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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.Örneğin18aylıkbir projede5 mühendistamzamanlıgörevalacakİse adam-ayolarak
hesaplanmaktadır.

akademik danışman
(2244 Sanayi Doktora Programı Kapsamında)
proİe süresinceüniversite/araşhrma altyapısı bünyesinde görevli olan ve sanayi İhtiyaçları doğrultusunda belirlenecek tezin
yürütülmesinde öğrencilere danışmanlık sağlayan Öğretimüyesidir.

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

Ankara Kalkınma Aİansı
Kamu kesimi, Özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki İşbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını
sağlamak ve yerel potansiyel harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda Öngörülen İlke ve
politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge İçin
gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmuştur.

araştırmacı
İlgili bilimveyateknolojialanındagerekliuzmanlığasahip,projeninbilimselvetekniksorumluluğunupaylaşan,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 almışolmaları
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.
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"Araştırma altyapısı" ferimi genel olarak bilim topluluklarının faaliyet alanlarındaki İleri düzey çalışmaları İçin kullandıkları
makine-teçhİzatve bunların İçinde bulunduğu binalar İçin kullanılmaktadır. Butanım makine ve cihazların yanı sıra bilgi
ve İletişimteknolojisi İmkânlarını ve araştırmacılar, teknisyenler, çalışma usulleri gibi bilgi temelli sermayeyi de kapsamaktadır.
6550 sayılıKanunla,araştırmaaltyapılarıkendibütçesive kurumsalyönetimanlayışınasahip,personelini"857 sayılıİş
Kanunuhükümlerinegöre İstihdamedebilenyapılarolarakdüzenlenmiştir.Örnek:ODTÜMEMŞ,SabancıSUNUM,Bilkent
UNAM

araştırma yönetimi
Üniversitebünyesindeyürütülenaraştırmafaaliyetlerinin, sürdürülebilirbir şekildegerçekleşmesinisağlamakamacıyla
"planlama ve politika geliştirmen, "uygulama" ve "izleme-değerlendirme" faaliyetlerinin belirli bir disiplin çerçevesinde
gerçekleştirilmesini sağlayan yöntemdir. Araştırma politika, hedef ve önceliklerinin belirlenmesi, araştırma işbirliği ve proje
fırsatlarının değerlendirilmesi/geliştirilmesi/uygulanması, finansal destek planının yapılması, teşvik ve destek sisteminin
yönetilmesi, bilgi ve teknoloji transferinin yönetilmesi konularını barındırır. Araştırma çıktılarının İzlenmesi ve değerlendirilmesi
ve politika, performans, önceliklerin değerlendirilmesi ve gerekli İse iyileştirilmesini sağlar.

ARBis
TÜBİTAK AraştırmacıBilgiSistemi'ninkısaltmasıdır,ARBİŞ,araştırmacıbilgilerinintoplanması,toplanan verilerin sürekli
güncellenmesi ve bu verilerin farklı farklı amqclarla kullanılmak üzere değerlendirilmesine olanak sağlayan,
dinamikbir sistemolaraktasarlanmıştır.ARBİS'egirmekİçintıklayınız.

ARDEB
TÜBİTAK AraştırmaDestekProgramlarıBaşkanlığı'nınkısaltmasıdır.ARDEB'ebağlı 10AraştırmaDestekGrububulunmaktadır.
(ÇAYDAG, EEEAG,MAG,SBAG,SOBAG,TOVAG,MFAG,KBAG,KAMAG,SAVTAG)TÜBİTAK1000,1001,1002,1003,
1005, 1007, 3001 ve 3501 kodlu programlar ARDEBprogramlarıdır.

Ar-Ge (Araştırma veGeliştirme 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.

https://arbis.tubitak.gov.tr/
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Ar-Ge merkezi
Ar-Ge ve yenilik projelerini veya sözleşmeçerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini
gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye'deki İşyerleri dahil, kanuni veya İşmerkezi Türkiye'de
bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı İçinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıranyurtiçinde araştırma
ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az onbeş tam zaman eşdeğer Ar•Ge personeli İstihdameden, yeterli Ar•Ge birikimi
ve yeteneği olan birimleri İfade eder, Ar-Ge merkezlerine 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanun kapsamında çeşitli vergi muafiyetleri sağlanmaktadır.

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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B2B
Açılımı Business Business(İşletmedenİşletmeye) Olan bu terim İşletmelerin birbirleriyle doğrudan yapmış oldukları her
türlü ticari faaliyeti İfade etmektedir.

B2C
Açılımı Businessto Consumer (işletmeden tüketiciye) olan bu terim işletmelerin doğrudan tüketicilere yaprmş oldukları her
türlü ticari faaliyeti ifade etmektedir.

belediyeler
Ar-Ge ve İnovasyon ekosisteminibeslemekdoğrultusunda İl, İlçe, kasaba, belde ve köy ölçeğinde bir fakım faaliyetler
yürüten tüzel kişiliktir,

BİDEB
TÜBİTAK BilimİnsanıDesteklemeDaireBaşkanlığı'nınkısaltmasıdır.Lisans,YüksekLisans,DoktoraÖğrencilerivedoktora
sonrasıaraştırmacılarayönelikburslarınyanısıraetkinlikdüzenlemeveetkinliklerekahilmdesteklerisunar.TÜBİTAK2209,
2211,2221,2244, 2247 kodluprogramlarBİDEBprogramlarındanbazılarıdır.

BiGG
BireyselGençGirişim(BİGG)adıylaTÜBİTAKtarafındangirişimcilerinteknolojiyeyenilikOdaklıİşfikirlerini,ticarideğeri
yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürebilmeleri İçin, fikir aşamasındanpazara kadar Olanfaaliyetlerinin desteklenmesinin
amaçlandığı ve 200.000 TLhibe desteği sunduğu bir destek

bilişim
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kısa adıdır.
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bireysel katılım yatırıması (melek
Girişimin İlk aşamalarında, gelecek eHİğİnİdüşündüğü girişimlere kendi birikimleri İle maddi ve manevi destek
sağlayan yatırımcılardır.

boot«amp
Genellikle I -2 hafta süren yazılım eğitimi amaçlı girişimcilik aktivitesine denir.

bulus
Teknik bir probleme getirilen tekrarlanabilir teknik bir çözümdür. Yeni bir ürün, yöntem veya aparat veya bunların
kullanımı buluş konusu olabilir, patentlenebilir bir buluşun; yeni olması, buluş basamağı İçermesive sanayiye uygulanabilir
olması gerekir.

buluş bildirim formu
Araştırmacınınyaptığı buluşlarıbildirmek için kullanılanformdur. Formile bildirilen buluşlar,patentlenebilirlikkararının
değerlendirilmesive hak sahipliğininbelirlenmesiİçinFMHKonayına sunulur.

(2244 Sanayi DoWom Programı Kapsamında)
proje kapsamında doktora Öğrenimgiderlerini karşılamak amacıyla Yönetim Kurulu'nca belirlenen miktarda ve
süreyle üniversite/araşthrmaaltyapısı özel hesaplarına yapılan aylık ödemedir.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Aİansı
(BEBKA)
Bursa EskişehirBilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)kamu, özel sektör ye siyil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve
İşbirliğini geliştirerek kalkınmaya yön veren, yerel sorunlara yine yerel odaklı çözümler sunan, kaynakların yerinde ye etkin
kullanımıyla sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden bir kurumdur,
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bursiyer
Proİeyürütücüsününve/veya araştırmacıların gözetimi altında projenin yürütülmesinde görev alan Lisans,YüksekLisansve
Doktoraöğrencileriİle DoktoraSonrasıAraştırmacılarıİfadeeder.TÜBİTAK'ındesteklediğiherhangibir proİedenbursalanlar,
İkinci bir projede bursİyer olarak görev alamazlar.

büke kırılımı
Birim fiyatların ve toplu ödenen miktarların öngörülen her bir kolem İçin belirtildiği ve sözleşmedeğerinin çeşitli kalemlere
ve hizmetlere göre sıralandığı çizelgedir, Bütçe İçerisinde genelde personel, ekipman, seyahat, hizmet alımı gibi kalemler
bulunur.

bütünleşik doktora
Lisansmezunuolan kişilerin, yüksek lisans yapmadan doktoraya geçiş yaptığı programlardır.
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CIP («ontinuation inpart)
Birleşik Devletler patent hukukunda başvuru sahibinin ana patent başvurusunda açıklamadığı konuları eklediği ancak
ana patent başvuru tarifnamesinin büyük kısmınıntekrarlandığı bir başvuru çeşididir. En az bir buluş sahibinin ana
başvuruda bulunması gerekmektedir.

coğrafi işaret
Spesifik bir coğrafi kaynağa sahip ve söz konusu coğrafi kaynak nedeniyle belli bir kalite ve üne sahip ürünlerde
bulunan bir İşarettir.
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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 sunmayadavet edilmesidir.

çağrı programı (TÜBİTAK)
UlusalBilimTeknolojive YenilikStratejisi(UBTYS)çerçevesindebelirlenecekOlanÖnceliklialanlarla ilgili alt bilim/teknoloii

TÜBİTAKtarafındanprojedestekçağrısınaçıkılmaküzereoluşturulanprogramınıifadeeder.

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, seçimve değerlendirme kriterleri gibi bilgileri İçeren eklerden
oluşan programı ifade eder.

çerçeveprogramları
Sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla bilimsel ve teknolojik araştırma kapasitesinin artırılmasını hedefleyen
en büyük sivil ar-ge programıdır. Avrupa'nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-
sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB üye ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB'nin İşbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB
politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülmektedir.

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. 13
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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 akademikdanışmanlıkhizmetineihtiyaçduyan firma ile Üniversitearasındaimzalananve verilecek
danışmanlık hizmetinin hüküm ve koşullarını içeren sözleşmedir.

datathon
Veri bilimi odaklı, Öğrencive profesyonellerin katıldığı 2-3 gün süren yarışma ve eğitim programıdır,

dekan
Üniversitedebir fakülteyi yöneten,profesöraşamasındaÖğretimüyesidir.

demo günü
Girişim desteklemeprogramları kapsamında program organizatörlerinin ey sahipliğinde gerçekleşen ve girişimci ekiplerin
program süresincegeliştirdikleri İş fikirlerinin son halini jüri, yatırımcı ve dinleyicilere sundukları etkinliktir.

destek oranı
proje bütçesindeyer alan geçerli maliyetlerin ne kadarının destekleneceğini İfade eder, genellikle % olarak belirtilir,
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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)
Sorumlu olduğu Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova illerindeki kamu kesimi, özel kesimve sivil toplum kuruluşları arasında
işbirliği ve eşgüdüm sağlayarak bölge kalkınma stratejileri hazırlayan, bölge kaynak ve potansiyellerinin yerinde ve etkin
kullanılmasıyla bölgenin kalkınmasınıhızlandırmak ve küresel rekabette güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüten tüzel kişiliği
haiz bir kamu kurumudur.

doktora
Üniversiteyibitirdikten sonrabir bilim dalında bilimselbir yapıt ve sınavlaulaşılanaşamadır.

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



e
—üNiVEasiTESk—

TEKNOLOJİ
TRAN S FER

OFİSİ



TTO
Terimler 

elektronik imza

ekosistem

ITO
Terimler

Sözlüğü
ECAS
European CommissionAuthentication Service'in (Avrupa KomisyonuKimlik TanımlamaSistemi)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 alanveTÜBİTAKtarafındankabuledilenproİebütçesindenyapılacakharcamalarınnitelikleri
İtibariyle analitik kodlama sistemineuygun olarak gösterildiği bölümlerdir,

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

ekosistem
Fikir geliştirmek ve bu fikirlerden değer yaratmak İçin gerekli şartları sağlamak, cesaretlendirmek, desteklemek, teşvik etmek
ve katalize etmek İçin gerekli çalışma ortamı ve sürekli İnovasyona dayalı sürdürülebilir büyüme ve başarı İçin bireyleri,
takımları ve bütün organizasyonları destekleyen mekanizmadır.

elektronik imza
5070 sayılıElektronikİmza Kanunu'ndayer alan şekliyleelektronikİmza; başkabir elektronikveriye eklenen
veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar.

endeks (Girişimd veYenilikçi Üniversite Endeksi-GYÜE)
Bilim,SanayiveTeknoloiiBakanlığı'nınTÜBİTAKile işbirliğiyaparakhazırladığı,üniversiteleringirişimcilikveyenilikçilik
performanslarınagöre sıralandığıbir yapıdır.GirişimciveYenilikçiÜniversiteEndeksiİleüniversiteler,bilimselve teknoloiik
araştırmayetkinliği, fikri mülkiyethavuzu, işbirliği ve etkileşim,girişimcilikve yenilikçilik kültürüile ekonomikkatkıve ticarileşme
boyutlanaltında23 göstergeyegöresıralanmaktadır.Endekstedeğerlendirilenverilerüniversitelerinkendiraporlamalarının
yanısıraTÜBİTAK,YÖK,Bilim,SanayiveTeknolojiBakanlığı,TPE,KalkınmaBakanlığı,KOSGEB,TTGVveTÜBAtarafından
sağlanmaktadır.

18
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endüstri 4.0
Endüstrinin d. devrimi olarak anılan ve veri odaklı, dİİİtal İkizleri İçeren bir sistemdir.

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 kimlikalgısımarttırmaya 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 topoğrafyası
Entegre Devre'yİ oluşturan tabakaların üç boyutludİzİlİmİnİ gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta
sabitlenmişgörüntüler dizisi olup, her görüntü Entegre Devre'nİn üretiminin herhangi bir aşamasındakiyüzeyinin tamamının
veya bir kısmınıngörünümünü İfade eder.

EOI (Expression ofInterest)
Yayınlanan çok ortaklı bir çağrı veya programa başvurmak İsteyen araştırma gruplarının, ortak ararken kullandığı,
İçerisinde başvurulacak çağrı veya programa yönelik olarak kurum kapasitesi, grubun yeterliliği, tecrübesi ve proje
fikirlerinin paylaşıldığı dokümandır.

EPO (Avrupa Patent Ofisi)
Avrupa patent ofisi, buluş sahiplerine 40'a yakın Avrupa ülkesinde patent korumasınıtalep etmelerini sağlayan yeknesak
bir başvuru prosedürüdür.

eser
Sahibinin hususiyetini taşıyan ve İlim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veyasİnema eserleri sayılan her nevi fikir ve sanat
mahsulüdür.
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eser sahibi
Eseriortaya çıkaran gerçek kişiyi ifade eder.

eser sahibinin mali hakları
EserSahibi'ne hukukensağlanan Eser'i basma,çoğalfma, yayma, yayımlama, İşleme, derleme, tercüme gibi ekonomik
değeri haiz vedevredİlebİlİr nitelikteki hakların tamamım İfade eder.

es finansman
Desteklenenproje veya faaliyetlerde harcanmak üzere, yararlanıcı tarafından taah hüt edilen nakdi katkıdır.

eşik/eşik üstü Avrupa)
AB ÇP'ye sunulan, Avrupa Komisyonu, ERC,EURAMET,PRİMA (Bölüm l), ECŞELveya Eurostarstarafından bağımsız
hakemlerce değerlendirildikten sonra, her çağrı özelinde belirlenen min değerlendirme puanıdır.

etik kurul
Etik Kurul belgesi; herhangi bir İzin olmayıp, bilimsel araştırma protokolünün İlgili mevzuat ve yükümlülükler göz Önüne
alınarakyapılabilirliğinin onaylandığıbir kuruldur.TÜBİTAKBİGGProgramıkapsamındaİlgili girişimcilerinEtikKurul
onayı sunmaları gerekebilmektedir.

etki analizi
Herhangi bir konuda bir değişikliğin potansiyel sonuçlarını belirlemek veya bir değişikliği gerçekleştirmek İçin nelerin
değiştirilmesi gerektiğini tahmin etmek üzerine gerçekleştirilen sistematik bir süreçtir.

eurostars
İnovatifürünler,yöntemlerve hizmetlergeliştirenküçükve orta ölçekli girişimlerirekabetavantajı kazanmalarıİçin
destekleyen bir programdır.

20



TEKNOLOJİ
TRANSFER

OFİSİ



TTO
Terimler 

ITO
Terimler
Sözlüğü

faydalı model
Bir buluş üzerinde sahibine tekel, mülkiyet hakkı tanıyan resmibelgedir. 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'asunulanvedesteklenmesiuygunbulunmayanaynı/benzeriçerikliprojeönerisindeyer 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)
Üniversitenin fikri vesınaimülkiyetİleİlgİlİpolitikalarımoluşturup,yönetenkuruldur.

fikri ve sınai mülkiyet hakları
Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım,Entegre DevreTopoğrafyası, Marka ve Fİkİr-Sanateserlerinden kaynaklanan
fiziksel varlığı olmayan, mal ve haklar üzerinde Oluşanve bunlarla bağlanhll olarak bahşedilen maddi ve manevi hakları
İfade eder.
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fikri ürün bildirim formu
TÜBİTAK ARDEBprojelerikapsamında,Fikrihakkınortayaçıkmasıüzerine,engeçprojesonuçraporuİle birlikte,"Fikri
Ürün"lereİlişkinaçıklamayıbarındıran,fikri ürünüzerindehak sahipliği İstenipİstenmediğinin,İsteniyorsaFikri Ürün
üzerindekihaksahipliğioranlarınınyeTÜBİTAKtarafındanbelirlenecekdiğerhususlarınTÜBİTAK'abildirildiğiformdur.

funding and tenders portal
Horİzon Europe da dahil olmak üzere Avrupa Komisyonu tarafından sunulan destekler hakkında her türlü bilgi ve belgenin
bulunduğu, çevrimiçi başvuruların yapıldığı ve proje raporlarının yüklendiği platformdur. Platforma girmek İçin tıklayınız.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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ganN chart
proİenİn yönetimini sağlamak amacıyla kullanılan, aktivitelerin listelendiği, tarihlerin ve kaynakların belirtildiği çizelgelerdir.

gelişme raporu (ararapor)
Projesözleşmesindebelirtilen sürelersonundafon verenkurumtarafındanbelirlenmişOlanformat ve usullereuygunolarak
sunulan, bilimsel ve mali İzleme amacıyla kullanılan raporu İfade eder.

gelir modeli
Bir girişimin potansiyel kullanıcılarına sunduğudeğere karşılık değerin nasıl fiyatlandırılacağının, hangi hedef kitleden ne
kadar Ücret talep edileceğinin ve değeri kimin ödeyeceğinin modelidir.

Global Innovation Index (Gll)
KüreselİnovasyonEndeksi,ülkelerinİnovasyonkapasitelerineye İnoyasyondakİbaşarılarınagöreyıllık hazırlananbir
sıralamadır.

girişim sermayesi yatırım fonu
Sermaye PiyasasıKurulu (SPK)lisansı İle girişim sermayesiyetki belgesine sahip portföy Yönetim Şirketleri tarafından
kurulan, girişimlere yatırım yapabilen yapılardır.

gizlilik sözleşmesi
TicarideğeriOlanbilgilerinüçüncükişilerlepaylaşılmasışırasındagizlilik hususlarınıdüzenleyensözleşmedir.Özü
araştırmacıları İle firmalar arasında İmzalanır. Sözleşmede bedel belirtilmez.
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görev alma limiti (TÜBİTAK
pr0İeyürütücüsüOlmayaengelİdari göreviOlmayanbir bilimİnsanı;aynıandaenfazla, TÜBİTAKdestekliüçProİede
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 üstünügeçen araştırmacıların görev alma limitlerinde artırım yapılmaktadır.

gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTiP)
GTİp,GümrükTarifeİstatistikpozisyonu'nunkısaltmasıdır.Ülkemizde,GTİpGümrükTarifeCetveli'nde12'İİ koda
verilen İsimdir.
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ha«kathon
Genelde 2-3 gün süren programlama yarışmalarına verilen İsimdir.

hak geçiş sözleşmesi
Bir fikri ve/veya sınai mülkiyet hakkına konu ürün üzerindeki hak sahipliğini belirleyen sözleşmedir. Sözleşmedebedel
belirtilmez.

hak sahibi
Fikri ve sınai mülkiyet konuşuOlan buluşun, resmi kurumlar nezdinde adına tescil ettirilmesini talep eden gerçek ve/veya
tüzel kişidir. Hak sahİŞİ,tescilbaşvurutarihinden İtibaren İlgili buluşüzerindedevir, lisansgibi hukukitasarruflarda
bulunmayayetkilidir.Üniversitelerdeyapılançalışmalarsonucundaortaya çıkanbuluşlarınhaksahibi,6769 Sınai
Mülkiyet Kanununa göre üniversitelerdir.

hak sahipliği beyan formu
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 araştırmacınınproje çıktılarından bir hak talep etmeyecekolması durumunda İse "Hak Sahipliği Feragat"
beyan formu İmzalanır,

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

hızlandırma programı
Genellikle grup bazlı olarak başlangıç aşamasındaki girişimci adaylarına temel yaşam giderleri, Ofisalam ve yoğun
mentorluk sağlayan, girişimin bulunduğu noktadan İleriye taşmayı amaçlayan girişimcilik programlarıdır.
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Sözlüğühibe
Desteklenecekproje veya faaliyetlerin gider bütçelerinin, belirlenecek oranlarda sözleşmemakamı tarafından karşılanması
amacım güden geri ödemesiz nakdi ödemedir.

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

hibe proiesi/desteği
Ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından hibe programlan kapsamında sağlanan geri ödemesiz desteklerdir.

hibe sözleşmesi
Avrupa Birliği proİelerİnİn sözleşmeleri İçin kullanılan terimdir.

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

HORlZON2020
Avrupa'nın bilim, teknoloji ve politika uygulamalarının uyumlaştırılmasıamacıyla başlatılan AB çerçeve programları,
dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma destek aracıdır, Çerçeve programları, Avrupa'nın araştırma ve teknoloji geliştirme
kapasitesini güçlendirmek, üniversite•sanayi İşbirliğini teşvik etmek, AB ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB'nin İşbirliği yaptığı
ülkelerle AB politikalarına İlişkin farklı alanlarda İşbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. Avrupa Birliği'nin 8. dönem
Araştırmave İnovasyonÇerçeveProgramıOlanUFUK2020, 20142020yıllarımkapsayanprogramıntoplambütçesi
80 milyar Euro'dur.

Horizon Europe (Ufuk Avrupa)
AvrupaBirliği'nin2021-2027yıllarıarasında95,5 milyarAvro bütçeİleyürüteceğiAraştırmaveİnovasyonÇerçeve
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56000
UluslararasıİnovaşyonYönetimiStandartlarSerişidir.Kurumsalİnovaşyonyönefimİhİngeliştirilmesi,standartİnovaşyon
terminoloİİsİnİnoluşturulması, paydaşlar arasındaki etkileşimlerin yönetilmesi, fikri mülkiyet yönetimi, stratejik İstihbarat
yönetimi ve fikir yönetimi gibi süreçlerin oluşturulmasının,yönetilmesinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasıamacı İle
Oluşturulmasıplanlanmış, fikir birliğine dayalı bir standart serisidir.

9001
Kalite yönetim sistemistandardıdır, Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini, Kârın, verimliliğin ye pazar payının artmasını,
etkin bir yönetimi, maliyetin azalmasını, çalışanların tatminini, kuruluş İÇİİletişimde İyileşmeyi, tümFaaliyetlerde geniş İzleme
ye kontrolü, İadelerin azalmasını, müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetinartmasını, çalışmaların ulusal ve uluslararası
düzeyde uygulanabilirliğini sağlamaktadır.
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ihtisas alanı (2244Sanayi DoktoraProgramıKapsamında)
BİDEB Başvuruve İzlemeSisteminde(e-BİDEB)yer alanTeknoloİİFaaliyetAlanları'dır.

iktisadi işletme
Dernekler ya da vakıflara ait ya da bağlı Olupsermaye şirketleri, anonim, limited ya da gibi ekonomik İşletmeler
dışında kalan ticari, sınai ye zirai hizmet ve ürünler sunan İşletmedir.

imza sirküsü
Her türlü resmi İşlemİçin bir şirketteki yetkili kişi veya kişilere ait İmza örneklerinin bulunduğu belgeye İmza sirküsüdenir,

inhisari lisans sözleşmesi
Lisansalan dışında başka üçüncü bir kişiye, fikri ve sınai mülkiyet konusu hakkın kullanımına İzin vermeyen sözleşmedir.
Sahibi (lisans veren) tarafından kullanılması da söz konusu olmaz.

inhisarı olmayan lisans sözleşmesi
Bir fikri ve/veya sınai mülkiyet hakkının, kullanım hakkını lisansalan dışında üçüncü kişilere de verilmesini mümkünkılan
sözleşmedir,

is modeli
Bir girişiminçalışanları,İşortakları ve diğer paydaşları ile etkileşimiçerisindenasıldeğer yarattığınınve bu değeri nasıl
işlevselkıldığınıngöstergesidir.
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iş planı
İşplanı,bir İşletmeninhedeflerini,buhedeflereulaşmayöntemlerinivehedeflereulaşmakİçinzamançerçevesiniİçeren
girişimcininyol haritasıniteliğindekiplandır.TÜBİTAKBIGGProgramıkapsamındagirişimcilerİşplanlanüzerindende
değerlendirilirler.

işbirliği protokolü/çerçeve anlaşması
(İşbirliğiSözleşmesi)
Bir projenin ortak yürütülmesi İçin tarafların hak ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşme„dİr.Genellikle sözleşmede
bedel belirtilmez.

istirak«i
Desteğekonu 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.

İstanbul KalkınmaAjansı
İSTKA,KalkınmaBakanlığıileeşgüdümhalindebölgeselihtiyaçvesorunlarayönelikhibeprogramlarıyürütmektedir.
Amacı: Kamu kesimi,Özel kesimve sivil toplum kuruluşları arasındaki İşbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin
kullanımınısağlamakve yerel potansiyelihareketegeçirmeksuretiyle,Ulusalkalkınmaplanıve programlarda Öngörülen
ilke ve politikalarla uyumluolarak bölgeselgelişmeyihızlandırmak,sürdürülebilirliğinisağlamak,bölgeler arasıve bölge
İÇİgelişmişlikfarklarım azaltmaktır

İzmirKalkınmaAİansı(İZKA)
İzmir'insürdürülebilirkalkınmasıİçinbütüncülbir yaklaşımİleyerelpotansiyelihareketegeçirecekkatılımcıaraçlar
geliştiren ve uygulayan kurumdur,
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kalkınma aiansları
II bölgeden Oluşan Kalkınma Aİanslarl, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve Özel sektör arasındaki İş birliğinin
geliştirilmesi ve yerel kaynakların etkin kullanımım sağlamak amacıyla bölgedeki kamu ve sivil toplum aktörlerine mali
ve teknik destek vermektedir.

kamu-üniversite-sanayi işbirliği (Kijsi)
Kamu,üniversiteve sanayiarasındayapılan her türlü işbirliğini ifade eder.

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

KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi)
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kalkınma ajanslarına yönelik proje başvuru, değerlendirme ve uygulama süreçlerinin
yönetildiği çevrimiçi sistemdir.

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

kitlesel fonlama
Girişimeya da ürüne inanan,yatırımyapmaya değer bulançok sayıdabireyselyatırımcıdanoluşan,doğrudan sonkullanıcı
tarafındandesteklenenfon toplama modelidir.
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KDV İstisna(Muafiyet) Belgesi
Avrupa Komisyonu tarafından desteklenenprojeler kapsamında proje süresinceKDV'siz satınalma yapılabilmesi İçin
vergidairesindenalınmasıgerekenbelgedir.BubelgeninbaşvuruvealınmasüreciÖzÜ'deMali İşlerbirimitarafından
gerçekleştirilmektedir.

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

konsorsiyum anlaşması
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
Başlangıçaşamasında olan girişimlerin büyümesine yardımcı olmak amacıyla; rehberlik hizmeti sunan, ofis alanı sağlayan,
yatırımcı bulma gibi konularda destek olan merkezlerdir.

kurum hissesi (Genel)
Kurumhissesi,kira, bina ve teçhizatınamortismanı,su,gaz, elektrik, bakım,sigorta, Ofisekipmanları,iletişimmasrafları,
postaücretigibi yürütücükurumunalt yapı ve genel operasyonelmasraflarıile idari ve finansalyönetim, İnsankaynakları,
eğitim,dokümantasyon,hukukigörüşgibi yatay hizmetlerlebağlantılı masraflarıkapsamaktadır.Diğer bir deyişleprojenin
yürütülmesive sonuçlandırılmasıaşamasındayürütücükurumunimkanlarındanfaydalanılmasıkarşılığındadoğrudan
maliyetlerebağlı olarak hesaplananve proİe bütçesiİçindeyer alan tutardır. Kurumhissesioranları programve proje tipine
göre değişebilmektedir.Kurumhissesikapsamındayapılan harcamalarproje raporlarında detaylandırılmaz,belge ile
desteklenmezorunluluğubulunmaz.
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KOSGEB (Küçük veOrtaÖlçekliİşletmeleriGeliştirmeve
Destekleme İdaresiBaşkanlığı)
Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli İşletmelerinekonomideki rolünü, etkinliğini ye rekabet güçlerini artırmak amacıyla
kurulmuşolan kamu kurumudur.

kurum hissesi onay formu
Sanayiİşbirliği(üsİ) proielerinde,kurumhissesioranınınyüzdekaçolarakuygulandığıvearaştırmacınınprojeyeyüzde
kaç zamanını ayırdığı konusunda, araştırmacının bağlı olduğu bölümün dekanından ve rektör yardımcısından İmza alınan
formu ifade eder.

kurum katkısı/kurum payı (Eşfinansman)
Desteklenenproje veya faaliyetlerde harcanmak üzere, yararlanıcı tarafından taahhüt edilen nakdi katkıdır.

kurum katkısı (EşFinansman) oranı
Başvuru sahibi tarafından ortaya konulan finansal katkının toplam proje bütçesine İle elde edilen orandır.

kurumsal risk sermayesi
Bir kurum ya da holding altında kurulmuş, kurumun hedefleri doğrultuşunda stratejik yatırımlar yapan girişim
sermayalerİdİr.

kurum hissesi (TÜBİTAK
Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasındaYürütücü Kurum/KurullJşunİmkanlarından faydalanılması karşılığında,
proİe maliyetine bağlı olarak esaslarda belirtilen hususlar çerçevesindehesaplanan Veproje bütçesi İçinde yer alan tutardır.
(TÜBİTAK ARDEBveTÜBİTAKTEYDEB1505kodluprojelerindekurumhisselerininAr-Geharcamalarıİçinkullanılma
zorunluluğu söz konuşudur.)
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Terimler

Sözlüğü

lansman
Yeni bir program veya başarının duyurulduğu toplantıdır.

LeNer of Intent (101)
İyi niyetmektubudur.

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
Üretmeyisevenkişilerinbireyselya da grup olarak proje çalışmalarımyürüttüğü,yaratıcıdüşünmeyitetikleyenve 'kendinyap'
kültürünü geliştirmesini sağlayan bir üretim alamdır. Maker atölyeleri üretmenin yanı sıra Öğrenme, Öğretme ve paylaşm İçin
Özgün bir ortam oluşmasında aktif rol oynar.

marka tescili
Ayırt edici İşaretlerin, kelimelerin, sloganların, vb. tescili İçin yürütülen süreçtir. Marka tescili başvuru süreci sonunda
elde edilir. Başvuruçeşidine göre Ulusalveya uluslararası boyutta korunabilir. Tescil sürecinde doğan resmiharçlar ve
vekillik ücreti söz konusu Olur.

modül
TÜBİTAK1513TTOdesteğikapsamındaTÜBİTAKtarafındandesteklenenTTO'larınçalışmalarınıyürütmeleribeklenen
ana faaliyet gruplarıdır. 1513 kapsamında 5 modül tanımlanmıştır: Modül 1-Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim
Modül 2- DestekProgramlarındanYararlanmayaYönelikHizmetler,Modül 3- ProjeGeliştirme/YÖnetİmHizmetleri(Üniversite
Sanayi İşbirliği Faaliyetleri),Modül 4- FikriSınaiHaklarınYönetimive LisanslamaHizmetleri,Modül 5-Şirketleşmeve
Girişimcilik Hizmetleri.

muvafakatname
proİe kapsamında devir ve devredilmesi taahhüt edilen haklarla ilgili düzenlenen yazılı evraklardır.

müktesebat
AB ülkelerinin paylaştıkları tüm hak ve yükümlülüklerdir. "Müktesebat" tüm anlaşmaları, AB mevzuatını, uluslararası
anlaşmaları, standartları, mahkeme kararlarım, temel hak hükümlerini ve yatay ilkeleri İçerir, Bu nedenle müktesebatıkabul
etmek ve müktesebata uyum sağlamak, AB hukukunu olduğu gibi tamamıyla almak demektir.
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müsteri kurulus
(1505Üniversite-Sanayi İşbirliğiProgramıKapsamında)
Türkiye'deyerleşikKOBİveya BüyükÖlçekli tümsermayeşirketleridir.

müşteri kuruluş proİe sorumlusu (MK")
(1505Üniversite-Sanayi İşbirliğiProgramıKapsamında)
Destek İçin başvurulan projenin yürütücü kuruluş İle eşgüdümündenve İlgili raporların verilemsİndensorumlu Olan, müşteri
kuruluş yetkilisi adına yazışmaları yapan proje konusu İle İlgili en az lisansmezunu müşteri kuruluş tanımlar

müşteri odaklı geliştirme
Ürünve hizmetgeliştirmesüreçlerindeerkenaşamadanitibarenmüşterilerinve müşterigörüşlerinindahil edilerek,
müşterinin gerçek ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan ürün ve hizmet geliştirme yaklaşımıdır.

mütevelli heyeti
Bir vakfın veya bir kuruluşunyönetim İşlerinin doğrudan bağlı bulunduğu kurul.

MVP (Minimum ViableProdu«t)
Müşterigeri bildiriminiortayaçıkarmakİçinkullanılacakenaz seviyedeözelliğesahipürünörneğidir.İşfikirlerini
doğrulamak İçin kullanıcı İle buluşturulan ve kullanıcı etkileşimlerinin gözlemlenmesine olanak veren ürünümsülerdir.
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NACE kodu
NACE(Nomenclaturedeş Economiqueşdansla CommunaufâEuropâenne)kodu,İşyerininfaaliyetalanınıve
bununla bağlantılı olarak İşyeri tehlike sınıfl bilgisini veren bir koddur.

NDA (non-disdosure agreement)
Gizlilik sözleşmesidir.

nihai faydalanıcı
Projeden uzun vadede, geniş anlamda toplumsal veya sektörel boyutlarda yarar sağlayacak olanlardır.

nihai rapor
Öngörülenusulveesaslarauygunolarakyararlanıcıtarafındanprojeuygulamasüresininsonundasunulanrapordur.

no-«ode ve Iow-«ode
Basitweb uygulamaları oluşturmak amacıyla geleneksel bilgisayar programlama metodları yerine öğrenmesi ve kullanımı
kolay araçlar ile yazılım geliştirme yöntemleridir.

45



4NiVERsiTESi—

TEKNOLOJİ
TRANSFER

OFİSİ



Terimler

Sözlüğü

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
Satış hacmi artarken kar mariım koruyabilen şirket Özelliğidir. Yatırımcıların yatırım kararım etkileyen temel unsurlar
arasında yer alır.

ön kulu«ka
Bireylerin ya da ekiplerin başlangıç aşamasındaki şirketleşmemişİş fikrilerinin dahil edildiği, bu İş fikirlerinin sürdürülebilir
girişimlere dönmesi adına yoğunlaştırılmış bir programla eğitim ve mentorluk desteklerinin yanı sıra altyapı İmkanlarından
faydalandıkları süreçlereÖnkuluçka denir, Genellikle teknoloji odaklı İş fikirlerine odaklanılır.

özgün değer
Bir projenin, çözülmemiş bir probleme yeni bir çözüm Önerisigetirmesi ya da çözülmüş bir probleme daha İyi ve farklı bir
çözüm Önerisigetirmesidir,
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patent/patent tescili
Bir buluş üzerinde sahibine tekel, mülkiyet hakkı tanıyan resmi belgedir. Patent başvuru süreci sonunda elde edilir.
Başvuruçeşidine göre Ulusalveya uluslararası boyutta korunabilir. Tescil sürecinde doğan resmiharçlar ve vekillik ücreti
söz konusu Olur.

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

PBS (Proje Başvuru Sistemi)
TÜBİTAKtarafındanyürütülmekteolan projelerin başvurularınıyapıldığı çevrimiçisistemdir.

PCI
PatentCooperafionTreaty'nİnkısaltmasıdır,Buantlaşmayaüye ülkelerdetek bir başvuruİle patent korumasısağlanmasını
amaçlayan uluslararası bir antlaşmadır,

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

PİC numarası
ParticipanfIdentİficatİonCode'unkısaltmasıdır.Avrupa Komisyonutarafındandesteklenenprogramlara başvurudabulunan
heryasalkurum/kuruluşaverilen9 hanelibir kimliknumarasıdır.ÖZÜ'yeait PİCnumarası,ÖZÜHO'dan teminedilebilir.
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Sözlüğüpost-do«
Doktora sonrası araştırmadır.

PRODis
TEYDEB ProjeDeğerlendirmeve İzlemeSistemininkısaltmasıdır.PRODİS,TEYDEBaltındayürütülendestekprogramlarına
yönelik kuruluşların proje başvurularını çevrimiçi olarak yapmalarına, değerlendirme ve İzleme süreçlerini mevcutarayüz
üzerinden takip etmelerine, İzleme süreçlerindeki raporlamaların yine çevrimiçi ortamda sunmalarına ve kuruluş bilgilerini
TEYDEBnezdindeçevrimiçiolarak 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
ÖZÜbünyesindebaşvurulacakhibeprogramlarıkapsamında,projeönerilerinin,başvuruformve bütçelerinhazırlanması,
başvuruda istenen belgelerin tamamlanması, proje başvurusunungerçekleştirilmesi aşamalarını kapsayan faaliyetlerin
genel adıdır.

proje performans ödülü
TÜBİTAK AraştırmaDestekprogramlarıBaşkanlığı(ARDEB)tarafındandesteklenenproİelerİnçıktı,sonuçve etkilerininicelik
ve nitelik olarak artırmak amacıyla yüksek başarı İle sonuçlanan projelerin yürütücü ve araştırmacılarını ödüllendirmek İçin
TÜBİTAK tarafındanbelirlenenölçütlervedeğerlendirmeyönteminegörehesaplanarak,projeekibine(yürütücüve
araştırmacılara) verilen bir teşvik ödülüdür.

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

proİe sözleşmesi
Desteklenmesikabul edilen projenin İdari ve mali hükümleri İle diğer hükümlerinin belirlendiği (projenin kapsamı, çalışma
programı, bütçe planı, proje Öneri Formu,vb.) ve başvuru sahibi kurum ile fon veren kurum arasında akdedilen yazılı
anlaşmadır. Avrupa Birliği projelerinde Grant Agreement (GA) olarak geçer.

süresi (2244SanayiDoWora ProgramıKapsamında)
Proje sözleşmesindebelirtilen proje başlangıç tarihinden proje bitiş tarihine kadar geçen süredir.

proje teşvik ikramiyesi
İlgili mevzuatagöre proje sözleşmesindebelirlenenoranda hesaplanarakproİe yürütücüsüneÖdenentutardır.

proİe koordinatörü
Ulusalwda uluslararası çok ortaklı hibe projelerinde, fon yeren kuruluşa karşısorumluluk üstlenen, yarsa proje ortakları
İle koordinasyonu sağlayan ye projenin bilimsel, teknik, İdari, mafi ve hukuki anlamda yürütülmesini sağlayan kişiyi İfade eder.

proİe yöneticisi (TÜBİTAK)
Farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen alt projelerden oluşan orta ve büyük ölçekli proielerde, proje yürütücüleri arasında
yapılan protokolde belirlenenve projeninyönetimindenTÜBİTAK'akarşısorumluolan proİe yürütücüsünüifade eder.

proje yönetimi
ÖZÜbünyesindesunulanve desteklenmeyehak kazananproİelerinsözleşmelerininimzalanmasınınardındansözleşme
koşullarınaveÖZÜproje yönetim İlkelerineuygunbir şekildeyürütülmesinisağlamayıifade eder. projeninbilimselve teknik
anlamdayönetimi proje yürütücüsü/proje koordinatörü, finansalyönetimiİseMali İşlerbirimi tarafındangerçekleştirilir.
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proje yürütücü kuruluş
(1505Üniversite-Sanayi İşbirliğiProgramıKapsamında)
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 (TÜBİTAK)
İlgili bilimve/veyateknolojialanındagerekliuzmanlığaveproİehazırlama,yürütmebecerivedeneyiminesahip,projenin
bilimsel,teknik,İdari,malive hukukihertürlüsorumluluğunutaşıyan,TÜBİTAKİleprojesözleşmesiniİmzalayan,proje
sonuçlarımbilimselyöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecekve/veya uygulamayadönüştürebilecekdüzeydeki
araştırmacıdır.TÜBİTAKprojeekibindeyer 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 almışolmaları 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
Bir fikri, modeli veya süreci test etmek İçin Oluşturulmuş bir ürünün erken bir Örneği, modeli veya sürümüdür. Girişimcilerin
İş fikirlerini doğrulama sürecinde potansiyel müşterileriyle paylaşabilecekleri Örneklerdir.

(Proİe Takip Sistemi)
ARDEBtarafından yürütülmekte olan projelerin Gelişme / SonuçRaporları ve proİe İle talepler Ol Mayıs 2012 tarihinden
İtibaren ARDE3•PTŞüzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir.

PYS (Proİe Yönetim Sistemi)
TÜBİTAK'a yapılanprojevebursbaşvurularınındeğerlendirilmesindekullanılır,Sistem,panelsürecinderol alanpanelist,
Danışman, Moderaför gibi Kurumdışı kullanıcılarla, panel Sorumlusuve Grup Yürütme Komitesi Sekreteri gibi Kurum İÇİ
kullanıcıların kendi rollerine göre İşlemyapabilmelerine 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 (VC)

RTTP 
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Sözlüğü
risk sermayesi
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
Bir üniversitenin akademik ve İdari olarak en üst düzey yetkilisidir.

rektör yardımcısı
Araştırma, eğitim, akademik ve İdari konularda rektöre yardımcı Olan Öğretim üyeleridir.

RTTP (Registered Te«hnology TransferProfessionals)
Misyonu bilgi ve teknoloji transferinde küresel standartları teşvik etmek ye sürdürmek olan Allİance of
Transfer Professionals(Teknoloji Transfer Profesyonelleri Birliği) tarafından teknoloji transferi uzmanlarına unvan olarak
verilen uluslararası meslekiyeterlilik ye deneyim standardıdır,
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SAYEM
Ulusal yüksek/orta-yüksek teknoloİİ hedefleri doğrultusunda Özel sektör, üniversite ve kamu İşbirliğiyle yenilik ağları
oluşturarak katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirmek amacıyla tasarlanan Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması
İsimli çağrıdır.

sanayi danışmanı
(2244 Sanayi Doktora Programı Kapsamında)
Proje kapsamında burs verilecek doktora Öğrencilerine eğitim sürecinin sanayi bünyesinde geçirilecek bölümü ve mezuniyet
sonrası İstihdamedilme dönemlerinde danışmanlık sağlayacak sanayi kuruluşu bünyesinde görevli kişidir.

sanayi kuruluşu
(2244 Sanayi Doktora Programı Kapsamında)
57" sayılı Araştırma, Geliştirme ve TasarımFaaliyetlerinin DesteklenmesiHakkında Konun kapsamındaAr-Ge merkezi veya
tasarım merkezine sahip veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoparklar bünyesinde
Türkiye'deyerleşikkuruluşlarveyaTÜBİTAKtarafındandesteklenenenaz bir projesonuçlandırmışözelsektörkuruluşlarıdır,

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

SavunmaSanayii Başkanlığı
Savunma Sanayii Başkanlığı, savunmasanayii altyapısının Oluşturulmasınayönelik politikaların tespiti ye bu politikaların
uygulanması konusunda yetki ve sorumluluğuna sahip mekanizmaların oluşturulmasıamacı kurulmuş sivil bir devlet
yapılanmasıdır. Savunma Sanayii Başkanlığı, savunmaAr-Ge projelerini destekleyen sivil bir devlet yapılanmasıdır.

s«aleup
ürününüyeİşmodelinimarketteİspatlamış,hızlıbüyüyen,yüksekmiktardaciro eldeeden,çekirdekya da İlk tur
yatırımlarını tamamlamış startuplara denir. Kısacascaleup, hızlı büyüme aşamasınageçmiş girişimleri tanımlamak İçin kullanılır,
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sektörler
Sektör terimi, şirketlerin kendi ekonomik faaliyetlerinin, ürünlerinin veya teknolojilerinin (kimya, turizm vb.) temel olarak
alındığı kategorileri veya çapraz/yatay mesleki kategorileri (BT,pazarlama, bankacılık Vb.) tanımlamak İçin kullanılmaktadır.

serbest bölge
Yatırım, üretim ve dışsatımı artırmak, yabancı anapara ve teknoloji girişini hızlandırmak ereğiyle hükümetçe belirlenerek
gümrük duvarları dışında bırakılan bölge.

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,konsorsiyumtoplantılarıveTÜBİTAKtarafındanuygungörülebilecekdiğer
toplantılara ve etkinliklere katılımı İçin verilir.

Sivil Toplum KUNIUŞU(STK)
Oda, sendika, ve dernek adl altında topluma yararlı bir hizmet geliştirmek İçin kurulmuşyasal topluluklardır.

startup
Tekrarlanabilir ve Ölçeklenebilir İş modeli arayışında Olan erken aşama girişimlere denir.

strateİik plan
Stratejik planlama, şirketin stratejisini belirlemesi ve kaynaklarını stratejiye göre ayarlaması anlamına gelir.



Terimler

Sözlüğü

sürekli eğitim
Sürekli Eğitim, 'Değişen Zamanlarda' teknik ve kültürel trendleri yakından takip eden, sürekli Öğrenmeyitalep eden, başarıyı
hedef alan bireylerin hem kişisel hem de profesyonel yetkinlik ve yetenekleri İçin İçerik ve programların takibi ve Öğrenme
süreci olarak tanımlanır.

sürdürülebilirlik
Doğal kaynakların verimli kullanımı İle sosyal Faydayı gözeterek yapılan üretim ve hizmetlerin niteliğidir.

sosyal girişimcilik
Kültürel, çevresel, veya sosyal sorunlara çözüm üretmek ve fayda yaratmak amacıyla yürütülen girişimcilik faaliyetlerine
sosyal girişimcilik adı verilir, Girişimci ve yenilikçi bir şekilde hizmet sunan, bu hizmetle değer ve değişim yaratan, ticari
faaliyetleri sonucuelde ettiği karı ana misyonu çerçevesindetekrar İşmodeline harcayan sürdürülebilir girişimlere sosyal
girişim denir.
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şahıs şirketi
Ortaklarının sorumluluklarının sınırsızolduğu ve tüzel kişiliğe sahip şirketlerdir, 3 türü yardır: adi şirketler, kolektif şirketler
ve komandit şirketler.

şirket
Şirket, Türkiye yasalarına göre İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelerek emekveya mallarını
müşterek (ortak) bir amaçla bir sözleşme İle birleştirmeleri sonucuortaya çıkan tüzel kişiliktir.

62



4NiVERsiTESi—

TEKNOLOJİ
TRANSFER

OFİSİ



TAGEM 

Terimler

Sözlüğü

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

TAGEM (Tarımsal Araştırmalar vePolitikalarGenelMüdürlüğü)
ülkemizinve dünyapazarlarınınİhtiyacıolangüvenilirgıdave kalitelitarımürünlerineerişebilirlİğİgerçekleştirmek,tarımsal
ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla politika
belirlemek ye uygulamak amacıyla kurulmuş olan kamu kurumudur.

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

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

tasarım merkezi
Tasarımprojelerini veya sözleşmeçerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere
kurulan ye dar mükellef kurumların Türkiye'deki İşyerleri dâhil, kanuni veya İşmerkezi Türkiye'de bulunan sermaye
şirketlerinin; organizasyon yapısı İçinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıranyurtiçinde tasarım faaliyetlerinde
bulunan ve en az on tam zaman eşdeğer tasarım personeli İstihdameden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimleri
İfade eder,

telif hakkı
EserSahibininMali Hakları'nınkısmenveya tamamendevredilmesiveya bu haklardan faydalandırılmasıkarşılığıEser
Sahibi'ne Ödenecek ücreti İfade eder.
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TEYDEB
TÜBİTAK TeknolojiveYenilikDestekProgramlarıBaşkanlığı'nınkısaltmasıdır.Ar•Geİçerikli,ticarileşmepotansiyelinesahip
projeleridestekler.TÜBİTAK1507,1501,1509,1511ve 1505kodluprogramlarTEYDEBtarafındandesteklenir.

THS (Teknoloİi Hazırlık Seviyesi)
Belirli bir teknolojinin Olgunluğunundeğerlendirilmesini sağlayan ye farklı teknolojiler arasında olgunluğun tutarlı bir
şekilde karşılaştırılmasına İmkân veren sistematik bir ölçüm sistemidir.

ticarileştirme
Üniversitehaksahipliğindekifikri mülkiyethaklarınınüçüncüTaraflarakısmenveyatamamendevri, lisanslanmasıveya
şirketkurularak üretimi,satışı,pazarlanmasıvb. amaçlarla ÜçüncüTaraflarla yapılacakher 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)
Trakya Kalkınma Aianşl (TRAKYAKA), kamu, Özel sektör ve sivil toplum arasında işbirliğini desteklemek, kaynakların
yerinde ve etkin kullanılmasını sağlamak ve yerel potansiyeli hareket geçirerek bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına
katkıda bulunmak amacıyla Tekirdağ merkez olmak üzere Edirne ve Kırklareli İllerinde kurulmuştur.

Transfer Takip Sistemi
TÜBİTAK tarafındanüniversitelereve kamuyaaktarımıyapılanprojelerleilgili olarak,maliverilerintutulması,bütçeişlemleri,
muhasebeleştirmeişlemlerininyapılmasıve Üniversite/Fakülte/Bölümve proje detayındamali raporlamaların alınabilmesini
sağlayan bir programdır.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TURKPATENT)
Sanayi ve Teknoloji bakanlığına bağlı kendine özel bütçesi olan bir fikri mülkiyet organizasyonudur. Amacı Türkiye'deki
teknolojik gelişimi desteklemekve sinaİ mülkiyet haklarını oluşturmak ve korumaktır.
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UiDB
TÜBİTAK BaşkanlıkMakamı'na bağlıuluslararasıİşbirliğidestekleriniyürütenUluslararasıİlişkilerDaireBaşkanlığı'dır.

Ulusal hibe programları
TÜBİTAK ve KalkınmaAjanslarıtarafındansağlanandesteklerİleMerkeziFinansve İhaleBirimi(MFİB)aracılığıylayerilen
KatılımÖncesiMali YardımAracı(FA) ve Bakanlıklar ulusalkurum/kuruluşlartarafındanverilendesteklerikapsamaktadır.

uluslararası hibe programları
Uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından verilen Horİzon 2020 (Ufuk 2020) Programı, Avrupa Programı, Erosmuş*
Programı İle Avrupa BilimVakfı (EŞE),Amerika Bilim Vakfı (NŞF), NATO, ICGEB,EMBO, Vb. destek programlarını
kapsamaktadır.

USPTO (Birleşik Devletler PatentveMarkaOfisi)
Birleşik Devletler ticaret bakanlığına bağlı ücretle finanse edilen bir ajanstır. UŞPTO'nunrolü buluşların korunması İçin
patentlerin tescil edilmesi, ürün ve hizmetler İçin markaların ve hizmet markalarının kaydedilmesidir.
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ülke girişi
PCTbaşvurusuyapıldıktansonraüye ülkelerdetescilgiriş işlemidir.Her ülke girişi için ayrı bir başvuruve ayrı harçödemesi
söz konusu olur.

üniversite-sanayi işbirliği (Üsi)
üniversiteile sanayiarasındayapılanhertürlüİşbirliğiniİfadeeder.

Üniversite SanayiİşbirliğiMerkezleri
Platformu (üsiMP)
ÜsİMp; ulusalbir İşbirliği kültürügeliştirerek,üniversite-sanayiişbirliği alanında arayüz kuruluşlarınınoluşturulmasına,
bu yapıların kurumsallaşmasına, nitelik ve performanslarının İyileştirilmesine katkıda bulunmak; ülkemizde üretilen bilgi
ve teknolojilerin topluma aktarılabilmesi amacıyla teknoloİİ transfer uygulamalarının etkin ve verimli olarak yürütülebilmesine
yönelik politika ve strateİİlerİn belirlenmesi, eylem planlarının hazırlanması süreçlerine katkı sağlamak amacıyla kurulmuş bir
platformdur.
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vekaletname
Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi İçin yazılı olarak
yetkilendirdiğine ait yazılı bir belgedir.

vergi muafiyeti
Bir vergi mükellefinin ya da mükellef grubunun vergi dışında tutulmasına denir.
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yalın girişimcilik
Kullanıcıların/müşterilerin istekleri doğrultusunda az maliyetli ve hızlı girişimler kurmak ve denemektir. Girişimciliğe yeni
başlayanve kısıtlıkaynaklara sahipkişilereönerilen,girişimfikrine yönelik hipotezlerin seribir şekildetestedilmesiile
hızlı Öğrenmeyedayanan bir metodoloji, felsefe.

yararlanıcı
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet DesteklemeYönetmelik hükümleri çerçevesindeAİans'tan destek almaya hak kazanan
gerçek veya tüzel kişilerdir.

yardımcı personel (TÜBİTAK)
Projeyürütücüsününveya araştırmacılarıngözetimialtında, projeninyürütülmesindetamveya kısmîzamanlı,proje
süresiylesınırlıolarak ve İşverenikurumolmak üzere İstihdamedilen, sonuçraporunda adl geçmeyenuzman,teknik
eleman,teknisyen,laborant, işçive benzeri personeliifade eder.

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

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

yönetim klJrUIU
Bir kuruluşu yönetmekle görevlendirilmiş İdare heyetine denir.
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