlbg^fZ^l^ke^kblZrçeZga^kg^ob_bdbko^lZgZm
mahsulüdür.
fZalne¿]¿k'
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eser sahibi
]k]jkY`aZa
Eseriortaya çıkaran gerçek kişiyi ifade eder.
>l^kbhkmZrZçdZkZg`^k^ddbĕbrbb_Z]^^]^k'

eser sahibinin
mali hakları
]k]jkY`aZafafeYda`YclYjæ

EserSahibi'ne hukuken sağlanan Eser'i basma,çoğalfma, yayma, yayımlama, İşleme, derleme, tercüme gibi ekonomik
>l^kLZab[bg^andnd^glZÿeZgZg>l^kb[ZlfZ%hÿZemfZ%rZrfZ%rZrçfeZfZ%bĕe^f^%]^ke^f^%m^k\¿f^`b[b^dhghfbd
değeri haiz vedevredİlebİlİr nitelikteki hakların tamamım İfade eder.
]^ÿ^kbaZbso^]^ok^]be^[bebkgbm^ebdm^dbaZdeZkçgmZfZfçgçb_Z]^^]^k'

es finansman
]ĕfinansman

Desteklenenproje veya faaliyetlerde harcanmak üzere, yararlanıcı tarafından taah hüt edilen nakdi katkıdır.
=^lm^de^g^gikhc^o^rZ_ZZebr^me^k]^aZk\ZgfZd¿s^k^%rZkZkeZgç\çmZkZ_çg]ZgmZZaa¿m^]be^ggZd]bdZmdç]çk'

eşik/eşik üstü
]ĕac']ĕac¾stü

a)
Avrup

(Ufuk AvrmhY!

AB ÇP'ye sunulan, Avrupa Komisyonu, ERC,EURAMET,PRİMA (Bölüm l), ECŞELveya Eurostarstarafından bağımsız
:;Ir^lngneZg%:okniZDhfblrhgn%>K<%>NK:F>M%IKBF:!;ºe¿f*"%><L>Eo^rZ>nkhlmZklmZkZ_çg]Zg[Zÿçflçs
hakemlerce değerlendirildikten sonra, her çağrı özelinde belirlenen min değerlendirme puanıdır.
aZd^fe^k\^]^ÿ^ke^g]bkbe]bdm^glhgkZ%a^kZÿkçºs^ebg]^[^ebke^g^gfbg]^ÿ^ke^g]bkf^inZgç]çk'

etik kurul
kurul
etik

Etik Kurul belgesi; herhangi bir İzin olmayıp, bilimsel araştırma protokolünün İlgili mevzuat ve yükümlülükler göz Önüne
>mbdDnkne[^e`^lb4a^kaZg`b[bkbsbghefZrçi%[bebfl^eZkZĕmçkfZikhmhdhe¿g¿gbe`bebf^osnZmo^r¿d¿fe¿e¿de^k`ºsºg¿g^
alınarak yapılabilirliğinin onaylandığı bir kuruldur.TÜBİTAKBİGG Programıkapsamındaİlgili girişimcilerinEtik Kurul
ZeçgZkZdrZiçeZ[bebkebÿbgbghgZreZg]çÿç[bkdnkne]nk'M¦;ĀM:D;Ā@@Ikh`kZfçdZilZfçg]Zbe`beb`bkbĕbf\be^kbg>mbdDnkne
onayı sunmaları gerekebilmektedir.
hgZrçlngfZeZkç`^k^d^[bef^dm^]bk'

etki analizi
analizi
etki

Herhangi bir konuda bir değişikliğin potansiyel sonuçlarını belirlemek veya bir değişikliği gerçekleştirmek İçin nelerin
A^kaZg`b[bkdhgn]Z[bk]^ÿbĕbdebÿbgihmZglbr^elhgneZkçgç[^ebke^f^do^rZ[bk]^ÿbĕbdebÿb`^k^de^ĕmbkf^dbbgg^e^kbg
değiştirilmesi gerektiğini tahmin etmek üzerine gerçekleştirilen sistematik bir süreçtir.
]^ÿbĕmbkbef^lb`^k^dmbÿbgbmZafbg^mf^d¿s^kbg^`^k^de^ĕmbkbe^glblm^fZmbd[bkl¿k^mbk'

eurostars
eurostars

İnovatif ürünler,yöntemlerve hizmetlergeliştirenküçükve orta ölçekli girişimlerirekabet avantajı kazanmalarıİçin
ĀghoZmb_¿k¿ge^k%rºgm^fe^ko^absf^me^k`^ebĕmbk^gd¿¿do^hkmZºe^deb`bkbĕbfe^kbk^dZ[^mZoZgmZcçdZsZgfZeZkçbbg
destekleyen bir programdır.
]^lm^de^r^g[bkikh`kZf]çk'
20
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faydalı model
Bir buluş üzerinde sahibine tekel, mülkiyet hakkı tanıyan resmi belgedir. Faydalı model başvuru süreci sonunda elde edilir.
Başvuru çeşidine göre ulusal veya uluslararası boyutta korunabilir. Tescilsürecinde doğan resmi harçlar ve vekillik ücreti
söz konusu olur.

feragat formu
DahaönceTÜBİTAK'a
sunulanve desteklenmesi
uygunbulunmayanaynı/benzeriçerikliproje önerisindeyer alanve hak
sahibi olarak imzası bulunan ancak yeni sunulan proje önerisinde adı geçmeyen kişiler için elektronik başvuru sistemine
girilen bilgiler doğrultusunda sistemtarafından otomatik olarak oluşturulan formdur.

fesih protokolü
Taraflar arasında daha Önceakdedilmiş Olan Sözleşmeninve her türlü eklerinin feshine İlişkin protokol çeşididir.

fikri mülkiyet hakları komitesi (FMHK)
n
Üniversiteni
fikri ve sınaimülkiyetİleİlgİlİpolitikalarımoluşturup,yönetenkuruldur.

fikri ve sınai mülkiyet hakları
Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Entegre Devre Topoğrafyası, Marka ve Fİkİr-Sanateserlerinden kaynaklanan
fiziksel varlığı olmayan, mal ve haklar üzerinde Oluşanve bunlarla bağlanhll olarak bahşedilen maddi ve manevi hakları
İfade
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fikri ürün bildirim
formu
^acja¾j¾fZad\ajae^gjem
K
TÜBİTA
ARDEBprojelerikapsamında,Fikrihakkınortayaçıkmasıüzerine,en geçproje sonuçraporuİle birlikte,"Fikri
M¦;ĀM:D:K=>;ikhc^e^kbdZilZfçg]Z%?bdkbaZddçghkmZrZçdfZlç¿s^kbg^%^g`^ikhc^lhgnkZihknbe^[bkebdm^%?bdkb
Ürün"lereİlişkinaçıklamayıbarındıran,fikri
ürün üzerinde hak sahipliği İstenipİstenmediğinin,İsteniyorsaFikri Ürün
¦k¿ge^k^bebĕdbgZçdeZfZrç[Zkçg]çkZg%_bdkb¿k¿g¿s^kbg]^aZdlZabiebÿbblm^gbiblm^gf^]bÿbgbg%blm^gbrhklZ?bdkb¦k¿g
üzerindekihaksahipliğioranlarınınye TÜBİTAK
tarafındanbelirlenecekdiğer hususlarınTÜBİTAK'a
bildirildiğiformdur.
¿s^kbg]^dbaZdlZabiebÿbhkZgeZkçgçgo^M¦;ĀM:DmZkZ_çg]Zg[^ebke^g^\^d]bÿ^kanlnleZkçgM¦;ĀM:D
Z[be]bkbe]bÿb_hkf]nk'

funding and tenders portal
^mf\af_Yf\l]f\]jkhgjlYd
Horİzon Europe da dahil olmak üzere Avrupa Komisyonu tarafından sunulan destekler hakkında her türlü bilgi ve belgenin
Ahkbshg>nkhi^]Z]ZabehefZd¿s^k^:okniZDhfblrhgnmZkZ_çg]ZglngneZg]^lm^de^kaZddçg]Za^km¿ke¿[be`bo^[^e`^gbg
bulunduğu, çevrimiçi başvuruların yapıldığı ve proje raporlarının yüklendiği platformdur. Platforma girmek İçin tıklayınız.
[neng]nÿn%^okbfbb[ZĕonkneZkçgrZiçe]çÿço^ikhc^kZihkeZkçgçgr¿de^g]bÿbieZm_hkf]nk'IeZm_hkfZ`bkf^dbbgmçdeZrçgçs'
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_Yfll[`Yjl
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proİenİn yönetimini sağlamak amacıyla kullanılan, aktivitelerin listelendiği, tarihlerin ve kaynakların belirtildiği çizelgelerdir.
Ikhc^gbgrºg^mbfbgblZÿeZfZdZfZ\çreZdneeZgçeZg%Zdmbobm^e^kbgeblm^e^g]bÿb%mZkbae^kbgo^dZrgZdeZkçg[^ebkmbe]bÿbbs^e`^e^k]bk'

gelişme raporu (ara
(ara
)rapor
g]daĕe]rYhgru
rYhgj!
Projesözleşmesindebelirtilen sürelersonundafon veren kurumtarafından belirlenmişOlanformat ve usullereuygun olarak
sunulan, bilimsel ve mali İzleme amacıyla kullanılan raporu İfade eder.

gelir modeli
modeli
gelir
Bir girişimin potansiyel kullanıcılarına sunduğu değere karşılık değerin nasıl fiyatlandırılacağının, hangi hedef kitleden ne
;bk`bkbĕbfbgihmZglbr^edneeZgç\çeZkçgZlng]nÿn]^ÿ^k^dZkĕçeçd]^ÿ^kbggZlçe_brZmeZg]çkçeZ\Zÿçgçg%aZg`ba^]^_dbme^]^gg^
kadar Ücret talep edileceğinin ve değeri kimin ödeyeceğinin modelidir.
dZ]Zk¿\k^mmZe^i^]be^\^ÿbgbgo^]^ÿ^kbdbfbgº]^r^\^ÿbgbgfh]^eb]bk'

Global Innovation Index (GAA)
(Gll)
GdgZYdAffgnYlagfAf\]p

KüreselİnovasyonEndeksi,ülkelerinİnovasyonkapasitelerineye İnoyasyondakİbaşarılarınagöreyıllık hazırlananbir
D¿k^l^eĀghoZlrhg>g]^dlb%¿ed^e^kbgbghoZlrhgdZiZlbm^e^kbg^o^bghoZlrhg]Zdb[ZĕZkçeZkçgZ`ºk^rçeeçdaZsçkeZgZg[bk

sıralamadır.
lçkZeZfZ]çk'

girişim sermayesi yatırım
fonu
giraĕaek]rmayesi
yYlæjæefonu

(GSYF)

Sermaye PiyasasıKurulu (SPK)lisansı İle girişim sermayesi yetki belgesine sahip portföy Yönetim Şirketleri tarafından
L^kfZr^IbrZlZlçDnknen!LID"eblZglçbe^`bkbĕbfl^kfZr^lbr^mdb[^e`^lbg^lZabiIhkm_ºrRºg^mbfĔbkd^me^kbmZkZ_çg]Zg
kurulan, girişimlere yatırım yapabilen yapılardır.
dnkneZg%`bkbĕbfe^k^rZmçkçfrZiZ[be^grZiçeZk]çk'

gizlilik sözleşmesi
_ardadack¹rdeĕe]ka
TicarideğeriOlanbilgilerinüçüncükişilerlepaylaşılmasışırasındagizlilik hususlarını
düzenleyensözleşmedir.Özü
araştırmacıları İle firmalar arasında İmzalanır. Sözleşmede bedel belirtilmez.
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görev alma
alma limiti
limiti (TÜBİT
AK
g¹rev
L¥:ĥT9Chrgb]d]rinde)
pr0İeyürütücüsüOlmayaengelİdari göreviOlmayanbir bilim İnsanı;aynı andaenfazla, TÜBİTAKdestekliüç Proİede
yürütücü veya altı projede araştırmacı veya bir projede yürütücü dört proİede araştırmacı veya İki projede yürütücü, İki
projede araştırmacı olarak görev alabilir, Bununla beraber programların kendi kapsamında alt limitler söz konusudur.
Ufuk Avrupa proje başvurularında eşik üstünü geçen araştırmacıların görev alma limitlerinde artırım yapılmaktadır.

gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTiP
_¾ej¾clYja^]aklYlaklachgrakqgfm
?LĥH!
GTİp,GümrükTarifeİstatistikpozisyonu'nun
kısaltmasıdır.
Ülkemizde,GTİpGümrükTarifeCetveli'nde12'İİ
koda
@MĀI%@¿fk¿dMZkb_^ĀlmZmblmbdIhsblrhgn
gngdçlZemfZlç]çk'¦ed^fbs]^%@MĀI@¿fk¿dMZkb_^<^mo^eb
g]^*+ ebdh]Z

verilen
İsimdir.
o^kbe^gblbf]bk'
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`Y[cYl`gf
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Genelde 2-3 gün süren programlama yarışmalarına verilen İsimdir.
@^g^e]^+&,`¿gl¿k^gikh`kZfeZfZrZkçĕfZeZkçgZo^kbe^gblbf]bk'

hak geçiş sözleşmesi
`Ycg]¬aĕk¹rd]ĕe]ka
Bir fikri ve/veya sınai mülkiyet hakkına konu ürün üzerindeki hak sahipliğini belirleyen sözleşmedir. Sözleşmede bedel
belirtilmez.

hak sahibi
`YckY`ibi

Fikri ve sınai mülkiyet konuşu Olan buluşun, resmi kurumlar nezdinde adına tescil ettirilmesini talep eden gerçek ve/veya

tüzel kişidir. Hak sahİŞİ,tescilbaşvurutarihinden İtibaren İlgili buluşüzerinde devir, lisansgibi hukukitasarruflarda

bulunmayayetkilidir.Üniversitelerdeyapılançalışmalarsonucundaortaya çıkanbuluşlarınhaksahibi,6769

Sınai

Mülkiyet Kanununa göre üniversitelerdir.

hak sahipliği beyan formu
formu
`YckY`ihdiþaZeyan
Geliştirilen proje fikrinde birden fazla araştırmacının katkısı olması durumunda, araştırmacıların fikre katkı oranlarını
belirten formdur, Hak sahipliği, "Ortak Hak Sahipliği" ya da "Paylı Hak Sahipliği" şeklinde olabilmektedir, proje fikrine
katkı sunan araştırmacının proje çıktılarından bir hak talep etmeyecek olması durumunda İse "Hak Sahipliği Feragat"
beyan formu İmzalanır,

harcırah
`Yr[ærY`

Asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere
görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından dolayı yapacakları ek masraflara karşılık olarak
yapılan ödemelerdir.

hızlandırma programı
`ærdYf\æreYhrogrYeæ

Genellikle grup bazlı olarak başlangıç aşamasındaki girişimci adaylarına temel yaşam giderleri, Ofisalam ve yoğun
@^g^eebde^`kni[ZseçheZkZd[ZĕeZg`çZĕZfZlçg]Zdb`bkbĕbf\bZ]ZreZkçgZm^f^erZĕZf`b]^ke^kb%h_blZeZgço^rhÿng
mentorluk sağlayan, girişimin bulunduğu noktadan İleriye taşmayı amaçlayan girişimcilik programlarıdır.
f^gmhkendlZÿeZrZg%`bkbĕbfbg[neng]nÿnghdmZ]Zgbe^kbr^mZĕçfZrçZfZeZrZg`bkbĕbf\bebdikh`kZfeZkç]çk'
28
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hibe
`aZ]

Desteklenecek proje veya faaliyetlerin gider bütçelerinin, belirlenecek oranlarda sözleşme makamı tarafından karşılanması
amacım güden geri ödemesiz nakdi ödemedir.

hibe programı
`aZ]hrogrYeæ
Ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından, üst düzey politikalara yönelik projelerin gerçekleştirilmesi İçin mali
NenlZeo^rZnenleZkZkZlçdnknf(dnknenĕeZkmZkZ_çg]Zg%¿lm]¿s^rihebmbdZeZkZrºg^ebdikhc^e^kbg`^k^de^ĕmbkbef^lbbbgfZeb
destek
sağlamaya yönelik oluşturulan programlardır.
]^lm^dlZÿeZfZrZrºg^ebdhenĕmnkneZgikh`kZfeZk]çk'

hibe proiesi/desteği
`aZ]hrgb]ka'\]st]þa
Ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından hibe programlan kapsamında sağlanan geri ödemesiz desteklerdir.
NenlZeo^rZnenleZkZkZlçdnknf(dnknenĕeZkmZkZ_çg]Zgab[^ikh`kZfeZkçdZilZfçg]ZlZÿeZgZg`^kbº]^f^lbs]^lm^de^k]bk'

hibe sözleşmesi
`aZ]k¹rd]ĕe]ka
Avrupa
Birliği proİelerİnİn sözleşmeleri İçin kullanılan terimdir.
:okniZ;bkebÿbikhc^e^kbgbglºse^ĕf^e^kbbbgdneeZgçeZgm^kbf]bk'

hisse opsiyonu/taahhütü
`akk]ghkaqgfm'lYY``¾l¾
Hisse opsiyonu (Stock Option), yatırımcıya veya çalışanlara üzerinde anlaşmaya varılan bir fiyat ve tarihte hisse senedi alma
Abll^hilbrhgn!Lmh\dHimbhg"%rZmçkçf\çrZo^rZZeçĕZgeZkZ¿s^kbg]^ZgeZĕfZrZoZkçeZg[bk_brZmo^mZkbam^abll^l^g^]bZefZ
veya satma hakkı verilmesidir.
o^rZlZmfZaZddço^kbef^lb]bk'

HORlZON2020
HORIZON2020

(UFUK2020)

Avrupa'nın
bilim, teknoloji ve politika uygulamalarının uyumlaştırılmasıamacıyla başlatılan AB çerçeve programları,
:okniZ
gçg[bebf%m^dghehcbo^ihebmbdZnr`neZfZeZkçgçgnrnfeZĕmçkçefZlçZfZ\çreZ[ZĕeZmçeZg:;^k^o^ikh`kZfeZkç%
dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma destek aracıdır, Çerçeve programları, Avrupa'nın
araştırma ve teknoloji geliştirme
]¿grZgçg^gr¿dl^d[¿m^eblbobeZkZĕmçkfZ]^lm^dZkZ\ç]çk'^k^o^ikh`kZfeZkç%:okniZ
gçgZkZĕmçkfZo^m^dghehcb`^ebĕmbkf^
kapasitesini güçlendirmek, üniversite•sanayi İşbirliğini teşvik etmek, AB ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB'nin
İşbirliği yaptığı
dZiZlbm^lbgb`¿e^g]bkf^d%¿gbo^klbm^&lZgZrbbĕ[bkebÿbgbm^ĕobd^mf^d%:;¿ed^e^kb%:;Z]Zr¿ed^e^kbo^:;
gbgbĕ[bkebÿbrZimçÿç
ülkelerle AB politikalarına İlişkin farklı alanlarda İşbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. Avrupa Birliği'nin 8. dönem
¿ed^e^ke^:;ihebmbdZeZkçgZbebĕdbg_ZkdeçZeZgeZk]Zbĕ[bkebÿbgb`^ebĕmbkf^dZfZ\çreZr¿k¿m¿ef^dm^]bk':okniZ;bkebÿbgbg1']ºg^f
Araştırmave İnovasyonÇerçeveProgramıOlanUFUK2020, 20142020 yıllarımkapsayanprogramıntoplambütçesi
:kZĕmçkfZo^ĀghoZlrhg^k^o^Ikh`kZfçheZgN?ND+)+)%+)*-&+)+)rçeeZkçgçdZilZrZgikh`kZfçgmhieZf[¿m^lb
80 milyar Euro'dur.
1)fberZk>nkh
]nk'

Horizon Eurgh]
Europe (Ufuk
k AvrmhY!
(Ufu
)
Avrupa
Horizon

Avrupa Birliği'nin2021-2027yıllarıarasında95,5 milyarAvro bütçeİle yürüteceğiAraştırmave İnovasyonÇerçeve
:okniZ;bkebÿbgbg+)+*&+)+0rçeeZkçZkZlçg]Z2.%.fberZk:okh[¿m^be^r¿k¿m^\^ÿb:kZĕmçkfZo^ĀghoZlrhg^k^o^
Ikh`kZfç]çk'
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56000
ISO 56000

UluslararasıİnovaşyonYönetimiStandartlarSerişidir.Kurumsalİnovaşyonyönefimİhİngeliştirilmesi,standartİnovaşyon
NenleZkZkZlçĀghoZlrhgRºg^mbfbLmZg]ZkmeZkL^kblb]bk'DnknflZebghoZlrhgrºg^mbfbgbg`^ebĕmbkbef^lb%lmZg]ZkmbghoZlrhg
terminoloİİsİnİn oluşturulması, paydaşlar arasındaki etkileşimlerin yönetilmesi, fikri mülkiyet yönetimi, stratejik İstihbarat
m^kfbghehcblbgbghenĕmnknefZlç%iZr]ZĕeZkZkZlçg]Zdb^mdbe^ĕbfe^kbgrºg^mbef^lb%_bdkbf¿edbr^mrºg^mbfb%lmkZm^cbdblmba[ZkZm
yönetimi ve fikir yönetimi gibi süreçlerin oluşturulmasının,yönetilmesinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı İle
rºg^mbfbo^_bdbkrºg^mbfb`b[bl¿k^e^kbghenĕmnknefZlçgçg%rºg^mbef^lbgbgo^l¿k]¿k¿e^[bebkebÿbgbglZÿeZgfZlçZfZ\çbe^
Oluşturulmasıplanlanmış, fikir birliğine dayalı bir standart serisidir.
henĕmnknefZlçieZgeZgfçĕ%_bdbk[bkebÿbg^]ZrZeç[bklmZg]Zkml^kblb]bk'

9001
ISO 9001

Kalite yönetim sistemistandardıdır, Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini, Kârın, verimliliğin ye pazar payının artmasını,
DZebm^rºg^mbflblm^fblmZg]Zk]ç]çk'DnknenĕmZdZebm^ZgeZrçĕçgçg`^ebĕbfbgb%D©kçg%o^kbfebebÿbgo^iZsZkiZrçgçgZkmfZlçgç%
etkin bir yönetimi, maliyetin azalmasını, çalışanların tatminini, kuruluş İÇİİletişimde İyileşmeyi, tüm Faaliyetlerde geniş İzleme
^mdbg[bkrºg^mbfb%fZebr^mbgZsZefZlçgç%ZeçĕZgeZkçgmZmfbgbgb%dnknenĕbbbe^mbĕbf]^brbe^ĕf^rb%m¿f_ZZebr^me^k]^`^gbĕbse^f^
ye kontrolü, İadelerin azalmasını, müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını, çalışmaların ulusal ve uluslararası
o^dhgmkhe¿%bZ]^e^kbgZsZefZlçgç%f¿ĕm^kbĕbdZr^mbgbgZsZefZlç%f^fgngbr^mbgZkmfZlçgç%ZeçĕfZeZkçgnenlZeo^nenleZkZkZlç
düzeyde uygulanabilirliğini sağlamaktadır.
]¿s^r]^nr`neZgZ[bebkebÿbgblZÿeZfZdmZ]çk'
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ihtisas alanı (2244
(2244
i
Sanay
Doktora
Programı
a)
Kapsamınd
a`lakYkYdYnæ
Sanayi
Doktora
ProgrYeæKYhkYmæf\Y!
B
BİDE
Başvuru
yer alanTeknoloİİFaaliyetAlanları
'dır.
k ve İzlemeSisteminde(e-BİDEB)
r
r^
k

iktisadi
işletme
aclakY\aaĕd]le]
Dernekler ya da vakıflara ait ya da bağlı Olup sermaye şirketleri, anonim, limited ya da
gibi ekonomik İşletmeler
=^kg^de^krZ]ZoZdç_eZkZZbmrZ]Z[Zÿeçhenil^kfZr^ĕbkd^me^kb%Zghgbf%ebfbm^]rZ]Zdhhi^kZmb_`b[b^dhghfbdbĕe^mf^e^k
dışında
kalan
ticari,
sınai
ye
zirai
hizmet
ve
ürünler
sunan
İşletmedir.
]çĕçg]ZdZeZgmb\Zkb%lçgZbo^sbkZbabsf^mo^¿k¿ge^klngZgbĕe^mf^]bk'

imza sirküsü
sirküsü
imza

Her türlü resmi İşlem İçin bir şirketteki yetkili kişi veya kişilere ait İmza örneklerinin bulunduğu belgeye İmza sirküsüdenir,
A^km¿ke¿k^lfbbĕe^fbbg[bkĕbkd^mm^dbr^mdbebdbĕbo^rZdbĕbe^k^ZbmbfsZºkg^de^kbgbg[neng]nÿn[^e`^r^bfsZlbkd¿l¿]^gbk'

inhisari
lisans sözleşmesi
af`akYjadakYfkk¹rd]ĕe]ka
Lisansalan dışında başka üçüncü bir kişiye,
r fikrikbve sınai mülkiyet
r^ konusu hakkın kullanımına İzin vermeyen
^k ^r sözleşmedir.
k
Sahibi (lisans veren)
tarafından
kullanılması da söz konusu olmaz.
^k
k

inhisarı olmayan lakYfkk¹rd]ĕe]ka
lisans sözleşmesi
af`akYjægdmayan
Bir fikrikbve/veya
mümkünkılan
;bk
^( ^r sınai mülkiyet
r^ hakkının, kullanım hakkını lisans alan dışında üçüncü kişilere
k de verilmesini
^k
sözleşmedir,
k

is modeli
aĕeg\]da
Bir girişiminçalışanları,İş ortakları ve diğer paydaşları ile etkileşimiçerisindenasıl değer yarattığınınve bu değeri nasıl
işlevselkıldığınıngöstergesidir.
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Sözlüğü
K¹rd¾þ¾

İşplanı,bir İşletmenin
hedeflerini,buhedeflereulaşmayöntemlerini
vehedeflereulaşmakİçinzamançerçevesini
İçeren
girişimcininyol haritasıniteliğindekiplandır.TÜBİTAKBIGGProgramıkapsamındagirişimcilerİşplanlan üzerindende
değerlendirilirler.

işbirliği protokolü/çerçeve anlYĕeYkæ
anlaşması
aĕZardaþahrotokgd¾'¬]rçeve
(İşbirliğiSözleşmesi
)
ĥĕZardaþaK¹rd]ĕe]ka!

Bir projenin
ortak
yürütülmesi İçin tarafların
hak ve sorumluluklarını
düzenleyen
k
k
k
k
^r sözleşme„dİr.
k Genellikle sözleşmede
bedel belirtilmez.
k

istirak«i
iĕtirakçi
Desteğe konu proİe veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda, doğrudan fayda veya menfaat elde etmeden
hibe faydalanıcısına projenin yürütülmesinde katkıda bulunan ve ilgili başvuru belgelerinde açıkça belirtilen gerçek veya
tüzel kişidir.

l
İstanbu
KalkınmaAjansıĥKLC9!
ĥklYfZmdCYdcæfeY9bYfkæ
İSTKA,KalkınmaBakanlığıile eşgüdümhalindebölgeselihtiyaçve
sorunlarayönelikhibeprogramları
yürütmektedir.
r
k
k r
k k
k
Amacı: Kamu kesimi, Özel kesim ve sivil toplum kuruluşları
arasındaki
İşbirliğini
geliştirmek,
kaynakların r^k
yerinde ve
etkin
k
k
k
k
^^
kullanımınısağlamakve
yerel potansiyelihareketegeçirmeksuretiyle,Ulusalkalkınmaplanı
ve programlarda
Öngörülen
^r^k
r
k^
k
k^ r
k k
k
arasıve
bölge
beilke
^ve politikalarla
k uyumluolarak
k bölgeselgelişmeyihızlandırmak,sürdürülebilirliğinisağlamak,bölgeler
^
k
k
k
k
İÇİgelişmişlikfarklarım
azaltmaktır
k
k

İzmir KalkınmaAİansı(İZK
A)
ĥreajCYdcæfeY9bYfkæ
ĥRC9!
İzmir'insürdürülebilirkalkınmasıİçinbütüncülbir yaklaşımİle yerel potansiyelihareketegeçirecekkatılımcıaraçlar
Āsfbkbgl¿k]¿k¿e^[bebkdZedçgfZlçbbg[¿m¿g\¿e[bkrZdeZĕçfbe^r^k^eihmZglbr^ebaZk^d^m^`^bk^\^ddZmçeçf\çZkZeZk
geliştiren
ve uygulayan kurumdur,
`^ebĕmbk^go^nr`neZrZgdnknf]nk'
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kalkınma aiansları
cYdcæfeYYbYfkdYjæ

Sözlüğü
K¹rd¾þ¾

II bölgeden Oluşan Kalkınma Aİanslarl, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve Özel sektör arasındaki İş birliğinin
**[ºe`^]^ghenĕZgDZedçgfZ:cZgleZkç%dZfndnknfeZkç%lbobemhienfdnknenĕeZkço^ºs^el^dmºkZkZlçg]Zdbbĕ[bkebÿbgbg
geliştirilmesi ve yerel kaynakların etkin kullanımım sağlamak amacıyla bölgedeki kamu ve sivil toplum aktörlerine mali
`^ebĕmbkbef^lbo^r^k^edZrgZdeZkçg^mdbgdneeZgçfçgçlZÿeZfZdZfZ\çreZ[ºe`^]^dbdZfno^lbobemhienfZdmºke^kbg^fZeb
ve
teknik destek vermektedir.
o^m^dgbd]^lm^do^kf^dm^]bk'

kamu-üniversite-sanayi işbirliği (Kijsi)
kamu-üniversite-sanaqaaĕZardaþa
C¥Kĥ!
Kamu,üniversiteve sanayiarasındayapılan her türlü işbirliğini ifade eder.

karşılama sayfası
kYjĕædYeYkayfYkæ
"Landİng page" olarak bilinen karşılama sayfası, özellikle bir pazarlama veya reklam kampanyası İçin oluşturulmuş,
tek bir amaç İçin kullanıcısınıyönlendiren web sayfasıdır. Erken aşamadaki girişimcilerin ürün / hizmet tekliflerine
müşteri İlgisini doğrulamada kullanabilecekleri etkin bir araçtır.

KAYS (KYdcæfeYAbYfkdYjæQ¹fetim
ma
(Kalkın
rı
Ajansla
m
Yöneti
Sistemi)
KAYS
Sistemi)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kalkınma ajanslarına yönelik proje başvuru, değerlendirme ve uygulama süreçlerinin
LZgZrbo^M^dghehcb;ZdZgeçÿçmZkZ_çg]ZgdZedçgfZZcZgleZkçgZrºg^ebdikhc^[Zĕonkn%]^ÿ^ke^g]bkf^o^nr`neZfZl¿k^e^kbgbg
yönetildiği çevrimiçi sistemdir.
rºg^mbe]bÿb^okbfbblblm^f]bk'

kilometre tYĕæ
taşı (Milestones)
nes)
(Milesto
kilometre
Kısa ve orta vadeli hedeflerin "nesnel olarak doğrulanabilen göstergeleri" gibi İşlevgören ara değerlendirme aşamalarıdır,
proİenİn başarısını, yalnızca proje bittikten sonra değil uygulama süresi
değerlendirilir,

kitlesel
fonlama
kitlesel
fonlama

(Crowdfunding)

Girişimeya da ürüne inanan, yatırımyapmaya değer bulan çok sayıda bireyselyatırımcıdanoluşan, doğrudan son kullanıcı
tarafından desteklenenfon toplama modelidir.
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V İstisna(Muafi
KD
yet) Belgesi
KDNĥstisna
(Muafiyet) Belgesi
Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen projeler kapsamında proje süresince KDV'siz satın alma yapılabilmesi İçin

vergidairesindenalınmasıgerekenbelgedir.Bubelgeninbaşvuruve alınmasüreciÖzÜ'de Mali İşlerbirimitarafından
gerçekleştirilmektedir.

konsorsiyum
konsorsiyum
İki ya da dahafazla İşletmeninbelirli bir projeninuygulanmasıkonuşundayaptığıişbirliğidir.SözleşmeMakamıtarafından
yayımlanan bir "Teklif Çağrısı"na cevaben bir teklif sunan uygun gerçek veya tüzel kişilerden Oluşanbir gruptur.

konsorsiyum anlYĕeYkæ
anlaşması
konsorsiyum
Çok ortaklı projelerde proİe yönetim usul ve süreçleri, fikri ve sınai mülkiyet haklan, mali konular ve İlgili diğer hükümleri
düzenleyen ve tüm ortaklar arasında akdedilen yazılı anlaşmadır.

kulu«ka merkezi
merkezi
kuluçka
Başlangıç aşamasında olan girişimlerin büyümesine yardımcı olmak amacıyla; rehberlik hizmeti sunan, ofis alanı sağlayan,
yatırımcı bulma gibi konularda destek olan merkezlerdir.

kurum hissesi (Genel)
)
(Genel
kurme`aksesi
Kurumhissesi,kira, bina ve teçhizatınamortismanı,su, gaz, elektrik, bakım, sigorta, Ofisekipmanları,iletişimmasrafları,
posta ücreti gibi yürütücükurumunalt yapı ve genel operasyonelmasraflarıile idari ve finansalyönetim, İnsankaynakları,
eğitim, dokümantasyon,hukukigörüş gibi yatay hizmetlerlebağlantılı masraflarıkapsamaktadır.Diğer bir deyişleprojenin
yürütülmesive sonuçlandırılmasıaşamasındayürütücükurumunimkanlarındanfaydalanılmasıkarşılığındadoğrudan
maliyetlerebağlı olarak hesaplananve proİe bütçesiİçindeyer alan tutardır. Kurumhissesioranları program ve proje tipine
göre değişebilmektedir.Kurumhissesikapsamındayapılan harcamalar proje raporlarında detaylandırılmaz,belge ile
desteklenmezorunluluğu bulunmaz.
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KOSGEB (Küçü
kC¾¬¾cn]GjlY¤d¬]cdaĥĕd]le]d]ja?]daĕlaje]n]
veOrta
Ölçekli
İşletmeleri
Geliştirme
ve
KOSGEB
e
Desteklem
İdaresiBaşkanlığı)

<]kl]cd]e]ĥ\Yj]ka:YĕcYfdæþæ!

Türkiye'deki
küçük ve orta ölçekli İşletmelerin ekonomideki rolünü, etkinliğini ye rekabet güçlerini artırmak amacıyla
M¿kdbr^
]^dbd¿¿do^hkmZºe^debbĕe^mf^e^kbg^dhghfb]^dbkhe¿g¿%^mdbgebÿbgbo^k^dZ[^m`¿e^kbgbZkmçkfZdZfZ\çreZ
kurulmuşolan kamu kurumudur.
dnknefnĕheZgdZfndnknfn]nk'

kurum hissesi onay
onay formu
formu
kurme`aksesi

Sanayiİşbirliği(üsİ) proielerinde,kurumhissesioranınınyüzdekaçolarak uygulandığıve araştırmacının
projeyeyüzde
kaç zamanını ayırdığı konusunda, araştırmacının bağlı olduğu bölümün dekanından ve rektör yardımcısından İmza alınan

formu

ifade

eder.

kurum kYlcækæ'cmrmehaqæ
katkısı/kurum payı (Eş
n)
finansma
=ĕfinansman)
kurum
Desteklenen proje veya faaliyetlerde harcanmak üzere, yararlanıcı tarafından taahhüt edilen nakdi katkıdır.

kurum kYlcækæ
katkısı (Eş
FinansmorYfæ
an)
oranı
kurum
=ĕFinansman)
Başvuru sahibi tarafından ortaya konulan finansal katkının toplam proje bütçesine

kurumsal risk
risk sermayesi
sermayesi
kurumsal
Bir kurum ya da holding
sermayalerİdİr.

İle elde edilen orandır.

(CVC)

altında kurulmuş, kurumun hedefleri doğrultuşunda stratejik yatırımlar yapan girişim

kurum hissesi (TÜBİT
AK
kurme`aksesi
L¥:ĥTAK Prgb]d]jinde)
Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında Yürütücü Kurum/KurullJşun İmkanlarından faydalanılması karşılığında,
proİe maliyetine bağlı olarak esaslarda belirtilen hususlar çerçevesinde hesaplanan Ve proje bütçesi İçinde yer alan tutardır.

K
(TÜBİTA
ARDEBve TÜBİTAKTEYDEB
1505kodluprojelerindekurumhisselerininAr-Geharcamalarıİçinkullanılma
zorunluluğu söz konuşudur.)
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lansman
lansman
Yeni
bir program veya başarının duyurulduğu toplantıdır.
R^gb[bkikh`kZfo^rZ[ZĕZkçgçg]nrnkne]nÿnmhieZgmç]çk'

LeNer of Intent (LgA)
)
(101
L]ll]jg^Afl]fl
İyi niyetmektubudur.
Ārbgbr^mf^dmn[n]nk'

lisans

sözleşmesi

Bir fikri ve/veya sınai mülkiyet hakkının sahibi tarafından belli bir süre, yer İle sınırlı olarak bir başka kişiye kullanım

hakkınınverilmesidir.İki çeşidivardır: İnhisarıve İnhisarıolmayan.
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maker atölyesi
eYc]jYl¹dq]ka
Üretmeyisevenkişilerinbireyselya da grup olarak proje çalışmalarımyürüttüğü,yaratıcı düşünmeyitetikleyenve 'kendin
yap' 
¦k^mf^rbl^o^gdbĕbe^kbg[bk^rl^erZ]Z`kniheZkZdikhc^ZeçĕfZeZkçgçr¿k¿mm¿ÿ¿%rZkZmç\ç]¿ĕ¿gf^rbm^mbde^r^go^
d^g]bgrZi
kültürünü
geliştirmesini
sağlayan
bir
üretim
alamdır.
Maker
atölyeleri
üretmenin
yanı
sıra
Öğrenme,
Öğretme
ve
paylaşm
İçin
d¿em¿k¿g¿`^ebĕmbkf^lbgblZÿeZrZg[bk¿k^mbfZeZgç]çk'FZd^kZmºer^e^kb¿k^mf^gbgrZgçlçkZºÿk^gf^%ºÿk^mf^o^iZreZĕçfbbg
Özgün bir ortam oluşmasında aktif rol oynar.
ºs`¿g[bkhkmZfhenĕfZlçg]ZZdmb_khehrgZk'

marka tescili
tescili
marka
Ayırt
sonunda
k edici İşaretlerin,
k^ k kelimelerin,
k sloganların, vb. tescili İçin yürütülen süreçtir.
k
k Marka
k tescili başvuru
k süreci
k
elde edilir.
Başvuru
çeşidine
göre
Ulusalveya
uluslararası
boyutta
korunabilir.
Tescil
sürecinde
doğan
resmi
harçlar
ve
k
k
k
^r
k k
k
k
k
k
k
^
vekillik
ücreti
söz
konusu
Olur.
k^
k

modül
modül
TÜBİTAK1513TTOdesteğikapsamındaTÜBİTAKtarafındandesteklenenTTO'larınçalışmalarını
yürütmeleri
k
k beklenen

ana faaliyet
Modül 1- Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim
r^ gruplarıdır.
k
k 1513
, kapsamında 5 modül tanımlanmıştır:
k 3Fh]¿e*&?Zkdçg]Zeçd%MZgçmçf%;be`be^g]bkf^o^>ÿbmbf
Modül 2- DestekProgramlarındanYararlanmayaYönelik Hizmetler,Modül 3- ProjeGeliştirme/YÖnetİmHizmetleri(Üniversite
Fh]¿e+&=^lm^dIkh`kZfeZkçg]ZgRZkZkeZgfZrZRºg^ebdAbsf^me^k%Fh]¿e,&Ikhc^@^ebĕmbkf^(Rºg^mbfAbsf^me^kb!¦gbo^klbm^
Sanayi İşbirliği Faaliyetleri),Modül 4- Fikri SınaiHaklarınYönetimive LisanslamaHizmetleri,Modül 5- Şirketleşmeve
LZgZrbĀĕ[bkebÿb?ZZebr^me^kb"%Fh]¿e-&?bdkbLçgZbAZdeZkçgRºg^mbfbo^EblZgleZfZAbsf^me^kb%Fh]¿e.&Ĕbkd^me^ĕf^o^
Girişimcilik Hizmetleri.
@bkbĕbf\bebdAbsf^me^kb'

muvafakatname
muvafakatname
proİe kapsamında devir ve devredilmesi taahhüt edilen haklarla ilgili düzenlenen yazılı evraklardır.
Ikhc^dZilZfçg]Z]^obko^]^ok^]bef^lbmZZaa¿m^]be^gaZdeZkeZbe`beb]¿s^ge^g^grZsçeç^okZdeZk]çk'

müktesebat
müktesebat
AB ülkelerinin
paylaştıkları tüm hak ve
yükümlülüklerdir.
uluslararası
^e^k
^r¿
k k "Müktesebat" tüm anlaşmaları, AB mevzuatını,
^
k k
anlaşmaları, standartları,
mahkeme kararlarım,
temel hak hükümlerini
yatayrbeilkeleri
İçerir, Bu nedenle müktesebatı kabul
k
k k
kbgbve
^r
^e^kbb^kbk
etmek ve müktesebata uyum sağlamak, AB hukukunu olduğu gibi tamamıyla
^
r almak demektir.
k
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( 1505ÜniversiteSanayi
İşbirliğiProgramıKapsamında)
(1505
Üniversite-SanaqaĥĕZardaþaHrogrYeæKYhkYeæf\Y!

Türkiye'deyerleşik
KOBİveya BüyükÖlçekli tüm sermayeşirketleridir.
k r^
r^k
k r
k ^ k k

müşteri kurmdmĕhrgb]kgrumlusu
kuruluş proİe sorumlusu (MKPS)
(MK")
müĕteri
(1505ÜniversiteSanayi
İşbirliğiProgramıKapsamında)
)505 Üniversite-SanaqaĥĕZardaþaHrogrYeæKYhkYeæf\Y!

Destek İçin başvurulan
projenin
yürütücü kuruluş
İle eşgüdümünden ve İlgili kraporların
verilemsİnden
sorumlu
Olan, müşteri
=^l
k
k
k
k
^k
k
^kb
kuruluş
yetkilisi
adına
yazışmaları
yapan
proje
konusu
İle
İlgili
en
az
lisans
mezunu
müşteri
kuruluş
tanımlark
k
r^
r
r
k
^kb k

müşteri odaklı geliştirme
e¾ĕl]jag\Ycdæ_]daĕlaje]
Ürün ve hizmetgeliştirmesüreçlerindeerken aşamadanitibaren müşterilerinve müşterigörüşlerinindahil edilerek,
müşterinin gerçek ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan ürün ve hizmet geliştirme yaklaşımıdır.

mütevelli heyeti
e¾l]n]dda`]q]la

Bir vakfın veya bir kuruluşun yönetim İşlerinin doğrudan bağlı bulunduğu kurul.
;bkoZd_çgo^rZ[bkdnknenĕngrºg^mbfbĕe^kbgbg]hÿkn]Zg[Zÿeç[neng]nÿndnkne'

MVP
MVP

m
(Minimu
Viable
)
Produ«t
(Minimum
Viable Product)

Müşterigeri bildiriminiortayaçıkarmakİçinkullanılacaken az seviyedeözelliğesahipürünörneğidir.İşfikirlerini
doğrulamak İçin kullanıcı İle buluşturulan ve kullanıcı etkileşimlerinin gözlemlenmesine olanak veren ürünümsülerdir.
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NACE kodu
kodu
NACE

NACE(Nomenclaturedeş
Economiqueş
dansla Communaufâ
Europâenne)kodu,İşyerininfaaliyetalanınıve
G:<>!Ghf^g\eZmnk^]^l:\mbobm®l¡\hghfbjn^l]ZgleZ<hffngZnm®>nkhi®^gg^"dh]n%bĕr^kbgbg_ZZebr^mZeZgçgço^
bununla bağlantılı olarak İşyeri tehlike sınıfl bilgisini veren bir koddur.
[ngngeZ[ZÿeZgmçeçheZkZdbĕr^kbm^aebd^lçgç_ç[be`blbgbo^k^g[bkdh]]nk'

NDA
NDA

disdosure agreement)
(nont)
agreemen
(non-disclosure

Gizlilik sözleşmesidir.
@bsebebdlºse^ĕf^lb]bk'

nihai faydalanıcı
fa`YafaydalYfæ[æ
Projeden uzun vadede, geniş anlamda toplumsal veya
yarar
olanlardır.
Ik
^r sektörel
k boyutlarda
k
r
k sağlayacak
r
k k

nihai rapor
fa`YarYhgj
Öngörülenusulve esaslarauygunolarakyararlanıcı
tarafındanprojeuygulamasüresinin
sonundasunulankrapordur.
k
k r k k
k
k
k
k k

no-«ode ve
Iow-«ode
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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ortak
Başvuru Sahibi'ne projenin hazırlık ve uygulama aşamalarında destek veren, bunun sonucunda doğrudan veya dolaylı
fayda veya menfaat elde eden tüzel kişilerdir.

ortak patent sözleşmesi
Bir buluş üzerinde birden fazla hak sahipliğinin söz konusu olduğu durumlarda, hak sahipleri arasında buluşa ilişkin hak
ve sorumlulukları düzenlemek için imzalanan sözleşmedir.
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öl«eklenme
¹d¬]cd]fe]
Satış
hacmi artarken kar mariım koruyabilen şirket Özelliğidir. Yatırımcıların yatırım kararım etkileyen temel unsurlar
LZmçĕaZ\fbZkmZkd^gdZkfZkcçgçdhknrZ[be^gĕbkd^mºs^eebÿb]bk'RZmçkçf\çeZkçgrZmçkçfdZkZkçgç^mdbe^r^gm^f^englnkeZk
arasında
yer alır.
ZkZlçg]Zr^kZeçk'

ön kulu«ka
¹fcmdm¬cY

Bireylerin ya da ekiplerin başlangıç aşamasındaki şirketleşmemişİş fikrilerinin dahil edildiği, bu İş fikirlerinin sürdürülebilir
;bk^re^kbgrZ]Z^dbie^kbg[ZĕeZg`çZĕZfZlçg]Zdbĕbkd^me^ĕf^fbĕbĕ_bdkbe^kbgbg]Zabe^]be]bÿb%[nbĕ_bdbke^kbgbgl¿k]¿k¿e^[bebk
girişimlere
dönmesi adına yoğunlaştırılmış bir programla eğitim ve mentorluk desteklerinin yanı sıra altyapı İmkanlarından
`bkbĕbfe^k^]ºgf^lbZ]çgZrhÿngeZĕmçkçefçĕ[bkikh`kZfeZ^ÿbmbfo^f^gmhkend]^lm^de^kbgbgrZgçlçkZZemrZiçbfdZgeZkçg]Zg
faydalandıkları
süreçlere Ön kuluçka denir, Genellikle teknoloji odaklı İş fikirlerine odaklanılır.
_Zr]ZeZg]çdeZkçl¿k^e^k^ºgdnendZ]^gbk'@^g^eebde^m^dghehcbh]Zdeçbĕ_bdbke^kbg^h]ZdeZgçeçk'

özgün değer
¹r_¾f\]þ]j
Bir projenin, çözülmemiş bir probleme yeni bir çözüm Önerisigetirmesi ya da çözülmüş bir probleme daha İyi ve farklı bir
;bkikhc^gbg%ºs¿ef^fbĕ[bkikh[e^f^r^gb[bkºs¿fºg^kblb`^mbkf^lbrZ]Zºs¿ef¿ĕ[bkikh[e^f^]ZaZbrbo^_Zkdeç[bk
çözüm Önerisigetirmesidir,
ºs¿fºg^kblb`^mbkf^lb]bk'
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patent/patent

tescili

Bir buluş üzerinde sahibine tekel, mülkiyet hakkı tanıyan resmi belgedir. Patent başvuru süreci sonunda elde edilir.
Başvuru çeşidine göre Ulusal veya uluslararası boyutta korunabilir. Tescil sürecinde doğan resmi harçlar ve vekillik ücreti
söz konusu

Olur.

patent portföyü
Üniversiteninhak sahibiolarak tescilbaşvurusundabulunduğuveya Üniversiteadına tesciledilen tüm buluşlarınyer aldığı,
gayri maddi mülkiyet hakkı anlamında ticari değere sahip listedir.

PBS (Proj
e Başvu
ru
)
Sistemi
TÜBİTAKtarafındanyürütülmekteolan projelerin başvurularınıyapıldığı çevrimiçisistemdir.

PCI
PatentCooperafionTreaty'nİnkısaltmasıdır,Buantlaşmayaüye ülkelerdetek bir başvuruİle patent korumasısağlanmasını
IZm^gm<hhi^kZmbhg
amaçlayan uluslararası bir antlaşmadır,

performans göstergesi
Proje amaçlarını her seviyede operasyonel olarak ölçebilen, performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada
İzlenmesine olanak sağlayan araçlardır.

PİC numarası
ParticipanfIdentİficatİonCode'un kısaltmasıdır.Avrupa Komisyonutarafından desteklenenprogramlara başvurudabulunan

heryasalkurum/kuruluşaverilen9 hanelibir kimliknumarasıdır.ÖZÜ'yeait PİCnumarası,ÖZÜHO'dan teminedilebilir.
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Terimler

post-do«
hgkl%\g[

Sözlüğü

Doktora sonrası araştırmadır.
=hdmhkZlhgkZlçZkZĕmçkfZ]çk'

PRODis
B
TEYDE
ProjeDeğerlendirmeve İzlemeSistemininkısaltmasıdır.
PRODİS,TEYDEB
altındayürütülendestekprogramlarına
yönelik kuruluşların proje başvurularını çevrimiçi olarak yapmalarına, değerlendirme ve İzleme süreçlerini mevcut arayüz
üzerinden takip etmelerine, İzleme süreçlerindeki raporlamaların yine çevrimiçi ortamda sunmalarına ve kuruluş bilgilerini

TEYDEBnezdinde çevrimiçiolarak kaydetmelerineolanak sağlayan, dinamikbir sistemolarak tasarlanmıştır.PRODİS'e
girmek İçin tıklayınız.

program
Ortak bir genel hedefi olan proieler serisidir.

proje
Farklı veya benzersiz bir ürün, hizmet ya da sistemoluşturma amacı olan, bu amaca ulaşmak İçin ölçülebilir hedefleri
olan, belli bir başlangıç ve bitiş zamanı olan ve sınırlı kaynaklarla gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür.

proİe geliştirme
ÖZÜbünyesindebaşvurulacakhibe programlarıkapsamında,projeönerilerinin,başvuruformve bütçelerinhazırlanması,
başvuruda istenen belgelerin tamamlanması, proje başvurusunungerçekleştirilmesi aşamalarını kapsayan faaliyetlerin
genel adıdır.

proje performans ödülü
K
TÜBİTA
AraştırmaDestekprogramlarıBaşkanlığı(ARDEB)tarafındandesteklenenproİelerİnçıktı,sonuçve etkilerininicelik
ve nitelik olarak artırmak amacıyla yüksek başarı İle sonuçlanan projelerin yürütücü ve araştırmacılarını ödüllendirmek İçin

K
TÜBİTA
tarafındanbelirlenenölçütlerve değerlendirmeyönteminegörehesaplanarak,proje ekibine(yürütücüve
araştırmacılara) verilen bir teşvik ödülüdür.
.+

TTO
LLG

Terimler
L]jaed]j

Sözlüğü
K¹rd¾þ¾

proİe sözleşmesi
hjgb]k¹rd]ĕe]ka
Desteklenmesikabul edilen projenin İdari ve mali hükümleri İle diğer hükümlerinin belirlendiği (projenin kapsamı, çalışma
=^lm^de^gf^lbdZ[ne^]be^gikhc^gbgb]Zkbo^fZeba¿d¿fe^kbbe^]bÿ^ka¿d¿fe^kbgbg[^ebke^g]bÿb!ikhc^gbgdZilZfç%ZeçĕfZ
programı, bütçe planı, proje Öneri Formu,vb.) ve başvuru sahibi kurum ile fon veren kurum arasında akdedilen yazılı
ikh`kZfç%[¿m^ieZgç%ikhc^ºg^kb_hkfn%o['"o^[ZĕonknlZab[bdnknfbe^_hgo^k^gdnknfZkZlçg]ZZd]^]be^grZsçeç
anlaşmadır. Avrupa Birliği projelerinde Grant Agreement (GA) olarak geçer.
ZgeZĕfZ]çk':okniZ;bkebÿbikhc^e^kbg]^@kZgm:`k^^f^gm!@:"heZkZd`^^k'

süresi (2244
ora
SanayiDoW
Programı
)
Kapsamında
hjgb]k¾j]ka
**,,KYfYqa<gclgjYHjg_jYeæCYhkYeæf\Y!
Proje sözleşmesindebelirtilen proje başlangıç tarihinden proje bitiş tarihine kadar geçen süredir.
Ikhc^lºse^ĕf^lbg]^[^ebkmbe^gikhc^[ZĕeZg`çmZkbabg]^gikhc^[bmbĕmZkbabg^dZ]Zk`^^gl¿k^]bk'

proje teşvik ikramiyesi HLĥ!
hjgb]l]ĕnacacjYeaq]ka
İlgili mevzuatagöre proje sözleşmesindebelirlenen oranda hesaplanarakproİe yürütücüsüneÖdenentutardır.
Āe`bebf^osnZmZ`ºk^ikhc^lºse^ĕf^lbg]^[^ebke^g^ghkZg]Za^lZieZgZkZdikhc^r¿k¿m¿\¿l¿g^º]^g^gmnmZk]çk'

proİe koordinatörü
hjgb]cggj\afYl¹j¾
Ulusalwda
uluslararası çok ortaklı hibe projelerinde, fon yeren kuruluşa karşı sorumluluk üstlenen, yarsa proje ortakları
NenlZer
Z]ZnenleZkZkZlçhdhkmZdeçab[^ikhc^e^kbg]^%_hgo^k^gdnknenĕZdZkĕçlhknfenend¿lme^g^g%oZklZikhc^hkmZdeZkç
İle
koordinasyonu
sağlayan ye projenin bilimsel, teknik, İdari, mafi ve hukuki anlamda yürütülmesini sağlayan kişiyi İfade eder.
be^dhhk]bgZlrhgnlZÿeZrZgo^ikhc^gbg[bebfl^e%m^dgbd%b]Zkb%fZebo^andndbZgeZf]Zr¿k¿m¿ef^lbgblZÿeZrZgdbĕbrbb_Z]^^]^k'

proİe yöneticisi (TÜBİT
AK)
hjgb]q¹f]la[aka
L¥:ĥL9C!
Farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen alt projelerden oluşan orta ve büyük ölçekli proielerde, proje yürütücüleri arasında
?Zkdeçdnknf(dnknenĕeZk]Zr¿k¿m¿e^gZemikhc^e^k]^ghenĕZghkmZo^[¿r¿dºe^debikhc^e^k]^%ikhc^r¿k¿m¿\¿e^kbZkZlçg]Z

yapılan
protokolde belirlenenve projenin yönetimindenTÜBİTAK'akarşısorumluolan proİe yürütücüsünüifade eder.
rZiçeZgikhmhdhe]^[^ebke^g^go^ikhc^gbgrºg^mbfbg]^gM¦;ĀM:DZdZkĕçlhknfenheZgikhc^r¿k¿m¿\¿l¿g¿b_Z]^^]^k'

proje yönetimi
hjgb]q¹f]laea
ÖZÜ bünyesindesunulanve desteklenmeyehak kazanan proİelerin sözleşmelerininimzalanmasınınardından sözleşme
¥s¦[¿gr^lbg]^lngneZgo^]^lm^de^gf^r^aZddZsZgZgikhc^e^kbglºse^ĕf^e^kbgbgbfsZeZgfZlçgçgZk]çg]Zglºse^ĕf^
koşullarınave ÖZÜ proje yönetim İlkelerineuygun bir şekildeyürütülmesinisağlamayıifade eder. projeninbilimselve teknik
dhĕneeZkçgZo^¥s¦ikhc^rºg^mbfbed^e^kbg^nr`ng[bkĕ^dbe]^r¿k¿m¿ef^lbgblZÿeZfZrçb_Z]^^]^k'Ikhc^gbg[bebfl^eo^m^dgbd
anlamda
yönetimi proje yürütücüsü/ proje koordinatörü, finansalyönetimiİseMali İşler birimi tarafından gerçekleştirilir.
ZgeZf]Zrºg^mbfbikhc^r¿k¿m¿\¿l¿(ikhc^dhhk]bgZmºk¿%_bgZglZerºg^mbfbbl^FZebĀĕe^k[bkbfbmZkZ_çg]Zg`^k^de^ĕmbkbebk'
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TTO
TTO

Terimler
Teraed]j

proje yürütücü kuruluş HQC!
hrgb]q¾j¾l¾[¾cmrmdmĕ

Sözlüğü
K¹rd¾þ¾

( 1505ÜniversiteSanayi
İşbirliğiProgramıKapsamında)
(1-(-Üfanerkal]%KYfYqaĥĕZardaþaHrogrYeæKYhkYeæf\Y!
Ar-Ge projesi yürütme, beceri, deneyim ve altyapısına sahip; projenin yürütüldüğü d/ II / 1981 tarihli ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları İle vakıf üniversitelerini, eğitim ve araştırma
hastanelerini ve İlgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitülerini tanımlar.

proİe yurutu«usu (TÜBİT
AK)
hrgb]q¾j¾l¾[¾k¾
L¥:ĥT9C!

İlgili bilimve/veyateknolojialanındagerekliuzmanlığave proİehazırlama,yürütmebecerive deneyiminesahip,projenin
bilimsel,teknik,İdari, malive hukukihertürlüsorumluluğunu
taşıyan,TÜBİTAKİle proje sözleşmesini
İmzalayan,proje
sonuçlarımbilimselyöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecekve/veya uygulamayadönüştürebilecekdüzeydeki

araştırmacıdır.
TÜBİTAKproje ekibindeyer alacakyürütücülerin;üniversitepersoneliolmalarıdurumunda,doktora/sanaffa
yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları
durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir. Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun
kadrolu personeli olmak zorundadır. Proje yürütücülerinin (yurt dişl araştırmacılar hariç) Türkiye Cumhuriyeti sınırlan İçerisinde
İkamet etmeleri gerekir. (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu İle proİede
yürütücü/araşhrmacı olarak görev alabilir.)

prototip
hjglglah
Bir fikri, modeli veya süreci test etmek İçin Oluşturulmuş bir ürünün erken bir Örneği, modeli veya sürümüdür. Girişimcilerin
;bk_bdkb%fh]^ebo^rZl¿k^\bm^lm^mf^dbbghenĕmnknefnĕ[bk¿k¿g¿g^kd^g[bkºkg^ÿb%fh]^ebo^rZl¿k¿f¿]¿k'@bkbĕbf\be^kbg
İş fikirlerini doğrulama sürecinde potansiyel müşterileriyle paylaşabilecekleri Örneklerdir.
bĕ_bdbke^kbgb]hÿkneZfZl¿k^\bg]^ihmZglbr^ef¿ĕm^kbe^kbre^iZreZĕZ[be^\^de^kbºkg^de^k]bk'

Takip Sistemi)
HTK(Proİe
Hrgb]TYcahKakl]ea!

ARDEBtarafından yürütülmekte olan projelerin Gelişme / Sonuç Raporları ve proİe İle talepler Ol Mayıs 2012 tarihinden
İtibaren ARDE3•PTŞüzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir.

PYS (Proİ
eHrgb]Q¹felaeKakl]ea!
m
Yöneti
)
Sistemi
HQK

a
TÜBİTAK'
yapılanprojeve bursbaşvurularınındeğerlendirilmesinde
kullanılır,Sistem,panelsürecinderol alan panelist,
Danışman, Moderaför gibi Kurum dışı kullanıcılarla, panel Sorumlusu ve Grup Yürütme Komitesi Sekreteri gibi Kurum İÇİ
kullanıcıların kendi rollerine göre İşlem yapabilmelerine İmkan sağlar, Sisteminhedefi, başvurular İçin uygun panelist
(değerlendirici) bulma, başvuru dosyalarının panelistelere ulaştırılması, değerlendirme raporlarının yazılması ve puanlama
gibi İşlemlerin yer aldığı panel sürecinin performansının artırılmasıdır.
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risk sermayesi
sermayesi
risk

Sözlüğü
K¹rd¾þ¾

(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.

rektör
j]cl¹j

Bir üniversitenin akademik ve İdari olarak en üst düzey yetkilisidir.
;bk¿gbo^klbm^gbgZdZ]^fbdo^b]ZkbheZkZd^g¿lm]¿s^rr^mdbeblb]bk'

rektör yardımcısı
j]cl¹jqYj\æe[ækæ

Araştırma,
eğitim, akademik ve İdari konularda rektöre yardımcı Olan Öğretim üyeleridir.
:kZĕmçkfZ%^ÿbmbf%ZdZ]^fbdo^b]ZkbdhgneZk]Zk^dmºk^rZk]çf\çheZgºÿk^mbf¿r^e^kb]bk'

RTTP (Register
ed
gy
Te«hnolo
Transfer
s)
Professional
RTTP
J]_akl]j]\L][`fgdg_qLjYfk^]jHjg^]kkagfYdk!

Misyonu bilgi ve teknoloji transferinde küresel standartları teşvik etmek ye sürdürmek olan Allİance of
Fblrhgn[be`bo^m^dghehcbmkZgl_^kbg]^d¿k^l^elmZg]ZkmeZkçm^ĕobd^mf^do^l¿k]¿kf^dheZg:eebZg\^h_M^\agheh`r
Transfer
Professionals(Teknoloji Transfer Profesyonelleri Birliği) tarafından teknoloji transferi uzmanlarına unvan olarak
MkZgl_^kIkh_^llbhgZel!M^dghehcbMkZgl_^kIkh_^lrhg^ee^kb;bkebÿb"mZkZ_çg]Zgm^dghehcbmkZgl_^kbnsfZgeZkçgZngoZgheZkZd
verilen
uluslararası
meslekiyeterlilik ye deneyim standardıdır,
o^kbe^gnenleZkZkZlçf^le^dbr^m^kebebdo^]^g^rbflmZg]Zk]ç]çk'

./
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SAYEM
SAYEM

Ulusal yüksek/orta-yüksek teknoloİİ hedefleri doğrultusunda Özel sektör, üniversite ve kamu İşbirliğiyle yenilik ağları
NenlZer¿dl^d(hkmZ&r¿dl^dm^dghehcba^]^_e^kb]hÿknemnlng]Zºs^el^dmºk%¿gbo^klbm^o^dZfnbĕ[bkebÿbre^r^gbebdZÿeZkç
oluşturarak katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirmek amacıyla tasarlanan Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması
henĕmnkZkZddZmfZ]^ÿ^kbr¿dl^d¿k¿go^rZ¿k¿g`kn[n`^ebĕmbkf^dZfZ\çreZmZlZkeZgZgLZgZrbR^gbebd:ÿF^dZgbsfZlç
İsimli çağrıdır.
blbfebZÿkç]çk'

sanayi danışmanı
(2244 Sanayi Doktora Programı Kapsamında)
(**,,KYfYqa<gclgjYHrogrYeæKYhkYeæf\Y!
Proje kapsamında burs verilecek doktora Öğrencilerine eğitim sürecinin sanayi bünyesinde geçirilecek bölümü ve mezuniyet
sonrası İstihdam edilme dönemlerinde danışmanlık sağlayacak sanayi kuruluşu bünyesinde görevli kişidir.

sanayi kuruluşu
(2244 Sanayi Doktora Programı Kapsamında)
(**,,KYfYqa<gclgjYHrogrYeæKYhkYeæf\Y!
57" sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin DesteklenmesiHakkında Konun kapsamında Ar-Ge merkezi veya
tasarım merkezine sahip veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoparklar bünyesinde

Türkiye'deyerleşikkuruluşlarveyaTÜBİTAKtarafındandesteklenenenaz bir proje sonuçlandırmış
özel sektörkuruluşlarıdır,

sarf

malzemeler

Kırtasiye alımları, baskl cilt giderleri, büro malzemesi alımları, laboratuvar malzemesi ve diğer tüketim malzemelerini
kapsayan bütçe kalemidir.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
KYnmfeYKYfYqaa:YĕcYfdæþæ

Savunma Sanayii Başkanlığı, savunma sanayii altyapısının Oluşturulmasınayönelik politikaların tespiti ye bu politikaların
LZongfZLZgZrbb;ZĕdZgeçÿç%lZongfZlZgZrbbZemrZiçlçgçghenĕmnknefZlçgZrºg^ebdihebmbdZeZkçgm^libmbo^[nihebmbdZeZkçg
uygulanması konusunda yetki ve sorumluluğuna sahip mekanizmaların oluşturulmasıamacı kurulmuş sivil bir devlet
nr`neZgfZlçdhgnlng]Zr^mdbo^lhknfenenÿngZlZabif^dZgbsfZeZkçghenĕmnknefZlçZfZ\çdnknefnĕlbobe[bk]^oe^m
yapılanmasıdır. Savunma Sanayii Başkanlığı, savunma Ar-Ge projelerini destekleyen sivil bir devlet yapılanmasıdır.
rZiçeZgfZlç]çk'LZongfZLZgZrbb;ZĕdZgeçÿç%lZongfZ:k&@^ikhc^e^kbgb]^lm^de^r^glbobe[bk]^oe^mrZiçeZgfZlç]çk'

s«aleup
k[Yd]mh

ürününüye İşmodelinimarketteİspatlamış,hızlıbüyüyen,yüksekmiktardaciro eldeeden,çekirdekya da İlk tur
¦k¿g¿g¿o^bĕfh]^ebgbfZkd^mm^bliZmeZfçĕ%açseç[¿r¿r^g%r¿dl^dfbdmZk]Z\bkh^e]^^]^g%^dbk]^drZ]Zbedmnk
yatırımlarını
tamamlamış startuplara denir. Kısaca scaleup, hızlı büyüme aşamasına geçmiş girişimleri tanımlamak İçin kullanılır,
rZmçkçfeZkçgçmZfZfeZfçĕlmZkmnieZkZ]^gbk'DçlZ\Zl\Ze^ni%açseç[¿r¿f^ZĕZfZlçgZ`^fbĕ`bkbĕbfe^kbmZgçfeZfZdbbgdneeZgçeçk'
58
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sektörler
k]cl¹jd]j

Sektör terimi, şirketlerin kendi ekonomik faaliyetlerinin, ürünlerinin veya teknolojilerinin (kimya, turizm vb.) temel olarak
L^dmºkm^kbfb%ĕbkd^me^kbgd^g]b^dhghfbd_ZZebr^me^kbgbg%¿k¿ge^kbgbgo^rZm^dghehcbe^kbgbg!dbfrZ%mnkbsfo['"m^f^eheZkZd
alındığı kategorileri veya çapraz/yatay mesleki kategorileri (BT, pazarlama, bankacılık Vb.) tanımlamak İçin kullanılmaktadır.
Zeçg]çÿçdZm^`hkbe^kbo^rZZikZs(rZmZrf^le^dbdZm^`hkbe^kb!;M%iZsZkeZfZ%[ZgdZ\çeçdo['"mZgçfeZfZdbbgdneeZgçefZdmZ]çk'

serbest bölge
k]jZ]klZ¹d_]

Yatırım, üretim ve dışsatımı artırmak, yabancı anapara ve teknoloji girişini hızlandırmak ereğiyle hükümetçe belirlenerek
RZmçkçf%¿k^mbfo^]çĕlZmçfçZkmçkfZd%rZ[Zg\çZgZiZkZo^m^dghehcb`bkbĕbgbaçseZg]çkfZd^k^ÿbre^a¿d¿f^m^[^ebke^g^k^d
gümrük duvarları dışında bırakılan bölge.
`¿fk¿d]noZkeZkç]çĕçg]Z[çkZdçeZg[ºe`^'

serbest zamanlı danışmanlık proİeIeri
ÖZÜkurallarıkapsamındaakademisyenlerin
zamanlarını(haftanınI gününü)harcayarakyaptıklarıve bütçesinin
ÖZÜtarafındantakip edilmediğiprojeleriİfadeeder.

seyahat desteği
Seyahat Desteği, Avrupa Birliği Çerçeve programları'na (AB ÇP) sunulacak proİelerde yer almak İsteyen proİe yürütücüsü

adaylarınınproİepazarları,bilgi günleri,konsorsiyum
toplantılarıve TÜBİTAKtarafındanuygungörülebilecekdiğer
toplantılara ve etkinliklere katılımı İçin verilir.

Sivil Toplum KUNIUŞU(STK
)KLC!
KanadLghdmeCmjmdmĕm

Oda, sendika,
ve dernek adl altında topluma yararlı bir hizmet geliştirmek İçin kurulmuşyasal topluluklardır.
H]Z%l^g]bdZ%oZdç_o^]^kg^dZ]çZemçg]ZmhienfZrZkZkeç[bkabsf^m`^ebĕmbkf^dbbgdnknefnĕrZlZemhienendeZk]çk'

startup
klYjlmh
Tekrarlanabilir
ve Ölçeklenebilir İş modeli arayışında Olan erken aşama girişimlere denir.
M^dkZkeZgZ[bebko^ºe^de^g^[bebkbĕfh]^ebZkZrçĕçg]ZheZg^kd^gZĕZfZ`bkbĕbfe^k^]^gbk'

strateİik plan
kljYl]bachdYf

Stratejik planlama, şirketin stratejisini belirlemesi ve kaynaklarını
stratejiye göre ayarlaması anlamına gelir.
LmkZm^cbdieZgeZfZ%ĕbkd^mbglmkZm^cblbgb[^ebke^f^lbo^dZrgZdeZkçgç[nlmkZm^cbr^`ºk^ZrZkeZfZlçZgeZfçgZ`^ebk'
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sürekli eğitim
k¾j]cda]þalae

Sürekli Eğitim, 'Değişen Zamanlarda' teknik ve kültürel trendleri yakından takip eden, sürekli Öğrenmeyitalep eden, başarıyı
L¿k^deb>ÿbmbf%=^ÿbĕ^gSZfZgeZk]Zm^dgbdo^d¿em¿k^emk^g]e^kbrZdçg]ZgmZdbi^]^g%l¿k^debºÿk^gf^rbmZe^i^]^g%[ZĕZkçrç
hedef alan bireylerin hem kişisel hem de profesyonel yetkinlik ve yetenekleri İçin İçerik ve programların takibi ve Öğrenme
a^]^_ZeZg[bk^re^kbga^fdbĕbl^ea^f]^ikh_^lrhg^er^mdbgebdo^r^m^g^de^kbbbgb^kbdo^ikh`kZfeZkçgmZdb[bo^ºÿk^gf^
süreci
olarak tanımlanır.
l¿k^\bheZkZdmZgçfeZgçk'

sürdürülebilirlik
k¾j\¾j¾d]Zadajdac
Doğal kaynakların verimli kullanımı İle sosyal Faydayı gözeterek yapılan üretim ve hizmetlerin niteliğidir.
=hÿZedZrgZdeZkçgo^kbfebdneeZgçfçbe^lhlrZe_Zr]Zrç`ºs^m^k^drZiçeZg¿k^mbfo^absf^me^kbggbm^ebÿb]bk'

sosyal girişimcilik
kgkqYd_ajaĕae[adac
Kültürel, çevresel, veya sosyal sorunlara çözüm üretmek ve fayda yaratmak amacıyla yürütülen girişimcilik faaliyetlerine
D¿em¿k^e%^ok^l^e%o^rZlhlrZelhkngeZkZºs¿f¿k^mf^do^_Zr]ZrZkZmfZdZfZ\çreZr¿k¿m¿e^g`bkbĕbf\bebd_ZZebr^me^kbg^
sosyal girişimcilik adı verilir, Girişimci ve yenilikçi bir şekilde hizmet sunan, bu hizmetle değer ve değişim yaratan, ticari
lhlrZe`bkbĕbf\bebdZ]ço^kbebk'@bkbĕbf\bo^r^gbebdb[bkĕ^dbe]^absf^mlngZg%[nabsf^me^]^ÿ^ko^]^ÿbĕbfrZkZmZg%mb\Zkb
faaliyetleri
sonucu elde ettiği karı ana misyonu çerçevesinde tekrar İş modeline harcayan sürdürülebilir girişimlere sosyal
_ZZebr^me^kblhgn\n^e]^^mmbÿbdZkçZgZfblrhgn^k^o^lbg]^m^dkZkbĕfh]^ebg^aZk\ZrZgl¿k]¿k¿e^[bebk`bkbĕbfe^k^lhlrZe
girişim denir.
`bkbĕbf]^gbk'
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şahıs şirketi
ĕY`ækĕajc]la

Ortaklarının sorumluluklarının sınırsızolduğu ve tüzel kişiliğe sahip şirketlerdir, 3 türü yardır: adi şirketler, kolektif şirketler
HkmZdeZkçgçglhknfenendeZkçgçglçgçklçshe]nÿno^m¿s^edbĕbebÿ^lZabiĕbkd^me^k]bk',m¿k¿oZk]çk3Z]bĕbkd^me^k%dhe^dmb_ĕbkd^me^k
ve
komandit şirketler.
o^dhfZg]bmĕbkd^me^k'

şirket
ĕajc]l

Şirket, Türkiye yasalarına göre İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelerek emek veya mallarını
Ĕbkd^m%M¿kdbr^rZlZeZkçgZ`ºk^bdbo^rZ]ZaZ_ZseZ`^k^do^rZm¿s^edbĕbgbg[bkZkZrZ`^e^k^d^f^do^rZfZeeZkçgç
müşterek (ortak) bir amaçla bir sözleşme İle birleştirmeleri sonucu ortaya çıkan tüzel kişiliktir.
f¿ĕm^k^d!hkmZd"[bkZfZeZ[bklºse^ĕf^be^[bke^ĕmbkf^e^kblhgn\nhkmZrZçdZgm¿s^edbĕbebdmbk'
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taahhüt

dilektesi

Proje dokümanları arasında verilmesi öngörülen, ev sahibi kurum tarafından projeye sağlanacak desteği taahhüt eden
kurum İmza yetkilisi tarafından İmzalanan resmi dilekçedir.

TAGEM (Tarım
sal
ar
Araştırmal
vePolitikalar
Genel
Müdürlüğü)
TAGEM
LYjæekYd9jYĕlæjeYdYjn]HgdalacYdYj?]f]dE¾\¾jd¾þ¾!
ülkemizinve dünyapazarlarınınİhtiyacıolangüvenilirgıdave kalitelitarımürünlerineerişebilirlİğİgerçekleştirmek,
tarımsal
¦ed^fbsbgo^]¿grZiZsZkeZkçgçgbambrZ\çheZg`¿o^gbebk`ç]Zo^dZebm^ebmZkçf¿k¿ge^kbg^^kbĕ^[bebkebÿb`^k^de^ĕmbkf^d%mZkçflZe
ve
ekolojik
kaynakların
sürdürülebilir
kullanımını
sağlamak
ve
kırsal
alanda
yaşam
standardını
yükseltmek
amacıyla
politika
o^^dhehcbddZrgZdeZkçgl¿k]¿k¿e^[bebkdneeZgçfçgçlZÿeZfZdo^dçklZeZeZg]ZrZĕZflmZg]Zk]çgçr¿dl^emf^dZfZ\çreZihebmbdZ
belirlemek
ye
uygulamak
amacıyla
kurulmuş
olan
kamu
kurumudur.
[^ebke^f^do^nr`neZfZdZfZ\çreZdnknefnĕheZgdZfndnknfn]nk'

TARABİS
K
TÜBİTA
UlusalAraştırmaAltyapısıBilgiSistemi'ninkısaltmasıdır.
Ülkemizdearaştırma,deneyselgeliştirme,teşt/analİz
ve tanı çalışmalarına yönelik kullanılan makine/sİsfem/cİhaz stokuyla Ar•Ge proje birikiminin veri tabanını oluşturmak

amacıyla,TÜBİTAKtarafındantasarlananve geliştirilenwebtabanlıbir uygulamadır.

tasarım
Bir buluş üzerinde sahibine tekel, mülkiyet hakkı tanıyan resmi belgedir. Tasarım başvuru süreci sonunda elde edilir. Başvuru
çeşidine göre ulusal veya uluslararası boyutta korunabilir. Tescilsürecinde dolan resmi harçlar ve vekillik ücreti söz konusu olur.

tasarım

merkezi

Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere
kurulan ye dar mükellef kurumların Türkiye'deki İş yerleri dâhil, kanuni veya İş merkezi Türkiye'de bulunan sermaye
şirketlerinin; organizasyon yapısı İçinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde
bulunan ve en az on tam zaman eşdeğer tasarım personeli İstihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimleri
İfade

eder,

telif

hakkı

EserSahibininMali Hakları'nın kısmenveya tamamendevredilmesiveya bu haklardan faydalandırılmasıkarşılığıEser
Sahibi'ne
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TEYDEB
TÜBİTA Teknolojive YenilikDestekProgramlarıBaşkanlığı'nın
K
kısaltmasıdır.
Ar•Geİçerikli,ticarileşmepotansiyelinesahip
projeleridestekler.TÜBİTAK1507,1501,1509, 1511ve 1505kodluprogramlarTEYDEB
tarafındandesteklenir.

THS (Teknol
oİi
k
Hazırlı
)
Seviyesi
THS
L]cfgdgba@YræjdæcK]naq]ka!
Belirli bir teknolojinin Olgunluğunun değerlendirilmesini sağlayan ye farklı teknolojiler arasında olgunluğun tutarlı bir
;^ebkeb[bkm^dghehcbgbghe`ngenÿngng]^ÿ^ke^g]bkbef^lbgblZÿeZrZgo^_Zkdeçm^dghehcbe^kZkZlçg]Zhe`ngenÿngmnmZkeç[bk
şekilde karşılaştırılmasına İmkân veren sistematik bir ölçüm sistemidir.
ĕ^dbe]^dZkĕçeZĕmçkçefZlçgZbfd©go^k^glblm^fZmbd[bkºe¿flblm^fb]bk'

ticarileştirme
Üniversitehaksahipliğindekifikri mülkiyethaklarınınüçüncüTaraflarakısmenveyatamamendevri, lisanslanması
veya
şirketkurularak üretimi,satışı,pazarlanmasıvb. amaçlarla ÜçüncüTaraflarla yapılacak her türlü ortaklık ve/veya işbirliği
ve/ veya yatırım anlaşmaları veya İç kullanım yoluyla veya şirketleşmeveya kurulu şirkete yatırım alma aracılığıyla, FSMH
üzerinden gelir, lisans bedeli, kâr ve/veya fayda elde etmek amacıyla gerçekleştirilen her türlü faaliyettir.

Trakya
Kalkınma Aİansı (TRAKYAKA)
KA)
(TRAKYA
LjYcqYCYdcæfeY9bYfkæ

Trakya
Kalkınma Aianşl (TRAKYAKA), kamu, Özel sektör ve sivil toplum arasında işbirliğini desteklemek, kaynakların
MkZdrZDZedçgfZ:cZglç!MK:DR:D:"%dZfn%ºs^el^dmºko^lbobemhienfZkZlçg]Zbĕ[bkebÿbgb]^lm^de^f^d%dZrgZdeZkçg
yerinde
ve etkin kullanılmasını sağlamak ve yerel potansiyeli hareket geçirerek bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına
r^kbg]^o^^mdbgdneeZgçefZlçgçlZÿeZfZdo^r^k^eihmZglbr^ebaZk^d^m`^bk^k^d[ºe`^gbglhlrh&^dhghfbddZedçgfZlçgZ
katkıda
bulunmak amacıyla Tekirdağ merkez olmak üzere Edirne ve Kırklareli İllerinde kurulmuştur.
dZmdç]Z[nengfZdZfZ\çreZM^dbk]Zÿf^kd^shefZd¿s^k^>]bkg^o^DçkdeZk^ebbee^kbg]^dnknefnĕmnk'

Transfer
Takip Sistemi LLK!
LjYfk^]jLYcahKakl]ea
K
TÜBİTA
tarafındanüniversitelere
ve kamuyaaktarımıyapılanprojelerleilgili olarak,maliverilerintutulması,bütçeişlemleri,
muhasebeleştirmeişlemlerininyapılmasıve Üniversite/Fakülte/Bölümve proje detayında mali raporlamaların alınabilmesini
sağlayan bir programdır.

Türk
Patent ve
ve Marka
Marka Kurumu
Kurumu (TURKPAT
NT)
Türk Patent
LMJCH9L=FL!

Sanayi ve Teknoloji bakanlığına bağlı kendine özel bütçesi olan bir fikri mülkiyet organizasyonudur. Amacı Türkiye'deki
LZgZrbo^M^dghehcb[ZdZgeçÿçgZ[Zÿeçd^g]bg^ºs^e[¿m^lbheZg[bk_bdkbf¿edbr^mhk`ZgbsZlrhgn]nk':fZ\çM¿kdbr^]^db
teknolojik
gelişimi desteklemekve sinaİ mülkiyet haklarını oluşturmak ve korumaktır.
m^dghehcbd`^ebĕbfb]^lm^de^f^do^lbgZbf¿edbr^maZdeZkçgçhenĕmnkfZdo^dhknfZdmçk'
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UiDB
Mĥ<:

K
TÜBİTA
BaşkanlıkMakamı'na bağlıuluslararasıİşbirliğidestekleriniyürütenUluslararasıİlişkilerDaireBaşkanlığı'dır.
M¦;ĀM:D;ZĕdZgeçdFZdZfçgZ[ZÿeçnenleZkZkZlçbĕ[bkebÿb]^lm^de^kbgbr¿k¿m^gNenleZkZkZlçĀebĕdbe^k=Zbk^;ZĕdZgeçÿç
]çk'

Ulusal hibe programları
mdmkYd`aZ]hjg_jYedYjæ
K
TÜBİTA
ve KalkınmaAjanslarıtarafındansağlanandesteklerİle MerkeziFinansve İhaleBirimi(MFİB)aracılığıylayerilen
M¦;ĀM:Do^DZedçgfZ:cZgleZkçmZkZ_çg]ZglZÿeZgZg]^lm^de^kbe^F^kd^sb?bgZglo^ĀaZe^;bkbfb!F?Ā;"ZkZ\çeçÿçreZo^kbe^g
Katılım
ÖncesiMali
YardımAracı(FA) ve Bakanlıklar ulusalkurum/kuruluşlartarafındanverilendesteklerikapsamaktadır.
DZmçeçf¥g\^lbFZebRZk]çf:kZ\ç!BI:"o^;ZdZgeçdeZko['nenlZednknf(dnknenĕeZkmZkZ_çg]Zgo^kbe^g]^lm^de^kbdZilZfZdmZ]çk'

uluslararası hibe programları
mdmkdYjYjYkæ`aZ]hjg_jYedYjæ
Uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından verilen Horİzon 2020 (Ufuk 2020) Programı,
Avrupa Programı, Erosmuş*
NenleZkZkZlçdnknf(dnknenĕeZkmZkZ_çg]Zgo^kbe^gAhkbshg+)+)!N_nd+)+)"Ikh`kZfç%N_nd:okniZIkh`kZfç%>kZlfnl$
Programı
İle
Avrupa
Bilim
Vakfı
(EŞE),Amerika
Bilim
Vakfı
(NŞF),
NATO,
ICGEB,
EMBO,
Vb.
destek programlarını
Ikh`kZfçbe^:okniZ;bebfOZd_ç!>L?"%:f^kbdZ;bebfOZd_ç!GL?"%G:MH%B<@>;%>F;H%o[']^lm^dikh`kZfeZkçgç
kapsamaktadır.
dZilZfZdmZ]çk'

USPTO (Birleşi
k:ajd]ĕac<]nd]ld]jHYl]fln]EYjcYG^aka!
r
Devletle
Patent
veMarka
Ofisi)
USPTO
Birleşik Devletler ticaret bakanlığına bağlı ücretle finanse edilen bir ajanstır. UŞPTO'nun rolü buluşların korunması İçin
;bke^ĕbd=^oe^me^kmb\Zk^m[ZdZgeçÿçgZ[Zÿeç¿\k^me^_bgZgl^^]be^g[bkZcZglmçk'NLIMHgngkhe¿[nenĕeZkçgdhkngfZlçbbg
patentlerin tescil edilmesi, ürün ve hizmetler İçin markaların ve hizmet markalarının kaydedilmesidir.
iZm^gme^kbgm^l\be^]bef^lb%¿k¿go^absf^me^kbbgfZkdZeZkçgo^absf^mfZkdZeZkçgçgdZr]^]bef^lb]bk'
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ülke girişi
PCTbaşvurusuyapıldıktansonra üye ülkelerdetescilgiriş işlemidir.Her ülke girişi için ayrı bir başvuruve ayrı harç ödemesi
söz konusu

olur.

üniversite-sanayi işbirliği (Üsi)
üniversiteile sanayiarasındayapılanhertürlüİşbirliğiniİfadeeder.

e
Üniversit
SanayiİşbirliğiMerkezleri
¥fan]jkal]KYfYqaĥĕZajdaþaE]jc]rd]ja
Platformu (üsiM
P)
HdYl^gjem
¥KĥEH!
ÜsİMp; ulusalbir İşbirliği kültürügeliştirerek,üniversite-sanayiişbirliği alanında arayüz kuruluşlarınınoluşturulmasına,
¦LĀFI4nenlZe[bkbĕ[bkebÿbd¿em¿k¿`^ebĕmbk^k^d%¿gbo^klbm^&lZgZrbbĕ[bkebÿbZeZgçg]ZZkZr¿sdnknenĕeZkçgçghenĕmnknefZlçgZ%
bu yapıların kurumsallaşmasına, nitelik ve performanslarının İyileştirilmesine katkıda bulunmak; ülkemizde üretilen bilgi
[nrZiçeZkçgdnknflZeeZĕfZlçgZ%gbm^ebdo^i^k_hkfZgleZkçgçgbrbe^ĕmbkbef^lbg^dZmdç]Z[nengfZd4¿ed^fbs]^¿k^mbe^g[be`b
ve
teknolojilerin topluma aktarılabilmesi amacıyla teknoloİİ transfer uygulamalarının etkin ve verimli olarak yürütülebilmesine
o^m^dghehcbe^kbgmhienfZZdmZkçeZ[bef^lbZfZ\çreZm^dghehcbmkZgl_^knr`neZfZeZkçgçg^mdbgo^o^kbfebheZkZdr¿k¿m¿e^[bef^lbg^
yönelik
politika ve strateİİlerİn belirlenmesi, eylem planlarının hazırlanması süreçlerine katkı sağlamak amacıyla kurulmuş bir
rºg^ebdihebmbdZo^lmkZm^cbe^kbg[^ebke^gf^lb%^re^fieZgeZkçgçgaZsçkeZgfZlçl¿k^e^kbg^dZmdçlZÿeZfZdZfZ\çreZdnknefnĕ[bk
platformdur.
ieZm_hkf]nk'
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vekaletname
vekaletname

Vekaletname,
bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi İçin yazılı olarak
O^dZe^mgZf^%[bkdbfl^gbg[ZĕdZ[bkdbfl^rb[^ebkeb]nknfeZk]Zd^g]bZ]çgZaZk^d^m^]^[bef^lbbbgrZsçeçheZkZd
yetkilendirdiğine
ait yazılı bir belgedir.
r^mdbe^g]bk]bÿbg^ZbmrZsçeç[bk[^e`^]bk'

vergi
muafiyeti
vergi muafiyeti
Bir vergi mükellefinin ya da mükellef grubunun vergi dışında tutulmasına denir.
;bko^k`bf¿d^ee^_bgbgrZ]Zf¿d^ee^_`kn[ngngo^k`b]çĕçg]ZmnmnefZlçgZ]^gbk'
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Kullanıcıların/müşterilerin istekleri doğrultusunda az maliyetli ve hızlı girişimler kurmak ve denemektir. Girişimciliğe yeni
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