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AB 7’nci Çerçeve Programı

AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği'nde çok uluslu araştırma ve teknoloji
geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı'dır. İlki 1984 yılında
başlayan Çerçeve Programları (ÇP) çok yıllı programlar olup, kapsamı ve programa
ayrılan bütçe miktarı her bir programda artış göstermektedir.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı

1993 yılında kurulan, iyi ve sağlıklı bir “erken çocukluk dönemi” geçirilmesi, daha
gelişmiş bir toplum yaratılması ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanması amacıyla
ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine yönelik eğitimler gerçekleştirmektedir.

Açık İnovasyon

İnovasyon çalışmalarının, diğer firmalarla ve kurumlarla iletişim ve bilgi
paylaşımının gerçekleştirilmesi ile sürdürülmesini anlatan bir kavramdır.

Baz Yılı

Değişimin oransal artışının saptanması için bir dönem ve / veya yılın başlangıç
olarak alınmasıdır.

Baz Puan

Faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. Virgülden sonraki
dördüncü haneye karşılık gelir (0,0001). Örneğin faiz oranının %5,25’den
%6,75’e yükselmesi durumunda 150 baz puanlık bir artış söz konusudur. Diğer bir
deyişle 100 baz puanlık değişim %1’lik değişime karşılık gelmektedir.

Borsa İstanbul

BIST; hisse senetleri, hazine bonoları ve devlet tahvilleri, gelir ortaklığı sertifikaları,
özel sektör tahvilleri, yabancı menkul kıymetler, gayrimenkul sertifikaları ve
uluslararası menkul kıymetlerin alım ve satımının yapılmasını sağlamak amacıyla 26
Aralık 1985 günü kurulmuş, 3 Ocak 1986 yılında faaliyete başlamıştır.

Bulut

Temel kaynaktaki yazılım ve bilgilerin paylaşımı sağlanarak, mevcut bilişim
hizmetinin; bilgisayarlar ve diğer aygıtlardan elektrik dağıtıcılarına benzer bir
biçimde bilişim ağı (internet) üzerinden paylaşımını sağlayan hizmetlere verilen
genel addır.

Büyük Veri

Büyük veri; toplumsal medya paylaşımları, ağ günlükleri, bloglar, fotoğraf, video,
log dosyaları vb. gibi değişik kaynaklardan toparlanan tüm verinin, anlamlı ve
işlenebilir biçime dönüştürülmüş biçimidir.

Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu

Bankacılık sektöründe düzenleme ve denetimin etkinliğinin artırılması ve bağımsız
bir karar alma mekanizmasının oluşturulması amacıyla kurulmuş, idari ve mali
özerkliğe sahip bir kamu kurumudur.

Co-operative Mobility
Services of the Future

Akıllı Trafik Sistemleri’ne yönelik geleceğin hizmetlerinin yaratılması için uygulama
ve donanımların geliştirilmesidir.

Customer Relationship
Management (Müşteri
İlişkileri Yönetimi)

İşletmelerin mevcut müşterilerini korumaları ve gelecekte müşteri sadakati
oluşturmaları açısından müşteri beğenilerine uygun şekilde hareket edebilecekleri
yazılımlar ile müşteri bilgilerini kayıt altında tutarak işletme davranışlarını
geliştirmektir.
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Çevresel Etki
Değerlendirmesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü tarafından; gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye
olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki
etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi
için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek
değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde
sürdürülen çalışmalardır.

Çoklu Kanal

Çoklu kanal ile müşteri ile temas noktalarının (fiziksel mağaza, mobil mağaza,
e-ticaret vb) tümü kast edilmektedir ve bu kanalların tümünde müşteri ile kesintisiz
ve aynı müşteri deneyiminin sunulması sağlanmaktadır.

Eataly

Eataly, sahibi veya ortağı olduğu 19’dan fazla şirket ile su, alkolsüz içecekler, taze
etler, işlenmiş et ürünleri, peynir, makarna ve hamur işleri de dahil olmak üzere en
kaliteli İtalyan yiyeceklerinin üreticisi ve dağıtımcısıdır.

EIMA

Esposizione Internazionale
di Macchine per
l’Agricoltura e il
Giardinaggio (Uluslararası
Tarım ve Bahçe Makinaları
Fuarı)

Dünyanın en önemli tarım makineleri fuarlarından biridir. İki yılda bir İtalya’nın
Bologna kentinde yapılmaktadır.

EMEA

Europe, Middle East, Africa
(Avrupa, Orta Doğu, Afrika)

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki ülkeleri temsil eden kısaltmadır.

Endüstri 4.0

Üretim sektöründeki önemli endüstriyel devrimler sonrası ülkeler ve şirketler
küresel boyutta yaşanan bu değişimlere ayak uydurmak zorunda kalmış ve artan
rekabet koşulları arasında rekabet üstünlüklerini devam ettirebilmek amacıyla
bazı stratejiler geliştirmişlerdir. Almanya’da gündeme gelen Endüstri 4.0 bu
stratejilerden birinin adıdır.

Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu

Elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG’nin; yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli
ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet
ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü,
istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir
düzenleme ve denetimin sağlanması amacıyla kurulmuş kamu kurumudur.

Eureka Projesi

Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik
projelerin desteklendiği uluslararası ar-ge destek programıdır.
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Faaliyet Kârı

Şirketin brüt satış kârı veya zararı ile faaliyet giderleri arasındaki fark olarak
hesaplanan ve şirketin esas faaliyet alındaki net kâr veya zararını gösteren veridir.

Faiz, Amortisman,
Vergi Öncesi Kâr

Bir şirketin finansal performansını ölçmek; şirketler ve sektörler arasındaki kârlılığı
değerlendirmek amacıyla kullanılan finansal veridir.

Felis Ödülleri

MediaCat tarafından düzenlenen ve pazarlama iletişiminin alt disiplinlerindeki
yaratıcılık ve kalite ile film üretim tekniğini yukarıya taşımayı amaçlayan ödül
programıdır.

Global Environment Facility
(Küresel Çevre Fonu)

BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Çevre Programı (UNEP) ve Dünya Bankası
tarafından yönetilen, ortak bir çevre programıdır.

Hissedar Değeri

Bir şirketin yönetiminin hissedarlara, kârlılığı ve hisse değerini artırmak ve temettü
ödemek suretiyle yarattığı değerdir.

Horizon 2020 (Ufuk 2020)

2014 yılında başlayan ve araştırma ve yenilikle ilgili tüm finansman altyapılarını tek
çatı altında toplamak üzere tasarlanan dünyanın en büyük ar-ge programıdır.

İnovaLİG

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk inovasyon
geliştirme programıdır.

Internet of Things
(Nesnelerin İnterneti)

Fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu
iletişim ağıdır. Nesnelerin tekil anahtar ile işaretlenerek internet altyapısı üzerinden
birlikte çalışabilmesi ve bu sayede küçük parçaların toplamından daha büyük
değerler oluşturulması öngörülmüştür.

F

FAVÖK
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H2020
I-İ

IoT

Pazar araştırmaları, halkla ilişkiler ve kamuoyu yoklama hizmetleri sunan
kuruluştur.

IPSOS
ISO 14001

İSBAK
İSO

Çevre yönetim sistemi standardı

İstanbul Bilişim ve Akıllı
Kent Teknolojileri A.Ş.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından trafik ve sistem mühendisliği ile
projelendirme ve uygulama hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla 1986 yılında
kurulmuştur. 1995 yılında ar-ge departmanının kurulmasıyla birlikte faaliyet
alanını genişletmiş ve başta trafik sinyalizasyon olmak üzere akıllı ulaşım sistemleri
alanında profesyonel çalışmalara başlamıştır.

İstanbul Sanayi Odası

Türkiye’nin en büyük sanayi odasıdır.
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KKO

Kapasite Kullanım Oranı

İmalat sanayiinde faaliyet gösteren bir şirketin mevcut fiziki kapasitesine göre fiilen
gerçekleşen kapasite kullanımını gösteren bir veridir.

KOBİ

Küçük ve Orta Boyutlu
İşletmeler

K

Koç Üniversitesi Toplumsal
Cinsiyet ve Kadın
Çalışmaları Araştırma ve
Uygulama Merkezi

Disiplinler-arası bir araştırma ve uygulama merkezi olarak Koç Üniversitesi’nde
kurulmuş olan merkezdir. Aralarında sosyoloji, sosyal psikoloji, hukuk, felsefe,
siyaset bilimi, tarih ve görsel sanatların da olduğu birçok farklı bölümden öğretim
üyesi ve araştırmacı; araştırmalarını paylaşmak, ortak ulusal ve uluslararası
araştırma projeleri yürütmek, toplumsal cinsiyet ve kadın konularında üniversite
içinde ve dışında bilimsel ve eğitici faaliyetler yürütmek amacıyla bir araya
gelmektedir.

LNG

Liquefied Naturel Gas
(Sıvılaştırılmış Doğal Gaz)

İşlenmiş doğal gazın içerisindeki kirliliği arındırarak atmosferik basınçta yaklaşık
olarak -163 derecede yoğunlaştırılmış doğal gazdır. Bir birim/hacim LNG
buharlaştırıldığında 600 birim/hacim doğal gaz elde edilir. LNG kokusuz renksiz
zehirleyici olmayan sıvıdır.

LPG

Liquefied Petroleum Gas
(Sıvılaştırılmış Petrol Gazı)

Ham petrolün rafinerilerde damıtılması esnasında veya petrol yataklarının üzerinde
bulunan doğal gazın ayrıştırılması ile elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan,
renksiz, kokusuz, havadan ağır ve yanıcı bir gazdır.

MediaCat

Pazarlama iletişimi dergisi olarak yola çıkmıştır. Bugün ek yayınlardan kitaplara,
konferanslardan yarışma ve ödüllere, yüksek lisans ve sertifika programlarından
kurumlara yönelik düzenli eğitimlere, web sitelerinden sosyal medya varlıklarına
kadar çeşitli yollarla pazarlama iletişimi alanında sektörel içerik üreten büyük bir
bilgi platformuna dönüşmüş durumdadır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu

Türkiye’de ihraç edilmiş kaydi sermaye piyasası araçları için merkezi saklama
kurumu faaliyetlerini yürütmek ve tüzel kişiliği bulunan Yatırımcıları Koruma
Fonu’nu temsil ve idare etmekle görevli kurumdur.

Net Aktif Değer

Bir şirketin varlıklarının toplam değerinden yükümlülüklerinin toplam değerinin
çıkarılması ile bulunan değerdir. Özellikle holding şirketlerine yatırım yapmak için
kullanılan en önemli değerlemelerden biridir.

Nelson Kompleksitesi

Rafinerilerin verimliliğini ölçen bir göstergedir. Bu göstergenin yükseklik seviyesi
bir birim ham petrolden ne kadar yüksek katma değerli nihai ürün üretilebildiğini
gösterir.

Nesnelerin İnterneti

Fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu
iletişim ağıdır. Nesnelerin tekil anahtar ile işaretlenerek internet altyapısı üzerinden
birlikte çalışabilmesi ve bu sayede küçük parçaların toplamından daha büyük
değerler oluşturulması öngörülmüştür.

Net Faiz Marjı

Bankacılıkta faiz geliri ve faiz gideri arasındaki farkı tanımlayan terimdir.
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O-Ö
OHSAS 18001

OPEC

İş sağlığı ve güvenliği standardı
Organization of Petroleum
Exporting Countries (Petrol
İhraç Eden Ülkeler Örgütü)

Net petrol ihraç eden ve bilinen dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini ellerinde
bulunduran 12 ülkenin oluşturduğu konfederasyondur.

Ortalama Özkaynak Kârlılığı

Bir şirketin ortalama özkaynaklarını kullanarak oluşturduğu net kâr rakamını
gösterir.

Ödenmiş Sermaye

Esas sermaye sistemine tabi şirketlerde taahhüt edilen sermayenin nakden
ödenmiş kısmıdır.

Sanayi Tezleri Programı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın başlattığı, KOBİ’lerin ar-ge ve inovasyon
kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak
işbirliği içinde çözme alışkanlığı edinmelerini amaçlayan bir destek mekanizmasıdır.

S

SANTEZ
SENVER

SPK

Sanayide Enerji Verimliliği Yarışması’nın kısaltılmış adıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu

Temel görevleri sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını;
tasarruf sahiplerinin yani yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını sağlamak
olan, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan, idari ve mali
özerkliğe sahip düzenleyici kamu kurumudur.

Sermaye Yeterlilik Rasyosu

Bankaların kredi riskleri karşılığı tutmakla yükümlü oldukları sermaye oranıdır.

Stevie Awards
(Stevie Ödülleri)

2002 yılından bu yana, 30’dan fazla ülkeden binlerce projenin değerlendirildiği,
Amerika’nın en prestijli organizasyonlarından biridir. Her sene farklı jüri üyelerinin
yer aldığı yarışmada dünya çapında ünlü ve başarılı profesyoneller projeleri
değerlendirilmektedir.
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Teknoloji ve Yenilik Destek
Programları Başkanlığı

TÜBİTAK’ta; endüstriyel araştırma ve teknoloji geliştirme, yenilikleri destekleme,
özendirme, izleme ve üniversite-sanayi ilişkilerini geliştirme işlevlerini
gerçekleştirmek için oluşturulan programların ve planlanan faaliyetlerin
yürütüldüğü başkanlıktır.

Temettü

Hissedarların bir şirketin belli bir dönem içinde elde ettikleri kârdan aldığı, hisse
veya nakit olarak dağıtılan paydır.

T

TESİD

TPE
TÜSİAD
TTK

TAP

TÜBİTAK

Türk Elektronik Sanayicileri
Derneği

Türk Patent Enstitüsü

Sınai mülkiyet bilincini yaygınlaştırmak, sınai mülkiyet haklarının etkin korunmasına
katkı sağlamak, Türkiye’nin rekabet gücünün geliştirilmesine ve inovasyona dayalı
ekonomik gelişimine katkıda bulunmak ve uluslararası platformlarda yönlendirici
olmak misyonu ile kurulmuş olan kurumdur.

Türk Sanayicileri ve
İşadamları Derneği
Türk Ticaret Kanunu

Türk Ticaret hukukunun temel kaynağı olan yasadır.

Türkiye Aile Sağlığı ve
Planlaması Vakfı

Amacı, ekonomik ve sosyal gelişme için Türk ailesinin sağlıklı bir biçimde yaşamını
sürdürmesi yolunda, üreme sağlığı, ana-çocuk sağlığı ve cinsel sağlık koşullarını
iyileştirerek; bireylerin, özellikle gençlerin, ailelerin ve toplumun yaşam kalitesini
yükseltmek ve kadınların aile içinde ve toplumda sosyal statülerini geliştirmek olan
sivil toplum kuruluşudur.

Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma
Kurumu

TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası

Temel amacı, fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olan Türkiye Cumhuriyeti’nin
Merkez Bankası’dır.

TETAŞ

Türkiye Elektrik Ticaret ve
Taahhüt A.Ş.

Türkiye'de elektrik enerjisinin; ticaret ve taahhüdünden sorumlu devlet kurumudur.

TEMA

Türkiye Erozyonla Mücadele
Ağaçlandırma ve Doğal
Varlıkları Koruma Vakfı

Türkiye'nin geleceğini tehdit eden erozyon, çölleşme tehlikesine karşı toplumsal
duyarlılığı artırmak ve bu mücadelenin devlet politikası haline gelmesini sağlamak
için kurulmuş olan sivil toplum kuruluşudur.

TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu

Başbakanlık’a bağlı bir araştırma kurumudur.

TTGV

Türkiye Teknoloji Geliştirme
Vakfı

1991 yılında kamu-özel sektör işbirliği ile Türkiye’de özel sektörün teknoloji
ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenerek teknolojinin gerçek dünya ile
buluşturulması amacı ile kurulan vakıftır.
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United Nations
Environment Programme
(Birleşmiş Milletler Çevre
Programı)

Birleşmiş Milletler (BM) çevre etkinliklerini eş güdümleyen, gelişmekte olan ülkelere
çevre politikaları konusunda yardımcı olan ve çevreye duyarlı kalkınma yöntemleri
öneren BM kuruluşudur. 1972’deki İnsan Çevresi üzerine Birleşmiş Milletler
Konferansı sonrasında kurulmuştur.

United Nations Educational,
Scientific and Cultural
Organization (Birleşmiş
Milletler Eğitim, Bilim ve
Kültür Örgütü)

Birleşmiş Milletler’in özel bir kurumu olarak 1946 yılında kurulmuştur. Genel
Konferans, Yürütme Konseyi, Sekreterlik olmak üzere üç organı olan UNESCO
eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki amaçlarını kendisine üye olan her devlette
kurulan Milli Komisyonlar aracılığıyla gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

3D Printing (3 Boyutlu
Baskı)

Sanal ortamda tasarlanmış herhangi şekildeki bir üç boyutlu nesnenin katı formda
basılması işlemidir.

Virtual User Experience
(Sanal Kullanıcı Deneyimi)

Sanal olarak bir ürünü kullanırken yaşanılan deneyimlerin toplamıdır.

Yalın Girişim

Girişimcilik akımı ile ortaya çıkan modellerden biri olan “Yalın Girişim (Lean
Startup)” kısaca, en az sermaye ile son derece belirsiz koşullarda ürünün veya
hizmetin ulaştırılması olarak tanımlanmaktadır.

Yapay Zekâ

Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki
canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyetidir.

U-Ü

UNEP

UNESCO

V
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