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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi adıyla 17 
Mayıs 2007 tarihînde hizmete giren 17 üniversiteden biridir. Üniversitenin 
ismi 7 Kasım 2013 tarihli resmi gazetede yayımlanan 6501 sayılı kanun ile 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

NevşehirNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi biri ana yerleşke olmak üzere toplam 
7 farklı yerleşkede bilimsel faaliyetlerini 9 fakülte, 9 meslek yüksekokulu, 
2 yüksekokul, 4 enstitü ve 16 araştırma ve uygulama merkezi ile sürdür-
mektedir. Rektörlük Binası, Kapalı Spor Salonu ve tesisleri, Merkezi Derslik, 
Merkezi Laboratuar, Kongre Merkezi ve Eğitim Fakültesinin ek blokları ile 
208.800 metre kare kapalı alanıyla fiziki yapılanmasını hızla tamamlamak-
tadır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarını destekleyen, her gün geli-
şip ilerleyen, yeni yayınlarla zenginleşen, bilimin son verilerini izlemekle görevli, her türlü bilgi gereksinimini 
karşılayacak personel, kaynak, teknolojik altyapı ve hizmetleriyle etkin bir bilgi merkezi olmaktır. Coğrafi 
güzellikleri, tarihî ve kültürüyle ziyaretçilerini büyülü bir atmosfer içine alan Kapadokya, Nevşehir Hacı 
Bektaş Veli Üniversitesinin kurulmasıyla birlikte sadece doğa oluşumları ve tarihiyle değil aynı zamanda üni-
versitesi ve öğrencileriyle de anılmaktadır.

Türkiye’de günümüz itibari ile 73’ü aktif olmak üzere toplamda 87 teknopark kurulmuş bulunmaktadır. Ka-
padokya Teknopark, bulunduğu bölge için önemli bir değer ifade etmektedir.

Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi 20/01/2018 tarihli Resmî Gazetede ilan edilerek kurulmuştur. Böl-
genin yönetici şirketi olan Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ise 4691 sayılı Teknoloji Ge-
liştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında 19/02/2018 tarihinde kurulmuştur ve bölgenin kanuni yönetici şirke-
tidir. Kapadokya Teknopark ilk firmasını 2018 yılında kabul etmiştir.

Kapadokya Teknopark 17.250 m2 alan üzerinde kurulmuştur, bölgede üç bloklu bir bina bulunmaktadır. 
Yönetici şirketçe kullanılan ve ar-ge firmalarına ofis tahsis edilen bina yaklaşık 3.700 m2 kiralanabilir alana 
sahiptir ve 100 adet ofis içermektedir. 

BugüneBugüne kadar Kapadokya Teknopark’ta 41 firma 69 ar-ge projesi yürütmüştür.  Bölgede bugüne kadar 
patent, faydalı model, marka tescil sınıfında 21 adet fikri mülkiyet hakkı başvurusu ve tescili gerçekleştiril-
miştir. Kapadokya Teknopark’ta 9 adet akademisyen tabanlı spin-out firması aktif olarak faaliyet göster-
mektedir. Kapadokya Teknopark’ta Yazılım, Bilgisayar ve İletişim, Elektronik, Medikal, Sağlık ve Tarım ala-
nında projeler gerçekleştirilmektedir. 

Kapadokya Teknopark, akademisyen, öğrenci ve diğer tüm girişimcilere tamamen ücretsiz olarak CAPPIN2C 
isimli kuluçka merkezi ile hizmet vermeye başlamıştır. Kapadokya Uluslararası Kuluçka Merkezi’nde tekno-
loji tabanlı iş fikrine sahip girişimcilere tamamen ücretsiz olarak eğitim, mentorluk, koçluk, yatırım ağlarına 
erişim, fon kaynaklarına erişim, ortak ofis hizmetleri sunulmaktadır. Bu hizmetlerden faydalanmak isteyen 
tüm girişimci adaylarının başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Kapadokya’nın kalbinde yer alan kuluçka merkezimizin uluslararası güçlü iş birlikleri sayesinde sana tüm 
dünyanın kapılarını açıyoruz. Programımız akademisyenler için özel modüller de içermektedir. Programımı-
za başvuru yapan adaylar iki aşamalı bir elemeye tabii tutulacak ve en başarılı girişimcilerimiz yaklaşık 6 
aylık sıkı bir programın ardından yatırımcı karşısında çıkacaklardır.

Kapadokya Teknopark bünyesinde kurulu bulunan Kapadokya Teknoloji Transfer Ofisi, üniversitemizin 
patent süreçlerinin yürütülmesinde tam yetkilendirilmiştir. Bugüne kadar gerek üniversitemiz adına başvu-
rusu yapılmış gerekse araştımacılarımız tarafından başvurusu yapılmış patentler bu portföyde sizlere ulaştı-
rılmaktadır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak üniversitemizde üretilen teknolojilerin toplum ya-
rarına ekonomik değere dönüşümü için var gücümüzle çalışmaya gayret etmekteyiz. Bu portföyün üniversite 
- sanayi iş birliğine katkı sunmasını ve tüm akademisyenlerimize başarılar getirmesini dilerim.



teknoloj teklf / tech offer

baș bulușçu:
doç. dr. al kürșad görür

araștIrma alanlarI
Elektronk
Haberleşme
Elektromanyetk Alanlar
FFltre Tasarımı

teknİk alan
Uydu ve uzay modern kablosuz haberleşme sistemlerinde kullanılabi-
lecek bir çift bandlı mikroşerit balun band geçiren filtre tasarımıdır.

özet
BuluşBuluş; iki frekans bandında balun Özelliğini ve filtrelemeyi birlikte ser-
gileyen, geçme bandlarının merkez frekansları birbirine yakın, her iki 
geçme bandında da çıkışlar arasında oldukça düşük genlik ve faz fark-
larının elde edilmesini sağlayan, kompakt bir boyuta sahip olan, her iki 
geçme bandında da iki kutbun elde edilebildiği çift bandlı mikroşerit 
balun band geçiren filtre tasarımıdır.

avantajlar
-2.25 GHz ve 2.5 GHz merkez frekanslarına sahip iki dar frekans 
bandında hem balun özelliği hem de filtrelemenin birlikte sergilen-
mesi,
-Kompakt bir boyuta sahip olması ve üst tutma bandının geniş 
olması
-Her iki geçme bandında da çıkışlar arasında oldukça düşük genlik ve 
faz farklarının elde edilmesi,
-Her iki bandın band genişliklerinin rezonatörler arasındaki mesafe-
ye bağlı olarak eş zamanlı biçimde kontrol edilmesi,

kullanIm alanI
- Buluş uydu ve uzay haberleşme sistemlerinde kullanılabilecek 
olduğundan özellikle savunma ve uzay sanayi firma ve kuruluşla-
rına hitap etmektedir.

teknolojİ olgunluk düzeyİ
TRL-4 sevyesndedr

patent durumu
Buluş çn PCT patent başvurusu yapılmıştır.

detaylI bİlgİ ve İletİșİm
PAKİZE YEŞİLTAŞ

Kapadokya Teknopark
Patent Uzmanı

pyesltas@kapadokyateknopark.com.tr
+90 384 215 02 14

buluș kodu
nevü pat 2018/01

çİft bandlI mİkroșerİt balun
band geçİren fİltre 



teknoloj teklf / tech offer

baș bulușçu:
doç. dr. cem okan özer

dğer bulușçular:
prof. dr. brol kIlIç
prof. dr. gülden bașyğt kIlIç

araștIrma alanlarI
GıdaGıda Teknolojler
Su Ürünler
Gıda Ambalajlama
Et Teknolojler

teknİk alan
Et ve et ürünleri endüstrisinde işlem basamakları ve parametrelerinde 
gerçekleştirilecek bazı modifikasyonlar ile  fonksiyonel ve sağlıklı,  
konjuge linoleik asit (KLA) içeriği zenginleştirilmiş fermente et ürün-
leri üretim yöntemi ile ilgilidir.

özet
Bu buluş, sığır ve tavuk eti kullanılarak üretilecek fermente et ürünü 
içerisinde konjuge linoleik asit (KLA) üretimi gerçekleştirilerek, KLA 
içeriği zenginleştirilmiş et ürünü üretimini gerçekleştiren bir uygula-
madır.

avantajlar
-İnsan vücudu için pek çok olumlu etkileri bulunan KLA’nın sığır ve 
tavuk eti birleşimdeki miktarının arttırılması,
Et ve et ürünlerinde fermantasyon yolu ile yüksek KLA seviyelerine 
ulaşılabilmesi için gerekli optimum şartların belirlenmesi,
-KLA ü-KLA üretiminin diğer sistemlere kıyasla uygulanabilirliğinin kolay 
olması nedeniyle ticari işletmelerde de KLA üretiminin kolaylıkla uy-
gulanabilmesi.

kullanIm alanI
-Buluş fermantasyon teknolojisinin kullanılabileceği ve sığır ve 
tavuk etinin hammadde olarak kullanılacağı kürlenmiş, ısıl işlem 
uygulanmış fermente et ürünlerinin üretimini uygulayan/uygula-
yacak firma ve kuruluşa hitap etmektedir.

teknolojİ olgunluk düzeyİ
TRL-4 sevyesndedr

patent durumu
Buluş çn patent başvurusu yapılmıştır.

detaylI bİlgİ ve İletİșİm
PAKİZE YEŞİLTAŞ

Kapadokya Teknopark
Patent Uzmanı

pyesltas@kapadokyateknopark.com.tr
+90 384 215 02 14

buluș kodu
nevü pat 2019/05

konjuge lİnoleİk asİt (kla)
İçerİğİ arttIrIlmIș fermente et
ürünü üretİm yöntemİ



teknoloj teklf / tech offer

baș bulușçu:
doç. dr. cem okan özer

dğer bulușçular:
prof. dr. brol kIlIç
prof. dr. gülden bașyğt kIlIç

araștIrma alanlarI
GıdaGıda Teknolojler
Su Ürünler
Gıda Ambalajlama
Et Teknolojler

teknİk alan
Buluş, gıda sanayi, fonksiyonel gıda ürünleri ve sağlıklı gıda ürünlerinin 
geliştirilmesi için fermente sucuk ürünü içerisinde konjuge linoleik 
asit (KLA) üretim yöntemi ile ilgilidir.

özet
Buluş ile insan sağlığı üzerinde birçok olumlu etkisi olduğu bildirilen 
konjuge linoleik asit (KLA)’in sucuk içerisindeki miktarı, fermente 
sucuk ürünü içerisinde arttırılmaktadır.
BuluşBuluş ile hem insan sağlığı açısından pek çok faydalı etkisi olduğu bili-
nen KLA’nın sucuk içerisindeki miktarı arttırılmış hem de ürünün yağ 
asidi kompozisyonunun insan sağlığı açısından pozitif anlamda değişi-
mi sağlanmıştır. Ayrıca kullanılan strater kültürlerin daha önce yapılan 
çalışmalarla pek çok probiyotik özelliği tanımlanmıştır

avantajlar
Buluşun en büyük avantajı fermente sucuk üretimi prosesinde hiçbir 
değişikliğe gerek kalmadan KLA miktarının arttırılarak, sucuğa fonk-
siyonel özellik kazandırılmasıdır. 
Ayrıca, kullanılan starter kültürler fermente sucuk üretimi için elve-
rişli olup, üretilen ürün tüketici beklentilerini karşılayabilecek düzey-
dedir ve ürünün duyusal özellikleri üzerinde belirgin değişimlere 
neden olmamaktadır.

kullanIm alanI
- Buluş fermante et ürünleri üretim teknolojisinin kullanılabildiği 
ve sığır eti kullanılarak üretilen fermente et ürünü üretimi uygu-
layacak firma ve kuruluşlara hitap etmektedir.

teknolojİ olgunluk düzeyİ
TRL-5 sevyesndedr

patent durumu
Buluş çn patent başvurusu yapılmıştır. Bu buluşun tüm hak-
ları buluşçusuna attr.

detaylI bİlgİ ve İletİșİm
PAKİZE YEŞİLTAŞ

Kapadokya Teknopark
Patent Uzmanı

pyesltas@kapadokyateknopark.com.tr
+90 384 215 02 14

konjuge lnolek ast (kla)
çerğ zengn fermente sucuk



teknoloj teklf / tech offer

baș bulușçu:
doç. dr. cem okan özer

dğer bulușçular:
ganme beyza nur var

araștIrma alanlarI
Gıda Teknolojler
Su ÜrünleSu Ürünler
Gıda Ambalajlama
Et Teknolojler

teknİk alan
Kanatlı hayvan endüstrisi, kanatlı işleme tesisleri, tavuk ürünleri işleme 
endüstrisi, et ve et ürünleri endüstrisinde ortaya çıkan atık kanatlı de-
rilerinden fonksiyonel ve sağlıklı gıda ürünlerinde kullanılabilen konju-
ge linoleik asit (KLA) üretim yöntemidir.

özet
Bu buluş, atık kanatlı derilerinden konjuge linoleik asit (KLA) üretim 
yöntemi olup, özelliği; sistem kurulumunun kolay, üretim maliyeti 
düşük, uygulanabilirliğinin kolay, tavuk derilerinden konjuge linoleik 
asit (KLA) üretimini gerçekleştiren bir teknoloji olmasıdır.

avantajlar
-Üretim maliyetlerinin düşük olması,
-Geliştirilen yöntemle piyasadan oldukça ucuz ve hatta belki de mali-
yetsiz bir şekilde temin edilecek atık derilerden KLA üretimi gerçek-
leştirilmesi, 
-Ekonomik ve endüstriyel değere sahip olan aspir, ayçiçek ve soya gibi 
yağlardan üretilen KLA’ya kıyasla daha ekonomik KLA üretimi ger-
çekleştirilmesi.

kullanIm alanI
-Buluş kanatlı işleme tesislerinde, tavuk ürünleri işleme endüstri-
sinde, yağ endüstrisinde ve gıda ürünlerinde kullanılabilir.

teknolojİ olgunluk düzeyİ
TRL-3 sevyesndedr

patent durumu
Buluş çn patent başvurusu yapılmıştır.

detaylI bİlgİ ve İletİșİm
PAKİZE YEŞİLTAŞ

Kapadokya Teknopark
Patent Uzmanı

pyesltas@kapadokyateknopark.com.tr
+90 384 215 02 14

buluș kodu
nevü pat 2020/08

atIk kanatlI derİlerİnden
konjuge lİnoleİk asİt (kla)
üretİm yöntemİ



teknoloj teklf / tech offer

baș bulușçu:
prof. dr. erdoğan çİçek

dğer bulușçular:
öğr. gör. orçun bağra
öğr. gör. alper görgün
dr. öğr. üyes sevl sungur

araștIrma alanlarIaraștIrma alanlarI
Su Ekosstem
Omurgalı Hayvanlar
Byolojk Çeştllk
Byostatstk

teknİk alan
Biyotik indeks biyolojik materyallerin (Plankton, bentik omurgasızlar, 
makrofit ve balık) su kalitesinin belirlenmesinde ve izlenmesinde kul-
lanım yöntemi olup, balıkların kullanılması amacı ile bir balık indeksi 
geliştirilmesi sonucu balık indeksi hesaplama sistemi ile ilgilidir.

özet
BuBu buluş, su kalitesinin belirlenmesinde ve izlenmesinde biyolojik ma-
teryallerden balıkların kullanılması ile ilgilidir. Bir balık indeksi gelişti-
rilmesi sonucu balık indeksi hesaplama sistemi ile ilgili olup, özelliği; 
kullanıcının sistemde kayıtlı toplam balık indeks sayısına, tür, havza 
ekobölge gibi kriterlerin toplam sayısının yanı sıra kişinin sisteme ek-
lediği son örneklemin bilgilerine ulaşmasını sağlayan arayüz modülü-
dü

avantajlar
-Ülkemize özgü bir indeks hesaplaması yapması,
-Ülkemizde yeni tanımlanan veya sinonime düşen türlerin veri taba-
nına eklenmesi ile devamlı güncel tutulması,
-Ülkemizin bulunduğu coğrafya nedeniyle sınır aşan suların bulundu-
ğu ülkelerde de kullanılma imkânı bulunması,
-Avrupa kıtasında ve Orta Doğu ülkelerinde dağılım gösteren türle-
rinde veri tabanında bulunması,
-EAFI 1.0 yazılımı ile kolayca indeks hesaplaması yapılması ve açılan 
hesap ile kullanıcının daha önce yapmış olduğu indeks hesaplamaları-
na ait bilgilerin erişimine izin verilmesi, 
-Yapılan indeks hesaplamaları ile ilgili raporlama yapılabilmesi.

kullanIm alanI
- Buluş Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı tarafından su kalitesi belirlenmesi ve izlenmesinde SÇD kap-
samında standart yöntem olarak kullanılmaktadır.

teknolojİ olgunluk düzeyİ
TRL-8 sevyesndedr

patent durumu
Buluş çn patent başvurusu yapılmıştır.

detaylI bİlgİ ve İletİșİm
PAKİZE YEŞİLTAŞ

Kapadokya Teknopark
Patent Uzmanı

pyesltas@kapadokyateknopark.com.tr
+90 384 215 02 14

buluș kodu
nevü pat 2019/02

balIk İndeksİ
hesaplama sİstemİ



teknoloj teklf / tech offer

baș bulușçu:
öğr. gör. orçun bağra

araștIrma alanlarI
Blşm
Yazılım
Blg ve İletşm Teknolojler
GGörsel Programlama
Blgsayar Ağları

teknİk alan
Karayolları trafiğinde araçların yönlendirilmesinde kullanılan trafik 
lambasının kalan süresini yürüyen ışık ile gösteriminin uygulama yön-
temi ile ilgilidir.

özet
Bu buluş, karayolları trafiğinde araçların yönlendirilmesinde kullanılan 
trafik lambalarında yapılan bir geliştirme olan trafik lambasının kalan 
süresini yürüyen ışık ile gösterimi ve trafik lambasının kalan süresini 
yürüyen ışık ile gösteriminin uygulama yöntemi ile ilgilidir.

avantajlar
-Trafikteki insanların başta zaman kaybını önlemek,
-Yeşil ışığın yandığını gören ve hızlanan bazı sürücüler kırmızı ışığa 
dönmesiyle durmamayı tercih ederek kaza yaşanmasını ve ayrıca can, 
mal kayıplarını önlenmek,
-Ge-Gereksiz fren yaparak araçların mekanik aksamını yıpratmasını önle-
mek ve gereksiz gaza basarak da akaryakıt israfının önlenmesi nokta-
sında çözüm üretecektir.

kullanIm alanI
- Bu buluş, trafiğin yoğun olduğu tüm kavşaklarda bu sistem kul-
lanılabilir.

teknolojİ olgunluk düzeyİ
TRL-6 sevyesndedr

patent durumu
Buluş çn patent başvurusu yapılmıştır.

detaylI bİlgİ ve İletİșİm
PAKİZE YEŞİLTAŞ

Kapadokya Teknopark
Patent Uzmanı

pyesltas@kapadokyateknopark.com.tr
+90 384 215 02 14

buluș kodu
nevü pat 2019/06

trafİk lambasInIn kalan
süresİnİ yürüyen IșIk İle
gösterİmİ ve trafİk lambasInIn
kalan süresİnİ yürüyen IșIk İle
gösterİmİnİn uygulama
yöntemİ 



teknoloj teklf / tech offer

baș bulușçu:
öğr. gör. orçun bağra

araștIrma alanlarI
Blşm
Yazılım
Blg ve İletşm Teknolojler
GGörsel Programlama
Blgsayar Ağları

teknİk alan
Stratejik olarak hedefler olan ve bu hedeflere göre ilerleme kaydet-
meyi planlayan her kuruluşun, stratejik planlarına ait amaç, hedef ve 
göstergelerin düzenli olarak kaydedilerek her birime hangi gösterge-
lerden sorumlu olduğu bilgisini kaydeden performans attırıcı kalite 
yönetim sistemidir.

özet
BuBu buluş; stratejik olarak hedefleri olan ve bu hedeflere göre ilerleme 
kaydetmeyi planlayan her kuruluşun, stratejik planlarına ait amaç, 
hedef ve göstergelerin düzenli olarak kaydedilerek her birime hangi 
göstergelerden sorumlu olduğu bilgisini kaydeden performans arttırı-
cı kalite yönetim sistemi ile ilgili olup, özelliği; her birime sorumlu ol-
dukları göstergelerin atanması, amaç, hedef tanımlama işlemlerinin ya-
pılmasını sağlayan veri giriş modülüdü

avantajlar
-Birimin stratejik planlarındaki tüm verilerin veri tabanında bulunması ve 
bunların kolaylıkla yenilenmesi, izlenmesi sağlanmak,
-Her birime sorumlu oldukları göstergelerin atanması ve bu verilerin aktif 
oldukları yıl ve dönemlerde birimlerden web servisinden oturum açılma-
sıyla alınması sağlamak,
-Birimlere gösterge atama/çıkartma, personel tanımlama işlemleri, 
-Amaç, Hedef, Gösterge tanımlama işlemleri oluşturmak,
-Göstergelere ait veri girişlerinin 12 ay olacak şekilde tasarlanmış olup, is-
tenildiğinde ilgili döneme ait veri girişinin kullanıcılara kapatılması sağlan-
mıştır. Bunun sebebi girilen verilerden oluşan raporun alınması sonrasında, 
birimin girdiği veriyi değiştirme durumundan kaynaklanacak hatayı engelle-
mek
-Her iki geçme bandında da iki kutup elde edilmesi, böylece yüksek seçici-
liğe sahip olması.

kullanIm alanI
-Buluşu kullanacak olan hedef kitle stratejik olarak hedefleri olan 
ve bu hedeflere göre ilerleme kaydetmeyi planlayan her kuruluşa 
hitap etmektedir.

teknolojİ olgunluk düzeyİ
TRL-7 sevyesndedr

patent durumu
Buluş çn patent başvurusu yapılmıştır.

detaylI bİlgİ ve İletİșİm
PAKİZE YEŞİLTAŞ

Kapadokya Teknopark
Patent Uzmanı

pyesltas@kapadokyateknopark.com.tr
+90 384 215 02 14

buluș kodu
nevü pat 2019/03

performans arttIrIcI kalİte
yönetİm sİstemİ   



teknoloj teklf / tech offer

baș bulușçu:
prof. dr. sezen aksöz

araștIrma alanlarI
Termal Analz
Malzeme Teknolojler
Fzk

teknİk alan
Güvenlik amaçlı kilitlendiğinden içerisinde bulunan eşyaları korumaya 
alan kasa, kapı ve sandık gibi yapıların mahfazalarına entegre edilebilen 
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Forsuna uygulanan yeni bir şifreleme sis-
temi ile ilgilidir.

özet
Bu buluş, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Forsuna uygulanan yeni bir şifre-
leme sistemi olup, özelliği; değerli eşyaları muhafaza edip güvence 
altına alan, maliyeti düşük, kullanımı kolay, tek bir üniteden oluşması 
sayesinde hafif yeni bir teknoloji olmaktadır.

avantajlar
-Şifreleme ünitesinin tek olması,
-Ürünleri hafif olması,
-Taşıma kolaylığı sağlanması,
-Böylece sandığın kullanım alanlarını artırmış olması,

kullanIm alanI
- Bu buluş, şifreleme sistemi sandık üzerinde kullanılmıştır ancak 
kapı ve kasa sistemleri için de kullanılabilir.

teknolojİ olgunluk düzeyİ
TRL-4 sevyesndedr

buluș koruma durumu
Buluş çn faydalı model başvurusu yapılmıştır.

detaylI bİlgİ ve İletİșİm
PAKİZE YEŞİLTAŞ

Kapadokya Teknopark
Patent Uzmanı

pyesltas@kapadokyateknopark.com.tr
+90 384 215 02 14

buluș kodu
nevü pat 2019/07

türkİye cumhurbașkanlIğI
forsuna uygulanan yenİ
bİr șİfreleme sİstemİ



patent ve teknolojİ
portföyü


