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Algorithm: algoritma
Arbitrage: arakazanç, iki yabancı para birimi arasında değişim
Assembly line: montaj hattı
Attribute: özellik, nitelik
Bankruptcy: iflas
Bar graph: sutun grafiği
Behavior modelling: davranış modellemesi
Benchmarking: karşılaştırmalı değerlendirme
Bill of Material: ürün reçetesi
Bond: tahvil
Bottleneck: darboğaz
Brain storming: beyin fırtınası
Branch office: şube
Buffer zone: tampon bölge
Capital assets: sabit aktifler
Cellular manufacturing: hücresel imalat
Central limit theorem: merkezi limit teoremi
Compiler: derleyici
Computer-aided design: bigisayar destekli tasarım
Conditional probability: koşullu olasılık
Confidence level: güvenilirlik düzeyi
Constraint: kısıt
Continuous manufacturing: sürekli imalat
Cumulative: eklenerek artan
Curriculum vitae: özgeçmiş
Data mining: veri madenciliği
Data structure: veri yapıı
Dead stock: ölü stok, hareket görmeyen stok
Debug: hata ayıklama
Decision making: karar verme
Decision variable: karar değişkeni
Deficit: açık bütçe
Demand forecast: talep tahmini
Dependent event: bağımlı olay
Depreciation: değeri düşme
Direct Cost: direkt maliyet
Discrete manufacturing: kesikli imalat
Dismiss: işten atmak
Downsizing: küçülme
Duration: süre
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Effectiveness: etkililik
Efficiency: verimlilik
Embed (nest): gömülü
Employee: işçi, çalışan
Employer: işveren
End product: bitmiş ürün
Entrepreneur: girişimci
Error: hata
Expected value: beklenen değer
Facility layout: tesis yerleşimi
Failure: arıza
Fatigue: tükenmişlik
Fault Tolerance: hata toleransı
Feasible solution: olurlu çözüm
First in first out: ilk giren ilk çıkar
Fishbone diagram: balık kılçığı diyagramı
Fixed Cost: sabit maliyet
Flexible manufacturing system: esnek imalat sistemleri
Gantt charts: gant şeması
Gross domestic product: hayri safi yurtiçi hasıla
Headquarters: genel merkez
Human Factors: İnsan faktör
Human Resources: İnsan kaynakları
Independent event: bağımsız olay
Indirect cost: Indirekt maliyet
Inspection: muayene
Interpolate: ara değeri hesaplamak
Integer programming: tamsayılı programlama
Interpreter: yorumlayıcı
Job analysis: iş anaizi
job order: iş emri
Job rotation: rotasyon, iş dolaşımı
Job satisfaction: iş memnuniyeti
Just in time inventory: malzemenin tam zamanında teminine dayalı stoklama sistemi
Key performance indicator (KPI): anahtar performans göstergesi
Kickoff meeting: başlangıç toplantısı
Know-how: bir alanda sahip olunan uzmanlık
Last in first out: son giren ilk çıkar
Lead time: teslim süresi
Leadership: liderlik
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Lean manufacturing: yalın üretim
Least squares method: en küçük kareler yöntemi
Leverage: kaldıraç gücü
Liability: yükümlülük, sorumluluk
Loop (repeat): döngü
Machine learning: makine öğrenmesi
Marginal cost: marjinal maliyet, üretilen son birimin getirdiği maliyet
Market share: Pazar payı
Mass production: toplu üretim
Material Handling: malzeme taşıma
Mean: ortalama
Median: medyan
Milestone: kilometre taşı
Moving average: hareketli ortalama
Net present value: net şimdiki değer
Normal distribution: normal dağılım
Objective function: amaç fonksiyonu
Object-oriented: nesne yönelimli
Occupational Illness: meslek hastalığı
Off-the-shelf: hazır, hemen teslim edilebilir
Opportunity cost: fırsat maliyeti
Optimizing: optimize etmek
Outsourcing: dış kaynak kullanma
Overtime: fazla mesai
Pareto chart: pareto tablosu
Performance Measurement: performans ölçümü
Periodic maintenance: periyodik bakım
Pie chart: dilim grafiği
Posture: duruş
Preventive maintenance: önleyici bakım
Probability: olasılık
Process chart: süreç şeması
Product Life cycle: ürün ömrü
Production planning: üretim planlama
Profit: kar
Quality: kalite
Questionnaire: anket
Raw material: hammadde
Recruit: işe almak
Redundant constraint: artık kısıt
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Reengineering: değişim mühendisliği
Reliability: güvenilirlik
Research and development (R&D): araştırma ve geliştirme (ARGE)
Resign: istifa etmek
Resources allocation: kaynak tahsisi
Retire: emekli olmak
Return value: döndürülen değer
Scatter-plot: serpme diyagramı
Sensitivity analysis: duyarlılık analizi
Shareholder: paydaş
Spare part: yedek parça
Stakeholders: pay sahipleri
Standard deviation: standart dağılım
Stock level: stok seviyesi
Stock turnover, inventory turnover: stok devir hızı
Supplier: tedarikçi
Supply -chain management: tedarik zinciri yönetimi
Takt time: takt zamanı
Technology transfer: teknoloji aktarımı
Time and motion study: zaman ve hareket etüdü
Uncertainty: belirsizlikl
Validation: geçerleme
Variable Cost: değişken maliyet
Variance: varyans
Vendor: satıcı firma
Verification: doğulama
Volatility: fiyatlarda görülen dalgalanmas
Warehouse: depo
Wholesale: toptan satmak
Work in process (WIP): yarı mamul
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