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Amaç - Bu çalışmada amaçlanan, tüm dünyayı etkisi altına alan ve bir kriz ortamı yaratan pandemi sürecinin 
üretim sektöründe faaliyet gösteren firmaların teknik yenilik faaliyetleri üzerindeki etkilerinin 
değerlendirmesini yapmaktır. Aynı zamanda Bu makale, COVID-19 mücadelesinde Türkiye’de bugüne kadar 
elde ettiği bilimsel ve teknolojik yenilikleri ve atılımları vurgulamayı amaçlamaktadır. 
Yöntem - Bu çalışmada metin madenciliği yöntemi kullanılmıştır. Firmaların teknik yeniliklerle ilgili 
faaliyetlerinin göstergesi olarak patent ve faydalı model başvuru sayılarından faydalanılmıştır. Patent ve 
faydalı model verileri TÜRKPATENT tarafından aylık düzenli olarak yayınlanan Remi Patent Bülteni, kamu 
erişimine açık patent-faydalı model çevrimiçi sicilinde yapılan araştırmalar ve kurumun web sayfasında 
yayınlanmış resmi istatistiklerden faydalanmak suretiyle toplanmıştır.  
Bulgular - 2020 yılının ilk aylarından itibaren ülkemizde çalışma şartlarından, sosyal ilişkilerimize ve yaşam 
tarzımıza kadar önemli etkileri görülen COVID-19 salgınının yenilikçi çalışmalar üzerindeki etkileri 
değerlendirilmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde salgının toplam patent faydalı model başvuru 
sayılarında olumsuz bir etkisi olmadığı görülmektedir. Öyle ki bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam 
başvuru sayılarında bir artış bile söz konusudur. Önceki dönemlerde olduğu gibi pandemi süreci ele 
alındığında da patent başvurularının faydalı model başvurularına oranla daha fazla olduğu görülmektedir. 
Tartışma – COVID-19 pandemisi sürecinde teknik yeniliklerin ilaç alanında en fazla yapıldığı görülmektedir. 
İlaç alanı ele alındığında bu alanda yer alan çalışmaların hastalığın tedavisine ve önlenmesine yönelik doğal 
(bitkisel) ya da kimyasal maddelerin karışımından elde edilen ürünlerle ilgili olduğu görülmektedir. En fazla 
başvurunun bu alanda olması, salgın sürecinde en çok ihtiyaç duyulan konunun bu virüsün ortadan 
kaldırılmasına yönelik beklentilerden kaynaklanmaktadır. Nitekim dünyanın her tarafından hastalığın 
tedavisine yönelik ilaçlar ya da korunmaya yönelik aşılar üzerinde çalışıldığı haberleri medyadan da yaygın 
bir şekilde takip edilebilmektedir. 
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Purpose - The aim of this study is to evaluate the effects of the pandemic, which affects the whole world and 
creates a crisis environment, on the technical innovation activities of companies operating in the 
manufacturing sector. Also in this article, COVID-19 gained so far in Turkey in the fight against scientific and 
technological innovation and aims to highlight breakthroughs. 
Design/Methodology/Approach – Text mining method was used in this study. The numbers of patent and 
utility model applications were used as an indicator of the activities of the companies regarding technical 
innovations. Patent and utility model data were collected by using the Patent Bulletin published by 
TÜRKPATENT on a monthly basis, the researches made in the patent-utility model online registry open to 
public access and the official statistics published on the website of the institution. 
Findings - Since the first months of 2020, the effects of the COVID-19 pandemic, which have had significant 
effects on our country, from working conditions to our social relations and lifestyle, on innovative studies 
have been evaluated. When evaluated in general, it is seen that the pandemic does not have a negative effect 
on the total number of patent and utility model applications. So much so that there is even an increase in the 
total number of applications compared to the same period of the previous year. When the pandemic is 
handled as in the previous periods, it is seen that patent applications are more than utility model applications. 
Discussion - During the COVID-19 pandemic, it is seen that technical innovations are made the most in the 
field of medicine. Considering the field of medicine, it is seen that the studies in this field are related to the 
products obtained from the mixture of natural (herbal) or chemical substances for the treatment and 
prevention of the disease. The fact that the most applications are in this field is due to the expectations for the 
elimination of this virus, which is the most needed issue during the epidemic process. As a matter of fact, the 
news that all over the world are working on drugs for the treatment of the disease or vaccines for protection 
can be widely followed in the media. 
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